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Od autora

Zdałem sobie sprawę, że właściwie wszystkie teksty, które dotąd napisałem, 
jakoś odnoszą się do śmierci lub mają ją za temat. Traktowałem je jako pi-
semny i rytmiczny przekaz doświadczenia kresu życia lub zjawiska będą-
cego metafi zyczną i melodyczną próbą ujęcia istoty fenomenu umierania. 
W horyzoncie każdego tekstu – bliżej lub dalej – początkowo śmierć prze-
jawiała się jako klucz wiolinowy otwierający „pieśń życia” wychylonego ku 
sprawom zwanym ostatecznymi. Wędrowałem przez intonacje dziecięcych 
piosenek religijnych, inkantacje radości i smutku, szaleństwa i cierpienia 
– często ujmowanego przez ekfrazy przenoszące moje doświadczenie we-
wnętrzne na doświadczenia pisarzy, malarzy, artystów teatru, przez spostrze-
żenia, racjonalizacje, opowiadania o tematach pokrewnych umieraniu; ale 
doświadczenia śmierci nie da się przenieść na inną wrażliwość. Można na-
tomiast przenieść strukturę tego doświadczenia, nadając swój wewnętrzny 
rytm jego tektonice.

Empatia tego rodzaju jest poznawczym pozorem – doświadczenie 
w ogóle, a doświadczenie śmierci (własnej lub kogoś bliskiego) szczególnie, 
jest bowiem nieprzekazywalne. Przekazywać można własne doświadczenia 
śmierci na przywoływany obraz śmierci, nadać całemu światu, o którym 
piszemy czy mówimy, określoną konfi gurację napięć, nawrotów tego sa-
mego wzruszenia czy lęku, projektować i kierować na innego człowieka 
rytmy, w których śmierć do mnie przemawia, i w związku z tym tworzyć 
rzeczywistość z rytmów słyszanych, a potem przekazywanych jako struk-
turalny model świata.

Pisanie o wysłyszanych rytmach śmierci nie jest łatwe. Jest dotkliwe. Jest 
pochyleniem się przed ich tajemnicą, uniżeniem, które bywa jednak rodza-
jem pychy: oto panuję nad nimi, nad strukturą ich pojawiania się i zanika-
nia, a w związku z tym ośmielam się powiedzieć, że znam sposób ich teks-
towego ujęcia, przekazania ich poprzez określoną kompozycję wypowiedzi, 
że odgaduję grafi kę rytmu, a wreszcie, że docieram do zapisu doświadczenia 
metafi zycznego wyrażonego językiem poetyckim, także w dramacie i prozie. 
Wyrażenie rytmu nie jest jednak tylko arytmetyką zaśpiewu i melodii, into-
nacji i zestrojów akcentowych. To przede wszystkim ostinato.
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Ostinato pojmuję jako środek techniki kompozytorskiej polegający na 
uporczywym powracaniu tej samej frazy, na obsesyjnym jej odnawianiu; 
jako utrwaloną przez wielokrotne użycie fi gurę melodii lub temat; również 
jako uporczywe, uparte (tak tłumaczymy ostinato z języka włoskiego), ob-
sesyjne, powracające w podobnym lub takim samym kształcie wyobrażenie 
o zróżnicowanym charakterze brzmienia, obrazu, dotyku, smaku, zapachu. 
Oczywiście – te elementarne spoiwa fi gur wyobraźni łączą się z sobą w jakąś 
synestezyjną dynamiczną całość, która jest poddana uporczywemu rytmowi 
powtórzenia, nawrotu, odwołania tego, co jest teraz, do tego, co już minęło. 
W życiu nic nie mija oprócz życia samego.

Chciałbym poddać refl eksji śmierć jako uporczywie powtarzalny rytm 
życia, obdarzony głębokim, choć bezpośrednio niewyrażalnym, poznaniem 
harmonii; jako akt uporczywego brzmienia dawnych, często dziecięcych lę-
ków, marzeń i tęsknot; jako rytm przywołujący dawny świat. Zostały w nim 
niejako zawarte rytmy świata, w którym żyjemy, i projekcje brzmieniowej 
struktury świata, do którego zmierzamy: „tamtego świata”. Chciałbym pod-
dać ją refl eksji poprzez dzieła literackie, które w znaczący sposób odkrywają 
tajemnicze rytmy śmierci, są jakimś doświadczeniem spotkania „tamtego 
świata”.

W pewnej mierze „tamten świat” bywa określany przez to, co składa się na 
dźwiękowy obraz „tego świata”. Wiedza o życiu, a więc owoc doświadczania 
i poznawania życia pokonującego przeciwności losu lub kaprysy przypadku, 
pozwala już w życiu doczesnym zadomowić się w innym i nieznanym miej-
scu, intonować senne jeszcze obrazy „tamtej” strony pojawiające się człowie-
kowi dotkniętemu świadomością koniecznego odejścia. Śmierć jest niejako 
realizacją wytworzonego na jej temat muzycznego tonu. Pojawia się w wy-
obraźni w określonym, a utrwalonym za życia, kalejdoskopie rytmów. Czy 
lęk przed śmiercią nie jest zatem strachem przed niespełnieniem wymarzo-
nej i wysłyszanej wewnętrznie harmonii? Lękiem przed zakłóceniem oczeki-
wanego znajomego rytmu? Myślenie o śmierci jako niespełnieniu marzenia 
o harmonii, zakłóceniu utrwalonego ostinato, nazywam t ro ską. 

Nie używam słowa t ro ska  w znaczeniu nadanym przez Martina Heideg-
gera. Bliższa mi jest alegoria Johanna Wolfganga Goethego, który w Fauście 
czyni Troskę świadkiem śmierci bohatera. To ostatnia osoba dramatu stająca 
przy łożu chorego Fausta, strażniczka myśli konającego człowieka. Tro skę 
rozumiem jako nowy rytm konfrontowanego ze śmiercią sumienia. 

Śmierć to nie tyle doświadczenie kresu biografi i, ile powrót do skrytej, 
zanurzonej w dzieciństwie rytmiki umierania. Życie, choć jest inkantacją, 
melodią i pieśnią – rozwija się jednak w pobliżu ostinato śmierci. Najczęściej 
mówimy, że śmierć puka do drzwi, że różnorakie są jej ostrzeżenia, ma-
nifestacje, senne zwidy i proroctwa. Być może dlatego melodia (i muzyka 
w ogólnym odczuciu) jest często metaforą życia, w którym co chwila zazna-
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cza swą obecność muzyczna pauza – znak śmierci. Nie mogę tu nie wspo-
mnieć o ostatnich kwartetach Franza Schuberta, całej twórczości Gustava 
Mahlera i ostatnich kompozycjach Ludwiga van Beethovena jako o zapisach 
ostinato, które uparcie i bezceremonialnie przecina iluzję powrotu radości, 
sprawności, a nawet utrzymania wiary w Opatrzność. I – wybiegając przed 
karty tej książki – nie mogę nie uprzedzić, że podobne uporczywe nawro-
ty śmierci przez powrót do dzieciństwa i młodości widzę przede wszyst-
kim w wielu dziełach Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego 
i Antoine’a Artauda. 

Oczywiście nie wydobywam na plan pierwszy tego tematu w każdym 
analizowanym i interpretowanym utworze; raczej zależy mi na tym, by uwa-
ga czytelnika kierowała się w stronę wychwytywania nie tyle melodii (opo-
wieści), ile ostinato (struktury). Układam tę książkę, jakbym posługiwał się 
sposobem słuchania Sonaty c-moll opus 111 Beethovena przedstawionym 
w wykładach Kretschmera w Doktorze Faustusie Th omasa Manna: u podsta-
wy całej kompozycji spoczywa powracający ten sam temat muzyczny oparty 
na pięciu nutach odpowiadających intonacyjnie niemieckiemu zdaniu: Ja, 
ja, es muss sein. Tu pojawia się wyraziste ostinato śmierci i melodia pogodze-
nia z nią w akcie samego jej rozpoznania: Tak, tak musi być. We frazie tej jest 
dotknięcie miłości i śmierci.

Ale właściwie dlaczego tytułem książki są „dotkliwe przestrzenie”? Czy 
tylko dlatego, że tworzą trzeci segment poprzednich książek zatytułowanych 
Moje przestrzenie i Nowe przestrzenie? Dlaczego teraz pojawia się przymiot-
nik zwany przymiotnikiem skłonnościowym, jak „frasobliwe”, „pobudliwe”, 
„wrażliwe”? Czy dlatego, że rytmy śmierci dotykają mnie, ciebie, każdego 
poprzez samo ukierunkowanie ku nim myśli i emocji? A może dlatego, że są 
te przestrzenie jedynie dotknięte, poruszone, sprawdzone zaledwie w jakiejś 
niedopełnionej i nieopisanej do końca próbie? Raczej dlatego, że wszystko to, 
o czym jest ta książka, od lat mnie dotyka i konstruuje różne, choć mające 
jakiś wspólny mianownik, sposoby myślenia i mówienia o rzeczywistości. 
To właśnie uświadamia pisanie tekstu: człowiek myśli, pisząc, lecz przecież 
i samo pisanie jest uwarunkowane tym, czego słucha lub co czyta. Kiedy więc 
piszę o Wyspiańskim, mam w uchu jego rytmy, intonacje, brzmienia: podob-
nie, kiedy po latach wracam do ironii, słyszę jej podwójne echa dziedziczone 
po ustawicznym rytmie naporu i zaprzeczenia, zgody i odrzucenia, akceptacji 
i buntu. W chwilach pisania o dawnych lekturach, mniejsza o ich wysokie 
lub niskie walory artystyczne, ożywa jakaś linia młodzieńczej naiwności, za-
rysowująca się jako tonacja infantylnego liryzmu lub nieomal butikowego 
kiczu. Słabość jest mocną stroną istnienia w tym sensie, że poprzez słabość 
zdobywa ono siłę ujrzeć w jej zwierciadle własną marność i stanąć ponad nią.

