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Wprowadzenie 

Retoryki cierpienia. 

Cele pracy, jej założenia i struktura 
 

 

 

 

1. 
 

Prace zajmujące się problemem, fenomenem czy – jakkolwiek byśmy jeszcze chcieli 

to określać – tematem doświadczenia bólowego w szeroko pojętej humanistyce nale-

żą do rzadkości. Istnieją co prawda w anglosaskim kulturoznawstwie książki doty-

czące bólu i jego wyrażania (najczęściej zajmują się albo tradycją antyczną i jej re-

cepcją we wczesnej nowożytności, albo też rozpatrują tę problematykę korzystając z 

metodologii gender studies, co wynika z ich zainteresowań antropologią ciała), nie 

stanowią jednak dużego bloku tekstów. Polska nauka o kulturze nie posiada nawet i 

tego; istnieją co prawda zbiory artykułów opisujących problematykę doświadczenia 

bólowego z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, istnieją też książki, które – 

przynajmniej częściowo – zajmują się kulturową antropologią ciała w literaturze 

(wymienić trzeba tu chyba najpoważniejszą z nich – bólu i jego przedstawień doty-

czy trzecia część książki Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik Poetyka i antropolo-

gia1 i metodologicznie dużo słabszą, ale za to w całości poświęconą temu aspektowi, 

pracę Mowa cierpienia Edyty Molędy2 poświęconą poezji Aleksandra Wata).  

Podobnie rzecz się ma z innymi dziedzinami humanistyki. W wydawanej 

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego serii „Wiedza o kulturze” (seria 

ta ma w zamyśle uzupełniać zaniedbania i luki humanistyki dostępnej w języku pol-

skim) w tomie Antropologia ciała3 doświadczeniu bólu poświęcono zaledwie trzy 

krótkie fragmenty tekstów, stanowiące mniej niż dziesiątą część objętości publikacji 

                                                 
1 M. Rembowska-Płuciennik Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, 
Universitas, Kraków 2004.  
2 E. Molęda, Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata, Universitas, Kraków 2001. 
3 Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-
Leder i in., wstęp i red. M. Szpakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008.  
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(dwa z nich to fragmenty przekładów książek Susan Sontag i Adrienne Rich, trzeci 

to fragment książki Małgorzaty Baranowskiej – przy czym wszystkie dotyczą przede 

wszystkim choroby, temat bólu podejmując niejako przy okazji). Najdokładniejszym 

studium, które zajmuje się tą tematyką pozostaje praca językoznawcza Andrzeja Dy-

szaka Orzeczenia syntetyczne wyrażające cierpienia fizyczne we współczesnym języ-

ku polskim; mimo że praca powstała już prawie dwie dekady temu, to swojej specy-

fice zawdzięcza to, że operuje nadal aktualnym warsztatem, niestety – jej ścisła 

lingwistyczna specjalizacja sprawia, że trudno ją uważać za satysfakcjonującą pozy-

cję kulturoznawczą (takich celów ta praca, co oczywiste, sobie nie stawia) czy choć-

by za mogącą skutecznie zainspirować takie badania.  

Pozostaje jeszcze wymienić tom Ból4 (piąty zeszyt z serii Punkt po  punkcie), 

który gromadzi teksty naukowe, publicystyczne i literackie (głównie wiersze) zajmu-

jące się tematem cierpienia. Zarówno dzięki rozmiarowi tomu i wielości tekstów (a 

co za tym idzie – wielości tematów, punktów widzenia i metodologii) jest to bodaj 

najbardziej wartościowa pozycja piśmiennictwa kulturoznawczej algezjologii. Jej 

główna zaleta – różnorodność analizowanych zagadnień i wielość pól zainteresowa-

nia (chociaż większość tekstów można zaliczyć do literaturoznawstwa, są też artyku-

ły z zakresu filozofii, teologii, muzykologii i historii sztuki, a nawet cybernetyki) jest 

też wadą książki, która nie tylko nie przedstawia żadnej spójnej metody opisu do-

świadczeń bólowych, ale także – ze względu na charakter zamieszczonych tekstów 

(pierwotnie były one odczytami na konferencji naukowej) – rzadko stanowi pogłę-

bioną analizę wybranych problemów.  

Z powodu braku korpusu prac zajmujących się doświadczeniem cierpienia 

trudno referować obecny stan badań tego tematu – powyższe uwagi obejmują niemal 

wszystko, co jest dostępne polskiemu czytelnikowi. Brak prac, które podejmowałyby 

ten, wydawałoby się, kluczowy problem humanistyki (kluczowy zarówno ze wzglę-

du na swoje ewentualne zastosowanie w praktyce medycznej czy terapeutycznej, jak 

i ze względu na to, że doświadczenie bólowe zdaje się być modelem wszystkich in-

nych doświadczeń i ich przedstawień w obrębie sztuk) ma dwie główne przyczyny. 

Pierwsza dotyczy modernistycznej koncepcji depersonalizacji sztuki, druga – specy-

fiki kultury masowej i jej odejścia od problematyki cielesnej (a tym bardziej od sfery 
                                                 
4 Punkt po punkcie (rok piąty, zeszyt piąty): Ból, pod red. E. Pękały, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 
Oddział Gdański i Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.  
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wszystkich negatywnych doświadczeń – cierpienia, starości, śmierci); kultura maso-

wa jest zresztą w tym zgodna z pewnym trendem redukcjonistycznego myślenia tak-

że we współczesnej filozofii (choćby na gruncie filozofii analitycznej)5.  

Mimo nieobecności ugruntowanej tradycji piśmienniczej dotyczącej tego 

problemu niniejsza praca nie ma bynajmniej ambicji uzupełnienia tego braku i nie 

przynosi opisu wszystkich możliwych dyskursów cierpienia, nie tworzy żadnej ich 

systematyki. Opierając się na twierdzeniu, że „sztuka udziela głosu cierpieniu”6 (S. 

R. Levine), zamierza jedynie pokazać możliwości retorycznej analizy języków (za-

równo literackich, jak i filmowych) bólu. Z szerokiego dostępnego spektrum sposo-

bów przedstawienia doświadczeń bólowych tu zostaną omówione tylko dwa, zwią-

zane – odpowiednio – z tropologią i narratologią (ten drugi w appendiksie niniejszej 

pracy).  

 

 

2. 
 

Zastosowanie retoryki jako narzędzia skutecznej analizy języków cierpienia opiera 

się na kilku przesłankach. Pierwszą z nich jest sama istota współczesnej retoryki, tak 

jak ją opisał Jerzy Ziomek: 

 
Retoryka zajmuje się tymi kwestiami, które mogą być przedmiotem narady: ponieważ nie 
mamy o nich żadnych pewnych wiadomości i ponieważ dopuszczamy możliwość „bycia ina-
czej”, retoryka dąży nie do poznania obiektywnej naukowej prawdy, lecz do zgody (consen-
sus)7.  

 

Brak pewnych wiadomości nie dotyczy bynajmniej bólu, bo pomimo pewnych nie-

wiadomych nowoczesna neurologia czy algezjologia, a także psychologia kliniczna i 

inne nauki pomocnicze medycyny dysponują wieloma danymi naukowymi; brak 

pewności dotyczy wiedzy o jego, bólu, odczuwaniu i wyrażaniu. Co ciekawe, nauki 

medyczne czy nauki pomocnicze medycyny także nie mogą przyjść humanistyce z 
                                                 
5 O „ucieczce od osobowości” w nowoczesnej, modernistycznej literaturze patrz: R. Nycz, Literatura 
jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2001 (szczególnie strony 51-87). Dyskusję z redukcjo-
nizmem pewnych nurtów współczesnej filozofii prowadzi Manfred Frank, patrz: M. Frank, Świado-
mość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002. 
6 Cyt. za G. Bolton, The Therapeutic Potential of Creative Writing, London 1999, s. 195.  
7 J. Ziomek, Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000, s. 16. 
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pomocą, skoro – co w pracy będę przytaczał – badania nad problemem wyrażalności 

cierpienia przez pacjenta są zapewne najsłabiej rozwiniętą dziedziną algezjologii; 

zresztą, to właśnie droga negocjacji jest jedyną dostępną metodą oceny intensywno-

ści bólu pacjenta – lekarz dokonuje tego za pomocą pytań i dość prymitywnych, w 

kontekście dzisiejszej techniki medycznej, testów (testów w sensie pytań i odpowie-

dzi – na drodze negocjacji opiera się także stosowanie przyrządu do pomiaru bólu, 

tzw. dolorymetru/algometru – urządzenie mierzy siłę ucisku, a pacjent określa natę-

żenie odczucia bólowego i porównuje je z odczuwanym).   

 Kolejne dwie przesłanki wykorzystania retoryki jako metody opisywania do-

świadczeń cierpienia w dziele sztuki odnoszą się do jej, retoryki, popularności (co 

omawiam w części Zwrot retoryczny we Wstępie niniejszej pracy), a także do możli-

wości zastosowania w analizie retorycznej dzieł literackich (choć pojawiają się tu w 

mniejszości, najczęściej – jako podstawy adaptacji) i filmowych, jako że retoryka 

(odpowiednio: werbalna i wizualno-werbalna) „obsługuje” obie te dziedziny sztuki.  

 Wreszcie retoryka pozostaje w silnym związku z szeroko rozumianą estetyką 

(we Wstępie omawiam także interdyscyplinarny projekt nowej estetyki); retoryka jest 

bowiem nie tylko sztuką „w sensie estetycznym”8, ale także wraz z estetyką daje na-

rzędzia do pełnego opisu możliwości transpozycji ludzkiego doświadczenia na język 

sztuki (tu dokładniej: sztuk fabularnych).  

 Niewątpliwą zaletą uczynienia z retoryki podstawy analizy dzieł literackich i 

filmowych opowiadających doznania cierpienia jest uniknięcie wielu problemów, 

które taka „humanistyczna” (literaturoznawcza i filmoznawcza) algezjologia stwarza 

w zakresie, kolejno: 

a) statusu doświadczenia bólowego, 

b) psychologizmu, 

c) świadomości (czystej świadomości). 

Nie jest bynajmniej tak, że wymienione aspekty rozważań o bólu nie są istotne bądź 

są niewarte studiów, opisu i rozważenia; przeciwnie – większość z nich ma zapewne 

dla tego tematu znaczenie fundamentalne. Niniejsza praca nie dotyka tej problematy-

ki ze względu na jej zasięg i – w związku z tym, warto to przyznać – na ograniczone 

                                                 
8 Tamże. 
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kompetencje jej autora w tak rozległej i trudnej tematyce. Świadomość tego faktu 

zmusza mnie do, choćby zdawkowego, opisu tego, „czym ta praca nie jest”.   

 

 

3. 
 

Niemal wszystkie prace powstające na pograniczu medycyny i humanistyki, które w 

jakimkolwiek stopniu zajmowały się cierpieniem, poruszały problem, który nazywa 

się „cierpieniem potrzebnym” lub „wartościowym”, ewentualnie – „sensem cierpie-

nia” (podkreślam tu pogranicze nauk medycznych, żeby wykluczyć z tych rozważań 

wszystkie te koncepcje, które mieszczą się w granicach teologii cierpienia), tak jak to 

jest w eseistycznej książce Tadeusza Kielanowskiego, który pisząc o lęku przed 

śmiercią za najważniejszy jego składnik podawał lęk przed bólem: 

 
[…] bo cierpienia poprzedzające śmierć są na pewno od samej śmierci gorsze, a ponadto są 
one – w każdym znaczeniu tego słowa – niepotrzebne.  

A czy bywają w ogóle cierpienia potrzebne? Chyba tak, bywają. Ból jest zjawiskiem 
naturalnym, a nie karą boską, ból znają wszystkie istoty żywe, nie tylko człowiek. Ból jest 
objawem z pogranicza fizjologii i patologii, jest sygnałem zaburzeń w ustroju, zaburzeń wy-
magających – jeżeli tak teleologicznie wolno mówić – interwencji świadomości zwierzęcia i 
świadomego działania9. 

 

Zależność bólu i świadomości (tu akurat jako przyczyna i skutek) nie jest niczym za-

skakującym, by przypomnieć, co o cogito Kartezjusza pisał Brentano: 

 
Kartezjusz  pojmował przez swoje cogito bardzo wiele. Widzę, słyszę, wątpię, jestem prze-
konany, mam ochotę, odczuwam ból, pożądam, brzydzę się, gniewam się itd. – wszystko to 
ma być przykładem cogito10.  

 

Zresztą na przykładzie samego Brentana widać, że praca z zakresu szeroko pojętej 

humanistyki powinna zajmować się statusem doświadczenia bólowego ze świado-

mością towarzyszącego temu ryzyka – jest on bowiem, jako oparty na aktualnej wie-

dzy medycznej, niepewny i zmienny w czasie: nawet trafne przeczucia Brentana do-

                                                 
9 T. Kielanowski, Rozmyślania o przemijaniu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 58. 
10 F. Brentano, W kwestii metafizyki, przeł. A. Rojszczak, „Principia”, z. 8-9, Kraków 1994, s. 107. 
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tyczące przewodzenia nerwowego i zależnych od niego doświadczeń zmysłowych i 

przeżyć, są dziś – w najlepszym wypadku – banalne11.  

 Niniejsza praca opierając swoją strukturę na dwóch pojęciach z zakresu reto-

ryki unika też przez to dyskutowania psychologicznych aspektów cierpienia (co nie 

oznacza, że nie zajmuje się psychiczną składową cierpienia), ani nie wypowiada się 

na ich podstawie na temat struktury czy mechanizmów świadomości, przyjmując 

najogólniej fenomenologiczne stanowisko Husserla: 

 
[R]zecz, którą Ja zastaję jako „swoje ciało”, wyróżnia się spośród wszystkich innych rzeczy 
właśnie jako własne ciało. Jest ono nieuniknione i zawsze obecne w aktualnej sferze spo-
strzeżeniowej. Spostrzegane jest w sposób swoisty, który wymaga bliższego opisu i jest sta-
łym członem centralnym ujęcia rzeczowego otoczenia.  

 

I dalej: 

 
Także przeżycia Ja, cały jego specyficzny zasób posiadania, odnosi każdy do ciała. W ten 
sposób umiejscawia on przeżycia w ciele i czyni to bądź na podstawie prostego „doświad-
czenia”, bezpośredniej naoczności, bądź opierając się na wiedzy doświadczeniowej [uzyska-
nej] nie wprost lub przez analogię [zgodnie z wiedzą doświadczeniową nie wprost lub wiedzą 
analogiczną].  

 

By dojść do konkluzji dotyczącej wczucia w cudze Ja: 

 
Każde Ja w swoim otoczeniu, a często także w swoim aktualnym otoczeniu, znajduje rzeczy, 
które postrzega jako ciała, choć przeciwstawia je ostro swemu „własnemu” ciału jako cudze 
ciała tego rodzaju, że do każdego takiego ciała należy jakieś Ja, choć jest to inne, cudze Ja 
spostrzega on ciała jako nosicieli podmiotowych ja [Ichsubjekte], „widzi” jednak cudze Ja 
nie w tym sensie, w jakim widzi siebie samego, jak siebie doświadcza. Stwierdza je na spo-
sób „wczucia”, a więc także cudze przeżywanie i predyspozycje charakterologiczne są „za-
stawane”, nie są one jednak w takim sensie dane i posiadane jak własne) […]12.  

 

Opierając się na tym, uznaję, że retoryka rządzi zarówno wypowiadaniem doświad-

czenia bólowego własnego ciała, jak i czytaniem cierpienia ciała obcego jako działa-

jącego na zasadach analogii z ciałem własnym. Retoryczne reprezentacje stanów 

cierpienia nie dają podstaw, by wyprowadzać z nich twierdzenia dotyczące świado-

mości, są one bowiem wtórne do samego doświadczenia, jak pisał Manfred Frank: 

„[…] znajomość ta jest znajomością bezpośrednią, przez co rozumiem, iż nie po-
                                                 
11 Patrz: F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przełożył, wstępem i przypisami 
opatrzył W. Galewicz, PWN, Warszawa 1999, s. 120 i n. 
12 E. Husserl, Podstawowe zagadnienia fenomenologii, przeł. S. Walczewska, [w:] K. Święcicka, Hus-
serl, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993, s. 135-136. 
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wstaje ona drogą okrężną, poprzez jakąś drugą świadomość, np. »za pośrednictwem« 

jakiegoś aktu sądzenia [Urtailsakt]. Odczuwam bowiem ból zęba, cierpienie miłosne 

czy lęk przed egzaminem nawet wtedy, gdy nie zastanawiam się nam nimi, nie 

twierdzę, że je mam, ani o nich nie myślę. »Ból zęba« jest już pewnym pojęciem, za 

pomocą którego później opisuję to, co mi się wcześniej – bezpojęciowo – przytrafi-

ło”13. Ta praca traktuje właśnie o pojęciowym efekcie pierwotnych zdarzeń bólo-

wych.  

 

 

4. 
 

Praca składa się z teoretycznego wstępu i trzech rozdziałów (appendix omawia 

szczegółowo perspektywę narratologiczną i jest uzupełnieniem rozdziałów wykorzy-

stujących narzędzia retoryki), z których każdy poświęcony jest osobnemu proble-

mowi opisu doświadczenia cierpienia, kolejno: możliwości jego rozumienia oraz 

opisu przy użyciu tropów (dokładniej: jeden dotyczy tropu powtórzenia i związanej z 

nią figury Hioba, a kolejny – figury Orfeusza).  

 

1. 

Wstęp, Estetyka, retoryka, antropologia, omawia teoretyczne założenia tej pracy. 

Opiera się ona na – wymienionych w tytule – trzech filarach:  

a) estetyce, która łączy jednocześnie wiedzę o odbiorze bodźców zmysłowych, 

jak i o kształtowaniu i odbiorze przekazów (tu: literackich i filmowych) tych 

właśnie, bólowych, doznań;  

b) retoryce, którą obecnie stawia się w centrum humanistyki (opisując jej, hu-

manistyki, rozwój, ewentualnie – jedną z najżywszych i najbardziej produk-

tywnych dróg tego rozwoju, jako „zwrot retoryczny”); 

c) antropologii literatury (według Wolfganga Isera), która w swojej teorii łączy 

obie te dziedziny (estetykę i retorykę) i pozwala umieścić je w spójnym mo-

delu mediacji między doświadczeniem a dziełem sztuki. 

                                                 
13 M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Warszawa 2002, s. 136. 
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Wstęp omawia także metodologiczny fundament tej pracy: przekonanie, które wy-

wiedzione zostało ze współczesnej medycyny, że nie da się skutecznie rozdzielić te-

go, co określane było przez długi czas jako ból (zjawisko fizjologiczne) i cierpienie 

(zjawisko psychiczne). Oba te sztuczne rozdzielone doznania wzajemnie na siebie 

wpływają i siebie nawzajem warunkują: dziś ten podział istnieje tylko na poziomie 

przyczyn doznania bólowego – zamiast bólu fizjologicznego mówi się dziś o bólu 

(zamiennie: cierpieniu) pochodzenia egzogennego, a zamiast o cierpieniu psychicz-

nym mówi się dziś o bólu (zamiennie: cierpieniu) endogennym. Takie założenie po-

zwala znacznie rozszerzyć zakres badanych tekstów kultury (czyli tu akurat: filmów i 

dzieł literackich), a także uwspółcześnić (w sensie: uzgodnić z najnowszym stanem 

wiedzy medycznej) i zuniwersalizować ich interpretację.  

Rozdział zawiera również bardzo skrótowe i pobieżne omówienie problema-

tyki cierpienia w nowożytnej filozofii, za kluczowe postaci (bieguny) której przyj-

muję tu Kanta i Wittgensteina. Dodatkowym argumentem na rzecz takiego wyboru 

(świadomie, bo z braku miejsca i na podstawie przyjętych założeń: filozofia nie sta-

nowi w żadnym razie tematu tej pracy) jest fakt, że u obu tych filozofów doznanie 

bólowe jest silnie związane z problemem podmiotowości, której wyrazem – takie 

mam przekonanie – jest indywidualna retoryka, a ta jest już właściwym tematem tej 

rozprawy. 

 

2. 

Rozdział pierwszy, Poznanie jako źródło cierpień, przedstawia sposób funkcjonowa-

nia ciała ludzkiego w kulturze (często mówi się o „czytającym ciele”) czy dokład-

niej: wśród znaków kultury, a tym samym opisuje warunki brzegowe przedstawienia 

doświadczeń bólowych. Wykorzystując kontekst filozoficzny i opierając się na lite-

rackich i filmowych przykładach, pełni rolę teoretycznego wprowadzenia w oma-

wianą problematykę, a jednocześnie przedstawia opis praktycznego wykorzystania 

tego motywu.  

W rozdziale tym zostaje omówiony film Petera Greenawaya The Pillow Book 

odczytywany jako traktat o możliwości czytania ciała, o swoistej retoryce ciała, która 

oznacza tu: uczynienie z ciała ludzkiego jednocześnie znaku w systemie komunika-

cji, jak i podkreślenie faktu, że to ciało jest „środkiem” lektury, niejako jej recepto-
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rem. Stąd oczywiście u Greenawaya odwołanie do kultury japońskiej (czy dokład-

niej: pewnego popularnego wyobrażenia o tej kulturze). 

Drugim dziełem, tym razem literackim, które w tym rozdziale omawiam, jest 

opowiadanie Franza Kafki Kolonia karna. Podobnie jak wspomniany film można je 

czytać jako traktat o hermeneutyce bólu czy nawet szerzej: współczesnej (współcze-

snej Kafce, ale także nowoczesnej, modernistycznej) hermeneutyce jako lekturze, 

która odchodzi od zmysłowości i cierpienia (jej rzecznikiem jest nowy komendant, 

natomiast stary komendant kolonii i jego poplecznicy reprezentują stary model kultu-

ry symbolizowany przez zmysłowy charakter pisma).  

Kontekstem takiej hermeneutyki bólu jest filozofia Nietzschego jako tego, u 

którego ciało jest pojęciem centralnym, natomiast ból jest znakiem wiedzy i celem, a 

także sprawdzianem życia człowieka. 

 

3. 

Rozdział drugi, Powtórzenie i cierpienie, jest analizą tropu cierpienia wywiedzione-

go z Kierkegaardowskiego Powtórzenia, w którym kategoria powtórzenia zostaje 

spowinowacona z przeżywanym (i opisywanym) cierpieniem, dzięki czemu zarówno 

w znaczeniu, jakie nadał temu terminowi Kierkegaard, jak i w rozumieniu figury 

słów (przez co rozumiem praktyczny wymiar powtórzenia, który opisuje retoryka – 

mówiąc wprost: jako pewną retoryczną technikę) powtórzenie staje się tropem bólu, 

sposobem jego opisu, metodą jego artystycznej reprezentacji. Z powtórzeniem zwią-

zana jest także alegoria cierpienia, jaką jest biblijny Hiob, a także spowinowacona z 

nim inna figura cierpienia, Józef K., obie omówione w filmowych adaptacjach i lite-

rackim pierwowzorze.  

 Taki dobór kontekstu filozoficznego i omawianego dzieła wynika, co mniej 

ważne, z powinowactw biograficznych pomiędzy Kierkegaardem i Kafką, a także, co 

ważniejsze, z powinowactw między postacią Hioba (który jest centralną metaforą 

Kierkegaardowskiego Powtórzenia) i Józefem K. Co również ważne, zawarta w Po-

wtórzeniu supozycja dotycząca konstrukcji narracyjnej, która ma służyć do tworzenia 

opowieści o cierpieniu, jest obecna – tak ją czytam – w literackim pierwowzorze (a 

co za tym idzie – także, choć na różny sposób, obecna w jego filmowych adaptacjach 

Procesu). 
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 Te omówione filmowe adaptacje powieści Kafki to filmy Wellesa, Thomasa i 

Jonesa. Dodatkowo rozdział zawiera również skrócone (bo poświęcone tylko moty-

wom zaczerpniętym z Procesu) omówienie quasi-biograficznego filmu Soderbergha 

Kafka.  

 

4. 

Rozdział trzeci, Podróż do kresu cierpienia, rozwija temat poprzedniego i do dwóch 

omówionych alegorii cierpienia dokłada kolejną: Orfeusza –  ta postać (a także zwią-

zany z nią motyw zstąpienia do piekła) omówiona jest w dziełach filmowych: Trylo-

gia orficka Jeana Cocteau czy Czarny Orfeusz Marcela Camusa, a także we współ-

czesnych filmach hollywoodzkich. 

 Orfeusz, którego z Hiobem łączy nie tylko sama istota odczuwanego cierpie-

nia, którą określa się jako „pokusa niecierpliwości”, ale także fakt, że obie te postaci 

są prefiguracjami Chrystusa (głównie w pasyjnym wymiarze jego mitu) jest – jeśli 

sądzić po częstotliwości wykorzystywania tego motywu w dziełach sztuki filmowej 

– najbardziej rozpowszechnioną alegorią cierpienia. Jest także – o czym z kolei moż-

na wnioskować na podstawie wielości kontekstów, w których się go umieszcza – 

alegorią najbardziej uniwersalną.  

 A te konteksty z jednej strony obejmują rozważania o istocie sztuki – to in-

terpretacja mitu Orfeusza wywiedziona wprost z przytaczanego i omawianego szkicu 

Maurice’a Blanchota, z drugiej natomiast – niejako na przeciwległym biegunie – 

obejmują krytykę społecznej rzeczywistości, z jaką mierzy się choćby film Marcela 

Camusa Czarny Orfeusz.  

 

5. 

W zakończeniu pracy analizuję ból jako narzędzie polityki, to jest instrument spra-

wowania władzy jednego człowieka nad drugim, zarówno w wymiarze symbolicz-

nym (nawiązując do koncepcji Jacquesa Rancière’a), jak w sferze praktycznej (na 

podstawie Roku 1984 George’a Orwella). Zresztą ból, co tłumaczy takie, a nie inne 

podsumowanie tej pracy, pojawia się w niej wielokrotnie jako pojęcie ze sfery do-

świadczenia społecznego (zarówno we wszystkich adaptacjach Procesu, jak i – 

szczególnie wyraźnie – w Czarnym Orfeuszu). Dla zastosowania narzędzi cierpienia 
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koniecznym medium jest ciało – według cytowanego tam Constantina Noiki, dzisiej-

sza kultura, której choroby polegają na, z jednej strony, niedostatku jednostkowości, 

a z drugiej – nadmiarze ogólności w życiu człowieka, stanowi grunt dla zaistnienia i 

utrwalenia politycznej tyranii, czyli także – władzy cierpienia.  

 

6. 

Appendix, Historię piszą cierpiący, opiera się na dwu teoriach: pierwsza to wywie-

dziona z antropologii medycyny koncepcja narracji cierpienia (jako pewnego stałego 

wzoru relacjonowania cierpienia, który posiada swoiste „węzły fabuły cierpienia” i 

dzięki temu pełni funkcje zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne), druga – teo-

ria gramatyki opowiadania Jean Matter Mandler (którą – jako pewien uniwersalny 

system reguł opisujący prawidłowości w obrębie pewnego tekstu – tu staram się do-

stosować do fabuł cierpienia). Obie te teorie wykorzystuję do opisu kina hollywo-

odzkiego w tych realizacjach, w których zajmuje się ono narracjami AIDS, a także 

dwóch przykładów kina polskiego (Życie jako śmiertelna choroba przenoszona dro-

gą płciową i Skazany) w przypadku opisu narracji terminalnych. 

 Oczywiście interpretacja tych dzieł filmowych polega na jednoczesnym do-

pasowywaniu fabuł do wzorca narracji cierpienia, a także na odkrywaniu odstępstw 

od niego, obie bowiem operacje pozwalają na odczytanie narracji cierpienia w fil-

mach, które – pozornie lub istotnie – nie zajmują się tym tematem jako głównym, są 

więc one (te operacje) w swojej istocie sensotwórcze.  

 

 

5.  
 

Jeżeli idzie o dobór materiału do analizy i interpretacji, kierowałem się przekona-

niem, że ani jeden twórca, ani jeden język, czy nawet – krąg kulturowy (w wąskim 

znaczeniu tego słowa) nie mogą stanowić adekwatnego i skutecznego materiału ob-

razującego współczesną retorykę cierpienia. Żaden więc twórca (ani żadna narodowa 

literatura czy kinematografia) nie jest jedynym bohaterem tej pracy – jest nią nato-

miast retoryka cierpienia jako tryb zapośredniczenia ludzkiego doświadczenia, a 

przykłady zostały dobrane na podstawie obecności w ich strukturze narracyjnej jak 
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najlepszej prezentacji tej retoryki, czy – by być bardziej ścisłym – różnych retoryk 

bólu i cierpienia.  

 Ograniczenie dotyczy oczywiście okresu w sztuce, który tu pokrywa z szero-

ko rozumianym modernizmem (od jego początków w postaci Kafkowskiego dzieła, 

poprzez jego dojrzałą fazę w postaci Orwella, po schyłek, którego znakiem może być 

twórczość Tony’ego Kushnera). Tak szerokie traktowanie tego okresu uzasadnione 

jest przede wszystkim tym, co można nazwać nowoczesną świadomością ciała – te-

matem tej pracy jest bowiem nie analiza okresu w historii kultury, ale analiza retory-

ki cierpienia (jej niewielkiego w istocie wycinka), którą to retorykę szeroko rozu-

miana nowoczesność funduje. Ale oczywiście przyjęta periodyzacja ma źródło we 

współczesnych badaniach nad modernizmem; we wstępie do zbioru artykułów za-

chodnich badaczy modernizmu Ryszard Nycz pisał: 

 
Czy można dziś jeszcze odkryć modernizm? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw 
zauważyć, że zgromadzone w niniejszej antologii studia posługują się relatywnie nowym – 
zwłaszcza na polskim gruncie – zakresem pojęcia modernizmu. Określa tu ono bowiem roz-
ległą formację literacką, artystyczną i kulturową, która obejmuje, w swym zasadniczym wy-
miarze chronologicznym, zjawiska należące co najmniej do trzech okresów tradycyjnie wy-
odrębnianych w polskiej historii literatury i sztuki: Młodej Polski, dwudziestolecia 
międzywojennego oraz współczesności (liczonej od II wojny światowej). Niezależnie od spo-
rów toczonych w sprawie szczegółów czasowych linii granicznych, pojęciowych rozgrani-
czeń, problemowej hierarchii, posługiwanie się przez badaczy tego rodzaju masywną jed-
nostką periodyzacyjną musi, siłą rzeczy, nieco inaczej profilować ich zainteresowania i 
ogniskować je raczej na poszukiwaniu elementów ciągłości i wspólnych cech „epokowych” 
niż lokalnych odrębności i historycznej specyfiki14.  

 

Tym łatwiej operować tu szerszym, a nieczęsto używanym w polskiej nauce o litera-

turze i sztuce, zakresem modernizmu, że praca tylko w niewielkim stopniu dotyczy 

polskiej literatury i sztuki. Nie znaczy to, że brak w interpretacjach elementu histo-

rycznego rozwoju omawianego motywu w dziełach literackich i filmowych (szcze-

gólnie, że trop cierpienia z Procesu Kafki można śledzić zarówno w samym dziele, 

pojawiających się później jego naukowych interpretacjach i kilku, powstałych na 

przestrzeni ponad trzydziestu lat, adaptacjach filmowych – a między powstaniem 

powieści i jej ostatniej ekranizacji mija prawie osiemdziesiąt lat; podobnie będzie w 

przypadku Trylogii orfickiej Cocteau – podobny motyw pojawia się w trzech filmach 
                                                 
14 R. Nycz, Słowo wstępne, [w:] Odkrywanie modernizmu, pod red. R. Nycza, Universitas, Kraków 
1998, s. 5. Niezwykle subtelne i obszerne rozważania o pojęciach „nowoczesności” i „modernizmu” 
przeprowadza także Matei Calinescu w książce Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, 
Decadence, Kitsch, Postmodernism, Duke University Press, Durham 1987, zob. s. 13-46. 
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tego samego reżysera powstających – to przypadkowa zbieżność – również w ciągu 

trzech dekad). Są one jednak efektem ubocznym prezentacji elementów retoryki 

cierpienia.  

 Niezależnie od różnic w omawianych dziełach literackich i filmach taki wy-

bór okresu zainteresowania musi skutkować podkreślaniem spójności tej szerokiej w 

sensie czasowym i przestrzennym formacji kulturowej w zakresie wykorzystywanej 

przez nią lub za jej sprawa kreowanej retoryki cierpienia.  

Oczywiście wszystkie dzieła filmowe – z racji chronologii – pokrywają się z 

tym trwającym niemal całe stulecie okresem (rozpiętość czasowa powstania dzieł 

filmowych wynosi nieco ponad siedem dekad – najstarszy z omawianych filmów 

powstał w roku 1930, najnowszy – w 2003). Wszystkie te przykłady, mam taką na-

dzieję, pokazują, jak współczesna nam sztuka prezentuje cierpienie i uczy nas o nim 

mówić, a także – odczuwać je. To praktyczne zastosowanie opisanych tu dzieł fil-

mowych i literackich usprawiedliwia zastosowanie przy ich doborze tak szerokiej ka-

tegorii współczesności czy nowoczesności. 

 

 

 

Informacja o cytacjach 

1. Wszystkie cytaty z książek obcojęzycznych podaję, o ile nie zostało zaznaczone 

inaczej, we własnym tłumaczeniu.  

2. Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaję, o ile nie zostało inaczej zaznaczone w 

przypisie, na podstawie Biblii Gdańskiej (cytat lokalizuję podając zwyczajowo nu-

mer rozdziału i numer wersetu, a informację o księdze podając w tekście głównym).  

3. Wszędzie tam, gdzie przytaczam i analizuję tekst literacki, w przypisie umiesz-

czam cytat w języku oryginału (wyjątkowo pomijając te nieliczne cytaty, które przy-

taczają tylko kontekst i nie są szczegółowo analizowane). Tam, gdzie to było możli-

we i pożądane przytaczam na podstawie własnego przekładu. 

4. Listy dialogowe filmów podaję we własnym tłumaczeniu na podstawie oryginału 

(w przypadku filmów francuskojęzycznych wobec braku ich polskich wersji języko-

wych posługuję się pomocniczo angielskimi listami dialogowymi). 
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Wstęp 

Estetyka, retoryka, antropologia. 

O znaczeniu cierpienia 
 

 

 

1. Cierpienie i kultura  
 

Pierwsza przesłanka tej pracy nie dotyczy bynajmniej literatury, sztuki filmowej czy 

nawet teorii kultury (choć została sformułowana w pracy filozoficznej); dotyczy jed-

nak czegoś o wiele bardziej istotnego: warunków uprawiania humanistyki w zmie-

niającym się i stawiającym humanistyce (poprzez dynamikę i głębokość zmian) co-

raz to większe wymagania świecie. Jest nią myśl Wolfganga Welscha: 

 
W epoce nowoczesności opowiadano się za rozróżnieniem i rozdzieleniem możliwych typów 
racjonalności – uważając zarazem, że każdy z tych typów jest jasno zarysowany i różny w 
swej istocie od pozostałych. Nowsze analizy wykazały jednak, że w gruncie rzeczy było to 
błędne, choć przy powierzchownym spojrzeniu mogło wydawać się słuszne. Różnorakie typy 
racjonalności nie dają się sztywno rozgraniczyć; występują między nimi koneksje i przejścia, 
które podkopują tradycyjną departamentalizację. Tego rodzaju koneksje i przejścia stały się 
obowiązkowym tematem teraźniejszości15.  

 

Akapit ten pokazuje doskonale istotę nieuniknionej zmiany w naukach humanistycz-

nych. Po pierwsze więc – zmianę ustalonej konfiguracji pól badań naukowych (tego, 

co Welsch nazywa tu departamentalizacją). Zmiana jest jednak jeszcze istotniejsza: 

chodzi bowiem nie tyle o rekonfigurację zastanego porządku, ale o jego zniesienie. 

Jest to ważne zawołanie tego filozofa o zmianę paradygmatu badań naukowych (w 

tym akurat przypadku chodzi o estetykę) i postulowaną transdyscyplinarność. Ale – 

co widać w powyższym przytoczeniu – propozycja idzie jeszcze dalej niż tylko 

trans-, ale też inter- czy multidyscyplinarność nowoczesnej humanistyki: sugeruje się 

tu bowiem, że przedmiotem (tematem) badań naukowych mają się stać owe „konek-

                                                 
15 W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, [w:] tenże, Estety-
ka poza estetyką, pod red. K. Wilkoszewskiej, Universitas, Kraków 2005, s. 145. 
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sje i przejścia”, to, co mieści się pomiędzy dyscyplinami, ich swoistymi metodolo-

giami i językami. 

 Ta zmiana jest oczywiście w jakimś sensie próbą odzyskania przez humani-

stykę utraconej pozycji w hierarchii nauk, a także – próbą odzyskania utraconej w 

czasie rozwoju i specjalizacji nauk jedności wiedzy. Należy jednak zaznaczyć, że nie 

jest to koncepcja naiwna, tym samym więc nie zakłada możliwości powrotu do cza-

sów przednowożytnych i odbudowy spójnego gmachu wiedzy, tym bardziej – po-

nownego zjednoczenia nauk. W sytuacji, w której rozległość i specjalizacja poszcze-

gólnych gałęzi nauki nie pozwala na takie operacje, Welsch sugeruje jedynie 

pragmatyczne wykorzystanie osiągnięć tych dziedzin wiedzy (w istocie niewielkich 

ich części), które pozwalają na otwarcie tych połączeń, koneksji i przejść. Przy oka-

zji – taka właśnie, rozumiana dosłownie, interdyscyplinarność jest znakiem czasów i 

stanowi jeszcze jeden element dystynkcji między teraźniejszością a nowożytnością 

(Welsch nie dookreśla, czy pod te terminy należy podstawić nowoczesność i nowo-

żytność, czy może ponowoczesność i nowoczesność, nie to jest zresztą najistotniej-

sze; najistotniejszy jest wymóg czasów i konieczna przemiana w sposobie uprawia-

nia nauki, tej przemiany teoretyczne podstawy i praktyczne konsekwencje).  

 Ta przesłanka jest pierwsza nie tylko, gdy idzie o chronologię przedstawienia, 

jest także oczywiste jej pierwszeństwo pod względem istotności dla konstrukcji pra-

cy, stosowanych narzędzi i dostępnych metodologii. Praca ta ma być więc interdy-

scyplinarna nie tylko ze względu na atrakcyjność czy perswazyjną siłę Welschow-

skiej argumentacji, ale także ze względu na temat, który – o czym jestem przekonany 

– taką interdyscyplinarność wymusza (potwierdzając słuszność założeń teorii nie-

mieckiego filozofa). Gdyby temat tej pracy określić jako literackie i filmowe repre-

zentacje cierpienia (co jest jedną z najtrafniejszych parafraz), widać, że już każdy z 

wyrazów tak skonstruowanego tematu przywołuje różne dziedziny wiedzy, odpo-

wiednio: literaturoznawstwo (dokładniej: poetykę i tropologię), filmoznawstwo, 

hermeneutykę i medycynę (dokładniej: ten jej dział zwany medycyną bólu albo alge-

zjologią bądź, rzadziej, algologią). A i te dziedziny nie wyczerpują listy możliwych 

kontekstów, które mogłyby – z bardzo dobrym skutkiem – zostać uzupełnione o na-

uki szczegółowe i pomocnicze tych dyscyplin, jak: antropologia kultury, antropolo-
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gia medycyny, socjologia medycyny, estetyka i jej różne poddziedziny (np. estetyka 

teologiczna, estetyka przyrody) i wiele innych. 

 Otwierające się w ten sposób szerokie pole kontekstów i wielość możliwych 

metodologii wymusza – wprost proporcjonalne do wielości możliwości – restrykcyj-

ne ograniczenia. Praca niniejsza pozostaje bowiem multidyscyplinarna i korzysta z 

obcych humanistyce kontekstów w stopniu, który nie zaburza jej spójności i nie po-

woduje nieczytelności wywodu. Co takie ograniczenie oznacza w praktyce? Oznacza 

to tyle, że rozważania dotyczące wyrażania cierpienia w nowoczesnej literaturze i 

filmie będą korzystały z metod i języków trzech dziedzin wiedzy, dokładniej (a to 

obostrzenie jest niezbędne, skoro i one same stanowią blok wiedzy przekraczający 

tak ambicje, jak i możliwości tej pracy): będą wykorzystywały te dziedziny i te ich 

instrumenty badawcze, które mieszczą się w polu dla tych dziedzin wspólnym. Te 

dziedziny to: estetyka, antropologia i retoryka. Jako że w przypadku każdej z nich in-

teresuje mnie specyficzne (i ograniczone) rozumienie zadań i uprawnień danej dys-

cypliny, zostaną one dookreślone w takiej właśnie kolejności w niniejszym wstępie.  

 Powyższe zastrzeżenie nie oznacza bynajmniej, że zostaną wyeliminowane 

inne konteksty i dorobek pozostałych dyscyplin. Tam, gdzie przynosi to dobre rezul-

taty (na przykład tam, gdzie trzeba sięgać do nauk medycznych po wyjaśnienie 

choćby terminologicznych wątpliwości), wykorzystuję te „koneksje i przejścia”, by 

w pracy, która dotyczy literatury i filmu pokazać, że szeroko rozumianej teraźniej-

szości dzieła filmowe i literackie i ich odczytania skutecznie (czy nie najskutecz-

niej?) podważają możliwość ścisłej departamentalizacji dziedzin humanistyki. I cho-

ciaż nie jest to tematem tych rozważań, próbują one także, niejako przy okazji, 

określić zadania sztuk narracyjnych i podkreślić – szczególnie w przypadku tak prak-

tycznego (powiedziałbym: życiowego) tematu jak wypowiadanie bólu – ich niezbęd-

ność i niezastąpioność.  

 

 

Estetyka cierpienia 

 

W przypadku doświadczenia bólowego i jego realizacji literackich i filmowych (a 

także: estetyki bólu realizowanej w języku literatury i filmu) najważniejsza jest reor-
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ganizacja estetyki jako dziedziny nauki, a w dzisiejszej estetyce to najprawdopodob-

niej właśnie Wolfgang Welsch w sposób najistotniejszy dąży do jej otwarcia, dzięki 

któremu estetyka ma szansę zyskać nowy kształt: 

 
[J]aka w następstwie takiego otwarcia będzie struktura dyscypliny o nazwie estetyka? Moja 
odpowiedź z pewnością nikogo nie zaskoczy: struktura dyscypliny „estetyka” będzie trans-
dyscyplinarna. Wyobrażam sobie estetykę jako pole badawcze, które obejmie wszelkie za-
gadnienia dotyczące aisthesis – z wkładem filozofii, socjologii, psychologii, antropologii, 
neurologii itd. włącznie. Aisthesis musi stanowić ramy dyscypliny; sztuka zaś być jednym z 
jej tematów – tylko jednym, jakkolwiek nader ważnym16. 

 

Otóż jak wynika z wywodu Welscha – zawartego zarówno w tym, jak i innych tek-

stach – do powyższej grupy nauk i dyscyplin należy dodać retorykę (czy także: po-

etykę), skoro estetyka jest podstawą naszego poznania (estetyka transcendentalna 

Kanta), a nasze poznanie – jak i sama rzeczywistość – ma charakter estetyczny (fik-

cjonalny i metaforyczny charakter rzeczywistości Nietzschego)17. Skoro więc zasadą 

istnienia rzeczywistości jest estetyka, formą tego istnienia jest język i jego retoryki – 

bowiem jedynym sposobem zapośredniczenia estetyki jest język pojęciowy; ostrze-

gał wszak Adorno: „Estetyka winna wszelako wystrzegać się wiary w to, że staje się 

podobna do sztuki formułując, jakby w cudowny sposób, z pominięciem mediacji 

pojęć, to, czym sztuka jest”18. Należy jednak zastrzec, że nie chodzi tu o pojęcia abs-

trakcyjne – wówczas trzeba by mówić o logice i matematycznej formie poznania. 

Chodzi o pojęcia indywidualne i swoiste, dlatego też mowa o retoryce, czy też do-

kładniej: retorykach, cierpienia, bo to przecież indywidualność i swoistość poznania 

leżała u podstaw dyscypliny, która miała zajmować się opisem doznań zmysłowych 

(jak to miało miejsce w teorii estetyki Baumgartena19).  

 W literaturze i filmie opisujących doświadczenie bólowe, w ich lekturze i 

krytyce (w szerokim, anglosaskim pojęciu tego terminu) umiejscowienie estetyki jest 

problematyczne i skomplikowane. Każdy bowiem z elementów aisthesis (Welsch 

określa kolejno: artystyczny – dotyczący dzieła sztuki, aistetyczny – dotyczący zmy-

                                                 
16 W. Welsch, dz. cyt., s. 144. 
17 Patrz: W. Welsch, Estetyczne podstawy myśli współczesnej, przeł. K. Guczalska, [w:] tenże, dz. cyt., 
s. 84-93.  
18 T. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. L. Kasajew, [w:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentycz-
ny?, t. I, pod red. S. Morawskiego, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 257. 
19 Patrz: W. Welsch, dz. cyt., s. 90, a także: M. Żelazny, Źródłowy sens pojęcia estetyka, Wydawnic-
two UMK, Toruń 1994, s. 22 i n.  
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słów i warunków poznania zmysłowego i kallistyczny – dotyczący piękna) odnosi się 

do przedstawień cierpienia, ale każdy czyni to na innych poziomach tekstu, lektury, 

interpretacji, refleksji. Artystyczny odnosi się do sposobów przedstawienia doświad-

czenia bólowego w samym tekście i/lub obrazie – jako taki będzie wykorzystywany 

w tradycyjnym literaturoznawstwie i filmoznawstwie, i z ich narzędzi będzie korzy-

stał. Aistetyczny będzie ulokowany tam, gdzie dochodzi do transpozycji doświad-

czenia na indywidualny kod pojęciowy (czym zajmuje się psychologia i socjologia 

twórczości) oraz tam, gdzie pojęcia swoiście opisanego cierpienia zostają odczytane i 

interpretowane, a także – poddane krytycznej refleksji (co mieści się w polu zaintere-

sowań hermeneutyki, krytyki czy metakrytyki). Wreszcie kallistyczny może się lo-

kować w dziele tam, gdzie piękno jego przedstawień i harmonia jego konstrukcji zo-

staje ustanowiona bądź (by uwolnić się od tej przedawnionej perspektywy) tam, 

gdzie zostaje ona obalona i przełamana.  

 Literatura i film opisujące doświadczenia estetyczne (a do nich zalicza się do-

świadczenie bólu) same są estetyką, bo przecież poprzez pojęcia zapośredniczają ist-

nienie faktu/zdarzenia estetycznego, a to zdaje się być ich pierwszym i najważniej-

szym (obejmującym trzy wymienione wcześniej elementy aisthesis) zadaniem. Czy 

rzecz ujmując dokładniej i wyostrzając tezę: estetyka jest trybem mediacji pomiędzy 

doświadczeniem a jego językowym (mam tu na myśli oba: język literatury i język 

filmu) wyrazem, nieustannym procesem translacji doznań na słowo, język, literaturę, 

obraz filmowy. Nie każda jednak konstrukcja językowa i fabularna, nie każdy tekst 

posiada jednakowy zasób możliwości wyrażania, co wiąże się ze swoistym modelem 

referencjalności.  

 Tą właśnie problematyką – związkiem między ciałem a współczesnymi me-

diami w szerokim zakresie tego pojęcia – zajmuje się w swojej filozofii drugi, obok 

Welscha, odnowiciel estetyki – Richard Shusterman20.  Stworzona przez niego dzie-

dzina estetyki (czy może lepiej mówić o dziedzinie humanistyki, ze względu na sze-

rokość zainteresowań i wielość narzędzi), którą nazywał somaesthetics (w polsz-
                                                 
20 Obaj ci filozofowie, Welsch i Shusterman, co znaczące, uważani są za najbardziej oryginalnych 
myślicieli współczesnej estetyki. Znalazło to także wyraz w recepcji ich myśli w polskiej humanistyce 
– ich właśnie twórczość, jako reprezentantów najistotniejszych tendencji we współczesnej estetyce eu-
ropejskiej omawia w wystąpieniu plenarnym na I Kongresie Estetyki Polskiej Bohdan Dziemidok, 
patrz: tenże, Główne tendencje estetyki współczesnej w pracach Richarda Shustermana i Wolfganga 
Welscha, [w:] Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, pod red. K. Wilkoszewskiej, Universi-
tas, Kraków 2007, s. 23-26.  
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czyźnie funkcjonują dwie wersje tej nazwy: somaestetyka i somatoestetyka) zdaje się 

być praktycznym rozwinięciem postulatów, jakie estetyce i humanistyce jako takiej 

stawiał Wolfgang Welsch i jest swoistą odpowiedzią na postawione przez Shuster-

mana pytanie: „Czym są nauki humanistyczne i jak powinny być rozwijane?”21. Tak 

odpowiada on na to pytanie: 

 
My, humanistyczni intelektualiści, powszechnie uważamy ciało za rzecz tak oczywistą, że 
namiętnie interesujemy się życiem umysłowym i twórczą sztuką, które wyrażają ludzkiego 
ducha. Ale ciało jest nie tylko zasadniczym wymiarem naszego człowieczeństwa, lecz jest 
także podstawowym instrumentem wszystkich ludzkich dokonań, naszym narzędziem narzę-
dzi, koniecznością służącą całej naszej percepcji, działaniom, a nawet myśleniu. Podobnie 
jak wykwalifikowani robotnicy potrzebują specjalistycznej wiedzy na temat swoich narzędzi, 
tak my potrzebujemy lepszej wiedzy na temat ciała po to, by poszerzać rozumienie oraz osią-
gnięcia w dziedzinie sztuki i nauk o człowieku, oraz by posuwać naprzód biegłość w sztuce 
największej pośród sztuk – sztuce doskonalenia naszego człowieczeństwa i życia lepszym 
życiem22.  

 

Podsumowując ten projekt, u podstaw którego leży pełna integracja refleksji nad cia-

łem, umysłem, kulturą, pisze o tworzonej i rozwijanej przez siebie dziedzinie: 

 
Aby rozwijać projekt takich somatycznych dociekań, pracuję na polu interdyscyplinarnej 
dziedziny zwanej somaestetyką. Jej dyscyplinarne związki wykraczają również poza nauki 
humanistyczne, do biologicznych, kognitywnych i związanych ze zdrowiem nauk, które po-
strzegam jako wartościową pomoc w badaniach humanistycznych. Najogólniej rzecz biorąc, 
somaestetyka zajmuje się ciałem jako ośrodkiem zmysłowo-estetycznego wartościowania 
(aisthesis) i twórczej autokreacji23.  

 

Trzeba wspomnieć, szczególnie w kontekście owej „twórczej autokreacji”, że soma-

toestetyka Shustermana ma trzy zasadnicze aspekty: analityczny (analiza zjawisk cie-

lesności we współczesnej kulturze), pragmatyczny (obejmuje sferę performatywną i 

krytykę reprezentacji cielesności) i praktyczny (który nie dotyczy sfery przedstawie-

niowej kultury, ale dotyczy praktyki cielesnego samodoskonalenia mającej źródła w 

teoretycznej i krytycznej sferze obu wcześniej wymienionych aspektów)24. Ten 

ostatni aspekt można by, oczywiście, łatwo odrzucić jako nic niewnoszący do tej 
                                                 
21 R. Shusterman, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych – uzasadnienie dla so-
maestetyki, przeł. S. Stankiewicz, [w:] Wizje i re-wizje, s. 45.  
22 Tamże, s. 46-47.  
23 Tamże, s. 47. 
24 R. Shusterman, A Disciplinary Proposal, [w:] „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, Vol. 
57, No. 3, 1999, s. 304-307. Te tezy Shusterman powtarza w niemal jednakowym brzmieniu i w in-
nych swoich tekstach – patrz także: tenże, Somatoestetyka a problem ciało/media i Somatoestetyka a 
troska o siebie; przypadek Foucaulta, [w:] tenże, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii 
somatycznej, wybór, opracowanie i tłumaczenie W. Małecki, Alta 2, Wrocław 2007.  
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pracy, jednak na jego podstawie dobrze widać niezwykłe zastosowanie i użyteczność 

dyscypliny zorganizowanej wokół ludzkiej cielesności i jej problemów. Ta autokre-

acja czy cielesne samodoskonalenie w kontekście sztuki filmowej (bądź teatralnej 

albo szerzej nawet: sztuki performatywnej tam, gdzie ona opiera się na grze aktor-

skiej lub przedstawieniach ciała) nie da się oddzielić od jej szczegółowej analizy. W 

tym bowiem przypadku efekt estetyczny (w szerokim rozumieniu takiego doznania) 

jest związany ze sferą wyglądu/działania ciała aktora (a co za tym idzie – nieroze-

rwalnie związany z jego warunkami fizycznymi, wyglądem, poprzedzającym sce-

niczną/filmową prezentację treningiem, gotowością do zmiany ciała, jego twórczego 

przekształcenia – jak legendarne i często przywoływane zmiany wagi ciała aktorów 

przygotowujących się do określonych ról; pewnie najbardziej znane i spektakularne 

przykłady dotyczą Roberta De Niro i Daniela Day Lewisa).  

Na tym przykładzie najlepiej widać, jak kluczowe znaczenie ma somatostety-

ka Shustermana nie tylko dla filozofii czy estetyki, ale także dla innych dziedzin naj-

szerzej pojętej humanistyki, której nie tylko dostarcza narzędzi do badania poszcze-

gólnych sfer kultury i dziedzin sztuki, ale także dlatego, że ustanawia pewien model 

uprawiania refleksji oparty na interdyscyplinarności i zogniskowany wokół proble-

mu, który te refleksje czyni zarówno płodnymi, jak i oryginalnymi.  

 Rola ciała w porządku współczesnej cywilizacji – a to jest, jak wspomniałem 

na początku, głównym problemem rozważań Richarda Shustermana – odnosi się 

wprost do sztuki w dobie, by posłużyć się znanym Benjaminowskim terminem, re-

produkcji technicznej. Rozpoczęta w tej epoce rewolucja medialna zmieniła postrze-

ganie ciała i jego rolę w systemie naszego postrzegania tak, że „nasze ciało – wcze-

śniej zdegradowane do roli medium bądź środka do tego, co realne (a więc uznane za 

coś podporządkowanego, odzwierciedlającego, zniekształcającego) – teraz zostaje 

wyniesione, jako nasze główne medium, do statusu budowniczego i umiejscowienia 

tego, co rzeczywiste”25. Nie znaczy to, rzecz jasna, że ciało zostaje pozbawione tej 

centralnej (jeśli chodzi o umiejscowienie, a nie o gradację ważności) roli, nadal bo-

wiem pozostaje symbolem czy – jak chce Shusterman – „paradygmatem mediów” ze 

względu na nieusuwalną konieczność cielesnego zapośredniczenia doświadczenia. 

Jednak ta rola zostaje skomplikowana przez silniejsze związanie ciała z mediami 

                                                 
25 R. Shusterman, Somatoestetyka a problem ciało/media, s. 81. 
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(chodzi o silną relację zależności pomiędzy przedstawieniami cielesnymi, którymi 

posługują się media, a naszymi własnymi ciałami – jest to zresztą wzajemne oddzia-

ływanie): 

 
Co więcej, jako że ciało jest bardziej podstawowe, znane i organiczne niż nowsze media 
elektroniczne, zaczyna się wydawać tak bezpośrednie, że przeocza się jego stary wizerunek 
jako medium. Niemniej jednak ten cielesny konstruktor rzeczywistości sam jest ciągle kon-
struowany przez inne rozmaite media i mediacje (…)26.  

 

Nie znaczy to oczywiście, że należy traktować ciało i jego recepcję rzeczywistości 

jako najpewniejsze, pokładając nadzieję na dostęp do prawdy na zasadzie czystej 

bezpośredniości – ostrzega przed tym także Shusterman, zwracając uwagę na to, że 

oprócz aspektu ułatwiającego jakiegoś medium (tu akurat: ciała) istnieje także aspekt 

blokujący, jak też na to, że nieusuwalna medialność ciała (czyli tu: konieczność za-

pośredniczenia każdego doznania) sprawia, iż „[p]owinniśmy zatem być zawsze po-

dejrzliwi wobec jakichkolwiek roszczeń do absolutnej bezpośredniości”27. Należy 

bowiem mieć świadomość, że jakość czy sposób cielesnego doświadczenia może być 

przekształcana i modelowana: 

 
Pojęcie „doświadczenia bezpośredniego” […] może wciąż zachować znaczenie jako do-
świadczenie, którego sens czy wartość raczej pojmuje się bezpośrednio (być może nawet po-
zajęzykowo) niż wyprowadza z czegoś bądź na czymś opiera. Jednakże bezpośredniość taka 
nie może rościć sobie pretensji do absolutnej nieskazitelności, ponieważ zależy od uprzed-
nich konstrukcji i reakcji nawykowych, ukształtowanych przez wpływ zastanych warunków 
społecznych i historycznych28.  

 

Wynika z tego wniosek, że to, jak odczuwamy zależy od tego, jak nauczyliśmy sie-

bie (i tym samym – swoje ciała, swoje zmysły) odczuwać. Te uwarunkowania este-

tycznych doświadczeń są niczym innym jak zespołem pojęć, które człowiek przy-

swaja wraz z kulturą swojego czasu. Mówiąc już wprost: tak będziemy odczuwać 

(także, czy: przede wszystkim, odczuwać doświadczenia bólowe) i przeżywać cier-

pienie, jak pozwolą nam na to instrumenty dostarczone przez kulturę, w której żyje-

my.  

                                                 
26 Tamże. 
27 Tamże, s. 84. 
28 Tamże, s. 87. 
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Do takiego właśnie wniosku dochodzi także inny badacz estetyki – Arnold 

Berleant. W artykule, w którym porusza problematykę „estetycznego ucieleśnienia” 

wskazuje na dwie ścierające się tendencje w sztuce i estetyce: pierwszą, która do 

niedawna zdawała się być dominująca – odcieleśnienia procesów estetycznych i dru-

gą, która wynika z zaakceptowania nowego paradygmatu ludzkiego doświadczenia, 

także doświadczenia sztuki – ucieleśnienia. Berleant postuluje zresztą rozróżnienia 

kategorii „ciała” (zapewne w tym zestawieniu lepszym terminem byłaby cielesność) 

i „ucieleśnienia”. Powód takiego rozróżnienia jest dość oczywisty i w pewnej mierze 

zbieżny z rozpoznaniami Shustermana: do sprawnego opisania ludzkiego doświad-

czenia nie wystarczy sama somatyczność, ale konieczne jest poszerzenie pola zainte-

resowań o kulturę, historię, politykę, religię, doświadczenie ludzkie.  

O wpływie kultury na doświadczenie pisze wprost: 

 
Skoro ludzi powinno się traktować holistycznie, jako istoty integralne, nic dziwnego, że ucie-
leśnienie odzwierciedla ogromny wpływ kultury. Możemy zatem mówić o „ukulturowio-
nym” ucieleśnieniu: jego manifestacja jest fizyczna, biologiczna i behawioralna, i zdecydo-
wanie niedualistyczna.  
 Kultura jest ucieleśniona na wiele sposobów. Wzory zachowań są formą oczywistą. 
Różne kultury wpajają ludziom wiele charakterystycznych modeli zachowań29.  

 

Kultura czy też kultury oddziałują także przez sztukę, która z ucieleśnieniem zwią-

zana jest w dwojaki sposób: (1) opisuje fizyczne doświadczenie i prowadzi do po-

nownego przeanalizowania przedstawieniowych możliwości sztuki, i (2) w przed-

stawieniach sztuki obecne jest ludzkie ciało, którego aktywna obecność (jak w 

sztukach performatywnych – tańcu, teatrze) kształtuje i urzeczywistnia ludzkie do-

świadczenie.  

Dzięki temu możliwe jest stworzenie tego, co Berleant nazywa „ciałem este-

tycznym”: 

 
Możemy zatem uznać ciało estetyczne za kulturowo ukształtowane, wplecione i włączone w 
złożoną sieć powiązań, z których każde ma wyraźnie różny charakter i dynamikę. Rasa, kla-
sa, płeć i geografia są ożywiane poprzez cielesne formy i struktury. Struktury te, dotyczące 
różnic kulturowych, społecznych oraz płci czy rasy są zawarte w żywych ciałach30.  

 

                                                 
29 A. Berleant, Ucieleśnienie estetyczne, [w:] tenże, Przemyśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i 
sztuce, przeł. M. Korusiewicz, T. Markiewka, red. naukowa K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 
2007, s. 118.  
30 Tamże, s. 119-120.  



 26 

Przytoczone powyżej poglądy Welscha, Shustermana i Berleanta, które – jak pokaza-

łem – mogą być zbieżne w niektórych elementach, jak na przykład w postulacie po-

szerzenia pola rozważań współczesnej estetyki, różnią się jednak istotnie zarówno w 

stosowanej metodologii, jak i szczegółowych rozpoznaniach. Gdyby ta praca doty-

czyła wprost estetyki i jej teorii nie można by tych rozbieżności pominąć, skoro jed-

nak ta praca za swój główny temat przyjmuje metody wyrażania cierpienia w litera-

turze nowoczesnej i filmie, wykorzystuje je jako znamiona zwrotu w szeroko 

pojętych naukach humanistycznych. Ten „somatyczny zwrot”, bo o nim mowa, jest 

także obecny w pracach innych teoretyków. Chociaż ich prace także korzystają z in-

nych metod badawczych i języków opisu, to są skutkiem tej samej tendencji (na któ-

rej opiera swoją prawomocność także i niniejsza praca).   

 

 

Zwrot retoryczny 

 

Drugą zmianą paradygmatyczną w obrębie nowoczesnej humanistyki, dzięki której 

niniejsza praca może powstać w takim kształcie jest „zwrot retoryczny”. Ten doko-

nany (o ile taka właśnie, nomen omen dokonana forma, jest właściwa dla projektu, 

którego zakończenia nie sposób stwierdzić; ostrożnie można powiedzieć: zapocząt-

kowany) wraz z dekonstrukcją zwrot jest jednak bardziej od tego nurtu trwały – prze-

jęły go fenomenologicznie zorientowana antropologia literacka, nowy historyzm czy 

studia postkolonialne31, a retoryczne narzędzia (po ich uprzedniej aktualizacji) wy-

korzystuje się także w badaniach filmu czy reklamy.  

To właśnie retorycznemu zwrotowi przypisuje się zburzenie hermeneutycznej 

niewinności, według której język jest posłusznym i przezroczystym odzwierciedle-

niem myśli; ustanawiająca zaś zwrot dekonstrukcja ujawniła, jak bardzo figuracja 

rządzi naszym myśleniem32. Taki pogląd ma oczywiście oparcie w refleksji Nie-

tzschego; Michał Paweł Markowski pisał o powstaniu początkowych założeń jego fi-

lozofii:  

                                                 
31 Więcej o współczesnych wykorzystaniach retoryki w: B. Mytych-Forajter, Retoryka a literaturo-
znawstwo, [w:] Retoryka, pod red. P. Wilczka, M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 197-198. 
32 Tamże, s. 194.  
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Na początku lat 70. w notatkach Nietzschego pojawiają się coraz częstsze zapiski typu: „od-
czuwamy za pośrednictwem i poprzez przedstawienia” […]. Gdy Nietzsche nie pisze o Gre-
kach, gdy nie szkicuje Narodzin tragedii lub nie notuje myśli o presokratykach, skupia się ma 
formułowaniu własnej filozofii, wychodząc od podstawowego faktu: „rzecz i myślenie nie są 
wobec siebie adekwatne”, co oznacza, że myśląc, odczuwając, wspominając, nieodmiennie 
„tkwimy w kręgu przedstawień”, że „świat przedstawień realniejszy jest od 
ści”33.  

 

Co ciekawe ta retorycznie ugruntowana epistemologia Nietzschego łączy się z epi-

stemologią stworzona na gruncie estetyki – te dwie dziedziny łączą się za sprawą te-

go właśnie myśliciela i tego spostrzeżenia (chociaż korzenie tych myśli sięgają dalej 

– do Kanta czy Baumgartena). Odnosząc się do tych samych stwierdzeń Wolfgang 

Welsch tak pisał o estetycznym projekcie rzeczywistości Nietzschego: 

 
Nietzsche – którego z pewnością można uważać za myśliciela estetycznego par excellance – 
trojako radykalizuje estetyzację. Po pierwsze, pokazuje, że cała rzeczywistość (nie tylko jej 
struktura transcendentalna) jest wytwarzana: fakty [Tatsachen] pozostają sprawą czynu [Tat 
sachen]. Po drugie, zwraca uwagę, że wytwarzanie rzeczywistości dokonuje się za pomocą 
fikcjonalnych środków: za sprawą form naoczności, podstawowych obrazów, przewodnich 
metafor, fantomów itd. Po trzecie, przełamuje próg jednego, wspólnego dla wszystkich świa-
ta: skoro rzeczywistość jest owocem wytwarzania, to należy się liczyć z możliwością po-
wstawania różnorakich światów34.  

