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TAŃCZĄC KULTURĘ. MUZEUM JAKO 
PRZYKŁAD ARCHITEKTURY LABIRYNTOWEJ 
I SCHEMAT POZNAWCZY – KILKA UWAG 
Z PERSPEKTYWY SEMIOTYKI KULTURY

to co wewnętrzne – nieznane
i sprzeczne z wypowiedziami

klarownym językiem1.

Julia Hartwig

Mówienie jest wysiłkiem:
nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.

Nie nasyci się oko patrzeniem2.

Koh 1,8

„Muzeum to przede wszystkim budynek”

Współczesne muzeum, oprócz swojej podstawowej funkcji gromadzenia 
i eksponowania przedmiotów o znaczącej wartości – historycznej, kulturowej 

1 J. Hartwig, To co przeżyliśmy razem, w: tejże, Zapisane, Kraków 2013, s. 5.
2 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. 

zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, red. A. Jankowski i in., przeł. 
W. Borowski i in., Poznań 1996.



Sebastian Borowicz94

(tradycja skarbca i kolekcji arcydzieł)3, coraz częściej pełni funkcję edukacyjną4. 
Funkcja kształcenia, realizowana między innymi przez organizowanie wystaw 
tematycznych mających wyraźny profil edukacyjny, była od początku wpisana 
w ideę muzeum jako instytucji publicznej mającej realizować cele społeczne.  
Niemniej ów wymiar pedagogiczny może spełniać się nie tylko w sferze działań 
instytucjonalnoadministracyjnych (wystawy, konferencje, warsztaty, prace 
wydawnicze itd.). „Muzeum to przede wszystkim budynek, gdyż obiekty mu
zealne można pozyskać bez trudu”5, mawiał Jean Capart (1877–1947), wielo
letni dyrektor Musée du Cinquantenaire w Brukseli, i nie chodzi tu wyłącznie 
o wymiar materialny gmachu. Idea muzeum – wskazująca na sztuczną prze
strzeń zaprojektowaną i zorganizowaną tak, by oddać czysto ludzki sposób 
bycia w świecie – staje się równolegle uniwersalną kategorią rozumienia świata, 
przywołującą takie ważne pojęcia, jak „pamięć”, „myśl”, „wiedza”, „umysł”. 
Architektura muzeum to w istocie kulturowy mo d el  arch i tektu r y  u my s ł u. 
Takie porównanie znajdujemy w Uniwersum umysłu Jurija Łotmana:

Wyobraźmy sobie w roli pewnego jednolitego świata, ujętego w przekroju synchro
nicznym, salę muzeum, gdzie w różnych gablotach umieszczono eksponaty z różnych 
epok, napisy w nieznanych językach, instrukcje do deszyfracji, ułożone przez meto
dyków komentarze do wystawy, schematy marszrut wycieczek i reguły zachowania dla 
zwiedzających. Umieścimy w tej sali jeszcze przewodników oraz gości, i przedstawmy 
sobie to wszystko jako jednolity mechanizm (czym, w pewnym sensie, wszystko to jest). 
Otrzymamy obraz semiosfery. Nie można przy tym przeoczyć, że wszystkie te elementy 
znajdują się nie w statycznej, lecz mobilnej, dynamicznej korelacji, stale zmieniając 
formuły relacji wzajemnych6.

Muzeumbudowla to sztucznie zaprojektowana przestrzeń kultury skon
struowana według określonych schematów, wzorów czy konwencji właściwych 
procesom semiozy (odpowiadająca np. pewnym wypracowanym nawykom 
albo schematom patrzenia, widzenia, odbioru lub interpretacji). Egzemplarze 
(dzieła, przedmioty) wystawiane w gablotach takiego „muzeum” są nie tylko 
najlepiej zachowanymi obiektami, ale i… najbardziej stereotypowymi i proto
typowymi dla danej kategorii; samo muzeum, wraz z wytyczonymi ścieżkami, 
staje się tu e l e m e nt ar z e m ludzkiej kultury. Strategia ekspozycyjna ku l tu r y 
j a ko  mu z e u m z góry wykorzystuje wypracowane już konwencje, schematy, 

3 E.  Gombrich, The Museum: Past, Present and Future, „Critical Inquiry” 1977, vol. 3, 
no. 3, s. 449–470. Zob. Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005.

4 G.E. Hein, Museum Education, w: A Companion to Museum Studies, ed. S. MacDonald, 
Oxford 2006, s. 340–352; G.E. Hein, The Role of Museums in Society: Education and Social 
Action, „Curator” 2005, vol. 48, no. 4, s. 357–363.

5 Przytaczam za: Z. Żygulski, Problemy architektury muzeów, „Rocznik Historii Sztuki” 
1984, t. 14, s. 288.

6 J.  Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przeł. B.  Żyłko, Gdańsk 
2008, s. 201.
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a jednocześnie prowadzi do przekazania odbiorcyzwiedzającemu najbardziej 
nośnych, reprezentatywnych wzorców (element tradycji) oraz do wykształce
nia u niego określonych nawyków postrzegania (funkcja modelująca). Łotma
nowska „sala muzeum” to nie tylko celna metafora oddająca ideę semiosfery. 
Koncepcja muzeum – z całym swoim historycznym balastem babilońskiego 
bît ta-ab-ra-at ni-šim7, aleksandryjskiego Muzejonu (tj. miejsca uprawiania 
nauki), apotheke, bibliotheke, pinakotheke, glyptotheke, thesauros, Theatrum Sa-
pientiae, Kunstkamery czy studiolo – to zarówno ważna figura fundamentalna8, 
figura myślenia o kulturze jako uporządkowanym zbiorze9, jak i teoretyczny 
model stanowiący polimorficzny, elastyczny intellectual paradigm procesu 
kształcenia, zdobywania wiedzy, humanizacji, formowania człowieka, a więc 
wszystkiego tego, co Grecy i Rzymianie zawarli w takich pojęciach jak paideia 
i educatio. Jednocześnie muzeum rozumiane jako bu d ow l a przywołuje tu 
inną znaczącą kategorię – labirynt (gr. labirynthos10 ‘budowla pełna zakrętów 
i splątanych przejść’). Podstawą zestawienia obu obiektówpojęć jest nie tylko 
wymiar materialny (monumentalna konstrukcja architektoniczna; przestrzeń 
o złożonym, skomplikowanym układzie pomieszczeń, korytarzy), ale rów
nież – o czym pisał Łotman – konieczność właściwego, odpowiedniego spo
sobu poruszania się po nich11. Muzeum i labirynt wymuszają r u ch  (gr. kinesis 

7 Akkad. ‘Dom cudów [zdumienia] ludzkości’ (niem. das Haus Staunens der Leute), 
S.  Langdon, Die neubabylonischen Koenigsinschriften (Vorderasiatische Bibliothek, Bd. 4), 
Leipzig 1914, nr 14, kol. II, 2, s. 114; E. Unger, Babylon: Die heilige Stadt nach der Beschrei-
bung der Babylonier, Berlin–Leipzig 1931, s. 224–225, Taf. 36 (Art Schlossmuseum), por. hom. 
thauma idesthai oraz thaumazein. Babilońskie „muzeum” funkcjonujące ok. 600 r. przed Chr., 
gromadziło obiekty od czasów króla Nabuchodonozora II i jego następcy Nabonida i było za
pewne wydzieloną częścią pałacu przy wejściu, dostępną dla wszystkich – ana dagalum kiššat 
nîše ‘do oglądania przez wszystkich ludzi’, jak głosi zapis z odkrytej na miejscu pałacu królew
skiego tabliczki klinowej, S. Langdon, dz. cyt., nr 14, kol. II, 53, s. 118–119; U. Steinert, Aspekte 
des Menschseins im Alten Mesopotamien, Leiden 2012, s. 436. Por. Z. Żygulski, dz. cyt., s. 288.