Dotknięcie jest też naznaczeniem, stygmatyzacją, nadaniem barwy, tem-
peratury, częstą przyczyną choroby. Kiedyś nazywano to manią albo obsesją, 
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albo – w nowszych już czasach – empatią. Dlaczego jednak mamy udawać, 
że wiersze, dramaty, powieści obchodzą nas tylko jako przedmioty analizy 
krytycznej? Przecież nas przyciągają, układają biografi ę i pozwalają może 
głębiej, może intensywniej przeżyć nasz czas. Pisanie o nich jest rodzajem 
reżyserii empatycznych doświadczeń człowieka. Jest w tym coś z wystawie-
nia zapisu doświadczenia na widok publiczny, przedstawienie o wielu odsło-
nach, dramat wielu aktów. W tej książce pokazuję więc własne fascynacje, 
niepokoje, światy może naiwnie rozpoznane i światy ukryte w niejasności 
znaczeń. Wiąże je wszakże przeświadczenie o dwukierunkowym charak-
terze procesu twórczego, a więc o tym, że jest on zarówno budowaniem, 
jak i niszczeniem. Prosta stąd droga do wyjaśnienia zagadek ironii, a ironii 
romantycznej szczególnie; prowadzi ona jednak ze świata pierwszych do-
świadczeń opozycji marności i trwałości, opozycji chwili doczesnej i wiecz-
ności. Podwójne istnienie świata rozpiętego między tym, co jawne, i tym, 
co ukryte, między melodią i narracją a rytmem i powtarzalnymi motywami 
literackimi oraz toposami daje się odkryć w wielu przywołanych w tej książ-
ce lekturach; są one lekturami inspirującymi i pozwalającymi z większą sta-
nowczością myśleć o binarnej strukturze istnienia. Właśnie przedstawione 
w książce dwa studia o rytmach mowy i o funkcji rytmu w konstruowaniu 
świata przedstawionego w twórczości Wyspiańskiego są dla mnie obrazo-
wym i merytorycznym centrum niniejszych studiów. W Wyspiańskim zbie-
gają się przeciwstawne tendencje jednoczenia i rozproszenia; rytm tego pro-
cesu brzmi dotkliwie, przejmująco i pewnie. 

Moja droga wiedzie więc od słyszanych w dzieciństwie rytmów lute-
rańskich pieśni, przez mowę Wyspiańskiego, do tekstów Samuela Becketta 
i eksklamacji Artauda. Jest to droga teatralna w tym sensie, że unaocznia 
kolejne etapy tej misteryjnej progresywnej sceny, jaką jest życie. Unaocznie-
nie jest właściwie tym samym, co odwrócenie oczu ku zjawiskom znanym, 
wielokrotnie oglądanym i opisywanym przez wielu innych, choć tak samo 
podobnych, ludzi. Ludzi idących jeden po drugim przed siebie.

Cokolwiek by myśleć o pisarstwie Emila Ciorana, zgadzam się z nim, 
że nasze początki nie mają fundamentalnego dla człowieka znaczenia, że 
decydujący krok w stronę samego siebie czynimy wtedy, kiedy nie mamy 
już pochodzenia, kiedy jest w nas równie mało materiału do biografi i, co 
w Bogu. Nie znaczy to, że przeszłość nie istnieje. Owszem, istnieje jako 
pamięć zapisana niekoniecznie w krótkich lub potężnych życiorysach, ale 
w intonacjach dziedziczonych wraz z czynnościami życia. Ujawniają one 
swą obecność w szczególnych porach dnia, w porach zawieszonych między 
dniem a nocą, pomiędzy porą psa a porą wilka. Pierwszy istnieje, by czuwać; 
drugi – wyrywa się w świat, w który woła go tajemniczy zew pierwotno-
ści. Ta dziwna sfera, sfera niepokoju i strefa doświadczeń rozdwojenia, jest 
chyba tym obszarem, w którym właśnie rytmy i melodie śmierci wnikają 
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w uporządkowany za dnia bieg wydarzeń. Ten właśnie tajemniczy dotyk 
śmierci jest właściwym tematem myśli konstruującej tę książkę, w której 
„akcja myśli” rozgrywa się między mrokiem a światłem. Obszar ten może 
być na razie, kiedy się żyje, jedynie dotknięty.

Jasno nareszcie kres ciemnego dnia słońce świeci nareszcie i znika. Siedząc nieru-
chomo twarzą do okna twarzą ku dolinie zwyczajnie odwrócić głowę i uchwycić 
je na południowym zachodzie słońce które zapada. A nawet wstawać niekiedy by 
usadowić się w oknie na zachód nieruchomo i uchwycić je słońce które zapada 
a potem ostatnią poświatę. Wciąż nieruchomo z jakiegokolwiek powodu od pew-
nego czasu o tej porze twarzą do okna otwartego na południe w małym prostym 
fotelu z wikliny. Oczy wpatrzone niewidzące aż wreszcie zamykają się pierwszy 
ruch od pewnego czasu choć i tak nie widziały za dnia i tak. Więc znowu nieru-
chomo w doskonałym spokoju na pozór aż znowu otworzą się na światło dnia 
choć mniej1.

1 S. Beckett, Nieruchomo, przeł. A. Libera, „Twórczość” 1977, nr 6, s. 91.





I. Luterańskie pieśni żałoby

„Kogo to zaś chowam?” – pytała moja luterańska babcia, kiedy pośród 
nuconych przez nią całymi dniami piosenek nagle pojawiła się tak zwana 
pieśń pogrzebowa. Przeczucie, że samorzutne nadejście takiej melodii jest 
znaczące, miało nie tylko osobisty wymiar. Owo słowo „chowam” było rze-
czywistym udziałem babci w czyimś pogrzebie, może znajomego, może ob-
cej osoby, prawdziwym uczestniczeniem w pogrzebie przez pieśń, intonacje 
i melodie – łączące tych, którzy tam przy grobie śpiewają zapewne to samo. 
Kiedy zaś po południu, o czwartej godzinie, dało się słyszeć dalekie, z gór 
dobiegające bicie dzwonów, babcia zadawała pytanie: „Kogo zaś chowają?”, 
i brzmiało ono inaczej niż to wypowiadane przy okazji nucenia pogrzebowej 
melodii. On i  chowa j ą  zastąpiło j a  chowam; bezosobowe chowa j ą 
odróżniało się wyraźnie od osobistego chowam. Dzwony słyszane z dale-
ka i wyłaniająca się z duszy melodia, słyszenie popołudniowych dzwonów 
i samorzutne intonowanie pieśni nakładają się na siebie jako dwa obszary 
doświadczania śmierci kogoś innego i nie jest ważne, czy była nim osoba 
znana, czy nieznana. W każdym razie nie był to obcy, jako osoba, której nie 
znamy. Bliskość tej osoby wynikała ze wspólnego wszystkim doświadczenia 
śmierci.

W wielkim jak Pismo Święte luterańskim kancjonale Jerzego Trzanow-
skiego pieśni związane ze śmiercią i pogrzebem były zebrane na samym 
końcu. Zadrukowane nimi strony oddzielała czarna wstążka włożona przez 
babcię, dbającą również o to, by nawet przez przypadek nie otworzyć kan-
cjonału właśnie w miejscu pieśni żałobnych. Kiedy jednak się tak stało, mó-
wiła zwykle: „Kogo zaś wzięła”. 

Kto „wziął”? Śmierć. Słowa tego nie wypowiadano jednak głośno. Mó-
wiono: „ona” albo „ta”, albo w ogóle nie używano nawet zaimka osobowe-
go. Pozostawał podmiotem domyślnym. Uczące się czytać dziecko, jakby 
przekornie, lecz bez upartej chęci dokuczenia starszym, otwierało właśnie 
ostatnią część kancjonału. Trzeba dodać, że w pieśniach luterańskich, pieś-
niach żałobnych, nie występowało wówczas, podobnie jak dzisiaj, prawie 
w ogóle słowo: „śmierć”. Były w nich opisy jakiegoś świata „ponad gwiazda-
mi”, gdzie jest: „cudowny rajski łan”, gdzie Pan Bóg się przechadza i czuwa 
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nad wszystkimi, którzy do niego przyszli lub właśnie doń zmierzają. Odpo-
wiedniki takiego wierzenia zapisane są na nagrobkach luterańskich; wiele 
tam fraz o Bogu, o pokoju wiecznym, o miłości, wierze i nadziei, o „odej-
ściu w Panu”. Nie ma słowa „śmierć”. Może jedynie wówczas, gdy była ona 
śmiercią zbiorową, kiedy na nagrobkach i płytach cmentarnych przypomi-
nano o egzekucjach Polaków luteran i o ofi arach obozów nazistowskich. 
Znaczące jest to „niemówienie” o śmierci, choć jest ona właściwie wszech-
obecna w życiu duchowym luteranina. Nie jest nazwana, choć przecież jest 
przywoływana i traktowana jako obecność tajemnicy regulującej zbożne ży-
cie człowieka na ziemi, a przede wszystkim, nadającej sens każdemu istnie-
niu, pracy. Świadomość jej nadejścia jest nakazem pracy i życia dla własnego 
i innych ludzi.

