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AFEKT JAKO INSTRUMENT, AFEKT JAKO 
CEL – O EWOLUCJI AFEKTÓW W TRZECH 

OPOWIEŚCIACH JERZEGO ANDRZEJEWSKIEGO

Afekty, uczucia oraz emocje1 zajmują kluczowe miejsce w twórczości Jerze-
go Andrzejewskiego. Już jego debiutanckie opowiadania z tomu Drogi nie-
uniknione2 obrazują zmagania bohaterów z uciążliwymi afektami. Uczucia 
okazują się tu furtką do poznania postaci uwikłanych w niezdrowe relacje 
rodzinne, skonfrontowanych z niesprzyjającą sytuacją polityczną, społecz-
ną bądź ekonomiczną, co jest szczególnie widoczne w opowiadaniu Koniec. 
Również Ład serca3 dedykuje Andrzejewski afektywnej problematyce, to wy-
parte emocje w relacji Siecheń – Anna stanowią jedno z ważniejszych jąder 
powieści. To w Ładzie serca, jak stwierdza German Ritz, zazębia się wątek 
kryminalny, „w który uwikłani są mordercy i ofi ary, oraz modernistycznie 
ontologiczny wątek Erosa i Tanatosa”4. Zagadnienie uczuć przewija się rów-
nie silnie w dojrzałej twórczości autora Miazgi, a ich omówienie wymagałoby 
przygotowania odrębnego studium. Niewątpliwie waloryzacja afektu przez 
Andrzejewskiego zbiega się z jego biografi ą i stanowi odpowiedź na rozterki 
światopoglądowe i tożsamościowe, z jakimi autor Bram raju borykał się w ca-
łym swoim życiu5. 

1  Mimo że pojęć: afekt, emocja, uczucia używa się dość często jako synonimów, ich zna-
czenie nie jest z sobą tożsame. Jak pisze Katarzyna Bojarska: „[...] uczucia są osobiste i mają 
charakter biografi czny, należą do historii (przeżyć) danej osoby, emocje są społeczne, a afekty 
przed-osobowe”; i dalej: „uczucia są szczere, emocje zaś  mogą być udawane, a nawet podra-
biane podług obowiązujących kulturowych kodów komunikacji”. K. Bojarska, Poczuć myślenie: 
afektywne procedury historii i krytyki (dziś), „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 13. Choć w swo-
im tekście będę używał pojęcia afekt zamiennie z uczuciami i emocjami, zwrócę uwagę, tam, 
gdzie to konieczne, na różnice w rozumieniu tych pojęć. 

2  J. Andrzejewski, Drogi nieuniknione, Warszawa 1936.
3  J. Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1983.
4  G. Ritz, Jerzy Andrzejewski: Maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści [w:] Nić 

w labiryncie pożądania: gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, 
Warszawa 2002, s. 220.

5  Zob. A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997.
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Twórczość Andrzejewskiego wydobywa także inny wymiar afektu, dale-
ko wykraczający poza jednostkowe przeżycia. Wiąże się on z ujmowaniem 
afektów jako poręcznych narzędzi do narzucania określonej wizji świata i re-
produkowania społecznych nierówności. Według Catherine A. Lutz: „pojęcie 
emocji pełni różnego rodzaju funkcje ideologiczne, co oznacza, że wplecione 
jest w system relacji władzy i sposoby posługiwania się tym pojęciem od-
grywają istotną rolę w podtrzymywaniu tegoż systemu”6. Ów ideologiczny 
wymiar afektów jest szczególnie widoczny w omawianym tu tomie Trzy opo-
wieści, na który składają się m.in. powieści Ciemności kryją ziemię oraz Bra-
my raju, a więc teksty będące w oczach krytyków przede wszystkim formą 
rozliczenia ze stalinizmem7. 

W niniejszym szkicu zamierzam prześledzić, jak zmienia się obraz afektu 
w utworach: Ciemności kryją ziemię, Bramy raju oraz Idzie skacząc po górach. 
Omawiając pierwszy z nich, będę starał się udowodnić, że to nie ideologicz-
na aparatura wytwarza zdyscyplinowane i lękliwe podmioty, lecz raczej pod-
mioty, które znalazły się w sytuacji emocjonalnego impasu, kładą fundament 
pod system totalitarny. Przyglądając się losom bohaterów Bram raju, zwrócę 
uwagę na to, jak afekt, nie tracąc swojego despotycznego wymiaru, przestaje 
być modelem dla budowania struktur władzy, wyłaniając się jako cel – obse-
syjna idea domagająca się spełnienia i mająca swoje źródło w religii. Analizu-
jąc ostatni utwór z tomu, pokażę jak afekty, pozbawione inklinacji religijnych, 
stają się elementem międzyludzkiej gry, jak również warunkiem zaistnienia 
w świecie sztuki i odniesienia komercyjnego sukcesu.

OD AFEKTU DO IDEI W POWIEŚCI CIEMNOŚCI
KRYJĄ ZIEMIĘ

Ciemności kryją ziemię skłaniają do sformułowania tezy, wedle której idea 
zostaje wyprodukowana na potrzeby afektu. To afekt jest we wspomnianej 
powieści narzędziem budowania i podtrzymywania struktur władzy. Staje się 
on też jej niezwykle skutecznym uprawomocnieniem. W afekcie, jak wskazu-
je Brian Massumi, protoplasta afektywnego zwrotu w humanistyce, binarne 
opozycje ulegają rozbiciu. Afekt, który Massumi utożsamia z intensywnością, 
„nie jest [...] uporządkowany semantycznie czy semiotycznie. Nie trzyma się 

6  C.A. Lutz, Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa [w:] Emocje 
w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa 2012, s. 29.

7  Zob. m.in.: H. Bereza, Rachunek sumienia, „Nowa Kultura” 1957, nr 41, A. Jackiewicz, 
Sąd nad inkwizycją, „Nowinki Literackie i Wydawnicze” 1957, nr 16, M. Janion, Krucjata nie-
winiątek?, „Twórczość” 1987, nr 4, Z. Kubikowski, Wszyscy są podejrzani, „Nowe Sygnały” 
1957, nr 43, Z. Mitosek, Morał i historia, „Twórczość” 1993, nr 12.
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rozróżnień. Niejasno, lecz z uporem łączy momenty, które zwykle oznacza się 
jako rozdzielne”8. 

Afekt, który nie wymaga uzasadnień, jest formą plastyczną i staje się waż-
nym instrumentem w rękach Wielkiej Inkwizycji. Ta zaś nie potrafi  na dro-
dze racjonalnej znaleźć uzasadnienia szerzonej przez siebie opresji i dlate-
go właśnie w afekcie szuka poręczenia dla krzewionej przez siebie ideologii. 
Afektu, jak pokazuje Massumi, nie sposób w prosty sposób skategoryzować. 
Pozostaje on cały czas w trakcie wyłaniania. To odróżnia go od emocji9. Afekt 
separuje się od podmiotu i prowadzi do kreacji idei. To właśnie idea staje się 
owocem afektu. Idea zarazem podsyca afekt, jak i go studzi. Idea wzmaga 
strach, ten zaś zwrotnie oddziałuje na inne uczucia. W efekcie podmiotem 
kieruje konfi guracja uczuć, utrzymująca go nieustannie w stanie napięcia. 
Idea ma służyć uprawomocnianiu afektu oraz jego agresji. Człowiek pragnie 
zrealizowania idei, która jawi się jako potencjalność pozostająca nieustannie 
w trakcie tworzenia. Owo „niedowcielenie” idei eskaluje negatywne emocje. 
Rzeź niewinnych studzi je, nie prowadzi jednak do triumfu idei. Stąd kolejne 
ofi ary. Obsesja idei rodzi obsesję zabijania. „Gdyby pewnego dnia zabrakło 
winnych, musielibyśmy ich stworzyć [...]”10 (s. 46) – powie Torquemada.