8 Termin „fundament” użyty jest tu w znaczeniu, jakie nadaje mu Louis Marin, L. Marin, 
Od ciała ku tekstowi (Propozycje metafizyczne odnośnie do początku opowieści), przeł. B. Bana
siak, w: L. Marin, O przedstawieniu, Gdańsk 2011, s. 143. W tym sensie zarówno muzeum, jak 
i  labirynt są modelową figurą wyrażającą samą możliwość operacji dyskursywnej; są przed
miotem i podmiotem badania.

9 U. Eco, Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji, przeł. G. Jurkow
laniec i in., Warszawa 2009; U. Eco, Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań 2016.

10 Co znaczy ‘dom podwójnej siekiery’, myk. da-pu2-ri-to-jo, niemniej etymologia ta nie 
jest pewna, por. karyjskie bóstwo zwane Dabraundos; możliwy związek z gr. laura ‘korytarz, 
zaułek, przejście’, R.  Beeks, Etymological Dictionary of Greek, Leiden 2009, s. 819. Herodot 
wspomina labirynt w Krokodilopolis w pobliżu jeziora Mojrisa. Budowla ta identyfikowana 
jest z grobowym kompleksem świątynnym Amenemesa III (1818–1773 przed Chr.) w Hawara, 
zob. Herodot, Dzieje 2, 148.

11 Labirynt jest znakiem i symbolem kultury, widzenia świata m.in. w twórczości Wiacze
sława Iwanowa, zob. G. Bobilewicz, W przestrzeni labiryntu, w: tejże, Wyobraźnia poetycka – 
Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Warszawa 1995, s. 289–297.
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‘ruch’, zmiana wskazująca na zaburzenie). Istotą ich architektonicznego zało
żenia jest wręcz konieczność poruszania się, przechodzenie i, w końcu, prze
miana (gr. metabole). Co więcej, budowle te zostały zaprojektowane tak, aby 
podmiot musiał przebyć o dp ow i e d n i ą (tj. n i e pr z y p a d kow ą, w ł a ś c iw ą) 
d ro gę. Wychodząc z przestrzeni muzeum (podobnie jak z labiryntu) jeste
śmy już zupełnie inni niż na początku naszej wędrówki. Układ sal, mimo na 
pozór zawikłanego planu, ma swój ukryty, nieoczywisty na wstępie porządek. 
Naszą nicią Ariadny jest schemat zwiedzania, „ułożone przez metodyków 
komentarze do wystawy, schematy marszrut wycieczek i reguły zachowania 
dla zwiedzających”. Idąc dalej tropem Łotmana, możemy wskazać tu na ideę 
wnętrza, zamkniętej i uporządkowanej przestrzeni z pomieszczeniami, a więc 
na budowlę jako pewien kon c e ptu a l ny  s c h e m at  org an i z a c j i  pr z e 
s t r z e n i  z n a kowe j (kultury). Mityczny labirynt, dzieło Dedala, to nie tylko 
„skarbiecpułapka” przechowujący i upamiętniający osobliwość – Minotaura12, 
ale również doskonały przykład „architektury pedagogicznej” – budowli, której 
istotą nigdy nie było bezcelowe kluczenie.

Labirynt nie był budowlą pełną błędnych korytarzy, tak że wędrowcy nie mogli znaleźć 
drogi do znajdującej się w samym centrum komnaty – chodziło o to, że trzeba było 
wyjść tą samą drogą, którą się weszło, i na tym polegała cała trudność. Kiedy później 
zamknięto w Labiryncie Ateńczyka Dedala wraz z jego synem Ikarem, mógł on wydo
stać się stamtąd jedynie w ten sposób, że z piór i wosku sporządził skrzydła i wynalazł 
sztukę latania w powietrzu13.

Istotą labiryntu, podobnie jak muzeum, jest więc nie tyle nonsensowne 
błądzenie, zagubienie, ile pr z e ch o d z e n i e, r u ch, uważne kroczenie koryta
rzami, dotarcie do jego centrum – miejsca sekretnej ekspozycji (element trans
gresji) i – dzięki zyskanej wiedzy (element oświecenia) – umiejętność wyjścia 
z niego. To ostatnie stanowi istotę pedagogicznej funkcji zarówno muzeum, 
jak i labiryntu, gdyż są to budowle składające się z benjaminowskich pasaży; 
to zlepek korytarzy i przejść, tuneli i zaułków, w których wnętrzu znajduje się 
„sala ekspozycyjna” – Gabinetto Segreto14, Secretum15.

12 Na niezliczonej liczbie przedstawień jest on „eksponatem” umieszczonym w centrum 
założenia.

13 K. Kerényi, Mitologia Greków, przeł. R. Reszke, Warszawa 2002, s. 459.
14 Wydzielona część kolekcji Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
15 Wydzielona część kolekcji British Museum.
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Minotauromachia

Zawartość, którą skrywa „budowla” – thesauros, stanowi jej ukrytą istotę, se
kret, niedostępny skarb. Kreteński labirynt w swym centrum skrywa Mino
taura16. Kim, czym, z perspektywy semiotyki kultury, jest ów „skarbekspo
nat”? Bez wątpienia to twór dziwny, który groźnie marszczy się pośrodku swej 
„krypty”17, niczym Derridiański fałd (il. 1). W rzeczywistości mitu, dla którego 
antropomorfizacja jest jedną z podstawowych figur wyrażania, to człowiek 
z głową byka – potworna hybryda, pół zwierzę, pół człowiek, dimorphon te-
rion – ‘stwór o podwójnej formie’, natura biforma, natura mixta, monstrum abo- 
minabile. Minotaur jest monstrualny, a monstrualność ta jest potwierdzeniem 
jego nieprzystawalności do rzeczywistości, z której się wywodzi. U zarania jego 
narodzin leży występek, złamanie prawa religijnego – złamanie tabu (Minos 
nie składa ofiary z byka dla Posejdona; Posejdon zsyła szaleństwo na Pazyfae, 
ta odczuwa pociąg seksualny do zwierzęcia)18. Minotaur to osobliwość, coś 
niezrozumiałego, niezwykłego, „źle narodzonego”, świadectwo niewłaściwej, 
zakazanej (bo międzygatunkowej) biologicznej reprodukcji, która tym samym 
konstruuje istotę i oś jego bytu19. Jest nieczysty w sensie biologicznym i religij
nym. Skaza powoduje, że zostaje ukryty, zamknięty, schowany w labiryncie, tak 
jak we wnętrzu innej hybrydy, tebańskiej Sfingi, zostaje zamknięta/związana 
ainigma ‘opowieść, zagadka’, a więc wszystko to, co jest groźne i niezrozumiałe 
(dosłownie ‘metaforyczne’; gr. sfingo to tyle, co ‘związać lub zamknąć’). Co wię
cej, ów niezwykły skarb „eksponowany” w centralnej krypcie labiryntu, pośród 
dziesiątków pasaży, żądny jest krwawej, barbarzyńskiej ofiary (pożera ateńskich 
młodzieńców i dziewczęta). Zło pożąda zła; to, co niewłaściwe, żywi się tym, co 
sprzeczne z przyjętymi normami kulturowymi – ofiarami z ludzi. Mamy tu 
do czynienia z powtórzeniem, multiplikacją aktu przekroczenia, złamania 
tego, co normatywne w określonym porządku kulturowym i społecznym. Z per
spektywy langue akt błędu towarzyszy powstaniu znaku jako Minotaura; on sam 
jest wcieleniem, reifikacją zepsutego, niemego, pozbawionego zdolności i mocy 
komunikowania znaku, „niewłaściwego sensu”, „wykrzywionego znaczenia” 
powstałego w pierwotnym procesie semiozy, rodzajem semiotycznego odpadka, 