Pewien dialog, zapamiętany z wiślańskiego autobusu, zapewne może 
być ilustracją tej fi lozofi i. Dwie góralki, nie przerywając roboty na drutach, 
rozmawiały o bliżej nieznanym świadkom dialogu Jurzym (Jerzym), który 
nagle umarł. Jedna z kobiet wreszcie rzekła: „Jako móg umrzić, skoro z pola 
owsa nie posprzątoł”. Kiedy opowiedziałem tę rozmowę księdzu profesoro-
wi Józefowi Tischnerowi, był zachwycony nie tyle samą rozmową, ile etosem 
pracy w niej wyrażonym. Jest w takiej postawie także rozumienie śmierci 
jako kresu ludzkiego gospodarowania na ziemi. Ale i z tym trzeba się pogo-
dzić: z przeznaczeniem będącym zamysłem Boga.

Idea taka przejawia się w ewangelickich pieśniach2 i porzekadłach ży-
cia codziennego. Człowiek po śmierci idzie do domu Pana Jezusa, który, 
zmartwychwstały, czeka na zmęczonych i utrudzonych. Pieśni często wyra-
żają tęsknotę do tego domu, do tej Chrystusowej krainy. Jedna z najpięk-
niejszych zaczyna się od słów: „Jam stęskniony”. Właśnie: „jam” nie tyle 
staropolskie i biblijne, ile esencjalne określenie biografi i, wyrażające jaźń, 
głębokie i powszechne duchowe jestestwo człowieka.

Jam stęskniony / Jam stęskniony,
O mój Jezu / uwielbiony!
Ujrzeć Cię / to mym pragnieniem,
Spocząć pod Twych / skrzydeł cieniem
I przed tronem / Twoim stać.

Światło drogie / światło drogie
Co rozpraszasz / chmury wrogie
Kiedyż, kiedyż / z wybranymi,
Przed Twój tron / dopuszczonymi
Ujrzę lica / Twego blask?

2 Cytowane w tej części tekstu pieśni są przytaczane w formie ustalonej przez współczes-
nych wydawców kancjonału i pochodzą z: Śpiewnik ewangelicki. Codzienna modlitwa, pieśń, 
medytacja, nabożeństwo, Bielsko-Biała 2002.
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Hymn wspaniały / hymn wspaniały 
Wznosi chór / Aniołów cały.
Ach, gdzież skrzydła / mam do wzlotu,
Bym od ziemskich / nędz, kłopotu
Wzniósł się do / Syjonu wzgórz?

O radości, o radości / w Salem pielgrzym gdy zagości,
W złotym grodzie / o, mój Panie!
Tego pojąć / jam nie w stanie,
Jaka błogość będzie tam!

Błogi raju, błogi raju, / świętych uciech szczęsny kraju!
W cieniu drzew Twych / są zbawieni
Jakby słodkim / snem uśpieni
Daj im, Panie, / posiąść raj!

Jest to pieśń śpiewana na zakończenie ceremoniału ostatniego pożegnania, 
zanim trumna zostanie złożona w grobie. Według tej pieśni droga umarłego, 
podobnie jak pozostających na ziemi żywych, jest drogą do nieba, do Chry-
stusa. Nie jest więc śmiercią. Przypomina może sen, może wędrówkę w tajem-
ne, choć cudowne kraje. Dlatego też cmentarz nie jest miejscem smutku; nosi 
zwykle nazwę taką jak miejsce, gdzie się znajduje. W Wiśle jest to Gróniczek 
– niewysoka góra, otulona lasem, nad przepaścią wznoszącą się od rzeki Wisły. 
W Cieszynie spoczywało się na Jezusowym, w Ustroniu u Jakuba. Apostoł 
Jakub Starszy jest i dziś patronem ewangelickiej parafi i w tym mieście. „Spać”, 
„leżeć” na Gróniczku to do tej pory punkt honoru luterańskiego wiślanina. 
Często rolę pieśni pogrzebowej odgrywa kilkuzwrotkowa wierszowana zachę-
ta do podjęcia drogi do oczekującego na człowieka Chrystusa:

Pójdź do Jezusa, / dziś jeszcze czas!
Usłysz głos Jego, / Nie bądź jak głaz!
Wszak On tak bardzo / miłuje nas,
Woła do ciebie: / „Pójdź!”.

Ujrzysz widok / piękny jako cud,
Gdy rzuciwszy / grzechu złość i brud,
Wkroczymy wreszcie / w niebiański gród,
Jezu, / przychodzę już

Pójdź, o me dziecię, / usłuchać chciej!
Daj Mu swe serce, / w sercu Go miej.
Pewną przystanią / On duszy twej,
Więc doń bez zwłoki / pójdź!

Ujrzysz widok / piękny jako cud,
Gdy rzuciwszy / grzechu złość i brud,
Wkroczymy wreszcie / w niebiański gród,
Jezu, / Przychodzę już!
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Pieśń jest dłuższa, lecz przytaczam tu tylko te cztery zwrotki. Jej śpie-
wanie było właściwie doświadczeniem wyzwolenia spod brzemienia ziem-
skiej egzystencji i towarzyszącej jej myśli o umieraniu. Wyobraźnia dziecka 
towarzyszącego światu dorosłych i starych cieszyńskich luteran budowała 
cudowne i naiwne przestrzenie imaginacji, w których światło spoza chmur, 
aniołowie, zieleń łąk i dalekie szczyty „granatowych gór” (jak nazywa wi-
ślańskie Beskidy Jerzy Pilch) stanowiły przeniesienie w życie wieczne opie-
kunów, z którymi spotykamy się już w dziecięcych modlitwach: aniołów, 
owych wszechobecnych strażników dzieci.

Najważniejszą jednak, i chyba najczęściej śpiewaną nad grobem pieśnią – 
zapewne ze względu na niezwykłe wzruszenie i łzy, jakie wywoływała – była 
długa, lecz czasem śpiewana w jednozwrotkowej wersji Tam, w górze nad 
gwiazdami:

Tam, w górze / nad gwiazdami
Przecudny / rajski łan;
Ze swymi rozłogami
Nadziei / dobrze znan.
Tam wiosna / się zieleni,
Zakwita / wonny maj,
Odpoczną tam / strudzeni,
Opuszczą / ziemski kraj.

(...)

Ten, co / u Ojca bywał,
Nawiedził / grzeszny ród
I uczniom / pokazywał
Ów jaśniejący / gród
Zasłona / się podniosła,
Kryjąca / drugi świat,
Najwyższa / radość wzrosła,
Gdy z duszy / ciężar spadł.

Te trzy pieśni budujące tożsamość luteranina w obliczu spraw zwanych 
ostatecznymi, które przecież takimi nie są, to głównie spolszczenia pieśni 
czeskich, a pierwotnie – niemieckich z czasów nieco późniejszych niż sama 
Reformacja 1517 roku; te trzy wyżej przywołane pochodzą kolejno z lat 
1848, 1870 i 1825. Choć pierwowzory pieśni są niemieckie, w polskiej kul-
turze i wiedzy o religii pieśni luterańskie Śląska Cieszyńskiego, a więc same-
go Cieszyna, Wisły, Ustronia, Skoczowa, po czeskiej zaś stronie Witkowic 
koło Karwiny, Stonawy, Orłowej, Mostów i czeskiego Cieszyna, były nace-
chowane – przez język – religią kultywowaną przez Polaków. Pieśń luterań-
ska była pieśnią polską, miała charakter narodowy i patriotyczny. To właśnie 
wyróżnia Śląsk Cieszyński na tle innych regionów Polski, gdzie – najczęściej 
– luteranizm, mimo że polski już od XVI wieku, był kojarzony, fałszywie, 
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z tendencjami germanizacyjnymi. Zresztą domowy i zarazem religijny pa-
triotyzm sprawił, że z dumą mówiono o proboszczu kościoła Apostołów 
Piotra i Pawła w Wiśle, późniejszym wielkim biskupie Kościoła Ewange-
lickiego w Polsce, księdzu doktorze Andrzeju Wantule, który wywiesił na 
wieży wiślańskiego kościoła biało-czerwoną fl agę (zamiast nakazanej nazi-
stowskiej), za co został uwięziony w obozach koncentracyjnych (najdłużej 
przebywał w Mathausen). Luteranizm Śląska Cieszyńskiego jest, by tak to 
określić, polskim aktem chrystologicznej odwagi i należy mu się szczególne 
miejce w dziejach kultury polskiej, rozumianej także jako edukacja.

Jest natomiast rzeczą prawie jasną, że protestantyzm bywa ikonokla-
styczny. Rozumiem przez to odejście od przedstawiania wyjątkowych lu-
dzi, błogosławionych i zasłużonych dla wiary, porzucenie czci oddawa-
nej wizerunkom świętych, także Matce Boskiej, na obrazach i w rzeźbie. 
Funkcję prawdziwej sztuki przejęły pieśń i muzyka. Trudno zatem szukać 
w granicach regionu cieszyńskiego rzeźbiarzy czy malarzy; jeśli są, to zwykle 
tworzą pejzaże lub przedstawiają sceny rodzajowe. Malarstwo na szkle i fi -
gurki świętych zawsze są dziełem mieszkających tu katolików. Luteranizm 
polski wyrażał się przez pieśń, muzykę, modlitwę i poezję, a także napisy, 
anagrafy i sentencje wyryte na skromnych pomnikach i attykach grobów. 
Właściwie są one radosne. Mówią o błogosławieństwie Jezusowym, o łasce 
Pana i Jego opiece nad światem. Bardzo często są to cytaty z Psalmów lub 
Ewangelii, choć zdarzają się też fragmenty z listów apostoła Pawła, zwłaszcza 
ze słynnego, napisanego dla zboru korynckiego, hymnu o miłości. Wiara, 
nadzieja i miłość zostają między ludźmi i są zapisane jako ostatnie słowo 
i ostatnie polecenie zmarłego. Grobowce i mogiły stają się znakiem rodzin-
nej i nauczającej o podstawach życia obecności zmarłych. Dla nich nie pali 
się świec ani zniczy, nie celebruje się w takim stopniu, jak katolicy to czynią, 
Święta Zmarłych (Wszystkich Świętych). Ważniejszy dla luteran jest Dzień 
Zaduszny (2 listopada), zamykający ciąg dwóch świąt: Święta Reformacji 
(31 października) – oraz Wszystkich Świętych (1 listopada). Dni te, nastę-
pujące jeden po drugim, tworzą określoną triadę wymagającą ciszy i skupie-
nia, przypominania sobie przeszłości ciągle obecnej.