 

I znów trzeba zastrzec, że praca ta nie stawia sobie za zadanie weryfikacji tych po-

glądów (bo ani filozofia, ani estetyka nie są jej tematem, a jedynie teoretycznym 

uprawomocnieniem zawartych tu rozważań35), lecz przyjmuje, że nasza rzeczywi-

stość, jej struktura opiera się na – jak pisze Welsch – „prymarnych projekcjach este-

tycznych czy też poietycznych”36 (tu właściwie „poietyczny” można by podstawić 

słowem retoryczny, gdyż – jak widać powyżej – to właśnie szeroko pojęta retoryka 

daje narzędzia do stwarzania tego świata czy, jak zaznaczył Welsch, wielu różnych 

światów).  

Próby uwspółcześnienia retoryki i znalezienia dla niej nowych zastosowań 

obejmują badania nad retoryką wizualno-werbalną i – w konsekwencji – jej zastoso-

waniem w opisie filmów, reklam, wszystkich tych aktów komunikacji, w których 

                                                 
33 M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków 2001, s. 98-99.  
34 W. Welsch, Estetyczne podstawy myśli współczesnej, [w:] tenże, dz. cyt., s. 91-92.  
35 Dyskusję epistemologicznych funkcji retoryki można znaleźć w książce Michała Rusinka: Między 
retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003 (szczególnie w rozdziałach trzecim, czwartym i 
piątym). 
36 W. Welsch, dz. cyt., s. 92. 
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słowo łączy się z obrazem, w których obraz wspiera słowo czy wreszcie – w których 

przekaz wizualny uzupełnia bądź modyfikuje komunikat werbalny. Tak próbował ją 

opisać Gui Bonsiepe: 

 
Retoryka werbalna toruje drogę retoryce wizualnej. Jak już powiedzieliśmy, retoryka kla-
syczna ograniczała się do języka. W większości jednak plakatów, filmów i programów re-
klamowych znaki językowe występują obok znaków niejęzykowych i te dwojakiego rodzaju 
znaki nie są od siebie niezależne, lecz przeciwnie – silnie na siebie wzajemnie działają. Nie 
od rzeczy jest więc pytanie o typowe połączenie obrazu i słowa, typowe relacje znaków i wi-
zualno-werbalne figury retoryczne37.  

 

To pytanie jest zasadne oczywiście tylko w kontekście tekstu Bonsiepego, w którym 

dokonuje on podziału języka na zdania naturalne i figury retoryczne (stosunek ich 

liczby jest mu potrzebny do wyznaczania współczynnika perswazyjności). Podział 

taki wydaje się sztuczny i bardzo trudny do przeprowadzenia w praktyce, na dodatek 

ogranicza retorykę tylko do figur retorycznych, pomijając wszystkie inne poziomy 

komunikatów (nie tylko zresztą tekstowe) – to pogląd, który jest obcy nawet kla-

sycznej retoryce. W przypadku retoryki wizualno-werbalnej problem byłby już nie-

rozwiązywalny – Bonsiepe ma zresztą tego świadomość, gdy pisze, że „nie wystar-

czy już zastosować kryterium «odejścia od normalnego użycia», jak w figurach 

werbalnych; nie da się bowiem ustalić, jakie związki między znakami werbalnymi i 

wizualnymi stanowią normę, od której można by odejść”; proponuje więc, by nowa 

dziedzina opierała się na analizie zależności między elementami tych dwóch rodza-

jów znaków, których łączny efekt opiera się nie „na ich prostym zsumowaniu, ale ra-

czej na wzajemnych relacjach” 38.  

Wszystkie te elementy – świat, doświadczenie i dzieło sztuki – spajają dwie 

dziedziny wiedzy, o których wyżej pisałem: estetyka i retoryka. Ramę tego połącze-

nia stanowi antropologia literacka (by zapobiec pewnemu chaosowi nomenklaturo-

wemu: „literacka” oznaczać tu może ta, która dotyczy narracji czy, ewentualnie tak-

że, narracyjnej fikcji i nie musi odnosić się do literatury, ale szerzej – do wszystkich 

narracyjnych dzieł sztuki). Według Wolfganga Isera, twórcy tego pojęcia, właśnie za 

pomocą fikcji człowiek wypełnia – albo inaczej: negocjuje – „lukę informacyjną” 

(information gap) między swoim miejscem w świecie a poosiadaną na ten temat 
                                                 
37 G. Bonsiepe, Retoryka wizualno-werbalna, przeł. M.B. Fedewicz, [w:] Ut pictura poesis, pod red. 
M. Skwary, S. Wysłouch, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 166.  
38 Tamże.  
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świadomością. Michael P. Clark trafnie streszczał koncepcję Isera, pisząc, że według 

niego „ludzkie doświadczenie jest usytuowane dokładnie w tej luce, jaka istnieje 

pomiędzy światem a estetyczną formą, za pomocą której możemy nadać temu światu 

sens”39.   

Estetyczna forma oznacza tu, mówiąc innymi słowami, dzieło sztuki, finalny 

efekt procesu tworzenia fikcji, czy szerzej: konstruowania narracji, który jest – jak 

widać – procesem rozumienia świata. Układ wszystkich tych opisywanych elemen-

tów i ich wzajemne relacje przedstawia poniższy schemat: 

 

 

 

 

 

 

Pomiędzy światem (realnością, rzeczywistością) a jego obrazem w dziele sztuki leży 

więc ludzkie doświadczenie, przy czym sposób mediacji pomiędzy poszczególnymi 

elementami zapewniają nauki dostarczające języka do zrozumienia tych procesów. 

Należy jednak ten schemat (który jest tylko, co warto zastrzec, próbą zrozumienia 

wzajemnych zależności języków poszczególnych dziedzin wiedzy, jakie będę wyko-

rzystywał w tej pracy) opatrzyć dwiema uwagami. Po pierwsze więc, jak wynika z 

prowadzonych powyżej rozważań, prymat należy się estetyce, nie tylko dlatego, że 

dostarcza ona narzędzi do opisu chronologicznie wcześniejszego etapu całego proce-

su, ale także ze względu na jej nowe, multidyscyplinarne oblicze (być może należa-

łoby uzupełnić ten schemat o jeszcze jedną strzałkę pomiędzy estetyką i retoryką, 

czego nie robię mając na względzie przejrzystość rysunku).  

Po drugie, strzałka pomiędzy doświadczeniem i dziełem sztuki jest podwójna, 

wskazuje bowiem na wzajemne oddziaływanie tych dwu elementów i oznacza, że 

dzieło sztuki dzięki swojej retorycznej perswazji i dostarczaniu aparatu do opisu do-

świadczenia moduluje samo doświadczenie. Jest to zgodne chociażby z teorią zaan-

                                                 
39 M.P. Clark, Introduction, [w:] Revenge of the Aesthetic. The Place of Literature in Theory Today, 
ed. M.P. Clark, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, s. 19. (W tej anto-
logii znajduje się też tekst Wolfganga Isera What Is Literary Anthropology? The Difference between. 
Explanatory and Exploratory Fictions.)  
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gażowania, którą należy stosować szczególnie w przypadku sztuk performatywnych. 

Arnold Berleant wyjaśniał tę gradację zaangażowania ze względu na sposób istnienia 

dzieła sztuki w przestrzeni: 

 
Inaczej niż w przypadku malarstwa, trójwymiarowość i fizyczność rzeźby podkreśla cielesną 
obecność, a taniec czyni to jeszcze dobitniej. W tym sensie doświadczenie ludzkie urzeczy-
wistnia się w sztuce i zyskuje zmysłową formę. Lament Dydony Purcella jest ucieleśnieniem 
doświadczenia smutku. Nie tylko poddajemy się mu, ale aktywnie w nim wraz z Dydoną 
uczestniczymy40.  

 

Tym samym rozważania te wracają raz jeszcze do powyższych rozpoznań mówią-

cych, że nasze odczuwanie jest zależne od aparatu pojęciowego, jakiego dostarczyła 

nam sztuka, a więc: odczuwamy (doświadczamy) tak, jak nauczyliśmy się odczuwać 

(doświadczać).  

 

 

2. Cierpienie, ból: podstawowe rozróżnienia  
 

W tym wstępie używam zamiennie słów „ból” i „cierpienie” – tak też, jako blisko-

znaczne, będę te terminy traktował w całej pracy. Nie jest to jednak zupełnie bez-

sporne, szczególnie, gdy się weźmie pod uwagę nieco starsze źródła wiedzy o pro-

blemie bólu. Jeszcze w latach osiemdziesiątych – o czym zaświadcza 

popularnonaukowa (ale napisana przez profesora neurologii) książka Ból – medycy-

na i jej nauki pomocnicze (myślę, oczywiście, o humanistycznych naukach pomocni-

czych medycyny) terminy te traktowały rozdzielnie. W zakończeniu wspomnianej 

książki Teofan Maria Domżał pisał: 

 
Próba uściślenia nomenklatury wymaga odróżnienia tego, co jest bólem w znaczeniu me-
dycznym i fizjologicznym i o czym była mowa w książce, od cierpienia w znaczeniu psycho-
logicznym i filozoficznym. Słowo „ból” wiąże się nam, lekarzom, z określonym bodźcem i 
systemem anatomicznym oraz z fizjologicznymi czy patologicznymi mechanizmami. Ten ból 
określamy mianem bólu fizycznego, aby odróżnić go od bólu psychicznego, zwanego cier-
pieniem41. 

 

                                                 
40 A. Berleant, dz. cyt., s. 114.  
41 T.M. Domżał, Ból, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 245. 
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By jeszcze to podkreślić i nie pozostawić co do statusu tych dwu doznań żadnych 

wątpliwości, w ostatnim akapicie książki Domżał pisze: 

 
Z tych – niesłychanie skrótowych, gdyż nie mieszczących się w głównym nurcie – rozważań 
o bólu i cierpieniu wynika, że są to dwa oddzielne doznania. Możemy odczuwać ból nie cier-
piąc i możemy cierpieć nie doznając bólu, lecz nie ulega wątpliwości, że ból, który powoduje 
cierpienie, jest najgłębiej bolesnym doznaniem człowieka. Walka z nim stanowi główne za-
danie medycyny42.  

 

Ten fragment, pomimo deklarowanego w pierwszym zdaniu rozdzielenia tych dwu 

doznań, nie jest tak jednoznaczny. Nadal, oczywiście, przyporządkowuje ból fizjolo-

gii, a cierpienie – psychologii, natomiast (a trzeba zauważyć końcowy, podsumowu-

jący charakter tego fragmentu książki – powyżej przytaczam jej – najdosłowniej – 

ostatnie słowa) wiąże te uczucia/doznania ze sobą: cierpienie powodowane bólem 

ma być doznaniem najgłębiej bolesnym. To bardzo istotne połączenie, bo naprowa-

dza na inny, a kluczowy dla tych rozważań problem: a co, jeśli jest odwrotnie, to 

znaczy: gdy cierpienie powoduje ból?  

Dzisiejsza medycyna bólu (tak nazywa się gałąź medycyny zajmującej się bó-

lem; inne jej nazwy to algologia i algezjologia; spotyka się też czasem nazwę uzna-

waną za błędną: dolorologia) precyzuje ten problem i rozróżnia dwa źródła bólu: en-

do- i egzogenne: „Jeżeli w bólach zwanych psychogennymi, podmiot mówi przez 

ciało, to w bólach mających przyczynę organiczną, mówi on o ciele, o ataku na inte-

gralność własnego organizmu”43. Można zresztą tę metaforę ataku zastosować do 

opisu bólu endogennego – świadczyłby on bowiem o ataku na psychiczną integral-

ność jednostki.  

A skoro „[t]rudno określić granicę między bólem a cierpieniem, między do-

znaniem a emocją”44, to lepiej mówić o bólu i różnych jego składowych, wśród któ-

rych wyróżnia się: czuciowo-dyskryminacyjną (lokalizacja i porównanie bólu z do-

tychczasowymi doświadczeniami), uczuciową i emocjonalną (sposób odczuwania 

bólu), poznawczą (miejsce, jakie przypisuje się bólowi w życiu, znaczenie bólu) i 

                                                 
42 Tamże, s. 246. 
43 A. Muller, D. Lehr, Sposoby wyrażania bólu, [w:] Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja, red. C. 
Saint-Maurice, A. Muller, J. Meynadier, przeł. B. Delorme, Gebethner i S-ka, Warszawa 1998, s. 33.  
44 M. Schwob, Ból, przeł. J. Kluza, Książnica, Katowice 1999, s. 54.  



 32 

behawioralną (sposoby wyrażania bólu, zachowanie pod jego wpływem)45. Dlatego 

też, jak pisze Marc Schwob: 

 
Bez względu na to, czy opieramy się na definicji Arystotelesa czy też na definicji ustanowio-
nej ostatnio przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Bólem (International Associa-
tion for Study of Pain, czyli IASP)46, które skupia ponad 4000 naukowców z całego świata, 
nie możemy rozdzielić aspektu fizycznego (czystego bólu) od aspektu emocjonalnego – cier-
pienia47.  

 

Niemożność rozdzielenia tych dwu aspektów jest widoczna także w stworzonej przez 

IASP definicji bólu. Według niej „ból to nieprzyjemne doświadczenie czuciowe 

(zmysłowe) lub emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodze-

niem tkanek lub opisywane jako takie uszkodzenie”48. Najważniejsze w tej definicji 

– szczególnie z punktu widzenia tej pracy – to ostatnie słowa, które w istocie mówią, 

że bólem jest to, co doświadczający go człowiek uważa za ból.  

To stanowi fundament moich rozważań. To, co będziemy uważać za ból jest 

w istocie sprawą kultury, w jakiej żyjemy (istnieją badania nad innymi odczuciami 

doświadczeń bólowych w zależności od rasy, pochodzenia, miejsca zamieszkania i 

stosunków rodzinnych). Co przyznają specjaliści, spotyka się takie przypadki cier-

piących, gdzie „nad doznaniem przeważa składowa uczuciowo-emocjonalna, której 

charakter wybitnie indywidualny, kulturowy i okolicznościowy, dodatkowo kompli-

kuje diagnostykę i zmusza do zastanowienia się nad ukrytą motywacją tego, co 

przywdziewa maskę prośby o przyniesienie ulgi”49. To oczywiście wykracza poza fi-

zjologię i medycynę, bo mieści się już w naukach humanistycznych, które mogą 

szczególnie efektywnie wykorzystać narzędzia hermeneutyki i semiotyki. Ta praca 

zajmie się właśnie ową „ukrytą motywacją” skargi – tym, o czym w literaturze i fil-

mie opowiada się pod maską doświadczenia bólu i cierpienia. 

 

 

                                                 
45 Patrz: A. Muller, Fizjologia bólu, [w:] Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja, s. 16.  
46 Przyjęta polska nazwa tej organizacji brzmi: Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu. 
Brzmienie wersji angielskiej podane w książce też nie jest ścisłe; poprawne to: International Associa-
tion for the Study of Pain. 
47 M. Schwob, dz. cyt., s. 48. 
48 Patrz: M. Schwob, dz. cyt., s. 42; Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja, s. 16, 34. Także można ją 
znaleźć na stronie internetowej towarzystwa: iasp-pain.org („An unpleasant sensory and emotional 
experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”). 
49 A. Muller, D. Lehr, dz. cyt., s. 36. 
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Filozofia bólu 

 

Zreferowanie – choćby pobieżne i skrótowe – dziedziny, którą można by nazwać fi-

lozofią bólu jest bardzo trudne; po pierwsze dlatego, że nie istniał w dziejach filozo-

fii silny nurt myśli zogniskowanej wokół tego problemu, a po drugie, że liczba filo-

zofów, których można by do niej zaliczyć jest bardzo duża. Nie ma w tym 

sprzeczności – niewielu bowiem myślicieli zajmowało się bólem czy cierpieniem i 

niewielu z tych kategorii czyniło główny przedmiot swoich rozważań, a jednocześnie 

bardzo wielu zajmowało się problematyką, którą z tymi kategoriami łatwo powiązać: 

filozofia percepcji, problematyka samoświadomości i podmiotu, filozofie egzysten-

cji, nawet – filozofia dziejów.  

Przedstawienie takiego więc zarysu problematyki bólu nie tylko przekracza-

łoby rozmiary tej pracy (właściwie – każdej nawet pracy, która zajęłaby się tylko fi-

lozofią), ale i także rozmijało się z jej celem. Pominę więc tych wszystkich filozo-

fów, którzy stanowią zapewne istotny kontekst dla problemu jako takiego, ale nie 

zmienią zasadniczo charakteru poniższych rozważań; wśród pominiętych będą więc 

(dla ścisłości należy wymienić tych najważniejszych) Arystoteles, Descartes, Leib-

niz, Schopenhauer, Teilhard de Chardin, Marcel (tu należy dodać, że dość szczegó-

łowy kontekst filozoficzny, jaki będzie towarzyszył interpretacjom dzieł literackich i 

filmowych będą stanowiły niektóre z koncepcji Nietzschego i Kierkegaarda).  

Tu natomiast przedstawię – w uproszczeniu, jakiego wymaga charakter tej 

pracy – te jedynie koncepcje filozoficzne, które stanowią istotny kontekst dla zasad-

niczego problemu tych rozważań, czyli te, które łączą w sobie istotę doświadczenia 

(tu dokładnie: doświadczenia bólowego) i warunki jego przedstawienia, czyli – jak z 

tego wynika – określają możliwości retorycznych realizacji tego problemu. Będą to 

kolejno: Kant i Wittgenstein.  

 

 

A. Kant 

 

W swojej późnej Antropologii w ujęciu pragmatycznym Kant rozpoczyna rozdział 

poświęcony przyjemności zmysłowej od dwu definicji: 
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Zadowoleniem zwie się przyjemność zmysłową, a to, przez co zmysł jest pobudzony w 
ten sposób, nazywamy przyjemnym. Bólem zwie się przykrość zmysłową, a to, co go wy-
wołuje, jest n ieprzyjemne . […] Wyrażenia: to, co s ię  podoba lub nie  podoba, i to, co 
między nimi, co obojętne, byłyby tu za szerokie – albowiem mogą one dotyczyć również 
tego, co intelektualne, i tym samym nie pokrywają się z zadowoleniem i bólem50. 

 

Kant rozgranicza tu, oczywiście, ból (jako kategorię zmysłową) i cierpienie (jako 

uczucie – odczuwać to, co nieprzyjemne, to właśnie cierpieć). To rozgraniczenie ma 

swoje źródło w kontrowersji, którą zauważono już we wcześniejszych jego Kryty-

kach. Tu pokrótce przedstawię sposób, w jaki je rozwiązano (czy tylko: podjęto pró-

bę ich rozwiązania, jako że o skuteczności tych działań nie ma potrzeby orzekać). 

Nie ma tu ani miejsca, ani – myślę – potrzeby, na referowanie założeń jego 

Krytyk, skupię się więc na najistotniejszym dla naszych rozważań szczególe. Po 

pierwsze należy przypomnieć podział Kantowskich sądów estetycznych51 na empi-

ryczne czyli materialne (orzekające o przedmiocie lub sposobie jego przedstawienia, 

że jest przyjemny lub nie) i czyste czyli formalne (orzekają o pięknie przedmiotu). 

Sam Kant nie jest w tym podziale konsekwentny, jednak ważne jest, że dokonanie 

takiego podziału to istotny moment w zmianie paradygmatu nowożytnej estetyki 

(zmiana dokonana na korzyść sądów formalnych). Czysty sąd estetyczny to taki, któ-

ry pozbawiony jest elementu wzruszenia. Wzruszenie zaś jest ściśle związane z kate-

gorią wzniosłości, dzięki czemu wiemy, że kryteria sądów smaku nie wystarczają do 

analizy wzniosłości52.  

 Należy teraz przypomnieć Kantowską teorię-minimum dotyczącą przedsta-

wienia: „O każdym przedstawieniu mogę powiedzieć: jest przynajmniej możliwe, że 

ono (jako poznanie) połączone jest z rozkoszą”53. Rozkosz (Lust) należy tu zresztą 

traktować jako kategorię doznań, do której w pierwszym rzędzie należy też zaliczyć 

przykrość (Unlust). Dlaczego to przypominam? Dlatego, że rozkosz jest ściśle zwią-

zana także ze wzniosłością i wzruszeniem, bo jak pisze Kant: „O tym, co nazywam 

                                                 
50 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wydawnic-
twa IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 160.  
51 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1986, s. 95.  
52 Tamże, s. 100. 
53 Tamże, s. 117. 
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przyjemnym, powiadam, że rzeczywiście budzi we mnie rozkosz. Natomiast o pięk-

nie sądzi się, że pozostaje ono w koniecznym związku z upodobaniem”54. 

 Gdy już przypomnieliśmy sobie podstawowe kategorie, możemy odejść od 

Kanta, jednak tylko po to, by powrócić do samego jądra postkantowskiej kontrower-

sji: czy aprioryczne formy poznania są wrodzone czy też powstają – in statu nascen-

di – w trakcie poznania, a także, czy – i w jakim stopniu – zależne są od naszego 

umysłu. Przejdźmy więc do Paula de Mana i do jego wywodu o Kantowskiej wznio-

słości; mówi on w pewnym momencie, że wzniosłość, w przeciwieństwie do piękna 

jest „przeniknięta dialektycznymi komplikacjami”55. Te komplikacje są powodem 

pewnego pęknięcia czy nieciągłości w obrębie trzeciej Krytyki; owa nieciągłość jest 

zależna „od struktury językowej (język jako zarówno system performatywny, jak i 

poznawczy), która sama nie jest dostępna mocom filozofii transcendentalnej”56. Bo, 

jak wcześniej stwierdził de Man: „Wzniosłość nie może być ugruntowana jako zasa-

da filozoficzna (transcendentalna czy metafizyczna), lecz tylko jako zasada języko-

wa”57. Stwierdza więc on tutaj, ni mniej, ni więcej tyle, że wzniosłość jest własno-

ścią języka (bo język jest zasadą wzniosłości?); czy można na tym oprzeć wniosek o 

językowej własności form poznania? Zapewne można, tym bardziej, że wyobraźnia 

(która według de Mana rozwiązuje niektóre z problemów trzeciej Krytyki) przedsta-

wia wzniosłość także jako narzędzie rozumu58.  

 Powyższa rekapitulacja kilku dystynkcji Kanta (i de Mana) dotyczących są-

dów estetycznych nie rozwiązuje żadnych problemów z tymi teoriami związanych. 

Pozornie nie wiąże się też bezpośrednio z głównym tematem. Rzeczywiście, tylko 

pozornie. Kant podsumowując swoja Analitykę wzniosłości, zestawia transcendental-
                                                 
54 Tamże, s. 118. 
55 P. de Man, Zjawiskowość i materialność u Kanta, [w:] tenże, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przy-
bysławski, Gdańsk 200, s. 107. Jedną z takich komplikacji jest fakt, że mimo iż wzniosłość nie jest 
cechą przedmiotów, a tylko wewnętrznym doświadczeniem świadomości, to jednak byt noumenalny 
musi być przedstawiany zjawiskowo. 
56 Tamże, s. 116. 
57 Tamże, s. 114. To, co podaję tu w takim skrócie (zaciemniającym i tak niełatwe rozważanie), de 
Man wyjaśnia na podstawie warunków artykulacji wzniosłości: jest ona możliwa tylko w obrębie 
formalnego systemu języka (w obrębie takiegoż systemu jest tylko pojmowalna: „raczej jako czysty 
dyskurs niż władza umysłu” [114]). 
58 Taka koncepcja ma wcale licznych zwolenników (znajdziemy ich tym więcej, jeśli zechcemy zrów-
nać poznający intelekt ze świadomością siebie). Z jej przeciwników należy wymienić Manfreda Fran-
ka; w swoich rozważaniach wyklucza zarówno możliwość redukcji świadomości siebie do języka (tak 
fizykalnego, jak i deiktycznego czy opisowego), jak i autorefleksyjności (co jest postulatem Kantow-
skim). M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Warszawa 2002, s. 148-
149. 
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ną ekspozycję sądów estetycznych z fizjologiczną (opartą na Burke’u), konkludując: 

„Nie da się zaprzeczyć, że wszystkie nasze wyobrażenia, niezależnie od tego, czy 

obiektywnie są one tylko zmysłowe, czy też w pełni intelektualne, mogą jednak su-

biektywnie łączyć się z przyjemnością lub bólem, choćby i jedno, i drugie miało być 

ledwo dostrzegalne (wszystkie bowiem oddziałują na nasze uczucie życia i żadne z 

nich, ponieważ jest m o d y f i k a c j ą  p o d m i o t u , nie może być obojętne)”59.  

 

 

B. Wittgenstein 

 

Ten duży krok ponad nowożytną filozofią – od Kanta do Wittgensteina – da się 

usprawiedliwić jedynie przyczynkowością niniejszych rozważań; w istocie pominię-

cie wielu filozofów, którzy podmiotowość umieścili w centrum swoich rozważań 

(wśród nich są choćby: Fichte, Hegel, Husserl, Cramer) przynosi ewidentną szkodę. 

W tych rozważaniach oczywistym uzupełnieniem Kanta jest Wittgenstein – stanowi 

w jakimś sensie modernistyczną jego wersję (co dodatkowo potwierdzone zostało 

przez Lyotarda60); mowa będzie tu, co należy od razu rozstrzygnąć, jedynie o póź-

nym Wittgensteinie.  

 Dla głównego tematu tej pracy druga filozofia Wittgensteina jest o tyle waż-

na, że odczuwanie i wyrażanie bólu uczynił on istotnym jej elementem. Przypo-

mnijmy: paragrafy 243-314 Dociekań filozoficznych przynoszą rozważania dotyczące 

możliwości istnienia „języka prywatnego”, gdzie doznanie bólu jest kluczowym ar-

gumentem (należy też zauważyć zbieżność wyjściowych rozważań z rozróżnieniem 

Arystotelesa61; pisze Wittgenstein: „«Powiadasz zatem, że wyraz ‘ból’ właściwie 

oznacza krzyk?» – Wprost przeciwnie; słowny wyraz bólu nie opisuje go, tylko za-

stępuje”62 [§244]). Istotne, choć niejasne, są następujące paragrafy: 

 
                                                 
59 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, s. 185 [podkreślenie moje]. 
60 Na ten temat patrz: W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zajdler-
Janiszewska, Warszawa 1998. Chodzi głównie o Lyotardowską teorię pluralizmu, którą ten wyprowa-
dza zarówno z wielości form rozumu u Kanta, jak i nieredukowalnej wielości gier językowych u Wit-
tgensteina. 
61 Omówienie tej Arystotelesowskiej dystynkcji znajduje się w drugim podrozdziale zakończenia ni-
niejszej pracy. 
62 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa 2000. W dalszym ciągu cytuję wg tego wydania podając w nawiasie numer paragrafu. 
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Do gry językowej ze słowami: „On ma bóle” należy – chciałoby się rzec – nie tylko obraz 
zachowania się, lecz także obraz bólu. Albo: nie tylko wzorzec zachowania się, lecz także 
wzorzec bólu. – Powiedzieć, że: „Obraz bólu pojawia się w grze językowej wraz ze słowem 
‘ból’”, byłoby nieporozumieniem. Wyobrażenie bólu nie jest obrazem; tego wyobrażenia nie 
da się zastąpić w grze językowej niczym, co nazwalibyśmy obrazem. – Wprawdzie w pew-
nym sensie wyobrażenie bólu w grze językowej pojawia się, ale nie jako obraz. [§300] 
 Wyobrażenie nie jest obrazem, ale obraz może mu odpowiadać. [§301] 

 

Gra językowa, jak wiadomo, to pewna całość, w skład której wchodzi czynność i 

przynależny jej język, stąd do gry określanej słowami „on ma bóle” powinien wcho-

dzić zarówno element językowy (słowo „ból”), jak i obraz (który tu, według naj-

prostszej interpretacji, powinien być czynnością związaną ze słowem ból, niech to 

będzie – grymas). Powód, dla którego Wittgenstein w tym przypadku tak ostro roz-

granicza obraz (Bild) i wyobrażenie (Vorstellung) nie jest do końca jasny63. Jakieś 

wskazówki daje oczywiście waloryzacja tych dwu pojęć, powtórzona w innym jesz-

cze miejscu: „Zamiast «wyobrażalność» można by też rzec: przedstawialność za po-

mocą określonych środków. A od takiego przedstawienia może biec całkiem bez-

pieczna droga do dalszego użycia. Z drugiej strony może się nam nasuwać jakiś 

obraz i być całkowicie bezużyteczny” [§397]. Na czym polega różnica? Obraz byłby 

tu ślepą uliczką przedstawienia64, bo – czy można tak założyć – zatrzymywałby ję-

zyk w jednej z gier językowych? anulował ich wielość i będąc w tym sensie reduk-

cyjnym, byłby przyczyną potencjalnych pułapek pojęciowych? czy choćby usztyw-

niał reguły gier językowych? 

 Niezależnie od ostatecznego rozwiązania problemu (do którego jeszcze dale-

ko), te uwagi zdają się być istotne dla narracyjnej praktyki. Równie istotna jak po-

wyższe uwagi jest także ich kontynuacja, którą – jako pozbawioną zagadek – przyta-

czam dla porządku i bez komentarza: 

 
Jeżeli ból drugiego człowieka trzeba sobie przedstawiać wedle wzoru własnego bólu, to nie 
jest to wcale takie łatwe: albowiem według bólu, który czuję, mam tu sobie przedstawić ból, 
którego nie czuję. Rzecz nie polega bowiem po prostu na przejściu w wyobraźni od jednej 

                                                 
63 J.F.M. Hunter poświęca tej dystynkcji rozdział (The Picture and the Image of Pain) swojej książki 
Understanding Wittgenstein. Studies of Philosophical Investigations, Edinburgh University Press, 
1985, s. 113-118. Ten problem porusza też O. Hanfling w Wittgenstein and the Human Form of Life, 
London and New York 2002, s. 82-84. 
64 Pewną analogię można tu znaleźć w koncepcji metafizyczności Heideggera: współczesna metafizy-
ka poprzez zamiar przedstawienia bytu jest w istocie zamachem na ten byt. Nie czyni on zresztą róż-
nicy pomiędzy statycznym obrazem (byt) a dynamicznym wyobrażeniem (stawanie się), oba są bo-
wiem potwierdzeniem nowożytnej metafizyki. Więcej na ten temat w: M.P. Markowski, Czy Przyboś 
jest poetą metafizycznym?, [w:] Stulecie Przybosia, red. S. Balbus, E. Balcerzan, Poznań 2002. 
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lokalizacji bólu do innej. Jak np. od bólu w ręce do bólu w ramieniu. Nie powinienem bo-
wiem wyobrażać sobie, że czuję ból w którymś miejscu jego ciała. (Co także byłoby możli-
we.) [§302] 
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Rozdział I 

Poznanie jako źródło cierpień. 

O hermeneutyce bólu  
 

 

 

Wprowadzenie 
 

Miejscem, gdzie stykają się te dwie wielkie i, zdawałoby się, zupełnie sobie obce 

dziedziny wiedzy, które dają teoretyczną podstawę tej pracy: medycyna (algezjolo-

gia) i humanistyka (retoryka), jest ciało. Ciało, w którym łączy się doznanie zmysło-

we i jego wyrażenie, jest miejscem wspólnym tych dwu światów; więcej nawet: ciało 

jest medium, dzięki któremu zmysłowe doświadczenie rzeczywistości uzyskuje swój 

ikoniczny wyraz. Rzecz jest jeszcze bardziej skomplikowana: jest przecież ciało za-

równo odbiorcą wrażeń zmysłowych, które oferują mu przedmioty, które wcześniej 

samo wytworzyło. 

 To centralne położenie ciała na mapie ludzkiego istnienia (to umiejscowienie 

będzie ważne tylko wtedy, gdy zgodzimy się, że niezaprzeczalną cechą ludzkiego 

istnienia jest umiejętność rozumienia wrażeń zmysłowych, ich interpretacja i jej wy-

rażanie) wykorzystują opisane w tym rozdziale dwa dzieła, które są w najszerszym 

sensie traktatami o zasadach ludzkiego świata – tak bowiem będą tu interpretowane 

zarówno The Pillow Book Greenawaya, jak i Kolonia karna Kafki.  
 

 

1. Czytające ciało 
 

Jednym z pierwszych francuskich semiotyków, którzy podjęli próbę ścisłego – to 

jest: mającego naukowe podstawy – opisu mechanizmów tworzenia/powstawania 

znaczenia w wytworach sztuki filmowej był Roland Barthes. Jego zdaniem film nie 

opiera się na żadnym ustalonym kodzie znaków ikonicznych, ale w trybie mimetycz-

nym odwzorowuje rzeczywistość: 
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[W]e współczesnej sztuce europejskiej retoryka jest skazana na banicję, inaczej niż na innych 
kontynentach, gdzie jest honorowana. Barthes (który poświęcał się również studiom nad 
spektaklem teatralnym) przypomina, że np. w teatrze chińskim wyrażanie uczuć jest surowo 
zrytualizowane i obowiązuje tam prawdziwa gramatyka cierpienia. Aby pokazać, jak się pła-
cze, trzeba uchwycić skraj rękawa i podnieść go do oczu, pochylając jednocześnie głowę; w 
spektaklu europejskim trzeba po prostu płakać. Tak więc w filmie europejskim inwencja jest 
jednocześnie obowiązkowa i ograniczona, należy tworzyć neologizmy, nie uciekając się do 
abstrakcji65. 

 

Przytoczony fragment obfituje w problemy wymagające omówienia. Po pierwsze, 

tak jak u Barthes’a, ta praca będzie się poruszała wyłącznie w tradycji kina europej-

skiego czy, dokładniej: kultury europejskiej, co pozwoli zajmować się także kinem 

hollywoodzkim, które powstaje w obrębie kultury o silnych, europejskich korze-

niach. Po drugie, zakładana „antysymboliczność” tego kina jest zafałszowaniem jego 

obrazu i zapewne wynika stąd, że nie dotyczy całego spektrum – zarówno gatunko-

wego, jak i historycznych faz rozwoju sztuki filmowej (np. filmy wczesnego okresu 

kina, które określać można – słusznie lub nie – jako awangardowe lub surrealistycz-

ne są oparte na ścisłych schematach symbolicznych i wykorzystują symbole na 

wszystkich poziomach konstrukcji dzieła filmowego). Po trzecie, dyskusyjne jest 

stwierdzenie, że brak gramatyki (w tym przypadku: gramatyki cierpienia) ogranicza 

inwencję twórców europejskich.  

 Niniejsza praca nie tyle nawet próbuje udowodnić istnienie retoryki (a przez 

to w istocie: swoistej gramatyki66) we współczesnej sztuce filmowej, co na retorycz-

nych schematach opiera całą swoją strukturę – retoryka wizualno-werbalna jest pod-

stawową metodą badania, a jej instrumenty głównym językiem jej analizy i opisu. 

Kodyfikacja tej retoryki (czy nawet: tych retoryk) jest znacząco inna od jej (ich) 

azjatyckich odpowiedników – w tym choćby znaczeniu, że pozwala właśnie na roz-

winięcie owej „obowiązkowej” inwencji bez jej ograniczania (dwa kolejne rozdziały 

tej pracy pokazują, jak retoryka cierpienia realizuje się poprzez zastosowanie tropu 
                                                 
65 Z. Czeczot-Gawrak, Współczesna francuska teoria filmu, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław 1982, s. 259. 
66 Poprzez połączenie (a właściwie: tożsamość) systemu konotacji i systemu denotacji w filmie gra-
matykę filmu często uważa się także za tożsamą jego retoryce (według koncepcji Christiana Metza): 
„Jeżeli film może konotować nie musząc zawsze odwoływać się do specjalnych, a więc wyodrębnio-
nych narzędzi konotacji, dzieje się tak dlatego, że permanentnie ma on do dyspozycji ten zasadniczy 
czynnik znaczący konotacji, którym jest wybór między różnymi sposobami konstruowania denotacji, 
inaczej mówiąc – ponieważ sama denotacja (której ramą jest scenariusz) najczęściej jest dziś mister-
nie konstruowana i nie sprowadza się do automatycznego funkcjonowania analogii ikonicznej” (tam-
że, s. 288).  
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powtórzenia i figur cierpienia – Hioba czy Orfeusza, które są ściśle związane z kon-

strukcją fabuły i regułami jej tworzenia – przy czym dotyczy to różnych znaczenio-

wych odcieni cierpienia, całego dostępnego nam spektrum jego wariancji: od bólu fi-

zycznego po cierpienie grup społecznych pod wpływem państwowego ucisku).  

 Jednak najważniejszym, na co zwraca uwagę to omówienie koncepcji Bar-

thes’a w wymiarze retoryki filmu jest specyficzna metoda hermeneutyczna, jaką 

dysponują widzowie europejskiego kręgu kulturowego. To bowiem, że kino europej-

skie nie dysponuje symbolicznym i skonwencjonalizowanym systemem znaków iko-

nicznych, zależy w pierwszym rzędzie od aparatu tradycji hermeneutycznej, jaką 

dysponuje widz – ten zrozumiałby zapewne, że postać podnosząca rękaw do oczu 

(szczególnie w pewnym określonym kontekście) płacze (czy dokładniej: gra, że pła-

cze), jednak odejście od tego systemu (powiedzmy: zmiana ręki lub brak pochylenia 

głowy) nie zakłóciłoby rozumienia sceny. 

Ta specyficzna metoda hermeneutyczna ma zapewne swoje źródło w świa-

domości ciała, jaką mają Europejczycy (co tu znaczy: ludzie kultury europejskiej 

czy: ludzie ukształtowani przez tę kulturę). Specyficzny model lektury opartej na cie-

le (jego rozumieniu, jego właściwościach, jego świadomości) nie jest co prawda od-

powiednio częstym tematem rozważań teoretycznych, jest jednak pewnym kulturo-

wym faktem, docenienie istotności którego także zawdzięczamy Barthes’owi. W 

słowniku pojęć Rolanda Barthes’a pod hasłem „Ciało” Michał Paweł Markowski pi-

sał: 
 

Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie: co pozostanie z Barthes’owskiej refleksji nad czyta-
niem, a jednocześnie, co określa idiomatyczność jego pisania, odpowiedziałbym bez waha-
nia: ciało. 
 Czym jest dla Barthesa ciało? Przede wszystkim unieważnieniem zbiorowego ste-
reotypu: stereotyp bowiem to dyskurs „w którym brakuje ciała”. I odwrotnie: gdy czytamy 
tekst, w którym stereotyp (pisanina) ustępuje miejsca pisaniu, „jestem pewny, że ów koniu-
szek wypowiedzi został wytworzony przez jakieś ciało”. Ciało – owa „nieugięta rezerwa” – 
jest więc dla Barthesa synonimem naszej jednostkowości, tego, co osobliwe, niepowtarzalne, 
choć zanurzone w tym, co zbiorowe, zakodowane przez kulturę67.  

 

Ów stereotyp, o którym jest tu mowa funkcjonuje też dzisiaj w innym wymiarze: w 

wymiarze kultury, szczególnie: kultury popularnej, która opiera się na ograniczeniu 

                                                 
67 M.P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 127 
(także: tenże, Barthes: przygoda lektury, [w:] R. Barthes, Lektury, wybrał, opracował i posłowiem 
opatrzył M.P. Markowski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, s. 238). 
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ludzkiej cielesności do wymiaru indywidualnej (egoistycznej) przyjemności, a odsu-

wa i marginalizuje inne ludzkie ciała (od społecznego do bolesnego), co oznacza 

praktyczne uniemożliwienie lektury, bo „złudna jest wizja owego Ja czytającego 

tekst w oderwaniu od cielesnych poróżnień”68 (te „cielesne poróżnienia” to różne 

wymiary czytającego ciała czy różne konteksty, w jakich ciało równocześnie się 

znajduje). Tylko więc taka, cielesna lektura, lektura, która odbywa się za pośrednic-

twem ciała, jego właściwości i ograniczeń, jest skuteczna: 
 

Czytać bowiem, to wydawać się na łup znaków, otwierać się na pracę nieskończonych ko-
dów. Czytający przestaje być podmiotem lektury i przekształca się w jej scenę: ciało i świa-
domość przenikają asocjacje, cytaty, aluzje, fragmenty innych tekstów69.  

 

Czytanie oczywiście nie oznacza tu tylko lektury w sensie ścisłym (czyli: odczyty-

wania tekstów pisanych), ale odczytywanie wszystkich systemów znaków. W tym 

sensie „lektura” dzieła filmowego dzięki rozwojowi technologicznemu zyskała wła-

ściwości lektury książki (np. dostępność filmów na nośnikach i istnienie niewielkich 

odtwarzaczy pozwalają choćby na nieciągłą „lekturę” dzieł filmowych, na co nie po-

zwalało kino czy telewizja). Dzięki odwzorowaniu na ekranie innych ciał wzrasta też 

prawdopodobieństwo utożsamienia tego czytającego/oglądającego ciała z ciałami 

tekstu czytanego/oglądanego; film może mieć większe możliwości oddziaływania, a 

to dzięki temu, że nie jest uwikłany w medium znaków umownych (w takim znacze-

niu, że mogą się one pojawić i pojawiają, choćby w postaci werbalnej narracji, ale 

nie stanowią żadnej przeszkody).  

 

 

2. Pisane na skórze: The Pillow Book  
 

Motyw ciała jako tekstu albo ciała mówiącego, ciała obciążonego charakterystyczną, 

„tekstową” cechą, ikonicznym znakiem mowy i wyrażania (który może symbolizo-

wać silny związek pomiędzy ciałem a czytaniem, pomiędzy doświadczeniem zmy-

słowym a doświadczeniem lektury) jest obecny w wielu filmach; te najbardziej zna-

czące motywy pojawiają się w Krwi poety (filmie Jeana Cocteau z 1930 roku) i 
                                                 
68 Tamże, s. 128. 
69 Tamże, s. 106. 
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quasi-biograficznym filmie Davida Soderbergha Kafka (z 1991 roku), które szczegó-

łowo omawiam w kolejnym rozdziale, ale także na przykład w powieści (i jej ekrani-

zacjach) Szkarłatna litera Nathaniela Hawthorna.  

 W pierwszym z filmów, na samym początku (już w pierwszej jego części) 

bohaterowi, który rysuje portret, a następnie ściera go dłonią, usta narysowane na 

płótnie „przenoszą się” na dłoń. To powielenie ust (które są narzędziem zarówno 

mowy, jak i rozkoszy), szczególnie w miejscu, w którym się pojawiły – tj. na dłoni, 

która jest (szczególnie w tej scenie) narzędziem artystycznego działania, jest wyraź-

nym znakiem cielesności sztuki, która to cielesność staje się ośrodkiem mowy i przy-

jemności. 

 W drugim filmie scena jest prostsza, a jej symbolika jeszcze wyraźniejsza. 

Główny bohater, Kafka (grany przez Jeremy’ego Ironsa), po przesłuchaniu przez po-

licję w sprawie śmierci swojego kolegi z pracy widzi jego zwłoki wiezione na stole 

(czy: wózku) prosektoryjnym; po chwili zamiast stołu widać wózek, na którym pię-

trzą się dokumenty, zmienia się też sceneria – z kostnicy przenosimy się do biura, w 

którym pracuje Kafka. Ten symbol, który można odczytywać jako biurokratyzację 

życia (czy też śmierci), co byłoby zgodne z wieloma dość imi odczytaniami prozy 

Kafki (jako opisującej, czy nawet: wieszczącej, biurokratyczny koszmar ludzkości), 

jest także znakiem tekstualności ciała (czyli także odwrotnie: cielesności tekstu).  

 Także filmowe adaptacje Szkarłatnej litery (najbardziej znaną, choć arty-

stycznie najmniej zapewne nia wersja z roku 1995 w reżyserii Rolanda Jaffa; z pozo-

stałych warto wymienić o dwie dekady wcześniejszą wersję w reżyserii Wima Wen-

dersa) stanowią przykład powiązania cielesności z wyrażaniem – oto ikoniczny znak, 

noszona na ubraniu litera „A” jest symbolem popełnionego grzechu cudzołóstwa (po 

angielsku adulteress), czyli w istocie opowiada historię tego ciała (ten bowiem 

grzech jest właśnie popełniany przez ciało), ale też warunkuje aktualne istnienie tego 

ciała, np. powoduje jego samotność jako skutek społecznego ostracyzmu.  

 Jednak filmem, który w sposób najbardziej radykalny prezentuje nam tę cie-

lesno-tekstualną tożsamość, jest The Pillow Book (1996) Petera Greenawaya. Jego 

akcja rozgrywa się w Japonii i w Hong Kongu, główne role grają aktorzy azjatyccy, 

stąd też film prezentuje specyficznie dalekowschodnią filozofię pisma (czy właści-

wie, bo trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć: jej zeuropeizowaną wykładnię). Boha-
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terką i narratorką filmu jest młoda modelka Nagiko (urodzona w Japonii w chińsko-

japońskiej rodzinie, mieszka w Hong Kongu), która chce zostać pisarką. Jej wyjąt-

kowy afekt do słowa pisanego wiąże się z doświadczeniem z czasów dzieciństwa. 

 Film otwiera retrospekcja: na twarzy małej dziewczynki (to mała Nagiko) jej 

ojciec maluje znaki pisma; scenie towarzyszą słowa, które zostaną w tym filmie (jak 

i sama scena) wielokrotnie powtórzone: 

 
Kiedy Bóg stworzył pierwszy gliniany model człowieka, wymalował mu oczy, usta i płeć, a 
później jeszcze imię, żeby jego właściciel nigdy go nie zapomniał. Jeśli Bóg był zadowolony 
ze swego dzieła, powoływał gliniany model do życia podpisując go swoim imieniem.  

 

W powyższym cytacie nie ma oczywiście różnicy między „pisaniem” a „malowa-

niem” (obie te czynności w oryginale określa to samo angielskie słowo: paint – za-

równo wtedy, gdy bóg wymalowuje oczy, usta i płeć, jak i gdy podpisuje stworzenie 

jego, a później swoim własnym imieniem). To pierwotne zdarzenie ma kluczowe 

znaczenie dla konstrukcji całej fabuły, bo przedstawia przekonujące wyjaśnienie toż-

samości pisma i przyjemności, jej – owej tożsamości – wiarygodną historię. W świa-

domości głównej bohaterki dochodzi do sprzężenia przyjemności ciała z przyjemno-

ścią pisma, tak, że „zapach papieru przypomina jej zapach ciała”, a rozkosz zapewnia 

pismo kaligrafowane na jej ciele.  

 Nagiko, nieszczęśliwa w zaaranżowanym małżeństwie (mąż nie rozumiał ani 

jej erotycznych, kaligraficznych potrzeb, ani jej pisarskiej pasji), ucieka do Hong 

Kongu, gdzie najpierw pracuje w restauracji (a jednocześnie uczy się pisać na ma-

szynie), a później zostaje modelką, co umożliwia jej – dzięki niezależności finanso-

wej – powrót do poszukiwań idealnego kochanka-kaligrafa. Zakochuje się w końcu 

w Jerome’ie, angielskim tłumaczu. Przypadkiem, kochankiem jej wybranka jest wy-

dawca, który wcześniej odrzucił książkę Nagiko. Jerome oferuje jej swoje ciało jako 

kartkę, medium pisma („Potraktuj mnie jak stronicę książki”), a siebie jako posłańca, 

który zaniesie spisany na własnej skórze tekst do wydawcy. Później Nagiko dostar-

cza wydawcy kolejne dwanaście części swojej książki we wszystkich tych przypad-

kach używając ciał męskich posłańców jako „kartek”.   

 Film jest przez to w istocie traktatem o hermeneutyce tekstu i jego podobień-

stwo do koncepcji Barthes’a (Przyjemność tekstu) czy Susan Sontag (Przeciw inter-
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pretacji) jest niezwykłe o tyle, że tu obrona tekstu (a więc i literatury) dokonuje się 

w obszarze innego medium: 

 
To, co w tym filmie ciekawe, to podjęta przez reżysera próba – to, czy zakończona sukcesem, 
to już inna sprawa –  poszerzenia granic sztuki filmowej, tak, by stała się ona świadectwem 
niezniszczalnej natury słów, jak i porażki filmu w wypełnieniu obietnicy zapewnienia światu 
uniwersalnego języka. Nagiko, bohaterka The Pillow Book, tak wyjaśnia motywy swoich 
działań: „Książki mogą przestać istnieć. Staram się pomóc przetrwać tradycji”. To, co w 
1996 roku Peter Greenaway powiedział o tym filmie, można odnieść do sztuki filmowej jako 
takiej: „Potęga pisanego słowa potrafi rozpalić ludzką wyobraźnię w stopniu, jaki kino rzad-
ko może osiągnąć. Recepcja pisanego tekstu prowokuje wielorakie interpretacje, podczas gdy 
obecna natura kina pozwala zaledwie na jednokierunkowe intelektualne pobudzenie, które w 
pełni kontroluje reżyser”70. 

 

Jednak w kontekście tej pracy najważniejsze są dwa aspekty tego filmu: po pierwsze, 

że droga poznania/samowiedzy prowadzi przez doświadczenie cierpienia (Nagiko 

cierpi, bo doświadcza utraty – Jerome umiera, a wydawca zostaje zabity przez, jeżeli 

można tak powiedzieć, ostatni rozdział książki Nagiko – sumitę, w którym (czy do-

kładniej: za pomocą którego, za sprawą którego) odkrywa ona swoją tożsamość i 

wydaje na niego wyrok), a po drugie, że pismo, tekst i lektura silnie związane są z 

ciałem – jego przyjemnościami i cierpieniem.  

 To pozwala powrócić do Barthes’a, autora poświęconej Japonii książki – Im-

perium znaków: 

 
Na pytanie jednego z dziennikarzy „Dlaczego Japonia?”, Barthes odpowiedział: Bo jest to 
przestrzeń znaku, zarazem zmysłowa i estetyczna. Nadzwyczajna i poruszająca lekcja ele-
gancji w zmysłowości”71.  

 

„Zmysłowa i estetyczna” jest oczywiście wyrażeniem pleonastycznym, ale należy 

rozumieć tę część wypowiedzi jako podkreślenie, że w Japonii (tej Barthes’owkiej 

Japonii znaku) pismo łączy w sobie estetykę w jej wymiarach artystycznym i aiste-

tycznym – pismo i ciało, lekturę i doświadczenie zmysłowe.  

 

 

 

 
                                                 
70 H. Wegner, Of Carbon Flies, Hieroglyphics, and Body Texts: A Fond Farewell to the Word, „West 
Virginia University Philological Papers” 2000, s.20. 
71 M.P. Markowski, dz. cyt., s. 163. 
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3. „Na własnym ciele”: Kafka  
 

W literaturze modernizmu także pojawia się ten motyw, trudno wymieniać wszystkie 

jego realizacje; nigdzie nie przybiera on jednak tak radykalnej postaci, jak w opo-

wiadaniu Franza Kafki Kolonia karna (zresztą, u tego autora można znaleźć co naj-

mniej kilka innych próz, które wykorzystują ten motyw, choćby te najbardziej znane 

– Proces i Wyrok). Opowiadanie, niezależnie od jego innych możliwych interpretacji 

(a można odczytywać w nim wątek religijny dzięki chrystologicznemu motywowi 

dobrowolnego poświęcenia się albo alegorię opisującą współczesne państwa i ich 

systemy prawne),  przynosi niezwykle sugestywną wizję czytania jako cierpienia (w 

istocie – konsekwencje tego przedstawienia są podobne jak w The Pillow Book: cho-

dzi bowiem o cielesność doświadczenia lektury, niezależnie od jego wartościowa-

nia).  

  Bohaterem opowiadania jest tajemniczy podróżny (a właściwie dokładniej: 

podróżnik, badacz, o wysokich, wynikających ze swojej pozycji prerogatywach), 

który w ramach zwiedzania kolonii karnej zostaje zaproszony do asystowania przy 

egzekucji przeprowadzonej za pomocą wyjątkowego urządzenia. Urządzenie to jest 

rodzajem – tak chcę je interpretować – hermeneutycznej maszyny, w której łączą się 

pismo, jego odczytywanie i rozumienie z doświadczeniem cielesnym, dokładnie: z 

zadawanym cierpieniem. Oficer obsługujący urządzenie skrupulatnie objaśnia za-

równo jego budowę, zasady (właściwie: tajemnice) działania, a także całą procedurę 

wykonywania wyroku (opis nieuporządkowany i zajmuje około połowę opowiada-

nia, stąd tu podaję go w skróconej formie składającej się na w miarę spójną narrację): 

 
Tutaj na łóżku kładzie się skazańca. Chciałbym najpierw opisać aparat, a dopiero potem po-
kazać samą procedurę. […] A więc tutaj, jak powiedziałem, jest łóżko. Jest ono całkowicie i 
dokładnie pokryte warstwą waty; dowie się pan jeszcze, w jakim celu. Na owej wacie kładzie 
się skazańca na brzuchu, oczywiście nagiego; tutaj są rzemienie, aby go przytroczyć za  ręce, 
za nogi i za szyję. […] Gdy człowiek leży na łóżku, a ono zostaje wprawione w drgający 
ruch, brona opada na ciało. Sama ustawia się w ten sposób, że ledwo dotyka ciała ostrzami; 
[…]. Drgając, zagłębia ona swoje ostrza w ciało, które ponadto drga wraz z łóżkiem. Aby zaś 
umożliwić każdemu kontrolę wykonania wyroku, brona została wykonana ze szkła. […] A 
teraz każdy może widzieć poprzez szkło, jak powstaje napis na ciele. […] Brona zaczyna pi-
sać […]. Tak pisze ona coraz głębiej w ciągu dwunastu godzin72. 

 
                                                 
72 F. Kafka, Kolonia karna, przeł. J. Kydryński, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. I, PIW, Warszawa 
1994, s. 748, 753, 755.  
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Narzędzie tortur jest więc, jak wynika z tego opisu, maszyną do pisania; połączenie 

przewiny, wyroku i skuteczności kary polega na tym, że skomplikowany system igieł 

zamontowanych na bronie pisze na ciele skazańca sentencję jego wyroku, którego 

zresztą, sam skazaniec nie zna: 

 
Podróżny chciał pytać o rozmaite rzeczy, ale na widok tego człowieka zapytał tylko: 
– Czy on zna swój wyrok? 
– Nie – odpowiedział oficer i chciał zaraz dalej ciągnąć objaśnienia, lecz podróżny mu prze-
rwał: 
– On nie zna swego własnego wyroku? 
– Nie – odparł znowu oficer i zatrzymał się na chwilę, jak gdyby pragnął usłyszeć od po-
dróżnego bliższe uzasadnienie jego pytania, po czym rzekł: – Zawiadamianie go o wyroku 
byłoby niepotrzebne. Pozna go przecież na własnym ciele73. 

 

Ten fragment jest komplementarny wobec treści Procesu i można go interpretować 

w tym właśnie kontekście (jako powtórzenie motywu tajemniczego sądu, który o 

swych wyrokach nie informuje podsądnego), ale ważniejszy jest tu motyw doświad-

czenia pisma: tekstu (wyroku) nie trzeba wcale wysłuchać, bo jego zmysłowe (ciele-

sne, bez użycia zmysłu wzroku i słuchu) doświadczenie zapewnia zrozumienie.  

 Co więcej – takie doświadczenie tekstu jest także czymś bardziej cennym, bo, 

jak się okazuje, zapewnia nie tylko jego proste odczytanie, zrozumienie poszczegól-

nych słów, a nawet – znaczenia całego tekstu, ale także zdobycie wiedzy; jest ono, 

mówiąc wprost, drogą do osiągnięcia mądrości: 

 
Ale jakże spokojny staje się człowiek wtedy, około szóstej godziny. Najgłupszy przychodzi 
do rozumu. Zaczyna się to koło oczu: stąd się rozszerza. Widok ten mógłby skłonić do poło-
żenia się samemu pod bronę. Dalej nic się nie dzieje, człowiek zaczyna tylko odcyfrowywać 
pismo, otwiera usta, jak gdyby nasłuchiwał. Widział pan, że nie jest łatwo odczytać to pismo 
oczyma; ale nasz człowiek odcyfrowuje je swymi ranami. Jest to zresztą duża praca. Do jej 
wykonania potrzebuje on sześciu godzin74.   

                                                 
73 Tamże, s. 750. Oto ta rozmowa w oryginale: „Der Reisende hatte Verschiedenes fragen wollen, 
fragte aber im Anblick des Mannes nur: »Kennt er sein Urtreil?« »Nein,« sagte der Offizier und wollte 
gleich in seinen Erklärungen fortfahren, aber der Reisende unterbrach ihn: »Er kennt sein eigenes Ur-
teil nicht?« »Nein,« sagte der Offizier wieder, stockte dann einen Augenblick, als verlange er vom 
Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage, und sagte dann: »Es wäre nutzlos, es ihm zu verkün-
den. Er erfährt es ja auf seinem Leib.«”, F. Kafka, In der Strafkolonie, w: tenże, Sämtliche Erzählun-
gen, red. P. Raabe, Fischer Tashenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1970, s. 104.   

Ostatni zwrot brzmi więc dosłownie: „Dowie się tego z własnej skóry” albo – by użyć pol-
skiego frazeologizmu: „Przekona się o tym na własnej skórze”. Niemiecki zwrot „na własnej skórze” 
to am eigenen Leib; tkwi w nim potencjalny pleonazm, jako że synonimem eigenen jest pochodzący 
od rzeczownika der Leib przymiotnik leiblich. 
74 Tamże, s. 756. („Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde! Verstand geht dem Blö-
desten auf. Um die Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einen verfüh-
ren könnte, sich mit unter die Egge zu legen. Es geschieht ja nichts weiter, der Mann fängt bloß an, 
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Ciało jest także lepszym narzędziem odczytywania znaków pisma niż oczy. Oficer 

prezentuje bowiem podróżnikowi kartkę, na której ma się znajdować sentencja wy-

roku, jednak podróżny nie potrafi niczego odczytać w gąszczu krzyżujących się linii, 

które szczelnie pokrywają cały papier. Oficer, którego stopień skomplikowania ma-

szyny, której obsługą się zajmuje i przy powstaniu której pracował, napawa dumą, 

wyjaśnia przybyszowi: 

 
To pismo oczywiście nie może być proste; nie powinno ono zabijać natychmiast, lecz prze-
ciętnie dopiero w ciągu dwunastu godzin; na szóstą godzinę oblicza się punkt zwrotny. Wła-
ściwe pismo musi więc otaczać wiele, wiele ozdobników; prawdziwe pismo otacza ciało tyl-
ko wąskim paskiem; reszta tułowia przeznaczona jest na ozdobniki75.  

 

To właśnie ciało potrafi odczytać tak zawiły tekst, przy deszyfracji którego zawodzi 

wzrok. Przedrzeć się przez gąszcz ozdobników oznacza także dostać się do jądra 

znaczenia, odkryć prawdę tekstu, czyli – przeprowadzić skuteczny proces hermeneu-

tyczny.  

 Uczynienie problematyki pisma i ciała osią interpretacji tego opowiadania 

pozwala na jego ciekawe odczytanie, w którym Kafka byłby prorokiem przyszłości; 

w podobnej roli obsadzali go interpretatorzy, którzy odczytywali jego dzieło, szcze-

gólnie Proces i Zamek, jako zapowiedź dwudziestowiecznych totalitaryzmów – jed-

nak w tym przypadku chodzi o proroctwo dotyczące nie historii czy historiozofii 

(choć równie łatwo wyczytać tu przepowiednię epoki masowego, przemysłowego 

mordu), ale zmiany paradygmatu poznania, przeformułowania ludzkich władz po-

znawczych. Otóż w opowieści oficer oprowadzający podróżnego jest ostatnim przed-

stawicielem starego porządku, który został ustanowiony przez dawnego naczelnika 

kolonii – obecny odcina się od niego (także od wykonywania wyroków za pomocą 

opisanego aparatu). Oficer podejrzewa, o czym mówi podróżnikowi, że zapraszając 

                                                                                                                                          
die Schrift zu entziffern, er spitz der Mund, als horche er. Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die 
Schrift mit den Augen zu entziffern; unser Mann entziffert sie aber mit seinen Wunden. Es ist aller-
dings viel Arbeit; er braucht sechs Stunden zu ihrer Vollendung”. F. Kafka, In der Strafkolonie, s. 
108.)  
75 Tamże, s. 755. („Es darf natürlich keine einfache Schrift sein; sie soll ja nicht sofort töten, sondern 
durchschnittlich erst in einem Zeitraum von zwölf Stunden; für die sechste Stunde ist der Wendepunkt 
berechnet. Es müssen also viele, viele Zieraten die eigentliche Schrift umgeben; die wirkliche Schrift 
umzieht den Leib nur in einem schmalen Gürtel; der übrige Körper ist für Verzierungen bestimmt”. F. 
Kafka, In der Strafkolonie, s. 107.)  
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go na egzekucję nowy komendant ma nadzieję sprowokować krytykę tej barbarzyń-

skiej (z punktu widzenia nowej władzy) metody karania przestępców i tym samym 

dać mu argument do jej zaniechania. Prorocza wizja Kafki tłumaczyłaby się następu-

jąco: nowe czasy, które nastały, proponują model percepcji (czego symbolem jest tu 

czytanie) i dochodzenia do wiedzy pozbawiony aspektu zmysłowego (szczególnie, 

rzecz jasna, w jego wymiarze bólowym). Takie zdanie wyrażają dziś niektórzy na-

ukowcy, mówiąc o technicyzacji czy biomedykalizacji cierpienia76, ale także filozo-

fowie i teologowie chrześcijańscy77.  

 

 

4. Pragnienie cierpienia, pragnienie wiedzy: Nietzsche 
 

Problematyzacja opisanych wcześniej literackich i filmowych przedstawień tematu 

cierpienia jako zdobywania wiedzy pojawia się u Fryderyka Nietzschego, filozofa, 

który w bodaj najbardziej radykalny sposób dowartościował zarówno samo cierpie-

nie jako tryb poznania, jak i – szerzej – ciało jako jego, poznania, środek. Wiedzę ra-

dosną, która przynosi wiele rozważań dotyczących bólu, rozpoczyna autorska 

przedmowa, w której czytamy: 
 

A co się tyczy choroby: nie kusiż nas prawie pytanie, czy nie jest nam w ogóle niezbędna? 
Dopiero wielki ból jest ostatecznym ducha oswobodzicielem, jako nauczyciel wielkiego  
podej rzenia , które z każdego U robi X, prawe, szczere X, to jest przedostatnią głoskę 
przed ostatnią… Dopiero wielki ból, ów długi powolny ból, który potrzebuje czasu, w któ-
rym spalamy się niejako zielonymi gałęźmi, zmusza nas filozofów do zstąpienia w swą osta-
teczną głąb i do odrzucenia od siebie wszelkiej ufności, wszystkiego, co dobroduszne, zasła-
niające, łagodne, średnie, w co włożyliśmy może przedtem swoje człowieczeństwo. Wątpię, 
czy taki ból »polepsza« – ; lecz wiem, że nas pogłęb ia 78. 

 

Ból w tej książce pojawia się w wielu kontekstach i różnorakich znaczeniach, najczę-

ściej jednak jako metoda poznania i – co jest z tym ściśle związane – droga do wiel-

kości. Poznanie bowiem jest wynikiem nie uzgodnienia, ale wewnętrznej (co ozna-

cza: odbywającej się poza naszą świadomością) walki różnych popędów, które „są 
                                                 
76 Patrz: S. Greenhalgh, Under the Medical Gaze: Facts and Fictions of Chronic Pain, University of 
California Press, Berkeley, CA 2001, s. 323-324. 
77 Patrz: Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Doloris i Hans Küng, Bóg a cierpienie (przeł. I. Gano, 
IW PAX, Warszawa 1976). 
78 F. Nietzsche, Wiedza radosna („La gaya scienza”), przeł. L. Staff, Wydawnictwo Bis, Kraków 
1991, s. 6-7.  
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snadź zdolne dać się przytem uczuć sobie wzajem i ból sobie sprawiać”79. Gotowość 

odczuwania cierpienia („umieć cierpieć”80), a przede wszystkim: gotowość jego za-

dawania, jest też warunkiem wielkości; zresztą niektórym wybrańcom to właśnie 

„ból sam daje im najwyższe chwile! To ludzie heroiczni, wielcy dawcy bólu ludzko-

ści; owi nieliczni lub rzadcy, którzy właśnie tej samej potrzebują apologii, co ból w 

ogóle – i zaprawdę! nie należy im jej odmawiać!”81.  

 Ciało, jak o tym pisze Michał Paweł Markowski, jest u Nietzschego pojęciem 

centralnym, które skupia w sobie najważniejsze wątki tej filozofii, gdyż jest m.in. in-

strumentem krytyki świadomości, gwarantem perspektywicznego widzenia, znakiem 

pomagającym odkryć ukryty sens moralności i wreszcie (co w tym kontekście naj-

ważniejsze) jest metaforą interpretacyjną82. A to oznacza, że 
 

Ciało opisywane przez Nietzschego przekracza swe fizjologiczne granice po to, by stać się 
zarówno interpretacyjną metaforą, jak metaforą interpretacji. Oznacza to, że po pierwsze: cia-
ło jest znakiem destrukcji autorytatywności rozumu, po drugie zaś, że Nietzsche pisząc o cie-
le, używa tej kategorii jako metafory do opisania struktury i przebiegu procesu interpretacji83. 