16 Jego prawdziwe imię to Asterios ‘Gwiezdny’.
17 Por. gr. kryptos ‘ukryty’, ‘tajemny, sekretny’; gr. krypto ‘ukryć, zasłonić, przykryć’, 

‘pochować, pogrzebać’, ‘zataić’ we wnętrzu c z e go ś.
18 Por. z mitem o Europie i bykuZeusie, z tego związku rodzi się Minos i Radamantys. 

O  ile jednak Europa świadoma jest boskości byka, w  którego postaci objawia jej się Zeus, 
o tyle szaleństwo (kara), jakie zsyła na Pazyfae Posejdon, polega za odczuwaniu pociągu do 
zwykłego zwierzęcia (tabu zoofilii).

19 O kategorii niewłaściwości zob. S. Borowicz, Imagine perversa i tożsamość narracyjna. 
Kilka uwag o ‘obrazach niewłaściwych’ z perspektywy kultur dawnych, „Konteksty” 2014, nr 3–4 
(306–307), s. 304–318.





Il. 1. Ukryty nonsens, rys. P. Antolak

Labirynt chroni, odgradza, ukrywa i tabuizuje monstrualny owoc „złej reprodukcji”, 
anomalię semantyczną, zmutowane złożenie dwu nieprzystających, diabolicznych 
części (od gr. diaballo ‘oszukać, zwieść, wprowadzić w błąd’, ‘przeprawić, skiero
wać się’, ‘przeciwstawić, poróżnić’, ‘przesunąć’, ‘oczernić, zniesławić’). Ukryty non
sens to przede wszystkim nieczytelne, złe złożenie dwu niepasujących elementów –  
mutacja powstała z niewłaściwej, b ł ę d n e j  i nt e r pre t a c j i (wszak Pazyfae, dzię
ki mistyfikującemu przebraniu, udało się zwieść byka, który posiadł ją jako krowę). 
W konsekwencji to, co niewłaściwe, zostaje odsunięte na margines, „zapieczętowa
ne” w krypcie broniącej dostępu do groźnego, śmiercionośnego (bo naruszającego 
przyjęty porządek) tabu. Jednak labirynt jest nie tylko przeszkodą, jest zmyślnym 
„mechanizmem”, który został skonstruowany tak, by móc w odpowiednim czasie 
wyjawić swój sekret – umożliwić usunięcie zaistniałego błędu w ramach wyznawane
go przez ogół systemu kultury. Budowla Dedala to dla poruszających się w ł a ś c iw ą 
drogą inkubator n owe go  stanu; rodzaj a rc h i t e ktu r y  p a i d e ut yc z n e j służącej 
korygowaniu anomalii – nadawaniu sensu i znaczenia temu, co pierwotnie niezro
zumiałe, inne.
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nieoczekiwanie powołanego do życia w systemie reprodukcji znaków (ma on 
w swojej genezie wyraźną konotację biologiczną)20. Minotaur to nie tylko 
(po)twór pozbawiony parole. To również ucieleśniona anom a l i a  s e m an 
t yczna, twór będący figuracją i reifikacją błędu wynikającego z niedopasowania 
dwu elementów: bykazwierzęcia versus kobietyistoty ludzkiej, braku mowy i ję
zyka versus możliwości komunikacji zapośredniczonej przez język. To niedopa
sowanie, sprzeczne z relacją symboliczną (gr. symballo21), Pazyfae próbuje zresz
tą zniwelować. Prosi Dedala, aby skonstruował sztuczną krowę, w której środku 
mogłaby się schować, tak by zwierzę, zmylone zewnętrznym wyglądem 
(a nie mową, słowami, których nie jest w stanie zrozumieć), mogło ją posiąść. 
Minotaur to więc emanacja diabolicznej relacji w znaczeniu gr. diaballo22. To 
figura oddająca ideę niewłaściwego, nieuporządkowanego, chaotycznego zbio
ru eksponatów mieszczącego się w centrum „domu cudów ludzkości”.

Minotaur ze względu na swój agresywny, wypaczony charakter zostaje 
ukryty, gdyż jest tym, co w porządku rzeczy staje się wstydliwe, niezrozumiałe, 
niepoddające się rozpoznaniu, tj. symbolicznemu dopełnieniu opartemu na 
właściwej langue, harmonijnej, równorzędnej relacji oznaczania. Zamknięcie 
w krypcie opasanej pasażami to jednocześnie akt ekspozycji i wykluczenia, 
odsunięcia wstydliwego świadectwa winy. Labirynt nie tylko odgradza i chroni 
obie strony: kulturę opartą na ogólnie przyjętych (tj. normatywnych) zacho
waniach od tego, co jest oczywistym, bo wizualnym, namacalnym – i dodaj
my: domagającym się ofiar – dowodem ich przekroczenia. Labirynt również 
prowadzi, buduje drogę, pozwala dotrzeć do tego, co niewłaściwe, uniemożli
wiając jednocześnie przypadkowy kontakt „właściwego” i „niewłaściwego”. Jest 
pułapką, z a g a d k ą, łamigłówką, której rozwiązanie otwiera dostęp do tego, co 
niezrozumiałe, zarazem cudowne, monstrualne i odmienne. Dedal, budując 
labirynt, stwarza więc równolegle więzienie i „ścieżkę dostępu”, którą przebyć 
może tylko ktoś wprawiony w walce z osobliwościami świata – Tezeusz, in
karnacja typowej kliszy herosa cywilizującego. Jego istotą jest zaprowadzanie 
normatywnego porządku, ustanawianie właściwej relacji symbolicznej przez 
usuwanie, niszczenie tego, co potworne, niezrozumiałe, błędne (zob. prace 
Tezeusza, np. zabicie macioryrozbójniczki Fai). Na czerwonofigurowym 

20 Psł. znakъ – ie. *gnōk < morfem *ĝen- ‘rodzić’, ‘znać’, gr. gnoma, łac. gnomen; gr. gnome 
‘znak’ – genesis ‘wagina’, gnote ‘bliska krewna’ (krzyżowanie znaczeń biologicznych i psycho
mentalnych); ie. *ĝenǝ-ter  – ‘rodzic’ (kobieta lub mężczyna). Zob. ang. pattern (‘wzór’) od 
pater ‘ojciec’ i matrix ‘matryca, łono’. Wzór odbija się więc w matrycy, tworząc obrazodbicie.