Palenie zniczy i świec na grobach, które przeczyłoby przedstawionej te-
zie, jest obyczajem nowym, przejętym zapewne z ceremonii katolickich. Moi 
bliscy mówili: „Jak kto komu nie zaświeci za życia, to potem już nie trzeba, 
bo na tamtym świecie jest pełno światła”. Była też wersja bardziej praktycz-
na: „Świecić na cmentarzu, a nie zaświecić komu za żywota, to okłamywać 
tego, co śpi na wieki”. Piszę te słowa w języku literackim, a przecież były 
one wypowiadane gwarą i brzmiały bardziej dosadnie i bardziej lakoniczną 
miały formę. Nie chcę jednak wprowadzać dialektu, gdyż jest on dla wie-
lu czytelników niezrozumiały. Inaczej transkrypcja, byłaby taka: „Jak kiery 
kómu haw nie rożnie, to hań dali nałozajst ni mo co rożygać”.
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Z luterańską żałobą Śląska Cieszyńskiego nie wiąże się przeżywanie i roz-
pamiętywanie kresu życia. Raczej mówi się o spełnieniu losu, który jest 
określany niezwykłym słowem, kluczowym dla luterańskiej myśli fi lozofi cz-
nej wyrażonej po polsku: „żywobyci” (żywobycie). 

Owo „żywobycie” jest głębią fi lozofi i istnienia w luteranizmie. Można 
w tym widzieć odpowiednik myśli Kanta o istnieniu rzeczy i procesu s a -
mych  w  sob i e, można widzieć nawet Heglowskie in sich sein. Ale to nie 
jest aż taka fi lozofi czna inspiracja! „Żywobycie” jest przytomnością człowie-
ka, jest sumieniem i świadomością drogi, którą człowiek pokonuje każdego 
dnia. „Żywobycie” to akt świadomego istnienia, w którym ludzkie „ja” pod-
porządkowane jest „jaźni” należącej do duchowego świata. „Żywobycie” nie 
jest stanem rozumu, jest siłą nadającą kierunek pracom ludzkim, ale zakła-
dającą zarazem, że nie wyczerpuje się ona w „zbożnym końcu”, zakończeniu 
biografi i, lecz – jako przykład i nakaz – scala pozostałych przy życiu ludzi. 
Byt (bycie) ludzkie jest wieczne i nie zależy od człowieka. Gdyby szukać źró-
deł tego myślenia, odnajdziemy je w Dużym Katechizmie dra Marcina Lutra 
(a przez niego w tak zwanych ciemnych pismach św. Augustyna), w którym 
rozstanie z bliskimi oznacza powinność dobrego życia nakazywaną pozo-
stałym na świecie, jasność ich intencji i życie zgodne z ich własnym sumie-
niem. „Żywobycie” to okres mierzony datami narodzin i śmierci, w którym 
realizujemy konieczność poznania i kształcimy sposób przekazania prawdzi-
wej, wiodącej do Chrystusa drogi. Człowiek błądzi, póki żyje, popełnia błę-
dy i bywa niekonsekwentny. Ale to także stanowi moc człowieka, że swoją 
własną marność może sobie uświadomić, stanąć zatem ponad nią. Ten akt 
to również „żywobycie”. W końcu jednak człowiek wybiera to, co dobre, 
nawet wtedy, kiedy zamierza wybrać zło.

Mało kto wie, również sami luteranie, że istotą nauki Marcina Lutra jest 
absolutna wiara w to, iż wszystko zależy od Boga. Możemy realizować tę 
wiarę nawet przez sprzeciw wobec niej, a wręcz bunt, ale i to wpisane jest 
w wolę Najwyższego. Nie znaczy to, że Bóg wszystko usprawiedliwia, ale da-
jąc łaskę grzesznikom, umożliwia im drogę ku wierze. Spór Erazma z Rotter-
damu z Marcinem Lutrem, a potem konfl ikt z Janem Kalwinem świadczą 
o tym, że stanowisko Lutra co do całkowitej woli Boga było niezmienne 
i stanowiło, obok nauki o Chrystusie i zbawieniu, centrum jego teologii. 
Śmierć nie jest niczym innym, jak zrealizowaniem się woli Boga. Sprzeciw 
wobec niej byłby sprzeciwem wobec zasady nadrzędnej – wiary, która dana 
jest z łaski Najwyższego. Czy jest to jakaś forma fatalizmu przeznaczeń? Nie. 
Bóg jest wolnością i to, co daje człowiekowi, jest tylko drogą do poznania 
jego woli. O tym pisze Luter, objaśniając pierwsze przykazanie, w Małym 
katechizmie. 

Śmierć stanowi realizację wolności w Bogu, od którego, jako Pierwszej 
Przyczyny, wszystko zależy. Przeciwko odwołaniu człowieka spośród żywych 
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nie istnieje żadna siła. Odejście jest tylko „upodobaniem”. Jak chorobę, jak 
ułomność, jak utrwaloną w życiu „odmienność” – śmierć należy widzieć 
jako realizację Bożego planu wobec świata. Dotyczy to świadomości jed-
nostki i świadomości zbiorowej zarazem. Nie pytamy więc, by uciec się do 
znanego tytułu powieści Hemingwaya: „Komu bije dzwon?”. Bije on tobie. 
Dlatego pieśń plącząca myśli mej babci, o której na początku pisałem, jest 
pieśnią nuconą i – rzadziej – śpiewaną na własne odejście staruszki. Dzwony 
kościelne, słyszane w dolinach i górach, obwieszczają każdemu i wszystkim 
kres życia na ziemi. 

W ugruntowanych przez idee mieszczaństwa społeczeństwach Niderlan-
dów i Szwajcarii, a więc w krajach spod znaku Jana Kalwina i Ulricha Zwin-
glego, śmierć jest traktowana jako skandal egzystencji; człowiek gromadzi 
dobra, jest gospodarzem na tym świecie, spełnia swe obowiązki, pomaga 
innym, lecz gdy przychodzi śmierć, jak w opowieści o bogaczu z Ewange-
lii, jej nadejście jest właściwie zaprzeczeniem wiary w sens ludzkich doko-
nań. Luteranin nigdy tak nie powie; nie traktuje bogactwa jako ostoi życia 
doczesnego. Śmierć jest więc dla niego realizacją Bożego planu świata; jest 
również próbą wiary pozostałych przy życiu, próbą siły tej podstawowej dla 
zbawienia boskiej mocy w człowieku.

W zbiorach pieśni i modlitw na różne okazje, wydawanych często przez 
zbory luterańskie, znajdujemy liczne modlitwy przeznaczone dla chorych 
i umierających. Zawarta jest w nich całkowita zgoda na odejście, a nawet 
spokojna ufność, że oto odchodzi się do tego „rajskiego domu”, do domu 
„Ojca w niebiesiech”, domu przenikniętego niewymowną radością. Ojcow-
ski dom, jedna z najważniejszych pieśni luteran o tym właśnie mówi. Tylko 
złośliwi lub niedouczeni widzą w „ojcowskim domu” niemiecki Vaterland 
(ojczyznę). Nie ma on nic wspólnego z państwem ziemskim, u Lutra bo-
wiem, jak u świętego Augustyna, civitas dei i civitas terrena (państwo boskie 
i państwo ludzkie) są od siebie oddzielone, choć żywot ziemski, „żywoby-
cie”, przeniknięty jest troską o to, by odpowiadał upragnionemu ojczystemu 
rajowi po zbożnym przebywaniu na ziemi. 

„Rajski przebyt”, jak w Bogurodzicy, rajskie mieszkanie, ojcowski dom. 
Pieśń zatytułowana właśnie Ojcowski dom ma wszelkie cechy pieśni pożeg-
nalnej, ale zarazem przekazuje wiedzę o powrocie do tego domu, jeśli od-
chodzący w świat w to wierzy. Wszelkie wyprawy z domu w dalekie i bliskie 
podróże, ale również pożegnanie przed zawarciem małżeństwa i nadcho-
dzącą śmiercią, zaczynają się od tej pieśni. Śpiewają ją wszyscy domownicy, 
nierzadko płacząc.

Ojcowski dom / to istny raj,
Dar Ojca / niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł / cały świat,
Nie znajdziesz / piękniejszego.



20 Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci

Tuś się, dziecino, / pierwszy raz
Do matki / uśmiechnęła,
Tuś się uczyła / Boga znać,
Tuś modlić / się zaczęła.
(...)
A gdy ci przyjdzie / wynijść stąd
I odejść / w świat daleki,
Ojcowski dom, / dziecino, miej
W pamięci / swej na wieki.