Funkcja afektu nie kończy się tu bynajmniej na uwierzytelnianiu władzy. 
Służy on również kompensacji emocjonalnych zadrażnień, a w szczególno-
ści terapeutyzowaniu poczucia bezsilności, które rodzi frustrację podmiotu 
i przez to zmusza go do kreowania idei mającej przynieść mu ulgę11. Wyparta 
słabość to jeden z głównych problemów bohaterów utworu Ciemności kryją 
ziemię, którzy niezdolni do skonfrontowania się z własnym strachem tworzą 
ideę mającą obsługiwać ich nieprzepracowane lęki i obsesje. Idea jest tu więc 
niczym innym jak uwznioślonym afektem uzasadniającym społeczne nie-
równości i pozwalającym Wielkiej Inkwizycji na narzucanie wiernym swojej 
wizji świata jako jedynie słusznej. U fundamentów wyznawanej przez inkwi-
zycję koncepcji świata leży z kolei nieartykułowane wprost przeświadczenie 
o konieczności podziału społeczeństwa na panów (inkwizytorów) i podda-
nych (wiernych). W tak zakreślonym obrazie rzeczywistości sam Bóg funk-
cjonuje w rękach prześladowców jedynie jako alibi dla gnębienia i mordowa-
nia tych, którzy nie tyle nie realizują ich zasad, ile raczej dają się obezwładnić 
lękowi przed oprawcą. 

Idea nierówności, pozwalająca na skuteczne funkcjonowanie Inkwizy-
cji, działa zarazem katartycznie, ponieważ sprawia, że oprawcy, wyzwoleni 

8  B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 112.
9  Zob. ibidem, s. 116 i 123.
10  J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię [w:] idem, Trzy opowieści, oprac. W. Maciąg, 

Wrocław 1998. Numery cytowanych stron w tekście.
11  B. Malinowski, Magic, Science and Religion and Other Essays, with an introd. by Robert 

Redfi eld, Garden City 1954, s. 80.
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z własnego strachu, mogą szukać go u innych, a konkretnie u tych, którzy 
owej idei według nich nie respektują. Prowadzi to do błędnego koła. Podmiot 
wszak staje się więźniem własnego lęku, który musi odnajdywać u innych, by 
nie znaleźć go w samym sobie. Owo poszukiwanie pozwala mu tłumić własną 
świadomość. Podmiot ten w istocie pamięta i myśli obsesyjnie o ogarnię-
tych strachem i pogrążonych w grzechu ludziach, by w ten sposób zapomnieć 
o sobie i swoich słabościach. 

W ujęciu Karen D. Lysaght „świadomość tego, czego należy się bać, jest 
niezbędna, aby doświadczyć strachu”12. Świadomości tej brakuje tak Torqu-
emadzie, jak jego poplecznikom, co sprawia, że ich afekt strachu działa tym 
mocniej, urzeczywistniając się w zbrodniczych czynach. Nieprzepracowany 
afekt rodzi despotyzm i jest trudny do zwalczenia. Nie sposób go bowiem 
uśmierzyć, ponieważ przekonany o własnej wszechmocy podmiot nie jest 
w stanie uznać go za swój własny. Afekt ten przybiera postać „obcej” siły de-
terminującej sposób działania inkwizytorów, siły, która skłania ich do perfor-
matywnego stwarzania „winnych” przez przypisywanie im czynów, jakich nie 
popełnili. Inkwizycja manipuluje ludźmi do tego stopnia, by nie tylko przy-
znawali się do przewinień, z którymi nie mają nic wspólnego, ale i oskarżali 
przed Wielką Inkwizycją niewinne osoby (przykładem jest Lorenzo Perez).

Przekonanie o byciu wolnym od strachu prowadzi w efekcie do procesu 
nieustannego zaklinania własnego „ja”, ucieczki przed sobą, motywowanej 
groźbą udaremnienia własnej słabości. Zrodzona z wypartego afektu idea 
funkcjonuje niczym samonapędzający się mechanizm, każąc bez końca szu-
kać tego, co utracone i porzucone. Posągowość wyzwolonego ze strachu i lęku 
Torquemady będzie niemal w całej powieści Andrzejewskiego pozostawać 
w konfl ikcie z przeżywającym strach tłumem „odszczepieńców”, z którym 
ten uparcie walczy. Nawet władza świecka, wbrew swoim interesom, korzy 
się przed Torquemadą, gdy ten żąda od niej, by wygnała z miasta Żydów. Nie 
kierują nią przy tym racjonalne pobudki (wygnanie Żydów niesie za sobą 
straty fi nansowe), lecz właśnie strach przed byciem wykluczonym z kręgu 
prawych chrześcijan.

Sukces Torquemady wynika ze zdolności do budzenia w innych afektu 
oraz jego egzekwowania. Fakt, że ofi arą Wielkiego Inkwizytora pada Diego 
Manente, młody zakonnik, który nie tylko zaciekle potępia działania Inkwi-
zycji, ale też prezentuje Torquemadzie swoje oburzenie jej czynami, wynika 
z zapalczywości młodego zakonnika. Manente, w przeciwieństwie do Matea, 
nie potrafi  wszak okiełznać władających nim uczuć. Uczucia są dla niego 
domeną prawdy, fundamentem wiary, podczas gdy ich przemilczenie prze-
jawem nieprawości. Emocjonalny spokój, jakiego Diego nie może osiągnąć, 
doprowadza go z jednej strony do wściekłości, z drugiej zaś do rozpaczy. 

12  K.D. Lysaght, „Katolicy, protestanci i miejscy urzędnicy”: doświadczenie i negocjowanie 
strachu w Irlandii Północnej [w:] Emocje w kulturze, s. 468.
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Mimo że uczucia są dla Diega niczym jątrząca się rana, zakonnik boi się ich 
utraty. Wygaśnięcie uczuć jest dla niego tożsame z klęską „ja”, które traci fun-
dament swojej wiary. Diego daje wyraz temu światopoglądowi w rozmowie 
z Wielkim Inkwizytorem:

Nie rozumiem cię, mój synu. Tylko uporczywe trwanie w śmiertelnym grzechu może 
zabić ludzką duszę.

A milczenie, czyż nie bywa śmiertelnym grzechem? Ojcze, ogarnia mnie niekiedy 
lęk, że jeśli nie wypowiem tego, co mąci spokój mego sumienia i spędza sen z powiek, 
wówczas wszystko przemilczane umrze we mnie, jak oddech, który nie może zaczerp-
nąć powietrza, jak słowo, którego nie potrafi  już udźwignąć martwiejący język. Ojcze 
mój, boję się, że mogę się stać kamieniem (s. 28, podkr. – Ł.W.).

Owa szczerość świadectwa, będącego formą przyznania się do bezradno-
ści wobec nieuzewnętrznionego afektu, przesądza o dalszym losie Diega, któ-
ry wkrótce stanie się prawą ręką Torquemady.