21 Gr. symballo ‘rzucam razem, uderzam razem’, ‘zestawiam’, ‘zgadzam’, stąd symbol 
‘współbiegnięcie’ rozumiany jako harmonijna zgodność, tj. odpowiedniość elementu znaczo
nego i znaczącego.

22 Gr. diaballo ‘oszukać, zwieść, wprowadzić w błąd’, ‘przeprawić, skierować się’, ‘przeciw
stawić, poróżnić’, ‘przesunąć’, ‘oczernić, zniesławić’, od gr. dia ‘naprzeciw, na drugą stronę’ oraz 
ballo ‘rzucam, uderzam, miotam, ciskam’.
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attyckim kyliksie malarza Ajzona (435–415 przed Chr.) scenie zabójstwa Mi
notaura patronuje zbrojna Atena23 – bogini mądrości (gr. sophia). Uosabiająca 
techne (‘umiejętność’) i dynamis (‘sztuka, umiejętność’, ‘potęga, siła, moc’) 
opiekunka herosa udziela mu jako semiotecie mocy tworzenia, ustanawia
nia i wiązania na nowo znaczeń. Z perspektywy semiotycznej dokonująca się 
Minotauromachia24 to siłowe przejście od stanu błędu i niewiedzy – agnoia 
(‘niewiedza, nieświadomość’, ‘b ł ą d’) do poznania – gnosis (‘wiedza, pozna
nie, mądrość’, ‘ro z p o z n a n i e’), do znaczenia (il. 2). Stąd usunąć błąd to 
‘rozpoznać c o ś’, uczynić to przedmiotem wiedzy, uzyskać wiedzę o z j aw i s ku, 
przejść od cechującego ów stan lub przedmiot pierwotnego stanu „błędu” 
do pożądanego stanu wiedzy, od tego, co niewłaściwe, do tego, co właściwe, do 
anagnorisis rozumianej jako Arystotelesowska ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβολή 
(‘zwrot od nieświadomości ku poznaniu’)25. Rozpoznanie c z e go ś wiąże się 
więc z kategorią przemiany, zmiany (metabole), z zakłóceniem w dotychczaso
wym trwaniu c z e go ś błędnego, z ruchem (kinesis), siłą i umiejętnością (dy-
namis), z  up or z ą d kow an i e m  c h a ot yc z n e go  z b i or u  o s o b l iwo ś c i  
tkwiących w samym centrum splątanych korytarzy labiryntu reifikujących 
proces rozpoznawania.

Jakie więc tajemnice poznaje Tezeusz, wędrując pasażami, wreszcie stykając 
się ze śmiercionośnym monstrum? Co zyskuje, usuwając element naznaczony 
skazą, błędem – porządkując przestrzeń ekspozycji i p ow t ar z aj ą c przebytą 
drogę? Nagrodą jest wiedza, ale nie ta w znaczeniu episteme. Tezeusz jest tym, 
który przechodzi inicjację (fenomenologia religii), jest tym, który w budowli  
Dedala zostaje poddany procesowi kształcenia, paidei (filozofia kultury), 
wreszcie jest tym, który porządkuje zbiór, usuwa „złamany znak” i przywraca 
właściwą relację oznaczania (semiotyka kultury).

Wyjście i powtórzenie

O ile zbicie potwora równe jest anihilacji niewłaściwego, usunięciu Derri
diańskiego fałdu, o tyle problem labiryntu jest czymś znacznie szerszym, nie
ograniczającym się do pojedynczego działania (zabicia potwora jako korekty 
błędu i uporządkowania zbioru). Trudność polega na wyjściu, na powrocie – 
trzeba umieć wrócić, to jest skorzystać w odpowiedni sposób z przyswojonej 

23 Museo Arqueológico Nacional, Madryt, nr inw. L196 (11265).
24 Zob. P. Picasso, Minotauromachia, 1935, Museum of Modern Art, Nowy Jork.
25 Aristotle, Poetics 1452a, 29–31, w: Aristotle, Poetics. Longinus, On the Sublime. Deme-

trius On Style, transl. S. Halliwell, W.H. Fyfe, D.C. Innes, W. Rhys Roberts, rev. D.A. Russell 
(Loeb Classical Library 199) London 1995, s. 64, przekład własny.





Il. 2. Śmierć Minotaura, rys. P. Antolak

Śmierć Innego rozumiana jako unicestwienie Minotaura to proces rozpadu niezro
zumiałego, nieczytelnego, osobliwego – czegoś niewłaściwego (bo wizualnego, a nie 
tekstowego); to jednocześnie proces przemiany, metabole – przejścia do innego sta
nu bycia; od będącej wynikiem crudelis Amor anomalii semantycznej, cechującego 
pierwotnie Minotaura stanu błędu do pożądanego stanu wiedzy o nim. Rozpoznać 
Innego to uczynić go przedmiotem wiedzy, uzyskać wiedzę o nim, uprzedmiotowić 
go (co implikuje kategorie władzy i przemocy). Rozpoznanie osobliwego obrazu czy 
przedstawienia wiąże się nie tylko z kategorią przemiany, zmiany jego dotychczaso
wego jednolitego stanu bycia, ale i z rozpadem. W miejsce monstrualnej, nonsensow
nej (bo opierającej się rozumowi), upiornej wizualności pojawiają się czytelne słowa – 
znaczenia. Z mutacji rodzi się czytelne ‘M’ (‘Minotaur’, ‘mauzoleum’ i ‘muzeum’), 
pojęcie zdolne do oznaczania – językowy analogon.
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po drodze wiedzy (poruszanie się krętymi korytarzami do wnętrza labiryntu 
jako metafora procesu kształcenia). Tezeusz Semiothetes jest nie tylko tym, 
który w centrum ustanawia relację zgodności, usuwa tabu, przywraca har
monijny porządek oznaczania, lecz również tym, który powraca z wnętrza tą 
samą drogą odmieniony. Powtórzenie ma tu status elementu paideutyczne
go i jest częścią strategii semiotycznej, którą możemy nazwać mimetyczną. 
Według Arystotelesa26, co potwierdzają badania z zakresu neurobiologii27, 
wiedza wynika z instynktu naśladowczego, właściwej ludziom skłonności do 
powtarzania, powielania czy imitowania zachowań, gestów, emocji oraz funda
mentalnej w tym procesie roli bodźców zmysłowych. Stąd odnaleźć znaczenie 
czegoś to rozpoznać w tym czymś powtórzenie. Powtarzanie, naśladowanie 
jest jedną z podstawowych i najstarszych strategii obrazowania oraz jednoczes
nego rozpoznawania, wiąże się z nauką oraz kształtowaniem wiedzy. Mimesis 
opierająca się na kategorii wyrażania (w okresie archaicznym) i podobieństwa 
(w okresie klasycznym) łączy obraz/rzecz ze znaczeniem. Jeśli rzecz jest do 
czegoś podobna (najczęściej wizualnie), to daje się podmiotowi rozpoznać. 
Strategia ta powiązana jest z kategorią ‘tego, co właściwe’ (gr. kyrios). To, co 
niepowtarzalne, wizualizowane jest jako straszne lub przerażające, to jest nie 
dające się powtórzyć, niezrozumiałe, potworne, monstrualne – jest Sfingą lub 
Minotaurem. Stając przed anomalią semantyczną, stajemy przed czymś nie
podobnym do niczego znanego. Wówczas nasza wiedza płynąca z instynktu 
naśladowczego okazuje się niewystarczająca lub w ogóle nieprzydatna, ponie
waż takie zjawisko (lub taki obraz) nie podlega prawom mimesis – nie może 
zostać powtórzone, to jest przyswojone, uwewnętrznione, a tym samym stać 
się elementem naszej wiedzy o nim. Tezeusz jest jednak semiotetą – tym, któ
ry przywraca, czy też może ustanawia na nowo, homogeniczny mechanizm 
semiotyczny28 – porządkuje przestrzeń znaków, usuwa błąd lub, używając 