 

To właśnie dzięki koncepcji interpretującego ciała Nietzsche jest – jak powiada cy-

towany wcześniej Welsch – „myślicielem estetycznym par excellance”. Skoro więc 

doznanie zmysłowe (czyli cielesne) jest trybem poznania i przedmiotem interpretacji, 

to ból jest najbardziej wartościowym z tych doznań, gdyż – jak pisał Karl Heinz 

Bohrer – „[b]ól jest prawdopodobnie tym spośród cielesnych doznań, których eks-

tremalna wartość przewyższa wszystkie inne doznania, włącznie z rozkoszą 

(Lust)”84.  

I dalej, akcentując jego, bólu, wartość: 
 

Trzeba by tu podkreślić, że „ból” jest tutaj traktowany jak brat, jak pomocnik, by złożoności 
Nietzscheańskiego delektowania się bólem nie pojąć psychologicznie jako po prostu motywu 

                                                 
79 Tamże, s. 269.  
80 Tamże, s. 262. 
81 Tamże, s. 258.  
82 M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, s. 358-359. 
83 Tamże, s. 360. 
84 K.H. Bohrer, Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2005, s. 181. Można jednak, warto to zauważyć,  w samej Wiedzy radosnej znaleźć i zdania 
zrównujące korzyści dla poznania płynące z bólu i z rozkoszy: „W boleści jest tyle mądrości, co w 
rozkoszy: należy ona, jak ta ostatnia, do najwyższego gatunku sił rodzaj  utrzymujących” (F. Nie-
tzsche, Wiedza radosna, s. 258).  
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masochistycznego. Jego masochizm, jego tendencja do „samoudręki”, jak ją nazywał, doty-
czy „bólu” jako organon odsłaniania, chwytania „ducha na gorącym uczynku”85.  

 

Ta wartość cierpienia, która stwarza – ostrożnie mówiąc – zarysy podstaw wiedzy o 

możliwościach ludzkiego poznania i rozumienia jest na gruncie dzisiejszej teorii hu-

manistyki dość rzadka, a przez to – tym bardziej cenna. Zwraca uwagę na wciąż nie-

przyswojony projekt cielesnej hermeneutyki, która – opierając się na zasadzie inter-

dyscyplinarności współczesnej estetyki – może być skutecznym narzędziem opisu 

dzieł sztuki prezentujących problematykę ciała (kino i teatr są najbardziej oczywi-

stymi odniesieniami takiej teorii, bo ciało jest ich podstawowym medium).  

 Ciało wiąże się w tej teorii z dwoma pojęciami, które czynią ten projekt jesz-

cze bardziej pojemnym; kolejno: z wojną i z miłością.  

 Wojna oczywiście nie jest traktowana tu jako element historii, ale jako sym-

bol procesu poznawczego – wojna to życie w niebezpieczeństwie, które skutkuje 

wiedzą, wojna to także moment, w którym można stać się wojownikiem poznania86, 

wojna wreszcie to stan, w którym dokonuje się proces komunikacji, gdy „rozciągamy 

własną przemoc na innych”, skoro „rozumienie jest […] pierwotnie odczuciem cier-

pienia/bólu i uznaniem jakiejś obcej siły”87.  

 Miłość natomiast jest tym stanem (pojęciem?), w którym (przez które?) ob-

jawia się życie i razem z rozumem (w podobnej parze do tej, którą tworzy rozum z 

ciałem) stanowi warunek rozumienia i ujawnia, jak pisał Krzysztof Michalski, 

„chroniczną chorobę świata, jaką jest człowiek: chorobę na wieczność”, którą dalej 

tak objaśnia: 
 

Człowiek jest chorobą na wieczność – to znaczy: źródło człowieczeństwa bije w swoistego 
rodzaju bólu; nasze człowieczeństwo konstytuuje się, tworzy w cierpieniu, w bólu, bólu 
przemijania i rodzenia. Jeśli tak, to ten ból jest ostatecznym trybunałem, przed którym nasze 
pojęcia muszą dać świadectwo swojej wagi i swojego dla nas znaczenia, swojej ludzkiej pra-
womocności. Ten ból jest ostatecznym kryterium prawdy naszych pojęć88.  

 

 

 
                                                 
85 Tamże, s. 189. 
86 K. Jaspers, Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, przeł. D. Stroińska, Wydawnic-
two KR, Warszawa 1997, s. 206. 
87 M.P. Markowski, dz. cyt., s. 57. 
88 K. Michalski, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2007, s. 215. 
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Zakończenie 
 

Te dwie sfery – wojny/przemocy i miłości – są reprezentowane w opisywanych w 

tym rozdziale dziełach, odpowiednio: opowiadaniu Kafki i filmie Greenawaya (choć 

oczywiście nie występują – bo nie mogą – w stanie czystym). Interpretowana w tych 

kategoriach Kolonia karna byłaby uniwersalną opowieścią o możliwości ludzkiego 

zrozumienia – i to oficer obsługujący urządzenie byłby kimś, kto reprezentuje poglą-

dy Nietzschego (idzie oczywiście o metaforę rozumienia, a nie o gloryfikację prze-

mocy czy sadyzmu), gdy ten twierdzi, iż umiejętność zadawania cierpienia jest drogą 

do wielkości i wiedzy. Natomiast The Pillow Book jest filmem, który pod pozorem 

przedstawieniowej ekscentryczności i egzotyki opowiada wielką metaforę życia, 

człowieczego istnienia, które jest chorobą świata – bezustannym dążeniem ciał do 

zdobycia wiedzy, pędem ku poznaniu, które prowadzi przez fizyczne cierpienie. To 

fizyczne cierpienie zyskuje we współczesnych sztukach narracyjnych specyficzny 

nadawany przez retorykę kształt – m.in. tropów i fabuł.  
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Rozdział II 

Powtórzenie i cierpienie. 

O tropologii bólu 
 

 

 

Wprowadzenie  
 

Hiob w zachodniej kulturze jest najprawdopodobniej najbardziej znaną figurą cier-

pienia, a także najlepiej zapewne rozpoznawalną postacią cierpiącego – najbardziej 

wyrazistym i najbardziej uniwersalnym tropem człowieczego cierpienia. Dzięki tej 

ugruntowanej w języku zależności (w polszczyźnie będzie to „hiobowa wieść” i 

„hiobowe cierpienie”) trwa mimo powolnego zaniku źródeł tej symboliki. Oczywi-

ście dla człowieka czasów i kręgu kulturowego, w jakich żył Kierkegaard, był Hiob 

zupełnie naturalnym tropem bólu, stąd w pseudonimowym dziele Kierkegaarda, Po-

wtórzenie, które traktuje o przezwyciężeniu estetycznego poziomu życia (przyjęło się 

te poziomy nazywać „stadiami”) postać Hioba musi się pojawić jako obowiązkowe 

odniesienie.  

 Podobieństwo Hioba do bohatera Procesu, Józefa K., jest często dostrzegane 

przez badaczy, jednak interpretuje się je zazwyczaj inaczej niż na to mogą wskazy-

wać Kierkegaardowskie rozważania (Hiob jako figura cierpienia niezawinionych 

win, a więc – przy takim rozkładzie akcentów – bardziej figura Bożego okrucień-

stwa, niż człowieczego bólu; tym bardziej, że takie interpretacje pomijają wszystkie 

gesty Hiobowego buntu). Rozdział ten przynosi interpretację losów Józefa K. w kon-

tekście losów Hioba, a także opis konstrukcji tej historii (zarówno literackiego pier-

wowzoru, jak i filmowych adaptacji Procesu) w kontekście Kierkegaardowskiego 

powtórzenia jako pewnej dyrektywy narratologicznej. Znamienne zresztą jest, że to 

właśnie filmowe adaptacje (szczególnie wyraźnie czyni to jedna z nich, Proces w re-

żyserii Orsona Wellesa) wzmacniają taką, nazwijmy to, „algologiczną” interpretację 

powieści.  
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1. Wspólnictwo w bólu: Kierkegaard, Hiob, Kafka 
 

W drugiej części Kiekegaardowskiego Powtórzenia (która – nota bene – powtarza 

tytuł całości) narrator książki, jeden z pseudonimowych autorów stworzonych przez 

filozofa, Constantin Constantius, otrzymuje od bezimiennego młodzieńca, którego 

znał (i którego poddał pewnemu eksperymentowi, albo lepiej: uczynił jego, tego eks-

perymentu, częścią), a którego losy książka opisuje, serię listów, z których każdy – 

jako że Constantius nie może na nie odpowiedzieć – rozpoczyna się adresem: „Mój 

milczący powierniku”. Już w pierwszym liście (datowanym na 15 sierpnia) młodzie-

niec pisze: 

 
Mój Boże, człowiek cierpiący jest zawsze wrażliwy na własne cierpienie. Pragnie by ten, ko-
go wtajemnicza we własne cierpienia odczuł ich wagę i znaczenie. Pan nie zawodzi tych 
oczekiwań, gdyż Pan odczuwa każdy ich odcień lepiej ode mnie89. 
 

Dlaczego to Constantius potrafi tak doskonale współodczuwać cierpienie młodzień-

ca? Być może dlatego, że wśród występujących w książce (na wszelkich możliwych 

jej poziomach) wielu mnożących się, pączkujących i nakładających się na siebie po-

wtórzeń, jest i takie: narrator powtarza (zarówno w swojej opowieści, jak i w mani-

pulacji, której narzędziem, ale i obiektem czyni młodzieńca) losy samego Kierkega-

arda, jego związku i zerwania z Reginą Olsen. Zadaniem, jakie wcześniej na 

młodzieńca nałożył ten „milczący powiernik”, było powtórzenie nieszczęśliwej mi-

łości jako miłości szczęśliwej (i tym samym udowodnienie możliwości zaistnienia 

powtórzenia w ogóle); pod koniec pierwszej części książki wszystko wskazuje na to, 

że zadanie to młodzieńca przerosło. Także eksperyment, który Constantius przepro-

wadza na samym sobie: powtórzyć zadowolenie, jakie wywołała w nim wcześniejsza 

wizyta w Berlinie – nie przynosi oczekiwanych rezultatów; zrezygnowany oświadcza 

więc: „nie potrzebujesz wcale ruszać się z miejsca, by przekonać się, że nie ma po-

wtórzenia”90. 

                                                 
89 S. Kierkegaard, Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantiusa, 
przeł., wstępem i przypisami opatrzył B. Świderski, Fundacja Aletheia, Warszawa 1992, s. 101. 
90 Tamże, s. 91. Rzecz jasna, można łatwo wytłumaczyć, dlaczego w jego przypadku powtórzenie się 
nie udało. Udać się nie mogło, bo Constantin Constantius to esteta, która to kategoria według Kierke-
gaardowskiego słownika stoi w sprzeczności z możliwością powtórzenia; to bowiem jest dostępne 
jednostkom etycznym, a może nawet – jest drogą etycznych ku stadium religijnemu. Wprost mówi o 
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 O tym, że się mylił (i co do młodzieńca, i co do istnienia powtórzenia) po-

wiadamia go pierwszy z listów. Reszta korespondencji to potwierdza. W pierwszym 

liście imię Hioba jeszcze nie pada, ale narrator zdążył nas na nie wcześniej przygo-

tować: 

 
[…] chłopiec biegnie do Hioba, tego, który nie stoi na katedrze i uspokajającymi gestami 
podpiera prawdę swych słów, lecz który siedzi przy ognisku i czochra się skorupami rozbite-
go garnka, i który nie przerywając tej czynności, rzuca tylko ulotne słowa i uwagi. Tu chło-
piec znajdzie to, czego szukał. W małym kółku złożonym z Hioba, jego żony i trzech przyja-
ciół, prawda, wedle jego mniemania, dźwięczy wspanialej, weselej i prawdziwiej niż na 
greckim sympozjonie91. 

 

I rzeczywiście już w drugim liście młodzieńca (datowanym na 19 września) postać 

Hioba pojawia się na początku w kilkukrotnym zawołaniu. Na przestrzeni kolejnych 

listów bezimienny młodzieniec wielokrotnie na Hioba się powołuje, wielokrotnie po-

świadcza swoje przystąpienie do owego „kółka Hioba”, jak drwiąco nazywa to narra-

tor, wielokrotnie też przytacza powody swojej decyzji. Sam zresztą mówi o przyłą-

czeniu się do „społeczności” Hioba, co powinno jeszcze raz uświadomić nam różnicę 

między ironistą Constantiusem (ironia to w końcu jedna z cech estety) a bezimien-

nym młodzieńcem – powaga wszak jest ściśle związana z powtórzeniem, jest jego 

warunkiem i konsekwencją: „Powaga jest nabytą pierwotnością, różną od nawyku, 

który jest zanikiem odczuwania samego siebie. Dlatego autentyczne powtórzenie jest 

powagą”92. 

 Młodzieniec szuka pocieszenia (i znajduje je) w udanym powtórzeniu Hioba. 

Skoro udało się Hiobowi, może udać się też jemu – to oczywisty mechanizm. Zbyt 

oczywisty, by zostawić go bez komentarza. Na czym bowiem – konkretnie – polega 

atrakcyjność Hioba dla naszego młodzieńca? Jakie Hiobowe cechy czy umiejętności 

kryją się pod jego zdolnością do powtórzenia? Będą to odwaga, konsekwencja i ra-

cja. Odwaga, by wypowiedzieć swoją skargę wobec niebios. Konsekwencja, by 
                                                                                                                                          
tym Constantius: „Wciąż oczekuje mojego wsparcia; na próżno. Nie potrafię wykonać religijnego ge-
stu, gdyż jest to sprzeczne z moim charakterem” (tamże, s. 100). Ten pseudonimowy autor został 
zresztą tak przez Kierkegaarda zaprogramowany od początku, od samego imienia, które oznacza prze-
cież zdwojoną stałość, a jak się dowiadujemy z książki – powtórzenie jest możliwe tylko dzięki ru-
chowi. O tym pisze też J. Sløk, O pojęciu powtórzenia, [w:] S. Kierkegaard, dz. cyt. Więcej o postaci 
Constantiusa także w: J. Thompson, The Lonely Labyrinth: Kierkegaard's Pseudonymous Works, 
Southern Illinois University Press, Carbondale 1967, s. 113-118. 
91 Tamże, s. 100. 
92 S. Kierkegaard, Dziennik (wybór), przeł., wstępem i przypisami opatrzył A. Szwed, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 113. 
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skargę tę powtarzać w obliczu nieszczęść i na przekór wszystkim. Racja, by zdobyć 

się na ludzki gest wolności: mówić to, co się uważa za słuszne („mam rację!”). Nie-

przypadkowo wybrałem te właśnie cechy, bo – jak łatwo zauważyć – odnoszą się 

one do retorycznych zdolności Hioba, czy szerzej – do czynności mówienia. Bo to 

właśnie retoryczna sprawność Hioba (i jego niezachwiana konsekwencja w artykula-

cji własnych skarg) budzą największy podziw młodzieńca, tym samym najskutecz-

niej przynosząc pocieszenie w obietnicy udanego powtórzenia. 

 W tym miejscu należy przerwać te rozważania, by przyjrzeć się powtórzeniu 

na najbardziej elementarnym poziomie – powtórzeniu, jakiego dokonał pewien pi-

sarz: powtórzeniu życiorysu Kierkegaarda powtórzonemu w eksperymencie Constan-

tiusa i w losie bezimiennego młodzieńca, a także – co ważniejsze, skoro rzecz ma 

dotyczyć pisarza – w słowach książki, której ten pierwszy jest autorem. 

 

 

Próby małżeństwa: o pewnym powinowactwie 

 

Franz Kafka – bo to o nim, rzecz jasna, będzie tu mowa – przez kulturę masową zo-

stał zapamiętany jako chroniczny kawaler wciąż na zmianę ponawiający i zrywający 

zaręczyny; ten konstrukt przyćmił najpewniej Kafkę – neurotycznego praskiego Ży-

da przepowiadającego w swoich dziwacznych utworach zagładę własnego narodu i 

będzie, można podejrzewać, skutecznie walczyć o prymat z Kafką – mieszkańcem 

uroczego domku na Złotej Uliczce. 

 Chociaż biograf Kafki, Ernst Pawel, stara się odwieść wszystkich od prób po-

szukiwania w twórczości bohatera swojej książki wpływów Kierkegaarda („poszu-

kiwanie źródeł jego twórczości w odwiecznym Angst czy w Kierkegaardzie […] 

świadczy o pomieszaniu formy i treści, o niezrozumieniu, kim był i co starał się od-

naleźć w sobie”93), są one zbyt oczywiste, zbyt wyraźne, a także – co najważniejsze 

– wystarczająco obiecujące, by ulec jego namowom. Oczywiście, Kafka Kierkegaar-

da znał, czytywał i cenił, o czym zgodnie zaświadczają biografowie wspierani dowo-

                                                 
93 E. Pawel, Franz Kafka. Koszmar rozumu, przeł. I. Stąpor, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 
2003, s. 131. 
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dami w postaci zapisków dziennikowych i korespondencji94 pisarza. Co więcej, miał 

w swoich losach (dokładniej – w losach swoich miłości, miłostek i narzeczeństw) 

odnajdywać echo Kierkegaardowskich kłopotów i dylematów. Należy jednak zdać 

sobie sprawę, że Kafka „powtarza Kierkegaarda” tylko w najbardziej potocznym 

sensie (czyli nie w filozoficznym znaczeniu powtórzenia), powtarza go tylko, chcia-

łoby się powiedzieć, przypadkiem – o chronologicznym pierwszeństwie duńskiego 

filozofa nie zadecydowało bowiem nic innego, jak tylko przypadek. Tak rozumiane 

powtórzenie rzeczywiście nie jest warte analiz i komentarzy, i jest przydatne tylko 

jako biograficzna ciekawostka. Inne zupełnie Kafkowskie powtórzenie jest istotniej-

sze i ma dla tych rozważań kluczowe znaczenie. 

 A ważne jest to, że Kafka powtarza siebie, powtarza swoje własne miłości i 

związane z nimi porażki i cierpienia. Więc nie związek biografii Kafki z biografią 

Kierkegaarda jest tu ważny, a praktyka powtórzenia, którą – wzorując się na bezi-

miennym młodzieńcu z Powtórzenia świadomie lub nie, nie ma to większego zna-

czenia – podjął (czy nawet – wielokrotnie podejmował). Należy to głębiej przeanali-

zować, z tego choćby powodu, by zdać sobie sprawę, jak bardzo próby małżeństwa 

Kafki różnią się od zwykłej praktyki – zmian życiowych partnerów, rozwodów, po-

wtórnych małżeństw. Co chyba dla wszystkich oczywiste, próby te miały istotny 

związek z sytuacją rodzinną Kafki, a dokładniej – z rolą, jaką w jego życiu odgrywał 

ojciec (być może jeszcze i ta figura, tak silnie związana z Kafką-wiecznym kawale-

rem, zostanie zaabsorbowana przez masową wyobraźnię: Kafka-obarczony komplek-

sem ojca albo ewentualnie – kompleksem bycia synem). Pisał o tym David Ellison: 

 
Jak powszechnie wiadomo, najbardziej dramatyczną, ale i żałosną zasadą determinującą ży-
cie Kafki była jego niemożność – pomimo ponawianych wysiłków – do zawarcia małżeń-
stwa. W przeciwieństwie do Prousta, który wiedział, że jedynym poważnym związkiem w 
jego życiu będzie ten, który łączy go z pisaną książką, Kafkę na przemian pociągała i odrzu-
cała idea związku z kobietą i wydania na świat potomstwa95. 

                                                 
94 O lekturach Kafki (ze szczególnym uwzględnieniem duńskiego filozofa) pisze choćby Ritchie Ro-
bertson w: Kafka: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 112-114. Z 
kolei najbardziej znanym dziennikowym wpisem Kafki dotyczącym Duńczyka jest jeden z ostatnich, 
z 19 grudnia 1922 roku: „Przez cały czas w łóżku, wczoraj Albo-albo” (F. Kafka, Dzienniki, t. II, 
przeł. J. Werter, Wydawnictwo Puls, Londyn 1993, s. 259). Wśród listów, w których Kafka wspomina 
swoje lektury Kierkegaarda należy wymienić dwa listy do Maxa Broda, datowane na – kolejno – po-
czątek i koniec marca 1918 roku, wysłane z Zürau; patrz: F. Kafka, Briefe 1902-1920, Schocken Bo-
oks, New York 1958, s. 234-240. 
95 David Ellison, Ethics and Aesthetics in European Modernist Literature: From the Sublime to the 
Uncanny, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 147. Zestawienie z Proustem (czy dokład-
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Potwierdzenie tego można znaleźć, skoro problemy związane z małżeństwem były 

tak silnie związane z ojcem czy – inaczej – kompleksem syna, jakiego Kafka do-

świadczał, w jego Liście do ojca: 

 
Nie utraciłem przez to zmysłu rodzinnego, jak go nazywasz; przeciwnie, raczej go zachowa-
łem, wprawdzie przede wszystkim negatywny (naturalnie nigdy nie zrealizowany), dążący do 
wewnętrznego odłączenia się od Ciebie. 

 
Ożenić się, założyć rodzinę, przygarnąć wszystkie dzieci, które przyjdą na świat, dać im 
utrzymanie w tym niepewnym świecie i jeszcze poprowadzić przez życie to jest według mo-
jego przekonania szczytem wszystkiego, co może udać się człowiekowi. 

 

I jeszcze najważniejszy fragment, odsłaniający paradoksalność sytuacji, w której 

znaleźli się ojciec z synem: 

 
Małżeństwo jest z pewnością rękojmią najskuteczniejszego uwolnienia siebie i niezależności. 
Miałbym rodzinę, najwyższą wartość, którą według mnie można osiągnąć, a więc taką naj-
wyższą wartość, jaką Ty osiągnąłeś, i dorównałbym Tobie, cała stara i wiecznie nowa hańba 
i tyrania byłaby po prostu już tylko historią. […] Jeśli ja, będąc w tym szczególnie niefortun-
nym stosunku do Ciebie, zechcę się usamodzielnić, to muszę zrobić coś, co nie będzie miało 
w miarę możności żadnego związku z Tobą; małżeństwo jest mianowicie czymś najwięk-
szym i daje najzaszczytniejszą samodzielność, lecz również jest jak najściślej związane z To-
bą96. 

 

Oto pułapka, której Franz Kafka jest świadomy: uwolnić się od ojca (poprzez 

małżeństwo) to właśnie zbliżyć się do niego (zarówno poprzez wypełnienie jego wo-

li, jak i wejście w jego rolę – męża i ojca). Jedynym wyjściem z tej beznadziejnej dla 

Kafki sytuacji jest – tu dochodzimy do sedna wspomnianego w tytule powinowactwa 

– dokonanie powtórzenia. Kafka powtarza, bo rozpaczliwie poszukuje wolności; po-

wtórzenie natomiast taką wolność oferuje. Bezimienny bohater opowieści Constan-

tiusa pisze do niego w ostatnim, euforycznym liście, na wieść o tym, że jego dawna 

narzeczona wyszła za mąż: „Już nikt nie wyciąga rąk ku mnie; moje wyzwolenie jest 

pewne. […] Znowu mam w dłoni upajający kielich, wdycham jego aromat i prze-

                                                                                                                                          
nie – przeciwstawienie tych dwu pisarzy) nie jest jednak takie oczywiste; Klaus Wagenbach tak ko-
mentował list Kafki do jego przyszłego (i, jak wiemy, niedoszłego) teścia, list – dodajmy – niewysła-
ny: „Ojciec Felice nie byłby chyba uradowany tym listem (pierwszy się nie zachował), w którym jego 
przyszły zięć oświadcza, że córka będzie z nim nieszczęśliwa, że polegnie on na własnej posadzie, je-
go jedynym zainteresowaniem jest literatura i nie może zmienić tego nawet małżeństwo”. (K. Wagen-
bach, Franz Kafka, przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” nr 1-2, 2003, s. 312.) 
96 F. Kafka, List do ojca, przeł. J. Sukiennicki, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. II, PIW, Warszawa 1994. 
Kolejne fragmenty znajdują się na stronach: 75, 86, 92. 
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czuwam jego smak… więc najpierw toast: za tę, która uwolniła moją duszę zamknię-

tą w samotności rozpaczy!”97. Dla porównania przytoczyć trzeba słowa Kafki zapi-

sane w dzienniku dnia 15 września 1917 roku (Kafka na początku sierpnia doznał 

pierwszego ataku gruźlicy, a po mniej więcej miesiącu uzyskał ostateczną diagnozę 

od profesora Friedla Picka – choroba stała się dla Kafki pretekstem do zerwania za-

ręczyn98): „Masz przed sobą możliwość – o ile możliwość ta w ogóle istnieje – roz-

poczęcia czegoś. […] O piękna godzino, mistrzowska równowago, zapuszczony 

ogrodzie. Wybiegasz z domu i na zakręcie ogrodowej ścieżki pędzi naprzeciw ciebie 

bogini szczęścia”99. 

 I to, co w wymiarze osobistym czy autobiograficznym (można by powiedzieć 

nie-literackim, gdyby nie fakt, że te dwie sfery nie były bynajmniej dla Kafki roz-

łączne100) mogło spełnić, a pewnie i spełniło swoje zadanie zostaje jeszcze wzmoc-

nione poprzez pisanie – jest ono bowiem kolejnym powtórzeniem. Kafka pewnie nie 

miałby wątpliwości, że najskuteczniejszym. 

 Tym sposobem powróciliśmy znów do literatury i do bólu, głównych tema-

tów tych rozważań. Ból się co prawda na razie nie pojawił, ale czeka ukryty w cier-

pieniach kolejnych powtórzeń – tak jak życie i literatura mają być w osobie tego pi-

sarza nierozłączne, tak nie ma dla niego, jak się zdaje, różnicy pomiędzy cierpieniem 

duchowym i fizycznym – oba sprzężone ze sobą doświadczają dokonującego powtó-

rzenia Kafkę: „Wyraża się to [niegotowość do zawarcia małżeństwa – przyp. MT] w 

tym, że od momentu, gdy zdecyduję się ożenić, nie sypiam, głowa mi płonie dniami i 

nocami, to już nie życie, zrozpaczony łażę z kąta w kąt”101. 

 

 

 

 

                                                 
97 S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 130. 
98 Patrz: E. Pawel, dz. cyt., s. 445-446. 
99 F. Kafka, Dzienniki, t. II, s. 196 
100 Opinia taka jest już oklepanym krytycznoliterackim liczmanem wypowiadanym po wielokroć i z 
różną intensywnością. „Dzieło i życie Kafki są nie tylko, jak w każdym pisarskim wypadku, nieroze-
rwalne, są tym samym” – pisał Zbigniew Bieńkowski (Z. Bieńkowski, Przedmowa, [w:] F. Kafka, Li-
sty do Mileny, przeł. F. Konopka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993, s. 5). Nie powtarzałbym go 
wcale, gdyby nie fakt, że to „powtórzenie powtórzenia” (transpozycja próby powtórzenia przeprowa-
dzonej w życiu na pole literatury) jest kolejnym – a dla mnie rozstrzygającym – dowodem. 
101 F. Kafka, List do ojca, s. 91. 
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Hiob, figura cierpienia 

 

„Gdybym nie miał Hioba!” – woła bezimienny młodzieniec na początku jednego z 

listów do milczącego powiernika. „Nie potrafię opisać, jak wiele znaczy on dla 

mnie”102. Hiob, jak już wcześniej wspomniałem, jest dla młodzieńca przewodnikiem 

na drodze powtórzenia, gwarancją, że powtórzenie istnieje i nadzieją, że i w jego 

przypadku może się ono powieść. Ale nie tylko. Wybierając trzy cechy, które podzi-

wia chłopiec (odwaga, konsekwencja, racja – a można by odnaleźć inne i skomple-

tować nieco inny zestaw), skupiłem się na retorycznych zdolnościach Hioba, na jego 

mowie, na werbalnym geście skargi i – co w przypadku tych rozważań ważne – bólu. 

Dlaczego? Dlatego, że bezimienny chłopiec jest poetą (problem z małżeństwem ma 

zresztą z taką a nie inną identyfikacją młodego człowieka ścisły, w istocie – najści-

ślejszy związek103). 

 Jest poetą, dlatego to, co i jak mówi Hiob ma dla niego pierwszorzędne zna-

czenie. Usiłowałem to już powiedzieć kilka razy (do tego służył też przykład Kafki), 

ale teraz, mam nadzieję, wyrażę to wprost: w powtórzeniu jako zjawisku egzystencji 

istotny jest także gest werbalny, ważna jest sfera mowy, wypowiedzenia, słuchania i 

czytania. Należy bowiem pamiętać, co dla Kierkegaarda znaczy „bycie poetą” (sam 

Kierkegaard był poetą): „Być poetą znaczy tyle, co odnosić się do idei na sposób 

fantastyczny. […] Poeta tworzy obraz czegoś, co może lub nawet musi zaistnieć, lecz 

co jeszcze faktycznie nie zaistniało”104. Dzięki temu, że Kierkegaard jest poetą, może 

tworzyć swoje dzieła pseudonimowe. Dzięki temu, że bezimienny młodzieniec jest 

poetą (że poetą uczyniła go dziewczyna), może on wesprzeć na lekturze Księgi Hio-

ba własną próbę powtórzenia. Hiob także był poetą: 

 

                                                 
102 S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 115. 
103 Taką uwagę odnoszącą się do dwóch postaci z Powtórzenia znajdziemy w książce Kierkegaarda 
Stadia na drodze życia: „Sprzeczność polegająca na tym, że młodzieniec, który dzięki dziewczynie 
stał się poetą przez to właśnie nie może jej poślubić ogranicza się do [życia] estetycznego. Sprzecz-
ność ta może wzbudzić zainteresowanie jedynie w młodzieńcu, stąd nie mogę zrozumieć, dlaczego 
Constantius skrywa przed nim prawdę, którą zna każdy praktyk – rozwiązanie jest nadzwyczaj proste: 
ożenić się, unikając w ten sposób poetyckiego powołania. W rzeczywistości, tego właśnie obawia się 
chłopak i dokonując innego wyboru, najpewniej jednak zostaje poetą” (cyt. na podst. angielskiego 
przekładu: S. Kierkegaard, Stages on Life's Way, przeł. Walter D. D. Lowrie, Princeton University 
Press, Princeton, NJ 1940, s. 367).  
104 A. Szwed, Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kierkegaarda, Wydaw-
nictwo Antyk, Kęty 1999, s. 24. 
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Dzisiaj sądzi się, że poeci najlepiej znają prawdziwy wyraz cierpienia i zrozpaczony język 
namiętności, zatem oni, jak prokuratorzy sądu okręgowego powinni podnieść sprawę cierpią-
cych przed sądem współczującej ludzkości. Nikt nie ma odwagi pójść dalej. Dlatego mów, 
niezapomniany Hiobie! 

 

Zresztą Hiob nie musi być nawet poetą, bo jest samym mówieniem, wypowiadaniem, 

doskonałą figurą mowy: 

 
Hiob jest po prostu bogatą w znaczenia wypowiedzią człowieka w jego wielkim sporze z Bo-
giem, w tym długim i przerażającym procesie, który zaczął się, gdy Szatan położył Zło mię-
dzy Bogiem a Hiobem, a który zakończy się zapewnieniem: to była próba. 

 

I może nawet nigdy nie istniał: 

 
Nawet jeżeli Hiob był poetycką imaginacją, nawet jeżeli nikt nie mówił w ten sposób, nawet 
wówczas jego słowa pozostaną moimi: chcę za nie odpowiadać. Inaczej nie potrafię. Któż 
bowiem inny posiada taki dar słowa, kto potrafi powiedzieć to lepiej?105 

 

Ważne jest więc nie rzeczywiste istnienie Hioba i prawdziwość jego doświadczenia, 

ale istnienie tekstowego odpowiednika jego cierpień. Istotny jest poetycki byt Hioba, 

przez co rozumiem, za Kierkegaardem, zdolność do stworzenia obrazu bólu. Istotny 

jest tekst, bowiem to właśnie z Księgi Hioba, którą można przeczytać (która poddaje 

się lekturze) młodzieniec czyni użytek. Istotne jest to, w jaki sposób używa tekstu 

księgi. W liście datowanym na 15 listopada tak zwierza się Constantiusowi: 

 
Pan czytał Księgę Hioba, prawda? Proszę przeczytać ją jeszcze raz – i raz jeszcze. Nie mam 
odwagi przytoczyć w liście nawet jednego zdania z Księgi Hioba, choć przepisywanie jego 
słów po duńsku i po łacinie, czasem dużymi, a czasem małymi literami, uspokaja mnie 
ogromnie. Każde przepisane słowo jest jak boski medykament, grzejący zbolałe serce. A 
komu Bóg podał dłoń, jak nie Hiobowi?  

 

I dalej jeszcze:  

 
Nocami każę palić światło w pokojach, oświetlam cały dom. Wstaję, czytam na głos, prawię 
krzyczę urywki z Księgi Hioba. Lub otwieram okno i podaję światu jego słowa. […] Choć 
czytam księgę kolejny raz – i raz jeszcze – każde słowo jest nowe, rodzi się od początku, lub 
od nowa powstaje w mej duszy106. 

 

                                                 
105 S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 110, 120-121 i 116.  
106 Tamże, s. 115-116. 
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Akt lektury księgi jest zaprogramowanym przez nią (czy też przez Hioba-poetę) ak-

tem powtórzenia; Hiob mówi przecież w pewnym miejscu: „Oby teraz napisane były 

słowa moje! oby je na księgach wyrysowano! Oby rylcem żelaznym i ołowiem na 

wieczną pamiątkę na kamieniu wydrążone były” [19:23-24]. Młodzieniec za każdym 

razem („jeszcze raz – i raz jeszcze”, „kolejny raz – i raz jeszcze”) w akcie lektury 

przeżywa powtórzenie; do tego przecież służyć ma święta księga – skoro powtórze-

nie jest pierwszym etapem otwarcia życia na religijne (po drodze trzeba jeszcze 

przezwyciężyć to, co etyczne), nie można znaleźć lepszego zastosowania dla biblij-

nego tekstu.  

 Przytoczony powyżej fragment Księgi Hioba otwiera też inną, a niezwykle 

istotną, perspektywę biblijnego poematu – podkreślona tam (a powtórzona także w 

wielu innych miejscach) literackość opowieści Hioba, jej wzmożona tekstualność, 

pozwala odczytywać ją jako traktat o retoryce cierpienia. 

 Księga nie objawia tego oblicza od razu. Początkowo wypowiedź Hioba – jak 

pisze o tym Jonathan Lamb – nie zawiera w sobie żadnych elementów języka anali-

zy, a jest zwyczajowym dyskursem cierpienia107, który na tym etapie jest zarezer-

wowany dla „pocieszycieli” Hioba (Elifas wypowiada oskarżenie, pokazując, że 

opacznie rozumie na wskroś osobistą wypowiedź Hioba: „Czyś się najpierwszym 

człowiekiem urodził?” [15:7]; oskarżenie jego byłoby trafne, gdyby Hiob przema-

wiał językiem analizy, wówczas występowałby przeciw Prawu, a tak – choć nie 

przyjmuje tego do wiadomości Elifas – artykułuje tylko indywidualny i związany z 

jego jednostkową egzystencją krzyk bólu). To dopiero w reakcji na ich oskarżenia 

Hiob, czuje się zobowiązany „zrozumieć wagę tych zarzutów i odpowiedzieć na nie 

posługując się swoistą ich [tych zarzutów] terminologią” – zamiast więc mówić o 

swoim bólu, musi teraz „mówić o samych słowach, do czego są zdolne i jak poważ-

nie potrafią zawodzić”, musi porzucić znajomy język cierpienia „na rzecz analizy i 

metajęzyka”108. Jakie zadanie ma Hiobowy metajęzyk? Lamb twierdzi, że w księdze 

                                                 
107 J. Lamb, The Rhetoric of Suffering. Reading the Book of Job in the Eighteenth Century, Oxford 
University Press, New York, s. 37. Powołuje się przy tym na Kierkegaarda: „Kierkegaard twierdzi, że 
w cierpieniu Hioba brak jakiejkolwiek filozofii: on nie »uspakaja jak bohater wiary«, ale ukazuje za to 
»niecodzienny wybuch wojowniczych namiętności«” (tamże, s. 37; cytaty z Kierkegaarda na podsta-
wie cytowanej wcześniej edycji: S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 120). 
108 Tamże, s. 38. 
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zostaje „przeprowadzona próba języka pewności zmysłowej109 w szerokim zakresie, 

a uszczegółowienie Hiobowego żalu ustanawia pewien wzór konfliktu pomiędzy hi-

storycznymi powszechnikami a pozbawioną odpowiednika jednostkowością”110. 

 Powyższe założenia i pierwotne rozpoznania prowadzą autora do koncepcji 

powtórzenia rozumianego jako pewna teoria mimesis, czy dokładniej: pewna reguła 

retoryczno-interpretacyjna, dzięki której potrafimy skutecznie czytać ból. Wnioski te 

(które ujawniam z niejakim wyprzedzeniem) poprzedza jednak swoista interpretacja 

Księgi Hioba, którą – dla większej jasności wywodu – zamierzam teraz, w znacznym 

uproszczeniu, zrekonstruować111. 

 Hiob sprowokowany przez swoich pocieszycieli porzuca swoją jednostko-

wość, by wkroczyć do języka ogólności i stać się uniwersalną figurą losu – znakiem 

cierpienia. Ma tego świadomość, gdy mówi: „Alem teraz pieśnią ich, i stałem się ich 

przypowieścią” [30:9], a opisując działania Boga skarży się: „Wystawił mię zaiste na 

przypowieść ludziom” [17:6]. Przyjęcie takiej roli oznacza dla Hioba porzucenie sie-

bie – Hiob przyjmując rolę znaku nie może korzystać z właściwości symbolu czy 

                                                 
109 Owa „pewność zmysłowa” [sense-certainty] odnosi, najpewniej, do Hegla i jego Fenomenologii 
ducha (tam: sinnliche Gewißheit). Tam stanowi ona pierwszy etap na drodze rozwoju świadomości. 
Pewność zmysłowa, według Hegla, pozwala nam mówić o czymś tyle tylko, że To Oto jest, czyli tym 
samym zmusza do negacji jego jednostkowości – wyrazić w słowach to, że coś rzeczywiście jest, 
oznacza zanegowanie jego różności od innych rzeczy, a podkreślenie jego ogólności (wszystkie bo-
wiem rzeczy są jakimiś rzeczami jednostkowymi). O tych, którzy „obstają przy owej prawdzie i pew-
ności realności zmysłowych przedmiotów” pisał Hegel: „Mają oni na myśli [meinen] [coś takiego jak] 
ten oto kawałek papieru, na którym piszę te oto słowa [dies], albo raczej napisałem; ale tego, co mają 
na myśli, nie wypowiadają. Chcieli określić słowami ten oto kawałek papieru, który mają na myśli, ale 
gdyby chcieli rzeczywiście go wysłowić [sagen], to jest to niemożliwe, ponieważ zmysłowe To Oto, 
które mają na myśli, jest nieosiągalne dla mowy, gdyż należy do świadomości, do tego, co samo w 
sobie ogólne. Dlatego podczas rzeczywistej próby wysłowienia tego oto kawałka papieru, zdążyłby on 
zbutwieć; ci, którzy zaczęli jego opis, nie byliby w stanie go dokończyć, lecz musieliby pozostawić to 
innym, którzy sami w końcu przyznaliby, że mówią o jakiejś rzeczy, która nie istnieje [ist]. Mają więc 
zapewne na myśli ten oto kawałek papieru, który tu jest zupełnie innym kawałkiem niż ten, o którym 
była mowa; ale mówią: rzeczywiste rzeczy, przedmioty zewnętrzne czyli zmysłowe, absolutnie jed-
nostkowe istności [Wesen] i tak dalej, tzn. wypowiadają o nich tylko to, co ogólne; dlatego to, co na-
zywa się tym, co niewyrażalne, nie jest niczym innym niż tym, co nieprawdziwe, nierozumne, co jest 
jedynie przedmiotem mniemania [das… bloß Gemeinte]” (G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, 
przeł. Ś. F. Nowicki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 81). Ta swoista koncepcja niewyrażalno-
ści wiąże się z heglowskim rozumieniem „mniemania” [die Meinung], o którym w przypisie pisał 
tłumacz Hegla: „tego, co mniemam, nie mogę wyrazić, gdyż jest to coś jednostkowego, a wyrazić 
mogę tylko to, co ogólne” (tamże, s. 519). Właściwością mowy jest bowiem odwracanie mniemania 
(mowa, jak pisze Hegel, „nie daje mu [mniemaniu] dojść do słowa”, tamże s. 82). Z tego powodu 
prawdę pewności zmysłowej można osiągnąć tylko dzięki wskazaniu i postrzeżeniu (patrz: tamże, s. 
82). 
110 J. Lamb, dz. cyt., s. 35-36. 
111 Ze względu na wielość odnośników nie będę oznaczał każdego cytatu – tezy, które tu streszczam i 
ewentualne przytoczenia są łatwe do lokalizacji w tekście i znajdują się w przywoływanej książce na 
stronach 39-54. 
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hieroglifu, czyli traci bezpośredni związek pomiędzy znakiem a znaczonym, między 

– w tym przypadku – sobą jako znakiem a sobą jako cierpiącą jednostką. Ale to 

„utekstowienie” („tekstualizacja”?) Hioba ma jeszcze inne źródło. Otóż rany na ciele 

Hioba są pismem Boga, widzialnymi znakami jego wyroku; tak to rozumie i Hiob, 

kiedy skarży się „Pomarszczyłeś mię na świadectwo, a znaczne na mnie schudzenie 

moje na twarzy mojej jawnie świadczy przeciwko mnie” [16:8] – „[a]lbowiem pi-

szesz przeciw mnie gorzkości” [13:26]. Rany te czytają i interpretują pocieszyciele 

Hioba, czyta je także w ten sposób Hiob: „A choć ta skóra moja roztoczona [co 

oznacza: toczona przez robactwo – przyp. MT] będzie, przecież w ciele mojem oglą-

dam Boga” [19:26]112. 

 Ale w tej sytuacji Hiob, który jest – jak się wydaje – bezsilnym medium 

oskarżenia, jakie głoszą przeciw niemu rany na jego ciele, przejmuje inicjatywę i 

domaga się utrwalenia swojej własnej opowieści (świadczy o tym znamienny, przy-

toczony już wcześniej werset: „Oby teraz napisane były słowa moje!” [19:23]). We-

dług Lamba ten akt zapisywania własnej historii (jej własnej wersji) jest jednocze-

śnie odzyskiwaniem siebie i próbą ukojenia bólu. Zapisując swój tekst, niejako 

nadpisując tekst Boży, który jest dla niego obcy i którego nie potrafi pojąć, nanosi na 

swoja skórę bandaż, „przyodziewa się” w znany sobie tekst (Lamb nawiązuje tą me-

taforą do noszonych na rękach i głowie filakterii – przywiązanych rzemieniami skó-

rzanych pudełeczek z fragmentami Tory, które – na co wskazuje grecki źródłosłów 

tej nazwy – spełniają rolę amuletów). Ten Hiobowy palimpsest ma pokryć i odeprzeć 

zarzuty zapisane w tekście pierwotnym – w taki oto sposób Hiob prowadzi dialog z 

Bogiem, odpowiadając na znaki Jego teofanii. Jednak warunkiem skuteczności tego 

dialogu jest możliwość powtórzenia tego tekstu, czyli jego dostępności dla przy-

szłych czytelników w jakimś trwałym materiale – sam Hiob mówi przecież o swoich 

słowach: „oby na wieczną pamiątkę na kamieniu wydrążone były” [19:24]. Wyryty 

w kamieniu tekst zawiesza przeszłość, wymaga zaangażowania w jego odczytaniu, 

dzięki czemu pozwala na odnowienie znaczenia tego, co się zdarzyło. Co więcej – 

czytelnik powinien zrozumieć, że czytanie takiego nadpisanego, powtórzonego pi-

                                                 
112 Te Hiobowe słowa można zresztą interpretować także profetycznie jako zapowiedź przyszłego 
wybawienia w Dniu Sądu (co świadczy o odzyskiwaniu nadziei, wszak wcześniej Hiob z dna upadku 
wołał: „Jako niszczeje obłok i przemija, tak zstępujący do grobu nie wynijdzie” [7:9]), co nie kłóci się 
z przedstawioną tu koncepcją „czytania z ran”. 
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sma zakłada ciągłość (ciągłą repetytywność) aktu czytania, co jest warunkiem jego 

zbawczej mocy. 

 Ta powtarzalność czytania, zakładająca wielu czytelników, zostaje wzmoc-

niona jeszcze przez problem autorstwa113 Księgi Hioba; oczywistą, jak by się mogło 

zdawać, konstatacją jest stwierdzenie, że Hiob nie jest tym, kto tę historię spisał. 

Jednak oczywistość tę – głównie ze względu na bliskość piszącego i bohatera (fun-

dowaną na emocjonalnym zaangażowaniu) – trudno zauważyć. Według Lamba jest 

ona wzorem dla innej bliskości – Hioba i czytelnika jego historii, która sprawia, że 

pomiędzy czytającym, piszącym i samym Hiobem powstaje wspólnota: 

 
Ta złożona czynność [intermingled practice] czytania, pisania i mówienia jest na tyle bliska 
Kierkegaardowskiej idei pozytywnego powtórzenia, że nie dziwi fakt, iż posiada on szcze-
gólne kwalifikacje do jej przeprowadzenia. W apostrofie, która zdaje się być echem Ster-
ne’owskiej apostrofy do czytelnika Longinusa, Kierkegaard przyznaje się do przyjemności, 
jaką daje mu lektura Hioba, szczególnie dzięki tej nieustannej przemienności – wcielonego 
głosu czytelnika i nadmiernego dzieła pisania, nawracającej pasji i zapomnienia przykazań: 
„Proszę przeczytać ją jeszcze raz – i raz jeszcze. Nie mam odwagi przytoczyć w liście nawet 
jednego zdania z Księgi Hioba, choć przepisywanie jego słów po duńsku i po łacinie, czasem 
dużymi, a czasem małymi literami, uspokaja mnie ogromnie. Każde przepisane słowo jest jak 
boski medykament, grzejący zbolałe serce. A komu Bóg podał dłoń, jak nie Hiobowi?”. 
Uważny czytelnik, taki jak sam Kierkegaard, przyjmuje rolę piszącego, który zapisując jedy-
nie to, co wcześniej już zostało zapisane projektuje siebie jako lustrzane odbicie Hioba, który 
kart księgi używa jako opatrunku i okrycia. Konsekwencja Kierkegaarda w zapisywaniu tego 
tylko, co wcześniej przeczytał doprowadza go – inną drogą i w innym czasie – do naślado-
wania [mimesis] tego, co wyryto w kamieniu. Pokazuje tym samym, jak dzięki lekturze po-
wrót do Księgi Hioba staje się wyjątkowy: „jego słowa pozostaną moimi: chcę za nie odpo-
wiadać”114. 

 

Taka przemienność ról, o jakiej pisze Lamb wynika też wprost z Powtórzenia; nie 

wspiera się tym argumentem amerykański badacz, ale warto się nim posłużyć: oto 

młodzieniec kończąc jeden z listów do milczącego powiernika pisze: „Ogarnął mnie 

strach. Jeszcze nie pojmuję tego, co na pewno kiedyś zrozumiem: że już teraz czyha-

ją na mnie owe straszliwe rzeczy opisane w Księdze, i że poznam je czytając o nich, 
                                                 
113 Niezależnie od wielu konkurencyjnych teorii powstania i pochodzenia Księgi Hioba pewna wydaje 
się jej „ludowa” genealogia, wielość jej przekazów i twórców, a także wielość jej redakcji i prze-
kształceń. Jej niejednorodność gatunkowa (starsza część ramowa napisana prozą i nowsza część po-
etycka) także świadczy o złożonym autorstwie, w czym można widzieć również znak niepewności 
tekstu pierwotnego, prymat kolejnych powtórzeń nad pierwotnym tekstem. Patrz także: hasła Hiob i 
Hioba Księga, [w:] Religia. Encyklopedia, red. naukowa T. Gadacz, B. Milerski, PWN, Warszawa 
2002, t. IV, s. 414-415. 
114 J. Lamb, dz. cyt., s. 54. Cytaty z Kierkegaarda podaję za: S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 115-116. 
Należy zauważyć też, że Lamb nie odróżnia Kierkegaarda ani od pseudonimowego autora Powtórze-
nia, ani od jego bohatera – młodego poety; co więcej, zdaje się sugerować, że Kierkegaard jest w isto-
cie bohaterem tej książki. Stąd w przytoczonym fragmencie przypisuje słowa tego ostatniego samemu 
Kierkegaardowi. 
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tak jak można doznać symptomów choroby, o której się słyszy”115. Jest to tyle wy-

znanie wiary w moc słów, co specyficzny projekt hermeneutyczny, ratunek dla za-

grożonego mimesis (ewentualnie: ratunek w obliczu zagrożonego albo nawet obalo-

nego mimesis)116. 

 

Cały ten wywód Jonathana Lamba, o czym nietrudno się przekonać śledząc kolejne 

przywoływane figury (oszpecone zapisem Bożej woli ciało Hioba, metafora tekstu 

jako odzienia, wyryte w kamieniu epitafium Hiobowego cierpienia, założoną prze-

mienność ról piszącego i czytającego), choć autor nie informuje o tym wprost, na-

wiązuje do rozważań dotyczących autobiografii autorstwa Paula de Mana. Opisany 

przez Lamba Hiob, który przedstawia swoją autobiografię, którą z kolei my otrzymu-

jemy w formie epitafium wyrytego – zgodnie z jego wolą – w kamieniu i którą po-

wtarzamy (jak bezimienny młodzieniec z Powtórzenia) jako reprezentację własnego 

cierpienia, ten Hiob jest doskonałą egzemplifikacją funkcji i możliwości prozopopei. 

Prozopopeja (zanim jeszcze w konkluzji Autobiografii jako od-twarzania de Man 

stwierdzi, że jest ona – jako trop – mechanizmem utraty) zostaje nam przedstawiona 

jako „fikcja apostrofy do istoty nieobecnej, zmarłej lub niemej, fikcja, która zakłada 

możliwość odpowiedzi tej istoty i przypisuje jej zdolność mówienia”, dzięki czemu 

stanowi „trop autobiografii, dzięki któremu imię […] staje się równie czytelne i pa-

miętane jak twarz”117, a zatem – jako figura uobecnienia118. 

 Ten mechanizm uobecnienia postaci Hioba, dzięki przywołaniu jego cierpie-

nia jako reprezentacji cierpienia jako takiego, jaki opisuje Lamb, jest ściśle związany 

                                                 
115 S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 117. 
116 Nie można pominąć tu istotnego kontekstu dla tego poglądu – chodzi mianowicie o ideę Kierkaga-
ardowskiej reduplikation: tłumaczy się to jako resubiektywizację, która polega na ponownej subiek-
tywizacji „stanów i treści zobiektywizowanych przez innego człowieka w postaci werbalnej” (A. 
Szwed, Między wolnością a prawdą…, s. 60). Wiąże się to z modelem komunikacji prawdy egzysten-
cji (subiektywne ujęcie idei, próba obiektywizacji werbalnej i resubiektywizacja) i ideą przyswojenia. 
Patrz także: K. Toeplitz, Kierkegaard, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 137 i n. 
117 P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M.B. Fedewicz, [w:] Dekonstrukcja w bada-
niach literackich, pod red. R. Nycza, Gdańsk, s. 117-118. 
118 Michael Macovski wiąże apostrofę (czyli, zgodnie z klasyczną nomenklaturą, prozopopeję) z inte-
rakcją pomiędzy dwoma rzeczywistymi podmiotami, która, jako taka, zachowuje swoją autentyczność 
nawet po jej transpozycji w obręb literatury. Owo „przydawanie twarzy” wiąże się przecież (na zasa-
dzie zarówno metonimii jak i synekdochy) z przydawaniem głosu (twarz – usta – głos: oto ciąg impli-
kowanych przyległości), dzięki czemu podtrzymuje istnienie znaczonego i czyni z prozopopei figurę 
rzeczywistego dialogu, jeden z nielicznych tropów, który jest „ze swej natury osobowy” [inherently 
personal]. M. Macovski, Dialogue and Literature: Apostrophe, Auditors, and the Collapse of Roman-
tic Discourse, Oxford University Press, New York 1994, s. 36-37. 
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z funkcją powtórzenia aktu lektury, ponowionej czynności czytania; tak pisał o tym 

de Man: 

 
Czytać to znaczy rozumieć, pytać, wiedzieć, zapominać, wymazywać z pamięci, pozbawiać 
twarzy, powtarzać, a to oznacza niekończącą się prozopopeję, dzięki której umarli uzyskują 
twarz i głos, który opowiada alegorię ich odejścia, a z kolei nam umożliwia zwracanie się do 
nich. Żadna wiedza nie powstrzyma nigdy tego szaleństwa, bo jego istota tkwi w słowach. 
Naiwnością byłoby wierzyć, że ta strategia – która nie jest naszą strategią jako podmiotów, 
skoro jesteśmy raczej jej produktem niż wytwórcą – może być źródłem wartości, które nale-
ży, odpowiednio, sławić albo potępiać119. 

 

Taka koncepcja literatury (a przez to – można sobie łatwo to przełożyć – każdej dzia-

łalności językowej, skoro swoją zasadę bierze z zasady istnienia języka) jako „nie-

kończącej się prozopopei” wydaje się być, po pierwsze, jedną z najtrwalszych w ca-

łym dziele Paula de Mana, a po drugie, w dziele tym najściślej związana z koncepcją 

Kierkegaardowskiego powtórzenia.  

 Jest koncepcją trwałą, bo pojawia się jeszcze w wykładzie wygłoszonym w 

roku jego śmierci (Hegel o wzniosłości), gdzie koncepcję języka wyrażoną za pomo-

cą metafor jąkały albo gramofonowej zaciętej płyty („powtarzającej wcześniej usta-

loną semiozę”120) Arne Melberg odczytywał jako kres rozwoju koncepcji repetycji 

wywiedzionej początkowo z Kierkegaarda, ale na tym etapie już – zaprzeczonej121. 

Nie jest to odczytanie konieczne i bezdyskusyjne; Kierkegaardowski młodzieniec 

czytając i wyrażając swój ból w powtórzeniu Hioba, ma świadomość niepewnego 

istnienia rzeczywistego odniesienia bolesnej skargi Hioba do rzeczywistego bólu, ma 

za to pewność, że – nawet jeśli Hiob nie istniał – istnieje „wcześniej ustalona semio-

za” (czy na innym nieco poziomie: ustanowiona wcześniej i możliwa do powtórzenia 

alegoreza), którą można powtórzyć. 

 

 

 

 

 

                                                 
119 P. de Man, Shelley Disfigured, [w:] tenże, The Rhetoric of Romanticism, Columbia University 
Press, New York 1984, s. 122. 
120 P. de Man, Hegel o wzniosłości, [w:] tenże, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Sło-
wo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 177. 
121 A. Melberg, Teorie mimesis, przeł. J. Balbierz, Universitas, Kraków 2002, s. 232-233. 
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2. Księga powtórzonego cierpienia: Franz Kafka 
 

W jednym z listów do Waltera Benjamina Gerschom Scholem pisał: „Radziłbym Ci 

też, byś wszelkie rozważania nad Kafką rozpoczął od Księgi Hioba albo przynajm-

niej od dociekań nad możliwością Bożego wyroku, który wydaje mi się jedynym 

przedmiotem pisarstwa Kafki wartym ujęcia w formie fikcji literackiej[!]”122. Kate-

goryczność tej rady, demonstrowana w zwrocie o „jedynym przedmiocie pisarstwa 

Kafki wartym ujęcia”, sprawia, że sąd ten można łatwo zlekceważyć albo też nad-

miernie zinstrumentalizować. To, co Scholem nazywa „możliwością Bożego wyro-

ku” jest tematem, który jako kontekst dzieła Kafki (szczególnie Procesu, ale także 

Zamku i co najmniej kilku opowiadań) został w stopniu dostatecznym wyeksploato-

wany. Jednak implikowana w tym cytacie równoznaczność tematu Księgi Hioba i 

owej „możliwości Bożego wyroku” jest uproszczeniem, któremu nie trzeba ulegać. 

Podobieństwa Józefa K. i Hioba – zarówno ich sytuacji egzystencjalnej, jak i działań, 

które na nich ona wymusza – nie ograniczają się do źródeł tejże sytuacji (a za takie 

można by uważać spełnioną „możliwość Bożego wyroku”)123.  

 Zacytowanym powyżej fragmentem listu Scholema otwiera swoja książkę 

Kafka a Kabała Karl Erich Grözinger124; i chociaż brak tam bezpośrednich odwołań 

do postaci Hioba czy samej księgi (zaledwie wzmianki o Hiobie nie da się przecież 

tak potraktować), to jednak motyw Bożej kary, Bożego trybunału i niezawinionej 

winy człowieka stanowi główny temat pracy. Nie trzeba udowadniać, że najbardziej 

oczywista i narzucająca się zbieżność między protagonistą Procesu a Hiobem to po-

czucie ich niewinności w obliczu oskarżenia. Zresztą mówienie o oskarżeniu czy po-

stawieniu w stan oskarżenia nie wydaje się do końca zgodne z prawdą; zaistnienie 

oskarżenia (wniesienie aktu oskarżenia) bowiem implikuje określenie przewiny 

                                                 
122 W. Benjamin, G. Scholem, Korespondencja, przeł. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” nr 1-
2/2003, s. 357. (Wybór tej korespondencji ukazał się także w książce G. Scholem, Żydzi i Niemcy. 
Eseje. Listy. Rozmowa, przeł. M. Zawadowska, A. Lipszyc, Pogranicze, Sejny 2006; cytowany frag-
ment znajduję się na stronie 277). 
123 Podobieństwo konstrukcji głównych bohaterów Księgi Hioba i Procesu uczynił Donald M. Karti-
ganer tematem swojego szkicu Job and Joseph K.: Myth in Kafka's The Trial (w: „Modern Fiction 
Studies”, Vol. 8 (1) 1962). 
124 K. E. Grözinger, Kafka a Kabała. Pierwiastek żydowski w dziele i myśleniu Franza Kafki, przeł. J. 
Güntner, Wydawnictwo Auseria, Kraków 2006. Cytat z Scholema otwiera właściwie drugi rozdział 
książki „Proces” a tradycja Strażników Bramy w kabale (s. 21), jednak pierwszy rozdział traktować 
można jako wstęp. 
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oskarżonego – w warunkach procesowych podparte dokładnym opisem popełnione-

go czynu, uwzględniającym czas, miejsce, sposób i skutki popełnienia czynu, a w 

przypadku obu tych postaci z tak rozumianym oskarżeniem nie mamy do czynienia. 

W tak przeprowadzonej korekcie rozumienia Procesu uwidacznia się podobieństwo 

tych postaci: Józef K. (podobnie jak Hiob) nie jest oskarżony, jest natomiast poddany 

karze, której mechanizmem jest cierpienie. Obaj też bohaterowie dążą do odwrócenia 

kary domagając się sprawiedliwego procesu. 

 Hiob wielokrotnie domaga się procesu, na którym mógłby udowodnić swoją 

niewinność – robi to zresztą często przewrotnie, powołując się na siłę swojego za-

wierzenia Bogu i ludzkiej marności wobec Niego, nie wierzy w możliwość proceso-

wania się z Bogiem: „Jeźli się udam do mocy, oto on najmocniejszy; a jeźli do sądu, 

któż mię z nim sprowadzi?” [9:19] albo: „Albowiem on nie jest człowiekiem jako ja, 

abym mu śmiał odpowiedzieć, albo żebym z nim miał iść w prawo”125 [9:35]. Oba te 

procesy – Hioba i Józefa K. – łączy cecha, która w istocie uniemożliwia ich zaistnie-

nie i obala ich skuteczność: nierówność obu stron postępowania – to ona skłania 

Hioba do takiej właśnie obrończej mowy cierpienia. Ta przewrotna strategia skargi 

jest ściśle powtórzona w Procesie. Oto Józef K. deklarując nieprzerwanie swoją nie-

wiarę w prawomocność trybunału, który chce go sądzić i demonstrując swoje lekce-

ważenie dla instytucji i jej członków (taką też rolę spełnia przewijający się przez całą 

książkę motyw brudu – obecny od pierwszego przesłuchania w chwili, gdy K. z 

obrzydzeniem bierze do ręki zeszyt śledczego, domniemane akta swojej sprawy; a 

może zaczyna się to jeszcze wcześniej – w scenie aresztowania K. na żądanie aresz-

tujących go zmienia strój na bardziej oficjalny, ale cieszy się, że nie pomyśleli oni, 

by kazać mu się wykąpać, stawia się więc przed nadzorcą brudny), angażuje się jed-

nak w działania sądu. Co więcej, stawia się niewzywany w domniemanym terminie 

rozprawy: „Nie mógł uwierzyć, by wzięto dosłownie jego zrzeczenie się dalszych 

przesłuchań, i gdy oczekiwane zawiadomienie nie nadeszło do soboty wieczorem, 

wywnioskował, że drogą milczącej umowy pozwany jest do tego samego domu, na 

                                                 
125 W tłumaczeniu Romana Brandstaettera język jurystyczny jest jeszcze wyraźniejszy, odpowiednio: 
„Gdybym siłą się bronił - / On jest ode mnie mocniejszy, / A gdybym chciał się z nim prawować, / 
Któż wręczy Mu pozew?” i „On nie jest człowiekiem jak ja, / I dlatego nie mogę Mu odpowiedzieć, / 
I nie możemy stanąć przed sądem, / I nie ma rozjemcy, który położy swą rękę / Na nas obydwu” w: 
Hiob, [w:] Cztery poematy biblijne, przeł. R. Brandstaetter, PIW, Warszawa 1972, s. 72-73. 
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tę samą porę”126. Wszystkie jego zabiegi, które są dla niego (czy też: stają się z cza-

sem) uciążliwe, wykonuje wbrew własnym nadziejom na ich skuteczność i wbrew 

przekonaniu o ich niekonieczności, zbędności.  

 Ta odmowa składania zeznań, którą kończy się pierwsze przesłuchanie Józefa 

K. jest – w świetle dalszych jego poczynań – zaledwie retorycznym chwytem mowy 

obrończej. K. nie rezygnuje z możliwości wypowiadania się we własnej sprawie – 

przeciwnie, próbuje tym gestem zainteresować sąd, wciągnąć w dyskusję nad proce-

durą oskarżenia (mimo że Józef K. wyniośle protestuje, kiedy jego mowę żona woź-

nego sądowego interpretuje jako projekt ulepszeń sądownictwa: „Pan chce podobno 

tu pewne rzeczy zreformować?”127, to jednak taki był najwyraźniej jego cel). Dla-

czego? Z tego samego powodu, dla którego Hiob powtarza swoje skargi i domaga się 

spisania swojej historii. W rozdziale 19. Księgi Hioba, tam, gdzie padają te kluczo-

we, przytaczane wcześniej słowa o zapisywaniu „na wieczną pamiątkę” w kamieniu 

Hiobowych słów [19:23-24], Hiob opowiada jeszcze raz historię własnego cierpie-

nia, historię Bożej kary [19:8-21]. Jonathan Lamb interpretuje to nadpisanie Bożego 

wyroku własnymi słowami Hioba jako pierwszy etap oczyszczenia z zarzutów [the 

first phase of his vindication]128. Przedstawienie własnej wersji jest więc ratunkiem, 

szczególnie dla kogoś, kto – jak Kafka – wierzy w sprawczą siłę języka; Grözinger 

objaśnia tę wiarę zakorzenieniem myślenia Kafki w żydowskim mistycyzmie: 

 
Stosunek Kafki do języka jako siły twórczej – w której udział ma człowiek (czy to odmawia-
jąc modlitwę, czy to pisząc), w której nawet kształt liter przekazuje coś istotnego i której 
wewnętrzne stosunki odzwierciedlają struktury bytu i wydają z siebie nowe istoty – wpisuje 
się całkowicie w świat języka mistyki i kabały żydowskiej, a także pozwala wyjaśnić, dla-
czego życie i język są dla Kafki tożsame, a pisarstwo otrzymuje moc religijną129. 

 

Powtórzyć coś w opowiadaniu znaczy odzyskać nad tym kontrolę, ewentualnie – 

podjąć próbę ukojenia własnego bólu. Taką też intuicję musi posiadać Józef K., gdyż 

w pierwszych rozdziałach kilkakrotnie powtarza opowieść swojego aresztowania: 

                                                 
126 F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. II, s. 144. „(…) er konnte nicht 
glauben, daß man seinen Verzicht auf Verhöre wörtlich genomen hatte und als die erwartete Verstän-
digung bis Samstag abend wirklich nicht kam, nahm er an, er sei stillschweigend in das gleiche Haus 
für die gleiche Zeit wieder vorgeladen” (cytaty z tekstu oryginalnego na podstawie F. Kafka, Der 
Proceß. Roman, Fisher Tascenbuch Verlag, Frankfurt Am Main 1994; powyższy cytat znajduje się na 
stronie 60; następne cytaty oznaczam podając tytuł i numer strony).  
127 Tamże, s. 146. 
128 J. Lamb, dz. cyt., s. 46. 
129 K.E. Grözinger, dz. cyt., s. 180. 
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najpierw odgrywa całą scenę przed panną Bürstner, następnie opowiada wszystko raz 

jeszcze w czasie pierwszego przesłuchania, na koniec opowiada wszystko przybyłe-

mu wujowi, która to rozmowa nie zostaje nam przedstawiona („Teraz opowiedz mi, 

abym był dokładnie poinformowany, wszystko, co dotychczas zaszło” – mówi wuj. 