MIŁOŚĆ, WŁADZA I STRACH 

Na pozór Torquemada i Diego są skrajnymi przeciwnościami. Torquemada 
jest odpychający dla braciszka, ponieważ zabija niewinnych, a zamiast miło-
ści sieje przemoc i strach. Diego wprost okazuje mu swoje oburzenie działa-
niami Inkwizycji, zaś poczucie niesprawiedliwości sprawia, że bluźni w twarz 
inkwizytorowi i chce rzucić w niego świecznikiem. Tymczasem Torquemada 
nie znosi Diega, gdyż staje się on dla niego lustrem, w którym Wielki Inkwi-
zytor rozpoznaje samego siebie, a więc człowieka gotowego zrobić wszyst-
ko w imię afektu. Diego to sumienie dla starego i despotycznego zakonnika. 
Torquemada jest z kolei uosobieniem tego, kim braciszek chciałby być, a więc 
symbolem człowieka wolnego od afektywnych konfl iktów, predysponowane-
go do narzucania innym własnego rozumienia uczuć. 

Despotyzm Diega ujawniają już pierwsze karty powieści, przedstawiają-
ce rozmowę, jaką braciszek toczy z przyjacielem. Brat Mateo – ucieleśnienie 
skruchy i pokory – wyraźnie kontrastuje tu z buntowniczością młodzieńca, 
który pragnie przekuwać afekt w działanie: „Nie chcę przerażenia ani lęku, ani 
niczego co jest strachem. Chcę coś robić” (s. 7) – stwierdza Manente w roz-
mowie z Darą. Jako taki Diego nieświadomie staje się despotą, który przed-
kłada rozrachunki z własnym afektem nad myślenie i racjonalne działanie. 
Jego egocentryzm, nieustanne roztkliwianie się nad sobą i swoimi uczuciami, 
przekuwanymi później na utopijne z gruntu pragnienie przemodelowania 
świata według nich, czyni z niego nie tyle idealnego kandydata na sojusznika 
Torquemady, ile raczej jego kopię.

Afekt jako instrument, afekt jako cel – o ewolucji afektów...
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Rozmowy Diega i Torquemady krążą przede wszystkim wokół afektu. To 
właśnie to, co wymyka się rozumowi, a więc przeczucia, podejrzenia, intui-
cje, swoiście pojęte uczucia są głównym przedmiotem ich dyskusji. W prze-
ciwieństwie do Matea, mającego świadomość szkodliwości płynącej z nie-
poskromionych emocji, Torquemada wykazuje zainteresowanie afektywnym 
potencjałem drzemiącym w młodym braciszku. Inkwizytor wciela się nie 
tylko w rolę terapeuty, który ma pomóc Diegowi oswoić afekt oraz umoż-
liwić mu jego właściwe rozumienie, ale i piewcy afektu braciszka, ponieważ 
wprost informuje go o jego wyjątkowości wynikającej z właściwej mu żarli-
wości uczuć. Mało tego, żarliwość tę stara się podsycać swoim nietypowym 
zachowaniem. Zamiast ukarać Diega za dokonane przez niego nieprawości, 
okazuje mu dobroć i łagodność oraz dostrzega jego pozytywnie waloryzowa-
ną odmienność: 

Bóg, mój synu [...] szczególną miłością obdarza żarliwe dusze. Nieczęsto dana jest 
ludziom żarliwość. Jeśli jednak jesteś tak bardzo bogato obdarowany, tym więcej, mój 
synu, musisz się zastanawiać, czemu ma służyć twoja żarliwość (s. 37).

Afekt, będąc tworem „narracyjnie zdelokalizowanym”13, niejako wyzby-
tym z jednoznacznej treści, staje się warunkiem spotkania całkiem obcych 
sobie ludzi. Stanowi swoistą płaszczyznę mediacji między dzielącymi zupeł-
nie sprzeczne interesy (miłość do ludzi versus żądza niszczenia) Diegiem 
i Torquemadą. Przejmując się uczuciami i postawą młodego zakonnika, 
inkwizytor ustanawia swoistą komunię między sobą a nim. Afekt staje się tu 
kapitałem, który Torquemada musi pomnażać, by zapewnić sobie pozytywne 
relacje z Diegiem oraz umożliwić sprawne działanie aparatury terroru. Ta 
działa o tyle, o ile zdolna jest wywoływać u wiernych strach. Torquemada, 
mianując Diega swym sekretarzem, stwarza przestrzeń dla realizacji afektu 
zakonnika poprzez otwieranie mu dostępu do władzy, która pozwala poskro-
mić afekt. 

Mediacyjność afektu okazuje się pozorem w momencie, gdy Wielki Inkwi-
zytor postanawia narzucić Diegowi jedynie słuszny sposób myślenia o mi-
łości. Afekt, rozumiany jako intensywność, zaczyna w tej chwili ustępować 
emocji. W przeciwieństwie do afektu emocja jest czymś, co można opanować 
i zdyskursywizować. Emocje pełnią funkcję pośrednika dla nieokiełznanego 
afektu, który w nich szuka dla siebie manifestacji. Są one tym samym oswoje-
niem żarliwości Diega, próbą domknięcia i pojmania afektu14, który w swojej 
rozproszoności jest symptomem bezradności „ja”. Dopiero afekt przemyślany, 
wymodelowany w języku i z jego pomocą, może zostać skutecznie wykorzy-
stany do szerzenia polityki strachu. Owa zdolność do upolityczniania afektu, 
czynienia z niego podwalin dla totalnego systemu, różnicuje Wielką Inkwi-

13  B. Massumi, Autonomia afektu, s. 113.
14  Ibidem, s. 123.
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zycję od wiernych grzęznących w afektywnym zagubieniu. Wierni zanurzeni 
w religijnej siatce znaczeń, uzależnieni od jednoznacznie rozumianych pojęć 
winy, grzechu, Boga, nie są wszak w stanie sprostać myśleniu inkwizytorów, 
którzy owe pojęcia traktują nad wyraz elastycznie, choć się z tym nie ujaw-
niają. Ową myślową hipokryzję religijnej władzy narrator utworu Ciemności 
kryją ziemię manifestuje wielokrotnie na przykładzie Torquemady. Ten decy-
duje się na przykład otruć swojego wiernego sługę, pana de Sigurę, by dać do 
zrozumienia Diegowi, któremu zachowanie oszczędnego w słowach mężczy-
zny wydało się podejrzane, że samo domniemanie winy jest już równoznacz-
ne z jej istnieniem. 

W relacji z Diegiem Torquemada kreuje swego rodzaju dyskurs na temat 
emocji, który winien przyswoić mniej doświadczony Manente. Jak zauważają 
autorki wprowadzenia do Emocji w kulturze, komentując koncepcje Catheri-
ne Lutz i Lily Abu-Lughod, to „dyskursy [...] dotyczące emocji nie tyle je opi-
sują, co wytwarzają, wikłając je tym samym w grę o władzę i podtrzymywa-
nie społecznych hierarchii”15. Negocjowanie afektu przeradza się tym samym 
w narzucanie Diegowi przez Torquemadę właściwego sposobu rozumienia 
miłości, którą obaj pojmują przecież w sposób zgoła odmienny.

Dla Torquemady miłość jest niczym innym jak formą pogardy dla sła-
bości, którą trzeba zwalczać wszelkimi środkami. Dla Diega jest natomiast 
umiłowaniem bliźniego oraz radzeniem sobie z ludzkim cierpieniem – to 
właśnie tak pojęta miłość wyzwoliła w nim chęć zniszczenia opresyjnego me-
chanizmu powołanego do istnienia przez Wielką Inkwizycję. Zabiegi czynio-
ne przez inkwizytora sprawiają jednak, że młody zakonnik nie tylko przystaje 
na sposób rozumienia miłości zaproponowany przez swego nauczyciela, ale 
i staje się jego własnością, darząc go olbrzymim respektem, zaufaniem czy 
wręcz uwielbieniem. Dotychczas zorientowana na wspólnotę miłość Diega, 
za sprawą sztuczek Wielkiego Inkwizytora (szczególnie jego pokrętnej reto-
ryki), staje się tym samym uczuciem ukierunkowanym na konkretną osobę, 
czyli właśnie na Torquemadę. Jako taka miłość ta jest tworem nad wyraz ilu-
zorycznym, formą zawłaszczenia, alibi potrzebnym inkwizytorowi do reali-
zacji swoich interesów, czego dowodzą słowa, w jakich zwraca się do Diega:

– Ty nie zawiedziesz, ja to wiem, dlatego przyszedłem do ciebie, jak do samego 
siebie (s. 44).