Ta pieśń, o pochodzeniu słoweńskim, tłumaczona z czeskiego tekstu za-
wartego w Pisne cestou żivota (1873), jest przykazaniem dawanym na chwilę 
odejścia z domu do dalekiego świata, lecz świata żywych ludzi. Mimo to 
słychać ją czasem również na pogrzebach, co prowadzi do odczytania ojca 
jako fi gury Boga, z którego domu się wyszło i do którego się wraca. 

Ojcowski dom śpiewany jest przy różnych „odejściach” – łączy każdą 
ludzką rozłąkę w jedną i powszechną dolę człowieka, będącego przybyszem 
i podróżnikiem na tej ziemi. Spośród wielu pieśni ta właśnie wydaje się 
sednem luterańskiego credo. Wiara w to, że na początku drogi i na jej końcu 
jest dom „Ojca niebieskiego”, łączy wszystkich, którzy nawet w oddaleniu 
pozostają pod opieką Boga, gdy spełniają jego wolę, mimo zdarzającego się 
czasem sprzeciwu. Bywa on jednak wpisany w boski plan świata i stanowi 
probierz wartości człowieka. Dowodem tego jest w protestantyzmie funda-
mentalna w swej idei nawrócenia nowotestamentowa przypowieść o synu 
marnotrawnym, który powróciwszy do domu ojca, mimo roztrwonienia 
majątku i zapomnienia o rodzinnych stronach, był jeszcze bardziej kochany 
i szanowany niż jego brat, który pozostał wierny ojcu i służył domowi. Ta 
przypowieść nie jest dla ewangelików ilustracją nawrócenia, lecz wyraże-
niem fi lozofi i woli Bożej bliskiej augustiańskiej zgody na los jako obszar 
tajemnicy istnienia, w którym, wbrew zamysłom człowieka, manifestuje się 
ufność pokładana w Stwórcy. Można powiedzieć, że nadrzędnym tematem 
pieśni luterańskich jest właśnie ufność w Bogu.



II. Dom. Nauka czytania

Długo wyzwalałem się z lęku przed niedzielą i wszystkimi świętami, które 
nazywamy kościelnymi. Nie byłem i nie jestem zapewne wyjątkiem wśród 
dzieci i młodzieży, ponieważ ewangelicki tryb edukacji, oczywiście rozpo-
czynany wcześniej niż szkoła podstawowa, związany jest nie tylko z etosem 
pracy, ale również ze słuchaniem i czytaniem Biblii oraz postylli. Na Śląsku 
i na Litwie była to postylla Dambrowskiego, zwana już w XVIII wieku „Dą-
brówką”.

Niedziele i święta, o których mowa, były poświęcone czytaniu kazań 
zamieszczonych w wielkiej, ciężkiej, spiętej mosiężną klamrą księdze. Ta 
klamra zresztą budziła główne zainteresowanie dziecka. Wydawała brzęk 
przy każdym jej rozpinaniu, kiedy opadając na stół, obwieszczała długie, 
trwające ponad godzinę, czytanie kazania. Po corocznych lekturach znało się 
je prawie na pamięć; oczywiście nie całe, lecz ich fragmenty. 

Przy granicy z Czechami, gdzie się wychowałem, mówiło się gwarą z sil-
nym wpływem języka Śląska morawskiego. Wiele słów polskich, poznanych 
głównie w szkole, zwłaszcza nazw niektórych czynności, właśnie po polsku 
brzmiało dziwnie obco. Postylla czytana przez ojca była zaś napisana języ-
kiem przepięknym: polszczyzna używana na Litwie w XVII i XVIII wieku 
brzmiała jak dalekie echo legendy, tym bardziej uprawdopodobniające od-
czytywane w kazaniach historie, im bardziej język przywołań brzmiał egzo-
tycznie. Niektóre z tych wyrazów znanych z kazań przenosiłem do szkoły. 
Używałem słów takich jak „zaiste”, „wżdy” (w funkcji partykuły), „rzekli”, 
„ocucić się” oraz posługiwałem się, czasem wywołującą śmiech nauczycielki 
języka polskiego, składnią opartą na mowie podwójnie mówionej, przywo-
łującej w czasie teraźniejszym wiadomości o przeszłych wydarzeniach. Lubi-
łem też okraszać swoje wypowiedzi dość wyrazistymi maksymami w rodza-
ju: „kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha”. Tym zdaniem kończyły się 
przeważnie liczne akapity kazań na niedzielę, po części będących czytaniem 
z Ewangelii.

Ale kto wie, czy nie ważniejsze były znane mi z postylli obce imiona, 
nazwy geografi czne oraz historyczne krainy i miasta. Zapamiętałem Jana 
Chryzostoma, Tertuliana, Grzegorza z Nazjanzu, pewnego Izydora (czy 
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z Sewilli?); miasta takie jak Jerycho, Jerozolima, Babilon, Filippi oraz nazwy 
Judei, Judy, Kanaanu, krainy Samarii, ziemię leżącą nad jeziorem Genezaret, 
Smyrnę, Korynt. 

Grube, pożółkłe stronice postylli na brzegach pokrywały smugi – ślady 
palców przewracających kartki. Była niczym zbiór liter nieznanych, które 
nazywano gotykiem.

Wzorem swego ojca także mój brał syna na kolana i otwarłszy postyl-
lę, wodził dwoma palcami prawej dłoni po liniach tekstu, czytając go na 
głos. Zadanie dziecka było trudne: musiało uważać, tak by zapytane o miej-
sce, w którym właśnie ojciec przerwał lekturę, umiało wskazać je bez wa-
hania. Nauczyłem się sztuki odgadywania dzięki słuchowi, gdyż kończąc 
czytać kolejną linijkę, ojciec zawieszał głos i robił dłuższą przerwę, czytając 
w myśli następny fragment tekstu. Zwykle więc pytał o miejsce, w którym 
przerwał czytanie, czyli na końcu długich linijek.

Gotyk, ale gotyk polski i czeski był moim pierwszym stopniem teksto-
wego wtajemniczenia. Słowa Pana i jego kaznodziei były mówione przez do-
mowego patriarchę i nie znosiły okazywania sprzeciwu. Co innego należało 
do świata myśli, tak bardzo nieposłusznej i często kpiącej ze słyszanych zdań 
i sposobu ich przekazywania. Bywały również, niestety, święta, na które pa-
stor Dambrowski napisał po trzy kazania: poranne, południowe i wieczorne. 
Chodzi o Boże Narodzenie i Wielkanoc. Czytanie owych postylli oznaczało 
co najmniej cztery godziny dnia odebrane dziecku.

Reszta rodziny również powinna z uwagą śledzić czytane słowa i uważać. 
Ale mama najczęściej zasypiała, co ojciec brał za przykład całkowitej nie-
wieściej ignorancji w stosunku do Pana Boga i traktował z oburzeniem jako 
zły wzór dawany dzieciom. Matka, aby nie zasnąć i nie paść ofi arą pomó-
wień, chrupała więc dyskretnie ziarenka czarnej kawy. Zabawność tej sytua-
cji dostrzegam dopiero teraz. Ojciec bowiem – bywało – płakał, kiedy czytał 
o historii Męki Pańskiej, dziejach zniewolonych w Egipcie Żydów, opowieść 
o Ruth z dalekiej krainy, co jakoś kłóciło się z zachowaniem mamy, nie 
mówiąc już o moich sprzeciwiających się wszystkiemu, co ojcowe, myślach.

Czytanie gotyku „wraz” z ojcem, jak to naiwnie określałem, było szczęś-
liwym dramatem dzieciństwa. Język – może dlatego właśnie, że staropolski 
i archaiczny – stał się moją prawdziwą ucieczką w świat pradawnych dzie-
jów, nieznanych królów, barbarzyńców, demonów i aniołów.

Lektura Biblii, nieomal codzienna, nigdy nie była przypadkowa. Wią-
zała się z jakimś wydarzeniem danego dnia, którego sens chciał nam ojciec 
uświadomić. I choć najbardziej lubił odwoływać się do przypowieści o ziar-
nie rzuconym w różnego rodzaju gleby, by dać do zrozumienia, że słowa 
Ewangelii właśnie przez niego czytane trafi ają na naszą rodzinną skałę i nie 
mogą kiełkować, to przecież solennie przestrzegał lekcji ewangelicznej przy-
gotowanej na kolejne dni.



23Dom. Nauka czytania

Wielokrotnie pisałem w dorosłym życiu o „wodzeniu palcem” po tek-
ście czytanym. Widziałem to po latach w twórczości Norwida (Epos – nasza) 
i w opowieści Stendhala o jego czytaniu Don Kichota. Może stąd wzięły się 
te tematy, że i moja nauka czytania była nauką o charakterze dygitalnym? 
Czytać to wiedzieć, w którym momencie tekstu lektor się znajduje. Trudne 
zadanie, gorzkie, wielekroć przeklinane – ale przecież czemuś po wielu latach 
służące. Na przykład czytaniu tekstu prawie na głos, wolno, wyraz po wy-
razie. Elementarz Falskiego po takiej szkole czytania był czymś zupełnie no-
wym, obrazkowym, ale też pustym, zbyt prostym, naiwnym, niestawiającym 
wymagań. Nie znosiłem jego wielkich pisanych liter, tego kolorowania tych 
samych głosek w różnych wyrazach. Wobec powagi lektury postylli każdy 
inny sposób czytania uważałem za mało ważny, a przede wszystkim bezbożny.