26 „Sztuka poetycka – pisze Arystoteles – swe powstanie zawdzięcza głównie dwu przy
czynom tkwiącym głęboko w naturze ludzkiej. Instynkt naśladowczy jest bowiem przyrodzo
ny ludziom od dzieciństwa i tym właśnie człowiek różni się od innych zwierząt, że jest istotą 
najbardziej zdolną do naśladowania. Przez naśladowanie zdobywa podstawy swojej wiedzy 
(matheseis), a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą przyjemność. (…) Dlatego 
cieszy nas oglądanie obrazów, że patrząc na nie jesteśmy w stanie rozpoznać i domyślić się, 
co każdy z nich przedstawia, że np. ten przedstawia to a to”, Arystoteles, Poetyka 1448b, przeł. 
i oprac. H. Podbielski (Biblioteka Narodowa II 209), Wrocław 1983, s. 10.

27 E. Thelen, G. Schöner, C. Scheier, L. Smith, The Dynamics of Embodiment: A Field in 
Theory of Infant Preservative Reaching, „Behavioral and Brain Sciences” 2001, vol. 24, s. 1–86.

28 Rozumienie wynika tu automatycznie z  systematycznego przekładu znaków zgodnie 
z regułami kodu, który opiera się na kategorii kyrios. Proces semeiosis polega więc na afirma
tywnym powieleniu rozpoznawanej struktury przedmiotu poznania (grecka tradycja physei, 
w  której dzięki powiązaniu metonimicznemu słowo lub obraz zachowuje rodzaj ontycznej 
więzi z przedmiotem swego odniesienia, z  tym, co nazywa, lub z tym, co przedstawia). Re
zultatem jest zgodność i współrzędność elementów znakowych. Zjawisko (lub obraz), które 
wpisuje się w ten model sygnifikacji, jest rozumiane dzięki naśladowczemu powieleniu, może 
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metafory informatycznej, usuwa z aplikacji semiotycznej złośliwego, wrogiego 
wirusa, który jednocześnie jest jedynym dostępnym świadectwem tego, że 
być może istnieje (lub istniała) inna aplikacja, to jest inny system rozumienia 
(rozpoznawania). Dzięki temu Tezeusz może dokonać powtórzenia – może 
wrócić tą samą drogą. Drogę tę materializuje nić Ariadny.

Zatańczyć kulturę

Niemniej to, co najistotniejsze w naszej mitycznej narracji, wydarza się daleko 
poza minojską Kretą – na Delos, wyspie będącej sanktuarium świetlistego pana 
znaków i wróżb, Apollona. Tezeusz wykonuje tam wokół zdobnego w bycze 
rogi ołtarza boga (gr. keraton29) taniec zwany „tańcem żurawia” (gr. geranos 
‘żuraw’) lub „tańcem labiryntu”30. Dla nas Apolliński keraton to usakralizowa
ne, już s y mb ol i c z n e – a więc pozbawione pierwotnego błędu – wyobrażenie 
Minotaura, jego zneutralizowana, niegroźna, „czytelna” reprezentacja. „Znak 
złamany” zostaje tu zastąpiony przez „znak właściwy”, to jest mający zdolność 
odniesienia, moc wiązania znak apolliński.

Ateński heros dosłownie tańczy labirynt – przedstawia, odtwarza drogę, 
jaką przebył w krętej budowli Dedala31. Jaki jest status, cel tego działania? Czy 
chodzi tu tylko o naśladowcze powtórzenie, mające w micie charakter ofiary 
dziękczynnej? Z punktu widzenia paidei ten taneczny akt mimesis jest uka
zaniem pedagogicznej mocy labiryntu rozumianego jako Łotmanowska sala 
muzeum. Delijski geranos jest cielesnym, fizykalnym wyrażeniem tego, czego 
dokonał heros; wdrożeniem i unaocznieniem pozyskanych umiejętności już 
w innym miejscu, w innej przestrzeni. To wizualizacja, u c i e l e ś n i e n i e pozy
skanej wiedzy, czy może raczej samego pro c e su jej zdobywania, aplikowania, 

zostać „powtórzone”, tj. przyswojone, uwewnętrznione, a tym samym stać się elementem na
szej w i e d z y o nim.

29 Keraton to budowla wzniesiona przez Ateńczyków, ok. poł. IV w. przed Chr., w czasie 
trwania tzw. drugiego związku ateńskiego, w  sanktuarium Apollona na Delos. Składała się 
z pojedynczej celi, a w środku mieściła starszy keraton, tj. ołtarz z rogami, znany z Homerowej 
Odysei. Co ciekawe, ów ołtarz Apollona Plutarch widział na własne oczy i  nazwał jednym 
z siedmiu cudów: τὸν κεράτινον βωμὸν εἶδον ἐν τοῖς ἑπτὰ καλουμένοις θεάμασιν ὑμνούμενον, 
Plutarch, Moralia, vol. 12: Concerning the Face Which Appears in the Orb of the Moon. On the 
Principle of Cold. Whether Fire or Water Is More Useful. Whether Land or Sea Animals Are 
Cleverer. Beasts Are Rational. On the Eating of Flesh, transl. H. Cherniss, W.C. Helmbold (Loeb 
Classical Library 406), London 1957, s. 466.