– Gdybym tylko do siebie należał, mój ojcze, nie niepokoiłbym się tak o swoje 
imię (s. 93).

Afekt, będący w centrum świata przedstawionego, w utworze Ciemności 
kryją ziemię zrównuje się z ideą, której opresyjność polega na zamykaniu pod-
miotowi drogi do zobaczenia tego, co kryje się poza afektem. Z tego względu 
Ciemności... są przede wszystkim formą demaskacji totalności afektu, poza 

15  M. Rajtar, J. Straczuk, Wprowadzenie [w:] Emocje w kulturze, s. 9.
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który nie sposób wyjść. Przykładem jest tu Diego. Pod wpływem Torque-
mady wcale nie wyzbywa się całkowicie dotychczasowych uczuć – wszak 
na końcu powieści policzkuje znajdującego się na łożu śmierci inkwizytora. 
Zostają one jedynie zręcznie opanowane przez jego nauczyciela. Ponieważ 
Wielki Inkwizytor wie, że mnich jest całkowicie posłuszny afektowi, doko-
nuje jego przechwycenia. Wyrywa go z kontekstu, w jakim do tej pory funk-
cjonował. Pokazuje dominikaninowi, że miłość nie jest afi rmacją cierpienia 
oraz zrozumieniem dla ludzkiej ułomności, lecz raczej formą eksterminacji 
słabości. W ten sposób Torquemada na moment „dezabsolutyzuje” afekt Die-
ga. Zmyślnie manipulując braciszkiem, wzbogaca jego uczucia o nowe sensy, 
zgodne z uprawianą przez siebie polityką strachu. 

Tak ujęty afekt alienuje, jest formą kultu własnego „ja”. Powołując się na 
afekt, podmiot traktuje innych jako narzędzia pozwalające mu reprodukować 
totalitarny projekt świata ufundowany na miłości do samego siebie, a zatem 
miłości do sprawnie działającego systemu, który „ja” ucieleśnia. Mianowanie 
Diega swoim osobistym sekretarzem jest wszak niczym innym jak uzasadnie-
niem pragnienia Torquemady, usiłującego zaprowadzić na ziemi królestwo 
strachu. 

BRAMY RAJU – MIĘDZY PRZEMOCĄ AFEKTU 
A POGONIĄ ZA INNOŚCIĄ

Również w Bramach raju afekt staje się nadrzędnym celem bohaterów. Odby-
wająca się pod pretekstem wyzwolenia grobu Jezusa krucjata dziecięca oka-
zuje się wszak kamufl ażem dla przerastającej bohaterów miłości. W swojej 
powieści Andrzejewski przedstawia swoistą anatomię afektu do innego, ale 
i afektu innego, bo podporządkowanego logice homoerotycznego uczucia16. 
By spotęgować (prze)moc afektu tlącego się w poszczególnych bohaterach, 
narrator kreśli przed czytelnikiem obraz zbiorowej spowiedzi. Andrzejewski 
igra tu jednak z jej chrześcijańską wizją przywodzącą na myśl winę, żal, poku-
tę czy pragnienie poprawy. Zamiast służyć rozliczeniu z grzechów sięgających 
progu dorosłości uczestników wyprawy, spowiedź okazuje się formą ekspresji 
tego, co „nieczyste”. Penitenci w rozmowie ze starym zakonnikiem w istocie 
opiewają swój afekt miłości, jaki żywią względem niedostępnego Jakuba, jak 
również wyznają własną niemoc wobec trawiących ich uczuć. 

Wyznanie dzieci demaskuje fundamenty samej religii, która wspiera się 
właśnie na umiłowaniu inności. Andrzejewski zdaje się odkrywać w religii 

16  Więcej o Bramach raju ujętych w kontekście homoerotycznego uczucia zob. zwłaszcza: 
G. Ritz, Jerzy Andrzejewski... [w:] Nić w labiryncie...
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prototyp miłości do innego, jak również poczucie obsesyjnej zależności od 
tego, co wykracza poza podmiot. Jak pisał przed ponad stoma laty Friedrich 
Max Müller: „religia stawia duszę wobec najwznioślejszego ideału, ona prze-
nosi ją ponad poziom zwykłych cnot i wyradza pragnienie życia lepszego, 
życia oświeconego boskimi promieniami”17. Religia jako umiłowanie tego, co 
odmienne, zostaje zdekonstruowana w powieści na drodze dekonstruowania 
samego afektu. Jego źródła leżą w przeświadczeniu o byciu podporządkowa-
nym wykraczającej poza ludzkie możliwości sile, której symbolem staje się 
Jakub. Tymczasem religia, jak pisał James George Frazer, to właśnie „zjedny-
wanie sobie czy zyskiwanie przychylności sił wyższych od człowieka, które 
zgodnie z wierzeniem kierują biegiem przyrody i życia ludzkiego”18. 

Tym, który kontroluje nieświadomie życie bohaterów, jest Jakub. Młodzi 
ludzie, spowiadając się mnichowi, opisują mu swoje uczucia do młodego pa-
sterza będącego tym, który wymyka się ludzkiemu poznaniu. Jakub jest dla 
nich symbolem odmienności, posiadającym wyzwalającą moc, boskim po-
słańcem powołanym do wyższych celów. Jego inność manifestuje się zarówno 
w pochodzeniu – jest sierotą, którą pozostawiono w koszyku na stopniach 
kościoła19, jak i specyfi cznym zachowaniu – stroni od ludzi, unika wspólnych 
zabaw bądź zachowuje się jakby był nieobecny, nie odpowiada na uczucia, 
jakimi darzą go rówieśnicy. 

Miłość do niego jest miłością uświęconą, wykluczającą możliwość ero-
tycznego zbliżenia kobiety i mężczyzny. To zarazem miłość despotyczna, za-
właszczająca podmiot, przybierająca postać idée fi xe, której jednostka musi 
służyć jakby niezależnie od swojej woli. Maud opisuje ją jako uczucie wszech-
mocne, wszechogarniające, wręcz mistyczne:

[...] inna miłość jest we mnie, miłość, która wypełnia wszystkie moje myśli i jest w ca-
łym moim ciele, w moich ustach, dłoniach i oczach, jest we mnie ta moja miłość, jak 
gdyby była mną we wszystkim, co jest mną, to ona, ta miłość wypełniająca wszystkie 
moje myśli i wypełniająca mnie cieleśnie, kazała mi opuścić rodzinny dom, porzucić 
bez słowa pożegnania matkę i ojca [...] (s. 164)20.

Miłości tej nie sposób przekroczyć, ponieważ jest miłością do absolutu, 
którego uosobieniem staje się Jakub. Kontakt z nim nie jest jednak w pełni 
możliwy. Można go jedynie adorować, czcić, tak jak czci się świętych czy Je-
zusa, co też czynią uczestnicy krucjaty. Ich religijność przejawia się właśnie

17  F.M. Müller, Religia jako przedmiot umiejętności porównawczej: wykłady [e-book], 
przeł. A. Dygański, Kraków 1873.

18  J.G. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, przedm. napisał J. Lutyński, Warszawa 
1978, s. 71.

19  Włodzimierz Maciąg widzi w podobieństwie Jakuba do znalezionego w sitowiu 
Mojżesza znak posłannictwa w przywództwie. Komentarz zamieszczony w przypisie do 
Bram raju. J. Andrzejewski, Bramy raju [w:] idem, Trzy opowieści...  s. 174.  