Opowieść ta ma nie tyle przywołać fragmenty mojej biografi i, ile wska-
zać na znaczenie ksiąg i pisma w świecie luteran. Gdybym miał odpowie-
dzieć na pytanie, które z moich książek są najcenniejsze, bez wahania powie-
działbym, że owa osiemnastowieczna „Dąbrówka” oraz stara, pisana nie po 
czesku, a po morawsku, Biblia. Nie chodzi nawet o wiek tych ksiąg. Istotne 
jest to, że są to najdawniejsze czytelnicze wspomnienia dzieciństwa i doj-
rzewania, wspomnienia ojca patriarchy, ojca – fi gury Boga na tym świecie. 
Może dlatego tak wyraźnie oddzielam we wszystkim, co piszę i o czym my-
ślę, Boga Ojca i Chrystusa, którego zawsze darzyłem miłością, lecz nie jako 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, ale kogoś, kto idzie brzegiem 
jeziora Genezaret, ucieka na pustynię, uzdrawia, szanuje każdego, kto chce 
być szanowany. Ta opozycja, będąca właściwie elementem ariańskim życia, 
może dziedziczona po braciach czeskich, przejawiała się w dwoistości obrazu 
ojca – jako odległego Pana i bliskiego zwykłego księgowego, który chciał być 
skrzypkiem. Antytrynitaryzm zasadniczo jest mi bliski, ponieważ wprowa-
dza anarchistyczne, teologiczne veto w systemy, zdaje się, uporządkowane 
i podane do wierzenia. Wiąże się on również z rozumieniem śmierci jako 
spotkania z Galilejczykiem, żywym człowiekiem idącym brzegiem jeziora 
lub wypływającym łodzią na połów ryb, na przekór śmierci zesłanej przez 
Niebieskiego Ojca.

Czytanie tekstu było czytaniem ludzkiego życia, ale też stawało się po-
znawaniem linearnego wyrażenia wyobraźni, ugruntowanej na pierwszych 
lekturach książek, pierwszych opowiadaniach i pierwszych zasłyszanych le-
gendach. Może więc pisanie jest nie tyle czytaniem, a czytanie pisaniem, jak 
chciał Roland Barthes, ile przekazywaniem wyobraźni. Nie jest to zresztą, 
jako dwa równoległe akty poznawcze, w żaden sposób sprzeczne. Nie wolno 
jednak mylić wyobraźni z fantazją, wyobraźnia jest bowiem ugruntowana 
na relacji podmiotu i jego doświadczeń, także czytelniczych, dotyczy więc 
działania świadomego, a nie dziecięcej naiwności i różnorodności doznań, 
najczęściej asocjacyjnych lub przypadkowych.
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Jedyne głębokie doświadczenie i przeżycie czytania wiązało się z najwięk-
szym dla luteran świętem: Wielkim Piątkiem. Ojciec, ubrany odświętnie, 
piękniejszy niż zwykle, brał do spracowanych rąk, teraz jakby szlachetnych 
i godnych, starą Biblię, w której znajdowały się mapy starożytnego świata. 
Pokazywał dłonią, nie dotykając kart księgi, gdzie stało się to, o czym jak 
co roku będzie czytał: męka Chrystusa odtwarzana po kolei na podstawie 
czterech Ewangelii. 

Już wówczas najbliższa mi była wersja zapisana przez św. Marka. Nie dla 
krótkości zapisu, lecz z powodu dziwnej postaci, która pojawia się tylko 
w tej Ewangelii, w chwili pojmania Jezusa. Chodzi o młodzieńca, który był 
świadkiem uwięzienia Mistrza i który będąc schwytany przez rzymskich żoł-
nierzy, uciekł nago, pozostawiając szatę w rękach oprawców. Niemy świadek 
pojmania, tajemniczy nieznajomy, milczący uczeń? Wiele lat później czy-
tałem, że mógł to być sam ewangelista Marek; najpierw jednak widziałem 
w tej postaci dziecko lub młodzieńca, który, tak jak każdy obserwator, widzi, 
co się dzieje, a dopiero potem może, jeśli przeżyje, o tym opowiedzieć.

Czytanie czterech Ewangelii miało wymiar głębokiego przeżycia tajem-
nicy odkupienia. Z innego punktu widzenia – można widzieć w tych lektu-
rach odpowiednik luterańskich kazań przy stole, które ojciec rodziny, ksiądz 
doktor Marcin Luter określał mianem Tischreden. Dziś jest oczywiste, że 
ten rodzaj czytania biblijnego tekstu jest jednym z owych fundamentów tej 
protestanckiej edukacji, którą – niezależnie od wyznania – sam reformator 
zaszczepiał w swojej rodzinie.

Różnica między Tischreden a wiślańską lekturą domową polegała na tym, 
że ojciec nie wyjaśniał znaczenia poszczególnych chwil Pasji, lecz sens lektu-
ry polegał na uruchomieniu serii obrazów z naszego ludzkiego życia z Pasją 
związanych. Utrwaliły się także określone obrazy, które w wyobraźni dziecka 
łączyły się nie tyle ze śmiercią Zbawiciela, ile z niezwykłymi zjawiskami w na-
turze i życiu religijnym dawnych ludzi. Szczególne miejsce w tej wyobraźni 
miało zobrazowanie „zasłony świątyni”, która „rozdarła się”, oraz ciemność 
spadająca na świat po zaćmieniu słońca. Rozdarta jak olbrzymia płachta za-
słona, ciemniejące prędko niebo, niepokojący ruch w świecie przyrody i cu-
downe zjawiska natury można było jakoś pojąć, odnosząc je do konkretnych 
zjawisk życia w górach. Tajemnicą, nigdy nieodgadnioną, stała się jednak 
owa „zasłona świątyni”, dla której trudno było znaleźć odpowiedniki.

Drugi obraz, szczególnie wzruszający, to podzielenie z Jezusem przez Szy-
mona Cyrenajczyka ciężaru krzyża niesionego na Golgotę. Cyrenajczyk miał 
być dla słuchaczy przykładem, że życie z Chrystusem nie oznacza tylko jego 
naśladowania, ale że mieści się w każdej pomocy, jaką niesiemy bliźnim i ob-
cym. Jeśli taka była intencja lektury ojca – to rzeczywiście czytanie Księgi 
stało się bliskie Lutrowej Tischreden.
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Czytaniu towarzyszyła pewna rzeczywiście odświętna i namaszczona 
czynność. Ojciec wyjmował z futerału skrzypce, nacierał smyczek kalafonią 
i jak umiał, tak grał. Grał zazwyczaj jedną melodię z pieśni Na krzyżum 
przelał krew:

Na krzyżum / przelał krew,
Skonałem / pośród mąk,
Byś wieczny / żywot miał
Z przebitych / moich rąk.
Jam tak / ukochał cię,
A ty – / czy kochasz mnie?

Historia Pasji Jezusowej związała się na zawsze z miłością, i to tak sil-
nie, że każda inna miłość była już tylko marnym odbiciem tamtej. Czytanie 
wielkopiątkowe było tej miłości muzyką. Miałem wrażenie, że fragmenty 
Ewangelii zawsze, od niepamiętnych czasów były śpiewane z towarzysze-
niem skrzypiec. Ojciec znał czytane wersety Pisma na pamięć i odnosiłem 
wrażenie, że nie patrzy na tekst, ale spogląda ponad nim, w dalekie za ok-
nem płynące chmury i bliskie kontury gór. Tak patrzył także wtedy, kiedy 
mówił o śmierci, używając słowa „odejście”. Czytanie stało się zatem śpie-
waniem o śmierci, śpiewaniem cichym, lecz nie nostalgicznym. Była w nim 
zawarta nieubłagana logika cierpienia zespalająca miłość i śmierć.

Czytanie było również zapachem. Stara Biblia, w której zanotowane na 
wewnętrznej stronie okładki daty informowały, że dostała ją jakaś niewiasta 
od innej niewiasty w roku 1836, a ta znowu przekazała ją kolejnej niewieście 
w końcu w 1921. W tymże roku Biblia trafi ła do rąk mojej babci. Pachniała, 
pamiętam dobrze, cynamonem. Zapewne leżała tam, gdzie chowano jakieś 
specjalne, może podarowane, cenne rzeczy. Jej kartki nie były wygniecione 
ani przybrudzone w prawym dolnym rogu, była to bowiem księga święta, 
której kartki przewracano powoli i z namaszczeniem, starając się zaledwie 
muskać je dłonią. Zakaz zwilżania palców dla odwrócenia strony przeczyta-
nej obejmował zresztą nie tylko tę księgę, lecz każdą książkę, którą w domu 
i szkole dotykano. Brzegi kartek starej Biblii były ceglastoczerwone, zakładki 
bordowe, jedwabne. Najbardziej zaczytane były Ewangelie i Dzieje Apo-
stolskie. Objawienie św. Jana pozostało właściwie nietknięte. W Starym 
Testamencie ślady wielokrotnego użycia pozostały zaś na stronach Księgi 
Psalmów, Ruth, Jeremiasza, Daniela i, czego nie rozumiałem, a co staram się 
wyjaśnić dziś – Amesa, to jest: Amosa. 