30 Por. taniec na tarczy Achillesa, Homer, Iliada 18, 593–602.
31 „Także obrazy Pollocka [zwane multiple labyrinths – S.B.] przypominają ślady tańczą

cego, który swymi ruchami cały czas stara się coś przezwyciężyć”, P. Cornell, Drogi do raju. 
Przypisy do zaginionego rękopisu, przeł. A. Chojecki, Gdańsk 2003, s. 49.
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wdrażania. Wszak chodzi nie tylko o to, by się czegoś nauczyć, ale także by 
tę wiedzę później umiejętnie wykorzystywać. Rytmiczny ruch ciała Tezeusza 
znaczy tyle, co „nauczyłem się i wiem: trzeba postępować w taki oto właś
nie, właściwy sposób. Naśladujecie mnie, a zrozumiecie”. „Tańczyć kulturę” 
to zdobywać wiedzę przez ekspresywne naśladownictwo (tu w odwołaniu do 
archaicznego rozumienia mimesis jako rytualnego tańca)32; poruszać się pa
sażami we właściwy sposób w świecie znaków stwarzanych przez człowieka; 
umiejętnie korzystać z przyswojonej wiedzy. To działanie, ruch w dwie strony: 
d o  we w n ąt r z  i   n a  z e w n ąt r z.

Miasma współczesnego Minotaura

W Królu mrówek Zbigniew Herbert opowiada nam alternatywną historię syna 
Minosa:

W nieodczytanym jeszcze piśmie linearnym A opowiedziano prawdziwą historię księcia 
Minotaura. Był on – wbrew późniejszym plotkom – autentycznym synem króla Minosa 
i Pasifae. Chłopak urodził się zdrowy, lecz z nienormalnie dużą głową – co wróżbiarze 
poczytywali jako znak przyszłej mądrości. W istocie Minotaur rósł w lata swoje jako 
silny, nieco melancholijny matołek. Król postanowił oddać go do stanu kapłańskiego. 
Ale kapłani tłumaczyli, że nie mogą przyjąć n i e n or m a l n e go księcia, bo to mogłoby 
obniżyć już i tak nadszarpnięty, przez odkrycie koła – autorytet religii. Sprowadził tedy 
Minos modnego w Grecji inżyniera Dedala – twórcę głośnego kierunku architektury 
pedagogicznej. Tak powstał labirynt. Przez system korytarzy, od najprostszych do coraz 
bardziej skomplikowanych, różnicę poziomów i schody abstrakcji miał wdrażać księcia 
Minotaura w zasady p opr aw n e go  my ś l e n i a. Snuł się tedy nieszczęsny książę popy
chany przez preceptorów korytarzami indukcji i dedukcji, nieprzytomnym wzrokiem 
patrzył na poglądowe freski. Nic z tego nie rozumiał. Wyczerpawszy wszelkie środki, 
król Minos postanowił pozbyć się z a k a ł y rodu. Sprowadził (także z Grecji, która 
słynęła ze zdolnych ludzi) zręcznego mordercę Tezeusza. I Tezeusz zabił Minotaura. 
W tym punkcie mit i historia są ze sobą zgodne. Przez labirynt – niepotrzebny już ele
mentarz – wraca Tezeusz, niosąc wielką, krwawą głowę Minotaura o wytrzeszczonych 
oczach, w których po raz pierwszy kiełkować zaczęła mądrość – jaką zwykło zsyłać 
doświadczenie33.

32 Pierwotna mimesis ma charakter ekspresywny (a nie bierny), to rodzaj działania. Jak 
pisze Andrzej Zawadzki w  kontekście archaicznego znaczenia mimesis: „naśladuję, bo jako 
tańczące ciało jestem zanurzony w  świecie, a nie postawiony przed światem”, A. Zawadzki, 
Mimesis – konteksty religijne, „Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 46. Tak rozumiana mimesis była
by – idąc za Gadamerem – równolegle „ujawnieniem właściwej istoty rzeczy” i wpisaniem się 
w harmoniczny porządek kosmosu, H.G. Gadamer, Sztuka i naśladownictwo, przeł. M. Łu
kasiewicz, w: H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. M. Łukasiewicz, 
K. Michalski, wyb., wstęp i oprac. K. Michalski, Warszawa 1979, s. 136–138.

33 Z. Herbert, Historia Minotaura, w: tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 413; wszyst
kie wyróżnienia pochodzą ode mnie.
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Herbertowska wersja mitu jest – jak czytamy – prawdziwa, czyli silnie 
zracjonalizowana, pozbawiona kontekstu religijnego, świętokradczego, po
zbawiona tabu. To nie tyle mit, niezwykła opowieść, ile zwyczajna, by nie 
rzec prozaiczna (tj. pozbawiona elementu cudowności) historia Minotaura. 
Zwykłość jest jednak pozorna, wszak Herbert zaczyna od paradoksu (gr. pa-
radoksos ‘nieoczekiwany, niezwykły, niewiarygodny’, także jako zaszczytny 
tytuł dla wybitnych artystów – mistrz)34: z nieodczytanego pisma linearnego 
odczytuje swoją opowieść (sic!). Oto współczesny paradoksologos ‘opowiada
jący nadzwyczajne, cudowne historie’, który rezygnuje w swojej narracji ze 
sprzecznego z prawami aktu zoofilnego (złamanie tabu), fundującego anoma
lię semantyczną – byczą głowę Minotaura. Zsekularyzowana kultura Minosa 
co prawda zna stan kapłański, niemniej już dawno pozbyła się krępującego 
balastu przewiny rozumianej jako występek, wykroczenie przeciw sacrum. 
W tym społeczeństwie skaza, hańbiące piętno – miasma Minotaura, to jego 
głupota (gr. miasma to również ‘zakała’ o osobach), czego świadectwem jest 
nienaturalnie duża głowa, oznaka przyszłej edukacyjnej klęski. Minotaur jest 
n i e n or m a l ny. Dla niego powstaje więc labiryntelementarz, przykład ar
chitektury pedagogicznej zaprojektowanej przez Dedala. Jest to rozwiązanie 
kompleksowe, opierające się na systemie korytarzy indukcji i dedukcji, różnicy 
poziomów, schodach abstrakcji, wreszcie „poglądowych freskach” (edukacja 
obrazkowa?), które ma edukować zgodnie z pewnymi normami kulturowymi 
ową Osobliwość (pamiętajmy o etymologii słowa „znak” w języku greckim – 
teras ‘osobliwość, coś dziwnego’). Ten etap można nazwać próbą wdrożenia 
spójnego systemu znakowego, pozwalającego przekształcać to, co niezrozu
miałe, w to, co można zrozumieć (poddać interpretacji) za pomocą środków 
dostępnych w danej kulturze (ową zdolność kultury wizualizują tu umiejęt
ności Dedala). „Pierwotnym grzechem” Minotaura jest jednak jego wrodzona 
„matołkowatość”, niezdolność przyswojenia sobie podstawowej wiedzy. Kultu
rowy elementarz ma wyedukować młodego księcia, nauczyć „poprawnego my
ślenia”, to jest właściwego, opartego na harmonicznej, symbolicznej zgodności. 
Niemniej Minotaur Herberta, podobnie jak mityczny stwór, jest wcieleniem 
ułomności – błędu, wady, pomyłki, anomalii, czegoś uszkodzonego, źle wy
konanego. Mimo że – jak podkreśla współczesny paradoksologos – „chłopak 
urodził się zdrowy”, cechuje go defekt reprodukcyjny (duża głowa) pozbawiony 
odniesienia religijnego. Minotaur został źle „wykonany”. Kategoria wykona
nia przywołująca tu pojęcie techne rozumianej jako ‘umiejętność wykonania 
c z e go ś zgodnie z regułami, zasadami’ jest podkreślona dwukrotnie. Dedal 
i Tezeusz to zdolni i zręczni Grecy. Obaj potrafią coś dobrze wykonać: pierw
szy budynekelementarz (tworzy system semiozy, langue, system edukacji), 
drugi jest zręcznym zabójcą (tym, który usuwa powstałe nieprawidłowości, 