20 J. Andrzejewski, Bramy raju [w:] idem, Trzy opowieści... Numery cytowanych stron 
w tekście.
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w umiłowaniu Jakuba. Jak stwierdza James Henry Leuba, „cechą charak-
terystyczną życia religijnego jest [...] Czynnik Sprawczy czy Moc, o której 
człowiek sądzi, że pozostaje z nią w relacji i przez którą próbuje zapewnić 
sobie zaspokojenie własnych pragnień”21. Choć bohaterowie Bram raju nie są 
w stanie zgłębić tajemnicy Jakuba, będącego „Czynnikiem Sprawczym” w ich 
życiu, afi rmują jego inność i decydują się być mu posłuszni. 

Jakub, jako Boży pomazaniec, jest ucieleśnieniem niewysłowionego pięk-
na ciała i duszy, które urzeka zarówno Maud, jak i Aleksego oraz Blankę. On 
jest tym, w którego się wierzy: „zawsze mogłam się do niego modlić jak do 
nieba” (s. 167), „nieraz pragnęłam zobaczyć nasze pastwisko jego oczami, 
oczami, które są czyste” (s. 166), „Bóg słowami Jakuba i poprzez niego obja-
wił nam wszystkim, co mamy robić” (s. 168), „wierzę, że Jakub doprowadzi 
nas do dalekiej Jerozolimy” (s. 169), wyznaje Maud w czasie spowiedzi. Mło-
dy pasterz jest źródłem potęgi i tajemnicy, zaś jego myśli są nieodgadnione. 
Miłość do Jakuba implikuje cierpienie, poświęcenie i wreszcie oddalenie – to 
miłość do ideału wymykającego się ludzkiemu pojmowaniu. Maud, niezdol-
na do wyzwolenia się z opresyjnego uczucia, któremu nie potrafi  się w żaden 
sposób przeciwstawić, dodaje w czasie spowiedzi: „kocham go, ojcze, wiec nie 
umiem rozpoznawać jego myśli”, „Bóg go powołał do wielkich rzeczy, więk-
szych niż moja miłość, moja miłość należy tylko do mnie” (s. 167–168). Owo 
ujarzmiające podmiot uczucie zyskuje w Bramach raju fundament religijny. 
Religijność wyzwala afekt, w imieniu którego jednostka zażarcie walczy. Nie-
możliwe do spełnienia uczucia, kierowane w stronę Jakuba zarówno przez 
Maud, Blankę, jak i Aleksego czy Ludwika z Vendôme, zdają się niczym in-
nym jak rekapitulacją żarliwych, religijnych afektów, jakimi wierni obdarzają 
Boga. Z drugiej strony ta sama religijność wyzwala w uczestnikach mroczne 
instynkty. Religijnemu gorsetowi poskramiającemu ludzkie popędy Andrze-
jewski przeciwstawia obraz niemożliwej do okiełznania seksualności Blanki 
i Aleksego. Trudno więc byłoby się jednoznacznie zgodzić ze stwierdzeniem, 
że „[...] idea, jaka jest przedmiotem uwagi pisarza, nie rodzi  zła, przeciw-
nie, jej realizacja nasyca duchowo uczestników, wypełnia serca, utwierdza 
ich wiarę w wartości”22. To właśnie idea świętego Jakuba, który czyni siebie 
niedostępnym dla rówieśników, zmusza w tym wypadku młodych ludzi do 
pozbawionej uczuć kopulacji, samoponiżenia oraz cierpienia.

Bohaterowie uprawiają seks niejako w imię Jakuba, zaś będąc z sobą, my-
ślą wyłącznie o nim. Afekt religijny zostaje doprowadzony w ten sposób do 
absurdu, stając się formą uzasadnienia mechanicznego spółkowania. Reli-
gijność reprodukuje nierówność oraz generuje język pełen przemocy i po-
niżenia. Aleksy wielokrotnie nazywa Blankę „dziwką”, traktuje ją jak bez-
wartościowy przedmiot służący wyłącznie do zaspokojenia jego żądzy. Ich 

21  J.H. Leuba, Psychologiczne źródła i natura religii, przeł. A. Anczyk, Katowice 2013, s. 22.
22  W. Maciąg, Wstęp [w:] J. Andrzejewski, Trzy opowieści..., s. LIX. 
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rozpasana cielesność staje się więc rewersem niemożliwej do spełnienia mi-
łości do Jakuba. Jest ceną za niedostępność boskiego wybrańca powołanego 
do wyższych celów, ceną za religijność afektu wykluczającego istnienie spę-
tanego potrzebami i popędami ciała. Jako taki seks Aleksego i Blanki staje 
się rytuałem, który należy odprawiać, by z jednej strony ukoić napięcie, jakie 
wyzwala Jakub, a z drugiej symbolicznie wyrazić mu miłość.

TOTALNOŚĆ IDEI, TOTALNOŚĆ AFEKTU 

Jakub funkcjonuje tu niczym totalitarna idea doprowadzająca bohaterów 
do szaleństwa i poczucia utraty wolności. Przy czym praktycznie wszyst-
kie postacie przyczyn owego zniewolenia szukają w samych sobie. Jak pisze 
Włodzimierz Maciąg, „pragnienia każdego z uczestników zawierają w sobie 
pierwiastki samooszustwa”23. Bohaterowie obwiniają de facto własne ego oraz 
okłamują siebie, by bronić w ten sposób nieskazitelności Jakuba – o czym 
świadczy chociażby wypowiedź Blanki:

[...] chwilami sama już nie wiem, czego bardziej pragnę i co podsyca moją miłość: po-
żądanie jego ciała i jego pieszczot czy spętanie jego nieosiągalnością, niewola w którą 
własna moja natura mnie zepchnęła, ale także i coś, co się wymyka mojemu rozumie-
niu i moją naturę przerasta, jestem w niewoli, cała przeniknięta moją niewolą (s. 186).

Religijność jest tu niczym innym jak formą posłuszeństwa wobec własne-
go afektu. Ekstremum owego posłuszeństwa jest natomiast krucjata, której 
celem jest gloryfi kacja uczuć do Jakuba, a zatem gloryfi kacja własnego „ja” 
zaplątanego w sieć niedających się pogodzić afektów. Mnich, spowiadający 
młodych ludzi, przyznaje się, że staje na czele pochodu, gdyż pragnie dać wy-
raz własnym uczuciom, które nim władają. Jak stwierdza: „stanąłem naprze-
ciw pochodowi młodości, aby siebie w wyznaniach odnaleźć i siebie cudzymi 
pragnieniami jeszcze raz i może już ostatni raz przywołać do stanu radosnego 
oddania [...]” (s. 220). Tym samym mnich odsłania arelacyjny wymiar reli-
gijności będącej formą zwracania się ku sobie, a w szczególności ku swojemu 
afektowi, z którym podmiot nie jest w stanie negocjować. Religia ze swoją in-
stytucją spowiedzi ma służyć nieustannemu rozgrzeszaniu „ja” oraz trwaniu 
w zaślepieniu i niezmienności. Jako taka nie pozwala ona wyjść podmiotowi 
poza horyzont własnego afektu. Zamiast tłumić, religia czyni ludzkie afekty, 
pragnienia oraz nastroje coraz bardziej rzeczywistymi. Zwraca na to uwagę 
Cliff ord Geertz, gdy defi niuje ją jako: „(1) system symboli, (2) budujących 
w ludziach mocne, wszechogarniające i trwałe nastroje i motywacje (3) 
poprzez formułowanie koncepcji ogólnego ładu istnienia i (4) tworzenie 

23  Ibidem, s. LVI.
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wokół tych koncepcji takiej aury faktyczności, że (5) owe nastroje i moty-
wacje wydają się niezwykle rzeczywiste”24.