„K. zaczął natychmiast opowiadać, nic nie zatajając […]”130). Jego narracyjna wła-

dza nad tym wydarzeniem uspokaja go, o czym świadczą jego nerwowe reakcje na 

wiadomość, że ktoś mówił o jego procesie – bez jego pozwolenia, poza jego świa-

domością i – co oczywiste – nie jego słowami. 

 Te powtórzenia sceny aresztowania przylegają do scen, które odtwarzają w 

miniaturze (parodiują?) instytucję procesu. Jakub Ekier w swoim szkicu O niewzru-

szonej logice „Procesu” przytacza dialog K. z panną Bürstner (w jego autorskim 

przekładzie: „chciałem prosić o wybaczenie”; „niniejszym wybaczam pańską winę”), 

pytając: „Zaraz, zaraz – czy ten dialog nie jest miniaturą sądowego procesu? Czy nie 

pokazuje też uniwersalnej sytuacji, jaką jest wina i pragnienie, by ją wymazano?”131. 

Takich miniaturowych procesów w całej powieści jest więcej – choćby spotkanie z 

księdzem w katedrze („Ale ja nie jestem winny – rzekł K. – to omyłka.”132), pierw-

sza rozmowa z Leni, rozmowa z wujem, czy – może najbardziej charakterystyczna – 

rozmowa z malarzem sądowym: 

 
Następnie powrócił na swoje miejsce i postawił pierwsze rzeczowe pytanie, które zapytane-
mu zaparło oddech w piersi. 
- Czy jest pan niewinny? – zapytał. 
- Tak jest – rzekł K.133 

 

Wszystkie te procesy odbywają się nieprzerwanie w sytuacji rzeczywistego trwania 

(lub odbywania, patrząc z perspektywy skazańców) kary. I to odwrócenie logiki pro-

cesu karnego – według której najpierw powinno nastąpić oskarżenie, następnie udo-

wodnienie winy, a w końcu wykonanie kary – ma istotny związek z Kierkegaardow-

skim Powtórzeniem. Warto dodać, że w przytoczonej powyżej frazie Jonathana 

                                                 
130 F. Kafka, Proces, s. 188. 
131 J. Ekier, O niewzruszonej logice „Procesu”, „Literatura na Świecie” nr 1-2/2003, s. 295. (Ten 
fragment w przekładzie Schulza w cytowanym wcześniej wydaniu znajduje się na stronie 123.) 
132 F. Kafka, dz. cyt., s. 292. „»Ich bin aber nicht schuldig« sagte K. »Das ist ein Irrtum (…)«” (Der 
Proceß, s. 223). 
133 Tamże, s. 233. „Dann kehrte er wieder zu seinem Sessel zurück und stellte endlich die erste sachli-
che Frage, die K. alles andere vergessen ließ. »Sind Sie undschuldig?« fragte er. »Ja«, sagte K.” (Der 
Proceß, s. 156). 
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Lamba słowo vindication tłumaczy się także jako rehabilitacja, co wspiera tezę o 

odwróconej chronologii procesu.  

 W ósmym rozdziale Procesu, podczas teatralnej sceny, w której adwokat ka-

że Józefowi K. oglądać poniżenie kupca Blocka, nagle z ust tego ostatniego padają 

słowa, które – a nic właściwie nie przygotowuje nas na ich pojawienie się – trafiają 

w sedno problematyki powtórzenia/Powtórzenia: 

 
Ale jeśli pan się uważa za kogoś lepszego przez to, że pan tu siedzi i wolno się panu spokoj-
nie przysłuchiwać, podczas gdy ja, jak pan się wyraża, czołgam się na czworakach, to przy-
pominam panu starą maksymę prawną: dla podejrzanego lepszy jest ruch niż spokój [Für den 
Verdächtigen ist Bewegung besser als Ruhe], bo ten, kto spoczywa, może w każdej chwili nie 
wiedząc o tym znajdować się na szali wagi i być ważonym ze swoimi grzechami134. 

 

Stwierdzenie, że od spoczynku lepszy jest ruch to główna teza Powtórzenia, z której 

idea książki bierze swój początek (nawet w sensie dosłownym, bo przecież pierwsze 

jej zdanie brzmi: „Wiadomo, że eleaci zaprzeczyli istnieniu ruchu i że Diogenes wy-

stąpił przeciwko nim”135). Powtórzenie bowiem jest ruchem (takim samym jak 

wspomnienie, tylko skierowanym naprzód, ku przyszłości), a skoro jest ono także 

prawdą bytu, wniosek jest prosty: ruch jest bliższy rzeczywistości, spoczynek nato-

miast stoi po stronie fałszu. Ten nieustający ruch pomiędzy przeszłym wspomnie-

niem a teraźniejszym powtórzeniem Kierkegaard próbuje za pomocą swojego pseu-

donimowego narratora przedstawić także na płaszczyźnie techniki lektury swojej 

opowieści; otóż modus tejże lektury wymusza narrator opowieści w posłowiu książ-

ki: „Nie zrozumie [recenzent – przyp. MT] fabuły, bo nie pojmie, że książka jest pi-

sana na wspak”136. Co oznacza ta tajemnicza uwaga? I do czego zobowiązuje ona 

czytelnika, który w przeciwieństwie do nierzetelnego recenzenta, chciałby ją pojąć? 

Arne Melberg twierdzi – i jest to przekonująca interpretacja – że to stwierdzenie jest 

dyrektywą ponownej lektury, przeczytania książki wstecz i przypomnienia sobie 

pierwszej stronicy137. Należy zauważyć, że taka czynność jest czytelniczym odwzo-

rowaniem powtórzenia – w teraźniejszości powtórzenia dokonuje się odtworzenie 

przeszłości doświadczenia lektury.  

                                                 
134 Tamże, s. 275. (Der Proceß , s. 202.) 
135 S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 49. 
136 Tamże, s. 133. 
137 A. Melberg, dz. cyt., s. 164. 
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 Odwrócenie logiki procesu w powieści Kafki może być także odczytywane 

jako sygnał podobnej zachęty – książka została napisana na wspak i tak należy ją 

powtórzyć (narracja bowiem, jak i akt lektury, w przeciwieństwie do prawa, i 

owszem, działają wstecz). Ów motyw prowadzonego na wspak postępowania karne-

go w roli sygnału konieczności powtórzenia lektury (także na wspak) nie jest osa-

motniony – wspiera go historia bodaj najbardziej wyraźnego rekwizytu tej powieści: 

drzwi. Rozpoczynając taką odwróconą lekturę od przedostatniego rozdziału (W kate-

drze) z przytoczoną tam i przedyskutowaną przypowieścią (którą znamy także jako 

Przed prawem), która otwiera motyw drzwi prawa, będziemy się posuwali wstecz 

śledząc zmagania K. z kolejnymi drzwiami – tymi, w które będzie łomotał, jak u ad-

wokata, i tymi, które będą mu wskazywane, jak u malarza – aż dotrzemy do pierw-

szego przesłuchania. To tam młoda kobieta, która okaże się później żoną woźnego 

sądowego powie do Józefa K.: „Po panu muszę zamknąć, nikt już nie może 

wejść”138. Oto chwila, gdy drzwi prawa zatrzaskują się za Józefem K. – tu się w isto-

cie opowieść/proces kończy. 

 Kończy się proces i zaczyna kara. Na czym polega kara Józefa K., czy do-

kładniej: na czym polega dolegliwość tej sankcji? Odpowiedź, skoro tyle łączy Józe-

fa i Hioba, jest oczywista: na cierpieniu. Gdyby chcieć zrozumieć ten mechanizm 

cierpienia, najlepiej odwołać się do kategorii, która z cierpieniem związana jest nie-

zwykle silnie – także poprzez figurę Hioba: do cierpliwości139. Związanie cierpienia 

z cierpliwością w osobie Hioba (cierpliwie cierpiącego) ma także potwierdzenie we 

wspólnej etymologii: patior i patientia zbiegające się w participium patiens powta-

rzają się w innych nowożytnych językach – co oczywiste, w polszczyźnie, ale także 

w językach bliskich Kafce: w niemieckich dulden (cierpieć) i Geduld (cierpliwość), 

czeskich trpět (cierpieć) i trpělivý (cierpliwy), a także w angielskim, którego Kafka 

próbował się ponoć nauczyć, słowo patient oznacza jednocześnie pacjenta (czyli 

człowieka cierpiącego na chorobę) i jest przymiotnikiem o znaczeniu cierpliwy. 
                                                 
138 F. Kafka, Proces, s. 135. Józef K. zdaje się zresztą rozumieć tę odwróconą logikę własnego proce-
su, a przynajmniej – intuicyjnie to przeczuwa i zgodnie z tą intuicją próbuje działać. Stąd może tuż 
przed śmiercią rozmyśla: „Czy mam pozwolić, by mówiono o mnie, że na początku procesu chciałem 
go zakończyć, a teraz na jego końcu, znowu go zacząć?” (tamże, s. 306). 
139 O kategoriach cierpliwości i niecierpliwości pisze też Adam Lipszyc w tekście Cierpliwość, nie-
cierpliwość i mesjanizm w kilku utworach Kafki [w:] Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i 
literacka, pod red. D. Kalinowskiego, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2005. 
Nie odnosi jednak tych pojęć do opisu bólu fizycznego lub psychicznych cierpień, a rozważa ich za-
stosowanie w kategoriach gnostyckiej „teologii”. 
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 W Procesie mamy do czynienia z – mówiąc słowami Kierkegaardowskiego 

Constantiusa – dialektycznym bojem pomiędzy cierpliwością a niecierpliwością. 

Warto ponownie użyć terminologii zaczerpniętej z Powtórzenia, gdyż kategorie cier-

pliwości i niecierpliwości można nałożyć na inne, których starcie ma być (według 

autokomentarza-kody, którym jest list do czytelnika Powtórzenia) głównym tematem 

książki: ogół i wyjątek. Lekcja cierpienia, którą ogół udziela wyjątkowi jest lekcją 

cierpliwości – Józef K. jest do niej nieustannie, od pierwszych scen zmuszany. Stro-

fowany i przywoływany do cierpliwości K., podobnie jak skazany na cierpliwość 

Hiob, buntuje się: „Niecierpliwię się, to prawda, ale ta niecierpliwość da się bardzo 

łatwo usunąć przez to, że pan nas opuści”140 – mówi do studenta prawa. Kiedy in-

dziej, przebywając w sądowych kancelariach, pyta znajdujących się tam oskarżonych 

na co czekają; jeden z nich odpowiada: „Postawiłem przed miesiącem kilka wnio-

sków o przeprowadzenie dowodu w mojej sprawie i czekam na załatwienie”141. K. 

wydaje się zdziwiony cierpliwością tego swojego – jak upiera się go nazywać – to-

warzysza, bo sam cierpliwy już nie jest, przeciwnie – Kafka pisze, że ma niecierpli-

we spojrzenie142 [K.’s ungedulgig Blick], a kilkadziesiąt stron dalej K. komentuje to 

w rozmowie z kupcem Blockiem: „Widziałem tych panów w poczekalni – […] – ich 

czekanie wydało mi się takie bezcelowe”, na co kupiec – także nakłaniając K. do 

cierpliwości – ripostuje: „Czekanie nie jest takie bezcelowe – […] – bezcelowe jest 

tylko samodzielne wtrącanie się”143. Niecierpliwość zarzuca także Józefowi K. jego 

adwokat, kiedy ten informuje go o odebraniu mu pełnomocnictw: „Rozumiem pana – 

powiedział adwokat – pan się niecierpliwi”. „Nie niecierpliwię się – rzekł K. trochę 

rozdrażniony […]”144. 

 Na czym polega dialektyczność zwarcia wyjątku z ogółem u Kierkegaarda? 

Ujmując rzecz najprościej – na jego, konfliktu, konieczności. Wyjątek stając przeciw 

ogółowi określa siebie, a rozważając własną sytuację, określa tożsamość ogółu. Obie 

te kategorie pozostają w nierozerwalnym uścisku, uwolnienie z którego oznacza dla 
                                                 
140 F. Kafka, Proces, s. 152. „»Ich bin ungeduldich das ist richtig, aber diese Ungeduld wird am leich-
testen dadurch zu beseitigen sein, daß Sie uns verlassen«” (Der Proceß, s. 68-69). 
141 Tamże, s. 158. 
142 Tamże, s. 159 (w tekście oryginalnym s. 76). 
143 Tamże, s. 259. „»Ich sah die Hercen dort im Wartenzimmer« sagte K. »ihr Warten kam mir so 
nutzlos vor.« »Das Warten ist nicht nutzlos« sagte der Kaufmann, »nutzlos ist nur das selbstständige 
Eingreifen (…)«” (Der Proceß, s. 185). 
144 Tamże, s. 270. „»Ich verstehe Sie«, saute der Advokat, »Sie sind ungeduldig.« »Ich bin nicht un-
geduldig«, saute K. ein wenig gereizt […]”, (Der Proceß, s. 196). 
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nich zagładę. Tym samym interpretacja ta wraca do najbanalniejszego i najbardziej 

rozpowszechnionego rozumienia problematyki Procesu: jeżeli Józef K. przedstawia 

dwudziestowieczną conditio humana, jej głównym rysem jest cierpienie ogółu, do 

którego ogół stara się przymusić jednostkę – dlatego, by umocnić własne istnienie, 

upewnić się w sprzeciwie wyjątku. Ogół potrzebując wyjątku, uprawomocnia go: 

 
Uprawniony wyjątek żyje w zgodzie z ogółem, ale ogół jest z gruntu polemicznie nastawiony 
do wyjątku. Ogół bowiem nie pragnie ujawnić swojej aprobaty dla wyjątku, o ile wyjątek nie 
zmusi go do tego. Jeżeli zaś wyjątek nie potrafi tego dokonać, oznacza to, że jest wyjątkiem 
nieuprawnionym – stąd mądry ogół nie spieszy się z uznaniem każdego wyjątku145. 

 

Istotą egzystencji ma więc być dialektycznie subtelna, jak chce Kierkegaard, walka 

cierpienia i wyzwolenia od niego, niekończąca się nigdy prozopopeja bólu; tym ła-

twiej używać terminu literaturoznawczego, że w powyższym fragmencie wzajemne 

związki odrzucenia i akceptacji są przedstawione jako relacje komunikacji językowej 

(polemika, aprobata, uznanie). To ciągłe powtórzenie ma tę istotną zaletę, że jest ści-

śle związane z rozwojem naszej świadomości, jak konkluduje Constantius: „bo choć 

rzeczywistość została powtórzona, dopiero spotęgowana świadomość jest prawdzi-

wym powtórzeniem”146. 

 

 

Wieczna teraźniejszość 

 

W związku cierpienia i cierpliwości istnieje jeszcze jedna właściwość, którą należy 

omówić i to miejsce wydaje się po temu najbardziej odpowiednie. Otóż obie te kate-

gorie są w sensie ścisłym funkcjami czasu147 – to także, co oczywiste, wzmacnia 

jeszcze ich wzajemną relację. Kategoria powtórzenia, także ściśle, najściślej właści-

                                                 
145 S. Kierkegaard, Powtórzenie, s. 134. 
146 Tamże, s. 136. 
147 Cierpliwość pozostaje w ścisłym związku z czasem, co jest na tyle oczywiste, że nie wymaga do-
wodzenia. Cierpienie natomiast pozostaje w tej relacji w sposób pośredni (zapośredniczone przez 
związek z cierpliwością), ale także dzięki temporalnym rozróżnieniom stosowanym w medycynie bó-
lu: czas jest kategorią, dzięki której wyróżnia się ból ostry, przewlekły (często utożsamiany z cierpie-
niem), nawracający itd. Patrz: M. Schwob, Ból, przeł. J.Kluza, Książnica, Katowice 1999; T.M. Dom-
żał, Ból, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983; Ból: diagnostyka, leczenie i prewencja, pod red. C. 
Saint-Maurice’a, przeł. B. Delorme, Gebethner i Ska, Warszawa 1998. 
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wie związana z czasowością, może tym samym objaśnić istotne cechy cierpienia, je-

go wyrażania i interpretacji. 

 Zacznijmy od temporalnych implikacji Kierkegaardowskiego powtórzenia. 

Wiadomo, że jest ono ruchem. Ruch ten, pozornie będący ruchem wstecz, ku prze-

szłości, tu temu, co się już wydarzyło, jest jednak skierowany ku przyszłości (Kier-

kegaard proponuje tym samym wyzwolenie z greckiego, czy konkretnie – Platoń-

skiego, wspomnienia, anámnesis, które więzi w przeszłości tego, co się już 

wydarzyło). Powtórzenie mieści się więc na osi czasu pomiędzy przeszłością (od 

której się uwalnia) a przyszłością (ku której prowadzi): „teraz” powtórzenia – jak 

twierdzi Melberg – jest zawsze „po” (po tym, co było), ale jednocześnie, będąc redu-

plikacją przeszłego zdarzenia, pojawia się także „przed”, co „znosi porządek tempo-

ralny »przed-po« na rzecz owego »teraz«, które Constantin wcześniej nazwał øie-

blikket”148. Czas jako sekwencja i jako historia przestaje mieć znaczenie, a 

prawdziwa egzystencja – dzięki powtórzeniu – otwiera się na wieczność poprzez 

chwilę, owo „teraz” czasu149. 

 Destrukcją czasu jako sekwencji w literaturze modernistycznej zajął się Karl 

Heinz Bohrer – choć zdaje się on czasem odżegnywać od takiego pojmowania tej 

kwestii, bezczasowość i ahistoryczność uważa za cechy dominujące twórczości kla-

sycznej moderny. Do grona jej reprezentantów zalicza – obok Musila, Woolf czy 

Becketta – także Franza Kafkę. Trwała teraźniejszość prozy Kafki przeciwstawia się 

jej teologicznym czy – wprost – religijnym odczytaniom (te bowiem zakładają dia-

chroniczność czasu, historyczność planu eschatologicznego czy chronologiczny po-

rządek życia jednostkowego lub zbiorowego). Według Bohrera twórczość Kafki jest 

radykalną negacją czasu, która – to istotna konsekwencja – objawia się w braku toż-

samości „ja” (które wymaga ciągłości, jakiej proza Kafki nie może zaoferować). 

Wieczne trwanie chwili ma być powiązane z brakiem nadziei (czyli – przyszłości), a 

jego odpowiednikiem ma być brak sensu zdarzeń, zaś poetycznym (w sensie: doty-

                                                 
148 A. Melberg, dz. cyt., s. 172. Øieblikket to duńskie słowo oznaczające moment, chwilę (odzwiercie-
dlającym etymologię odpowiednikiem polskim byłoby okamgnienie). Chwila jest dla Kierkegaarda 
pojęciem  kluczowym: tu styka się czas i wieczność, bo w niej dokonuje się skok – gwałtowna inge-
rencja egzystencji w czas, która niweczy jego chronologię (K. Toeplitz, Kierkegaard, s. 121-126).  
149 K. Toeplitz, dz. cyt., s 122.  
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czącym poetyki dzieła literackiego) czy retorycznym mechanizmem generowania 

braku sensu jest nagłe pojawianie się przerażających zdarzeń150.  

 Zarówno przyporządkowanie destrukcji czasowości modernizmowi, jak i 

szczegółowe rozpoznanie dotyczące specyfiki prozy Kafki (Bohrer przechodzi zresz-

tą płynnie pomiędzy zapisami dziennikowymi, na których opiera swój wywód i Pro-

cesem i Zamkiem, które to powieści pokazują, jego zdaniem, istotę pojmowania mo-

mentu przez Kafkę) nie muszą się wydawać przekonujące, jednak samo rozpoznanie 

zdaje się być trafne. Istotnie, wiele z utworów Franza Kafki opiera się – mówiąc 

słowami Bohrera – na emfatyce języka momentu151; dotyczy to także Procesu. Opie-

rając się na wcześniejszym wywodzie, wskazałbym dwa istotne źródła takiej a nie 

innej konstrukcji czasu. Po pierwsze, destrukcja chronosu w Procesie ma silny zwią-

zek z temporalnym statusem powtórzenia, którego powieść jest realizacją: powtórzo-

ne i ciągle powtarzane cierpienie staje się teraz. Po drugie, zawieszenie diachronii 

jest wynikiem statusu bohatera powieści – a jest on, co usiłowałem wcześniej poka-

zać, człowiekiem cierpiącym. Otóż cierpienie, chociaż jest zależne od czasu (w ta-

kim sensie, że czas je konstytuuje, że może ono zaistnieć tylko w czasie), to jednak 

jest tego czasu destruktorem: cierpienie i cierpliwość negują czasowość, zaburzają 

percepcję czasu, niekiedy też – z niego wykluczają. 

 

 

3. Adaptacja powtórzonego cierpienia: filmy Wellesa,  

Soderbergha, Thomasa i Jonesa  
 

Filmowe adaptacje Procesu są w różnym stopniu wierne literackiemu pierwowzoro-

wi, aktualizują także (co jest związane także ze stopniem wierności) różne warstwy 

powieści, interpretują ją w odmienny sposób. To, w jakim stopniu realizują czy od-

wzorowują zawartą w nim retorykę cierpienia, ewentualnie – to, w jaki sposób ją 

zmieniają, adaptują i uzupełniają, będzie tematem tego podrozdziału. Proces docze-

kał się kilku realizacji kinowych i telewizyjnych, z których tu zostaną omówione trzy 

                                                 
150 K.H. Bohrer, Czas i imaginacja. Absolutny czas teraźniejszy w literaturze, [w:] tenże, Absolutna 
teraźniejszość, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 192-195. 
151 Tamże, s. 195. 
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adaptacje i film biograficzny, są to kolejno: Proces (The Trial, 1962) w reżyserii Or-

sona Wellesa, Franz Kafka's „The Trial” (z edukacyjno-dokumentalnej serii BBC 

The Modern World: Ten Great Writers, 1988) w reżyserii Davida Thomasa i Proces 

(The Trial, 1993) w reżyserii Davida Jonesa; ostatnim jest film biograficzny (czy też 

quasi-biograficzny) Kafka (Kafka, 1991) w reżyserii Stevena Soderbergha, który 

opowiada o życiu Franza Kafki, wykorzystując w fabule także elementy zaczerpnięte 

z jego twórczości (w tym, oczywiście, z Procesu).  

Co jasne, każda z reżyserskich wizji jest odmienna, każda też wpisuje w ad-

aptację inne problemy – zapewne w pierwszym rzędzie jest to związane z epoką, w 

której realizowany był film (co jest zarówno pochodną możliwości technicznych ów-

czesnego kina, kontekstu historycznego i politycznego, a wreszcie także – kontekstu 

kulturowego), ale także ze swoistą interpretacją twórcy.  

Pierwsza z adaptacji nosi silne piętno czasu, w którym powstała – Welles 

jednocześnie nawiązuje do filmów noir (jako do popularnego wzorca kina popular-

nego jego czasów) i ekspresjonizmu, by w warstwie tematycznej silnie podkreślić 

wątek antycypowanych (rzekomo) przez Kafkę dwudziestowiecznych totalitary-

zmów. Kolejna, chronologicznie, adaptacja, chociaż w żadnej chyba warstwie nie 

powiela, ani nie nawiązuje do poprzedniej, ustala podobną interpretację (żeby spre-

cyzować: mówi tylko o nazistowskiej wersji zniewolenia totalitarnego). Ostatnia z 

adaptacji jest niezwykle wiernym filmem kostiumowym – rozgrywa się w dekora-

cjach z epoki i w praskich plenerach, dzięki czemu wizja reżyserska jest tu ograni-

czona do minimum. Film quasi-biograficzny Kafka nawiązuje do życiorysu Franza 

Kafki, jak i do fabuły Procesu w stopniu niewielkim, ale głównym rysem adaptacji 

staje się ukonkretnienie problematyki winy. Każdy z filmów w inny sposób i w róż-

nym stopniu zajmuje się tematyka cierpienia ludzkiego obecną w książce.  

Oczywiście w przypadku filmu opartego na dziele literackim stosowanie ka-

tegorii powtórzenia jest szczególnie ryzykowne – każda bowiem realizacja spełnia 

cechy powtórzenia motywu, fabuły, wreszcie – egzystencjalnego przeżycia (by upro-

ścić tę tematykę). Nie każda, rzecz jasna, realizuje przez to dyskurs cierpienia. W 

tym jednak wypadku – gdy adaptacje dotyczą dzieła, które w pierwszym rzędzie 

opowiada o ludzkim cierpieniu i wykorzystuje do tego rozmaite narzędzia retoryczne 

– filmy powstałe na jej podstawie mogą być traktowane jako narzędzie takiego wła-
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śnie filozoficznego, egzystencjalnego powtórzonego przeżycia, które zwielokrotnia 

jeszcze, po pierwsze, wielość wersji filmowych, po drugie, masowość sztuki filmo-

wej, a po trzecie, specyfika filmowego języka i jego możliwości wyrazu.  

Pomijając ten najbardziej trywialny i najbardziej wątpliwy aspekt powtórze-

nia (czyli powtórzenie fabuły i figury w innym medium sztuki), skupię się na specy-

ficznych dla tych adaptacji werbalno-wizualnych retorykach cierpienia, kontrastując 

je z tymi, które analizowałem w dziele literackim.  

 

 

Proces według Orsona Wellesa 

 

Adaptacja Orsona Wellesa z roku 1962 jest zapewne najbardziej interesująca ze 

wszystkich – jest to najprawdopodobniej skutkiem oryginalnej wizji reżysera, który 

rezygnując z niewolniczej wierności wobec literackiego oryginału, stworzył dzieło 

najbardziej własne, nie bał się wprowadzać zmian i interpretować fabuły, dostosowu-

jąc ją do problemów współczesności. Sam reżyser, broniąc się przed zarzutami zbyt-

nich ingerencji w tekst powieści, mówił, że Kafka był przy realizacji filmu jego 

współpracownikiem152, co dobrze oddaje stosunek do powieści i cele reżysera.  

W przypadku tego filmu interpretacja (czy też: reinterpretacja) treści literac-

kich wiąże się z ich uwspółcześnieniem i dotyczy aktualizacji dwóch głównych pól 

znaczeniowych czy też motywów związanych z: po pierwsze, totalitaryzmem i za-

grożeniami, jakie on niesie, a po drugie, ze zniewoleniem współczesnego człowieka 

przez jego seksualność (co jest, oczywiście, obecne w interpretacjach Procesu anali-

zujących winę Józefa K. jako skutek grzechu pierworodnego). Oba te kierunki inter-

pretacji są – jak się wydaje – ściśle związane z czasem historycznym, w jakim po-

wstawał film, zarówno (jeśli idzie o pierwszy element znaczenia) z polityką 

wewnętrzną Stanów Zjednoczonych jak i polityką międzynarodową naznaczoną 

zimną wojną i żywym wspomnieniem niedawnej wojny światowej, jak i gwałtow-

nymi zmianami społecznymi (to w przypadku drugiego elementu), których kulmina-

cję przyniosły wydarzenia końca lat sześćdziesiątych.  

                                                 
152 C. Heylin, Pod prąd. Orson Welles kontra Hollywood, przeł. J. Kozłowski, Wydawnictwo Twój 
Styl, Warszawa 2007, s. 417.  
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Wszystkie aktualizacje treści historii Józefa K., które mają ją interpretować 

jako przypowieść o totalitarnym zagrożeniu można podzielić na dwie ogólne katego-

rie: do pierwszej będą należały elementy warstwy przedstawienia (dekoracje, tło, re-

kwizyty), do drugiej – te wszystkie elementy fabularne, w których uczestniczy Józef 

K., a które Welles zmienia bądź reinterpretuje w takim właśnie duchu (podział ten 

jest oczywiście sztuczny, gdyż warstwa przedstawień stanowi istotny element zna-

czący także w tej drugiej grupie, ale tu służy on wyłącznie systematyzacji).  

 Do pierwszej więc zaliczyć można więc tłum stylizowany na więźniów obozu 

koncentracyjnego. Gdy K. idzie na pierwsze przesłuchanie mija, czy dokładniej: 

przechodzi przez tłum otępiałych, najczęściej starych ludzi, których większość trzy-

ma w rękach złożone rzeczy; na szyjach ludzi wiszą tabliczki z numerami – odstęp-

stwo od zwyczajnej praktyki tatuowania numerów więźniom obozów koncentracyj-

nych można wytłumaczyć możliwościami przedstawienia (w dość ogólnym planie 

wytatuowanych numerów nie byłoby po prostu widać) albo też stylizacją na policyj-

ne portrety osób zatrzymanych. Złożone ubrania i spokojne wyczekiwanie przywo-

dzą też na myśl – by ten obraz ukonkretnić – ludzi czekających na wejście do łaźni, 

w istocie więc – komory gazowej.  

 Podobną rolę spełniają też ujęcia ukazujące nowoczesne blokowiska. Ich nad-

rzędną funkcją jest zapewne uwspółcześnienie filmu poprzez osadzenie jego akcji w 

dekoracjach nowoczesności. Nie są to nawet przykłady tego, co moglibyśmy uznać 

za totalitarną architekturę (monumentalizm, symbolika ich elementów – reliefów, 

płaskorzeźb), jednak sposób ich filmowania (ujęcia z dołu albo ogromne ściany blo-

ków wypełniające cały kadr, ciągi identycznych balkonów), a także ich otoczenie 

(przypominające place budowy) sprawiają, że budynki w estetyce modernistycznego 

funkcjonalizmu nabierają charakteru architektury totalitarnej153.  

Do drugiej grupy należy zaliczyć pierwsze przesłuchanie, które zostało sfil-

mowane (zresztą – to jeden z możliwych sposobów interpretacji tego wątku powie-

ściowego) w konwencji ludowego trybunału (używam tu tego sformułowania w 

                                                 
153 Co oczywiste, właśnie kontekst albo sam rozmiar budynku często decyduje o jego przynależności 
do architektury totalitarnej – na przykład znany kompleks budynków wypoczynkowych na wyspie 
Rugia, tzw. Prora, nie różni się od innych klasycznych wytworów modernizmu – decydującym jednak 
jest jego przeznaczenie (jest symbolem władzy totalitarnego państwa – tu: władzy nad wolnym cza-
sem i wypoczynkiem obywateli) i skalę (budynek czy: ciąg budynków ciągnie się wzdłuż plaży na 
przestrzeni niemal pięciu kilometrów).  
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funkcji opisowej, a nie jako nazwy pewnego typu istniejących instytucji sądowni-

czych), którego obradom towarzyszy specjalnie dobrana i zachowująca się publicz-

ność154. Sposób przedstawienia przesłuchania pozwala także widzieć w nim widowi-

sko telewizyjne, w którym reżyseruje się także widownią (tę interpretację wspomaga 

jeszcze inna scena – odwiedziny K. na tej samej sali rozpraw w kolejną niedzielę, w 

dniu, kiedy – o czym informuje go żona woźnego – sąd nie obraduje: K. i żona woź-

nego siedzą na tyłach podestów, które wyglądają jak teatralne dekoracje). Dla ów-

czesnych widzów amerykańskich owa teatralność przesłuchania była czytelnym ko-

mentarzem do rzeczywistości, gdyż cała scena musiała zapewne przywodzić na myśl 

niedawne (bo sprzed kilku zaledwie lat) przesłuchania przed komisją senatora Mc-

Carthy’ego. 

 Tu także trzeba zaliczyć scenę końcową, być może najodważniejsze (bo naj-

bardziej ryzykowne) z rozwiązań, jakie zastosował reżyser. Tak opisywała ją Beata 

Pieńkowska: 

 
Scena ta wygląda w filmie Wellesa zaskakująco. Bohater, zaprowadzony przez strażników 
sądowych na wyludnione przedmieście, zostaje zepchnięty do pustego dołu. Przeciągające się 
niezdecydowanie oprawców, który z nich ma ugodzić nożem Józefa K., powoduje, że osta-
tecznie decydują się na użycie dynamitu. Opuszczają pospiesznie dół, odprowadzeni przez 
bohatera pogardliwym śmiechem. Józef K. odrzuca za nimi odpalony dynamit – słychać de-
tonację, a na ekranie oglądamy czarny dym (czy też grzyb atomowy, jak chcą niektórzy ko-
mentatorzy)155.  

 

To może najbardziej znacząca ingerencja w tekst powieści. Powyższy opis należało-

by jednak skorygować. Po pierwsze (i mniej ważne), nie widzimy, czy rzeczywiście 

Józef K. odrzuca dynamit z palącym się lontem (widzimy tylko, że podniósł go i za-

machnął się). Po drugie – detonacji jest kilka, a ich obraz przypomina wybuchy poci-

sków artyleryjskich na polu bitwy; natomiast dym wybuchu nie układa się obraz 

grzyba atomowego, a grzyb ten pojawia się w kolejnym ujęciu jako statyczny obraz, 

w istocie – fotografia. Co więcej, scenę rzucenia dynamitu do dołu poprzedzają sło-

                                                 
154 Najbardziej charakterystycznym przykładem takiego sądu jest ten znany z historii literatury – sąd 
nad Josifem Brodskim. Opisywał go Stanisław Barańczak: „Samą salę zresztą, jak to zwykle bywa w 
takich wypadkach, w większości zapełnia dobrana publiczność, wyrażająca gniew ludu okrzykami: 
»Wszyscy pisarze to pasożyci!«, »Wszystkich by ich przegnać z Leningradu!« itp.” (w: S. Barańczak, 
O Josifie Brodskim, [w:] tenże, Etyka i poetyka, Znak, Kraków 2009, s. 69).   
155 B. Pieńkowska, Filmowe adaptacje Procesu, [w:] Poetyka egzystencji. Franz Kafka, red. E. Ka-
sperski, T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2004, s. 350-351. 
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wa Józefa K.: „Och, wy głupcy, to wy musicie to zrobić, wy musicie mnie zabić”. Te 

korekty są istotne, bo dzięki nim możliwa jest spójna interpretacja.  

 Józef K. domagając się od strażników, by go zabili odwołuje się jednocześnie 

do ostatniej nadziei – wie bowiem, że takie bezpośrednie i własnoręczne pozbawie-

nie człowieka jest dla każdego trudne (stąd też wahanie oprawców i wzajemne prze-

kazywanie sobie noża). Użycie przez strażników dynamitu jest znakiem zbliżającej 

się epoki masowej, technicznej, stechnicyzowanej śmierci, śmierci zadawanej – 

przynajmniej pozornie – bez udziału człowieka. Dlatego też w serii wybuchów moż-

na widzieć znak kolejnych wojen i cierpień, jakie one sprowadzą – aż do finalnej 

masowej zagłady przy użyciu bomby atomowej (doskonałego przykładu zabójcy po-

zbawionego twarzy i zabijającego na odległość).  

 

W ten sposób realizuje się więc w filmie retoryka cierpienia – jako ikoniczna zapo-

wiedź powszechnej zagłady i masowego, bezimiennego cierpienia. Inną jest zapo-

wiedziana wyżej retoryka oparta na równie masowym kodzie, choć samo cierpienie – 

w przeciwieństwie do zagłady – nie jest przeżyciem wspólnotowym, a intymnym, 

cierpienie niespełnionego (i, co gorsza, niespełnialnego) pożądania156.  

Ten trop seksualnego zniewolenia (który jest tu także najsilniej związany z 

tropem cierpliwości jako przedstawienia cierpienia, jak dowodziłem w poprzedniej 

części analizującej powieść Kafki) jest w filmie reinterpretowany i znacznie – w sto-

sunku do książki – wzmacniany. Nie licząc zmienionego zakończenia, to właśnie te-

go motywu filmu dotyczą najdalej idące ingerencje reżyserskie, zaczynając już od 

otwierającej film sceny, kolejno: 

 

1. Pomijając animowany wstęp będący ilustracją przypowieści o prawie, film zaczy-

na się od przebudzenia Józefa K. W chwilę potem wchodzi – tak jak w powieści – 

jeden ze strażników. Jednak inaczej niż u Kafki K. woła nie Annę, mającą mu przy-

nieść śniadanie, ale pannę Bürstner (jako że strażnik wchodzi do pokoju K. przez 

drzwi łączące go z jej pokojem). To prowokuje strażnika do rozmowy, w której suge-

                                                 
156 Todd McGowan w swojej książce Realne spojrzenie  w rozdziale Banalność Orsona Wellesa po-
mija akurat ten film, choć właśnie pragnieniu i jego przedstawieniu poświęca całą książkę (być może 
akurat ta realizacja przeczy tezie, którą tytuł rozdziału – choć w znacznym uproszczeniu – dość do-
brze wyraża). Patrz: T. McGowan, Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, przekład i wstęp K. 
Mikurda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 122-130.  
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ruje jakieś (możemy uważać, choćby po reakcji K., że raczej gorszące) stosunki z 

panną Bürstner157. W dalszej części przesłuchania ten właśnie wątek powraca w cza-

sie groteskowej i gorączkowej wymiany zdań między K. i strażnikami: K. zwraca się 

do nich, gdy zaczynają przeszukiwać pokój: „Rozczaruję panów – nie znajdziecie tu 

żadnej wywrotowej literatury ani pornografii”. Gdy strażnik, wskazując na adapter, 

pyta „Co to jest”, K. przejęzycza się i odpowiada: „To mój pornograf”, od razu 

zresztą poprawia się: „…fonograf”.  

 Po czym jeden ze strażników odkrywa na podłodze owalny kształt – można 

się tylko domyślać, że zainteresowanie śledczych świadczy o tym, że to koło z czte-

rema otworami w podłodze może służyć do praktyk seksualnych (K. tłumaczy, że ten 

pokój służył kiedyś za gabinet pana Grubacha, a w tym miejscu zamocowany był fo-

tel dentystyczny). Strażnik dyktując do protokołu uwagi z przeszukania określa ten 

kształt najpierw jako owalny (oval), a po chwili jako „jajowaty” (ovular – przymiot-

nik, który posiada bardzo słabą, jeśli w ogóle, konotację seksualną, bo pochodzi od 

dwu rzeczowników, jednego z zakresu botaniki – ovule, zalążek, drugiego z zakresu 

biologii – ovum, jajo), przeciwko czemu protestuje K. („Niech pan tego nie zapisu-

je”; „Nie ma nawet takiego słowa ovular”) jakby czując, że zarzut, którego śledczy 

nie zdradzili mu dotyczy, nazwijmy to, niemoralnego prowadzenia się i że nawet ta 

słaba konotacja erotyczna użytego słowa potwierdza jego winę.  

 W tym kontekście znaczące są także słowa strażnika (w filmie K. zwraca się 

do nich jak do policjantów używając słowa inspector): „Panie K., pan chyba nie 

twierdzi, że jest niewinny, prawda?” („Mr. K., you aren’t claiming innocence, are 

you?”). Niewinny bowiem zarówno w języku angielskim, jak i polskim, poza pierw-

szym znaczeniem „wolny od zarzutów karnych”, oznacza także czysty i cnotliwy 

(bliskim synonimem angielskiego innocence jest chastity – czystość, cnota). Gdy 

strażnik odchodzi, następuje rozmowa z panią Grubach, która robi aluzje do pracy 

panny Bürstner: najpierw twierdzi, że nie wie, jak dokładnie nazwać jej zajęcie (K. 

                                                 
157 Strażnik: Spodziewa się pan panny Bürstner? K.: Nie, skąd taki pomysł? Strażnik: Wypowiedział 
pan jej imię. K.: Kiedy? Strażnik: Kiedy tu wszedłem – zwrócił się pan do mnie per „panno Bürstner”. 
K.: No bo to jej pokój. […] Strażnik: Czy panna Bürstner często wchodzi do pana tymi drzwiami? K.: 
Nie, nigdy. Nigdy! Te drzwi są zawsze zamknięte, a klucz do nich ma pani Grubach. Fragment ten sta-
nowi czytelne nawiązanie do otwierającej film przypowieści – zauważmy, że pani Grubach jako ta, 
która posiada klucz do drzwi łączących pokoje K. i panny Bürstner jest w istocie strażniczką pożąda-
nia Józefa K. i jednocześnie (tak jak strażnik z przypowieści) nauczycielką cierpliwości (czyli: cier-
pienia).   
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jej podpowiada: występ wieczorny/przy kolacji, supper show), później określa ją po-

gardliwym sformułowaniem „kobieta tego pokroju” („woman of that sort”), by na 

końcu wyznać K.: „Ona tam nie tylko występuje, ale też później pije w towarzystwie 

mężczyzn”. Już więc na początku filmu nie można oprzeć się wrażeniu, że wysunięte 

wobec Józefa K. zarzuty są natury moralnej.  

 

2. Kolejną sceną dodaną przez Wellesa są odwiedziny kuzynki K. w jego biurze. W 

powieści dowiadujemy się, że miały one miejsce z listu, jaki kuzynka przesłała do 

swojego ojca, a który ten odczytuje Józefowi: „Józefa już dawno nie widziałam, 

ubiegłego tygodnia byłam w banku, ale Józef był tak zajęty, że nie zostałam doń do-

puszczona”158.  

 W filmie scena z tego niedoszłego spotkania jest bardziej skomplikowana, a 

także – co ważne – przynosi potwierdzenie i rozwinięcie interpretacji, które przynio-

sła opisana wyżej scena aresztowania. Otóż w filmie kuzynka widzi Józefa, który 

rozmawia w tym czasie ze swoim przełożonym (kierownikiem, manager), chociaż 

jest oddzielona od nich szybą, w którą puka, by zwrócić uwagę kuzyna. Najbardziej 

znamienny jest dialog K. z przełożonym: 

 
 Kierownik: Kto to jest? 
 Józef K.: To moja kuzynka, Irma. [do siebie:] Co ona tu robi? Co ty robisz? 
 Kierownik: Kuzynka? 
 Józef K.: Tak, z miasta, chodzi do szkoły na wieś. Znaczy ze wsi, do miasta.  

Mam jej pilnować. 
Kierownik: Chyba trzeba będzie ciebie pilnować, chłopie. Wygląda bardzo młodo.  

 Józef K.: Tak, proszę pana. 
 Kierownik: Na wszystko jest odpowiednie miejsce. Czy nie tak, K.? 
 Józef K.: Nigdy wcześniej nie śmiała przychodzić do biura, zapewniam pana.  

Kierownik: Jesteś bystrym młodzieńcem, jednym z naszych najbystrzejszych.  
Pniesz się w górę. Nie popsuj tego. Ile ona ma lat? 

 Józef K.: Kto, Irma? No… 
 Kierownik: Raczej nie więcej niż szesnaście. Jeżeli w ogóle tyle.  
 Józef K.: Tak. 
 Kierownik: Na Boga, K.!  
 

Oczywiście w tej rozmowie także niezwykle istotne jest to, czego obaj nie mówią, 

chociaż i na podstawie przytoczonego dialogu można zrozumieć, że kierownik trak-

tuje kuzynkę K. jako jego nieletnią kochankę. W czasie całej rozmowy K. jest zdezo-

rientowany i próbuje się – dość nieudolnie i co chwilę jąkając się i przejęzyczając – 
                                                 
158 F. Kafka, Proces, dz. cyt., s. 183. 



 85 

bronić przed tymi insynuacjami, natomiast postawa kierownika jest mniej jedno-

znaczna i ciekawsza, bo waha się między zrozumieniem i akceptacją a potępieniem. 

Jako przyjazną akceptację należy przecież traktować te słowa o „pilnowaniu” K. (po 

których zwraca się do niego familiarnie i dobrodusznie: „chłopie”, czy może nawet 

„stary”, „staruszku” – old man, w którym może pobrzmiewać jakieś dirty old man – 

„stary zbereźniku”) i „na wszystko jest odpowiednie miejsce” (które można także ro-

zumieć, że wszystko jest dozwolone przy zachowaniu odpowiedniej dyskrecji). Na-

tomiast pytanie o wiek kuzynki, jak i kończące rozmowę „Na Boga, K.!” są wyraź-

nym potępieniem. 

Podobny motyw – motyw domniemanej pedofilii – wraca także później w 

dość wiernej wobec przedstawienia powieściowego wizyty Józefa K. u malarza są-

dowego Tinorettiego. Jest on zresztą jednym z wielu motywów erotycznych, jakie 

znajdują się w powieści, a które film w szczególny sposób eksponuje: spotkanie w 

pokoju panny Bürstner, flirt z Leni i z żoną woźnego sądowego, motyw bycia nagim 

(czy dokładnie: niekompletnie ubranym), więc także motyw rozbierania się i ubiera-

nia – tak się przecież cała ta opowieść zaczyna i kończy (K. ubiera się przy areszto-

waniu i rozbiera do egzekucji, rozbiera się u malarza, co zauważają i komentują 

dziewczynki, rozbierają się też strażnicy w scenie biczowania). 

Najważniejszym jednak motywem związanym ze sferą erotyczną (czy tak jak 

w tym przypadku: ze sferą niemożliwego do zrealizowania pożądania) jest motyw 

powtarzającego się wciąż obrzydzenia, motyw związanej z cielesnością potworności. 

Realizowany jest za pomocą rozmaitych środków, z których najbardziej widocznym 

jest obraz brudu – w dosłownym i metaforycznym znaczeniu tego słowa. Najbardziej 

znamienną (choć nieco ograniczoną i zmienioną w stosunku do książki) sceną jest 

wizyta K. w sali posiedzeń, gdy – jak się okazuje – sąd tam akurat nie obraduje. K. 

prosi żonę woźnego o pokazanie mu książek z pulpitu sędziego domyślając się, że są 

to kodeksy; ta po początkowym sprzeciwie pozwala mu je obejrzeć. K. podnosi ze 

stołu książkę, zdmuchuje z niej kurz, mówiąc: „Ależ one są brudne” (How dirty they 

are!). Powtarza to, gdy otwiera książkę – „Naprawdę są brudne/nieczyste”; angielski 

dirty  (podobnie jak polski „nieczysty” czy niemiecki Schmutzig, którego używa 
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Kafka159) znaczy równocześnie zabrudzony, zanieczyszczony, jak i sprośny, nie-

przyzwoity. Otwarta bowiem książka ukazuje pornograficzną ilustrację.  

 Tego samego zresztą sformułowania używa w powieści Kafka, gdy Józef K. 

opuszcza rupieciarnię, w której strażnicy poddawani są karze chłosty: „Toniemy w 

brudzie”, czy jak chce nowy przekład Procesu (w którym ten rozdział zyskał wy-

mowny tytuł: Batożnik): „Przecież toniemy w plugastwie!”160.  

 Innym obrazem tego brudu (rozumianego właśnie jako nieczystość) są postaci 

kobiece: panna Bürstner (która zostaje przedstawiona – bardziej dosłownie niż w 

powieści – jako prostytutka), żona woźnego sądowego (która jest wbrew swojej woli 

wykorzystywana przez studenta prawa i sędziego), czy Leni (którą pociągają skazań-

cy i jest przedstawiona jako ich kochanka). Ta moralna niższość postaci kobiecych 

została jeszcze w filmie podkreślona – w dwóch przynajmniej przypadkach – przez 

ich fizyczną ułomność: przyjaciółka panny Bürstner jest kulawa, a Leni – co zapew-

ne zapamiętuje każdy czytelnik i widz Procesu – ma, jak sama się chwali, pewną 

wadę: błonkę między palcem środkowym i serdecznym.  

 Te oznaki moralnej i fizycznej potworności wpisują się także w ten schemat 

niemożliwego do spełnienia pożądania (bowiem powodują napięcie pomiędzy chęcią 

zdobycia tych kobiet, które zresztą same się Józefowi narzucają, a strachem i odrazą, 

jakie wywołują). Takie postaci często są wykorzystywane w fabule filmów: 

 
Wiele różnych postaci kobiecych monstrów, które pojawiają się w kinie popularnym jest 
godnych naszej uwagi. Często przedstawia się je ze strasznymi szczękami (jak choćby vagina 
dentata) i nadaje wygląd, który zawiera erotyczne konotacje – jaskrawy przykład zastosowa-
nia budzącej przerażenie siły seksualności przemienionej w potworność. Te postacie grożą 
nam unicestwieniem; akcja horrorów opiera się na pokonaniu tych sił i zaprowadzeniu po-
rządku w tym fabularnym świecie161.  

 

Te postaci (szczególnie w horrorach) mają szczególne pochodzenie, które objawia 

się tym, że w ich przedstawieniu dochodzi do zatarcia granic pomiędzy tym, co ludz-

kie a tym, co nieludzkie, tym, co żywe i tym, co martwe: 

 

                                                 
159 Patrz: F. Kafka, Der Proceß, s. 62. 
160 F. Kafka, Proces, przeł. J. Ekier, Świat Książki, Warszawa 2008, s. 80. W oryginale to zdanie 
brzmi: „Wir versinken ja im Schmutz” (Der Proceß, s.  94).  
161 C. Korsmeyer, Gender and Aesthetics. An Introduction, Routledge, New York – London 2004, s. 
150-151. 
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W co bardziej udanych horrorach wzbudzane obrzydzenie jest formą pewnej perwersyjnej 
rozrywki. Ale jest ono przypisane do ciała Innego, istoty, od której należy uciec, ciała innego 
niż nasze własne. W przypadku potworów z filmów grozy obrzydliwe i straszne obiekty są 
zewnętrzne wobec nas samych, w istocie czasem są po prostu obce162. 

 

By odpowiednio rozumieć użytą tu terminologię, trzeba odwołać się do rozpoznań, 

które stanowią podstawę przytoczonych wyżej rozważań; jak pisała Julia Kristeva: 

 
Ból jako miejsce podmiotu. Tam, gdzie się przydarza, gdzie się odróżnia od chaosu. Rozża-
rzona, nieznośna granica między wnętrzem a zewnętrzem, „ja” a innym.  

 

I dalej jeszcze: 

 
Célinowskie opowiadanie to opowiadanie bólu i obrzydzenia nie tylko dlatego, że „tematy” 
są tu takie, ale także z tej racji, iż, jak się wydaje, stanowiskiem narracyjnym rządzi koniecz-
ność przebycia wstrętu, którego intymną stroną jest ból, obrzydzenie zaś – obliczem publicz-
nym163. 

 

Także ta filmowa historia Józefa K. jest opowiadaniem bólu i obrzydzenia, mimo że 

akurat nie ma tu wprost takich „tematów” (jeszcze bardziej ukryte są one w powieści 

– film, jak pokazałem, przynosi kilka nowych motywów i reinterpretuje istniejące). 

Powyższe rozpoznanie należy zmienić (zmiana zresztą będzie zapewne odpowiadała 

różnicy między prozą Céline’a a powieścią Kafki): tą filmową fabułą rządzi prawo 

przezwyciężenia niespełnienia cielesnej żądzy, a jego – tegoż niespełnienia – intym-

ną stroną jest cierpienie (podobnie jak w powieści można je interpretować jako funk-

cję cierpliwości), a publicznym obliczem jest obrzydzenie, które jest reakcją na obraz 

świata: potwornego i obcego (bo należącego do Innego, przerażającego odmieńca, 

który nie jest nami choćby dlatego, że oddziela nas ta nieznośna granica bólu), tak 

jak spotworniałe są ukazane w nim postaci kobiet. W najbardziej powierzchownej 

warstwie jest to odczytanie zgodne z tradycyjną interpretacją, która widzi w Procesie 

część Kafkowskiej „trylogii samotności”.  

 Jednak ostatnie interpretacje Procesu obecne w polskim dyskursie literaturo-

znawczym wspierają tę tak silnie aktualizowaną przez Wellesa warstwę powieści. W 

nowym polskim przekładzie powieści szczegółowe wybory translatorskie zostały 

                                                 
162 Tamże, s. 151. 
163 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2007, s. 131. 
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podyktowane właśnie taką interpretacją (stąd panna Bürstner w pierwszej, drukowa-

nej w czasopiśmie wersji przekładu jest panna Biustner164, a następnie – już w książ-

ce – by to znaczące nazwisko uczynić jeszcze bardziej znaczącym, zmienia się w 

pannę Bzykier; stąd też die Prügler jest batożnikiem, a nie – jak u Schul-

za/Szelińskiej siepaczem; stąd też Schmutz/Schmutzig tłumaczy się jako plugawy czy 

plugastwo). Także esej Grzegorza Jankowicza, Prawo intymności. Przypadek 

Kafki165 przynosi efektowną interpretację przypowieści Przed prawem jako opowie-

ści o zniewoleniu przez pożądanie – człowieka ze wsi zwabia i zatrzymuje przy bra-

mie prawa wygląd strażnika, dokładniej – jego nosa, który jako silny symbol fallicz-

ny jest fetyszem i, jako taki, kompensuje niemożliwe do spełnienia żądze.  

 

A właśnie przypowieść Przed prawem jest ostatnim wartym omówienia motywem w 

adaptacji autorstwa Orsona Wellesa. Tu także reżyser zmienia literacki pierwowzór – 

opowieść ta, jak wiadomo, pojawia się pod koniec powieści podczas rozmowy z 

księdzem w katedrze. W przypadku adaptacji otwiera ona film – jej wizualizacją jest 

czarno-biała (tak jak i cały film) animacja. To rozpoczęcie jest niezwykle istotne, bo 

projektuje dalszą interpretację filmu; po słowach przypowieści głos narratora (w tej 

roli reżyser) mówi: „Ta historia pojawia się w powieści Proces. Mówi się, że logika 

tej historii jest logiką snu. Albo: koszmaru”. Z tego snu-koszmaru budzi się K. w 

pierwszej scenie (po przytoczonych wyżej słowach na ekranie pojawia się zbliżenie 

jego twarzy).  

 Tę sama animację widzimy po raz kolejny w scenie rozgrywającej się w ka-

tedrze. Po znacznie skróconej (w stosunku do powieści) rozmowie z księdzem, po-

jawia się adwokat Huld (grany przez Wellesa, który – podkreślmy raz jeszcze – jest 

narratorem otwierającej film przypowieści). K. próbuje się wydostać z katedry, 

wchodzi – razem z adwokatem – do pomieszczenia, w którym znajduje się rzutnik 

(na pytanie K. „Co to?”, adwokat odpowiada „Używamy takich pomocy wizual-

nych”). Adwokat wypowiada też kwestię oryginalnie wypowiadaną przez księdza: 

„Te złudzenia, jakim ty ulegasz, opisano w tym, co stanowi wstęp do prawa”. K. sta-

                                                 
164 Fragmenty Procesu w przekładzie Jakuba Ekiera opublikowano w „Literaturze na Świecie” nr 1-
2/2003. Patrz także: J. Ekier, O niewzruszonej logice Procesu, tamże, a także: tenże, Nie przed zwy-
kłym sądem, [w:] F. Kafka, Proces, przeł. J. Ekier, Świat Książki, Warszawa 2008.  
165 G. Jankowicz, Prawo intymności. Przypadek Kafki, „Literatura na Świecie” 1-2/2007, s. 346-377. 
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je pod ścianą, na którą pada światło rzutnika i wtedy zostaje załadowany slajd przed-

stawiający jeden z obrazów animowanej przypowieści – K. staje się tym sposobem 

bohaterem tej opowieści – jego cień zastępuje niejako animowaną postać człowieka 

ze wsi. A adwokat powtarza opowieść z początku filmu.  

 Józef K. przerywa mu, mówiąc, że słyszał już tę historię i na dowód tego do-

kańcza ją, co utwierdza nas w przekonaniu, że początkowa animacja była snem K., z 

którego w pierwszej scenie się budzi. W następującym później dialogu pomiędzy K. 

a adwokatem, ten oskarża Józefa, że chce się bronić powołując się na własną niepo-

czytalność (plead insanity), a w istocie – symulując chorobę psychiczną, której ob-

jawem ma być mania prześladowcza K. (który uważa się za ofiarę spisku). K. odrzu-

ca te oskarżenia twierdząc, że nie chce być męczennikiem. „A może chociaż ofiarą 

społeczeństwa?” – podpowiada mu adwokat. Na co K. mówi: „Jestem członkiem 

społeczeństwa” – w tej chwili zdając sobie sprawę, że jest odpowiedzialny za jego, 

społeczeństwa, winy (do czego jeszcze raz przyzna się przed księdzem – który znów 

pojawia się na moment pod koniec sceny w katedrze). To oczywiście wyjaśnia omó-

wione wcześniej zakończenie filmu: kara, jaką ponosi Józef K. zmienia się w serię 

eksplozji i atomowy grzyb, czyli – odpowiednio – pojedyncza śmierć zmienia się w 

masową zagładę166.  

 Łatwo jednak przeoczyć pewien znamienny dla całej konstrukcji filmu (i tym 

samym, istotny dla jego odczytania) fakt: otóż cała filmowa narracja rozpada się na 

dwie części: pierwszą, którą zamykają początkowa i powtórzona animowana przy-

powieść o prawie, i drugą, którą wypełnia krótka rozmowa z adwokatem i księdzem, 

a także scena egzekucji K. Mimo że następuje dość silne zerwanie, jest ono łagodzo-

ne, po pierwsze, znacznym zaburzeniem proporcji tych części, a po drugie, poprzez 

fakt, że granica między nimi przebiega pośrodku sceny w katedrze. Obie części jed-

nak są wyraźnie odrębne. 

 Pierwsza opowiada historię zniewolenia człowieka poprzez niemożliwe do 

spełnienia pożądanie. Zaczyna się i kończy znamiennym powtórzeniem przypowieści 

                                                 
166 To oczywiście znana interpretacja, którą wspierają także świadectwa biograficzne, jak choćby ta 
uwaga Gustawa Janoucha ze wstępu do jego wspomnień o Kafce: „Dla mnie twórca Przemiany, Wy-
roku, Lekarza wiejskiego, Kolonii karnej i Listów do Mileny, które znam, jest wieszczem konsekwent-
nej etycznej odpowiedzialności za wszystko, co żyje […]” (G. Janouch, Rozmowy z Kafką. Notatki i 
wspomnienia, przeł. J. Borysiak, E. Dyczek, Czytelnik, Warszawa 1993, 2. 12; w przytoczeniu pomi-
jam niekonsekwentnie podawane oryginalne tytuły wymienionych opowiadań).  
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o prawie, którego najważniejszymi elementami są: strażnik, drzwi i klucz (bo prze-

cież nie niedostępne, niewidoczne prawo/Prawo). Te motywy powtarzają się w całej 

tej dużej części stanowiąc echo tej sennej opowieści: omawiane już drzwi między 

pokojem K. a pokojem panny Bürstner (do których klucz – jak strażnik – ma pani 

Grubach), drzwi do sali przesłuchań (które żona woźnego sądowego musi zamknąć 

po K.), Leni ofiarująca Józefowi klucz, żeby mógł ja odwiedzać, drzwi do pomiesz-

czenia gospodarczego, gdzie dokona się chłosta strażników, które K. z trudem zamy-

ka (znamienne odwrócenie ról: tu K. wciela się w rolę strażnika, który zamyka drzwi 

przed tymi, którzy znaleźli się w prawie, niejako w jego obrębie – dosięgło ich pra-

wo i próbują uciec przed karą), drzwi w pracowni malarza, które usiłują sforsować 

dziewczynki (tu znów drzwi odgradzają pożądanie od jego spełnienia). W tym po-

wtórzeniu motywu (i pewnej sytuacji egzystencjalnej bohatera) opowiedziane zostaje 

cierpienie niespełnienia. 

 Część druga natomiast stanowi kodę tej opowieści, chociaż związek między 

nimi nie jest wcale tak oczywisty. Oczywiście pierwsza opowiada człowieka poprzez 

jego udręczoną cielesność, która to cielesność (jej podstawowym atrybutem jest bo-

lesność ciała) w drugiej części staje się obiektem zadawanego cierpienia – nie różni 

tych dwu diagnoz ludzkiej kondycji nawet masowość, jako że w pierwszej części 

niemal każda z osób (czyli statystycznie: większość ludzkości) gra swoją rolę w tym 

dramacie cierpienia. Różni je jednak perspektywa, czy dokładniej mówiąc: relacja 

pomiędzy osobami dramatu – w przypadku cierpienia niespełnialnego pożądania nikt 

nie jest właściwie winny, a cierpiący i zadający cierpienie (role są przecież wymien-

ne) mają twarze, są sobie bliscy. W drugim natomiast przypadku, przypadku po-

wszechnej zagłady, zadający cierpienie nie ma twarzy i jest odległy. Te dwa oblicza 

cierpienia łączy zapewne w logiczną przyczynowo-skutkową konstrukcję teza Maxa 

Schelera: 

 
Zasada ta [zasada solidarności wszystkich istot moralnych] jest następstwem tego, że nie ma 
żadnej miłości do dobra, że więc istnienie jakiegoś zła – dającego się bądź empirycznie wy-
kazać, bądź też nie – zawsze współwarunkowane jest pełnym winy brakiem miłości ze strony 
wszystkich [ludzi] do nosiciela zła167. 

 

                                                 
167 M. Scheler, Istota i formy sympatii, tłum., wstęp i przypisy A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1980, 
s. 254. 
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Brak miłości, czyli brak osobistej, bliskiej relacji z drugim człowiekiem, który jest 

prostą konsekwencją istnienia opresyjnego Prawa. Taką diagnozę swoim czasom 

mógł postawić Welles w momencie bezpośrednio poprzedzającym upadek społecz-

nego konwenansu i nadejście rewolucji seksualnej. 

 

 

Kafka Stevena Soderbergha 

 

Zrealizowany przez Stevena Soderbergha film Kafka nie jest, co może sugerować 

choćby tytuł, filmem biograficznym – i ani dookreślenie go jako quasi-biograficzny, 

ani opisanie w kategoriach fantazji na kilku motywach wziętych z życia i twórczości 

Franza Kafki też nie oddaje zamysłu reżysera i nie wyjaśnia konstrukcji filmu.  

Kafka opowiada o kilku dniach z życia pewnego urzędnika (raczej niskiego 

szczebla, choć w trakcie tych dni awansuje) praskiego zakładu ubezpieczeń o nazwi-

sku Kafka (jego imienia nie poznajemy – nikt nie zwraca się do niego po imieniu, co 

jest odwróceniem sytuacji bohatera Kafkowskiego Procesu), który po godzinach 

pracy zajmuje się pisarstwem (opublikował – czego dowiadujemy się z wypowiedzi 

innych bohaterów – kilka opowiadań, nawet jedno zatytułowane Kolonia karna, a te-

raz pracuje nad opowiadaniem o człowieku, który odkrywa, że zmienił się w wiel-

kiego owada). Akcja filmu rozgrywa się w Pradze, o czym należy wspomnieć, jako 

że kilka pocztówkowych widoków Pragi (Most Karola, widok na Hradczany z Kate-

drą Św. Wita) jest szczególnie mocno zaznaczonych i gra w filmie istotną rolę. Te 

biograficzne szczegóły pozwalają identyfikować bohatera filmu z praskim pisarzem 

Franzem Kafką. Jednak nie tylko udział w nierzeczywistej intrydze filmu, ale także 

wiele szczegółów biograficznych rożni filmową postać od realnej.  

Związki filmu Soderbergha z fabułą Procesu Kafki są nieliczne i dość słabe, 

chociaż – niezwykle pomysłowe. Oto Kafka jest przedmiotem zainteresowania poli-

cji, zostaje wzywany lub doprowadzany na komisariat (czy dokładniej – do policyj-

nej kostnicy, czegoś w rodzaju zakładu medycyny sądowej) kilka razy, nigdy jednak 

– co jest zapewne grą z oczekiwaniem widzów – nie zostaje aresztowany. Drugi zna-

czący element to zabójstwo, którego świadkiem jest Kafka: dwóch mężczyzn zabija 

trzeciego w odludnym miejscu. Ofiara zostaje pchnięta nożem w serce. 
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Silne związki łączą za to Kafkę z Procesem Orsona Wellesa. Pierwszy i naj-

bardziej widoczny to sposób realizacji filmu – wykorzystane plenery i sposób filmo-

wania, który każe oba te filmy uznawać za wywodzące się z niemieckiego ekspresjo-

nizmu filmowego. Film Soderbergha jest, tak samo jak Wellesa, czarno-biały (z 

wyjątkiem pewnego fragmentu zrealizowanego w kolorze, o którym mowa będzie 

poniżej): 

 
Czarno-białe zdjęcia Walta Lloyda przywodzą na myśl nie tylko kino niemieckiego ekspre-
sjonizmu, ale także dzieła Orsona Wellesa, a szczególnie – jego adaptację Procesu z roku 
1963 nakręconą w opuszczonym paryskim dworcu kolejowym Gare d'Orsay. Scenograf 
Gavin Bocquet, świadomie bądź nie, przywołuje tę stację w stylu Belle Epoque w ujęciach 
przedstawiających siedzibę anarchistów168. 

 

Drugie istotne podobieństwo to powtórzenie filmowej konstrukcji – tak jak film Wel-

lesa Kafka też rozpada się na dwie części (wspomniany kolorowy fragment). Trzecie 

natomiast zasadza się na związkach obu tych filmów z kinem noir: z tym, że Welles 

opierając się (mniej lub bardziej wiernie) na oryginalnej powieści opowiedział jej hi-

storię w charakterystycznej dla tego nurtu stylistyce, a Soderbergh wplótł (dostoso-

wał lub – ewentualnie – nagiął) wątki kafkowskiej prozy do filmu, którego stylistyka 

i – szczególnie – intryga (typowo przecież sensacyjna) należą do cech tego gatunku 

filmowego.  