W niedziele i święta, podobnie jak w dniu urodzin i uroczystości w kręgu 
rodzinnym, Biblia leżała na stole, ale by nakryć, należało ją schować w inne 
miejsce. Nie można było obok niej stawiać talerzy, łyżek, noży przede 
wszystkim. Królowała na wyszytym przez babcię obrusie z napisem „Gdzie 
zgoda, tam Bóg”. Na środku były wyhaftowane róże, które nigdy mi się nie 
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podobały, ale przecież były tym miejscem, obok którego Biblię kładziono. 
Czy było to uszanowanie Pisma Świętego? Tak, ale nie tylko. Wyrażał się 
w ten sposób stosunek luteran do książek i ksiąg w ogóle. Musiały być na 
swoim miejscu, nie można było ich zostawić otwartych; należało w miej-
scu przerwania lektury włożyć zakładkę. Nie jakiś papierek, nie zapałkę, nie 
strzęp gazety. Zakładkę robioną najczęściej przez dzieci, kolorową, z napisa-
mi trudnymi dziś do odczytania.

Książka dla luteran jest i była znakiem ich tożsamości. Wędrowała z nimi 
po wielu krajach, chroniona, zawijana w serwety, osłaniana „papierem per-
gaminowym”. Była przygotowana do drogi. Drodze tej na imię: wygnanie. 
W domach czekały zawsze przygotowane do podróży trówły – skrzynie dość 
głębokie, do których składano rzeczy i księgi, gotowe, by je z sobą zabrać 
w dalekie krainy. W takiej trówle babcia trzymała też zioła i przyprawy – 
może stąd ten zapach cynamonu?

Wygnanie z domu, z miejsca zwanego rodzinnym lub „ojcowskim”, za-
wsze budziło lęk luteranina. I nawet dziś, w dość spokojnych religijnie cza-
sach, owo przygotowanie do drogi jest czymś oczywistym, ponieważ jest ata-
wizmem. „Bycie przygotowanym” do odejścia, na przykład na koniec świata 
lub w podróż, głęboko cechuje stosunek luteranina do historii i egzystencji.

Książkę wkładano również do trumny. Zwykle małą, z modlitwami, 
mieszczącą się w kieszeni. Jeśli ktoś nosił okulary lub czytał, korzystając 
z lupy – do ubrania zmarłego wkładano również te urządzenia optyczne, ale 
tak, by łatwo można je było wydobyć. Książka, modlitewnik, okulary czy 
lupa były kładzione po lewej stronie nieboszczyka. Z łatwością mógł po nie 
sięgnąć, jeśli nie był, rzecz jasna, leworęczny.

Teksty pisane i teksty wyszywane – to jest świat liter dzieciństwa. Prawie 
na każdej poduszce, obrusiku, serwecie, zasłonce, ręczniku było coś wyszyte. 
Cytaty z Biblii, przysłowia, ostrzeżenia. Mistrzynią tych wyszywanych napi-
sów była babcia, która czasem skracała wyrazy, by zmieściły się na materiale. 
Jak hieroglifi ka egipska nie zawsze liczyła się z gramatyką, dbając o obraz 
pisma – tak i tu skróty i ucinanie wyrazów przekazywały inny, czysto chyba 
absurdalny, sens tekstu. Pamiętam takie napisy. Jednym z nich był dziwny 
slogan: „Gdzie kucharesześ tam ni ma co jeść”. Oczywiście, nikt z tego nie 
szydził. Co więcej – tekst wyszyty był cenny o tyle, o ile stawał się ilustra-
cją treści dobrze znanej każdemu. Nie wyszywano i nie haftowano krzyży. 
Nie wieszano krzyży na ścianach ani nie czyniono z nich biżuterii. Krzyż 
był i jest świętym znakiem Zbawienia i nikt nie był i nie jest godzien go 
nosić jako ozdoby. To głębokie, pełne czci uszanowanie krzyża jest cechą 
niezmienną protestantyzmu, a w luterańskiej etyce stanowi podstawę pra-
wości sumienia. Nauką moralną był przede wszystkim stosunek do tekstu, 
wyrażający głęboki szacunek dla Chrystusa – Słowa. Dziś powiedziałbym 
inaczej: jest w nim zawarta logika wiary, którą możemy odnaleźć w fi lozofi i.
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Ale w bibliotece ojca były też książki pisane nieznanym językiem, pach-
nące i wyglądające inaczej niż znane dotąd. Były to dość opasłe, drukowane 
na bibule niemieckie dzieła, które brane do ręki, wymuszały dostojeństwo 
i powagę w obchodzeniu się z nimi. Ponieważ krój liter nie był podobny do 
znanych z elementarza – były to gotyckie niemieckie litery w drukach z po-
łowy XIX wieku – ojciec pokazywał palcem każdą z nich osobno i odczy-
tywał tak, jak miały być odczytane. Wszystkie te książki były o Panu Bogu 
i Jezusie, ich zapach był przesiąknięty cierpieniem Golgoty i żarliwością 
Getsemani. W jednej z nich był wiersz, który ojciec tłumaczył powoli, do-
bierając słowa tak dokładnie, by przypadkowo nie zgrzeszyć, przez pomyłkę 
źle przekładając treść. Wiersz ten, bardzo melodyjny i rytmiczny zarazem, 
był wierszem o Chrystusie na krzyżu, którego męka przynosi radość i życie. 
Jednocześnie jego treść była wręcz opisem sceny przedstawionej na wiszą-
cym na ścianie obrazie samotnego Chrystusa na krzyżu. Jak taki umierający 
Bóg może dawać radość? Wiedziałem, że chodzi o radość inną, a w każdym 
razie o taką, której wymaga wszystko o śmierci Chrystusa wiedzący ojciec.

Po latach ten wiersz został „spotkany” raczej przypadkowo, po raz dru-
gi w życiu, w domu tłumaczki mistycznych pism Gottfrieda Wilhelma 
Leibniza, Małgorzaty Frankiewicz. Jego rytm znałem na pamięć, ale znałem 
dlatego, że podłożyły się pod ten wiersz w jego niemieckim metrum rytmy 
ewangelickich pieśni pasyjnych. Okazało się przy tym, że owa dawna książ-
ka to był jakiś dziewiętnastowieczny przedruk ewangelickiego Kościoła Wir-
tembergii, oparty na frankfurckim śpiewniku sprzed 1880 roku3. Powrót 
do Leibniza był więc powrotem do wczesnego rytmu dzieciństwa przebie-
gającego zgodnie z rytmem Chrystusowej Pasji. Rytm ten został utrwalony 
w przekładzie, ale sens tekstu wyrósł już z dziecinnego pokoju bezpiecznej 
fascynacji.

Wzorem Paula de Mana, który postanowił czytać pisma Sigmunda Freuda 
jako literaturę, zapragnąłem powrócić do pism Leibniza, traktując je, jakby 
były dziełem poety. Decyzja ta ma swe uzasadnienie, jeden z największych 
fi lozofów nowożytnej Europy pisał bowiem również pieśni, których rytm 
 oparty jest na chorale protestanckim, a ściślej – na renesansowej poezji reli-
gijnej. Rytmy wierszy Leibniza odpowiadają znanym z pieśni Lutra ścisłym 
układom wersyfi kacyjnym. Pośród pism metafi zycznych znajdujemy wiele ta-
kich, które można czytać na sposób metaforyczny. Pojęcia fi lozofi czne Leibni-
za, zwłaszcza w znakomicie przetłumaczonej Teodycei, są na granicy dyskursu 
poetyckiego i może dlatego da się je przywoływać jako składniki wyobraźni 
twórczej wyrażone językiem metafory. Jednym z nich są „okna duszy”, innym, 

3 Pieśn ta, pisana przez Leibniza dla jego przyrodniego brata Johanna Friedricha, została 
włączona do dzieł fi lozofa jako tekst Jesus am Kreuze, w: Deutsche Schriften, Hrsg. G.E. Guh-
rauer, Berlin 1838, t. 1, s. 437–438.
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o wiele bardziej zużytym, „najlepszy z możliwych światów”. Choć w istocie 
rzeczy Leibniz jest logikiem – przywołania sensów fi lozofi cznych są antropo-
centryczne. Jako twórca systemu fi lozofi cznego w miejscach dla koniecz-
nych implikacji Leibniz często wprowadza obrazowe asocjacje. Rozważając 
zagadnienie uzupełniania się bytów, pisze o kolorach liści, które składają 
się na łańcuch bytu – od bujnej zieleni aż po zardzewiałe jesienne brązy – 
i w ten sposób tworzą obraz ciągłości fenomenów. Drogi poznania Boga, 
te zwłaszcza, które opierają się na prawach tworzenia w stworzonym dziele 
(Bog – stwórca, człowiek – twórca), odpowiadają metaforom epifanii, wiel-
ki ciąg bytów na świecie odwołany zaś zostaje do symbolu drabiny żywota. 
Egzystencjalna izolacja m o n a d y  to z kolei przywołanie samotności bytów 
zamkniętych w sobie, a zagadnienie dobroci Boga jest przeprowadzone za-
równo przez logiczne dociekania, jak i przez wiele poetyckich porównań do 
siły władcy mądrego i samodzielnego państwa. Metafora świata jako zega-
ra, bliska też korespondentom Leibniza – Marie-Henriemu Beyle’owi oraz 
Isaacowi Newtonowi – jest obrazem mechanizmu, którego ruch wyrażany 
przez armię i militarny charakter państwa jest gwarantem umów społecz-
nych. Rola artysty przedstawiona jest jako niekoniecznie potrzebna „pozło-
ta” na zębatych kołach systemu zegara, który może być piękny, lecz wcale 
nie musi taki być.

Logika Leibniza to również poezja logiki. Rachunek różniczkowy i cał-
ka są reprezentacją nieoznaczoności losu, wymyślony pierwiastek określonej 
wartości liczbowej jest zaś metaforą paradoksu istnienia, w którym liczby 
całkowite w wielu operacjach matematycznych domagają się tajemniczej 
nieskończonej liczby umożliwiającej ich wyrażony w liczbach skończonych 
podział. Przykłady można mnożyć. 