Obiektem z gruntu kultu religijnego jest Jakub. Wiara w niego, jego wi-
zję i powodzenie wyprawy jest wiarą we własny afekt. To właśnie afekt, jak 
przekonują liczni badacze, leży u źródeł religijnego doświadczenia25. Reli-
gia pozwala wszak najpełniej wyrazić i podtrzymywać przy życiu uczucie, 
jakiego nie sposób zaspokoić inaczej niż poprzez uległość wobec tego, który 
niesie ideę. Przejawem posłuszeństwa jest wędrówka za „Bożym posłańcem” 
niosącym objawienie. Jest ona jednak pozbawiona sensu, z góry skazana na 
przegraną, ponieważ jej rzeczywistym celem nie jest grób Jezusa, lecz afekt.

W przeciwieństwie do utworu Ciemności kryją ziemię, afekt w Bramach 
raju jest o wiele bardziej oderwany od konkretnych podmiotów26 i uzyskuje 
status afektu zbiorowego. Istotne dla takiego jego ujęcia jest wyeksponowane 
już od początku powieści wyobcowanie postaci. W istocie mamy do czynie-
nia ze stłoczoną masą dzieci, wsłuchaną w rytm obcego im pragnienia, które 
nieświadomie traktują jako swoje własne. Fabuła powieści jest wszak pod-
porządkowana dyktatowi homoerotycznego uczucia, jakie krystalizuje się 
między Jakubem a hrabią Ludwikiem i jakie pozostaje zakryte przed uczest-
nikami wyprawy. Jedynie Aleksy poznaje rzeczywistą motywację kierującą 
Jakubem, co bynajmniej nie umniejsza jego miłości do pięknego chłopca, 
w którym młodzi ludzie widzą Bożego wybrańca.

To nie uczucie między Jakubem a Ludwikiem jest jednak głównym mo-
torem napędzającym akcję powieści. Istotne w tym względzie jest dostrzeże-
nie niesymetryczności uczuć, jakie ci dwaj żywią do siebie. To Ludwik jest 
w rzeczywistości obiektem adoracji, podczas gdy rola Jakuba ogranicza się do 
funkcji medium transmitującego uczucia hrabiego. Ową nierówność uwypu-
kla dodatkowo fakt, że Ludwik odczuwa wewnętrzne wyrzuty związane z po-
pełnionymi zbrodniami (hrabia z Vendôme zabił rodziców Aleksego), które 
pragnie odpokutować, używając do tego niewinnego młodzieńca.

W Bramach raju afekt odrywa się od swojego źródła. Choć bohaterowie 
pałają miłością do Jakuba, nie pojmują fundamentów, na jakich wspiera się 
ich uczucie. Aleksy zastanawia się, skąd się bierze jego miłość do niezwykłego 
młodzieńca: 

[...] kocham cię, choć nie wiem, czy moja miłość wynika tylko z ciebie i ze mnie, czy 
też zbudził ją z nieistnienia ten, który już teraz nie istnieje, powiązaniem mnie i ciebie 
jest ta miłość czy też odblaskiem miłości innej [...] (s. 163).

24  C. Geertz, Religia jako system kulturowy [w:] Interpretacja kultur: wybrane eseje, przeł. 
M.M. Piechaczek, Kraków 2005, s. 112.

25  Zob. J.H. Leuba, Psychologiczne źródła..., s. 9–17.
26  Na owo oderwanie afektu od podmiotu wskazuje fakt, że bohaterowie wikłają się w sieć 

substytutywnych relacji mających kompensować im brak jedynej upragnionej relacji.
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Mamy tutaj niewątpliwie do czynienia z zapośredniczeniem afektu, sytua-
cją, w której staje się on jedynie pochodną pragnień drugiego człowieka27. 
Wtórność afektu, co ciekawe, przydaje mu dodatkowej mocy. Przechwyco-
ne uczucie odciska silne piętno na podmiocie i działa w sposób totalny. To 
nie pragnienie, jakiego doświadcza hrabia Ludwik i jakie zostaje następnie 
wyartykułowane przez Jakuba i otoczone nimbem sakralności, daje asumpt 
do dziecięcej krucjaty. Rzeczywistym bodźcem do wyprawy jest miłość ro-
zumiana jako pożądanie. Pragnienie Ludwika jest jedynie pretekstem stwa-
rzającym okazję do ujawnienia się emocjonalnego potencjału drzemiącego 
w Aleksym, Maud, Blance i Robercie. 

Uwzniośleniu miłości towarzyszy zarazem wykluczenie i napiętnowanie 
heteroseksualnej relacji, o czym świadczą sposoby funkcjonowania stosun-
ków damsko-męskich w tekście. Wszystkie one sprowadzają się do utopij-
nych projektów. W szczególności uderza relacja Blanki i Aleksego będąca 
substytutem ich niemożliwej więzi z Jakubem. Homoerotyczne uczucie oka-
zuje się uczuciem totalnym i potwornym. W relacji Aleksego i Ludwika 
sprowadza się do cielesnej konsumpcji i agresywnej eksploatacji pożądanego 
obiektu. Natomiast w przypadku Aleksego i Jakuba jest pochodną czyjegoś 
pragnienia. Wreszcie, można by mniemać, że relacja Jakuba i Ludwika wy-
pływa z pragnienia samego Boga – Ojca. Jakub byłby więc w tym ujęciu me-
dium dla idealnej miłości Boga do człowieka, która pogwałcona przez gest 
Ewy – kobiety, staje się niemożliwym do odbudowania ideałem. 

Rdzeń inności Jakuba określałby odmiennie ukierunkowany afekt, zwró-
cony ku temu, co wykracza poza ziemski porządek, co jest absolutne, czemu 
nie można się przeciwstawić i co sprawuje nad podmiotem całkowitą kon-
trolę, a więc afekt skierowany na absolut i wprost z niego wypływający. Ho-
moerotyczne uczucie znajdowałoby w ten sposób legitymizację w Bogu jako 
Inności. W Bramach raju to Bóg jest tym, który zawłaszcza, który chce Jakuba 
wyłącznie dla siebie, na co wskazują słowa Maud. Dziewczyna stwierdza: „zro-
zumiałam, że mnie nigdy nie pokocha, ponieważ Bóg powołał go do wielkich
rzeczy i on im oddał swoje serce”, i dalej: „[...] Bóg go powołał do wiel-
kich rzeczy, większych niż moja miłość” (s. 168). Krąg uczuć się zamyka, 
ponieważ Maud, Jakub i Aleksy, nieskutecznie pożądający Jakuba, pożądają
de facto inności, afi rmując w ten sposób skierowane na Jakuba pragnienie ab-
solutu i jednocześnie wykluczając swoje własne. 

Świat w Bramach raju to świat zawężony do tych, którzy adorują, są adoro-
wani, i wreszcie do adoracji jako życiowej praktyki będącej celem młodych 
ludzi. To w adoracji, której wyrazem jest krucjata, afekt ulega nawarstwieniu, 
niejako multiplikuje się, prowadząc do swoistej afektywnej psychozy, w której 

27  Można tu dostrzec związek z koncepcją pragnienia mimetycznego opisaną przez René 
Girarda. Zob. zwłaszcza: idem, Początki kultury, przeł. M. Romanek, Kraków 2006 oraz Kozioł 
ofi arny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1991.