Czwarte natomiast – jest związane z wymową filmu. Z pewnym, niewielkim 

zresztą, uproszczeniem można powiedzieć, że film Soderbergha wywodzi się z Pro-

cesu Wellesa nie tylko w swojej warstwie wizualnej, ale także ideowej – a dokład-

niej: swoją wymowę i konstrukcję intrygi czerpie z drugiej, krótkiej części Welle-

sowskiej adaptacji (od sceny z projektorem wyświetlającym animację przypowieści o 

prawie). Jest niejako kontynuacją Wellesowkiego filmu – nie w warstwie fabularnej, 

rzecz jasna, ale w poruszanej problematyce: Kafka opowiada bowiem o społecznej 

opresji, o byciu – jak mówił zdezorientowany Józef K. u Wellesa – „częścią społe-

czeństwa”, które jest zniewolone (tu władzę sprawuje tajemniczy zamek – tak jak w 

Procesie – sąd, bo też źródłem niepokoju w filmie Soderbergha jest fakt, że – by spa-

                                                 
168 V. Canby, Jeremy Irons as the Writer With a Day Job,  „The New York Times” 1992, 1 grudnia 
(cytat na podstawie wersji tekstu z archiwum internetowego „The New York Times” : 
http://movies.nytimes.com).  

http://movies.nytimes.com/
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rafrazować Franza Kafkę – „wszystko należy do zamku”, a jego pracownicy, bo za-

mek jest też instytucją, przenikają inne instytucje miasta).  

Prostą konsekwencją tej społecznej opresji jest intryga, wokół której osnuto 

historię filmu. Kolega i współpracownik Kafki, Edward Raban (tak też nazywa się 

bohater Przygotowań do ślubu na wsi Franza Kafki), zostaje zamordowany (co wi-

dzimy w pierwszych scenach filmu). Po jego śmierci Kafka odkrywa, że Raban był 

członkiem anarchistycznej organizacji, której celem jest walka z zamkiem (metody 

walki są typowe dla spiskowców: grupa podkłada bomby169). Grupa próbuje wresz-

cie wciągnąć Kafkę do współpracy – ten początkowo odmawia, jednak ostatecznie 

(osaczony przez pracowników czy może strażników zamku, którymi okazują się być 

jego asystenci z biura – przez chwilę, zanim nie uwolnił go znajomy kamieniarz, 

prowadzili oni Kafkę jak Józefa K. do kamieniołomu) zanosi do zamku bombę ukry-

tą w walizce.  

 I właśnie scena w zamku jest – na wielu poziomach – nośnikiem znaczenia 

całego filmu, kluczem do jego interpretacji. Jej otwarcie jest niezwykle bogate w 

znaczenia symboliczne, jednak wszystkie możliwe interpretacje okazują się – w kon-

tekście wymowy całej sceny mylące (być może to element konsekwentnej gry reży-

sera z widzem: chodzi o ciągłe konstruowanie efektu zaskoczenia i grę z oczekiwa-

niami widza – tak jak ma to miejsce w przypadku grożącego Kafce aresztowania, 

która to groźba nigdy nie zostaje spełniona). Kafka bowiem dostaje się do zamku ta-

jemnym przejściem, które wskazał mu jego znajomy kamieniarz: właz do niego 

znajduje się w jednym z grobowców – hebrajskie litery wskazują jednoznacznie, że 

jest to macewa. I stąd, oczywiście, wielość ewokowanych treści opartych choćby na 

motywie zejścia do grobu jako zstąpienia w głąb żydowskiej tradycji, w głąb historii 

– zarówno osobistej, jak i społecznej czy plemiennej170. Jedyną możliwą interpreta-

cją jest zejście w głąb własnej świadomości.  

Kafka wchodzi do zamku tunelem, który kończy się w dziwnym pomieszcze-

niu-archiwum; przekraczając kolejne drzwi wchodzi do korytarza, który przypomina 
                                                 
169 Także w tym elemencie można dostrzec nawiązanie do filmu Wellesa, do jego końcowej sceny. 
170 Kolejnym mylnym tropem jest rozmowa Kafki z kamieniarzem tuż przed zejściem do grobu (w 
istocie – Kafka na moment wraca): Kafka prosi go, by w przypadku, kiedy nie wróci z zamku, spalił 
wszystkie jego niepublikowane rękopisy (Kamieniarz: Cóż za niezwykła prośba. Kafka: Prawdziwy 
przyjaciel by ją spełnił. Kamieniarz: Niekoniecznie. Ale żona by spełniła.). To powtórzenie jednego z 
najbardziej znanych motywów życiorysu Kafki – prośby skierowanej przed śmiercią do Maxa Broda – 
także każe oczekiwać więcej niż oferuje scena w zamku. 
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znane ze zdjęć korytarze biura, w którym pracował Franz Kafka. Wtedy właśnie film 

staje się kolorowy. Kafka trafia wreszcie – zaprowadzony przez przypadkiem napo-

tkanego człowieka – do tajemniczego laboratorium, a człowiekiem, który go przy-

prowadził okazuje się dr Murnau.  

 Doktor okazuje się być kluczową postacią zamku – on to bowiem zajmuje się 

tym, dzięki czemu zamek cieszy się taką złą sławą: tworzeniem nowego człowieka, 

czy dokładniej – „przerabianiem” ludzi, by byli bardziej powolni i wyzbyci z indy-

widualizmu (opis ten jest oczywiście bardzo banalny, choć oddaje wymowę tego 

fragmentu – nie oddaje jednak imponującej wizji scenograficznej). Dr Murnau zna 

Kafkę, co więcej: zna i podziwia jego prozę. Właściwie okazuje się, że jego działal-

ność ma źródło w tej twórczości, z niej czerpie inspirację: „Pańska praca była dla 

mnie źródłem natchnienia. Czemu nie publikuje pan częściej? Czy to wynik lenistwa, 

czy może jest pan jednym z tych pisarzy, którzy – jak to ująć? – nie potrzebują czy-

telników?”. Jeżeli scena w zamku jest kluczem do oczytania całego filmu, to w na-

stępnych słowach dr. Murnaua tkwi właśnie sedno tej sceny: „Gardzi pan takimi jak 

ja, bo gardzi pan nowoczesnością. Ale przecież jest pan awangardą [at the very fore-

front] tego, co nowoczesne. Pisze pan o niej, dokumentuje ją. Jednak w przeciwień-

stwie do pana, ja postanowiłem opowiedzieć się po jej stronie [embrace it]”. Po 

czym wpycha Kafkę do pomieszczenia, w którym do ogromnego urządzenia przy-

wiązano człowieka, co musi przywoływać obraz z Kolonii karnej (chociaż tu – reży-

ser znów gra z oczekiwaniami widza – to olbrzymi mikroskop, za pomocą którego 

manipuluje się ludzkim mózgiem).  

 Nowoczesność więc, z której postanawia skorzystać (tak też można przetłu-

maczyć czasownik embrace) dr Murnau i której symbolem jest zamek – stąd prze-

cież ten fragment ukazano w kolorze – jest źródłem ludzkiego cierpienia poprzez po-

zbawienie twarzy, czyli indywidualności, „umasowienie”. Ten eksperyment na 

ludzkim umyśle (przymusowy i oparty na cierpieniu ofiary, właściwie – przedstawia-

jący cierpienie jednostki jako drogę do stworzenia nowego człowieka czy właściwie: 

nowej ludzkości) jest znakiem i zapowiedzią nowoczesności. To cierpienie jest też 

spowinowacone z powtórzeniem w najbardziej przyziemnym jego aspekcie: oto no-

woczesne życie jest egzystencją opartą na masowości, której obliczem jest reproduk-
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cja (reprodukcja człowieczeństwa, która projektuje wieczne powtarzanie jako tryb 

życia czyli gotuje ludziom niekończące się cierpienie).  

 Jest też zawarty w tym inny wątek, wątek odpowiedzialności pisarskiej, stąd 

może ta prośba o zniszczenie rękopisów wyrażona tuż przed zejściem do grobu. Geo-

rge Steiner tak komentował gest Franza Kafki: 

 
W jakim stanie był Kafka, gdy chciał (oczekiwał) od Maksa Broda, żeby spalić niepubliko-
wane, stanowiące większość jego dorobku opowiadania – czego Brod nie zrobił? Kluczowe 
pytanie dotyczy zobowiązań i odpowiedzialności twórcy wobec tego, co dodał do całości 
świata171. 

 

Albo: jak ten świat zaprojektował. Ostatecznie przecież pismo (słowo) zmienia się w 

ciało – wizja Kafki w kolorowym epizodzie filmu jest zapowiedzią przyszłości. Re-

lacja jest zresztą obustronna, jako że ciało zamordowanego przyjaciela Kafki wiezio-

ne na prosektoryjnym stole zmienia się przed jego oczami w stos ksiąg biurowych na 

wózku. I chociaż Kafka wzbrania się, słysząc sugestię dr. Murnaua, że są do siebie 

podobni („Nic nas nie łączy. Ja próbowałem opisać koszmar, a pan go stworzył”), 

uwaga doktora wydaje się celna: „Tak, pan ma swoje narzędzia, a ja swoje. Jednak 

obaj jesteśmy wizjonerami”. 

 

 

Adaptacje Procesu według Davida Thomasa i Davida Jonesa 

 

Dwie kolejne adaptacje Procesu warto omawiać razem, jako że zachodzą między 

nimi istotne podobieństwa, mimo że różni je cel powstania (co ma istotny wpływ na 

kształt obu tych filmów – jednak podobieństwo dotyczy głównie warstwy wizualnej). 

Adaptacja Davida Thomasa z roku 1988 jest bowiem częścią serii edukacyjno-

dokumentalnej The Modern World: Ten Great Writers (odcinek Franz Kafka's 'The 

Trial' jako dziesiąty zamykał listę omawianych pisarzy), natomiast film Davida Jo-

nesa z roku 1993 jest pełnometrażowym filmem fabularnym (którego scenariusz jest 

dziełem późniejszego laureata Nagrody Nobla, Harolda Pintera).  

                                                 
171 G. Steiner, Gramatyki tworzenia. Na podstawie wygłoszonych w roku 1990 wykładów imienia 
Gifforda, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 41. 
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Oba filmy w swojej warstwie wizualnej przedstawiają rzeczywistość począt-

ku wieku – szczególnie dotyczy to wyglądu mieszkania i biura Józefa K., chociaż w 

starszej adaptacji to nieco nowsza wersja modernizmu wywiedziona z art déco, a w 

filmie Jonesa króluje przepych w stylu bogato zdobionego eklektyzmu czerpiącego z 

secesji, co je radykalnie odróżnia od uwspółcześnionej wersji Orsona Wellesa172.  

 

Film z roku 1988 zawiera sporo uproszczeń fabuły, co wynika z celu, w jakim został 

stworzony (pominięto wiele wątków, inne – znacząco zmieniono: na przykład adwo-

kat okazuje się być przyjacielem samego K., a postać wuja w ogóle została usunięta; 

jednak te zmiany noszą charakter funkcjonalny i nie wpływają na odczytanie pro-

blematyki). Z tego samego powodu to jedyna ekranizacja Procesu, w której pojawia 

się narrator. Poszczególne fragmenty filmu zostały także przedzielone komentarzem 

– w rolę nauczyciela wcielił się George Steiner. Jego interpretacje, które niejako 

ustawiają recepcję filmu kierują ku dwóm zagadnieniom: zagrożeniu totalitarnemu 

(dokładniej: nazistowskiemu) i – poprzez przypowieść o prawie – tematyce niezasłu-

żonej kary, kary bez winy, co każe mu postawić Proces w jednym rzędzie obok 

Księgi Hioba. 

Sam film jest wierną ilustracją pozbawioną znaczeń symbolicznych oprócz 

dwu elementów. Pierwszy to wygląd katedry – gdyby nie narrator oznajmiający wi-

dzom, że akcja kolejnego fragmentu toczy się w katedrze, trudno by było rozpoznać 

w filmowanym wnętrzu kościół. Ksiądz nie przemawia z ambony, jak to jest w po-

wieści (i dwu pozostałych adaptacjach), tylko z okna wysokiej wieży, a wnętrze jest 

pozbawione jakichkolwiek elementów sakralnych; zapewne taki zabieg służy uni-

wersalizacji tego przesłania, ewentualnie – w kontekście zagrożeń totalitarnych – 

ukazuje świat bez Boga, bożych praw i moralnych nakazów religii.  

 Drugi z elementów to sala, na której odbywają się przesłuchania. Sala ta 

otrzymuje wygląd przypominający do złudzenia brytyjski parlament, dokładniej cho-

dzi o salę obrad Izby Gmin (Izba Lordów obraduje w podobnym pomieszczeniu) z 

charakterystycznym układem ław wznoszących się po dwóch stronach i stołem na 

                                                 
172 Trzeba jednak zauważyć, że w kilku scenach Proces z 1988 roku nawiązuje do adaptacji Wellesa, 
choćby w wyglądzie biurowych korytarzy (nowoczesne, pozbawione jakichkolwiek ozdób i białe 
ściany), a także – co szczególnie rzuca się w oczy – w scenie biczowania (scena jest bardzo podobna 
głównie za sprawą oświetlenia: w obu filmach uczucie niepokoju wzmaga bujająca się lampa, którą w 
ruch wprawiają uderzenia bata). 
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podwyższeniu między nimi. Ten stół w filmie jest nieproporcjonalnie duży (K. wspi-

na się na górę po rusztowaniu), co razem można interpretować jako polityczną opre-

sję potężnego państwa, które stanowi prawo (scena być może stanowi też wizualne 

nawiązanie do przygód Guliwera w krainie olbrzymów, Brobdingnag – zwracałoby 

więc uwagę na paraboliczność kafkowskiej historii). Scena w sali przesłuchań jest 

także istotna dlatego, że jest najbardziej wyraźną próbką charakteru K. – swój bunt i 

pogardę dla sądu tam wyraża najdosadniej. Jeśli tak, rzeczywiście interpretacja (jaką 

w sposób nieunikniony jest adaptacja) Procesu jako opowieści na miarę i podobień-

stwo Hioba jest – dzięki roli Tima Rotha jako Józefa K. – konsekwentna: bunt K. jest 

buntem Hioba, pozbawionego buty, porażonego ogromem niezasłużonych cierpień.  

To postawa całkowicie odmienna od tej, jaką prezentuje Józef K. grany przez 

Kyle’a McLachlana w adaptacji Jonesa. Tu K. nie przyjmuje ani na chwilę roli ofia-

ry, jest najmniej podobny do Hioba – gardzi swoimi prześladowcami, nawet w koń-

cowej scenie (ze wszystkich trzech adaptacji to w tej właśnie stawia najsilniejszy 

opór, kiedy jest prowadzony na miejsce egzekucji).  

Adaptacja Jonesa jest niezwykle wierna, nie tylko jeżeli idzie o dokładność w 

oddaniu powieściowych dialogów, ale także w warstwie wizualnej: akcja filmu zo-

stała osadzona w dekoracjach z początku wieku – jak wyżej zaznaczyłem – korzysta 

z niezwykle bogatych wnętrz w stylu art nouveau, ubiorów i przyrządów z epoki 

(czasem celowo zwraca się uwagę widza dokładnymi ich zbliżeniami – jak choćby w 

przypadku przyrządów biurowych na biurku Józefa K., przez co film sprawia wraże-

nie kostiumowego czy antykwarycznego – traci tym samym swój uniwersalny wy-

miar). Według Beaty Pieńkowskiej to reakcja na filmowy postmodernizm: „Można 

więc zaryzykować stwierdzenie, że ekranizacja Jonesa powstała w reakcji na post-

modernizm, z zamiarem opowiedzenia historii bez wpisanego weń symbolizmu. Jest 

to adaptacja odrzucająca teorie i dyskredytująca potencjalne interpretacje”173. 

 I rzeczywiście, zaskakująca wierność wobec tekstu i konsekwentny kostium 

epoki sprawiają, że film nie wnosi nic nowego do Kafkowskiego pierwowzoru – ad-

aptacja zdaje się pozbawiona jakiejkolwiek warstwy symbolicznej, co nie znaczy 

jednak, że Jones nie przydaje żadnych znaczeń filmowi (tyle tylko, że trudno dają się 

one interpretować – w sensie symbolicznym są puste). Wszystkie te ingerencje reży-

                                                 
173 B. Pieńkowska, dz. cyt., s. 354. 
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serskie sprowadzają się do trzech zabiegów: brutalizacji, teatralizacji i starań docho-

wania realizmu przedstawień (czy dokładniej: wierności rekwizytorium z początku 

XX stulecia).  

1. Brutalizacja dotyczy zwłaszcza tych scen, które u Kafki zostały niedopowiedziane 

albo subtelnie przemilczane; to jeden ze sposobów na spłaszczenie warstwy symbo-

licznej opowieści, której naturalnym źródłem są niedopowiedzenia, elipsy, przemil-

czenia. Najlepszymi przykładami są: dosłowna scena stosunku studenta z żoną woź-

nego sądu, biczowanie (tylko w tej adaptacji pojawia się krew) czy agresywne 

zachowanie K. wobec jednego z oskarżonych oczekujących na korytarzach sądu (w 

powieści K. „ujął go całkiem lekko”, a później „na pożegnanie chwycił go rzeczywi-

ście mocniej, odtrącił go na ławkę”174). 

2. Teatralizacja wyraża się zarówno w konstrukcji scen, jak i w grze aktorskiej. W 

tym pierwszym przypadku chodzi o to, że wiele scen wygląda tak, jakby były 

„przedstawieniem w przedstawieniu” – są jakby teatralnymi aktami odgrywanymi 

najczęściej przed Józefem K. jako widzem175 (w tym kontekście znacząca jest też – 

zawarta w Procesie – sugestia K., którą wita przychodzących po niego katów: „W 

jakim teatrze panowie grają?”176). W drugim przypadku chodzi o sposób gry aktor-

skiej, który kojarzy się – i jest potocznie określany – jako teatralny: styl oparty na 

zastosowaniu nadmiernych środków ekspresji (gestów, mimiki twarzy, skali głosu). 

3. Realizm i wierność realiom kultury materialnej początku wieku są uderzające we 

wszystkich scenach filmu, stąd trudno znaleźć sceny, które szczególnie ten rys reali-

zacji uwydatniają; najbardziej może jest to widoczne (i podkreślone jeszcze zastoso-

wanym planem) w obrazie przedmiotów biurowych na biurku K. i wyglądzie ulicy w 

biednej dzielnicy (także ze zbliżeniem ujścia urządzeń sanitarnych i wypływającego 

stamtąd żółtawego szlamu).  

Jedynym fragmentem filmu, który ewokuje silną symbolikę (wzmacniając 

zresztą obecny w kafkowskim oryginale element) jest jego zakończenie. Pisała o tym 

Beata Pieńkowska:  

 

                                                 
174 F. Kafka, Proces, s. 159. 
175 Najbardziej wyraźnym przykładem sytuacji, w której K. staje się aktorem występującym przed wi-
downią jest scena przesłuchania.  
176 Tamże, s. 304.  



 99 

Jednak w finale Procesu Jonesa zachodzi znacząca zmiana w stosunku do oryginału. Krytycy 
zwrócili uwagę, że w miejscu kaźni Józef K. zostaje ułożony na kamieniach prawie jak Chry-
stus na krzyżu. Jego śmierć nie jest w kafkowski sposób poetycko naturalistyczna – blisko jej 
do patetyczności177. 

 

Rozpoznanie odmienności tej sceny na tle filmu jest trafne, jednak analiza jej źródeł 

– błędna. Pomijając już nieścisłość i niedookreśloność kategorii „poetyckiego natura-

lizmu” (i to, że patos czy patetyczność nie muszą się z nim kłócić, jako że obie te ka-

tegorie dotyczą innych sfer: pierwsza – warstwy wizualnej przedstawienia, druga – 

jest kategorią związaną z przeżyciem estetycznym178), nie sposób doszukać się od-

niesień do motywu ukrzyżowania; przeciwnie, scena jest groteskowa – kaci próbują 

znaleźć dla K. najlepszą pozycję, udaje się im to dopiero za trzecim razem (leżący K. 

nie ma nawet rozłożonych rąk).  

 Inny element tej sceny jest symbolicznie znaczący. W powieści Kafka opisuje 

go tak: 

 
Jego wzrok padł na najwyższe piętro graniczącego z kamieniołomem domu. Jak błyska świa-
tło, tak rozwarły się tam skrzydła jakiegoś okna: jakiś człowiek, słaby i nikły w tym oddale-
niu i na tej wysokości, wychylił się jednym rzutem daleko przez okno i wyciągnął jeszcze da-
lej ramiona. Kto to był? Przyjaciel? Dobry człowiek? Ktoś, kto współczuł? Ktoś, kto chciał 
pomóc? […] [Józef K. – przyp. MT] Podniósł ręce i rozwarł wszystkie palce179. 

 

W filmie blask bijący zza pleców człowieka z okna nagle silnie rozbłyska, mrok roz-

świetlają smugi światła – postać przez chwilę przypomina anioła. W połączeniu z le-

żącym na kamieniu jak na ofiarnym ołtarzu przywołuję to scenę składania przez 

Abrahama ofiary ze swego syna, Izaaka, na jednej z gór w kraju Moria [Księgi Moj-

żeszowe 1, 22:9-12]:  

 
A gdy przyszli na miejsce, o którem mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham 

ołtarz, i ułożył drwa, a związawszy Izaaka, syna swego, włożył go na ołtarz na drwa. 
I wyciągnął Abraham rękę swoję, i wziął miecz, aby zabił syna swego.  
Lecz zawołał nań Anioł Pański z nieba, i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: 

Owom ja! 
I rzekł Anioł: Nie wyciągaj ręki twej na dziecię, i nie czyń mu nic; bom teraz do-

znał, iż się ty boisz Boga, i nie zfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, dla mnie. 
 

                                                 
177 B. Pieńkowska, dz. cyt., s. 356. 
178 Patrz: M. Gołaszewska, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1973, s. 303. 
179 F. Kafka, dz. cyt., s. 308. 
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Izaak jest oczywiście prefiguracją Chrystusa (podobnie jak Hiob) i to tylko uspra-

wiedliwia przytoczoną wcześniej tezę Beaty Pieńkowskiej. Jednak związki postaci 

Józefa K. z postacią Hioba oparte na Kierkegaardowskiej interpretacji hiobowej hi-

storii, każą na koniec powrócić do Kierkegaarda.  

 

 

Z powrotem do Kierkegaarda 

 

Tym samym ostatnia adaptacja filmowa Procesu kieruje nas z powrotem do religij-

nych interpretacji historii Józefa K. W opisywanych przez Kierkegaarda stadiach ży-

cia (to, przypomnijmy, kolejno: stadium estetyczne, etyczne i religijne) powtórzenie 

jest bramą wiodącą od życia estetycznego ku etycznemu, a historia Abrahama – od 

etycznego ku religijnemu. Ten zresztą krok wykonuje Abraham u Kierkegaarda wie-

lokrotnie – tym samym sprzęgając przejście do stadium religijnego z powtórze-

niem180.  

 Historia Abrahama ma pokazywać – według Kierkegaarda (czy dokładniej w 

tym wypadku według jednego z jego autorów pseudonimowych: Johannesa de Silen-

tio) – zależność pomiędzy tym, co etyczne, a tym, co religijne. Etyczne według tego 

jest to, co ogólne, a w konfliktach pomiędzy interesem „jednostki i grupy decyduje 

większość”181. I w tym znaczeniu Abraham decydujący się zabrać swojego syna na 

górę i zabić go występuje przeciw normie społecznej, naraża się na taki zarzut (który 

autor Bojaźni i drżenia złośliwie wkłada w usta żarliwego księdza): „Ohydny czło-

wieku, zakało społeczeństwa, jakiż diabeł cię opętał, że chcesz zabić syna!”182. 

Jednak Abraham robi to na polecenie Boga, z czego wynika, że wiara dopuszcza „te-

leologiczne zawieszenie etyki”183, że zbawienie wieczne człowieka stanowi jego 

nadrzędny cel (telos), wyższy od celu etyki, który leży w jej obrębie (etyka nie ma 

                                                 
180 K. Toeplitz, Kierkegaard, s. 87. Tamże: „Nie może być postępu w sprawach wiary, jest natomiast 
powtórzenie. Z tych względów Abraham wraca wielokrotnie pod górę Moria, która urosła do miana 
symbolu wiary”. 
181 Tamże, s. 84.  
182 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przekład i wstęp J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Po-
znań 1995, s. 44 (podkreślenie moje – MT). 
183 Tamże, s. 66 i nast. 
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bowiem nic poza sobą, tkwi immanentnie w samej sobie). I dlatego dzięki wierze 

(lub: przez wiarę) jednostka „staje się wyższa niż to, co ogólne”184.  

 Film Jonesa ukazuje Józefa K. w paradoksalnej postaci – jednocześnie Abra-

hama (który decyduje się poświęcić to, co ma najcenniejsze) i Izaaka (który jest 

obiektem tej ofiary, tym, co najcenniejsze). Dzięki temu widzimy Józefa K., który 

znalazł wyjście z sytuacji opresji, w jakiej się znalazł – jego śmierć nie jest ofiarą dla 

porządku społecznego, ale dla czegoś, co przekracza ogólne prawo. Także w milcze-

niu K. prowadzonego na śmierć odnaleźć przecież można rys Abrahama:  

 
Abraham nie może mówić; nie może powiedzieć tego, co by wyjaśniało wszystko (tj. było-
by zrozumiałe), że jest to próba, ale – rzecz godna uwagi – próba, której treść etyczną stano-
wi pokusa. Człowiek, który znalazł się w takiej sytuacji, jest emigrantem z obszaru ogólno-
ści185.  

 

To właśnie przypadek Józefa K., który milczy w drodze na śmierć (mimo że mijają 

policjanta i pannę Bürstner), jakby – wzorem Abrahama – w tym milczeniu tkwiła 

możliwość ucieczki przed społeczeństwem, z którym nie chce się dzielić odpowie-

dzialnością (wołanie pomocy byłoby takim gestem), bo w ten sposób ratuje własną 

jednostkowość. 

 

 

Zakończenie 
 

Józef K. jest nowożytną, dwudziestowieczną wersją Hioba – nową figurą cierpienia; 

postać powtarza losy swojego biblijnego poprzednika w nowych dekoracjach. Zmie-

niają się okoliczności tego cierpienia, zmienia się tło tych losów, ale konstrukcja 

ludzkiego cierpienia pozostaje taka sama: opisuje ją skutecznie mechanizm powtó-

rzenia zwielokrotnionego tą najprościej rozumianą repetycją: Kierkegaard powtarza 

losy Hioba, bezimienny młodzieniec powtarza losy Kierkegaarda, Józef K. powtarza 

cierpienie ich obu, a nawet więcej: kolejni filmowi K. powtarzają losy ich wszyst-

kich i siebie nawzajem. Co istotne, kolejne adaptacje filmowe mają w istocie status 

nowych interpretacji – odnawiają więc stary wzorzec, uwspółcześniają narrację i 

                                                 
184 Tamże, s. 67. 
185 Tamże, s. 119.  
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wprowadzają nowe wątki (paradoksalnie, najbardziej nowoczesną, w tym znaczeniu, 

że najbardziej dostosowującą tę fabułę do powojennej nowoczesności jest chronolo-

gicznie pierwsza z tu omawianych, adaptacja Wellesa).  

 Hiob odżywa w kolejnych wcieleniach Józefa K. Ale nasza nowoczesność 

dysponuje szerszym arsenałem odniesień – figurą cierpienia, która we współczesnej 

kulturze uzupełnia pozycję Hioba jest Orfeusz (obie te postaci są oczywiście prefigu-

racjami Chrystusa i, co ciekawe, niekiedy wpływają na interpretację postaci Jezusa: 

widać to dobrze po zmianie, jaką poświadcza film Mela Gibsona Pasja – Chrystus 

przejmuje tam symboliczne zadania tych dwu postaci, jest przede wszystkim czło-

wiekiem cierpiącym, na rzecz osłabienia najważniejszych swoich boskich i zbaw-

czych atrybutów).  
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Rozdział III 

Podróż do kresu cierpienia. 

O tropologii bólu (po raz drugi)  
 

 

 

Wprowadzenie 
 

Mityczna opowieść o Orfeuszu zstępującym do krainy umarłych nie pozostawia wąt-

pliwości: Orfeusz jest bliższy Hiobowi niż komukolwiek innemu. Obaj są poetami, 

to podobieństwo najbardziej oczywiste. Co więcej, obaj są poetami próby i cierpienia 

– w tym także sensie, że z próby i cierpienia bierze początek ich mowa/śpiew i na-

tchnienie. Szczególnie w filmie często pojawiają się narracje, których schemat jest 

oparty na historii Orfeusza (obojętnie, czy są to reinterpretacje orfickiego mitu, czy 

tylko opowieści o postaciach, których – mniej lub bardziej odległym wzorem – jest 

historia śpiewaka zstępującego do podziemi). Szczególnie często są to także filmy, 

które łączą wysoki status artystyczny z istotną problematyką społeczną. To zresztą 

cecha charakterystyczna narracji opartych na orfickim micie: jak historia Hioba łą-

czyła jednostkowe cierpienie z transcendentalnym prawem, tak historia Orfeusza ak-

tualizuje problematykę jednostkowego cierpienia w kontekście opresji społecznej (co 

często oznacza: jednostkowego cierpienia spowodowanego przez warunki społeczne, 

przez społeczną opresję, przez prawo – w przeciwieństwie od historii Hioba – ludz-

kie, a może nawet częściej: bezprawie).  

Najbardziej rozpowszechniona wersja mitu opowiada o tym, jak Eurydyka 

biegając z innymi nimfami po łące, zostaje ukąszona przez węża i umiera. Orfeusz 

opłakawszy żonę, zstępuje do Tartaru i składa pieśń-skargę do bogów, a ci – wzru-

szeni jego muzyką – dają się uprosić i zwracają mu żonę; pod jednym wszak, zna-

nym doskonale, warunkiem: 
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Przed wyjściem z bram Awernu nie zwracaj wejrzenia, 
Inaczej Eurydykę utracisz na wieki186. 

 

Na progu dnia, u wyjścia z podziemi, Orfeusz jednak odwraca się. Eurydyka umiera 

po raz drugi, tym razem na zawsze. Podobno śpiewak chciał jeszcze raz po nią wró-

cić, ale mu nie pozwolono.  

 

 

1. Hiob i Orfeusz: towarzysze niedoli powtórzenia 
 

Jedną z najciekawszych interpretacji mitu orfejskiego jest niewielki szkic Maurice’a 

Blanchota Spojrzenie Orfeusza (przedstawię tu go w omówieniu i interpretacji Johna 

Gregga). Szkic rozpoczyna się on przedstawienia kluczowego rozróżnienia: istnieją 

oto dwa porządki – noc i dzień, z których każdy ustanawia odrębne prawa (należą do 

nich i podlegają ich prawom, odpowiednio, Eurydyka i Orfeusz). Orfeusz dokonuje 

jednak przekroczenia granicy tych dwu sfer (wchodzi w noc, by zabrać stamtąd Eu-

rydykę), a także, co jest konsekwencją tego zdarzenia, przekroczenia ich praw. Może 

tak postąpić, co także istotne, tylko dzięki mocy swojej sztuki, której granicą jest Eu-

rydyka, będąca dla Orfeusza – jak pisze Blanchot: „skrajnością, którą mogłaby osią-

gnąć sztuka”187 (należy to rozumieć jako przestrzenną metaforę granic sztuki: skoro 

jest ona mechanizmem odzyskania Eurydyki, wiedzie Orfeusza tam, gdzie znajduje 

się jego żona). John Gregg wskazuje kluczowy moment Blanchotowskiej reinterpre-

tacji mitu: moment odwrócenia spojrzenia przez Orfeusza jest możliwy dlatego, że 

siła i doskonałość sztuki tracą swoje znaczenie za sprawą „ekspropriacji pożądania 

(pragnienia, ewentualnie: urzeczenia)” [dispossession of fascination] – spojrzenie 

Orfeusza jest zdradą sztuki jako pożądania, bo to nie ono jest bodźcem działania Or-

feusza; w roli bodźca – i to istotna innowacja Blanchota – pojawia się znów metafo-

rycznie sproblematyzowana przestrzeń: 

 

                                                 
186 Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Przemiany, przeł. B. Kiciński, oprac. A. Krawczuk, Unia Wy-
dawnicza „Verum”, Warszawa 1995, s. 209. Historia Orfeusza i Eurydyki otwiera dziesiątą księgę 
eposu. 
187 M. Blanchot, Spojrzenie Orfeusza, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” nr 10/1996, s. 
36. 
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Blanchot umieszcza siłę sprawczą [motivating force] poza jego (Orfeusza – MT) spojrze-
niem, w dzielącej ich przestrzeni [interval]. To nie obecność Eurydyki jest tak nieodparcie 
pociągająca w chwili, gdy staje się niemalże namacalna, a raczej sam dystans między nimi. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych ujęć mitu Blanchot przenosi akcent z Eurydyki na dzie-
lącą ich przestrzeń, która wskazuje, że jedyna pozytywność Orfeuszowego doświadczenia 
polega na zbliżeniu [approach] do stale oddalającego się horyzontu, który pozostaje na zaw-
sze dla niego nieosiągalny. Utrzymanie tego zbliżenia jest warunkiem skutecznego zakoń-
czenia próby. Ale jako że nie może ono być znoszone bez końca, Orfeusz ulega pokusie nie-
cierpliwości: „jego błąd polega na chęci wyczerpania nieskończoności, na położeniu kresu 
temu, co bezkresne”. Z punktu widzenia dnia, chce on pokonać dzielącą ich odległość, zli-
kwidować dystans poprzez ustanowienie wzrokowego kontaktu, który potwierdzi sukces lub 
porażkę jego wysiłku. Jego wzrok nie napotyka jednak żadnej objawiającej się obecności 
[revelation of something]. Jedynym przejawem obecności Eurydyki jest jej zniknięcie188. 

 

W słowach „z punktu widzenia dnia” zawiera się sedno przywołanego na początku 

rozróżnienia: gest Orfeusza jest „z punktu widzenia dnia” grzechem, jest wykrocze-

niem przeciwko prawu dnia. Zresztą, z tego właśnie punktu widzenia Orfeusz grze-

szy dwukrotnie – po raz pierwszy robi to zstępując do Piekieł (bo prawo dnia wyzna-

cza granice, dzięki którym istnieje funkcjonalny świat). Obie te przewiny są jednak 

istotą jego sztuki i w jej obrębie dają się wytłumaczyć (także w znaczeniu: usprawie-

dliwić). Twórcza aktywność – bo przecież o tym traktuje ten mit – rozpoczyna się od 

twórcy pewnego siebie, swoich sił i sztuki własnego rzemiosła, by ostatecznie roz-

płynąć się w bierności i beznamiętności. Jednak taki model temporalnego ujęcia losu 

artysty – jak twierdzi Gregg – jest zbyt prosty, tym bardziej, jeśli zrozumiemy klu-

czowe zdanie z ostatniego akapitu eseju Blanchota: „Pisać możemy tylko wtedy, gdy 

już piszemy”189: 

 
Te dwie formy śpiewu (i pisania) nie pozostają względem siebie w takiej zależności, jak dwa 
wydarzenia w linearnym, chronologicznym następstwie, ale pismo bierności i pismo mocy od 
samego początku pozostają w relacji wzajemnego przemieszania [contamination]. Stwier-
dzenie, że brak działania następuje po okresie sprawowania władzy jest tylko częściowo 
prawdziwe190. 

 

Dochodzimy tu do istoty sztuki, która dzięki orfejskiemu mitowi zyskuje cechy nie-

ustannego ruchu – to słowo musiało w końcu się pojawić – powtórzenia: 

 

                                                 
188 J. Gregg, Maurice Blanchot and the Literature of Transgression, Princeton University Press, 
Princeton, NJ 1994, s. 47. Wszystkie przywoływane przez Gregga cytaty z Blanchota podaję za pol-
skim przekładem szkicu: M. Blanchot, dz. cyt., s. 36-42. 
189 M. Blanchot, dz. cyt., s. 42. 
190 J. Gregg, dz. cyt., s. 49. 
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Właściwsze zdaje się myślenie o czasowości w nocnym świecie aktywności twórczej w kate-
goriach powtórzenia [repetition] i synchronii [synchronicity], a nie jedności i chronologicz-
ności zjawisk. Jeśli się na to zdecydujemy, zrozumiemy, że decyzja Orfeusza o spojrzeniu na 
Eurydykę nigdy nie została powzięta po raz pierwszy, ale zawsze już wydarzyła się wcze-
śniej: „Oczywiste jest, że Orfeusz ignoruje prawo zabraniające mu »się odwracać«, gdyż na-
ruszył je, stawiając pierwszy krok w swej wędrówce do piekieł. Pozwala nam to zrozumieć, 
że tak naprawdę Orfeusz nigdy nie przestał odwracać się do Eurydyki”. Kiedy więc znów Or-
feusz odwraca się, by spojrzeć na Eurydykę (‘se re tourne’), jest zaangażowany w powtórze-
nie działania, które nie przestało mieć miejsca, odkąd jego decyzja, by wykorzystać muzykę 
w roli podstępu pozwoliła mu upomnieć się o Eurydykę. Niepowodzenie próby ujrzenia Eu-
rydyki w jej nocnym wcieleniu wskazuje na ograniczoną władzę Orfeusza nad Eurydyką, 
który może ją realizować tylko w określonych granicach swoich pieśni, ale te są jedynie sy-
mulacją, niedoskonałą interpretacją zgubnego [fatal] momentu, kiedy Eurydyka jest zawsze 
już stracona: „jedynie w pieśni Orfeusz ma nad Eurydyką władzę, lecz także w pieśni Eury-
dyka zostaje utracona, Orfeusz zaś gubi się i odtąd moc pieśni czyni zeń »nieskończenie 
umarłego«”191. 

 

Sztuka, tu pseudonimowana jako pieśń i pismo, jest ściśle powiązana z powtórze-

niem – taka była też lekcja Hioba i Kierkegaarda, i Kafki. Pisać wszak można tylko 

wtedy, gdy już się pisze, gdy, można to chyba i tak rozszerzyć, istnieje pismo, które 

da się powtórzyć. Mit o Orfeuszu najściślej łączy pismo (czynność pisania) z powtó-

rzeniem, jedno czyniąc warunkiem drugiego; oba te elementy łączą się także z cier-

pieniem, które stanowi istotny kontekst mitu – cierpienie Orfeusza (czy nawet współ-

cierpienie, bo to przecież Eurydyka cierpi pierwsza) spowinowacone jest jeszcze z 

innym, kluczowym dla tych rozważań terminem. W pierwszym przytoczonym frag-

mencie książki Johna Gregga pojawia się łatwa do przeoczenia wzmianka o „pokusie 

niecierpliwości”, której teraz zamierzam bliżej się przyjrzeć.  

 W eseju Blanchota cierpliwość i niecierpliwość znajdują się w centrum roz-

ważań, chociaż ich wzajemna relacja jest „prawdopodobnie najbardziej problema-

tycznym momentem odczytywania orfejskiego mitu i wysiłki mające na celu uchwy-

cenie jego poglądu poprzez przypisanie im stałego, ściśle określonego znaczenia 

napotykają na opór”192. Dlaczego? Ponieważ mozolnie zrekonstruowana przez Greg-

ga opozycja cierpliwości (powiązanej z „ekonomią mocy”) i niecierpliwości (zwią-

zanej z „ekonomią utraty mocy”) zostaje rozbita przez Blanchota stwierdzeniem, iż 

„niecierpliwość powinna tkwić w łonie głębokiej cierpliwości”193 – Gregg próbuje 

poradzić sobie z tym w taki sposób, że zakłada, iż Blanchot pokazuje tym samym 

podwójną naturę języka: po pierwsze, jako pozytywnego mechanizmu władzy (wła-

                                                 
191 Tamże. 
192 Tamże, s. 50. 
193 M. Blanchot, dz. cyt., s. 41. 
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dzy nad śmiercią, bo to przecież pieśń – czyli język – pozwala Orfeuszowi podjąć 

próbę odzyskania Eurydyki), a po drugie, jako mechanizmu „dyspersji i separacji”194 

[dispersion and separation] (celowo używam kalek z języka oryginału, bo dzięki 

szerokiemu i niedookreślonemu znaczeniu dobrze oddają istotę utraty Orfeusza –  na 

przykład: rozproszenie siły jego sztuki i wieczne oddzielenie od Eurydyki). 

 Kontynuując rozpoczęte wcześniej rozważania o cierpliwości i niecierpliwo-

ści chciałbym zaproponować nieco inne odczytanie tego problemu. Najpierw należy 

przywołać stosowny fragment Blanchotowskiego szkicu: 

 
Winą Orfeusza jest niecierpliwość. Jego błąd polega na chęci wyczerpania nieskończoności, 
na położeniu kresu temu, co bezkresne, na nie podtrzymywaniu bez końca samego ruchu tego 
błędu. Niecierpliwość to błąd, od którego chce się powstrzymać w nieobecności czasu, cier-
pliwość to podstęp, który chciałby zapanować nad tą nieobecnością czasu, czyniąc z niej inny 
czas, inaczej odmierzany. Prawdziwa cierpliwość nie wyklucza jednak niecierpliwości, jest 
jej bardzo bliska, jest niecierpliwością wyrozumiałą i trwającą bez końca195. 

 

Wcześniej uznałem, że cierpliwość występuje w tak ścisłym związku z cierpieniem, 

że można obie te funkcje czasu uznać za tożsame. Reinterpretacja Blanchota przyda-

je temu pomysłowi kolejnych potwierdzeń: skoro cierpliwość jest stanem bezustan-

nego (opisywanego a to w kategoriach czasu…) i bezkresnego (…a to w kategoriach 

przestrzeni) cierpienia, a niecierpliwość momentem sprzeciwu wobec niego, to łatwo 

zrozumieć, dlaczego jedna tkwi „w łonie” (jak mówi polski przekład) czy „jest ser-

cem” (jak powiada oryginał: être le coeur) drugiej. Cierpliwość – jak i cierpienie – 

sprawia, że czas jest „inaczej odmierzany”: władza nad doświadczeniem czasu, moż-

liwość jego przekształcania jest zdolnością powtarzającego się bez końca cierpienia. 

Co ciekawe, w samym tekście także cierpliwość jest powiązana z cierpieniem, cho-

ciaż przekład przytoczonego powyżej fragmentu tego aspektu akurat nie eksponuje. 

Tam, gdzie polska wersja mówi o „niecierpliwości wyrozumiałej i trwającej bez 

końca” oryginał stwierdza: „l'impatience soufferte et endurée sans fin”, co można 

dosłownie przetłumaczyć jako: „niecierpliwość, którą się cierpi i znosi bez 

ca”196. Blanchot stwierdza tu więc, że „cierpliwość jest niecierpliwością, którą się 

                                                 
194 J. Gregg, dz. cyt., s. 51. 
195 M. Blanchot, dz. cyt., s. 38. 
196 Potwierdza to także angielski przekład, z którego korzysta Gregg (M. Blanchot, The Space of Lite-
rature, przeł. A. Smock, University of Nebraska Press, Lincoln, NE 1982, s. 173): „impatience suf-
fered and endured endlessly”. Cytat francuski podaje za książką Johna Gregga (cytaty z Blanchota 
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cierpi i znosi bez końca” – cierpliwość jest cierpieniem, które dzięki niecierpliwości 

będącej jej sercem może być dostrzeżone i doświadczone. 

 W micie o Orfeuszu splatają się ze sobą trzy istotne dla rozważanego w tej 

pracy problemu wątki: cierpienie, powtórzenie i nieustanna gra cierpliwości i nie-

cierpliwości. Co więcej, te trzy elementy mit umieszcza w centrum dzieła sztuki, któ-

re z nimi łączy, a może nawet – na nich je funduje (jest przecież orfejski mit teorią 

sztuki, teorią pieśni i pisma). Znaczenie tego mitu (w Blanchotowskiej interpretacji) 

łączy także ze sobą trzy postaci: Hioba, Orfeusza i Józefa K. (można by jeszcze do-

łączyć do tej trójcy bezimiennego młodzieńca Kierkegaarda197) – cierpiących powta-

rzającą się cierpliwość. Do tego też te rozważania miały doprowadzić: retoryka (czy 

poetyka) cierpienia jest dla sztuki (czyli dla pieśni, mowy, wyrażania jako takiego) 

sposobem, dzięki któremu dzieło otwiera się na rzeczywistość. Blanchot stwierdza w 

pewnym momencie: 

 
Mit grecki mówi: nie można stworzyć dzieła, jeśli bezmiernego doświadczenia głębi – do-
świadczenia, które Grecy uznawali za konieczne dla dzieła, doświadczenia, w którym dzieło 
staje się odporne na brak miary – nie szuka się dla jego samego. Głębia nie ukazuje się 
wprost, objawia się jedynie, kryjąc się w dziele198. 

 

 

 

2. Powtórzenie mitu: filmowi Orfeusze 
 

Trylogia orficka Jeana Cocteau 

 

Jednym z najbardziej ambitnych nawiązań do orfejskiego motywu w historii kina jest 

cykl filmów Jeana Cocteau, nazwany Trylogią orficką, na który składają się: Krew 

poety (Le Sang d'un Poète, 1930), Orfeusz (Orphée, 1950) i Testament Orfeusza (Le 

                                                                                                                                          
podaje on w tekście w brzmieniu oryginalnym, tłumaczenie angielskie wg cytowanej edycji umiesz-
cza w przypisach). 
197 Mit o Orfeuszu, trzeba o tym wspomnieć, współgra także z Kierkegaardowską koncepcją powtó-
rzenia przeciwstawionemu „etnicznemu” (przez co Kierkegaard rozumiał greckie) wspomnieniu. Otóż 
dalsze losy Orfeusza, który zrezygnował z powtórzenia (albo – to inna możliwość – chciał je prze-
prowadzić w życiu, co jest niemożliwe, jako że powtórzenie jest aktem świadomości) na rzecz wspo-
mnienia, które go uwięziło: „Już trzykroć rok niebieski Ryby zamykały, / Orfej stale miłośne oddalał 
zapały” (Owidiusz, dz. cyt., s. 210), tę koncepcję potwierdzają.  
198 M. Blanchot, Spojrzenie Orfeusza, s. 36. 
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Testament d'Orphée, 1960). Każdy z filmów kręcony był w innym momencie zarów-

no historii kina, jak i indywidualnego rozwoju twórcy trylogii, stąd każda z części 

tego nieformalnego cyklu stanowi tematycznie i formalnie odrębną całość.  

 

 

A. Krew poety 

 

Pierwszy film powstaje w specyficznym dla kina momencie – w istocie wciąż w po-

czątkowej fazie jego rozwoju (na samym początku ery dźwiękowej), ale także niemal 

równocześnie z pierwszymi filmami monumentalnymi i pierwszymi eksperymentami 

surrealistycznymi. Krew poety bywa określana właśnie jako film surrealistyczny, jak 

twierdził jego twórca – niesłusznie: 

 
Cocteau nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego tak wiele osób, szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych, określało film Le Sang d'un Poète mianem surrealistycznego, tylko dlatego, że jest 
osobliwy i niepodobny do niczego, co wcześniej widzieli. To fatalny błąd, bo Cocteau stwo-
rzył ten film w opozycji do surrealizmu, którego przedstawicieli uważał w tamtym czasie za 
śmiertelnych wrogów199. 

 

I rzeczywiście, film ma niewiele wspólnego ze zbiorem luźnych asocjacji czy logiką 

marzenia sennego200, a jego dziwność czy osobliwość, jak mieli to odbierać widzo-

wie, polega głównie na zastosowaniu dość skomplikowanej symboliki. Margaret 

Crosland pisała dalej: 

 
Film często opisywano jako surrealistyczny, a Cocteau niezmiennie odrzucał tę etykietkę, 
której jedyną godną docenienia zaletą jest wygoda. Najważniejszym rozpoznaniem dotyczą-
cym filmu jest to, że nie ma on nic wspólnego z nieświadomym [the unconscious], opiera się 
bowiem na tym, co świadome [the conscious], które zostało starannie wmontowane w świat, 
jaki stworzył sobie Cocteau201.  

 

                                                 
199 M. Crosland, Jean Cocteau: A Biography, Alfred A. Knopf, New York 1956, s. 100.  
200 To oczywiste uproszczenie i spłycenie surrealistycznej teorii, jednak konieczne w pracy, która nie 
zajmuje się w żadnym stopniu historią tego kierunku w sztuce. Jest ono jednocześnie uprawnione 
dzięki roli pojęć snu i przypadkowości w manifestach surrealistycznych: „Surrealizm opiera się na 
wierze w nadrzędną rzeczywistość pewnych form skojarzeniowych dotąd lekceważonych, we 
wszechpotęgę marzenia, w bezinteresowną grę myśli” (A. Breton, Manifest surrealizmu, [w:] Surre-
alizm. Antologia, przeł. A. Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 77), czy też „Wszyscy jesteśmy na 
łasce snu i musimy się poddać jego władzy na jawie” (J.A. Boiffard, P. Eluard, R. Vitrac, Artykuł 
wstępny, dz. cyt., s. 103).  
201 M. Crosland, dz. cyt., s. 167. 
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Owo „staranne wmontowanie” oznacza tu przede wszystkim niezwykle ścisłą kon-

strukcję fabuły filmu, którego cztery części wiąże sieć wzajemnych relacji i przeni-

kających je motywów.  

 

1. Część pierwsza, Zraniona dłoń albo blizna poety [La main blessèe ou la cicatrice 

du poète], opowiada historię artysty, który szkicuje portret – podczas pracy ściera 

dłonią część rysunku (tę część twarzy, gdzie znajdują się usta). Po chwili starte z ob-

razu usta pojawiają się na wewnętrznej stronie jego dłoni. To dość jawna symbolika: 

usta są przecież znakiem pierwotnej meliczności poezji (a Orfeusz to przecież „śpie-

wak”), stąd oglądana scena to wizualizacja narodzin poety. Te narodziny są obarczo-

ne także pojawieniem się cierpienia i pożądania (odpowiednio: usta na dłoni wołają: 

„Powietrza!”, a następnie artysta całuje je i zaczyna się pieścić dłonią, na której po-

jawiły się usta). Tego poetyckiego stygmatu (usta wyglądają jak rana w zagłębieniu 

dłoni i na ranę wskazuje także tytuł tej części filmu) bohater próbuje się pozbyć, nie-

jako oddając je antycznej rzeźbie – i rzeczywiście rzeźba ożywa, co jest także odnie-

sieniem do orfickiego mitu (śpiew Orfeusza czarował nie tylko ludzi, zwierzęta i ro-

śliny, ale także skały).  

2. Część druga, Czy ściany mają uszy? [Les murs ont-ils des oreilles?], zaczyna się 

od pytania ożywionej rzeźby: „Czy sądzisz, że tak łatwo można pozbyć się rany, za-

mknąć jej usta?”. W pokoju zamiast drzwi pojawia się wielkie lustro – posąg zachęca 

bohatera, żeby do niego wszedł („Musisz wejść do lustra. Napisałeś, że można wejść 

do lustra i nie uwierzyłeś w to. Spróbuj.”). Poeta wpada do lustra jak w wodę – 

oprócz tego, że takie rozwiązanie wizualne jest spowodowane technicznymi możli-

wościami realizacji (ten efekt specjalny – często wykorzystywany w filmie polega na 

odwróceniu perspektywy: tu ściana jest w istocie podłogą, a powierzchnia lustra jest 

powierzchnią wody, niejako ‘lustrem wody’), to takie przejście jest też obarczone 

znaczeniem symbolicznym. Orfeusz jest silnie związany z figurą Chrystusa, ten ze 

znakiem ryby – wszystkie te znaczenia łączą się w wierszu z debiutanckiej książki 

poetyckiej Apollinaire’a Zwierzyniec albo świta Orfeusza:  

 
Niechaj twa głębia, wodo, przynętą i niebem się stanie, 
Bo jaka ryba grzeszna w rzece lub oceanie 
Ośmieli się dorównać w formie i szlachetności 
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Zbawicielowi mojemu, tej rybie boskiej piękności!202 
                                                                                                                                                                                                                                                       

Ciemność wnętrza lustra kończy się (o czym informuje nas głos narratora) w Hotelu 

Folies-Dramatiques, gdzie bohater zagląda do kolejnych pokoi przez dziurki od klu-

cza. W kolejnych pokojach widzi: (1) egzekucję Meksykanina (a także równoczesną 

egzekucję figurki Matki Boskiej, który stoi na kominku za skazańcem); (2) grę cieni 

która przedstawia czyszczenie i zapaleni fajki (co w połączeniu z głosem oznajmia-

jącym: „Tajemnice Chin”) daje jasną sugestię palenia opium; (3) dziewczynkę ob-

wieszoną dzwoneczkami, którą starsza kobieta zmusza (z pomocą bata) do latania; 

napis na drzwiach pokoju: „Lekcje latania”; (4) łóżko na którym powoli pojawia się 

postać mężczyzny (na początku na sofie znajduje się obraz postaci, której kolejne 

części ciała zastępowane są przez rzeczywiste), później ten sam mężczyzna pojawia 

się upozowany na kobietę (głos informuje: „W pokoju nr 23 odbywa się spotkanie 

zdesperowanych hermafrodytów”). 

 Następnie zza załomu korytarza ktoś (widzimy tylko rękę) podaje bohaterowi 

pistolet i dyktuje mu instrukcję jego użycia, której ostatnim elementem jest w istocie 

instrukcja popełnienia samobójstwa. Poeta strzela sobie w skroń, ale nie umiera 

(chociaż krwawi), zamiast tego na jego głowie pojawia się wawrzyn, a ciało opasuje 

antyczna szata. Zrywa szatę i wieniec, po czym wraca – znów przez lustro – do swo-

jego pokoju. Tam odgraża się posągowi i roztrzaskuje go młotem. Głos informuje: 

„Kto rozbija posąg, musi się liczyć z ryzykiem, że stanie się posągiem”. 

3. Część trzecia, Wojna na śnieżki [La bataille des boules de neige], przedstawia 

walkę na śnieżki uczniów szkoły (ubrani są w mundurki), którą przerywa – po raz 

pierwszy – scena duszenia jednego z chłopców, a po raz drugi – scena śmierci innego 

chłopca (rzucona w jego stronę śnieżka okazuje się szklaną kulą). Klasowy łobuz ku-

ca nad konającym chłopcem, z którego ust wydobywa się jednocześnie krew i jęk 

(brzmi jakby usiłował mówić albo nawet – śpiewać).  

4. Ostatnia część jest kontynuacją poprzedniej i rozgrywa się w tej samej scenerii, 

czy dokładniej: na tej samej scenie (podwórze, na którym odbywała się bitwa na 

śnieżki okazuje się być teraz sceną teatru).  Nad ciałem umarłego chłopca stoi stolik, 

przy którym poeta i ożywiony posąg grają w karty. Loże teatru zapełniają się wy-

                                                 
202 G. Apollinaire, Orfeusz [„Niechaj twa głębia…”], przeł. A. Międzyrzecki, [w:] tenże, Wybór po-
ezji, oprac. J. Kwiatkowski, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1975, s. 10. 
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twornym towarzystwem. Kobieta mówi do swojego towarzysza gry: „Jeżeli nie masz 

asa kier, mój drogi, już jesteś przegrany”. Brakującą kartę poeta wyciąga z we-

wnętrznej kieszeni marynarki zmarłego. Po chwili pojawia się czarnoskóry anioł 

stróż chłopca i zabiera mu z talii tę kartę. Poły marynarki poety zaczynają poruszać 

się w rytm uderzeń serca – poeta sięga tam i wyjmuje pistolet, za pomocą którego 

strzela sobie w skroń. Publiczność klaszcze.  

 Kobieta na powrót zmienia się w posąg i odchodzi. W następnych kilku uję-

ciach widzimy ją z bykiem, na którego ciele znajduje się mapa przedstawiająca zary-

sy kontynentu, w kolejnym ujęciu: kobieta-posąg ma lutnię w kształcie rogów byka i 

globus.  

 

Wallace Fowlie analizując dość dokładnie ten film dokonuje dwóch rozpoznań: po 

pierwsze, twierdzi, że oglądamy film o odwróconej fabule [a story in reversed ac-

tion], a po drugie, że jego głównym tematem jest walka o autentyczność, ewentual-

nie: dyskusja możliwości osiągnięcia „prawdy sztuki”203. Pierwszą tezę wspiera, in-

terpretując poszczególne części filmu jako: (1) symbol ust jako sztuki poetyckiej, (2) 

próbę wejrzenia w głąb siebie, (3) dzieciństwo jako źródło poetyckiego powołania i 

(4) unieśmiertelnienie. Takie odczytanie nie uzasadnia tej tezy, a jedynym elemen-

tem pasującym do niej jest interpretacja dzieciństwa (jego miejsce w przebiegu fabu-

ły i znaczenie w kształtowaniu poety). Druga teza jest w pewnym stopniu uzasadnio-

na – w takim mianowicie, w jakim dzieło sztuki opowiadające o ludzkim 

doświadczeniu posiada swoisty metapoetycki potencjał.  

 Istnieje jednak interpretacja, dzięki której można wytłumaczyć wiele zagadek 

tego filmu bez odwoływania się do dwóch powyższych hipotez – jest ona, co oczy-

wiste, związana z głównym tematem niniejszej pracy: z cierpieniem. Folie zresztą 

odnajduje ten trop pisząc, że „geniusz jest związany z chorobą, w wielu przypadkach 

dosłownie nawet – z upływem (utratą) krwi”204, niestety czyni to w ostatnich zda-

niach swojego szkicu (każdy rozdział książki poświęcony jest innemu artyście) i tego 

spostrzeżenia nie rozwija.  

 Film wbudowany w orficką narrację cierpienia zyskuje walor konsekwentnej 

i spójnej opowieści, a jego kolejne części stanowią stadia na drodze, którą w sensie 
                                                 
203 W. Fowlie, Age of Surrealism, Swallow Press, New York 1950, s. 135, 137. 
204 Tamże, s. 137. 
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symbolicznym pokonuje Orfeusz-poeta. Jej kolejne etapy znaczą doświadczenia 

cierpienia: 

1. Pojawiające się na dłoni usta są raną (co znajduje potwierdzenie w późniejszych, 

pojawiających się już w drugiej części słowach posągu o „ustach rany”, których 

chciał się pozbyć poeta). Szczególne miejsce pojawienia się tej rany odwołuje się do 

najbardziej wyraźnej symboliki cierpienia: stygmat (a położenie rany dokładnie 

wskazuje na możliwość takiej interpretacji) ściśle wiąże w tej scenie Orfeusza i 

Chrystusa – dwie figury cierpienia. Ale nie tylko cierpienia, także – figury dobro-

wolnego oddania się, ofiarowania swojego cierpienia; to ofiarowanie jest sensem 

sztuki, jej początkiem, otwarciem drogi ku doświadczeniu cierpienia205.  

2. Część druga przynosi kolejne potwierdzenie związku wspomnianych wyżej figur 

cierpienia (Orfeusz zanurzający się w wodzie jeszcze silniej wiąże się z Chrystusem, 

nie tylko dzięki przywołanej wyżej asocjacji, ale także poprzez symbolikę chrztu). 

Przejście przez lustro prowadzi do innego świata, świata podziemi (tak będzie też w 

następnej części trylogii), który – paradoksalnie – okazuje się światem ludzkiego bó-

lu spowodowanego opresją – kolejno w następujących po sobie pokojach – politycz-

ną i religijną (pluton rozstrzeliwujący Meksykanina i figurkę Matki Boskiej), pułap-

kę uzależnienia (opiumista), opresję władzy (by ująć to najszerzej – tu dokładnie 

chodzi o władzę rodzica lub nauczyciela nad dzieckiem, która każe mu dokonywać 

niemożliwego) i wreszcie – pułapkę płci (która razem z uzależnieniem stanowi ślad 

autobiograficzny w tym filmie).  

 Końcowa scena potwierdza: nie sposób się uwolnić od tej rany, jaką jest 

ludzkie cierpienie – próba jego powtórzenia (samobójstwo jako odpowiedź na zoba-

czone, a więc i współ-doświadczone, współ-przeżyte cierpienia) potwierdzają status 

poety – stąd następuje dekoracja wawrzynem, który pojawia się dokładnie w chwili, 

w której ze skroni poety tryska krew.  

3. Scena dziecięcej zabawy jest kolejnym potwierdzeniem dojrzewania poety po-

przez doświadczenie. Tam, gdzie istnieje zabawa, nie ma miejsca na prawdziwe do-

świadczenie – zabawa jest niewinna i nie ma związku z poezją; stąd przecież dwu-

                                                 
205 Także ku doświadczeniu cierpienia, które płynie z niespełnionych lub też nigdy niespełnialnych 
pożądań – scena pieszczoty (autoerotyczna w istocie) ręką, na której pojawiły się usta obfituje w róż-
norakie konotacje: poezja przychodzi wraz z pojawieniem się pożądania, w odpowiedzi na nie, lub też 
jest ona kompensacją niezaspokojenia, ewentualnie – cielesność (w tym terminie łączą się ze sobą i 
cierpienie, i pożądanie) jest źródłem poezji. 
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krotne przerwanie zabawy przez doświadczenie fizycznego cierpienia: pierwsze to 

duszenie jednego z chłopców przez jego kolegów, drugie – przez śmierć chłopca 

rzuconego śnieżką-szklaną kulą. Prawdziwie stanowczą odpowiedzią na surrealizm 

byłoby interpretowanie tej sceny jako wizualizacji prawdy mówiącej, że sztuka rodzi 

się z zabicia dziecka w sobie (które jest równoznaczne z utratą niewinności czyli – 

braku doświadczenia). Bo przecież w ostatniej scenie leżący chłopiec zaczyna obfi-

cie krwawić z ust – wraz z krwią wydobywa się pomruk, który można interpretować 

jako śpiew (nie bez powodu chłopiec krwawi właśnie z ust będących symbolem mo-

wy i śpiewu, pierwotnym atrybutem poety).  

4. Scena ostatnia jest najbardziej złożona i stąd najtrudniejsza do odczytania. Jej 

pierwszą część (gra w karty na teatralnej scenie) jest komentarzem do odrzucenia do-

świadczenia cierpienia (w strukturze, która bardzo luźno odzwierciedla strukturę 

pierwotnego mitu o Orfeuszu, odpowiednikiem tej sceny byłby moment, w którym 

Orfeusz postanawia przestać cierpieć, czyli odpowiada niecierpliwością na nakaz 

cierpliwości-cierpienia). Orfeusz-poeta nie ma asa kier – czyli nie ma serca, nie ma 

doświadczenia, które mógłby wykorzystać w grze z posągiem; to doświadczenie 

próbuje przywłaszczyć sobie od nieżyjącego chłopca. Tę interpretację wspiera tytuł 

czwartej części filmu: Profanacja hostii206 (hostią, czyli w tym wypadku pewną 

świętością, byłaby śmierć chłopca, a jej profanacją próba kradzieży jego doświad-

czenia i zachowanie widowni). Poeta przegrywa, bo odmawia uznania cierpienia w 

imię swojego powołania – tu zapewne spełniają się słowa z części drugiej o tym, że 

można się stać posągiem rozbijając posąg – a przecież Orfeusz rozbił go w gniewie, 

gdy powrócił z wnętrza lustra po cierpieniu, jakiego tam doświadczył.  

 Część druga (z posągiem i bykiem) jest zapewne metapoetyckim komenta-

rzem – oto poezja, która była jednością ze światem doświadczenia (rogi byka przy-

pominające lirę i mapa świata na jego skórze) została od niego rozdzielona: nastąpiło 

rozdarcie spowodowane odmową cierpienia (stąd na końcu te rekwizyty pojawiają 

się osobno jako lira i globus).  

 

 

                                                 
206 Chociaż u Fawlie’ego (patrz: dz. cyt., s. 134) pojawia się inny tytuł, mianowicie: La Carte Volée, 
czyli „skradziona karta” – głos narratora jednak informuje w tym miejscu o tytule w brzmieniu przy-
toczonym w tekście. 
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B. Orfeusz 

 

Zrealizowana po dwudziestu latach druga część trylogii, Orfeusz, nie jest wprost 

kontynuacją części pierwszej zarówno w warstwie fabularnej, jak i w sferze techniki 

realizacji207 (chociaż trzeba zauważyć, że dwa elementy łączą oba filmy: pierwszym 

jest motyw lustra jako bramy do innego świata, a drugim – specjalny krok czy spo-

sób poruszania się postaci, w którym wykorzystany został opisany wyżej efekt pole-

gający na zmianie perspektywy). Film z roku 1930 jest (szczególnie w kontekście 

związków pomiędzy kolejnymi dwoma członami trylogii) rozbudowanym wstępem 

do historii Orfeusza i jako taki problematyzuje ją w dwóch, co najmniej, kontek-

stach: cierpienia i twórczości (zresztą, silnie je ze sobą wiążąc).  