34 Gr. paradoksologia ‘opowiadanie rzeczy niewiarygodnych, cudownych’.
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coś, czego nie można naprawić). Obaj ucieleśniają więc dwie drogi funkcjono
wania „oświeconej” kultury. Przenosząc tę narrację na płaszczyznę semiotycz
ną, możemy powiedzieć, że coś, czego istotę stanowi wrodzona (a więc stała, 
nieusuwalna) wada, defekt, najpierw poddaje się próbie naprawy (edukacja, 
kształcenie). Dokonuje jej ktoś niezwykle biegły w techne. Jednak absolutnego 
błędu, czegoś pozbawionego parole nie da się skorygować. Trzeba to usunąć, 
wymazać. Coś źle wykonane na zawsze takie pozostanie, gdyż naturą błędu 
jest jego „błędność”, „matołkowatość”, podobnie jak zło jest absolutnie złe, 
w sensie gombrowiczowskim – jest „spartaczone”, naznaczone wadą, „jest 
czymś źle urzeczywistnionym. Jest skażone w swoim bycie. Jest tandetą”35. Mi
notaur jest z a k a ł ą, tandetą, absolutną emanacją błędu. Po nieudanej próbie 
naprawy musi zostać usunięty, podobnie jak wadliwy, zainfekowany plik. Musi 
zginąć w każdej wersji mitu, i to nie ze względu na szczególne okrucieństwo 
i opresyjny charakter pierwotnej kultury, w której przyszło mu się urodzić.

Dom Dedala – miejsce po Minotaurze  
jako dom kultury36 i dom cudów ludzkości

Muzeum oraz labirynt to „akty strzeliste” kultury, obiekty wytworzone przez 
człowieka i dla człowieka. To modele konstrukcji umysłu sytuujące się w opo
zycji do innego wyobrażonego modelu – Natury, gdyż

nie umiemy żyć nago. Musimy stale owijać się w kokon naszych konstrukcji myślo
wych, naszych zmieniających się stylów filozofii, poezji, sztuki. Nadajemy sens przeciw 
sensowi, najściślej ludzką z naszych czynności jest ta bezustanna praca prządki. Ponie
waż nitki wysnute przez naszych poprzedników nie giną, przechowują się, my jedyni 
pośród istot żywych mamy historię, poruszmy się w olbrzymim labiryncie, w którym 
splata się teraźniejszość i przeszłość. Ten labirynt chroni nas i pociesza, ponieważ jest 
antyNaturą37.

W nim nie tylko przechowujemy historie, rzeczy dziwne, osobliwe, niezwyk
łe – mirabilia: naturalia e artificialia (nowożytne Kunstkamery i Wunder
kamery, będące zaczątkami współczesnych muzeów38), muzeum rozumiane 
jako labiryntowa budowla również prowadzi, uczy. Nie chodzi tu bynajmniej 

35 W. Gombrowicz, O Dantem, w: tegoż, Przeciw poetom, Kraków 1995, s. 101. „Albowiem 
Zło Absolutne musi być z ł e  także w swoim bycie”, tamże, s. 100.

36 Koncepcję muzeum jako „domu kultury” dyskutuje Jan Białostocki, zob. J. Białostocki, 
Galeria arcydzieł czy dom kultury, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, t. 14, s. 281–286.

37 C. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989, s. 161–162.
38 Często miały charakter sekretny (włoska camera delle meraviglie, studiolo czy camerino).



Tańcząc kulturę. Muzeum jako przykład architektury labiryntowej… 109

o wiedzę encyklopedyczną, a o kształtowanie postaw, o formowanie człowie
ka w wymiarze ogólnohumanistycznym (gr. paideia). Z takich narracyjnych 
muzeów jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Świato
wej w Gdańsku, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Centrum Literatury i Ję
zyka Planeta Lem w Krakowie czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
wyjdziemy odmienieni: jeśli przejdziemy pasaże, skorygujemy swoją wiedzę, 
jesteśmy w stanie na nowej ziemi „zatańczyć kulturę”. Oto zyskaliśmy, wzbo
gaciliśmy nasze rozumienie, umiejętność rozpoznawania rzeczy; uporządko
waliśmy chaotyczną wiedzę, s kor y gow a l i ś my  b ł ę d n e  w yo br a ż e n i a. 
Nasz labirynt, taniec Tezeusza, a także Łotmanowska sala muzeum, to przede 
wszystkim myślowe schematy poruszania się po kulturze, semioferze; to mode
le konceptualne, modele działania reprezentacji semantycznej, spełniające się 
między innymi w idei edukacji kompletnej, całokształcie wiedzy czy sposobie 
funkcjonowania mechanizmów rozumienia39. Na tę konstrukcję „Edmond 
Soyez w studium Les labyrinthes d’églises (1896) podaje także nazwę »dom 
Dedala« (niegdyś w Chartres znajdowała się miedziana płyta z wizerunkiem 
Tezeusza i Minotaura w środku labiryntu)”40. Jest to niezwykle silna metafora.  
Z tej perspektywy muzeumlabirynt, przez swój system pasaży41, tworzy sche
mat poznawczy. To „dom cudów ludzkości”, dom naszego zamieszkiwania, na
szego „owijania w kokon”. Jednocześnie jest to puste „mazuoleum” Minotaura,  
cenotaf, miejsce, w którym zatrzymano pamięć o nim. To miejsce, którego 
istotą jest bycie po Minotaurze (il. 3).

***

Z punktu widzenia semiotyki kultury Minotaur nie jest ułomny, on jest samą 
ułomnością, jest defektem samym, mirabilium. Jest całkowicie spoza naszej 
kultury, którą reprezentują Dedal i Tezeusz. Byczogłowy jest niemy, nie zna 
słów, ludzkiej mowy. Może jedynie wydać nieartykułowany ryk. Jest nie
oswojony. Oswoić Minotaura znaczyłoby ‘stworzyć więź’ z czymś błędnym, 
dzikim, nieznanym, nierozpoznawalnym, potwornym. Oswoić to zamknąć 
coś postrzeganego jako obce w konwencjonalnym, to jest rozpoznawalnym 
wyobrażeniu, w schemacie, a zatem czymś ukształtowanym pod wpływem 
naszej władzy, naszych reguł. Minotaur jako element kultury pierwotnej zo
staje oswojony w znaku jako swój brak, stając się tym samym nieusuwalną 
częścią domu Dedala, domu naszej kultury – pustego miejsca, gdzie tańczymy. 