Afekt jako instrument, afekt jako cel – o ewolucji afektów...
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ludzie tracą poczucie rzeczywistości, zawieszeni między snem o raju a lękiem 
przed utratą miłości.

UCIECZKA PRZED AFEKTEM W IDZIE SKACZĄC
PO GÓRACH

O ile w Bramach raju afekt zyskiwał legitymizację w miłości człowieka do 
Boga (Jakuba) oraz Boga do człowieka, o tyle w Idzie skacząc po górach „de-
esencjalizuje się”, tracąc metafi zyczny fundament. Afekt ulega ironizacji, jest 
elementem gry, służy zanegowaniu możliwości spełnienia w relacji z innym. 
Drugi człowiek może być użyteczny wyłącznie jako narzędzie, przedmiot 
do realizacji jednostkowych celów. Afekt jest w tym przypadku pretekstem 
umożliwiającym zawiązanie pasożytniczej relacji, nie jest jednak celem nad-
rzędnym, ani nie daje możliwości spełnienia. Spontaniczny afekt ustępuje 
temu, co Arlie Russell Hochschild określa mianem „pracy emocjonalnej”. 
Autorka rozumie ją jako „akt próby zmiany natężenia lub jakości emocji 
lub uczuć28” i utożsamia z „zarządzaniem” emocjami lub „głęboką grą”. Jak 
stwierdza: „praca emocjonalna może być [...] formą posłuszeństwa wobec da-
nego stanowiska ideologicznego, zaś niedbałe zarządzanie emocjami wskaź-
nikiem odrzuconej lub błędnej ideologii”29.

Podążając za rozpoznaniami poczynionymi przez Hochschild, nie sposób 
nie dostrzec, że bohaterowie Idąc skacząc po górach zarządzają swoimi uczu-
ciami tak, by osiągnąć sukces ekonomiczny, aprobatę środowiska artystycz-
nego bądź rozgłos. Jako taki afekt podlega procesowi komercjalizacji30, co 
szczególnie widać w przypadku Ortiza i panny Pilier. Antonio Ortiz, samotny 
artysta, stroniący od ludzi po rozstaniu z żoną, doznaje emocjonalnego prze-
budzenia na widok François, którą decyduje się niejako odkupić od jej part-
nera André Gageota. Ceną za François jest zgoda malarza na opublikowanie 
wywiadu z nim. Pragnienie artystycznego spełnienia i rekompensaty życio-
wego marazmu (w przypadku Ortiza) oraz rozgłosu (w przypadku Gageota) 
wypiera więc uczucia, które nie okazują się niczym więcej jak tylko towarem. 
Miłość Pilier i Ortiza jest wszak produktem na sprzedaż dla szerszej publicz-
ności. 

28  A.R. Hochschild, Praca emocjonalna, reguły odczuwania i struktura społeczna
[w:] Emocje w kulturze, s. 224. Szerzej swoją koncepcję wykłada Hochschild w książce: Zarzą-
dzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009.

29  Ibidem, s. 232.
30  Zob. A.R. Hochschild, Zarządzanie emocjami….
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François, uwieczniona przez artystę w jego obrazach wystawionych w Ga-
lerii Barba, to marionetka w rękach rozkapryszonego starca. Ten wykorzy-
stuje ją wyłącznie jako źródło inspiracji dla swojej twórczości oraz obiekt 
seksualnych podrygów. To właśnie ubezwłasnowolnienie bohaterki okazuje 
się warunkiem zadowolenia Ortiza, który odbiera kobiecie prawo do bycia 
sobą. Ową bezwładność ilustrują jej wypowiedzi. W istocie François mówi 
niewiele, zaś na zadawane pytania zwykle odpowiada „ależ tak” bądź „ależ 
nie”. Bohaterka jako taka jest jedynie wykonawcą poleceń Ortiza, co ilustruje 
sytuacja zaaranżowana przez niego w czasie wernisażu. To wówczas artysta 
ofi arowuje jej jeden ze swoich obrazów, który kobieta sprzedaje, ponieważ 
myśli, że wręczając jej obraz w obecności pragnącego go kupić Rotholca, Or-
tiz zamierza podbić cenę. Nie dowodów miłości, lecz gry spodziewa się więc 
bohaterka w relacji ze starzejącym się mężczyzną.

 François to postać pozbawiona własnej tożsamości – kobieta-echo, która 
odbija prawdziwą naturę Antonia. Nie bez powodu Andrzejewski przedsta-
wia ją jako „kruchoroślinną” istotę, co ważne, istotę wyzbytą z afektów, po-
grążoną w obojętności. Podobnie jak Ortiz, François nie reaguje na otaczają-
cy ją świat, biernie poddając się płynącym do niej impulsom:

Nawet najdrobniejszego śladu zdziwienia lub zmieszania niepodobna było dostrzec 
na doskonale spokojnym obliczu François, jak gdyby i ona sama, cielesna i oddycha-
jąca, dostąpiła łaski poprzedzającej stanu wniebowstąpienia. Stała przy boskim ko-
chanku, z jego kosmatą, boską dłonią na stromym i delikatnym ramieniu, rudowłosa 
i kruchoroślinna, doprawdy najdoskonalej opanowana (s. 402)31.

Narrator kreuje Pilier jako emanację bóstwa – Ortiza. Ten, określany 
przez Gageota „panem bogiem”, pozostaje całkowicie nieczuły na interesy 
i potrzeby innych ludzi. Wyzbycie afektów, podobnie jak to było w przypadku 
Jakuba, wiąże się tu z przyjęciem statusu istoty wykraczającej poza doczes-
ność. W powieści odnowieniu, a zarazem sparodiowaniu ulega romantyczny 
mit artysty jako istoty wyjątkowej, wykraczającej poza powszedniość. Wy-
jątkowość Ortiza jest bowiem w Idzie skacząc po górach wielokrotnie dema-
skowana. Narrator ukazuje go nie tylko w niezręcznych sytuacjach, choćby 
w toalecie, lecz także obnaża jego animalność i używa do jego opisu określe-
nia „stary cap”. Rację ma więc Zdzisław Najder, który omawiając satyryczny 
wymiar powieści, uznał, że:

Sposób przedstawiania luminarzy świata artystycznego jest w Idzie skacząc po górach 
narzędziem satyry na najpopularniejszy sposób recepcji kultury współczesnej na Za-
chodzie. Jest to recepcja już nawet nie tyle poprzez biografi ę, co poprzez fi zjologię 
twórców. Tłumne zainteresowanie twórczością Ortiza da się w dziewięciu dziesiątych 
objąć słowami znanej u nas przed kilku laty dykteryjki „taki stary człowiek i może”32.

31 J. Andrzejewski, Idzie skacząc po górach [w:] idem, Trzy opowieści... Numery cytowa-
nych stron w tekście.

32   Z. Najder, Szyderstwo i zaduma, „Twórczość” 1964, nr 1, s. 64.

Afekt jako instrument, afekt jako cel – o ewolucji afektów...
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W przeciwieństwie do Bram raju w Idzie skacząc po górach uderza po-
wszechna niemal świadomość afektywnej iluzyjności. To zyskiwanie rozgło-
su i pomnażanie kapitału staje się celem bohaterów, nie zaś kształtowanie 
emocjonalnych więzi z drugim człowiekiem. Niemałą rolę w tym procesie 
odgrywają same media. Wypłukiwanie uczuć z ich znaczenia okazuje się po-
zostawać w sojuszu z medialnym imperializmem. Żądni sensacji reporterzy 
nie cofają się przed niczym, by zdobyć cenną informację. Prawidłowość tę 
dość brutalnie demaskuje Giulio Barba, właściciel galerii, w której wystawia 
swoje dzieła Ortiz. Barba wyraża zgodę na sfotografowanie swojego umie-
rającego dziadka przez Gageota, który ze śmierci przyjaciela chce uczynić 
medialne wydarzenie. Jak stwierdza André, „to może być niezłe, najstarszy 
przyjaciel Ortiza walczy ze śmiercią, podczas kiedy w jego galerii genialny 
artysta urządza wernisaż, świetne, nie? Ludzie lubią, gdy los bywa dla innych 
tragiczny, to działa jak lewatywa, tragizm i ironia [...]” (s. 277).