Orfeusz jest uwspółcześnioną wersją mitu, dla której dekoracje stanowi świat 

z czasu realizacji filmu. Wytłumaczenie tego zabiegu stanowią pierwsze słowa filmu 

– wygłasza je narrator na tle antycznego rysunku Cocteau przedstawiającego Orfe-

usza z lirą (w tym sensie stanowi to łącznik z pierwszą częścią trylogii): 

 
Legenda o Orfeuszu jest powszechnie znana. W greckiej mitologii Orfeusz był trackim tru-
badurem. Swoim śpiewem uwodził nawet zwierzęta. Przez swoje pieśni odwrócił się od wła-
snej żony, Eurydyki. Aż zabrała mu ją śmierć. Zszedł więc do zaświatów, by dzięki swojemu 
urokowi uzyskać zgodę na powrót wraz z Eurydyką do świata żywych. Pod warunkiem jed-
nak, że nigdy na nią nie spojrzy. Ale spojrzał i został za to rozszarpany przez Bachantki. 
Gdzie i kiedy wydarzyła się ta historia? Legenda podobno istnieje poza czasem i przestrze-
nią. Interpretujcie to, jak chcecie… 

 

Ostatnie słowa tego wstępu odnoszą się więc zarówno do interpretacyjnych kompe-

tencji widzów filmu, jak i mogą stanowić komentarz i usprawiedliwienie dokonanej 

przez Cocteau reinterpretacji orfickiego mitu.  

 Film opowiada historię znanego poety (jego sława odpowiada popularności 

gwiazd estrady: rozpoznają go interweniujący policjanci, nastolatki gonią go, chcąc 

dostać od niego autograf), Orfeusza, i jego żony, Eurydyki – w tej historii istotną rolę 

odgrywa też – co jest istotną modyfikacją mitu – śmierć pod postacią kobiety (w fil-

mie nosi imię Księżniczki) i jej służący-szofer, Heurtebise, którego imię nieprzypad-

                                                 
207 Film Orfeusz został nakręcony na podstawie sztuki wystawionej przez Jeana Cocteau jeszcze przed 
realizacją filmu Krew poety, bo już w roku 1926 (tekst sztuki powstał rok wcześniej). Patrz: M. Cros-
land, dz. cyt., s. 80. 
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kowo przypomina Hermesa – pełni bowiem w filmie podobną rolę, co Hermes w an-

tycznej wersji mitu.  

 Film rozpoczyna scena w literackiej kawiarni, do której tajemnicza kobieta 

(Księżniczka) przywozi pijanego młodego poetę, Jacques’a Cégeste’a.  Przypadkowa 

kłótnia w kawiarni przeradza się w bijatykę, po której młody poeta ginie potrącony 

przez motocyklistę (dwaj czarni motocykliści, jak się później okaże, są zwiastunami 

śmierci). Kobieta, która przywiozła pijanego Cégeste’a teraz zabiera jego ciało do 

swojego samochodu, a Orfeusza prosi, żeby jej towarzyszył. Gdy docierają do jej 

domu okazuje się, że Księżniczka to Śmierć (budząc ze śmiertelnego snu młodego 

poetę pyta go: „Wiesz kim jestem?”. Poeta: „Tak”. Księżniczka: „Powiedz”. Poeta: 

„Moją śmiercią”. Księżniczka: „Dobrze, od teraz będziesz mi służyć”). Orfeusz wra-

ca do domu dopiero następnego dnia wraz z szoferem Księżniczki – samochód, któ-

rego radio okaże się jedynym łącznikiem z zaświatem, trafia do garażu przy domu 

Orfeusza. Od tego czasu Orfeusz większość czasu będzie spędzał w samochodzie 

próbując znaleźć i odczytać nadawane przesłanie. To przesłanie – jego słowa to sło-

wa wiersza młodego zmarłego poety – są pułapką, w jaką śmierć/sztuka wciąga Or-

feusza, bo to właśnie przez nie spędza całe dnie w garażu (to one są tą poezją, która 

odciąga go od żony). Ostatecznie też wykorzystując moment, gdy Orfeusz jest w ga-

rażu, Księżniczka/Śmierć przychodzi po Eurydykę, która, co warto zaznaczyć jako 

odstępstwo od mitu, jest jej rywalką w walce o uwagę (miłość?) Orfeusza.  

 Orfeusz jest też zafascynowany Śmiercią, natomiast Heurtebise jest zakocha-

ny w Eurydyce (te dwie pary połączone „krzyżującymi się” więzami uczucia stano-

wią o narracyjnej strukturze opowieści). Dlatego też pomaga Orfeuszowi zejść do 

podziemi – oboma kierują zresztą inne pobudki: Heurtebise robi to, by ratować Eu-

rydykę (która zresztą – możemy się domyślać – jest z Orfeuszem w ciąży, czego nie 

może mu powiedzieć, gdy ten cały czas od niej ucieka), a Orfeusz chce się zobaczyć 

z Księżniczką.  

 Mityczny trybunał bogów z greckiego mitu jest przedstawiony w filmie jako 

sąd rozpatrujący problemy proceduralne – okazuje się bowiem, że Śmierć zabrała 

Eurydykę „bezprawnie”. Małżonkowie po przesłuchaniu mogą wrócić do świata ży-

wych – towarzyszy im Heurtebise, który ma strzec ich przed złamaniem warunku ich 

powrotu (co ciekawe – nie jako agent opresji, ale jako stróż życia Eurydyki; tym sa-
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mym staje się strażnikiem cierpienia Orfeusza). Podobnie jak w micie Orfeusz nie 

może spojrzeć na żonę – jednak nie tylko w czasie powrotu, ale w ogóle. To prze-

wrotna gra z możliwościami ludzkiego poznania – Orfeusz nie może upewnić się w 

obecności Eurydyki za pomocą zmysłu, który nie jest konstytutywny dla jego sztuki 

(czyli słuchu), ale dla sztuki filmowej (dzięki czemu widz może obserwować pełną 

napięcia scenę unikania spojrzenia na Eurydykę).   

 Słowo „cierpienie” pada w całym filmie bodaj tylko raz, za to kontekst, w 

którym jest umieszczone jest niezwykle ważny, a to, że zostało rzucone mimocho-

dem i ukryte w dość szybkim, gwałtownym dialogu nie umniejsza jego ważności. 

Słowo to nie odnosi się bezpośrednio do odczuć samego Orfeusza. To Heurtebise, 

gdy już powrócił z małżonkami do świata żywych, próbuje uspokoić Orfeusza, mó-

wiąc: „Sądzisz, że ona nie cierpi tak jak ty?” (celowo nieco nadinterpretuje te słowa, 

w istocie – wbrew polskiej stylistyce – zdanie powinno brzmieć dokładniej: „Są-

dzisz, że ona nie cierpi również?”). Te słowa prowadzą ku właściwemu tematowi te-

go filmu – opowiada on bowiem historię cierpienia, którego źródłem są narzucone 

przez (społeczny konwenans) publiczne i prywatne, czy inaczej: społeczne i seksual-

ne, role kobiety i mężczyzny.  

 Istotniejszym nawet niż pierwsza część trylogii kontekstem tego filmu jest 

wcześniejszy film Cocteau, Piękna i bestia (La Belle et la Bête, 1946), a także sytu-

acja społeczna we Francji po drugiej wojnie światowej. Film ten proponował zarów-

no odwrót od ówczesnego kina realistycznego, jak i tematyki wojennej, ale także po-

dejmował w tym trudnym momencie historycznym pionierską dyskusję nad rolami 

płci w życiu społecznym – tak radykalnego manifestu kobiecego pożądania i przed-

stawienia kobiecego punktu widzenia nie było od czasu awangardowych produkcji z 

lat dwudziestych208.  

 W Orfeuszu przedstawiona relacja między małżonkami jest od początku 

oczywista – jest to relacja podległości: to kobieta jest podporządkowana mężczyźnie, 

to ona zabiega o jego względy, czas, uwagę. Tak przecież jest w tej „oryginalnej” 

wersji mitu, którą podaje na początku filmu Cocteau: Orfeusz zapomina się w swoim 

śpiewie, oddala się od Eurydyki, a ta umiera właściwie z żalu. Podobnie w filmie – 

                                                 
208 Patrz: S. Hayward, 'La Belle et la Bete': What Cocteau's Film Fable Tells Us About Society, Poli-
tics, Gender and Sexual Identity in Post-War France, „History Today” 1996, Volume 46, Issue 7, s. 
48 i n. 
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Eurydyka umiera, bo Orfeusz jest zajęty odsłuchiwaniem radiowego przekazu od 

śmierci i mimo że Heurtebise nakłania go do powrotu do domu, ten zostaje w garażu.  

 Po nocy spędzonej w posiadłości Księżniczki Orfeusz wraca do domu, w któ-

rym czeka na niego żona w towarzystwie dwóch osób. Jedną z nich jest inspektor po-

licji, który jest tyleż funkcjonariuszem instytucji, której zadaniem jest poszukiwanie 

osób zaginionych (Orfeusz w jakimś sensie mieści się w tej kategorii), co strażni-

kiem pewnego porządku społecznego stojącym na straży małżeństwa. Drugą osobą, i 

to kontekst istotniejszy, jest Aglaonice (Aglaonike209) – przyjaciółka Eurydyki i jed-

nocześnie przewodnicząca potężnej (tak organizację opisuje sama Eurydyka) Ligi 

Kobiet. Eurydyka, jak dowiadujemy się z filmu, była kiedyś członkinią tej organiza-

cji. Aglaonice jest przeciwieństwem inspektora policji – kiedy on stara się zachować 

(czy też: przywrócić) społeczny porządek (ten, który jest oparty na nierówności), to 

przewodnicząca Ligi Kobiet stara się go obalić, atakując Orfeusza; mówi Eurydyce: 

„Nie ma powodu cię dłużej okłamywać – on jest z tą kobietą”. Na co Eurydyka – po-

twierdzając te role inspektora i przyjaciółki – zwraca się do policjanta: „Nie wierzę! 

Proszę jej powiedzieć, że to nieprawda, przecież zna pan Orfeusza”210.  

  W takim kontekście ciągły gniew Orfeusza staje się zrozumiały (w filmie 

dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których strofowany za to, że chce spojrzeć na 

żonę Orfeusz złości się i odgraża: „To jej wina. Potrafiłaby sprowokować trupa [żeby 

się odwrócił i na nią spojrzał]. […] Powiedz, żeby już się zamknęła, bo nie ręczę za 

siebie.”). Eurydyka na jego tle jest przedstawiona niemal jak święta – widząc jego 

gniew i cierpienie chce się nawet poświęcić (w nocy podchodzi do jego łóżka i bu-

dząc go, chce sprawić, by na nią spojrzał). Film więc jest w dużej części po prostu 

dramatem rodzinnym, który tworzy tło i kontekst dla rozważań o sztuce i powołaniu 

artysty.  

 W taki właśnie sposób interpretowała go również Alicja Helman (konflikt 

między małżonkami wpisując w stereotypowy konflikt miedzy wzniosłym powoła-

niem poetyckim Orfeusza a przyziemnym życiem jego żony): 
                                                 
209 To postać historyczna, grecka astronomka (czy: filozofka przyrody), która zasłynęła dzięki umie-
jętności określania czasu zaćmienia Księżyca. Z tego samego powodu była uważana za wiedźmę. 
Patrz: Magic and Ritual in the Ancient Word, red. P. Mirecki, M. Meyer, Brill, Boston 2002, s. 381, 
385.  
210 Co prawda komisarz odpowiada jej niejednoznacznie („Trudno powiedzieć.”), ale jednocześnie za-
raz informuje, że wydał ścisłe rozkazy, które mają zapobiec przedostaniu się tej informacji do prasy 
(w ten sposób chroni ład społeczny).  
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Zarówno w sztuce [chodzi o wcześniejszą sztukę teatralną Cocteau o tym samym tytule – 
przyp. MT], jak i w filmie Orfeusz i Eurydyka nie są szczęśliwym, dobranym małżeństwem. 
Eurydyka kocha męża, ale on tylko do pewnego stopnia odwzajemnia to uczucie, zarazem 
nudzi go i irytuje. Eurydyka jest przyziemna i trywialna, nie rozumie jego sztuki211. 
 

 Orfeusz odczytany w tej perspektywie opowiada więc o pewnym społecznym 

konstrukcie płci i jego konsekwencjach. Małżeństwo Orfeusza i Eurydyki stanowi 

przykład stabilnej relacji pomiędzy płciami, o których znaczeniu tak pisze Judith Bu-

tler: 

 
„Zrozumiałe” kulturowe płcie to takie, które pomiędzy biologiczną płcią, kulturową płcią, 
praktyką seksualną i pragnieniem ustalają i utrzymują relacje w pewnym sensie stabilne i 
ciągłe. Inaczej mówiąc, widma nieciągłości i niespójności – same możliwe do pomyślenia je-
dynie w odniesieniu do istniejących norm ciągłości i spójności – są nieustannie zabraniane i 
wytwarzane przez te same prawa, które usiłują ustalić, że ustanowione kulturowo płcie i bio-
logiczna płeć są ze sobą powiązane przyczynowo bądź na zasadzie artykulacji oraz że obie 
„skutkują” bądź „artykułują się” w tym, jak pragnienie seksualne uwidacznia się w seksual-
nej praktyce212. 

 

Ta stabilna relacja jest podstawą możliwej krytyki i jako taką należy traktować wy-

stąpienia Aglaoniki, dochodzącą do głosu samoświadomość Eurydyki (która przy-

znaje się  Heurtebise’owi do tego, że wie, iż Orfeusz nie wrócił do zaświatów po nią, 

ale żeby zobaczyć się z „tamtą kobietą”), a także ukaranie Orfeusza przez wzburzony 

tłum (Orfeusz ostatecznie ginie podczas szarpaniny od przypadkowego postrzału).  

 Pomimo więc konwencjonalnego, szczęśliwego zakończenia (Śmierć poświę-

ca własne cierpienie i każe odprowadzić Orfeusza do krainy żywych, do życia przy-

wraca też Eurydykę – zostanie za to ukarana, wraz z Heurtebise’em, wieczną męką) 

film buduje – by wciąż mówić językiem Butler – konkurencyjną matrycę, która 

zdolna jest „zachwiać porządkiem kulturowej płci”213. Nie bez znaczenia jest także 

to, że w roli Orfeusza w filmie, w którym jest wiele autobiograficznych odniesień214, 

obsadził Cocteau Jeana Marais, swojego długoletniego partnera.  

 

 
                                                 
211 A. Helman, Filmowe przygody Orfeusza, [w:] Mit Orfeusza, pod red. S. Żerańskiej-Kominek, Sło-
wo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 316. 
212 J. Butler, Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej, Warszawa 2008, s. 69.  
213 Tamże, s. 71. 
214 Patrz: M. Crosland, dz. cyt., s. 182-183. 
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C. Testament Orfeusza 

 

Orfeusz z trzeciej części trylogii jest pozbawiony Eurydyki – czyli w istocie pozba-

wiony zarówno realnego motywu swoich działań, jak i swojej jasnej strony (tego, co 

– jak pisał Blanchot – dzieje się z punktu widzenia dnia). Ma to ten istotny skutek in-

scenizacyjny, że cała opowieść jest prowadzona właśnie „z punktu widzenia nocy”, 

czym wraca – mimo wielu wyraźnych nawiązań do Orfeusza (te same motywy, ci 

sami aktorzy) – do pierwszej części trylogii, Krwi poety. Nie chodzi jednak o logikę 

marzenia sennego, która – jak dowodziłem – jest fałszywym tropem interpretacyj-

nym, ale o specyficzną, autorską strukturę przedstawionej rzeczywistości.  

Po frywolnym początku opowieści, kiedy to grający główną rolę w filmie re-

żyser w roli (i przebraniu) osiemnastowiecznego poety podróżuje w czasie – a wła-

ściwie trzeba powiedzieć: błądzi w czasie, co jest źródłem komizmu tych scen – cała 

opowieść dzieje się nocy. Nie można tego traktować dosłownie, tym bardziej, że cała 

narracja Testamentu Orfeusza jest achronologiczna, ale większość scen, które dzieją 

się za dnia ma charakter marzenia sennego (w tych też scenach zawierają się symbo-

le, które odsyłają wprost do nocy i snu: latarnia morska rzucająca snop światła czy 

czarna tablica, na której Cocteau rysuje, a w istocie – bo oglądamy odwróconą se-

kwencję zdarzeń – tworzy rysunek wymazując go).  

Jednym z najważniejszych problemów w interpretacji tego filmu jest ustale-

nie, kogo (jaką postać) gra Jean Cocteau. Najbardziej owocnym rozwiązaniem tej 

zagadki jest przyjęcie tezy o heterogeniczności tej postaci; składałyby się na nią co 

najmniej trzy osoby: po pierwsze, sam Cocteau, po drugie, Orfeusz, po trzecie 

wreszcie, uosobiony tytułowy „testament Orfeusza” – artysta jako dziedzic orfej-

skiego przesłania.  

 Oczywiście wszystkie te trzy postaci łączy jeden, istotny element – każda jest 

artystą; jednak każda z tych postaci składowych ewokuje inną grupę znaczeń: 

1. Portretując samego siebie Cocteau interpretuje znaczenie tytułu tego filmu jako 

„Testament Cocteau”. Wiele sekwencji odczytywać można jako komentarz do arty-

stycznych wyborów Cocteau-artysty (pojawiają się w filmie jego obrazy, a także 

zdobiony przez niego kościół), ale także samej filozofii twórczości (można tu zali-

czyć wiele komentarzy i próby definicji powołania artysty i, na przykład, sztuki po-
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etyckiej; w warstwie obrazów natomiast znaczący jest powtarzający się motyw skła-

dania czy odbudowywania zniszczonych przedmiotów – ukazany za pomocą odwró-

conych sekwencji)215.  

2. Postać grana przez Cocteau jest także Orfeuszem, bo jej podróże kilkakrotnie mają 

charakter orfickiego zstąpienia do świata podziemi jako alegorii twórczości arty-

stycznej. W Testamencie postać Orfeusza zostaje połączona z postacią Edypa: w jed-

nej z końcowych scen widzimy grającego w drugiej części trylogii Orfeusza Jeana 

Marais, kiedy upozowany na Edypa – oślepiony, prowadzony przez kobietę, wyrusza 

na wygnanie – grający Orfeusza Cocteau zostaje przedstawiony podobnie – idzie 

wzdłuż muru, nie jest co prawda ślepy, ale ma „sztuczne” oczy wymalowane na za-

mkniętych powiekach.   

3. Artysta jest wypełnionym testamentem Orfeusza, w tym sensie, że jest jego 

uczniem, powtarza orficką wędrówkę ze wszystkimi jej niedogodnościami (co jest 

niezbywalnym elementem mitologii artysty). Grany przez Cocteau artysta-

spadkobierca Orfeusza cierpi dla swojej sztuki: w znamiennej scenie (jednej z ostat-

nich scen filmu) zostaje przebity włócznią, którą rzuca Atena. Jednak po chwili wsta-

je z katafalku, na którym go złożono, tym samym spełnia orfejski wzór – Blanchot 

przecież nazywał Orfeusza „nieskończenie umarłym”, czyli takim, który nieprzerwa-

nie cierpi utratę.  

 

Cocteau, znany z tego, że „systematycznie odwracał się plecami do utworu, który ją 

[kolejną jego sztukę – M.T.] poprzedzał i za każdym razem na nowo ryzykował”216, 

także każdą kolejną część trylogii realizował inaczej niż poprzednią – owo „inaczej” 

odnosi się zarówno do fabuły, jak i sposobu konstruowania narracji, bohaterów czy 

problematyki. Jednak Testament Orfeusza kończy niektóre z wątków pojawiających 

się w częściach poprzednich, szczególnie – w części drugiej. Element aktualizacji tej 

części orfickiego mitu, która opowiada o doświadczeniu cierpienia, nie jest w Testa-

mencie Orfeusza przypisana jedynie postaci granej przez Cocteau. Testament rozpo-

czyna się od sceny z poprzedniej części trylogii przedstawiającej aresztowanie 

                                                 
215 Pomijam tu wiele wątków, które pośrednio także wiążą się z tym tematem, ale które budują (ważną 
dla interpretacji filmu, ale mniej dla interpretacji orfickiego motywu cierpienia) drugą, satyryczną czy 
może polemiczną warstwę filmu.  
216 P. Surer, Współczesny teatr francuski. Inscenizatorzy i dramatopisarze, przeł. K.A. Jeżewski, Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973, s. 126.  
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Księżniczki i Heurtebise’a. W dalszym ciągu filmu dowiemy się, na czym polega ka-

ra, którą oboje ponieśli za sprzeciwienie się prawom zaświata i przywrócenie do ży-

cia Orfeusza i Eurydyki. Obie te postaci, grane przez tych samych aktorów, są teraz 

sędziami tajemniczego trybunału – Heurtebise przyznaje, że zostali skazani na naj-

gorsza karę – „sądzenie innych” (można to interpretować w dwojaki sposób: po 

pierwsze, w kategoriach współodczuwania i zmagania się z emocjami innych ludzi, 

w istocie byłoby to potwierdzeniem mitu artysty jako cierpiącego za innych, a po 

drugie, jako żart z krytyki artystycznej i recenzentów – takie, niepozbawione pole-

micznego charakteru wypowiedzi także pojawiają się w filmie). 

 Drugim elementem, który jest obecny w ostatniej części trylogii (i, oczywi-

ście, ma pewien związek z cierpieniem dla sztuki) jest problem autentyczności. Kie-

dy Orfeusz-Cocteau po tym, jak zostaje ugodzony włócznią, leży na katafalku, wokół 

niego zbierają się wędrowni muzykanci, Cyganie, i to ich śpiew (ewentualnie: sama 

obecność) budzą umarłego śpiewaka/artystę do życia; natomiast rolę biernych voyeu-

rów przeznaczył Cocteau swoim przyjaciołom, artystom „profesjonalnym” (by ich 

odróżnić tu od tych wędrownych) – z daleka bowiem przypatrują się jego śmierci 

Pablo Picasso, Charles Aznavour, Francoise Sagan i Serge Lifar (reprezentujący 

wszystkie dziedziny sztuki, kolejno więc: plastykę, muzykę, literaturę i taniec).   

 W tej właśnie scenie pojawia się jedyny w tym czarno-białym filmie element 

kolorowy, dokładniej – to dwa kolorowe (w różnych odcieniach czerwieni) elemen-

ty: kwiat będący symbolem sztuki217 (to wcześniej właśnie ten kwiat artysta w „cu-

downy” sposób złożył z porwanych części) i wsiąkająca w piasek krew poety-

Orfeusza – symbol jego twórczego cierpienia; oba w ten sposób wyróżnione symbole 

łączą się w nieskończenie umarłym dla sztuki i na sztukę (na chorobę sztuki) Orfe-

uszu. W każdym z członów trylogii czynią to inaczej, bo – jak twierdził w swoim 

dzienniku Cocteau – „strażnicy mitu nie potrafiliby zrozumieć, że mit umiera, gdy 

nie dostosowuje się do czasów”218.  

 

 

                                                 
217 Alicja Helman odczytuje to jako symbol zagadki nieśmiertelności (patrz: A. Helman, dz. cyt.,  
s. 319); możliwą interpretacją byłoby także traktowanie hibiskusa jako symbolu nietrwałości (ze 
względu na krótki, jednodniowy czas kwitnienia). 
218 J. Cocteau, Past Tense (Diaries, Volume I), cyt. za S. Coen, See You In Hell, „American Theatre” 
1993, Volume 10, Issue 3, s. 21.  
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Mroczna egzotyka, thriller i efekty specjalne  

 

Filmem, który powstał niemal równocześnie z ostatnią częścią trylogii Jeana Cocteau 

jest Czarny Orfeusz (Orfeu Negro, 1959); reżyserem był także Francuz, Marcel Ca-

mus (a film zdobył uznanie krytyki i wiele nagród, w tym – Złotą Palmę na Festiwa-

lu Filmowym w Cannes i Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego).  

Czarny Orfeusz jest adaptacją orfejskiego mitu o podobnym stopniu oddale-

nia od oryginału, jaki prezentowała środkowa część trylogii Cocteau – bohaterowie 

noszą imiona antycznych bogów, akcja przeniesiona jest do współczesności i osa-

dzona w innych niż greckie plenerach. Dokładniej – w plenerach dzielnicy slumsów 

Rio de Janeiro. 

 Film opowiada historię motorniczego o imieniu Orfeusz, który jest także cie-

szącym się lokalną sławą pieśniarzem i tancerzem, liderem szkoły samby. Zaręczony 

ze swoją dziewczyną zakochuje się niespodziewanie w Eurydyce, która zjawia się u 

swojej kuzynki, sąsiadki Orfeusza. Eurydyka nie pochodzi z miasta – przyjechała ze 

swojej wsi uciekając przed tajemniczym prześladowcą, który – jak sama twierdzi – 

grozi jej śmiercią. Akcja filmu rozgrywa się w ciągu dwóch dni brazylijskiego kar-

nawału. Na przedmieściu zjawia się jej prześladowca (w stroju śmierci) – Eurydyka 

znajduje schronienie u Orfeusza i spędza z nim noc. Następnego dnia podczas trady-

cyjnej parady szkół samby mężczyzna w masce śmierci pojawia się znów – Eurydy-

ka za radą dozorcy, Hermesa, ucieka do zajezdni tramwajowej. Tam ginie porażona 

prądem. Orfeusz przeszukuje szpitale i Urząd Osób Zaginionych, a także uczestniczy 

w magicznym rytuale makumby (bramy posesji, gdzie on się odbywa, pilnuje pies, 

Cerber), by nad ranem odnaleźć jej ciało w kostnicy. Niosąc ciało do domu zostaje 

trafiony w głowę kamieniem rzuconym przez swoją narzeczoną i spada z wysokiej 

skarpy. W końcowej scenie Orfeusz z Eurydyką, oboje martwi, leżą na liściach rośli-

ny na występie urwiska.  

 Interpretację filmu zafałszowuje jego silnie musicalowy charakter – w filmie 

wykorzystano bowiem długie sekwencje śpiewu i tańca (Orfeusz śpiewający i grają-

cy na gitarze, tańce kobiet na ulicy, zabawy dzieci, w których istotną rolę odgrywa 

taniec, śpiew, gra na tamburynie, a także – najbardziej widowiskowe i najdłuższe – 

sceny parady szkół samby). W tej oprawie ginie prawdziwe, nierozrywkowe przesła-
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nie filmu219 (brak świadectw rozstrzygających, czy było to działanie celowe, by film 

o wywrotowych treściach220 mógł odnieść sukces komercyjny). Jedno z odczytań, 

które – przynajmniej częściowo – oddają sprawiedliwość tematowi filmu jest szkic 

Catherine M. Lord. Pomimo dość ryzykownej, co sama przyznaje, metody badaw-

czej, jaką zastosowała (część szkicu poświęcona jest interpretacji jej własnej, wymy-

ślonej relacji filmowej Eurydyki), pomija wątek rozrywkowy filmu i dostrzega pod 

nim ukryty traktat o rodzinie w kontekście zyskiwania/zdobywania tożsamości (za-

równo indywidualnej, jak i zbiorowej) w obrębie czarnej społeczności. 

 Swój wywód opiera na dwóch koncepcjach: po pierwsze, interpretacji mitu 

orfickiego, jakiego dokonała Julia Kristeva, odczytująca w nim zagrożenie utraty 

podmiotowości przez poetę w procesie pisania, oraz, po drugie, koncepcji „wyobra-

żonych wspólnot” Benedicta Andersona, którego koncepcja mówi o potencjale pisma 

w procesie formowania społeczności ludzkich. Filmowo przetransponowany mit ma 

być opisem tworzenia się takich właśnie urojonych społeczności: miłość Orfeusza i 

Eurydyki jest tam bowiem przedstawiona jako niczym nieumotywowana i przypad-

kowa. Według Andersona bowiem cechą charakterystyczną takich wspólnot jest to, 

że nie opierają się na powszechnych pragnieniach i ich spełnieniu, ale na przypad-

kowości czasu i miejsca, w którym dochodzi do spotkania ludzi (w większej skali 

odpowiednikiem tego spotkania jest przypadkowa wspólnota uczestników 

dy)221. 

 Lord unika odczytania filmu jako przedstawienia społeczności, która pozba-

wiona politycznej woli (i świadomości), realizuje się w zabawie, ale widzi w nim ob-

raz rozpadu osobowości jako skutek rozpadu więzi wspólnotowych (reprezentowa-

nych przez więzi rodzinne): 

 

                                                 
219 Nawet Alicja Helman – co można tłumaczyć ograniczonymi rozmiarami i, co za tym idzie, zdaw-
kowością jej szkicu – pisze: „W istocie Camus zrobił barwny, tętniący muzyką film o karnawale w 
Rio. Albowiem to karnawał i tylko on nieustannie i niepodzielnie króluje na ekranie”. Patrz: A. Hel-
man, dz. cyt., s. 314. 
220 Należy zauważyć, że taki sam tytuł, Czarny Orfeusz (Orphée Noir), nosił też wstęp Jean-Paula 
Seartre’a do antologii literatury murzyńskiej Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache 
wydanej dekadę przed realizacją filmu. O eseju i jego znaczeniu patrz: A. Haddour, Sartre and Fan-
on: On Negritude and Political Participation, „Sartre Studies International” 2005, Volume 11, Issue 
1-2, s. 286 i n. 
221 C. M. Lord, Eurydice's Diasporic Voice: Marcel Camus's BLACK ORPHEUS and the Family in 
Poet's Hell, [w:] Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values, ed. P. Pisters, 
W. Staat, Amsterdam University Press, Amsterdam 2005, s. 133, 136.  
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Film Camusa subtelnie podważa słabą, urojoną tożsamość tej wspólnoty. Rywalizujące ze 
sobą kobiety zniszczą wszelkie nadzieje na powstanie rodziny i symbolicznie unieważnią 
społeczność, której istnienie założyli widzowie oczekujący zjednoczenia rodziny. […] Czai 
się chaos; brak rodziców, brak ratunku. W tym filmie domniemana idealizacja [stosunków 
rodzinnych – przyp. M.T.] zostaje podkopana poprzez brak jakiegokolwiek przedstawienia 
pełnej rodziny. Ojcowie, matki, bracia, siostry – wszyscy są nieobecni222. 

 

Powyższe odczytanie (a pominąłem w nim wszystkie elementy wątpliwe metodolo-

gicznie i oparte na technice „odczytania-poprzez-tłumaczenie”) zawiera wiele cie-

kawych tropów, pomija jednak – najprawdopodobniej celowo – ten, który, jak się 

wydaje, prowadzi do najciekawszych i najpełniejszych odczytań filmu. Czarny Orfe-

usz jest bowiem filmem, który pod rozrywkowym, karnawałowym sztafażem (który 

wzmaga jeszcze przesadzona, sprawiająca wrażenie teatralnej gra aktorska) i quasi-

miłosnym wątkiem skrywa treść w sensie dosłownym rewolucyjną: jest mianowicie 

filmem o mechanizmach cierpienia społecznego, które powstaje za sprawą ucisku i 

wykluczenia pewnych grup, które (bądź tylko: źródło którego) zostaje zasygnalizo-

wane już w tytule. 

 Pierwszym elementem znaczącym jest tu miejsce akcji filmu i jego bohate-

rowie: dzielnice biedy Rio de Janeiro z charakterystycznymi dla południowoamery-

kańskich faveli domami skleconymi z kawałków drewna i odpadów, które zamiesz-

kują ludzie razem ze zwierzętami hodowlanymi (w chatce Orfeusza po stole chodzi 

kura); należy koniecznie dodać: zamieszkują je wyłącznie czarni Brazylijczycy. Biali 

pojawiają się tylko jako przedstawiciele państwa, władzy, policji, administratorzy, 

urzędnicy w biurze urzędu stanu cywilnego, w którym zamierzają wziąć ślub Orfe-

usz i jego narzeczona, Mira, policjanci, pracownik kostnicy albo jako bogaci, którzy 

wykorzystują biednych, jak sklepikarz, u którego kobiety robią zakupy w zamian za 

pocałunki (co jest symbolem znacznie poważniejszej zależności i, w istocie, seksual-

nej podległości). Różnica między Białymi (i oficjalnym państwem, którego są sym-

bolem) a biednymi Czarnymi, mieszkańcami slumsów, ujawnia się już na początku 

filmu w dwóch skontrastowanych ze sobą obrazach: przeludnionych, kolorowych i 

ruchliwych slumsów i opustoszałej dzielnicy zamożnej części miasta (szerokie bul-

wary i wysokie, nowoczesne domy).  

   Znaczący jest także sam czas akcji – karnawał. To ten moment w życiu tego 

podzielonego, czarno-białego miasta, w którym dochodzi do odwrócenia ról społecz-
                                                 
222 Tamże, s. 139-140. 
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nych – przez ten czas Czarni stają się zauważalni; to paradoks, który skrywa głębszą 

prawdę: Czarni stają się widoczni tylko wtedy, gdy się przebiorą (stają się kimś in-

nym, wchodzą w inną rolę). Koniec karnawału jest zresztą wyraźnie dookreślony 

przez trzy wydarzenia: interwencję policji, wizytę Orfeusza w Biurze Osób Zaginio-

nych i scenę w kostnicy. Wszystkie te sceny wyraźnie odznaczają się od feerycznej i 

nierzeczywistej „karnawałowo-miłosnej” fabuły filmu: 

1. W bardzo tajemniczej (w tym znaczeniu, że niczym niemotywowanej) scenie fil-

mu Orfeusz szukający Eurydyki trafia na plac, na którym policja aresztuje grupę ba-

wiących się ludzi – następuje moment gwałtownej szamotaniny, ludzie są wrzucani 

do policyjnych samochodów (jeden z policjantów usprawiedliwiając tę interwencję 

mówi: „To kibice piłkarscy” – przy czym kłóci się to z wyglądem aresztowanych, 

którzy ubrani są w karnawałowe kostiumy). Orfeusza ratuje przed aresztowaniem po-

licjant, który rozpoznaje w nim popularnego tancerza (prosi go zresztą, żeby pokazał 

mu ten jego słynny krok) – to scena bliźniaczo podobna do tej z Orfeusza Cocteau, 

gdzie interweniujący policjant odnosi się z rewerencją do Orfeusza (co zresztą zło-

śliwie komentuje jego towarzysz, starszy poeta).  

2. Wizyta w Biurze Osób Zaginionych to scena jak z omawianych wyżej filmów, na-

zwijmy je tak, kafkowskich: biuro mieści się w tajemniczym piętnastopiętrowym bu-

dynku, jest zupełnie opustoszałe – na pustych korytarzach wiatr niesie strzępy papie-

ru. Spotkany tam sprzątacz wygłasza kilka tajemniczych kwestii, które w istocie są 

tyleż autotematycznym komentarzem (odnoszącym się do sztuki, sztuki narracyjnej, 

symbolizowanej tu przez papier, tj. pismo), co metaforycznym opisem państwa:  

 
Sprzątacz: Tu nie ma zaginionych, tylko mnóstwo papieru. Cały budynek, piętnaście pięter  

wypełnionych samym tylko papierem. Umiesz czytać? 
Orfeusz: Tak. 
Sprzątacz: Ja nie. Możesz się tu rozejrzeć. Ale wśród papieru nie znajdziesz zaginionych.  

Przeciwnie, tu właśnie oni giną. 
 

Później dodaje: „Sądzisz, że papier troszczy się o kogokolwiek? Chodź, wiem, gdzie 

powinienem cię zaprowadzić”. Wtedy właśnie prowadzi Orfeusza do domu strzeżo-

nego przez Cerbera, gdzie odbywa się ceremonia makumby. To kolejny silny kon-

trast między oficjalnym (białym) państwem – jego symbolem jest papier, nieludzki, 

obojętny na człowieka, a kulturą bliską czarnemu człowiekowi (makumba wywodzi 

się jeszcze z Afryki, z kultury ludu Bantu). W kategoriach, które stosuje Lord, można 
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by powiedzieć, że zarówno analfabetyzm sprzątacza, jak i jego związki z afrykańską 

magią są znakami zbiorowej, czarnej tożsamości – rzeczywiście, ten film może ją 

podważać, bo Orfeusz w końcu wybiega z tego domu, odrzuca to remedium, nie chce 

uwierzyć, że stara kobieta rzeczywiście mówi głosem Eurydyki. Ale cała ta scena 

jest przede wszystkim oskarżeniem państwa, które powoduje cierpienie swoich oby-

wateli na bazie rasistowskiego prawa czy raczej: bezprawia.  

3. Wizyta w kostnicy jest także znacząca. Po pierwsze, nadzorcą czy administrato-

rem jest tam Biały, po drugie, wszyscy zmarli są Czarnymi, na dodatek – ubrani w 

karnawałowe stroje (większość stanowią kobiety). Orfeusz w całej scenie milczy 

(zresztą, co istotne: w obliczu Białego zazwyczaj milczy – wcześniej nie odpowiada 

też na konkretne pytania policjanta, a jedynie mówi, że szuka osoby, która zaginęła), 

natomiast stróż kostnicy najpierw proponuje mu pozostawienie zwłok „dla nauki” 

(dodając, że dla Orfeusza tak byłoby taniej), później usprawiedliwia się (mówiąc, że 

ma obowiązek o to spytać), a na koniec – to znów niespodziewana kwestia – oświad-

cza: „Karnawał się skończył, nic już nie można zrobić”. I po chwili: „Śmierć jest tu 

taka tania”. 

 Wszystkie te decydujące o takiej właśnie antyrasistowskiej czy oskarżyciel-

skiej (rewolucyjnej?) wymowie filmu sceny są niejako ukryte w końcowej części 

filmu po ponad godzinie feerycznej, karnawałowej zabawy i obrazów malowniczej 

biedy dzielnicy slumsów, co może wypaczać znaczenie całego filmu. Przez to także 

jest on często uważany za rasistowski, prezentujący bierność i zdziczenie Czarnych 

(scena prymitywnej erotycznej zabawy kuzynki Eurydyki i marynarza). W istocie 

film wykorzystuje orficki trop do ukazania zinstytucjonalizowanego cierpienia pew-

nej grupy społecznej: biedoty wielkiego miasta, której cierpienie jest nierozerwalnie 

związane z ich rasą, najgłębszym rysem ich jednostkowej i zbiorowej tożsamości.  

 

*     *     * 

 

Motyw orfejskiej wędrówki przez piekło (często także jako piekło na Ziemi) jest sto-

sunkowo częsty we współczesnej sztuce narracyjnej (tą zbiorczą kategorią obejmuję 

zarówno dwudziestowieczną powieść, jak i kino); motyw spotykamy, co oczywiste, 

w różnych wariantach, co oznacza: w różnym stopniu oddalenia od greckiego, mi-
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tycznego pierwowzoru. We współczesnym kinie hollywoodzkim dwoma filmami, 

które reprezentują skrajne modele wykorzystania mitu, mogą być Siedem (Seven, 

1995) w reżyserii Davida Finchera i Między piekłem a niebem (What Dreams May 

Come, 1998) w reżyserii Vincenta Warda.  

Siedem reprezentuje tę grupę filmów (do niej należałby także na przykład 

film Mike’a Figgisa Zostawić Las Vegas, Leaving Las Vegas, także z roku 1995), 

które odchodzą od oryginalnego mitu, wykorzystując zaledwie jego schemat narra-

cyjny; w tym przypadku jest on skontaminowany z konstrukcją opartą – o czym in-

formuje już tytuł – na siedmiu grzechach głównych. Historia młodego policjanta 

Davida Millsa, który z pomocą swojego starszego, bardziej doświadczonego partnera 

(można powiedzieć – przewodnika, by od razu odsłonić jego Hermesowe oblicze) 

ściga seryjnego mordercę. Ten właśnie pościg jest wędrówką przez piekło odbywają-

cą się (to, oczywiście, także dantejski trop) po piętrach (stopniach, etapach) wyzna-

czonych kolejnymi grzechami śmiertelnymi, za które morderca karze swoje ofiary.  

 To, co w orfickim micie jest próbą odzyskania i ostateczną utratą Eurydyki w 

filmie składa się także z dwóch etapów – w dłuższej jego części jest związane z 

przystosowaniem do życia w nowym mieście żony Millsa, a w drugiej, krótkiej koń-

cowej sekwencji – jest jej śmiercią z rąk ściganego mordercy. Podobieństwo do mitu 

zasadza się także na roli Orfeusza w śmierci Eurydyki: w micie Orfeusz zaniedbuje 

żonę dla swojej sztuki, w filmie – poświęca ją dla swojej pracy (jak pamiętamy, to 

według skróconej wersji mitu, jaką przedstawia Cocteau na początku Orfeusza było 

przyczyną jej śmierci).  

 Koniec filmu (a także presuponowane, a niedopowiedziane ciągi dalsze) jest 

także adaptacją orfickiego mitu. W ostatniej scenie, w której występują dwaj poli-

cjanci (jako Orfeusz i Hermes) i morderca (jako personifikacja utraty Orfeusza), de-

tektyw Mills dowiaduje się o śmierci żony (o czym informuje go – czy dokładniej: 

potwierdza słowa mordercy, jego partner, Sommerset, wypełniając tym samym kla-

syczną powinność Hermesa – posłańca, herolda), której odcięta głowa znajduje się w 

kartonowym pudle. Mills (jak Orfeusz) nie widzi więc Eurydyki, znakiem jej wcze-

śniejszej obecności jest jej nieobecność (widok odciętej głowy jest także oszczędzo-

ny widzom). W akcie zemsty Mills zabija mordercę, co każe nam przypuszczać, że 

zostanie później za to ukarany (jak Orfeusz za żal po stracie Eurydyki). Taki właśnie, 
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niehollywoodzki model zakończenia223 opowieści jest zgodny z wymową mitu o 

powszechnym (bo obejmującym wszystkie dramatis personae), nieusuwalnym (bo 

ostatecznym) cierpieniu.  

Między piekłem a niebem jest narracją, która jednocześnie korzysta z mitu o 

wiele dosłowniej niż Siedem, jak i zaprzecza jego (mitu) przesłaniu. Film opowiada 

historię małżeństwa tragicznie doświadczonego śmiercią dwojga swoich dzieci. Gdy 

wkrótce po tym, jak małżonkowie wracają do normalnego życia (szczególnie doty-

czy to żony, która po traumie trafia na leczenie do zakładu psychiatrycznego), w wy-

padku samochodowym ginie mąż.  

 Tu zaczyna się właściwa, orfejska część filmu – dokładnie wtedy, gdy męż-

czyzna dowiaduje się, że żona niedługo po jego śmierci popełniła samobójstwo i zna-

lazła się w piekle; postanawia więc, wzorem Orfeusza, uratować ją. Film, co godne 

podkreślenia, silnie akcentuje różnice między światem dnia (tu jest nim akurat niebo, 

które przedstawione zostało jako stworzone na wzór człowieka: jego ziemskich ma-

rzeń, a nie religijnych wyobrażeń), a światem nocy z jego innymi prawami. Świat 

rajskiego dnia także gra z naszymi przyzwyczajeniami (np. spotykane przez główne-

go bohatera jego zmarłe dzieci przyjmują inną niż ziemska postać), ale to dopiero 

piekło przedstawia się jako miejsce nie-ludzkich praw nocy, z którymi igrając boha-

ter przeciwstawia się prawom dnia. Oczywiście narrację komplikuje nieco senny (w 

znaczeniu: fantazyjny) charakter fabuły, do czego przygotowuje już oryginalny tytuł 

filmu, odsyłający poprzez szekspirowski cytat do związku między snem a śmiercią224 

(ten motyw film realizuje nie tylko w warstwie werbalnej – gdy postacie przewodni-

ków po niebie i piekle, ten drugi jest, co oczywiste, wcieleniem Hermesa, objaśniają 

nowo przybyłemu tajemnice zaświatów, ale także, a właściwie głównie w warstwie 

                                                 
223 Zakończenie było także źródłem kontrowersji – producenci filmu domagali się od reżysera jego 
zmiany: „To zakończenie przeraziło hollywoodzkich mocodawców; nawet po zakończeniu zdjęć 
David Fincher, utalentowany reżyser, był naciskany przez kierownictwo studia, by ponownie nakręcił 
zakończenie, które byłoby zgodne z tradycyjnym zamknięciem [hollywoodzkich] narracji – czyli ta-
kie, które zmęczonej widowni dostarczałoby choćby pozór moralnego zadośćuczynienia” (J. Cowley, 
Seven, „New Statesman” 1999 (3 maja), Volume 128, Issue 4434, s. 54). 
224 Oryginalny tytuł filmu (jak i powieści, na podstawie której go zrealizowano) jest cytatem z mono-
logu Otella: „Ay, there’s the rub, / For in that sleep of death what dreams may come / When we hale 
shuffled off his mortal coil”; w polskim przekładzie: „Ha, tu się pojawia / Przeszkoda: jakie mogą nas 
nawiedzić / Sny w drzemce śmierci, gdy ścichnie za nami / Doczesny zamęt” (w: W. Shakespeare, 
100 słynnych monologów, wybór, przekład, wstęp, opracowanie S. Barańczak, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1996, s. 150-151). 
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wizualnej: zarówno feeryczne niebo, jak i mroczne piekło są popisem możliwości 

współczesnych efektów specjalnych). 

 Film, w przeciwieństwie do poprzedniej realizacji mitu, kończy się owym 

„tradycyjnym zamknięciem”, które dostarcza widzom „moralnego zadośćuczynie-

nia”: Orfeusz nie grzeszy niecierpliwością i poświęcając się (decyduje się zostać w 

piekle z Eurydyką) odzyskuje ją. Jest to tym bardziej nieprawdziwe, że orficki mo-

tyw został w tym filmie wykorzystany do pokazania wszechogarniającego cierpienia: 

dzieci cierpią, nie potrafiąc spełnić oczekiwań rodziców (dlatego po śmierci przybie-

rają postaci podziwiane przez ojca), małżonkowie cierpią po stracie dzieci, żona 

cierpi po stracie męża, mąż – już jako duch – cierpi widząc żałobę żony po swojej 

śmierci; wymienione przykłady nie wyczerpują całej listy obrazów cierpienia. 

 

 

3. Abstrakcja archaicznego cierpienia 
 

Tytuł tego podrozdziału jest oczywiście trawestacją przytoczonego wcześniej zdania 

Bohrera – on pisał o „abstrakcji archaicznej grozy”, która ujawniać ma się w struktu-

rze powtórzonego mitu. Tej struktury mitu, która da się powtórzyć, Bohrer co praw-

da nie definiuje, ale próbuje opisać w kategoriach zubożonej narracji mitu (zubożo-

nej nie w sensie ograniczenia fabuły czy ograniczenia liczby wątków, ale w redukcji 

poszczególnych elementów znaczących opowieści). Gotowy do powtórzenia mit 

byłby więc – o ile można taką interpretacje zaryzykować – pewnym wzorcem narra-

cyjnym. Tak zarysowana definicja mitu może wzbogacić inne teorie i tym skutecz-

niej stosować się do opisywanej tu retoryki cierpienia.  

 Mit w tradycyjnie antropologicznej definicji Eliadego ma relacjonować (czyli 

także: objaśniać) „wszystkie najważniejsze wydarzenia, za sprawą których człowiek 

stał się tym, kim jest dzisiaj, to znaczy istotą śmiertelną, społeczną, płciową”225. I – 

trzeba dodać – cierpiącą, by przypomnieć chrześcijański mit wygnania z raju jako 

opowieść o początku cierpienia. Wygnanie dołącza więc do mitów utraty, a do tej ka-

tegorii zaliczyć należy mityczne historie Hioba i Orfeusza, które dodatkowo jeszcze 

zawierają w sobie mityczne wyjaśnienia genezy twórczości artystycznej, czy uszcze-
                                                 
225 M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 16-17. 
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góławiając: genezy śpiewu (który należy utożsamić z poezją) czyli także istoty i 

możliwości języka. 

 Takie połączenie jest tym bardziej uzasadnione, że odnosi do tego, czym mit 

– tym razem w strukturalistycznie motywowanej teorii Rolanda Barthesa – w istocie 

jest: słowem, językiem (pod którym się kryje wtórny system semiologiczny). Cała ta 

teoria mitu (a mówiąc cała mam na myśli każdy jej element czy też elementy na każ-

dym z poziomów: od budowy znaczenia po opis warunków lektury mitu) jest dyna-

miczna, stąd też dwie koncepcje Barthesa opierają się na ruchu pomiędzy dialek-

tycznymi przeciwnościami: pierwsza dotyczy istnienia mitu jako dynamicznej 

aktualizacji, druga – kradzieży języka przez mit226. Ta pierwsza ukazuje zasadę mitu, 

którą jest „przekształcenie historii w naturę” (to taka operacja, która wypowiedziane 

słowo mityczne odnosi natychmiast na poziom natury, ku uzasadnieniu przyczyny 

tego wypowiedzenia, pozostawiając za sobą bezpośredni motyw)227. Druga nato-

miast określa mit jako słowo skradzione i odzyskane (obie kategorie Barthes opisuje 

za pomocą metafor ruchu i wstrzymania, czy też – wielu momentów wstrzymania, 

zeszklenia, bezruchu); tyle, że – jak pisze – „słowo zwrócone nie jest już tym samym 

słowem, które skradziono: kiedy je zwracano, nie umieszczono go dokładnie w tym 

samym miejscu”228. 

 

 

Zakończenie 
 

To pozwala nam wrócić na koniec do „kółka Hioba”; Kierkegaard nie miał raczej na 

myśli powtórzenia mitu, ale to właśnie dzięki mitowi i jego możliwościom koncepcja 

powtórzenia silniej jeszcze wiąże się z literaturą. Albo dokładniej: pozwala na sku-

tecznie powiązanie idei powtórzenia (takiej, jaką opisywał bezimienny młodzieniec) 

ze sferą sztuki narracyjnej i jej narzędzi, czyli z jednej strony z powtórzeniem tropów 

i motywów, a z drugiej z powtórzeniem schematów narracyjnych lub – gdy chodzi o 

literaturę – powtórzeniem struktury rytmicznej czy brzmieniowej. Barthes w pew-

nym momencie pisze, że język poezji współczesnej jako jedyny opiera się mitowi, 
                                                 
226 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 200, s. 239-270. 
227 Tamże, s. 262. 
228 Tamże, s. 257. 
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choć właśnie przez to także – paradoksalnie – wystawia się ona na łup mitu (w swo-

ich esencjalistycznych dążeniach wykorzystuje bowiem „widoczny nieporządek zna-

ków”, staje się „zabójstwem języka” i przestrzennym analogiem ciszy, a ten niepo-

rządek znaków jako poetycki odpowiednik esencjalistycznego porządku może łatwo 

zostać pochwycony przez mit i przekształcony w puste signifiant, które „posłuży do 

oznaczenia poezji”). Ciekawsze jest jednak to, co pisze o poezji klasycznej – ta bo-

wiem jest „systemem silnie mitycznym, ponieważ narzuca ona sensowi dodatkowe 

signifié, którym jest regularność”229.  

 Sama regularność, która zakłada pojawianie się pewnych (tych samych lub 

podobnych) elementów fabuły w czasie. Taki zabieg nie jest jedynym, z którego ko-

rzystają opowieści cierpienia. Antropologia medycyny określiła – dla własnych, 

oczywiście, celów – odpowiednie schematy narracyjne i węzłowe punkty fabuły, 

które chory/cierpiący zazwyczaj umieszcza w swoim opowiadaniu. Co ciekawe, po-

dobne zdarzenia/węzły fabuły można znaleźć – odpowiednio bardziej skomplikowa-

ne, rzecz jasna – także w sztukach narracyjnych.  

 

                                                 
229 Tamże, s. 266-267. 
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Zakończenie 

Ból i obecność w świecie. 

O polityce cierpienia 
 

 

 

1. Upewnienie istnienia   
 

Cielesność oznacza naszą przynależność do świata przyrody, a jednocześnie jest 

znakiem naszej jednostkowości – tym samym dualizmem jest też naznaczone do-

znawanie bólu: jest ono procesem (bo, jak pokazuje narratologia cierpienia, nie moż-

na – czy też: nie warto – mówić o samym momencie wystąpienia bólu, skoro jest on 

tylko pierwszym i jednym z wielu, wcale nie najważniejszym, elementem stanu cier-

pienia), który czyni z człowieka istotę społeczną – choćby tylko poprzez wprowa-

dzenie go do wspólnoty cierpiących, pacjentów, co wiąże się z szeroko rozpo-

wszechnioną obecnie medykalizacją i instytucjonalizacją cierpienia (przynajmniej w 

naszym kręgu kulturowym czy cywilizacyjnym). Ale doznanie bólowe jest także 

procesem poznania siebie, stanem doświadczenia siebie, kiedy to nasza jednostko-

wość zostaje w ostateczny sposób uprawomocniona: ból bowiem oddziela od innych 

ludzi – cała reszta ludzkości nie cierpi, cierpienie nie jest jej zwykłym, normalnym, 

fizjologicznym stanem, dla cierpiącego jest jednak realnością, ostatecznym dowo-

dem na jego istnienie.  

 W tej dwoistości, w stanie pomiędzy upewnieniem jednostkowego istnienia a 

włączeniem w obręb wspólnoty, którą oferuje ciało tkwi szansa współczesnej huma-

nistyki (tym bardziej, że problem cielesności – to paradoks – jest jednocześnie doce-

niana, jak i zaniedbywana): ciało i związana z nim problematyka stanowią medium 

pomiędzy tym, co prywatne i indywidualne, a tym, co zbiorowe, jednocześnie – są 

kluczowym elementem rozwijającej się i poszerzającej pole badawcze estetyki; tym 

samym zajmują centralne miejsce we współczesnej humanistyce.  

 Pomiędzy jednostkowością a ogólnością toczy się więc gra współczesnej kul-

tury i cywilizacji – jej przedmiotem jest człowiek z dostępnymi mu możliwościami 
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wyrażania siebie, także – za pośrednictwem sztuki. Te dwie kategorie (albo – inaczej 

– równowaga między nimi) są kluczowe dla dwóch chorób współczesnego człowieka 

czy, jak pisał autor tej koncepcji, „ducha współczesnego”. Constantin Noica opisał te 

schorzenia jako „katholitis” (niedostatek tego, co powszechne) i „todetitis” (niedo-

statek jednostkowości). O pierwszej z chorób pisał, że przejawia się „jako zatracenie 

się w akcie, jako nadmiar działania, wybujałość możliwości” (według Noiki na tę 

chorobę cierpi egzystencjalizm, a szczególnie Kierkegaard – o ruchu jako warunku 

powtórzenia była wcześniej mowa w rozdziale poświęconym Procesowi Kafki) i 

prowadzi do kolizji między podmiotem a tym, co ogólne: 

 
Świat powinien mieć sens, ale dla takiego podmiotu go nie ma. Człowiek stara się sam nadać 
mu sens, szamocze się i walczy on, lecz nie potrafi mu go narzucić. Cierpi. Ale jego choroba 
wiele już razy okazywała się dobrodziejstwem dla świata230.  

 

Druga z chorób powoduje w człowieku, który próbuje transponować swoją pojedyn-

czość na świat zewnętrzny poczucie nieadekwatności (tak jak w przypadku poprzed-

niej choroby było to poczucie wygnania), stąd też próba zmiany istniejącej ogólności 

(jako „niegodnej rzeczywistości”). Co ciekawe, Noica nie skupia się na problemie 

czającej się w tej postawie tyranii politycznej, ale stawia diagnozę nowoczesnej kul-

turze: 

 
Temu, kto wspiął się na poziom ogólności, tzn. kto zakosztował smaku tego, czego nie ma, 
niełatwo pogodzić się z tym, co jest, niezależnie od kłopotów, jakich miałby sobie napytać. 
Otóż wszystko wskazuje na to, że człowiek europejski, który tyle wycierpiał i tyle stworzył 
pod znakiem katholitis, szykuje się do cierpienia i tworzenia pod znakiem todetitis231.  

 

Wydaje się, że cierpienie jest lekarstwem na oba te schorzenia, skoro wprowadza 

równowagę pomiędzy ogólnością i jednostkowością, godzi te dwa sprzeczne dążenia 

człowieka w doświadczeniu bólowym. Także sztuka, która z bólu uczyniła przedmiot 

swojego działania jest sposobem negocjowania tego konfliktu – diagnoza Noiki 

umieszcza sztukę (pod nazwą tworzenia) w perspektywie historycznej (wahadło, je-

go zdaniem, wychyla się, czy: wychylało, w momencie powstawania tych rozważań, 

czyli w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, w stronę ograniczania jednostkowości 

                                                 
230 C. Noica, Sześć chorób ducha współczesnego, przełożył i wstępem opatrzył I. Kania, Oficyna Lite-
racka, Kraków 1997, s. 65.  
231 Tamże, s. 84-85. 
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w sztuce kosztem ogólności). Jednak ważniejszą konsekwencją tej diagnozy jest fakt, 

że historia sztuki jest historią naprzemiennego występowania tych dwu tendencji.  

 Potwierdzenie tego stanu kultury (i cywilizacji) można znaleźć i gdzie in-

dziej; potwierdzenia te, co tym bardziej cenne, dotyczą innych kontekstów. Gernot 

Böhme pisał w wykładzie poświęconym technicyzacji ludzkiego życia, dokładniej – 

narodzin i śmierci: 

 
W tej sytuacji widać coś, co wydaje mi się charakterystyczne dla elementarnej sytuacji antro-
pologicznej. Wyodrębnienie i kultywacja pewnych możliwych ludzkich zachowań potrafi 
wyprzeć i zdominować inne, odbiera im ich spójność, nakłada piętno irracjonalności. Owe 
inne możliwości jednak nie giną tak po prostu, lecz można ich – jako jednostka – doświad-
czyć tylko w akcie sprzeciwu. Chcieć „przeżyć” poród znaczy przeciwstawić się panującej 
tendencji do całkowitego unikania bólu. Chcieć włączyć poród w przestrzeń własnego życia 
znaczy podjąć ryzyko, przeciwstawić się ideologii pełnego bezpieczeństwa. 
 Mówiąc ogólniej – chcieć być w pełni człowiekiem to umieć się przeciwstawić232. 

 

To właśnie za pomocą bolesnego przeciwstawienia się stajemy się ludźmi, co zna-

czy, że ludzki ból jest środkiem negocjacji pomiędzy upewnieniem istnienia (ludzką 

jednostkowością) a tym, co ogólne (tu: panującą tendencją). Proces może przebiegać 

też w inną stronę, czyli: medium bólu, bolesność ciała może zostać wykorzystana do 

przymuszenia człowieka do tego, co ogólne; ważne jest bowiem miejsce cierpienia w 

tym porządku. Sztuka jest naturalnym polem tego procesu, jako ta, której językiem 

mówi współczesny człowiek, za pomocą języka której współczesny człowiek od-

czuwa. 

  Susan Sontag posłużyła się językiem cierpienia (należy przez to rozumieć, że 

kategoria cierpienia stanowi centrum jej słownika, punkt odniesienia dla innych ka-

tegorii) w swoim znanym eseju o wojnie, Looking at War [Przyglądając się wojnie] 

(stanowił on podstawę jej ostatniej monograficznej książki eseistycznej Regarding 

the Pain of Others [W związku z cudzym cierpieniem]). Esej ten jest rozważaniem 

nad przedstawialnością wojny i sposobami reprezentacji masowego cierpienia we 

współczesnej sztuce i środkach masowego przekazu. Pisała tam: 

 
Ikonografia cierpienia ma długi rodowód. Cierpienie, które najczęściej uznawano godnym 
przedstawienia, było rozumiane jako owoc gniewu – boskiego lub ludzkiego. (Cierpienie, 
którego przyczynę uznawano za naturalną, jak choroba czy poród, w historii sztuki jest re-

                                                 
232 G. Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przeł. P. Domański, przedmową opa-
trzył i redakcji naukowej przekładu dokonał S. Czerniak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, 
s. 41.  
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prezentowane nader skąpo; to, którego przyczyną był przypadek – w zasadzie było nieobec-
ne, tak jakby nie istniało cierpienie będące wynikiem nieuwagi czy pecha.) […] Zdaje się, że 
popyt na zdjęcia pokazujące ciała cierpiące dorównuje popytowi na fotografie ciał nagich233.  

 

Te rozważania dotyczą problemu fotografii wojennej, stąd powyższego cytatu nie na-

leży rozumieć jako postulatu zastąpienia przedstawień cierpienia spowodowanego 

boskim czy ludzkim gniewem przedstawieniami cierpień ludności cywilnej na skutek 

wojny czy okupacji – chodzi raczej o uzupełnienie zakresu sztuki pokazującej cier-

pienie. A także o uczynienie pożytku z istniejących werbalno-wizualnych retoryk 

cierpienia, o zastosowanie estetyki do uprawiania swoistej polityki cierpienia. 

 

 

2. Cierpienie jako kontynuacja polityki  

(tymi samymi metodami) 
 

Problem polityki bólu (polityki jako bólu? i bólu jako narzędzia polityki?), chociaż 

nie jest to może oczywiste, mieści się, a przynajmniej powinien, w centrum rozwa-

żań kulturoznawczych, dlatego, że polityka pozostaje w najściślejszym związku z es-

tetyką, a i ból łatwo podstawić każdym innym doznaniem lub doświadczeniem (sko-

ro on sam jest doświadczeniem ekstremalnym, stanowi dobry model każdego innego, 

z natury rzeczy – mniej ekstremalnego, doświadczenia). Owa polityka cierpienia po-

jawia się niemal we wszystkich interpretowanych tu filmach, w różnym oczywiście 

stopniu, jednak przynajmniej dwie chronologicznie pierwsze adaptacje Procesu 

(Wellesa i Thomasa), pierwsza i druga część Trylogii orfickiej oraz Czarny Orfeusz 

stanowią doskonałą realizację tego konceptu i trudno je interpretować z pominięciem 

tej problematyki.  

 Na początek pewna istotna dystynkcja, która powinna uprawomocnić stoso-

waną terminologię: 

 
Że człowiek jest istotą stworzoną do życia w państwie więcej niż pszczoła lub jakiekolwiek 
zwierzę żyjące w stadzie, to jasną jest rzeczą. Natura bowiem, jak powiadamy, nic nie czyni 
bez celu. Otóż człowiek jedyny z istot żyjących obdarzony jest mową. Głos jest oznaką rado-
ści i bólu, dlatego posiadają go i inne istoty (rozwój ich posunął się bowiem tak daleko, że 

                                                 
233 S. Sontag, Looking at War, [w:] The Best American Essays 2003, pod red. A. Fadiman, Houghton 
Mifflin Company, Boston-New York 2003, s. 253.  
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mają zdolność odczuwania bólu i radości, tudzież wyrażania tego między sobą). Ale mowa 
służy do określenia tego, co pożyteczne czy szkodliwe, jak również i tego, co sprawiedliwe 
czy też niesprawiedliwe. 
 To bowiem jest właściwością człowieka, odróżniającą go od innych stworzeń żyją-
cych, że on jedyny ma zdolność rozróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwo-
ści i tym podobnych; wspólnota zaś takich istot staje się podstawą rodziny i państwa234. 

 

Skoro więc do wyrażenia bólu (tak samo, jak i radości), to według Arystotelesa, wy-

starcza głos (czyli posiadanie głosu, możliwość przekazania, może być, że w sposób 

nieartykułowany – jękiem, wyciem, krzykiem, doświadczonego bólu spełnia pewną 

jednostkową i prywatną potrzebę człowieka), nie powinien istnieć problem wyrażal-

ności bólu. Mowa, czyli to, co da się powiedzieć, i to, co jest wyrażaniem (a jeszcze 

dokładniej: to, co jest przedmiotem retoryki), przeznaczona jest do zupełnie innych 

celów. Jakich? Można zaryzykować: do uprawiania polityki. Orzekanie o tym, co 

sprawiedliwe i niesprawiedliwe jest niczym innym, jak ingerencją w sferę publiczną, 

skoro na tej zdolności człowieka (i tylko człowieka) opiera się możliwość ustano-

wienia wspólnoty. Ustanawianie (a choćby i odmowa ustanowienia) wspólnoty jest 

uprawianiem polityki. 

 Jednak polityki nie możemy rozumieć po prostu jako sfery władzy i panowa-

nia nad rzeczami bądź ludźmi. Rancière opisuje politykę jako praktykę „rekonfigura-

cji podziału zmysłowości”235. Przy czym zmysłowość rozumie on w znaczeniu, jakie 

nadał temu terminowi (Sinnlichkeit) Kant jako „zdolność uzyskiwania wyobrażeń 

(zdolność odbiorczości) w taki sposób, w jaki jesteśmy pobudzani przez przedmio-

ty”236. Natomiast podział trzeba tu rozumieć w obu znaczeniach tego słowa jako 

„wyznaczanie granic podziału”, ale też „współ-dzielenie”237; jak widać, dzielenie 

zawiera w sobie zarówno element dynamiczny, jak i statyczny, dzięki czemu nie wy-

klucza żadnego ze stanów społecznego funkcjonowania (ani zmiany, ani trwania) z 

dziedziny polityki. 