39 U. Eco, Od drzewa do labiryntu…, s. 47–51 (labirynt jednokierunkowy).
40 P. Cornell, dz. cyt., s. 27.
41 Tamże, s. 13.





Il. 3. Mauzoleum Minotaura, rys. P. Antolak

Muzeum to miejsce po Minotaurze, mauzoleum z jego „szczątkami”, ukazujące do
stępne poznaniu zmysłowemu i rozumowemu rezultaty działania „dewastującego” 
mechanizmu semiozy. Pierwotna niewłaściwość, osobliwość, nieczytelność o br a z u  
j a ko  In n e go poddana procesowi rozpoznania za pomocą „zrozumiałych słów” 
(gr. kyria onomata) zostaje zniesiona, usunięta – zniszczona, rozbita. Sens, znor
matyzowane znaczenie wypełniają uwidaczniające się szczątki. To, co pozostało, 
jest już klarowne, zrozumiałe – przynależy do porządku języka, pozostaje w jego 
wyłącznej władzy. Ochraniający i odgradzający labirynt staje się muzeum, miejsce 
ukrywania miejscem ekspozycji, miejscem czytelnych znaczeń. W naszym, metafi
zycznym modelu kultury, wizualizowanym jako sala muzeum, dostępne są jedynie 
„pamiątki po Minotaurze”, znaczeniaeksponaty złożone bezpiecznie w przestrzeni 
grobowca, zbudowanego według wszelkich „najlepszych” kulturowych norm i war
tości wcielających w życie zasady greckiej paidei oraz rzymskiej educatio. Niemniej 
proces usemiotyczniania, utekstawiania – mimo niszczącej, dewastującej siły słów 
(warunkujących akty rozumienia) – wraz ze znaczeniem implementuje równolegle 
w to, co „nowo rozpoznane”, inny nieodzowny mechanizm. Jest nim i nt e r pre t a
c j a, (nie)pewne X, niewiadoma dająca możliwość nieustających aktualizacji, re
generacji, ale też patogennych mut a c j i (sic!)  pozostawionych w krypcie muzeum 
szczątkówznaczeń. Kiedyś „słowa się zmęczą” – mówi Kohelet (1,8). Zapomnimy 
słów właściwych. Kto wie, kiedy znów ów mechanizm źle zadziała, ulegnie zaburze
niu; kiedy ze szczątków niezrozumiałego narodzi się kolejne nonsensowne, nieczy
telne monstrum; kiedy znów kolejny Dedal wzniesie nowy labirynt?
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Dom Dedala to labirynt bez żywego potwora. W zamian widzimy rezultat na
szego „szaleństwa katalogowania”: pamiątki po nim – oswojone, przyswojone 
znaczenia. Uporządkowane eksponaty zostały już ułożone według stosownych 
reguł, wskazując w sposób najbardziej odpowiedni na to, co było, i, co ważne, 
w jaki sposób było. W tej perspektywie muzeum to nie tyle miejsce sztuki, ile 
miejsce znaczeń.

System znaków, jak każdy system, jest rodzajem opresji. W jego ramach 
Minotaur na zawsze pozostanie defektem, znakiem złamanym, czymś błędnym, 
wynaturzonym, niezgodnym z regułą, czymś, co należy usunąć, aby rozumieć 
w sposób „właściwy”. Trzeba jednak pamiętać, że był kiedyś czas Tytanów 
i Gigantów, ów „czas nieludzki”, w którym Minotaur nie był ofiarą „semiotycz
nej aplikacji umysłu” – figurą niewłaściwą. W ramach kultury reprezentowanej 
przez architektoniczne zdobycze Dedala (wzniesiona przez niego budowla jako 
reprezentacja systemu semiotycznego) na zawsze pozostaje anomalią. Gdyby 
nie zginął od wprawnego miecza Ateńczyka (tu reprezentującego społeczeń
stwo „oświecone”), gdyby pozostał rzeczywisty, żyjąc w labiryncie, to na zawsze 
pozostalibyśmy w sferze kultury magicznej; nigdy nie narodziłby się znak – 
a ten jest zawsze w środku pusty. Jego centrum stanowi abstrakcyjne greckie 
lekton, a nie rzecz sama. Minotaur musi zniknąć, aby w jego miejsce narodzi
ło się znaczenie i myślenie symboliczne. Monstrum pada więc pod ciosem 
Tezeusza, ustanawiającego tym samym nową kulturę opartą na greckim sema 
(‘pomnik grobowy’, ‘znak’). Jej podstawą jest właśnie pusta gablota – cela po 
Minotaurze. „Dieses Haus Stelle ich zum Staunen her, zum Anschauen für die 
Gesamtheit der Leute”, jak czytamy na klinowej tabliczce sprzed tysięcy lat42.
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Streszczenie

Muzeum pełni w świecie współczesnym ważną funkcję kulturotwórczą oraz 
edukacyjną. Niemniej poza czysto instytucjonalnym wymiarem ma ono rów
nież wymiar kognitywny. Nie tylko może stanowić model semiosfery, proce
sów pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania i przekazywania wiedzy, ale 
także – jako niezwykle polimorficzny i elastyczny intellectual paradigm – pełni 
istotną funkcję poznawczą. Jednocześnie muzeum rozumiane jako bu d ow l a 
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i model poznawczy przywołuje tu inną, aczkolwiek pokrewną kategorię – la
birynt. Opierając się na tym zestawieniu, autor dokonuje reinterpretacji mitu 
o Minotaurze i labiryncie z perspektywy semiotyki kultury. Zdaniem autora 
fabuła mitu wraz z ważnymi figurami kultury, takimi jak Minotaur, budow
la o skomplikowanym układzie pomieszczeń czy Tezeusz, może posłużyć za 
podstawę do rekonstrukcji procesu semiozy, mechanizmów formułowania 
niewłaściwych, błędnych znaczeń oraz strategii ich korygowania.

Słowa klucze: muzeum, labirynt, znak, system semiotyczny, Minotaur, osob
liwość

Abstract

Dancing the Culture: The Museum as an Example of Labyrinthine 
Architecture and a Cognitive Scheme: Some Remarks from 
the Perspective of Cultural Semiotics

The museum plays an important educational and culture forming role in the 
modern world. Beside this purely institutional dimension, there is also a cog
nitive one. The museum, however, may not only be a model of the semiosphere 
or of the processes of acquiring, collecting, sharing, and transferring of knowl
edge. It also plays a significant cognitive function as an extremely polymorphic 
and flexible intellectual paradigm. Simultaneously, the museum conceived as 
a building and a cognitive scheme evokes a different but related structure here. 
It is a labyrinth. On the basis on this parallel, the author reinterprets the myth 
of the Minotaur from the perspective of cultural semiotics. According to the 
author, the plot of the myth, along with all the important figures of culture such 
as the Minotaur, the monumental building with a complicated arrangement of 
rooms, and Theseus can be used as a structural pattern for the reconstruction 
of the semiosis processes, mechanisms responsible for formulating improper 
and false meanings, as well as the strategies of rectifying them.

Keywords: museum, labyrinth, sign, semiotic system, the Minotaur, oddity