Andrzejewski wprowadza czytelnika w sztuczny świat, w którym uczucia 
stają się przeszkodą dla jednostkowego spełnienia. To afekty bronią jednostce 
pełnego dostępu do obiektu, który chce wykorzystać. Dowodzi tego dobitnie 
relacja Alaina i Suzanne. Dopóki ci dwoje się kochają, Suzanne nieustannie 
doświadcza poczucia niesytości oraz seksualnego niedostatku. Zmienia się to 
dopiero w momencie, gdy Alain decyduje się zakończyć ich związek. Wów-
czas uczucia do niej przestają pełnić funkcję fi ltra modelującego i organizu-
jącego tak ich stosunki, jak i wzajemne postrzeganie. Owa detronizacja uczuć 
ma niebagatelne skutki. Sprawia, że kobieta w niezwykły sposób spełnia się 
w akcie seksualnym, doświadczając nad wyraz intensywnie męskości part-
nera: 

[...] w milczeniu, prawie niewidzialny w ciemnościach, z głową przechyloną na bok 
i wcale moich ust nie szukając, wszedł we mnie gwałtownie, jak jeszcze nigdy, nigdy 
mnie nie brał w taki sposób, ale może dlatego, że to zrobił inaczej niż zawsze, poczu-
łam rozkosz większą niż kiedykolwiek przedtem, chociaż przedtem nigdy większej 
rozkoszy od tej, jaką mi dawał, nawet nie umiałam sobie wyobrazić, po raz pierwszy 
pomyślałam, że wypełniona jego ciężką męskością chciałabym ponad zwykłe trwanie 
przedłużenia tych chwil zazwyczaj szybko przechodzących z pieszczotliwej tkliwości 
w niecierpliwy pośpiech […] (s. 272). 

Owo „spełnienie” w przypadku tych dwojga jest jednak tożsame z roz-
staniem. Wyjście poza afekt i emancypacja owładniętej pożądaniem cieles-
ności nie pozwala rozwiązać zasadniczego problemu bohaterów, problemu 
sprowadzonego do niewiary w afekt, a co za tym idzie jego osłabienia. Choć 
utwór Idzie skacząc po górach przynosi rozstanie z afektem uprawomocnia-
nym przez Boga czy instytucje, w tekście można odnaleźć pewne tropy wska-
zujące na źródła afektywnej niemocy i sztuczności, w jaką popadają bohate-
rowie. W przypadku Ortiza przyczyną mogłoby być wciąż żywe, lecz wyparte 
homoerotyczne uczucie – pod koniec powieści artysta wyjawia wszak Pilier, 
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że kochał mężczyznę33. W przypadku Laurensa źródłem jego rozterek była-
by zależność od matki, silnie wpływającej na życie dorosłego syna. Wreszcie, 
w przypadku Alaina przyczyną afektywnego wyczerpania może być kom-
pleks niższości wywołany przez geniusz Ortiza.

AFEKT JAKO INSTRUMENT, AFEKT JAKO CEL

Ciemności kryją ziemię oraz Bramy raju odkrywają ideologiczny wymiar afek-
tu, który funkcjonuje w omawianych powieściach zarówno jako instrument 
szerzenia polityki posłuszeństwa34, jak i cel, który bohaterowie usiłują osiąg-
nąć. Uczucia, z jakimi zmaga się Diego, a którymi manipuluje Torquemada, 
wyznaczają wszak horyzont działań młodego zakonnika oraz wpływają na 
sposób rozumienia przez niego otaczającej rzeczywistości. Jego percepcja jest 
więc zapośredniczona przez afekty, z jednej strony niedające spokoju jego 
zapalczywej duszy, z drugiej kontrolowane przez Inkwizytora pragnącego za-
władnąć umysłem braciszka. 

Z nieco podobną sytuacją mamy do czynienia w Bramach raju, w których 
miłość do Jakuba jest ideałem, jak i narzędziem egzekwowania posłuszeństwa 
wobec przywódcy wyprawy. Miłość ta równocześnie doprowadza bohaterów 
do etycznego kryzysu, przejawiającego się choćby rozpustą Aleksego i Blanki, 
brutalnością Aleksego, zabijającego konia i pozostawiającego na pastwę losu 
tonącego Ludwika z Vendôme, czy oziębłością dzieci względem starzejących 
się rodziców, których los nic dla nich nie znaczy w obliczu miłości do Jaku-
ba. Jak stwierdza Maria Janion: „to »osobliwy immoralizm« dzieci połączony 
z ich dziwną »bezkompromisowością«, mógł stawać się, i o tym wiedział 
Andrzejewski, przedmiotem złowrogiej manipulacji ideologicznej”35. Pod-
szewką owego immoralizmu był zaś żarliwy afekt, którego młodzi ludzie nie 
potrafi li należycie okiełznać.

33  W tekście można znaleźć więcej tropów potwierdzających homoseksualne niespełnie-
nie bohatera. Znaczące są na przykład słowa, jakie Ortiz kieruje do Barby: „Szkoda właściwie, 
Giulio, że nie jesteś dziewczyną” (s. 408), wprawiając młodego mężczyznę w zakłopotanie. 
Mogą one wskazywać na wciąż żywe pragnienie męskiego partnera? wypierane przez nieuda-
ne relacje z kobietami.

34  Oczywiście z nieco innym rozumieniem posłuszeństwa mamy do czynienia w Ciem-
nościach kryjących ziemię, a nieco innym w Bramach raju. W pierwszym tekście posłuszeństwo 
jest czymś wymuszonym – efektem poddania się władzy Torquemady – oprawcy. W Bramach 
raju mamy raczej do czynienia z posłuszeństwem wobec Jakuba – idei, która choć przekracza 
zdolności bohaterów, sprawia że ci, niejako z własnej woli, bezwolnie się jej poddają.

35  M. Janion, Krucjata niewiniątek?, s. 97.

Afekt jako instrument, afekt jako cel – o ewolucji afektów...
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W Idzie skacząc po górach afekt nie traci bynajmniej swojego celowoś-
ciowego oraz instrumentalnego wymiaru. Będąc elementem międzyludz-
kiej gry, a przede wszystkim narzędziem manipulacji i intrygi, staje się re-
wersem nieprzepracowanych uczuć. Uciekając w sztuczność, bohaterowie
usiłują ujarzmić uciążliwe dla nich doświadczenia. Choć produkowanie afek-
tu, granie afektami jest warunkiem sine qua non zaistnienia w świecie sztuki 
i odniesienia komercyjnego sukcesu, afekt nie pozwala postaciom budować 
trwałych relacji. W efekcie przekształca się w fantazmat szczęścia, którego nie 
udaje się zaznać bohaterom. Jest raczej formą ucieczki przed tym, co prze-
rasta podmiot i zaświadcza o jego życiowej bezradności. Podobnie więc jak 
w powieści Ciemności kryją ziemię oraz Bramach raju, afekt staje się instru-
mentem do realizacji utopijnego projektu egzystencjalnego, w którym brak 
miejsca na veto rozumu.
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