 Sztuka i polityka są nierozerwalnie związane w definicji podziału zmysłowo-

ści, które (i definicję, i podział, takie mam przekonanie) razem fundują. Ów podział 

                                                 
234 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz,[w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 27 
(1253b). 
235 J. Rancière, Estetyka jako polityka [w:] tenże, Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, 
Warszawa 2007, s.25. 
236 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, tom I, s. 94. 
237 O podstawowych pojęciach Rancière’a pisze Jan Sowa w: Od tłumacza [w:] J. Rancière, Dzielenie 
postrzegalnego, przeł. M. Kropiwnicki i J. Sowa, Kraków 2007, s. 59. Patrz także: tamże, Słownik 
terminów Jacquesa Rancière’a, zestawił K. Mikurda, s. 178. 
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zmysłowości jest zasadą życia zbiorowości, określającą, co w jej obrębie jest możli-

we – dzięki temu chociażby, że jest postrzegalne (estetyczne), a przez to służy do 

zbudowania określonej formy życia wspólnotowego (polityczne). To, co estetyczne i 

to, co polityczne pozostaje w dynamicznym związku – polityka oddziałuje na estety-

kę ingerując w przestrzeń widzialnego (tym samym stawia estetyce wyzwanie, zmu-

sza do korekty postrzegania) i tak samo sztuka będąc „instrumentem tworzenia no-

wych dekoracji życia” zmienia ustalony dyskurs opisu form życia, dźwiga na swoich 

barkach (jak pisze Rancière o projekcie Mallarmégo) „zadanie organizacji nowej to-

pografii stosunków społecznych”238.  

 By jeszcze doprecyzować ledwo tu zarysowane związki polityki i sztuki (es-

tetyki), zacytować należy objaśnienie, jakiego udziela Rancière: 

 
„Sztuka”, w liczbie pojedynczej, opisuje podział przestrzeni prezentacji, przez który przed-
mioty sztuki są identyfikowane jako takie. Tym, co z kolei łączy praktyki artystyczne z pro-
blemem wspólnoty, jest zarazem materialne i symboliczne tworzenie określonej czasoprze-
strzeni zawieszającej zwykłe formy doświadczenia zmysłowego. Sztuka nie jest polityką ze 
względu na komunikaty lub uczucia, jakie przekazuje na temat porządku świata. Nie jest nią 
również ze względu na sposób, w jaki przedstawia strukturę społeczną, Konflikty oraz toż-
samości grup społecznych. Sztuka jest polityką przez sam dystans przybierany wobec swoich 
funkcji, przez wprowadzany typ czasu oraz przestrzeni, przez sposób, w jaki dzieli ten czas i 
zaludnia tę przestrzeń239. 

 

A nieco dalej dodaje jeszcze: 

 
Stosunek między estetyką a polityką jest zatem, mówiąc dokładniej, stosunkiem między ową 
estetyką polityki a „polityką estetyki”, to znaczy sposobem, w jaki praktyki oraz formy wi-
dzialności sztuki wkraczają w podział zmysłowości i w jego rekonfigurację, wydzielają prze-
strzeń i czas, podmioty i przedmioty, część wspólną i własną240. 

 

Estetyka i zmysł (jako refleksja i jej przedmiot) stanowią miejsce, w którym łączą się 

przemoc symboliczna i władza oparta na sile i zadawaniu cierpienia. Niniejsza praca, 

której charakter można by określić – posługując się terminologią nauk przyrodni-

czych – jako podstawowy (opisuje bowiem głównie mechanizmy retoryczne, a w 

mniejszym stopniu ich praktyczne zastosowanie), w tym właśnie obszarze może zna-

leźć swoje najpełniejsze rozwinięcie. Tu tylko zostaną zasygnalizowane możliwości 

interpretacji kultury, które czerpią z teorii retoryki cierpienia i jednocześnie są klu-
                                                 
238 J. Rancière, Estetyka jako polityka, s.31. 
239 Tamże, s. 24. 
240 Tamże, s. 25. 
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czowe dla ludzkiej zbiorowości w najbardziej praktycznej sferze jej egzystencji – na 

przykładzie filmu Rok 1984 według Orwella. 

 

 

Rok 1984: groza estetycznej opresji 

 

Książka Orwella (i film, który jest jej wierną adaptacją) najczęściej jest interpreto-

wana jako polityczny traktat, głos przeciw dwudziestowiecznym totalitaryzmom, czy 

wprost – powieść antysowiecka, a nawet – w subtelniejszych analizach – jako roz-

ważania na temat związku języka i moralności. Każde z tych określeń odsyła jednak 

do ogólniejszego: to książka polityczna (mimo że Orwell pisał w swoim głośnym 

eseju Politics and the English Literature: „W naszych czasach zasadniczo prawdziwe 

jest [stwierdzenie], że literatura polityczna to zła literatura”241). Rzeczywiście, Rok 

1984 to traktat polityczny, jednak nie w tym znaczeniu, jakie temu terminowi zwykło 

się nadawać – jego tematem jest polityka, ale rozumiana tak, jak rozumie ją Ranciè-

re: jako wyznaczenie topografii stosunków społecznych poprzez działanie estetycz-

ne. Rok 1984 jest więc dziełem politycznym, bo jest przede wszystkim dziełem este-

tycznym – estetykę czyni swoim tematem, a także problematyzuje ją (przez co 

można uznać duże jego partie za metaestetyczne).  

  Partia rządząca Oceanią sprawuje kontrolę nad społeczeństwem za pomocą 

narzędzi estetycznych – opis warunków życia ludzi to sfera estetyczna, natomiast 

pokazane w powieści (i filmie) ukryte mechanizmy tej władzy – to poziom metaeste-

tyczny. Policja polityczna, która kontroluje życie mieszkańców Oceanii nosi nazwę 

Policji Myśli [Thought Police], w istocie jednak nazwą bardziej adekwatną, jak i od-

dającą charakter stosowanej opresji byłaby Policja Zmysłów. W myśl koncepcji 

Rancière’a „policja zmysłów” jest pleonazmem, skoro mówi on: 

 
Ja sam powtarzam często, że hasłem policji jest: „Idźcie stąd! Tu nie ma nic do oglądania!”. 
Policja określa układ tego, co widzialne, wyobrażalne i możliwe, powstały dzięki systema-
tycznej produkcji tego, co dane, a ni poprzez spektakularne strategie kontroli i represji242.  

                                                 
241 G. Orwell, Politics and the English Literature, [w:] tenże, The Collected Essays, Journalism and 
Letters of George Orwell, Volume 4: In Front of Our Nose, pod red. S. Orwell i I. Angusa, Penguin 
Books, Harmondsworth 1971, s. 165. 
242 J. Rancière, Sztuka tego, co możliwe. Jacques Rancière w rozmowie z Fulvią Carnevale i Johnem 
Kelseyem, [w:] tenże, dz. cyt., s. 157. 



 140 

 

Świat, w którym żyją bohaterowie jest bowiem światem anestetycznym. Jego filmo-

wa konkretyzacja pokazuje to doskonale: świat (zarówno mieszkania, biura, całe 

miasto) jest monochromatyczny; to, że jest brudny i zdewastowany jest także istotne 

– zaprzeczenie estetyki dokonuje się tu bowiem na wszystkich jej poziomach. Oby-

watele tego kraju są metodycznie pozbawiani doznań zmysłowych – dotyczy to ota-

czających ich krajobrazów miasta, wyposażenia wnętrz, ubrań, a także smaków (ra-

cjonowane jedzenie), zapachów (wizyta Winstona Smitha u prostytutki w dzielnicy 

Proli jest istotna ze względu na intensywny zapach perfum), doznań erotycznych 

(państwo prowadzi kampanię – widzimy jeden z wykładów – która ma na celu wy-

eliminowanie popędu seksualnego). To świat, w którym nie istnieje sztuka, a jedyną 

formą literatury jest maszynowo wytwarzana literatura pornograficzna dla Proli.  

 Polityczny bunt Winstona i Julii jest więc w istocie buntem estetycznym, czy-

li: buntem przeciwko zastanemu porządkowi estetycznemu – bohaterowie chcą czuć, 

chcą doznawać i to pragnienie doznań, według definicji cytowanego wyżej Gernota 

Böhmego, jest próbą odzyskania pełni człowieczeństwa. Para przeciwstawiając się 

estetycznej hegemonii państwa próbuje poszerzyć „przestrzeń widzialnego”, zwięk-

szając spektrum możliwych doznań. Dlatego Winston kupuje szklaną kulę-przycisk 

do papieru, który jest niczym ponad piękny przedmiot (tym bardziej bezużyteczny, 

że nawet nie wie, do czego służy). I dlatego do pierwszego spotkania kochanków do-

chodzi poza miastem w bajecznie zielonej scenerii łąk. I dlatego też radość z ich ero-

tycznych doznań jest wzbogacana przez inne doznania (najpierw – piękno natury, 

później – staroświeckie piękno wynajętego pokoju w proletariackiej dzielnicy, a 

wreszcie – smak prawdziwego jedzenia, kawy, herbaty). Ich sprzeciwem wobec no-

womowy (i zarazem kolejną – tym razem na poziomie języka – próbą rekonfiguracji 

zastanego stanu rzeczywistości) jest używanie zakazanego „Kocham cię”.  

 Metaestetyczny wymiar temat ten uzyskuje podczas przesłuchań i „leczenia” 

(może lepiej: swoistej resocjalizacji czy reedukacji) Winstona (w książce dodatkowo 

reprezentuje go obszernie przytaczana wywrotowa książka Emmanuela Goldsteina 

The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism [Teoria i praktyka oligar-

chicznego kolektywizmu], którą czyta Winston). Nieprzypadkowo to leczenie polega 

na jednoczesnym zadawaniu bólu fizycznego i korygowaniu zmysłów (konkretnie: 
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zmysłu wzroku) Winstona: przesłuchujący go O’Brian w pamiętnej scenie pokazując 

Winstonowi cztery palce próbuje nie tyle zmusić go do przyznania, że w istocie wi-

dzi pięć palców, ale do uwierzenia w to, do zdrady swoich zmysłów. A później ko-

mentuje metodę reedukacji w dialogu z Winstonem: 

 
– W jaki sposób jeden człowiek może utwierdzić swoją władzę nad innym, Winstonie? 
– Zadając mu ból.   
– Właśnie, zadając mu ból. Samo posłuszeństwo nie wystarcza. Gdy ten nie będzie cierpiał, 
czy można być pewnym, że będzie posłuszny twojej woli, a nie swojej własnej?243  

 

Największą zbrodnią przeciw państwu jest więc zamach na ustanowiony przez nie 

porządek estetyczny – tego dopuszczają się Winston i Julia w imię swojego człowie-

czeństwa. Ten czyn, który jest przeciwstawieniem się ideologii bezpieczeństwa (któ-

re tu oznacza brak estetyki, czyli bezczucie) pozwoli torturowanemu Winstonowi 

twierdzić, że jest człowiekiem, nawet jeśli – jak twierdzi O’Brian – ostatnim244.  

 

 

 

 

 

                                                 
243 G. Orwell, Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, Harmondsworth 1964, s. 214 (w filmie ten dia-
log pojawia się właściwie w niezmienionej formie): „ ‘How does one man assert his power over an-
other, Winston?’ Winston thought. ‘By making him suffer,’ he said. ‘Exactly. By making him suffer. 
Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can you be sure that he is obeying your will and 
not his own?’.  
244 Tamże, s. 217: „ ‘And do you consider yourself a man?’ ‘Yes.’ ‘If you are a man, Winston, you are 
the last man’.” 
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Appendix 

Historię piszą cierpiący. 

O narratologii bólu 
 

 

 

Wprowadzenie 
 

Narracja chronicznego bólu – tak antropologia medycyny nazywa opowieść pacjenta 

(czyli chorego i kogoś, kto cierpi) o doświadczanym cierpieniu fizycznym i psy-

chicznym. Opowieść ta ma w medycynie wiele zadań: od diagnostycznych (dzięki 

opowieści lekarz dowiaduje się o naturze bólu pacjenta i może odpowiednio dosto-

sować do niego leczenie) do terapeutycznych (lekarz bądź terapeuta nakłania pacjen-

ta do opowieści o własnym cierpieniu, co pozwala zracjonalizować doświadczenia i 

ukoić lęki, które towarzyszą bólowi). Ciało opisywane wcześniej jako punkt wspólny 

doświadczenia i próby jego wyrażenia jest także medium, które uniwersalizuje obie 

te funkcje: to właśnie dzięki ludzkiej cielesności jako uniwersalnej podstawie narra-

cja cierpienia pacjenta łączy się z narracją cierpienia artysty – nic dziwnego więc, że 

obie te narracje posiadają wspólną strukturę i prowadzone nad nimi badania uzupeł-

niają się.  

 W tym rozdziale zarówno na podstawie wiedzy, jakiej dostarcza antropologia 

medycyny wykorzystująca wyniki badań klinicznych, jak i narratologia, pojawiają 

się analizy filmowych narracji cierpienia, których dostarczają opowieści o chorych 

na AIDS (jako obecnie najbardziej rozpowszechnione), a także tzw. narracje termi-

nalne (czyli opowieści o cierpieniu z powodu choroby nieuleczalnej w stadium ter-

minalnym, choroby prowadzącej do śmierci).  
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1. Koniec cierpienia, koniec historii 
 

W eseju, który zdaje się być pobocznym efektem jego narratologicznych i historycz-

nych studiów – Ciała i ich fabuły [Bodies and Their Plots] – Hayden White opierając 

się na freudowskiej koncepcji fabuł, jakim mogą podlegać popędy, sformułował – 

choć w bardzo ogólnym zarysie, dostosowanym do tego niewielkich rozmiarów, 

przyczynkarskiego w istocie tekstu – coś, co można nazwać teorią warunków brze-

gowych zaistnienia historii ciał. Warunki zaistnienia – ewentualnie: przesłanki do 

stworzenia – fabuły ciała White wymienia trzy245: 

1. Możliwość zdefiniowania ciała normalnego. To „ciało normalne” (czyli stan ciele-

snej normy) byłoby tym, z czego historia konkretnego ciała bierze swój początek. 

Cielesna norma w historii ciała stanowi podstawę rozwijania fabuły w obrębie każ-

dego związku występującego między jej elementami, skoro narracja ciała jest o tyle 

specyficzna, że każdy element wiąże z ciałem (świat przedstawiony zamyka się tu w 

granicach ciała). Istnienie ciała normalnego wymaga także istnienia tego, co White 

nazywa „anty-ciałem”, „ciałem-anomalią” czy „pseudo-ciałem” – jest ono końcem 

fabuły, miejscem, do którego opowieść ciała dąży, jest kresem każdego ze związków 

kształtujących fabułę: przyczynowo-skutkowego, następstwa czasowego, celowości; 

tym kresem jest – najogólniej rzecz ujmując – duch albo materia. 

2. Uorganizowanie materii ciała. White pisze o ciele, wskazując na etymologię, jako 

„materii z-organ-izowanej”, przypominając, że organ (z greckiego: organon) to 

rzecz, przy pomocy pracujemy. Materia z-organ-izowana więc to taka, która jest 

„podatna na różnorakie wykorzystywanie”. To, jak ciało i jego poszczególne elemen-

ty są wykorzystywane (a to wykorzystanie ciała zamyka się w określonych powyżej 

granicach: duch nim zawiaduje, a materia stanowi granicę użycia) jest określane 

przez „władze umysłowe” z jednej i „zmysły” z drugiej strony.  

3. Ustalenie dokumentacji, na której opierać się będzie narracja. Tę dokumentację 

White ironicznie (i zmyślnie) nazywa „korpusem materiałów, który posłużyć może 

jako dowód czy też dokumentacja procesu rozwoju, jakiemu zdawało się ono podle-
                                                 
245 H. White, Ciała i ich fabuły, przeł. M. Wilczyński, [w:] tenże, Poetyka pisarstwa historycznego, 
pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, Universitas, Kraków 2000; tu streszczam, omawiam i 
cytuję fragmenty znajdujące się na stronach: 356-358. Tekst oryginalny Bodies and Their Plots znaj-
duje się w książce Choreographing history, pod red. S. Foster, Indiana University Press, Bloomington 
1995 (s. 229-234). 
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gać w toku swej bolesnej artykulacji”. I chociaż „bolesność” pojawia się w całym 

eseju po raz pierwszy i bodaj ostatni, łatwo więc ten element przeoczyć, a przecież 

jest nadzwyczaj istotny (nie tylko w kontekście tych rozważań, ale także dla odczy-

tania tekstu White’a): ów proces rozwoju, jak pseudonimuje go White, dzięki które-

mu ciało może opowiedzieć swoja historię jest procesem bolesnym, a relacja z niego 

jest oparta na retoryce cierpienia. Cierpiące ciało jest doskonałym warunkiem zaist-

nienia narracji, bo historia, jak pisze dalej White, musi dotyczyć czegoś specyficzne-

go, wyjątkowego, co przekracza własne cechy gatunkowe.  

 Z tego wynika konkluzja, która określa ogólną zasadę dotyczącą przedmiotu 

narracji (w czym można też czytać warunek zaistnienia jakiejkolwiek historii): 

„Każda historia jest opowieścią o sposobach, w jakie (konkretne) indywiduum naru-

sza specyfikę gatunku. Indywiduum jest potworem, lecz nie wszystkie potwory są 

indywiduami”246. (Jak wynika z tego wywodu, tylko te z potworów nie są indywidu-

ami, wśród których cech gatunkowych znajduje się i potworność.) I dalej: 

 
Dotyczy to również ciał, a w każdym razie ich historii. Tylko ciało, czy też raczej ciała po-
tworne mogą być przedmiotami jakiejkolwiek dającej się pomyśleć historii ciała, gdyż to 
właśnie potworność stanowi normę dla wszystkich ciał rzeczywistych: normalny przedstawi-
ciel gatunku nie może mieć historii, ponieważ służy jako tło, względem którego zmiany na-
zywane przez nas „historycznymi” dają się wymierzyć. […] Historia (lub historie) ciała (lub 
ciał) jest i może być tylko historią (lub historiami) ciała (lub ciał) potwornego. Ciało normal-
ne historii mieć nie może247. 

 

Wtrącona do tego wywodu „bolesna artykulacja” narracji ciała zyskuje teraz dopeł-

nienie: przemiana ciała normalnego w ciało potworne może się odbyć niemal wy-

łącznie jako akt cierpienia (nie tylko w przypadku okaleczenia, choroby czy defor-

macji ciała, ale także w przypadku jego przemiany opartej o – jak to nazywa White – 

dyscyplinę czy też środki kosmetyczne). Stąd możliwe i uprawnione zdaje się 

stwierdzenie, że jedynym ciałem zdolnym opowiedzieć własna historię, jest ciało bo-

lesne, a historia ciała jest dyskursem cierpienia i w jego obrębie może zaistnieć. 

                                                 
246 Tamże, s. 358. W oryginale odpowiednikiem słowa indywiduum jest individual; zastosowany tu 
przekład jest językowo poprawny pod warunkiem, że będziemy traktować owo indywiduum w katego-
riach opisowych, pomijając pejoratywny kontekst, jaki nadaje mu polszczyzna. White używa tego 
słowa w znaczeniu „szczególna jednostka”, „wyjątkowy osobnik”: „Every history is a story of the 
ways in which the individual (some individual) violates the specificity of the species. The individual 
is a monster, but not all monsters are individuals” (H. White, Bodies and…, s. 233). 
247 Tamże.  
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 Hayden White zestawia także w swoim eseju katalog ciał spotwornianych – 

jak ostrzega skonstruował go „na zasadzie czystego przypadku i według własnych 

odczuć”248; na liście obok męczenników i ludzi (ciał) chorych znaleźli się ci, których 

ciało w historii zostało użyte (z-organ-izowane) do zbrodni czy po prostu przyczyni-

ło się do ludzkiego cierpienia, ale także ludzie/ciała-obiekty przemiany, której bez-

pośrednią przyczyną była ingerencja kosmetyczna (dokładniej: zastosowanie chirur-

gii kosmetycznej). Te ostatnie są przypadkiem znaczącym ze względu na, po 

pierwsze, dobrowolność aktu cierpienia (mieszczą się bowiem w kategorii samooka-

leczeń), a po drugie, ze względu na skomplikowany system komunikacji, w którym 

tak przemienione ciała uczestniczą (nie opowiadają one swojej historii niejako przy 

okazji przemiany, ale przeciwnie – ich przemiana jest środkiem i językiem komuni-

kacji). 

 

 

Okaleczenie: w stronę piękna i tożsamości 

 

Dobrowolne transformacje ciał (które u White’a przywołane są imionami postaci 

kultury popularnej) sięgają oczywiście daleko poza współczesność i każde z nich 

można – jak to czyni socjologia i antropologia – widzieć w perspektywie ewolucji 

form rytualnych społeczności prymitywnych, a także religijnych rytuałów świata an-

tycznego i post-antycznego. I tak właśnie Kim Hewitt interpretuje samookaleczenia 

(tatuaże, kolczyki, blizny) jako ślady rytuałów przejścia stosowanych w plemiennych 

społeczeństwach dla zyskiwania tożsamości (np. wejście w dorosłość) lub zmiany 

statusu społecznego (tu – odpowiednio – zyskanie pełni praw jako dorosły członek 

wspólnoty), a w przypadku anoreksji – schemat ascetycznego doskonalenia ciała lub 

dążenia do moralnej czystości249. 

                                                 
248 Tamże, s. 359. White dzieli ciała potworne na dwie grupy według płci, choć sam zastrzega, że płeć 
kulturowa, którą sugerują ich imiona jest nieważna, a nawet nieokreślona. Podział ten budzi też inną 
wątpliwość. Można by go uznać za nieważny, gdyż jedna część tabeli (ta żeńska) zostanie zapełniona 
znaczną większością przedstawicielek populacji – kobietami-matkami. Oczywiście koncepcja White’a 
broni się przed takim zarzutem, gdyż ciążę i poród (zdarzenia, które logika każe uznać za – nomen 
omen – narracyjnie płodne) trzeba zaliczyć do wydarzeń nienaruszających specyfiki gatunku. 
249 K. Hewitt, Mutilating the Body: Identity in Blood and Ink, Bowling Green State University Popular 
Press, Bowling Green, OH 1997, s. 38-39, 44. 
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 Przemiana ciała jako sposób na podniesienie statusu społecznego jest szcze-

gólnie interesująca ze względu na to, że wymaga jawności – deformacja, by była 

skuteczna, musi być widoczna, co podkreśla komunikacyjną funkcję ciała. Ta jaw-

ność i nastawienie na komunikację prowadzi Hewitt do wniosku, że przemiana ciała 

znamionując zmianę statusu społecznego ostatecznie także odróżnia człowieka od 

zwierząt, wyklucza go ze świata zwierząt – taka dobrowolna przemiana jest zwień-

czeniem procesu rytualnej inicjacji i wyraźnym znakiem socjalizacji250. 

 Spośród przemian ciała najbardziej interesujący – szczególnie w kontekście 

procesów pisania/czytania – jest, rzecz jasna, tatuaż, bo obok innych swoich funkcji 

(i przyporządkowanych im znaczeniom), jak znak odporności na ból, symbol maczy-

zmu, znak przynależności (potwierdzenie tożsamości poprzez integrację z określona 

grupą społeczną), by wymienić tylko kilka, jest także symbolem pisania – trzy ele-

menty tatuażu ściśle się bowiem łączą z pierwotnym pojęciem literatury: atrament, 

skóra (jako symbol materiału, na którym się pisze) i napis czy ewentualnie znak gra-

ficzny (jako efekt aktu pisania). Oprócz wypełnienia funkcji wyżej wymienionych 

komunikatów społecznie istotnych tatuaż zawiera także inny, zdwojony przekaz: ból 

towarzyszący jego wykonaniu i znaczenie zapisanego na skórze komunikatu (podob-

nie rzecz ma się z blizną – jest ona znakiem przeżytego bólu, ale równocześnie może 

być też np. jawnym komunikatem męstwa lub bezmyślnej brawury). Co nietrudno 

dostrzec, w tak właśnie zdefiniowanym tatuażu tkwi dokładny schemat bolesnej nar-

racji ciała.  

Kim Hewitt podkreśla fakt, że tatuowanie jest procesem, który sięga dalej niż 

nużące i bolesne wykonywanie rysunku na skórze – po nim następuje jeszcze gojenie 

rany powstałej w jego wyniku i pojawienie się przekształconego ciała. Cały więc akt 

ma swoje odpowiedniki w procesie twórczym, a także w procesie recepcji lub kształ-

towania się znaczenia (niezależnie od tego, którą z istniejących jego koncepcji 

uznamy za obowiązującą); tatuowanie jest bowiem „aktem wysoce społecznym”, 

który wpływa na pojawienie się znaczenia w określonym środowisku społecznym251.  

 

 

 
                                                 
250 Tamże, s. 39. 
251 K. Hewitt, dz. cyt., s. 74. 
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Fabularyzacja fizjologii według White’a 

 

Powróćmy do Haydena White’a; katalogi ciał potwornych dookreślają jego teorię, 

ale nie mówią nic o metodologii badań, którym poddać należy historie ciał, zresztą – 

takiej metodologii w szkicu nie znajdziemy. Jednak tekst kończy wskazówka, która 

jednocześnie stanowi niejaką pomoc w opisie ciał potwornych, ale także prowadzi 

White’a do wniosków, które zdają się podkopywać wyłożoną teorię. Pisze on: 

 
Pomocna może się tu okazać tyko wyobraźnia. Musimy wzmocnić wszelkie możliwe wizu-
alizacje tych potworności po przez badania dotyczące tego, jak przedstawiały się one zmy-
słom innym niż wzrok252. 

 

To, rzecz jasna, dyrektywa słuszna – nie tylko dla tych konkretnych badań, ale także 

dla zastosowań estetyki jako takiej: w istocie bowiem White radzi poszerzenie hory-

zontów i użyteczności estetyki, postulując jeszcze większą jej interdyscyplinarność 

(czy: szerszą jej wielodyscyplinarność). Taki postulat (zgodny przecież z niektórymi 

współczesnymi koncepcjami, jak choćby z omawianą wcześniej koncepcją Wolfgan-

ga Welscha) prowadzi jednak do dalszych konsekwencji. Otóż możliwość posłużenia 

się zmysłami innymi niż wzrok kieruje White’a najpierw do dźwięków wydawanych 

przez ciała potworne, a następnie do ich zapachu (smród ascetów, słodki zapach 

świętości). To naprowadza go na myśl, że historia ciała jest w istocie – i tak może 

być rekonstruowana – historią jego zapachów, a także – White badaniem obejmuje 

kolejny zmysł – smaku, co ściśle wiąże się z płynami, jakie wydzielają ciała: 

 
W istocie szereg kluczowych tabu opiera się na przesądach dotyczących natury wydzielin. 
Być może źródłem ontologicznego niepokoju nie jest śmierć, lecz świadomość tego, że ciało 
cieknie. […] Ciało cieknie nawet jeśli nie zostało poddane perforacji, przekłute, czy też w ja-
kiś inny sposób spenetrowane253.  

 

Chociaż zaletą takiego postulatu jest niewątpliwie poszerzenie pola zainteresowań i 

wzmożenie interdyscyplinarności badań, projekt ten ma też istotne wady. Po pierw-

sze, jest sprzeczny z wyłożoną uprzednio teorią ciał potwornych i ich historii. White 

zdaje się teraz zaprzeczać swojemu wywodowi i warunkuje możliwość zaistnienia 

narracji ciała od – zaledwie – istnienia jego fizjologii (to dość ryzykowne sformuło-
                                                 
252 H. White, Ciała i ich…, s. 359. 
253 Tamże, s. 360 (w tekście oryginalnym, H. White, Bodies and…, cytat znajduje się na s. 234). 
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wanie oznaczać ma tu, że ciało żyje i prawidłowo wypełnia swoje funkcje życiowe), 

bo przecież – jak zauważa – owo przeciekanie ciała [the leakage of the body] jest 

procesem naturalnym czyli fizjologicznym (w medycznej nomenklaturze fizjologicz-

ny oznacza stan normalny, nie-chorobowy, prawidłowy), co on sam podkreśla, pi-

sząc, że ciało cieknie „nawet jeśli nie zostało poddane perforacji, przekłute, czy też 

w jakiś inny sposób spenetrowane” (co w oryginale brzmi tym mocniej, że zostało 

opisane trzema synonimicznymi wyrażeniami oznaczającymi przebicie: perforated, 

punctured, or otherwise penetrated).  

Po drugie, opisując „przeciekanie ciała” jak źródło ontologicznego niepokoju 

White myli skutek z przyczyną – przeciekanie ciała jest bowiem znakiem przenika-

nia się świata ludzkiego i świata przyrody, braku hermetycznego oddzielenia, a to 

dopiero może być powodem niepokoju (chociaż i to stwierdzenie jest dyskusyjne – 

przenikanie się ciała z tym, co wobec niego zewnętrzne może przecież niwelować 

efekt wyobcowania).  

 Można jednak pogodzić te dwa rozbieżne stanowiska White’a i do tego też 

momentu cały powyższy wywód zmierzał: te dwie sfery – potworność ciała i jego fi-

zjologię – łączy właśnie ból, który, należy zauważyć, mieści się właśnie na granicy 

między nimi: jest nieodzownym (nawet przy stanie dzisiejszej farmakologii i techni-

ki medycznej) elementem potwornienia ciała, a także jest wynikiem jak najbardziej 

normalnego i prawidłowego (fizjologicznego) działania układu nerwowego. Ból więc 

byłby uniwersalnym warunkiem zaistnienia narracji jako takiej; zauważmy też, że 

przedstawiona powyżej koncepcja jest zbieżna z jedną z najbardziej znanych i roz-

powszechnionych tez współczesnej humanistyki – tezą Francisa Fukuyamy o „końcu 

historii”254 – o zgodności można mówić, rzecz jasna, tylko na poziomie narratologii, 

a nie teorii polityki: nie bez przyczyny Fukuyama pisał o końcu historii (czyli w isto-

cie – wyczerpaniu narracji dziejów), a nie o końcu zdarzeniowości. Oczywiście taka 

„narratologia cierpienia” jest także krytyką255 projektu końca historii – nie istnieje 

wszak dziś taka perspektywa poznawcza (przez co rozumiem brak naukowych pod-

staw), która mogłaby wykluczyć cierpienie – zarówno na poziomie jednostkowym, 

                                                 
254 Patrz: F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Hamish Hamilton, London 1992 (polski 
przekład: Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań 1996). 
255 Takiego też argumentu (argumentu nieusuwalnego cierpienia) używał w polemice z Fukuyamą Ja-
cques Derrida. Patrz: J. Derrida, Specters of Marx: State of the Debt, the Work of Mourning and the 
New International, Routledge, New York-London 1994. 
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jak i międzyludzkim, społecznym, itd. Historię piszą więc cierpiący, względnie – o 

cierpiących (przy czym, ze względu na powszechność cierpienia i ludzką zdolność 

współczucia/współodczuwania, obie grupy należą co najmniej do zbiorów o części 

wspólnej). 

 

 

2. Opowiedzieć cierpienie 
 

Problem wyrażania i opisywania bólu współczesna medycyna i antropologia medy-

cyny uważają za kluczowe (można powiedzieć, że – w przypadku medycyny – naj-

ważniejsze obok samego leczenia) pole swojej działalności. Najważniejszym zaś w 

tym polu zainteresowań rozróżnieniem, na którym opiera się zarówno teoria, jak i 

praktyka medyczna, jest podział na ból ostry i przewlekły. Oba te rodzaje bólu różnią 

się na wielu płaszczyznach – od objawów (w przypadku bólu ostrego próbuje się sto-

sować prymitywne algometry), przez reakcje organizmu (na wszystkich trzech po-

ziomach: fizycznym, korowym i podkorowym), aż po fizjologiczne podstawy; naj-

prostszym rozróżnieniem zdaje się twierdzenie, że ból ostry jest sygnałem 

alarmowym o rozwijającej się chorobie, a ból przewlekły sam jest chorobą256. 

 Wypowiadanie własnego doświadczenia bólu jest procesem niezwykle skom-

plikowanym, a pozorna łatwość jego wyrażania za pomocą prymitywnych, zwierzę-

cych sygnałów głosowych, mimicznych lub gestów jest myląca. O tym skompliko-

waniu świadczy chociażby potencjalna liczba kombinacji, w wyniku których 

powstaje narracja bólu, a których elementy biorą się z dwóch kluczowych dla wyra-

żania bólu czynników: ekstrawertycznej lub introwertycznej struktury osobowości 

chorego (bądź – komplikując rzecz jeszcze bardziej – stopnia ekstrawertyczności lub 

introwertyczności tejże), a także etnicznego i kulturowego pochodzenia pacjenta257. 

Ta druga kategoria otwiera niewyczerpaną liczbę możliwości – skoro bowiem dla 

wyrażania bólu ważna jest tożsamość kulturowa, to każdy z jej wielu elementów na 

wielu poziomach ma istotny wpływ na wyrażanie bólu (dla narracyjnych zdolności 

istotny jest przecież idiolekt, jakim posługiwali się domownicy, bajki, jakich słucha-
                                                 
256 O różnicach między bólem ostrym a przewlekłym patrz: M. Schwob, Ból, przeł. J. Kluza, Książni-
ca, Katowice 1999, s. 72-81; T.M. Domżał, Ból, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 103-11. 
257 M. Schwob, dz. cyt., s. 89. 
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liśmy w dzieciństwie, pierwsze lektury, itd.). I chociaż ból zawsze jest doświadczany 

przez jednostki, a nie przez grupy, to jego komunikacja zależy od grupy, do jakiej 

należymy (od wielu takich grup)258.  

 Niezależnie od powyższych problemów wyrażanie bólu jest nieodzownym 

warunkiem poprawnej diagnozy i próby podjęcia leczenia bólu. Ale ma ono także in-

na funkcję. Naturalną reakcją na ból jest jego wyrażanie, a reakcją społeczną jest je-

go tłumienie; najwłaściwszą reakcją na ból ma być próba dialogu z własnym cierpie-

niem (najgorsze skutki przynosi zaprzeczenie i wyparcie). Proces fabularyzacji bólu 

ma – poprzez nadanie „kształtu i wagi temu, co przeżywamy” – przywrócić spójność 

naszemu życiowemu doświadczeniu; narracja ma bowiem zasypywać przepaść po-

między biomedyczną redukcją ciała a utratą sfery metafizycznej (lęk jest bowiem 

kluczowym czynnikiem odczuwania bólu)259.  

 

Antropologia medycyny od jakiegoś czasu interesuje się narratologią jako jednym z 

istotnych zarówno w życiu człowieka, jak i w leczeniu pacjenta elementów, uznając, 

że ból przytrafia się istotom świadomym, dzięki czemu mogą one uczynić z niego 

temat opowieści. Te opowieści z kolei poprzez racjonalizację przeżyć pozwalają 

nadać cierpieniu znaczenie, które stanowi istotny czynnik w leczeniu i znoszeniu bó-

lu (doświadczenie bólowe bowiem według najnowszych teorii utraciło proste fizjo-

logiczne podstawy i posiada teraz wiele, równoważnych składowych: czuciową, 

uczuciową, emocjonalną, behawioralną, poznawczą). Te narracje związane są zwy-

kle z bólem przewlekłym i do niego też będą odnosić się poniższe uwagi i rozróżnie-

nia260. 

 W swoich badaniach Robert Kugelmann próbował określić – jak sam to na-

zywa – podstawowe fabuły [basic plots] w opowieściach cierpienia; jako że jego ar-

tykuł (i badania, które posłużyły za jego podstawę) nie dotyczyły literatury, filmu 
                                                 
258 O kulturowych modyfikacjach odczuwania i wyrażania bólu patrz: Gary B. Rollman, Ethnocultural 
Variations in the Experience of Pain, [w:] Pain: Psychological Perspectives, red. T. 
Hadjistavropoulos, K.D. Craig, Routledge, New York 2003. 
259 S.J. Williams, G. Bendelow, The Lived Body: Sociological Themes, Embodied Issues, Routledge, 
London 1998, s. 163-164.  
260 Koncepcję narracji przewlekłego bólu i jej poszczególnych etapów przedstawiam na podstawie ar-
tykułu Roberta Kugelmanna Narratives of Chronic Pain, [w:] The Anthropology of Medicine. From 
Culture to Method, red. L. Romanucci-Ross, D.E. Moerman, L.R. Tancredi, London 1997. Przedsta-
wione poniżej tezy znajdują się na stronach 256-270 i dają się łatwo zlokalizować w tekście dzięki 
przejrzystemu układowi śródtytułów, z tego też powodu rezygnuję z odnośników do poszczególnych 
streszczeń, nawiązań i przytoczeń. 
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czy nawet szerzej – narratologii, a praktyki klinicznej, to sformułowanie może być 

mylące. Zastrzega on, że opowieści te jego zdaniem mogą być polifoniczne, przez co 

rozumie, że potencjał jednej fabuły może nie wyczerpywać doświadczenia jednego 

pacjenta. Stąd wymienione przez niego typy fabuł, które staram się poniżej zrekon-

struować, możemy raczej nazywać węzłami fabuł cierpienia, ich watkami lub, ewen-

tualnie, zdarzeniami – tym bardziej, że układają się schemat zgodny w ogólnym za-

rysie z chronologicznym układem zdarzeń doświadczenia choroby i cierpienia: 

 

1. Wydarzenie, które jest początkiem opowieści i początkiem cierpienia. Kugelmann 

nazywa je w uproszczeniu wypadkiem [accident], co może odnosić się oczywiście 

do urazu spowodowanego przez np. wypadek komunikacyjny czy inne gwałtowne 

doświadczenie bólu, ale równie dobrze oddaje charakter pojawienia się doznania bó-

lowego – jego nagłość, przypadkowość, nieszczęście z tym związane (użyte w orygi-

nale słowo zawiera w sobie i dwa ostatnie znaczenia). Przypadkowość zdarzenia 

podkreśla też autor, posiłkując się grą słów: incident [wydarzenie] – accident [wypa-

dek/przypadek]. Określenie takie jest pierwszą próbą racjonalizacji bólu – wskazuje 

mianowicie, że źródło wystąpienia bólu znajduje się poza ciałem, w świecie ze-

wnętrznym, a także, że ból nie wynikał wprost z życia, jego logicznego biegu. 

2. Przyjęcie roli pacjenta. To bardzo istotny moment w przebiegu bólowego do-

świadczenia. Po pierwsze, jest to pierwszy moment, w którym cierpiący jest zmu-

szony swój ból zwerbalizować – przedstawia go przecież lekarzowi, musi więc okre-

ślić jego miejsce, czas trwania, natężenie. Po drugie, cierpiący uzyskuje społeczną 

(czy też: instytucjonalną) legitymizację bólu; dziś to słowo lekarza jest obdarzone 

mocą wyrokowania o istnieniu choroby i jej bólowych objawów, sam pacjent nato-

miast nie posiada uprawnień (które byłyby społecznie istotne) do określenia się jako 

chory. Z punktu widzenia narracji cierpienia to moment kluczowy – dokonuje się tu 

bowiem dyskusja objawów, w której opowieść cierpienia poddana zostaje pierwszej 

próbie wiarygodności.  

3. Ból staje się przewlekły. Ma to, oczywiście, charakter długotrwałego procesu – w 

przeciwieństwie do dwóch powyższych, które są momentalnymi wydarzeniami 

(moment wystąpienia bólu, moment zgłoszenia się do lekarza – oba da się ściśle wy-

znaczyć na osi czasu). Uznanie bólu za przewlekły jest procesem rozciągniętym w 
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czasie i nie da się wyznaczyć momentu, w którym można ustanowić jego kwalifika-

cję (medycyna przyjmuje co prawda, że ból należy uważać za chroniczny, kiedy nie 

znika przez pół roku od chwili wystąpienia, ale ta wytyczna jest – i musi być – trak-

towana jako pomocnicza). Uznanie bólu za przewlekły ma dla pacjenta dalekosiężne 

skutki – zdaje on sobie wówczas sprawę z nieodwracalnej zmiany jakości życia i po-

jawienia się ograniczeń z tym związanych. Na pacjenta wpływa także zmiana jego 

statusu społecznego – pojawia się wykluczenie z życia społecznego i ekonomicznego 

(co skutkuje pojawieniem się niepokoju i żalu – ludzie ci są przerażeni perspektywą 

niemożności sprostania dotychczas pełnionym rolom społecznym). 

4. Poszukiwanie lekarstwa. Należy to właściwie zrozumieć – etap ten różni się bo-

wiem od poszukiwania diagnozy i metod leczenia po zgłoszeniu się do lekarza; w 

tym przypadku chodzi o poszukiwanie lekarstwa na chorobę, na którą lekarstwa nie 

ma (z tej perspektywy ból chroniczny jest nieuleczalny; Kugelmann przytacza tu do-

konaną przez van den Berga parafrazę hipokratesowego nakazu leczenia: „Nie nale-

ży leczyć pacjenta, którego przypadłość jest nieuleczalna” – co oznacza, że pacjent 

jest zmuszony do poszukiwania lekarstwa poza nowoczesną medycyną, w obrębie 

medycyny alternatywnej albo – i dla narracji jego bólu to o wiele istotniejsze – w 

sferze wyznaczonej prze myślenie magiczne). 

5. Niepełnosprawność. Ten wątek ograniczonej sprawności fizycznej sprawia, że w 

opowieści konteksty społeczny, prawny czy medyczny splatają się w jednym miejscu 

– w ciele pacjenta, od którego funkcjonowania zależy opowieść tycząca każdego z 

nich. 

6. Pomoc ze strony kliniki leczenia bólu. We współczesnej medycynie problem ist-

nienia przewlekłego bólu znajduje swoje instytucjonalne skutki w postaci istnienia 

klinik/oddziałów leczenia bólu (i, co za tym idzie, istnienia rozwiniętych studiów nad 

bólem, znanym jako gałąź medycyny pod nazwą algologii bądź algezjologii lub też 

medycyny bólu). Istnienie takich ośrodków ma dwie istotne konsekwencje: zwięk-

szają one stopień zinstytucjonalizowania chorego (nie dość, że jest człowiekiem stale 

cierpiącym, to jest także nieprzerwanie pacjentem), a także – poprzez dysponowanie 

i przekazywanie wiedzy o bólu zwiększają samoświadomość chorego.  

7. Wyjaśnianie bólu. W ramach takiego dyskursu fizycznego i psychicznego cierpie-

nia Kugelmann wyróżnia kilka etapów. Na początku pacjenci wskazują na fizycz-
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ność bólu – dzieje się tak ze względu na pamięć wypadku, dzięki której zaistnienie 

bólu ściśle wiąże się z przyczyna jego wystąpienia. Z czasem ból narasta i cierpiący 

zwracają uwagę na wpływ, jaki wywiera on na ich emocje (widzą szczególnie zabu-

rzone kontakty z otoczeniem, czego przyczynami są ich problemy emocjonalne 

związane z ciągłym bólem – od drażliwości po depresję). Przedłużające się doznanie 

bólowe jest związane z obniżeniem samooceny, zwłaszcza w wymiarze moralnym 

(wiąże się to z nadużywaniem środków przeciwbólowych albo alkoholu jako środka 

uśmierzającego). Ostatecznie także wyjaśnianie bólu pociąga za sobą skutki w posta-

ci zwiększenia świadomości i konieczności samokontroli – mechanizm jest prosty: 

ból powoduje ciągłą świadomość ciała (bolesne ciało nie daje o sobie zapomnieć). 

8. Poszukiwanie uznania cierpienia. Ból wywołuje u pacjentów pragnienie legitymi-

zacji (najlepiej instytucjonalnej) ich cierpienia – chcą, aby inni mogli dostrzec wi-

dzialne znaki ich doświadczenia. Może to być związane z mechanizmem kompensa-

cji i zadośćuczynienia: skoro nie można znaleźć lekarstwa na ich ból, pacjenci 

oczekują potwierdzenia realności doznań, a także uznania dla nich. 

9. Poszukiwanie znaczenia cierpienia. Ten wątek współgra z ludzkim pragnieniem 

sensu – cierpiący poszukuje uzasadnienia dla wysiłku znoszenia cierpienia (wśród 

badanych przez Kugelmanna zdarzały się także religijne reinterpretacje doświadczeń 

bólowych). 

10. Praca con amore. U pacjentów – choć nie u wszystkich – występuje taki oto za-

stępczy środek uśmierzający ból: poświęcenie się pracy z pełnym zaangażowaniem 

emocjonalnym nad czymś, co stanowi nie obowiązek, a przedmiot pasji/miłości.  

 Powyższe dziesięć punktów, trzeba sobie zdać z tego sprawę, nie jest zawsze 

obowiązującym modelem narracji, jednak tak sformułowana praca oswajania cier-

pienia może przynieść nieocenione korzyści (w pierwszym rzędzie medycynie i pa-

cjentom, ale także – skoro badania te koncentrowały się na języku i narracji – jakości 

komunikacji i, w efekcie również, literaturze). Autor tych badań tak podsumował ich 

efekty: 

 
Skutkiem tej analizy nie jest jakiś ścisły wzór doświadczania cierpienia, ani tworzenia opo-
wieści, które swój początek biorą z bólu, ale świadomość skomplikowanej współzależności 
między zdarzeniami z naszego życia i socjologiczno-kulturowym kontekstem, w jakim one 
występują. Ból, który zgodnie z pierwszym odruchem rozumiemy jako symptom cielesny, 
posiada też swoją kulturową historię. Jak wykazałem, to, co wydaje się nam w największym 
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stopniu własne, słowem – nasza opowieść, jest równocześnie tym, co jest jak najbardziej 
wspólne. 
 Struktury narracyjne doświadczenia przewlekłego cierpienia ukazują także, z jakimi 
problemami borykają się pracownicy służb medycznych w procesie reagowania na ból pa-
cjenta. Struktury te ukazują przynajmniej to, jak obowiązujące dziś społeczne uwarunkowa-
nia wtrącają ludzi w otchłań niekończącego się nigdy cierpienia. Nasz świat wypadł ze swo-
ich kolein nie ze względu na ciało w jego biomedycznym aspekcie, ale w aspekcie bycia-w-
świecie261.  

 

 

Kiedy pacjent jest narratorem 

 

Wielokrotnie podkreślałem, że powyższe rozpoznania dotyczące narracji cierpienia 

powstały na gruncie nauk pomocniczych medycyny (tu konkretnie: antropologii me-

dycyny) i dla ściśle medycznych celów. Świadomość specyfiki tych ustaleń nie prze-

szkodzi w dostrzeżeniu licznych zbieżności narratologii na usługach antropologii 

medycyny i literaturoznawstwa (można tu najostrożniej mówić o możliwości 

twórczego wykorzystania zdobyczy takich badań w narratologii literackiej/filmowej 

lub o wspólnym gruncie antropologii w obrębie nauk medycznych i antropologii lite-

ratury i kultury).  

 Proces odwrotny (wykorzystywanie zdobyczy językoznawstwa lub retoryki w 

medycynie i jej naukach pomocniczych) ma już miejsce, czego dowodem jest zresztą 

analizowany tekst Kugelmanna. Ale nie tylko. Trudno znaleźć dziś poważne opra-

cowanie naukowe lub popularno-naukowe dotyczące problemu leczenia bólu, które 

nie korzystałoby z instrumentów analizy językowej i retorycznej jako istotnego ele-

mentu rozpoznania choroby i ustalania sposobów leczenia, nie mówiąc już o terapeu-

tycznych właściwościach samej mowy.  

 By udowodnić (czy choćby uprawdopodobnić) podobieństwa obu tych gałęzi 

nauki (w istocie przecież – nauki o człowieku), można przywołać dwa przykłady, 

które pokazują możliwości transpozycji wniosków i rozpoznań. Pierwszym elemen-

tem jest istotna rola lekarza, który powinien za każdym razem porzucać swoje wła-

sne kulturowe ograniczenia w wyrażaniu bólu, by móc dobrze zrozumieć i odpo-

wiednio zareagować na skargi pacjenta262 (skoro diagnoza i skuteczne leczenie 

zależy w głównej mierze od tego, co pacjent potrafi przekazać lekarzowi) jest – za-

                                                 
261 R. Kugelmann, dz. cyt., s. 270. 
262 Patrz: G.B. Rollman, Ethnocultural Variations in the Experience of Pain, s. 162. 
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uważmy – doskonałym modelem postawy odbiorcy kulturowych narracji cierpienia. 

Co więcej, jest także wzorem nowoczesnego hermeneuty. Drugim – wyniki badań 

poświęcone wyrażaniu cierpienia przez dzieci. Nawet abstrahując od teoretycznych 

podstaw rozpoznawania bólu u dziecka i tyczącej tego praktyki medycznej (z całym 

szerokim arsenałem mniej lub bardziej doskonałych narzędzi), problem dziecka 

zmagającego się z próbą wyrażania własnego bólu jest figurą czytelną: nakłada się tu 

wiele elementów, które da się przyporządkować do dwóch grup – jednej zbierającej 

powszechne (nie swoiście dziecięce) problemy z wyrażeniem cierpienia i drugiej, w 

której znajdą się problemy z poznaniem i wyrażeniem bólu przez istotę o ograniczo-

nej samoświadomości, niewielkiej sprawności językowej i dalece niepełnej dojrzało-

ści poznawczej. Otóż zmierzam do tego, że dwie dziedziny wiedzy – jedna medycz-

na, druga humanistyczna – niezależnie od siebie przyjęły podobne założenia badań 

dwóch problemów, odpowiednio: wspomnianych reakcji bólowych u dzieci i wyra-

żania niewyrażalnego. Choć, co zdaje się oczywiste, stosują odmienną i dostosowaną 

do własnych celów terminologię, opisują w gruncie rzeczy to samo: negatywność 

przedstawienia, skomplikowane systemy przeniesienia znaczeń, problem milczenia 

(nie wspominając o echach tych samych sporów filozoficznych, które leżą u postaw 

problemu)263. 

 Wspominałem już o tym, że Kugelmann w swoim studium dość niefrasobli-

wie podchodzi do retorycznej (z zakresu retoryki werbalno-wizualnej), czyli w isto-

cie: literaturoznawczej bądź filmoznawczej, terminologii – przyczyny takiego postę-

powania są jednak jasne: jego studium jest wynikiem badań, można powiedzieć, 

klinicznych (są, jak wynika z jego artykułu, częścią badań poświęconych szeroko ro-

zumianej socjologii medycyny i jako takie mieszczą się w obrębie nauk pomocni-

czych medycyny; klinika także – tu akurat: klinika leczenia bólu – jest miejscem 

przeprowadzania ankiety). Nie trudno jednak skorygować nieco nomenklaturę, a tak-

że – co może nawet ważniejsze – znaleźć użyteczne paralele między opisaną narracją 

cierpienia a narracja literacką.  

 Jak już ustaliłem, to, co Kugelmann nazywa fabułami należy określić jako 

wątki, które konstruują „fabułę cierpienia”. Wielość fabuł służących do opowiedze-

                                                 
263 O bólu dzieci i jego wyrażaniu patrz: A. Gauvain-Piquard, E. Pichard-Leandri, Różnice w odczu-
waniu bólu przez dzieci, [w:] Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja, red. C. Saint-Maurice, A. Mul-
ler, J. Meynadier, przeł. B. Delorme, Gebethner i S-ka, Warszawa 1998. 
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nia cierpienia, które wyjaśnia on „polifonicznością” takich narracji jest po prostu 

oznaką wielowątkowości fabuły. Inny problem sprawia znalezienie analogii dla tego, 

co w przytaczanym tekście określono jako wydarzenie/przypadek – nie odnosi się to 

wyłącznie do pierwotnej przyczyny bólu (która jest też pierwotną przyczyną narra-

cji), ale wydarzeniami określa się tam i inne węzły fabuły, wyjątek czyniąc tylko dla 

poszukiwania sensu cierpienia (co streściłem w punkcie siódmym); trudno jedno-

znacznie określić intencje autora, można jednak przypuszczać, że o takim zaszere-

gowaniu zadecydowała złożoność tego wątku – składa się na niego kilka etapów na-

stępujących po sobie w czasie. Zdarzenia, czy dokładniej: to, co nazywa Kugelmann 

zdarzeniami, są jednak najczęściej (poza ewidentnym przypadkiem pierwotnej przy-

czyny bólu – pierwszego doznania) czynami, a ich motywacja – co nie budzi kon-

trowersji, gdy pamiętamy o celu badań – jest zawsze realistyczna.  

 

Przeniesienie schematu narracyjnego opowieści cierpiącego do literatury i filmu jest 

możliwe, a nawet więcej: bardzo proste, chociaż – co widać nawet po tak zdawko-

wym przedstawieniu tego mechanizmu – nie wydaje się on płodny. Za takie też wra-

żenie odpowiedzialna może być ścisła struktura i diagnostyczny/terapeutyczny cel 

pierwotnie rozpoznanej narracji (skuteczność narracji zależy wprost od kategorii ści-

słości i powiązanego z nią prawidłowego zrozumienia przekazu). Wrażenie takie za-

pewne jest mylne – w literackiej narracji cierpienia to element autonarracyjny (ak-

centujący to, co indywidualne w doświadczeniu cierpienia) dominuje nad elementem 

społecznym (który z kolei podkreśla to, co w takich doświadczeniach ogólne i sche-

matyczne).  

 Autonarracja (szczególnie autonarracja relacjonująca doświadczenie cierpie-

nia) różni się, rzecz jasna, od tych opisanych wyżej – terapeutycznych, albo też in-

nych, zwykłych (przez co rozumiem narracje tożsamości i motywacji generowane w 

procesach rozumienia i interpretacji rzeczywistości264) w podobnym stopniu, w ja-

kim różni się zwykła komunikacja od wypowiedzi literackiej. Wśród zastosowań 

schematu narracji cierpienia w literaturze wyróżnić można – a będzie to rozróżnienie 

praktyczne, ale i, niestety, nie dość ostre – dwa typy: 

                                                 
264 Patrz: J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, [w:] Praktyki opowiadania, red. B. 
Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Universitas, Kraków 2001, s. 113.   
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1. Gdy narracja cierpienia służy za wzorzec fabularny wykorzystany w rekonstrukcji 

własnych (ewentualnie także cudzych) doświadczeń. Schemat taki może zostać 

wówczas rozwinięty w skomplikowaną narrację cierpienia, obudowany refleksją i 

autoanalizą, albo też może posłużyć tylko za ramę do innej opowieści, która w ści-

słym sensie nie odwołuje się do losów narratora, które stanowią w najlepszym razie 

pretekst (generator?) samej czynności opowiadania.  

2. Gdy schemat narracji cierpienia może posłużyć do interpretacyjnych czynności 

dotyczących całości bądź części dzieła – schemat narracji cierpienia byłby więc 

wówczas schematem poznawczym czytelnika/widza i jednocześnie modelem kon-

strukcji narracji (narracji krytycznej albo – jeżeli wola – procedury hermeneutycz-

nej).  

 Sztuczność takiego podziału odkrywa już prosta konstatacja, że pierwszy z 

wymienionych przypadków zawiera się także w drugim w tym przynajmniej znacze-

niu, iż także w ich przypadku lektura, chcąc nie chcąc, musi przynajmniej brać pod 

uwagę narrację cierpienia, odtwarzać ją i wykorzystywać w procesie konstrukcji 

opartego na niej dyskursu krytycznego.  

 

 

3. AIDS i jego narracje 
 

AIDS jest tą zarazą nowoczesnego świata, kontynuującą mityczne narracje ludzko-

ści, które koncentrują się wokół cierpienia – przyjmuje ono tu zresztą wieloraką po-

stać: od cierpienia fizycznego związanego z postępem choroby i degeneracją ciała, 

przez moralne potępienie, po cierpienie będące wynikiem społecznego odrzucenia i 

samotności (co jest typowe dla wszystkich plag w historii ludzkości). Jednocześnie 

to właśnie kino jest sferą, która najpełniej przedstawia człowieka w konfrontacji z 

naturą choroby i cierpienia, bo jak pisała Monika Sznajderman: 

 
Analizując dzisiaj jakikolwiek temat kultury, trudno pominąć język filmu; tego specyficzne-
go medium, o którym celnie powiedział M. Eliade, że „zachowało zdolność do opowiadania 
mitów, a także wspaniałego kamuflowania ich nie tylko w tym, co świeckie, ale również w 
obszarach degradacji i upadku”265.  

                                                 
265 M. Sznajderman. Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Wydawnictwo Semper, Warszawa 
1994, s. 91.  
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Filmowe narracje AIDS (w Polsce to one, a nie literackie świadectwa choroby, są 

bardziej rozpowszechnione) opowiadają tę chorobę łącząc w swoich fabułach te trzy 

wymienione wcześniej sfery ożywiając na nowo pod koniec XX wieku mit zarazy, 

plagi, mit – mówiąc słowami Eliadego – ukryty w opowieści „degradacji i upadku”. 

Łatwość translacji dzieła filmowego i sama popularność tego medium są powodem 

tego, że w pierwszej kolejności narracje choroby – konkretnie: tej choroby – istnieją 

w Polsce (polskiej kulturze i języku) właśnie w postaci filmów; zresztą, rozważania 

narratologiczne są łatwiejsze do przeprowadzenia na dziele filmowym: 

 
Opowiadanie filmowe – to przede wszystkim narracja. Może to zabrzmieć paradoksalnie, ale 
właśnie dlatego, że opowiadanie w filmie buduje się nie ze słów, lecz z następstwa znaków 
ikonicznych, ujawniają się w nim najwyraźniej pewne głębsze prawidłowości wszelkiego 
tekstu narracyjnego266.  

 

Nie oznacza to oczywiście, że analiza narracji filmowej jest uproszczona i łatwiejsza 

– przeciwnie:  

 
Tak więc na współczesnej taśmie filmowej występują trzy typy opowiadania naraz: przed-
stawiające, werbalne i muzyczne (dźwiękowe). Zachodzące między nimi relacje mogą osią-
gać bardzo wysoki stopień złożoności. […] Ponadto następstwo znaczących segmentów tek-
stu może tworzyć strukturę narracyjną wyższego rzędu, czyli taką, w której segmenty tekstu 
przedstawiającego i słownego lub muzycznego połączone bywają nie jako różne poziomy 
jednego momentu, lecz jako następstwo różnych momentów, a więc jako narracja267.  

 

Do tego dochodzi jeszcze przytoczona wyżej wielość kategorii cierpienia, które także 

nakładają się na siebie i wzajemnie się opisują. Mimo tak skomplikowanego wzoru 

wielu wątków i przenikających się fabuł w tym podrozdziale będę próbował zredu-

kować je (czy dokładniej, by pozbyć się negatywnej konotacji: uporządkować) do 

omówionego wyżej uniwersalnego wzoru narracji cierpienia. 

 Najbardziej znanym (także dzięki prekursorstwu) filmem opowiadającym hi-

storię AIDS jest Filadelfia (Philadelphia, 1993) w reżyserii Jonathana Demme’a. 

Trzy lata późniejszy film It’s My Party (w polskiej dystrybucji miał kilka różnych ty-

tułów: Niech żyje bal!, Moje przyjęcie czy Pożegnalne przyjęcie) w reżyserii Randala 

                                                 
266 J. Łotman, Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Mieczka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 
141.  
267 Tamże, s. 143. 
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Kleisera podejmuje temat zapoczątkowany przez Filadelfię i wzbogaca go o tematy-

kę godnej śmierci. Z początku lat dziewięćdziesiątych (premiera w roku 1991) po-

chodzi też sztuka Tony’ego Kushnera Angels in America268, która stała się podstawą 

telewizyjnej adaptacji – w 2003 roku zrealizowano sześcioodcinkowy miniserial 

Anioły w Ameryce (Angels in America) w reżyserii Mike’a Nicholsa. To one, jako 

najbardziej znane i najbardziej reprezentatywne filmowe realizacje posłużą za mate-

riał narratologicznej analizy. 

 

 

Filadelfia Jonathana Demme’a 

 

Filadelfia opowiada historię błyskotliwego prawnika, Andrew Becketta, który traci 

pracę w prestiżowej kancelarii z powodu – jak się domyśla – swojej choroby (której 

symptomy zauważył jeden z szefów kancelarii), a także – to kolejne domniemanie – 

jego skrywanego przed współpracownikami, podobnie jak sama choroba, homosek-

sualizmu. Zwolniony bezprawnie z pracy Beckett postanawia dochodzić sprawiedli-

wości w sądzie. Po bezowocnych poszukiwaniach gotowego go reprezentować ad-

wokata jego sprawę decyduje się wziąć poznany wcześniej (obaj byli kiedyś 

stronami w jednej sprawie) prawnik, Joe Miller. W sądzie zapada wyrok korzystny 

dla Becketta, nakładający na firmę prawniczą obowiązek wypłaty odszkodowania, a 

także dotkliwą finansową karę. Wkrótce po ogłoszeniu wyroku Andrew Beckett, któ-

ry pod koniec procesu zasłabł na sali sądowej, umiera.  

 Problematyka filmu skupia się wokół choroby i jej społecznego statu-

su/odbioru, czyli konkretnie: AIDS i dyskryminacji chorych. Stąd, oczywiście, para 

głównych bohaterów reprezentuje dwa oblicza tego problemu – Beckett jest białym 

homoseksualistą zarażonym wirusem HIV, a jego adwokat czarnym heteroseksuali-

stą-homofobem; w tym także tkwi źródło schematyczności narracyjnej konstrukcji 

filmu. Miller przechodzi w trakcie filmu przemianę: jednocześnie zdobywa wiedzę o 

chorobie (przestraszony pierwszą wizytą Becketta idzie do lekarza po informacje) i 

oswaja się ze środowiskiem homoseksualistów, niejako „leczy się” ze swojej homo-

fobii.  
                                                 
268 T. Kushner, Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes, Nick Hern Books, London 
1992.  
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 Fabuła filmu nie jest jednorodna i przez to także – niemożliwe jest ścisłe ga-

tunkowe przyporządkowanie filmu. Jako że duża część akcji filmu ma miejsce na sali 

sądowej (lub dotyczy jakiegoś elementu procesu: przygotowanie do przesłuchania, 

przygotowania do procesu, obrady ławników itp.), film ma wiele cech dramatu są-

dowego. Jednak ze względu na główną problematykę film należy zaliczyć do gatun-

ku obyczajowego (dramatu obyczajowego) w tym znaczeniu, że prezentuje – i to jest 

jego głównym zadaniem – społeczną reakcję na tajemniczą chorobę z całym, charak-

terystycznym dla tamtego czasu strachem i potępieniem. Pisała o tym Susan Sontag 

w książce, której tytuł parafrazuje czytelnie tytuł niniejszego rozdziału: 

 
W przeciwieństwie do raka, rozumianego na sposób nowoczesny jako choroba, którą spro-
wadza na siebie (i jest przez nią demaskowana) jednostka, AIDS odbierany jest w sposób 
przed-nowoczesny jako choroba, którą ludzie sprowadzają na siebie zarówno jako jednostki, 
jak i członkowie „grupy wysokiego ryzyka” – tej neutralnie brzmiącej, biurokratycznej kate-
gorii wskrzeszającej archaiczną ideę skażonej i osądzonej przez chorobę społeczności269.  

 

Przede wszystkim jednak – na pierwszym poziomie organizacji narracji mamy do 

czynienia z narracją choroby Andrew Becketta. Jej kolejne epizody można przypo-

rządkować kolejnym – według nazewnictwu Kugelmanna – fabułom cierpienia: 

1. Pierwotne wydarzenie: pojawienie się zmiany skórnej na czole. (Nie jest to oczy-

wiście początek choroby jako takiej, ani nawet jej pierwszy objaw – to początek nar-

racji choroby, którą poznajemy jako widzowie.) 

2. Przyjęcie roli pacjenta: widzimy Becketta w przychodni, kiedy oczekuje na bada-

nie krwi. To zresztą proces, nie przyjęcie roli, a stawanie się pacjentem i jako takie 

wydarzenie to będzie pojawiało się regularnie (wraz z pogarszaniem się stanu zdro-

wia Becketta).  

3. Pojawienie się bólu: tuż przed rozpoczęciem ważnego procesu Beckett dostaje sil-

nego ataku i trafia do szpitala. 

4. Niepełnosprawność: pogorszenie stanu zdrowia i znacząca zmiana wyglądu (chu-

dość, bladość, utrata włosów).  

5. Poszukiwanie uznania cierpienia: rozpoczęcie procesu przeciw byłym pracodaw-

com jako poszukiwanie społecznego uznania cierpienia. 

                                                 
269 S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 133. 
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 Taka lista jest oczywiście efektem uproszczenia dokonanego dzięki kilku ar-

bitralnym decyzjom (można by na przykład uznać, że poszukiwanie uznania cierpie-

nia przedstawiają próby znalezienia adwokata, a sam proces i wcześniejsze przygo-

towania do niego są ową pracą con amore, którą Beckett wykonuje, by uśmierzyć 

swój ból – byłaby to równie przekonująca interpretacja).  

 Jednak od tych szczegółowych dylematów, które nie zmieniają wymowy fil-

mu, ważniejszy jest inny aspekt fabuły. W przypadku narracji opowiadających o 

AIDS występuje, wspomniana wyżej, wielość rodzajów cierpienia; tak jest i w tym 

przypadku – narracja cierpienia fizycznego jest wzmocniona przez narrację cierpie-

nia „społecznego” – przez co należy rozumieć wykluczenie, ostracyzm, potępienie, 

skutkujące cierpieniem psychicznym (i tym samym – potęgujące cierpienia fizyczne 

chorego270). Także i w tym przypadku narracja ta da się uporządkować według ele-

mentów (fabuł) opowieści cierpienia: 

1. Pierwotne wydarzenie: pozbawienie pracy jako dotkliwa represja. 

2. Pojawienie się przewlekłego bólu: cierpienie spowodowane społecznym odrzuce-

niem (kiedy Beckett nie może znaleźć adwokata, który zechciałby go reprezentować 

w sądzie – Miller jest dziesiątym prawnikiem, do jakiego o to się zwraca; zresztą i on 

odrzuca tę prośbę).  

3. Niepełnosprawność: społeczne odrzucenie, co najlepiej przedstawia scena, gdy 

Andrew Beckett przygotowuje się do własnej sprawy (wciąż bez reprezentanta) w 

bibliotece prawniczej – pracownik czytelni proponuje mu specjalny pokój do samo-

dzielnej pracy (odpowiednik szpitalnej izolatki), a siedzący przy tym samym stoliku 

człowiek przesiada się.  

4. Poszukiwanie uznania cierpienia: tu rozciąga się na kilka działań głównego boha-

tera – od decyzji o pozwaniu kancelarii, przez przygotowanie rodziny na uciążliwo-

ści publicznego procesu, po udział w procesie.  

5. Odpowiednikiem pracy con amore jest tu poszukiwanie sprawiedliwości (rozu-

mieć to trzeba szerzej niż tylko udział w procesie, który w istocie potęguje tylko jego 

cierpienia doprowadzając do utraty przytomności – to wiara w prawo i sprawiedli-

wość, którą deklaruje na sali sądowej i z której cieszy się będąc w szpitalu już po 

ogłoszeniu wyroku).    
                                                 
270 Ta współzależność została omówiona w części Cierpienie i ból: podstawowe rozróżnienia we 
wstępie do niniejszej pracy. 
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 Zależność strukturalna pomiędzy tymi dwoma narracjami nie jest jedno-

znaczna i może być rozpatrywana co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze więc, 

można uważać, że narracja cierpienia społecznego jest rozwinięciem fabuły „poszu-

kiwanie uznania cierpienia” (punkt 5), że niejako mieści się w tej – nieproporcjonal-

nie wówczas dużym – elemencie opowiadania o cierpieniu fizycznym. Po drugie, 

można uważać, że obie narracje współistnieją synchronicznie i ich elementy wza-

jemnie się przenikają. Obie formy zależności przedstawia poniższy schemat (gdzie 

litera A oznacza elementy narracji cierpienia fizycznego, a B – społeczne-

go/psychicznego): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żaden z tych schematów nie musi być wcale ostatecznym. Wydaje się, że wzór nar-

racji można by jeszcze skomplikować wprowadzając pewne subtelne rozróżnienie na 

dwie narracje dyskryminacji  (to te oznaczone literą B): na te, które pojawiają się w 

chronologicznej fabule filmu i te, które stanowią treść retrospekcji. Niezależnie od 

tego widać, że narracja Filadelfii – szczególnie na tle dość schematycznych postaci i 

elementów fabuły obarczonych funkcjami dydaktycznymi – realizuje skomplikowa-

ny i ambitny wzorzec narracyjny.  

Co więcej, jedna z kluczowych scen filmu (bo to scena ukazująca przemianę 

Joe’ego Millera) jest – oprócz tego, że jest aktorskim popisem Toma Hanksa – także 

autotematycznym komentarzem dotyczącym narracji cierpienia zastosowanej w tym 

filmie. Chodzi o scenę, w której adwokat Miller i jego klient – zamiast ćwiczyć py-
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tania do przesłuchania – słuchają ulubionej arii Becketta (aria La mamma morta z 

opery Andrea Chénier Umberta Giordano), którą ten na bieżąco tłumaczy na angiel-

ski i komentuje. To za sprawą tego monologu (rozpoczyna się on od pytania: „Czy 

słyszysz cierpienie w jej głosie?” [„Can you hear the heartache in her voice?”]) Mil-

ler zmienia się; Beckett przedstawia tu bowiem projekt swoistego „rozumienia-

poprzez-cierpienie”, płaszczyzny, na której znikają różnice i jest możliwa pełna ko-

munikacja.  

 

 

Niech żyje bal! Randala Kleisera 

 

Film Niech żyje bal! (tym tytułem będę się posługiwał w omówieniu) opowiada hi-

storię Nicka Starka, homoseksualnego nosiciela wirusa HIV. Krótko po tym, jak do-

wiaduje się o nosicielstwie, rozpada się jego wieloletni związek z reżyserem Bren-

donem Theisem. Po roku od wykrycia wirusa Nick zapada na związaną z wirusem 

chorobę – postępującą leukoencefalopatię wieloogniskową. Choroba jest już w sta-

dium zaawansowanym, dlatego Nick postanawia zrealizować założony na taką oko-

liczność plan – popełnić samobójstwo nim degeneracja układu nerwowego odbierze 

mu fizyczne i psychiczne władze.  

 Film opowiada jednak nie o samej chorobie czy jej rozwoju (właściwa akcja 

obejmuje właściwie tylko dwie doby), a koncentruje się na pożegnalnym przyjęciu 

dla przyjaciół. To właśnie ramę dla tej opowieści stanowi narracja cierpienia fizycz-

nego. Tytuł filmu pochodzi ze znanej piosenki Lesley Gore o tym samym tytule; w 

filmie bohaterowie śpiewając ją zmieniają w refrenie oryginalne słowo „cry” (pła-

kać) na „die” (umierać):  

 
It’s my party, and I’ll die if I want to 
Die if I want to, die if I want to 
You would die too, if it happened to you 
(To moje przyjęcie i mogę umrzeć, jeżeli zechcę 
Umrzeć, jeżeli tylko będę mieć na to ochotę 
Ty też byś umarł, gdyby coś takiego cię spotkało) 

 

Narracja cierpienia nie rozpada się tu na dwie – jak to było w przypadku Filadelfii – 

składowe (bólu fizycznego i społecznego odrzucenia), co najwyżej: fizycznego cier-
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pienia (które w istocie ogranicza się do niezręczności i zawężenia pola widzenia) i 

cierpienia psychicznego spowodowanego sytuacją rodzinną i uczuciową (żal do part-

nera po rozstaniu, żal do ojca-alkoholika, który porzucił matkę dla innej kobiety). 

Poszczególne elementy narracji choroby są jednak łatwe do zidentyfikowania i opi-

sania – stanowią one schemat, na którym zostaje zbudowana fabuła filmu: 

1. Pierwotne wydarzenie: pozytywny wynik testu na HIV (nie jest to dosłownie 

pierwszy moment wystąpienia choroby – sam test nie wiąże się z wystąpieniem ob-

jawów, ale po pierwsze, poprzedza go ciężka infekcja, o której dowiadujemy się z re-

lacji bohatera, a po drugie, wiąże się z rozpoczęciem cierpienia psychicznego spo-

wodowanego świadomością „bycia chorym”).  

2. Przyjęcie roli pacjenta: w przypadku tego akurat filmu nie można mówić o etapach 

przyjęcia roli pacjenta lub poszukiwania pomocy w klinice leczenia bólu, skoro film 

opowiada o radykalnej ucieczce przed cierpieniem spowodowanym pogorszeniem 

się stanu zdrowia, jednak jako realizację tej fabuły można uznać terapię nosiciela wi-

rusa (Nick przyjmuje leki – widzimy go w domu z kroplówką).  

Te dwa epizody zostają opowiedziane na samym początku filmu, właściwie 

podczas początkowych napisów; kolejne mają miejsce podczas właściwej akcji fil-

mu: 

3. Pojawienie się bólu i niepełnosprawność: tych dwu etapów nie sposób tu rozdzie-

lić – właśnie niepełnosprawność (zarówno fizyczna, kiedy Nick zaczyna się spóźniać 

na spotkania nie mogąc znaleźć kluczyków do samochodu albo rozbija lustro na si-

łowni, gdy wypuszcza z rąk hantle, jak i psychiczna, kiedy zapomina imienia przyja-

ciela chcąc go przedstawić gościom)  jest powodem pojawiających się cierpień.  

4. Poszukiwanie uznania cierpienia wiąże się tu z poszukiwaniem (wśród rodziny i 

przyjaciół) akceptacji decyzji o samobójstwie.  

5. Dwa dni zabawy i pożegnanie z bliskimi można uznać za odpowiednik pracy con 

amore, która ma złagodzić cierpienie (ewentualnie – byłby to element poszukiwania 

lekarstwa; przewrotnie prowadziłby on do zażycia nadmiernej dawki leku w akcie 

samobójczym). 

 Na ten nieskomplikowany wzór narracyjny nakładają się inne narracje cier-

pienia (mini-narracje, jako że podane są w skrócie): to reminiscencyjne opowieści o 

przyjaciołach, którzy zmarli z powodu chorób powiązanych z AIDS lub, ewentual-
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nie, popełniając samobójstwo w obawie przed cierpieniem. W domu Nicka jedna ze 

ścian stanowi poświęcony im ołtarz – na ścianie wisi duży krucyfiks i – obok niego – 

zdjęcia zmarłych. Te dwie narracje (cierpienia Nicka Starka i zbiorowego cierpienia 

chorych na AIDS) łączą się na końcu filmu, gdy Nick tuż przed śmiercią, a już po 

zażyciu śmiertelnej dawki lekarstw, przyczepia tam i podpisuje własne zdjęcie.  

 

 

Anioły w Ameryce Mike’a Nicholsa 

 

Anioły w Ameryce są opowieścią niezwykle skomplikowaną; po pierwsze, przenikają 

się w tym filmie (i pierwotnie: sztuce teatralnej) elementy wielu różnych narracji, z 

których każda posługuje się innym językiem i każda ma inny cel – jest to bowiem 

równocześnie pamiętnik czasów zarazy, polityczny manifest, sztuka interwencyjna, 

opowieść historiozoficzna. Tę wielość dobrze oddaje podtytuł: „a gay fantasia on 

national themes” („gejowska fantazja na tematy krajowe”), dodatkowo opisując tak-

że – co stanowi kolejną trudność – estetykę realizacji sztuki. Po drugie, występuje 

wiele różnic pomiędzy tekstem sztuki a tekstem scenariusza (autorem obu był Tony 

Kushner); nie są to różnice znaczące i często dotyczą szczegółów, jednak nie sposób 

ich pominąć. Po trzecie, premierę sztuki i premierę mini-serialu telewizyjnego dzieli 

ponad dekada (natomiast akcję sztuki i czas premiery filmu – niemal dwie dekady), 

co zmienia zarówno interpretację części dotyczącej problemu AIDS, jak i kontekst 

polityczny (choć, co mogło być jednym z powodów realizacji filmu, zarówno akcja 

sztuki, czas jej premiery, jak i czas premiery filmu telewizyjnego to apogea kolej-

nych konserwatywnych rządów w Stanach Zjednoczonych: Regana i Bushów – ojca i 

syna)271.  

  W tym kontekście dzięki uproszczeniu, jakie jest skutkiem zastosowanej tu 

metodologii, można łatwo przezwyciężyć te problemy; narracja cierpienia, jaka leży 

u podstaw konstrukcji tej opowieści (a przynajmniej – znaczącej, bo dotyczącej 

dwóch głównych bohaterów, jej części) nie jest zależna od politycznego kontekstu i 

                                                 
271 O ówczesnym stanie wiedzy, a także sztukach teatralnych poruszających ten temat (czyli ogólnie: o 
medyczno-kulturowym kontekście powstania sztuki) patrz: D. Román, November 1, 1992: 
AIDS/Angels In America, [w:]  Approaching the Millennium: Essays on Angels in America, pod red. 
D.R. Geis, S.F. Krugera, University of Michigan Press, Ann Arbor 1997, s. 45-49. 
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– pomimo możliwych różnic i wariacji – prezentuje podobny, charakterystyczny dla 

ludzkiego odczuwania cierpienia i tego odczucia prezentacji model.  

 Fabuła Aniołów w Ameryce przedstawia historie życia kilku osób, których lo-

sy łączą się i krzyżują. Główni bohaterowie to homoseksualna para Louis Ironson i 

Prior Walter, małżeństwo Joe’ego i Harper Pitt, a także republikański polityk Roy 

Cohn (ich losy łączą się za sprawą postaci Joe’go Pitta, który jest podwład-

nym/protegowanym Roya Cohna, a później zostaje kochankiem Louisa Ironsona). 

Opowieści o życiu dwóch z tych bohaterów oparte są o wzór narracji cierpienia: 

Prior Walter i Roy Cohn – obaj są nosicielami wirusa i obaj chorują na choroby z 

nim związane, obaj też – cierpią z powodu podjętego leczenia.  

 Narracje ich cierpienia są – do pewnego momentu – równoległe, tu więc ze-

stawię je ze sobą w porządku warunkowanym opisywanym wzorem: 

1. Pierwotne wydarzenie: w obu przypadkach jest to moment diagnozy nosicielstwa 

wirusa. Obaj też maja ten sam objaw – najczęstszy i przez to także symboliczny 

stygmat tej choroby: znamię na skórze, które jest zmianą nowotworową (znaną pod 

nazwą mięsaka Kaposiego). Obaj – co wiąże się z ich statusem społecznym – reagują 

na tę wiadomość zupełnie inaczej: Cohn zaprzecza i zmusza lekarza do zmiany ofi-

cjalnej diagnozy, a Walter ukrywa tę wiadomość przed swoim partnerem bojąc się, 

że ten go opuści (w konstrukcji sztuki to oczywiście wyraziste elementy charaktery-

styki obu postaci).  

2. Pojawienie się bólu. U obu postaci atak bólu jest bardzo podobny – ta sama scene-

ria (mieszkanie), ten sam jego cielesny objaw (dosłownie: ból zwala ich z nóg). 

3. Przyjęcie roli pacjenta. Obaj też po wystąpieniu tego pierwszego objawu bólowe-

go trafiają do szpitala (tu także ich historia jest równoległa: w podobny sposób prze-

żywają – i odgrywają, jeżeli rozpatrywać tu tę warstwę widowiska – cierpienie).  

 W szpitalu też pojawiają się u nich wizje272, które – jakkolwiek różnią się od 

siebie – są wspólnym dla nich obu obrazem cierpienia. Przedstawienie tych wizji 

można rozpatrywać na dwa sposoby: 

                                                 
272 Pierwsza wizja Priora Waltera ma miejsce w domu i jest dość czytelnym odwołaniem do omawia-
nej wcześniej „trylogii orfickiej” Jeana Cocteau; Walter zasypia podczas czytania książki (o) Cocteau 
(widzimy tylko charakterystyczny podpis na okładce), a sen rozgrywa się w dekoracjach do złudzenia 
przypominających scenografię filmu Krew poety (jasnym wizualnym nawiązaniem są antyczne rzeź-
by, które ożywają). Co ciekawe ten sen jest też początkiem opowieści cierpienia (tu akurat: psychicz-
nego) małżeństwa Pittów; Walter spotyka we śnie Harper Pitt i mówi jej, że jej mąż jest homoseksu-
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a. są one etapem narracji cierpienia, który według Kugelmanna jest poszukiwaniem 

znaczenia cierpienia; 

b. mogą stanowić opowieść w opowieści, mianowicie: mogą być uważane za własną 

opowieść o cierpieniu tych dwóch pacjentów (patientae) stanowiącą część zewnętrz-

nej (obiektywnej, trzecioosobowej) narracji o ich cierpieniu.  

Różnice między tymi wizjami świadczą o różnych interpretacjach sensu cierpienia. 

Royowi Cohnowi objawia się Ethel Rosenberg, podczas procesu której był jednym z 

oskarżycieli (jak przyznaje w jednej z rozmów z Joe’em Pittem nielegalnie sterował 

jej procesem). Natomiast Priorowi Walterowi najpierw ukazują się dwaj przodkowie, 

którzy zapowiadają przybycie właściwego posłańca – jest nim anioł, który obwiesz-

cza mu, że jest prorokiem, wieszczem (prophet). Zgodnie z tym cierpienie Roya 

Cohna należy rozumieć jako pokutę za popełnione przewiny (tu konkretnie: wobec 

Ethel Rosenberg, której sprawa jest jednak tylko symbolem nieprawości i łamania 

prawa przez tego prawicowego prawnika i polityka), a cierpienie Priora Waltera jest 

ceną za wywyższenie, warunkiem (i jednocześnie: obietnicą) przyszłej wielkości 

(którą zresztą Walter odrzuca i walczy z aniołem).  

 Od tego momentu narracje cierpienia obu tych postaci tracą dotychczasową 

równoległość; jej brak jest oczywiście związany z moralną oceną ich postępowania. 

Roy Cohn po krótkim i nieskutecznym leczeniu umiera, stąd brak kolejnych epizo-

dów opowieści, natomiast losy Priora Waltera dają okazję do wypełnienia całej nar-

racji cierpienia273: poszukuje najpierw uznania swojego cierpienia, a następnie po-

szukuje jego znaczenia (skoro odrzucił oferowany mu przez anioła status proroka). 

W epilogu filmu ujawnia się jako narrator, gdy zwraca się wprost do widza domyka-

jąc wszystkie wątki opowieści (co może sugerować, że był narratorem całej opowie-

ści, która była – według stosowanego nazewnictwa Kugelmanna – jego pracą con 

amore).   

 
                                                                                                                                          
alistą (co rozpoczyna opowieść o rozpadzie małżeństwa i bolesnej drodze poszukiwania tożsamości 
płciowej przez Joe’ego Pitta). Zresztą w ostatniej części Aniołów Prior wchodzi po płonącej drabinie 
(z jawnym odniesieniem do drabiny Jakubowej) do nieba – tam znów widzimy antyczne rekwizyto-
rium (tym razem przypomina to scenerię końcowych scen Testamentu Orfeusza), na dodatek na jed-
nym z kamieni-drogowskazów widnieje napis „Orpheum”.  
273 Roy Cohn umiera niejako zamiast Priora Waltera, co można rozumieć także jako poświęcenie się 
za niego; symbolicznym potwierdzeniem takiej interpretacji jest fakt, że jego partner, Louise Ironson, 
zostaje wezwany przez swojego znajomego (który jest pielęgniarzem Cohna), by odmówił kadysz za 
duszę zmarłego – Ironson odmawia modlitwę (w czym pomaga mu duch Ethel Rosenberg).   
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* 

 

Powyższe przykłady pokazują jednocześnie redukcyjną stronę przyjętej metodologii 

(omawiane filmy – choć w różnym stopniu – są narracjami o wiele bardziej skompli-

kowanymi niżby to wynikało z omówienia mającego na celu odnalezienie w ich fa-

bułach elementów narracji cierpienia), ale jednocześnie pokazują wspólny fundament 

tych opowieści, ich tożsamość na płaszczyźnie głębokiej struktury narracyjnej. Taka 

metodologia badań nie jest jedyną w narratologii – jest jednak niezbędna, by pokazać 

inne, bardziej skomplikowane sposoby konstruowania (i odczytywania) historii ciał i 

ich cierpień.   

 

 

4. Skrypt cierpienia, gramatyka opowiadania 
 

Z wielokrotnie wcześniej cytowanej pracy Kugelmanna nie wynika jednoznacznie, 

czy poszczególne składowe narracji cierpienia układają się w niezmienny i powta-

rzalny schemat – autor dopuszcza jednak odstępstwa od przywołanej ich kolejności 

czy też brak pewnych elementów. Charakter tamtej pracy, o czym już wspominałem, 

jej metodologia i cel nie wymagały stworzenia spójnej gramatyki opowiadania, jed-

nak bogactwo tamtych badań pozwala na podjęcie próby stworzenia choćby jej zary-

su.  

 Gramatykę opowiadania rozumiem według opisu Jean Matter Mandler, jako 

„system reguł opracowany w celu opisania prawidłowości występujących w obrębie 

jednego rodzaju tekstu. Reguły te opisują jednostki, z jakich składają się opowiada-

nia, czyli ich strukturę składową, oraz uporządkowanie tych jednostek, czyli kolej-

ność części składowych”274. Zanim przejdę dalej, należy jeszcze wspomnieć o dys-

tynkcji, jaką czyni ta autorka między gramatyką a schematem opowiadania – otóż 

schemat opowiadania jest „strukturą umysłu składającą się ze zbioru oczekiwań co 

do sposobu, w jaki opowiadanie się rozwinie”275. W sporym uproszczeniu można 

stwierdzić, że to, co próbował badać Kugelmann było właśnie schematem opowiada-
                                                 
274 J.M. Mandler, Opowiadania, skrypty i sceny: aspekty teorii schematów, przeł. M. Cierpisz, Univer-
sitas, Kraków 2004, s. 32.  
275 Tamże. 
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nia doświadczenia przewlekłego bólu (określił więc składowe narracji, próbował in-

tuicyjnie określić niektóre zależności między nimi, ale nie doszedł do etapu określe-

nia systemu reguł ich uporządkowania). Należy poczynić tu jeszcze jedno zastrzeże-

nie: moim celem nie jest stworzenie lub modyfikacja istniejącej gramatyki 

opowiadania, zamierzam jedynie – bazując na opisanym systemie reguł – opisać 

możliwości ich konkretyzacji w narracji bólu i to właśnie będę nazywał gramatyką 

opowiadania cierpienia. 

 „Założeniem wszystkich gramatyk opowiadania”, jak pisze Mandler, (dodał-

bym: także gramatyki opowiadania cierpienia), „jest teza, że u podstaw wszystkich 

opowiadań leży struktura, która pozostaje niezmieniona, pomimo ogromnych różnic 

w treści poszczególnych elementów”276. Struktura taka zakłada istnienie elementów 

składowych opowiadania i ich uporządkowania. Podstawowe elementy to sceneria 

opowiadania i następujący po niej epizod (ewentualnie – ciąg epizodów277). Opis 

scenerii zawiera wprowadzenie bohatera (bohaterów) zdarzenia, a także informacje o 

czasie i miejscu akcji. Każdy z następujących później epizodów ma podobną struktu-

rę: początek (zdarzenie lub kilka zdarzeń), rozwinięcie (w którego skład wchodzą: 

reakcja bohatera na wydarzenie, ustalenie celu działań i próba jego osiągnięcia), za-

kończenie (które podsumowuje poprzedzające je zdarzenia). 

 Istotnym problemem jest także zasada łączliwości kolejnych epizodów; po-

wiązane są one ze sobą dzięki związkowi przyczynowemu lub czasowemu. Pierwsze 

z tych związków mogą występować dzięki istnieniu elementów składowych charak-

teryzujących się właściwością zanurzania kolejnych epizodów („zanurzenie” jest co 

prawda odpowiednikiem użytego w oryginale słowa embedding, ale zdaje się, że lep-

szą metaforą byłoby „ukorzenienie” bądź „zakorzenienie” skoro nowe epizody mają 

wyrastać z danego elementu). Najczęściej kolejne epizody zanurzane są w zakończe-

niu lub wyniku epizodu wcześniejszego. Drugi ze związków – temporalny – jest 

uważany przez Mandler za prostszy i słabszy niż relacje przyczynowo-skutkowe.  

                                                 
276 Tamże, s. 37. Wszystkie następne informacje o strukturze opowiadania omawiam na podstawie tej 
samej pracy (s. 37-39). 
277 Polski przekład mówi o „jednym lub dwóch epizodach” (s. 37), chociaż oryginał w tym samym 
miejscu nie ogranicza ich liczby: „The setting is followed by one or more episodes” (J.M. Mandler, 
Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ 
1984, s. 22). 
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 Mając do dyspozycji taką ogólną i prostą (co jest, rzecz jasna, warunkiem jej 

szerokiej aplikowalności) gramatykę opowiadania można przystąpić do próby kon-

kretyzacji tych zasad w przypadku narracji cierpienia. Oto jeden z możliwych sche-

matów (kolejne numerowane epizody to te, których przyległość określa relacja tem-

poralna, natomiast epizody zanurzone podaję przy epizodach, w których zostały one 

„zakorzenione”, niejako na ich poziomie): 

1. sceneria: obejmuje zdarzenie początkowe (pojawienie się bólu, wypadek 

itp.), bohaterów, miejsce, bezpośrednie przyczyny; 

2. epizod: hospitalizacja i przyjęcie roli pacjenta – instytucjonalizacja cier-

pienia która jest wynikiem hospitalizacji umożliwia zanurzenie epizodów: 

poszukiwania lekarstwa, próby wyjaśnienia bólu czy uznanie cierpienia; 

3.   epizod: niepełnosprawność;  

4. epizod: poszukiwanie znaczenia cierpienia – w zakończeniu tego epizodu 

można zanurzyć (niezależnie od powodzenia lub porażki podjętego wysiłku) 

epizod ponownej próby instytucjonalizacji cierpienia (pomoc ze strony kliniki 

leczenia bólu); 

5.   epizod: praca con amore – jako wynik poszukiwania sposobów ukojenia 

cierpienia. 

 Można oczywiście zaproponować nieco inny układ epizodów, szczególnie, że 

trzy ostatnie da się interpretować jako powiązane także relacjami przyczynowymi 

(niezależnie od temporalnych), tak, że efektem niepełnosprawności (czyli zakończe-

niem epizodu opowiadającego o niepełnosprawności) może być poszukiwanie zna-

czenia doznawanego bólu, a znów wynikiem takiego poszukiwania może być praca 

con amore (nie tylko jako lek, ale jako możliwość, jaką choroba i przewlekłe cier-

pienie oferują).  

 

Powyższa gramatyka opowiadania oferuje jednak dość ograniczoną skalę środków, 

szczególnie jeśli celem jej zastosowania ma być narracja literacka lub filmowa, a nie 

tylko relacja cierpiącego. Daje się, jak wspomniałem wyżej, łatwo szeroko stosować, 

ale nie wyjaśnia wielu problemów narracji cierpienia. Istnieją jednak inne badania i 

powstałe na ich podstawie opracowania, dzięki którym można uzupełnić luki powyż-
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szej, ogólnej teorii. Tu posłużę się publikacją Relating Events in Narrative278, która 

powstała z badań nad narracjami kilku języków (niestety, nie było wśród nich pol-

skiego) i bardziej szczegółowo traktuje poszczególne ich elementy (głównie w per-

spektywie rozwojowej).  

 Aby uzupełnić wiedzę o konstruowaniu opowieści należy opuścić poziom 

struktury narracji (czyli, jak było widać powyżej, poziom ogniskujący się wokół pro-

blemów celu i jego realizacji), jak i poziom struktury tekstu (poziom segmentacji 

tekstu na epizody ze szczególnym uwzględnieniem elementów sygnalizujących ich 

granice), by skupić się na poziomie wydarzenia. Na tym poziomie konstruowania 

opowieści zachodzą dwa niezwykle istotne procesy: filtrowania [filtering] i upako-

wywania [packaging] informacji – pierwsze należy do decyzji chronologicznie 

wcześniejszych (proces poprzedza w istocie właściwą narrację), drugi proces nato-

miast zachodzi już w trakcie trwania opowieści (i polega na modyfikacji układu zda-

rzeń). 

 Filtrowanie polega na pierwotnej konstrukcji wydarzenia i zakłada dokonanie 

kilku wyborów, które projektują narrację: 

1. wybór tematu  [topic]: narrator dokonuje wyboru tematu spośród możli-

wych elementów opowiadanej historii (autorzy omawiają to na prostych 

przykładach, np. psa uciekającego przed pszczołą: tematem więc może się tu 

stać bądź ucieczka psa, bądź pogoń pszczoły); 

2. określenie umiejscowienia kontroli [locus of control]: wybór tematu nie 

musi bowiem określać odpowiedniej identyfikacji podmiotu i przedmiotu 

działań; 

3. wybór perspektywy [event view]: polega na atrybucji siły sprawczej działań 

(może zakładać istnienie przedmiotu i sprawcy działań, ale także opisywać 

stan braku atrybucji sprawcy zewnętrznego, lub sprawczość pozostawiać nie-

dookreśloną, także – jak się należy domyślać – wskazywać na ponadnaturalne 

bądź magiczne jej pochodzenie); 

                                                 
278 Relating Events in Narrative: A Crosslinguistic Developmental Study, red. R.A. Berman, D.I. 
Slobin, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ 1994. Przytaczane, streszczane i referowane po-
niżej informacje pochodzą z rozdziału IVC tejże książki: Filtering and Packaging in Narrative, autor-
stwa redaktorów tomu; patrz: s. 515-554. 
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4. określenie stopnia uczestnictwa [degree of agency]: dokonuje się tego za 

sprawą opisania aktywności, wpływu i motywacji bohatera (i za pomocą za-

stosowania czynnej lub biernej konstrukcji werbalnej; autorzy odnoszą to do 

języka angielskiego, ale – pomimo istotnej różnicy – ten sposób jest również 

przydatny w polszczyźnie). 

 Powyższe rozróżnienia dookreślają to, co w ogólnej gramatyce opowiadania 

określone było jako przedstawienie scenerii; gdy tam podkreślano funkcję opisową 

(kto, gdzie i kiedy), która byłaby bierna w stosunku do opowieści (miała znikomy 

wpływ na jej konstrukcję – zaledwie przez ograniczenia miejsca lub czasu akcji, lub 

też interakcji bohaterów), ta teoria zakłada, że wybory dokonane na tym, niejako 

przygotowawczym, etapie narracji silnie determinują strukturę opowiadania. Ma to 

istotny wpływ na szereg rozwiązań fabularnych narracji cierpienia: wybór tematu 

wpływa istotnie na kształt relacji szpitalnej, wybór perspektywy określa obszar po-

szukiwań przyczyn cierpienia, wybór stopnia uczestnictwa determinuje kształt opo-

wieści o niepełnosprawności lub np. poszukiwania lekarstwa, itd. 

   Natomiast upakowywanie jest procesem, który zakłada kodowanie zda-

rzeń/sytuacji przy użyciu złożonych konstrukcji zdaniowych i ma na celu hierarchi-

zowanie zdarzeń, łączenie faz zdarzenia w jedna całość (gwarantowanie spójności), 

zapewnia kontrolę narratora nad opowiadaniem i pozwala na pominięcie niektórych 

elementów. Proces ten dotyczy kilku poziomów: 

1. czasowy [temporal]: zakłada ustanowienie symultaniczności lub sekwen-

cyjności zdarzeń lub ich składowych (gramatyka nie zauważała, tak przecież 

oczywistej, pierwszej możliwości); 

2. przyczynowy [causal]: zakłada ustanowienie relacji przyczynowej (tak jak 

w ogólnej gramatyce); 

3. części składowych [constituent]: zakłada podział zdarzenia na części skła-

dowe; 

4. zespołów zdarzeń [event complexes]: łączenie zdarzeń w większe całości, 

co ma zapewnić spójność opowieści. 

 Oprócz wyżej wymienionych sposobów organizacji zdarzeń w narracji należy 

wymienić jeszcze dwa inne: zapowiedzi zdarzeń [foreshadowing] i ich opakowywa-
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nie [wrapping up]279. Stosuje się je tam, gdzie słuchający może się „zgubić” w opo-

wieści, tam, gdzie występują niespodziewane zdarzenia przerywające dotychczasową 

akcję (i działające wbrew oczekiwaniom i przyzwyczajeniom słuchającego, działają-

ce wbrew – jak to określała Mandler – „koncepcji dopuszczalności”280) lub tam, 

gdzie nagle i całkowicie zmienia się układ interakcji, jaki w przypadku przejść po-

między epizodami. 

 Wszystkie te techniki narracyjne, jako bardziej szczegółowe, służą lepszemu 

opisowi zjawisk w narracjach cierpienia (chociaż zostały opisane głównie na pod-

stawie praktyk mówienia – ten jednak element badań należy uznać za pozytywny, 

skoro narracje cierpienia w poezji i prozie, teatrze czy kinie mają raczej problema-

tyczny status: związane są w sposób szczególnie silny z doświadczeniem – nawet je-

śli nie są narracjami autobiograficznymi, i podlegają ogólnym zasadom kształtowa-

nia opowieści o cierpieniu). Wyżej wymienione procesy pozwalają opisać nie tylko 

sieć powiązań „pionowych” pomiędzy elementami narracji (czy będziemy nazywać 

je epizodami, składowymi opowieści czy wątkami), czyli relacje czasowe lub przy-

czynowe, ale także związki „poziome”: nawiązania, sieć skojarzeń, rozbudowany 

kontekst, dygresje i narracje równoległe, dla których badania i opisu ogólna grama-

tyka opowiadania, jako odnosząca się do narracji prostych, nie daje dostatecznie uży-

tecznych instrumentów.  

 

 

5. Narracje terminalne  
 

Wszystkie te narracyjne chwyty opisane powyżej oprócz wymienionych funkcji uła-

twiających zrozumienie i zapewniających widzowi (słuchaczowi albo czytelnikowi) 

rekonstrukcję opowieści jako spójnej i logicznej, spełniają także inną, istotną rolę. 

To właśnie one często są nośnikami informacji umożliwiających inną niż prosty nar-

ratologiczny opis, to one jednocześnie pozwalają na stworzenie opowieści bardziej 

skomplikowanej niż przedstawiony wcześniej prosty wzór narracji cierpienia Ku-

                                                 
279 Oba te procesy zostały opisane szczegółowo w rozdziale IVD, Foreshadowing and Wrapping Up 
in Narrative, autorstwa Michaela Bamberga and Virginii Marchman, w wyżej cytowanej książce, s. 
556 i n. 
280 J.M. Mandler, Opowiadania, skrypty, sceny…, s. 35. 



 174 

gelmanna, a także na późniejsze odczytanie tej bardziej skomplikowanej struktury, 

zdekodowanie jej znaczeń i nadanie jej spójnej postaci. Przedstawiona teoria posłuży 

do opisania zabiegów narracyjnych w dwóch filmach, które stanowią pełną narrację 

cierpienia (tzn. taką, która zawiera w sobie wiele, a może nawet wszystkie elementy 

wzorcowej narracji cierpienia), a jednocześnie budują o wiele bardziej złożoną struk-

turę narracyjną – obie opowieści to narracje terminalne w dosłownym znaczeniu tego 

terminu – opowiadają historię choroby ciała prowadzącej do śmierci: Życie jako 

śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000) Krzysztofa Zanussiego i Ska-

zany (1976) Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego.  

 Późniejszy chronologicznie film Zanussiego jest doskonałym przykładem za-

stosowania narracji cierpienia jako narracyjnego szkieletu opowieści – nie dość, że 

występują tam niemal wszystkie epizody, o jakich pisał Kugelmann, to stanowią 

spójną fabułę o niezakłóconej chronologii; oto one: 

1. Pierwotne wydarzenie. Kliniczne potwierdzenie obaw głównego bohatera, lekarza 

– Tomasza Berga, że choruje on na raka.   

2. Poszukiwanie lekarstwa. Berg udaje się do Francji, gdzie w tamtejszej klinice 

przeprowadzone zostają testy mające dowieść, czy możliwa jest operacja.  

3. Wyjaśnianie bólu. Etap zaczyna się wraz z drugą wizytą w Paryżu, podczas której 

okazuje się, że choroba jest zbyt zaawansowana, by możliwa była operacja. Oczywi-

ście to szczególny przypadek, skoro pacjent jest jednocześnie lekarzem – zatem nie 

idzie tu o zdobycie wiedzy, a raczej o świadomość własnej choroby. 

4. Ból staje się przewlekły. Moment, w którym niemożliwe jest pozaszpitalne opa-

nowanie cierpienia. 

5. Przyjęcie roli pacjenta. Berg trafia jako pacjent do szpitala, w którym do niedaw-

na pracował.  

6. Poszukiwanie uznania cierpienia. Tu akurat jest to równoznaczne z uzyskaniem 

cichego przyzwolenia na odebranie sobie życia, gdy ból stanie się nie do wytrzyma-

nia.  

7. Poszukiwanie znaczenia cierpienia. Ten etap zaczyna się wraz z odstąpieniem od 

zaplanowanego wcześniej samobójstwa i zniszczenia zapasów śmiertelnej dawki 

morfiny.  
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 Jednak istotną komplikację tego wzoru narracyjnego wprowadza pierwsza 

sekwencja filmu, pozornie niezwiązana z właściwą akcją. Film zaczyna się bowiem 

sceną rozgrywająca się w średniowiecznej Francji – oto złapany koniokrad ma zostać 

powieszony, kiedy św. Bernard z Clairvaux wstawia się za nim, prosi o przesunięcie 

terminu egzekucji, by przygotować skazańca na śmierć. Okazuje się, że cała ta se-

kwencja jest „filmem w filmie” – na tym etapie Życie jako śmiertelna choroba… 

opowiada o kręceniu filmu Bernard i Abelard. Wydarzeniem, które stanowi pomost 

pomiędzy dwoma niezależnymi fabułami (pomiędzy filmem o filmie i filmem o cier-

pieniu Berga) jest wypadek na planie filmu Bernard i Abelard, któremu ulega jeden z 

kaskaderów. Ten wypadek jest łącznikiem pomiędzy obiema częściami filmu – nie-

przypadkowo, jest nim właśnie doświadczenie bólowe. To ono wyłamuje się z rze-

czywistości filmu w filmie, przekracza pierwszą granicę umowności (późniejsze 

cierpienie Tomasza Berga można uznać za powtórzenie tego gestu – przekroczenie 

bariery między filmem a światem widza).  

 Ten prosty zabieg ma dla narratologicznej analizy filmu niezwykle istotne 

znaczenie. Po pierwsze więc, pozwala na wprowadzenie bohaterów (Berg zapewnia 

medyczną opiekę na planie kręconego filmu, student medycyny, Filip, jest statystą, a 

jego dziewczyna, Hanka, garderobianą). Po drugie, stanowi element narracji, w któ-

rym mogą zostać „ukorzenione” kolejne wątki (tak w istocie się dzieje: to średnio-

wieczna fabuła wprowadza wątki związane ze znaczeniem cierpienia, problemem 

samobójstwa i „dobrej śmierci”). To właśnie dzięki średniowiecznej fabule dalsza 

narracja zostaje zaprojektowana – dokonują się tu następujące elementy procesu fil-

trowania:   

1. Wybór tematu. Średniowieczny film (przynajmniej w tym fragmencie, jaki może-

my oglądać) opowiada o problemie gotowości na śmierć albo postawy człowieka w 

obliczu śmierci. To, co jest udziałem koniokrada, powtórzy później Tomasz Berg.  

2. Określenie miejsca kontroli. Dwie zmiany – zarówno ta, jaka dokonuje się w ko-

niokradzie (wraca do wsi gotowy na śmierć), jak i przejście od średniowiecznej, mi-

stycznej opowieści do realistycznego (czyli tu: podległego prawom realizmu, świata 

bez tajemnicy) świata Tomasza Berga zapowiada późniejszą zmianę w obrębie 

umiejscowienia kontroli: fabuła bowiem opowiada o odebraniu kontroli chorobie 
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(która jest przecież narracyjną ramą fabuły) – następuje przeniesienie kontroli z cier-

pienia/choroby na człowieka281.  

3. Wybór perspektywy. On także podlega zmianie (także projektowanej przez śre-

dniowieczny prolog): od realistycznego oglądu świata do metafizycznych motywacji 

na końcu filmu (pod wpływem nocnego widzenia Berg postanawia porzucić samo-

bójcze plany).  

4. Stopień uczestnictwa. Ten zmienia się dokładnie tak, jak powyższy – pogodzenie 

się z losem i przyjęcie chrześcijańskiej wizji cierpienia282 zapowiada przemiana ko-

niokrada pod wpływem nauk św. Bernarda. To ofiarowanie za świat Tomasza Berga 

przyjmuje postać uratowania miłości dwojga młodych ludzi (Filipa i Hanki), którym 

Berg przekazuje swoje mieszkanie.  

 Pierwsza część filmu wyznacza także metody „upakowania” elementów nar-

racji na dwóch co najmniej poziomach: 

1. temporalnym: dzięki rozciągniętej na ponad osiem stuleci akcji filmu jego proble-

matykę należy traktować jako uniwersalną, powtarzającą się w różnych czasach, nie-

przemijającą (jednocześnie „średniowieczna” sekwencja nie zakłóca chronologicz-

nego układu elementów fabuły filmu).  

2. zespołów zdarzeń: film w filmie – poprzez stworzenie warunków dla spotkania się 

głównych postaci – łączy ich losy (szczególnie Berga i pary młodych); stanowi więc 

warunek spójności tych równoległych opowieści (o dylematach Filipa, o trudnej mi-

łości tych dwojga i o cierpieniu i umieraniu Berga).  

W oczywisty sposób także stanowi ona zapowiedź zdarzeń i ich wzorzec (obie części 

kończą się śmiercią pogodzonych bohaterów: koniokrada i Berga – śmiercią, którą 

poprzedza ich przemiana). Ten prosty środek (rozbicie narracji na dwie, pozornie 

niezależne części) pozwala na zastosowanie całej gamy narracyjnych chwytów (to ze 

strony twórcy filmu), a także na jego pełniejsze odczytanie (ze strony widza).  

 

                                                 
281 Paradoksalnie o samobójstwie decydowała właśnie choroba – to ona bowiem wyznaczała moment, 
w którym ból stawał się nieznośny (matka śmiertelnie chorego pianisty, którą Berg zaopatruje w mor-
finę, którą ona poda później w śmiertelnej dawce synowi stanowi przeciwwagę dla zmienionej posta-
wy Berga). 
282 Ta zostaje wyrażona w rozmowie Berga z poznanym na planie cystersem: Berg: „Bóg każe cier-
pieć, kiedy ja nie chcę”. Ksiądz: „Cierpieniem można odkupić własne winy”. Berg: „Jakie winy?” 
Ksiądz: „Cierpieniem można ofiarować za innych, ofiarować na ratunek tego świata”.  
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Skazany w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego poświęcony jest temu samemu 

problemowi – gotowości (czy dokładniej: dochodzeniu do tej gotowości) człowieka 

na śmierć i cierpienie (swoje i bliskiej osoby), które to doznanie jest siłą zdolną 

zmieniać człowieka. Bohaterowie to dwaj bracia, Ryszard i Zygmunt Bielczykowie, 

którzy ze względu na dużą różnicę wieku, odmienne charaktery, zawody i drogi ży-

ciowe, nie są ze sobą związani. Wszystko zmienia się, gdy starszy brat (Zygmunt) 

zaczyna chorować. Rak płuc rozwija się szybko, ataki bólu nasilają się, a lekarz nie 

daje żadnych nadziei. Zygmunt postanawia, tak jak doktor Berg w filmie Zanussiego, 

zakończyć życie nim ból stanie się nie do wytrzymania.  

 Narracja jest tu bardziej skomplikowana niż w filmie Życie jako śmiertelna 

choroba… – brak tu linearnej chronologii zdarzeń. To bowiem, co jest właściwą ak-

cją filmu to sceny z procesu, jaki wytoczono Ryszardowi Bielczykowi (jest oskarżo-

ny o nieudzielanie pomocy bratu, który zażył śmiertelną dawkę leków), a narracja 

cierpienia obecna jest tylko w retrospekcjach obrazujących kolejne etapy procesu – 

przesłuchania, mowy adwokata i prokuratora. W takim wypadku wszystkie decyzje 

narracyjne będą miały – oprócz innych celów – zapewnić widzowi rekonstrukcję 

opowiadanej historii. Znacznie ułatwiają to decyzje podjęte w procesie filtrowania:  

1. Wybór tematu. Mając do dyspozycji dwie wyraziste i znacząco od siebie różne po-

staci pierwsza decyzja narratora-reżysera (Trzos-Rastawiecki jest także autorem sce-

nariusza) dotycząca wyboru tematu jest związana z tą właśnie różnicą: początkowo 

film opowiada o obcości braci i problemie w porozumieniu się. Fabuła filmu o takim 

temacie wyjściowym będzie ewoluowała w kierunku porozumienia na gruncie prze-

żywanego i współodczuwanego cierpienia. Właściwym więc tematem jest ewolucja 

postaw obu bohaterów w obliczu cierpienia – jej finałem jest śmierć Zygmunta i 

oskarżenie Ryszarda (poprzez zaburzoną chronologię widzimy niejako rekonstrukcję 

tego procesu).  

2. Miejsce kontroli. To ten przypadek, kiedy wybór tematu i bohaterów nie przesądza 

o przypisaniu kontroli, co więcej – rozbicie akcji na dwa naprzemienne plany czaso-

we i pokazanie ich w dwu odmiennych sceneriach (sala sądowa i świat cierpienia 

Zygmunta Bielczyka – celowo tak to nazywam, gdyż są to dwa zupełnie inne plany, 

które rządzą się różnymi prawami: z tej różnicy rodzi się dynamika akcji – w świecie 

sali sądowej postępowanie Ryszarda jest przestępstwem, a w świecie cierpienia jego 
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brata – aktem miłości albo przynajmniej miłosierdzia). Wraz z rozwojem akcji filmu 

oczywistym staje się przypisanie kontroli Zygmuntowi Bielczykowi – jego decyzja o 

samobójstwie wpływa na życie obu mężczyzn.  

3. Wybór perspektywy. Jak w każdej narracji cierpienia tę można przypisać abstrak-

cyjnemu bólowi. Tu jednak idzie o coś innego: ta akurat narracja, która w znacznym 

stopniu polega na przybliżaniu się do oceny prawnej zdarzenia (to przecież jest istotą 

procesu karnego), cała jest poszukiwaniem właściwej atrybucji siły sprawczej, dlate-

go sprawca musi zostać niedookreślony, a udowodnienie sprawczości – zawieszone 

do końca procesu. Na podstawie tego widać wyraźnie, jak dużą rolę w kształtowaniu 

narracji odgrywają wstępne decyzje dotyczące scenerii opowiadania, jego bohaterów 

i stosunków między nimi.  

4. Stopień uczestnictwa. W strukturze narracji tego filmu to kolejna (po powyższej) 

kategoria, która musi zostać zawieszona do końca procesu (ustalenie stopnia uczest-

nictwa brzmi właściwie jak sformułowanie zaczerpnięte z terminologii prawniczej). 

Pozwala to także odczytywać proces karny, jaki w tym filmie został przedstawiony w 

kategoriach metanarracji – jak widać, wiele wyborów z zakresu kategorii narratolo-

gicznych dokonuje się w przebiegu akcji filmu (i jest podyktowanych czym innym 

niż np. wyobraźnią reżyserską, w tym akurat przypadku: logiką prawa i przewodu 

sądowego).  

 Także ustalenie hierarchii zdarzeń w procesie upakowania odgrywa w tej 

skomplikowanej narracji istotną rolę. Zbliżenie braci w obliczu cierpienia jest proce-

sem równoległym do postępów choroby czyli wszystkie sygnały nawiązywania rela-

cji między braćmi są w istocie językiem, którym film opowiada o postępie choroby 

(tak należy interpretować pomoc w codziennych czynnościach, jaką Ryszard zapew-

nia bratu albo zaproszenie brata na obiad w restauracji). Te procesy odbywają się za-

równo na poziomie przyczynowym (dzięki czemu następuje powiązanie przyczyno-

we tych dwu narracji: cierpienia i nawiązywania relacji), a także na poziomie 

zespołów zdarzeń (te bowiem dwie składowe opowieści tworzą zespół zdarzeń, który 

nie tylko zapewnia spójność opowieści, ale także pozwala na zastosowanie zróżni-

cowanego języka narracji cierpienia).  

 W tym filmie mamy też do czynienia z równoległą narracją, która jednocze-

śnie wzmacnia opowieść o cierpieniu (w pewnym bowiem sensie dubluje ją), a także 
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stanowi zapowiedź cierpienia (czy ewentualnie: terminalnego stadium choroby czy 

śmierci). Chodzi o wydarzenie, które można określić najogólniej jako kłopoty w pra-

cy. Zygmunt jest trenerem bokserskim – wraz z rozwojem choroby (o której zresztą 

nikt z jego współpracowników ani podopiecznych nie wie) zaczynają się jego pro-

blemy w pracy – włodarze klubu sportowego odbierają mu część jego obowiązków. 

Powtarzalność tego motywu w różnych filmach, powstałych w różnym czasie musi 

być znacząca – taki element narracji cierpienia występuje już w opisanej wcześniej 

Filadelfii (ma on tam także inne znaczenie – jest bowiem sygnałem wprowadzenia 

problematyki dyskryminacji członków tzw. grup ryzyka). Innym hollywoodzkim 

filmem, który jest realizacją narracji cierpienia, w którym także użyto tego chwytu 

jest Life As a House (Życie jako dom, 2001) w reżyserii Irwina Winklera. To historia 

George’a Monroe’a, architekta, który zostaje zwolniony z pracy – gdy opuszcza bu-

dynek firmy traci przytomność, co jest oznaką zaawansowanej choroby nowotworo-

wej (o której bohater nie wiedział). Także tu utrata pracy jest zapowiedzią (foresha-

dowing) mającego nastąpić cierpienia. W filmie Winklera zastosowano zresztą taki 

sam zabieg, jak w Skazanym: cierpienie postępuje wraz z odbudowywaniem relacji 

między Monroe’em a jego nastoletnim synem. Trzeba zwrócić także uwagę na fakt, 

że sygnalizowana w tytule tożsamość jest tym wydarzeniem (fabułą, epizodem), któ-

re w terminologii Kugelmanna nazywa się pracą con amore – George Monroe po 

utracie pracy i w obliczu postępującej choroby buduje dom, w którym nie zdąży już 

zamieszkać.  

 

 

 

Zakończenie 
 

Zastosowanie tych samym chwytów narracyjnych w różnych opowieściach cierpie-

nia może potwierdzać wyrażaną w przywoływanych teoriach (choć z zastrzeżeniami) 

uniwersalność zasad konstruowania narracji bólu fizycznego. Uniwersalność ta, mi-

mo poświadczonych badaniami różnic w odbieraniu doświadczeń bólowych przez 

ludzi różnych kultur, zasadza się na czysto biologicznym (medycznym, fizjologicz-

nym) aspekcie odczuwania bólu fizycznego. I to właśnie ludzka fizyczność stanowi 
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tę ostateczną instancję, niewzruszoną zasadę człowieczeństwa, wbrew wielu perso-

nalistycznym teoriom filozofii chrześcijańskiej. A na pewno świadczy to o tym, że 

niezależnie od aktualnej kondycji sztuki narracyjnej (a także towarzyszącej jej teorii) 

to ciało jest pewnym – i dalekim od teoretycznego wyczerpania – źródłem historii. 

 

 



 181 

Filmografia 
 
 
Anioły w Ameryce (Angels in America), 2003, reż. M. Nichols. 
Czarny Orfeusz (Orfeu Negro), 1959, reż. M. Camus. 
Filadelfia (Philadelphia), 1993, reż. J. Demme. 
Franz Kafka's „The Trial” (The Modern World: Ten Great Writers), 1988,  

reż. D. Thomas. 
Kafka (Kafka), 1991, reż. S. Soderbergh. 
Krew poety (Le Sang d'un Poète), 1930, reż. J. Cocteau. 
Między piekłem a niebem (What Dreams May Come), 1998, reż. V. Ward. 
Orfeusz (Orfée), 1950, reż. J. Cocteau.  
Niech żyje bal (It’s My Party), 1996, R. Kleiser. 
Proces (The Trial), 1962, reż. O. Welles. 
Proces (The Trial), 1993, reż. D.H. Jones. 
Rok 1984 (Nineteen Eighty-Four), 1984, reż. M. Radford. 
Siedem (Seven), 1995, reż. D. Fincher. 
Skazany, 1976, reż. A. Trzos-Rastawiecki. 
Testament Orfeusza (Le Testament d'Orphée), 1960, reż. J. Cocteau. 
The Pillow Book, 1996, reż. P. Greenaway. 
Życie jak dom (Life As a House), 2001, reż. I. Winkler. 
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, 2000, reż. K. Zanussi.  
 
 



 182 

Bibliografia 
 
 
 
 
Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik,  

J. Jaworska, J. Kowalska-Leder i in., wstęp i red. M. Szpakowska,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. 

Apollinaire G., Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, Biblioteka Narodowa,  
Wrocław 1975. 

Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz,[w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 6,  
Warszawa 2001. 

Barthes R., Lektury, wybrał, opracował i posłowiem opatrzył M.P. Markowski,  
Wydawnictwo KR, Warszawa 2001. 

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. 
Berleant A., Przemyśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce,  

przeł. M. Korusiewicz, T. Markiewka, red. naukowa K. Wilkoszewska,  
Universitas, Kraków 2007 

Blanchot M., Spojrzenie Orfeusza, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na  
Świecie” nr 10/1996. 

Blanchot M., The Space of Literature, przeł. A. Smock, University of Nebraska  
             Press, Lincoln, NE 1982. 
Bohrer K.H., Absolutna teraźniejszość, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna 
            Naukowa, Warszawa 2003. 
Bohrer K.H., Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, przeł. K. Krzemieniowa,  

Oficyna Naukowa, Warszawa 2005. 
Bolton G., The Terapeutic Potential of Creative Writing, London 1999. 
Ból: diagnostyka, leczenie i prewencja, pod red. C. Saint-Maurice’a,  

przeł. B. Delorme, Gebethner i Ska, Warszawa 1998. 
Böhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przeł. P. Domański,  

 przedmową opatrzył i redakcji naukowej przekładu dokonał S. Czerniak, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 1998. 

Butler J., Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk,  
            Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008. 
Canby V., Jeremy Irons as the Writer With a Day Job,  „The New York Times”  
            1992, 1 grudnia. 
Cowley J., Seven, „New Statesman” 1999 (3 maja), Volume 128, Issue 4434. 
Crosland M., Jean Cocteau: A Biography, Alfred A. Knopf, New York 1956. 
Czeczot-Gawrak Z., Współczesna francuska teoria filmu, Wydawnictwo Polskiej  
             Akademii Nauk, Wrocław 1982. 
Derrida J., Specters of Marx: State of the Debt, the Work of Mourning and the  
             New International, Routledge, New York-London 1994. 
de Man P., Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i  
             Prousta, przeł. A. Przybysławski, Universitas, Kraków 2004. 
de Man P., Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M.B. Fedewicz, w:  
             Dekonstrukcja w badaniach literackich, pod red. R. Nycza, Gdańsk. 
de Man P., Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Słowo/obraz terytoria,  

 Gdańsk 2000. 
de Man P., The Rhetoric of Romanticism, Columbia University Press,  
              New York 1984. 
Domżał T.M., Ból, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.  
Ekier J., O niewzruszonej logice „Procesu”, „Literatura na Świecie” nr 1-2/2003. 



 183 

Eliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR,  
               Warszawa 1998. 
Ellison D., Ethics and Aesthetics in European Modernist Literature:  
               From the Sublime to the Uncanny, Cambridge University Press,  
               Cambridge 2001 
Fowlie W., Age of Surrealism, Swallow Press, New York 1950. 
Frank M., Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński,  
               Oficyna Naukowa, Warszawa 2002. 
Fukuyama F., The End of History and the Last Man, Hamish Hamilton,  
               London 1992. 
Hanfling O., Wittgenstein and the Human Form of Life, London and  
             New York 2002. 
Hayward S., 'La Belle et la Bete': what Cocteau's film fable tells us about society,  
              politics, gender and sexual identity in post-war France,  
              „History Today” 1996, Volume: 46, Issue: 7. 
Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha, przeł. Ś.F. Nowicki, Fundacja Aletheia,  

   Warszawa 2002. 
Helman A., Filmowe przygody Orfeusza, w: Mit Orfeusza, pod red. S. Żerańskiej- 
            Kominek, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 316. 
Hewitt K., Mutilating the Body: Identity in Blood and Ink, Bowling Green State  

University Popular Press, Bowling Green, OH 1997. 
Heylin C., Pod prąd. Orson Welles kontra Hollywood, przeł. J. Kozłowski,  

Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2007. 
Hunter J.F.M., Understanding Wittgenstein. Studies of Philosophical  

Investigations, Edinburgh University Press, 1985. 
Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Wydawnictwo  

Literackie, Kraków 1973. 
Greenhalgh S., Under the Medical Gaze: Facts and Fictions of Chronic Pain,  

University of California Press, Berkeley, CA 2001. 
Gregg J., Maurice Blanchot and the Literature of Transgression,  

Princeton University Press, Princeton NJ 1994. 
Grözinger K. E., Kafka a Kabała. Pierwiastek żydowski w dziele i myśleniu  
            Franza Kafki, przeł. J. Güntner, Wydawnictwo Auseria, Kraków 2006 
Haddour A., Sartre and Fanon: On Negritude and Political Participation, „Sartre  
             Studies International” 2005, Volume 11, Issue 1-2. 
Jankowicz G., Prawo intymności. Przypadek Kafki, „Literatura na Świecie”  
              1-2/2007. 
Janouch G., Rozmowy z Kafką. Notatki i wspomnienia, przeł. J. Borysiak,  
              E. Dyczek, Czytelnik, Warszawa 1993. 
Jaspers K., Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii,  
               przeł. D. Stroińska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997. 
Kafka F., Briefe 1902-1920, Schocken Books, New York 1958. 
Kafka F., Dzieła wybrane, t. I/II, PIW, Warszawa 1994. 
Kafka F., Dzienniki, t. I/II, przeł. J. Werter, Wydawnictwo Puls, Londyn 1993. 
Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska,  
               P. Sosnowska, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa 2005. 
Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Państwowe Wydawnictwo  
               Naukowe, Warszawa 1986. 
Kartiganer D.M., Job and Joseph K.: Myth in Kafka's The Trial, „Modern  
               Fiction Studies”, Vol. 8 (1) 1962. 
Kawada J., Głos. Studium z etnolingwistyki porównawczej, przeł. R. Nowakowski,  
                Universitas, Kraków 2004. 
 



 184 

Kierkegaard S., Dziennik (wybór), przeł., wstępem i przypisami opatrzył  
                A. Szwed, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000. 
Kierkegaard S., Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez  
                Constantina Constantiusa,  przeł., wstępem i przypisami opatrzył  
                B. Świderski, Fundacja Aletheia, Warszawa 1992. 
Kierkegaard S., Stages on Life's Way, przeł. Walter D. D. Lowrie, Princeton  
                University Press, Princeton, NJ 1940 
Korsmeyer C., Gender and Aesthetics. An Introduction, Routledge, New York –  

   London 2004. 
Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo 
              Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. 
Kugelmann R., Narratives of Chronic Pain, w: The Anthropology of Medicine.  
               From Culture to Method, red. L. Romanucci-Ross, D.E. Moerman,  
               L.R. Tancredi, London 1997. 
Kushner T., Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes,  
               Nick Hern Books, London 1992. 
Lamb J., The Rhetoric of Suffering. Reading the Book of Job in the Eighteenth  
               Century, Oxford University Press, New York. 
Lord C. M., Eurydice's Diasporic Voice: Marcel Camus's BLACK ORPHEUS  
                and the Family in Poet's Hell, [w:] Shooting the Family: Transnational 
               Media and Intercultural Values, pod red. P. Pisters, W. Staat,  
               Amsterdam University Press, Amsterdam 2005. 
Łotman J., Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Mieczka, Wiedza Powszechna,  

Warszawa 1983. 
Macovski M., Dialogue and Literature: Apostrophe, Auditors, and the Collapse of  
              Romantic Discourse, Oxford University Press, New York 1994. 
Magic and Ritual in the Ancient Word, red. P. Mirecki, M. Meyer, Brill,  
               Boston 2002.  
Mandler J.M., Opowiadania, skrypty i sceny: aspekty teorii schematów,  
                przeł. M. Cierpisz, Universitas, Kraków 2004. 
Mandler J.M., Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory,  
                Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ 1984. 
Markowski M.P., Czy Przyboś jest poetą metafizycznym?, [w:] Stulecie Przybosia,  
                 red. S. Balbus, E. Balcerzan, Poznań 2002. 
Markowski M.P., Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków 2001. 
Markowski M.P., Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Sic!,  
                 Warszawa 2001. 
McGowan T., Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, przekład i wstęp  
                  K. Mikurda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008 
Melberg A., Teorie mimesis, przeł. J. Balbierz, Universitas, Kraków 2002. 
Michalski K., Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego,  
                  Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. 
Molęda E., Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata, Universitas, 
                  Kraków 2001. 
Nietzsche F., Wiedza radosna („La gaya scienza”), przeł. L. Staff,  
                 Wydawnictwo Bis, Kraków 1991. 
Noica C., Sześć chorób ducha współczesnego, przełożył i wstępem opatrzył  
                  I. Kania, Oficyna Literacka, Kraków 1997. 
Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej  
                 literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2000. 
Orwell G., The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell,  
                Volume 4: In Front of Our Nose, pod red. S. Orwell i I. Angusa,  
                Penguin Books, Harmondsworth 1971. 



 185 

Orwell G., Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, Harmondsworth 1964. 
Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Przemiany, przeł. B. Kiciński,  
                 oprac. A. Krawczuk, Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 1995. 
Pain: Psychological Perspectives, red. T. Hadjistavropoulos, K.D. Craig,  
                 Routledge, New York 2003. 
Pawel E., Franz Kafka. Koszmar rozumu, przeł. I. Stąpor, Wydawnictwo  
                 Twój Styl, Warszawa 2003. 
Pieńkowska B., Filmowe adaptacje Procesu, [w:] Poetyka egzystencji.  
                Franz Kafka, red. E. Kasperski, T. Mackiewicz, Wydział Polonistyki 
                UW, Warszawa 2004. 
Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Universitas,  

    Kraków 2001. 
Rancière J., Dzielenie postrzegalnego, przeł. M. Kropiwnicki i J. Sowa,  
                 Korporacja Ha!art, Kraków 2007. 
Rancière J., Estetyka jako polityka [w:] tenże, Estetyka jako polityka,  
                 przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007. 
Relating Events in Narrative: A Crosslinguistic Developmental Study,  
                  red. R.A. Berman, D.I. Slobin, Lawrence Erlbaum Associates,  
                  Hillsdale, NJ 1994. 
Rembowska-Płuciennik M., Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza  
                  Odojewskiego, Universitas, Kraków 2004. 
Retoryka, pod red. P. Wilczka, M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy,  
                   Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
Revenge of the Aesthetic. The Place of Literature in Theory Today,  
                     ed. M.P. Clark, University of California Press, Berkeley –  
                     Los Angeles – London. 
Robertson R., Kafka: A Very Short Introduction, Oxford University Press,  
                     Oxford 2004. 
Román D., November 1, 1992: AIDS/Angels In America, [w:]  Approaching  
                     the Millennium: Essays on Angels in America, pod red. D.R. Geis,  
                     S.F. Krugera, University of Michigan Press, Ann Arbor 1997. 
Rusinek M., Między retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003. 
Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum., wstęp i przypisy A. Węgrzecki, PWN,  

  Warszawa 1980. 
Scholem G., Żydzi i Niemcy. Eseje. Listy. Rozmowa, przeł. M. Zawadowska,  
               A. Lipszyc, Pogranicze, Sejny 2006. 
Schwob M., Ból, przeł. J.Kluza, Książnica, Katowice 1999. 
Shakespeare W., 100 słynnych monologów, wybór, przekład, wstęp, opracowanie  

     S. Barańczak, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. 
Shusterman R., A Disciplinary Proposal, [w:] „The Journal of Aesthetics and Art  

      Criticism”, Vol. 57, No. 3, 1999. 
Shusterman R , O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej,   
                  wybór, opracowanie i tłumaczenie W. Małecki, Alta 2, Wrocław 2007. 
Sontag S., Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders,  
                   Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999. 
Sontag S., Looking at War, [w:] The Best American Essays 2003, pod red.  
                   A. Fadiman, Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2003. 
Steiner G., Gramatyki tworzenia. Na podstawie wygłoszonych w roku 1990  
                  wykładów imienia Gifforda, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka,  
                  Poznań 2004. 
Surer P., Współczesny teatr francuski. Inscenizatorzy i dramatopisarze,  
                   przeł. K.A. Jeżewski, Państwowy Instytut Wydawniczy,  
                   Warszawa 1973. 



 186 

Surrealizm. Antologia, przeł. A. Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1976. 
Sznajderman M.. Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Wydawnictwo  
                   Semper, Warszawa 1994. 
Szwed A., Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena  
                   Kierkegaarda, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999. 
Thompson J., The Lonely Labyrinth: Kierkegaard's Pseudonymous Works,  
                    Southern Illinois University Press, Carbondale 1967. 
Toeplitz K., Kierkegaard, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980. 
Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka, pod red.  
                  D. Kalinowskiego, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,  
                  Słupsk 2005. 
Ut pictura poesis, pod red. M. Skwary, S. Wysłouch, Słowo/obraz terytoria,  
                  Gdańsk 2006. 
Wegner H., Of Carbon Flies, Hieroglyphics, and Body Texts: A Fond Farewell to  
                  the Word, „West Virginia University Philological Papers” 2000. 
Welsch W., Estetyka poza estetyką, pod red. K. Wilkoszewskiej, Universitas,  

       Kraków 2005. 
White H., Bodies and Their Plots, w: Choreographing history, pod red. S. Foster,  

       Indiana University Press, Bloomington 1995. 
White H., Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej i  
                   M. Wilczyńskiego, Universitas, Kraków 2000. 
Williams S.J., Bendelow G., The Lived Body: Sociological Themes, Embodied  
                   Issues, Routledge, London 1998. 
Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Państwowe  
                  Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000. 
Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, pod red. K. Wilkoszewskiej,   
                   Universitas, Kraków 2007. 
Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, pod red. S. Morawskiego,  
                   Czytelnik, Warszawa 1987. 
Żelazny M., Źródłowy sens pojęcia estetyka, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994. 
 
 
 
 
 
 