Wiersz Leibniza Chrystus na krzyżu jest jednym z najbardziej dotkliwych 
i przejrzystych obrazów dotyczących sensu Męki Zbawiciela, w której mi-
łość i śmierć nawzajem się przenikają. Mają przecież to samo źródło.

Jezu, Twoja krew i męka
Dają radość, życie nam.

Można też odwrócić zaproponowany wcześniej sposób lektury dzieł fi -
lozofi cznych Leibniza i czytać przywołany tu wiersz, będący de facto pieśnią 
pasyjną, jako fi lozofi ę Opatrzności; pisząc w ten sposób, nie mam na myśli 
teologii ani antropologii chrystocentrycznej4, lecz znaczenie celowości ofi ary 
w dziejach człowieka5.

4 Zob. A. Lubaszewska, Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form lite-
rackich, Kraków 2009.

5 O idei celowości ofi ary, także w związku z obrazami Pasji zawartymi w omawianym tek-
ście, najobszerniejsze studia zostały zawarte w: Gottfried W. Leibniz, Pisma z teologii mistycz-
nej, tłum. i oprac. naukowe M. Frankiewicz, wstęp i dodatek J. Perzanowski, Kraków 1994.
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Tekst Leibniza jest na pierwszy rzut oka dwudzielny. Po jednej stronie 
„śmierć” i „męka”, po drugiej „radość” i „życie”. Asymetria tej dwudzielno-
ści, polegająca na przewadze „ukojenia” nad „cierpieniem”, jest widoczna. 
Zdarzenia z okresu pasji Chrystusa przeniesione zostają w krąg uniwersa-
lizujących pojęć radości i życia. Na poziomie dość prostych i często uży-
wanych w pieśniach kościelnych metafor dwudzielność ta rysuje się jako 
przeciwstawione albo, co bliższe prawdy, komplementarne przeciwstawienie 
„bramy śmierci” i wiecznego życia. Po drugie – w pieśni tej określony jest 
problem indywidualnej samotności w obliczu powszechnej śmierci: oso-
bistego jej wymiaru („sam wchodzisz w śmierci bramę”) i zbiorowego jej 
doświadczenia („bo gdy po nas przyjdzie śmierć”). Dwudzielność została 
oparta na logice implikacji, która jednak – w sensie fi lozofi cznym – nie jest 
związkiem zdań w sensie logiki, gdyż posługuje się quasi-sądami, to jest for-
mułami opartymi bądź na przenośni, bądź na porównaniu, bądź na cytatach 
zaczerpniętych z dawnych pieśni pasyjnych, znanych zresztą z literackich 
(poetyckich) pism Marcina Lutra.

Obraz Chrystusa na krzyżu jest alegoryczny i metaforyczny zarazem. Jego 
ramiona zdają się obejmować cały świat i nie są „ramionami cierpienia”, lecz 
zostają uchwycone w gestach przytulenia, obejmowania, braterskiego uści-
sku. Jeśli istnieją dusze, które tego sensu ofi ary krzyżowej nie odczuwają 
– „bez miłości muszą trwać”. Nie znają miłości i życie ich pozbawione jest 
sensu innego niż tylko znaczenie cierpienia jako ostatecznego aktu rozstania 
się z doczesnym światem.

Wynika stąd, że właściwie jedyną opozycją zawartą w myśli przewodniej 
tego tekstu jest przeciwstawienie braku miłości wierze w ocalającą moc Pa-
sji. Wniosek z przesłanek zawartych w pieśni jest bezwzględnie prawdziwy, 
mimo że odnoszą się one do różnych obrazów świata i emocji i że są wzglę-
dem siebie komplementarne. Zakres logiki tego tekstu wprowadza zespół 
tak rozumianej implikacji, że jej przesłanki mogą pełnić funkcje dostęp-
ne prawidłom logiki formalnej, będąc zarazem na poziomie alegorezy ele-
mentami języka poetyckiego. Chciałbym to nazwać logiką soteriologiczną, 
w której fundament określenia tego, że coś jest logiczne, wynika z wiary 
tożsamej z wiedzą.

Z punktu widzenia soteriologii rysuje się tu istotny dla luteranizmu 
problem: nie tylko sama męka na krzyżu jest ofi arą dla ludzi oczekujących 
zbawienia, ale i symboliczne przywołanie rzeczywistej „wody” i „krwi” wy-
pływających z otwartego boku Jezusa. Owa „woda” i „krew” stanowią zara-
zem podstawę dwóch (a nie trzech) sakramentów luteranizmu: eucharystii 
(przebaczenia) i chrztu. Naukę taką zaszczepiła w myśli Lutra wykładnia 
apostoła Pawła; trudno domniemywać, że doktor z Wittenbergi znał pisma 
Tertuliana dotyczące „chrztu jako współukrzyżowania z Jezusem” znajdu-
jące się w traktacie De baptismo, w którym obraz wspó łuk r zy żowan i a 
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z Chrystusem odnosi się do śmierci „starego człowieka”, Adama (ho palaios 
anthropos) i narodzin nowego, właśnie syna światłości wyłaniającego się 
z mistycznego światła ostatnich słów Jezusa na krzyżu.

W tekście pieśni pojawia się expressis verbis temat śmierci, która „po nas 
przyjdzie”, lecz ma charakter fi lozofi cznego pewnika, faktu potrzebnego dla 
przemyślenia wartości jej doświadczenia.



III. Luter. Apokalipsa

Doktor Marcin Luter pisał w przedmowie do Biblii wrześniowej (1522), że 
nie może tej księgi uważać za dzieło profetyczne, nauczające i apostolskie. 
Przeciwstawiał je Listom św. Pawła, ponieważ nie znajdował w nim ani śladu 
nauki Chrystusa, ani śladu rozważań na temat łaski i znaczenia wiary, jako 
mocy Ducha Świętego służących Zbawieniu6. Apokalipsa nie mówiła prze-
cież nic o wyłącznej roli Pisma (zasada sola Scriptura), łaski (zasada sola gratia) 
oraz wiary (zasada sola fi de) jako o podstawach mierzenia wartości człowieka 
za życia i po śmierci. Te trzy podstawowe dla luteran prawa Doktor odnaj-
dował u św. Pawła i to jego soteriologię uznawał za podstawową i wystarcza-
jącą oraz dostateczną wiedzę o zbawieniu. Nie bardzo też ufał symbolicznej 
wyobraźni autora Apokalipsy, tak dalekiej od prostoty parabol zawartych 
w Ewangeliach. I chociaż bał się Boga jak nikt inny przed nim, nie bardzo 
ufał Jego ostatnim słowom, zapisanym w tej Księdze pisanej po innych Księ-
gach, w której objawienie czytane jest z Księgi. Jeszcze dalej poszedł Kalwin, 
który opatrzył komentarzami wszystkie nowotestamentowe teksty biblijne, 
poza jednym: Objawieniem św. Jana właśnie, bo przecież nie znalazł tam pra-
wa łaski i nauki o predestynacji. Był to, by tak rzec, odruch reformatorskiego 
racjonalizmu teologicznego, który uporczywie przeciwstawiał hellenistyczne 
chrześcijaństwo św. Pawła mistycznemu wizjonerowi z Patmos.

Piotr, Paweł i Chrystus w Ewangeliach nie stosowali języka symbolicz-
nego, mówili jasno i odnosili swą mowę do życia codziennego. Podobnie, 
choć też nie zawsze, czynili prorocy Starego Testamentu, których Luter za-
czął traktować jako równie ważnych głosicieli prawd co Ewangeliści i Apo-
stołowie. Jeżeli pojawiły się w tekstach Starego Przymierza fragmenty wi-
zjonerskie, to Luter deprecjonował ich wartość: „Nie zdaje mi się, żebym 
w IV Ezdraszowej mógł czuć, że powstała pod wpływem i z mocy Ducha 

6 Odwołując się do pism doktora Marcina Lutra, korzystam z kompletnego wydania 
francuskiego: M. Luther, Oeuvres poubliees sous les auspices de l’Alliance nationale des Eglises 
lutheriennes de France et de la revue »Positions lutheriennes«, t. I–XVI, Geneve 1957. Jeżeli 
korzystam z przekładu polskiego – zaznaczam to w odrębnym przypisie. Przywołane wydanie 
będę oznaczał skrótem MLO, podając tom i stronę.
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Świętego” – pisał7. Także fragmenty apokaliptyki żydowskiej uważał za ok-
rutne. W Objawieniu św. Jana Bóg jest groźny: nie pozostawia człowiekowi 
żadnego wyboru, grozi do tego stopnia, że – jakby wbrew Opatrzności – pa-
raliżuje swoje ofi ary. „Mój duch – nie przystaje do tej księgi. A wystarczającą 
przyczyną tego, aby jej nie cenić zbyt wysoko, jest to, że nie naucza ona 
o Chrystusie, ani nie daje Go poznać (...), dlatego pozostaję przy księgach, 
które przedstawiają mi Chrystusa jasno i czysto”8. Sąd taki wynikał także 
z podstawowej obawy Lutra: Apokalipsa inspirowała poetów, a zwłaszcza 
malarzy, dlatego była łatwą pożywką dla ikonizmu i wszelkiej działalności, 
którą Luter, de facto ikonoklasta, uznawał za bałwochwalstwo.

Ponieważ jednak Luter nade wszystko miłował Słowo Boże, zaczął uważ-
nie przypatrywać się związkom Listów Apostolskich i Ewangelii oraz Księ-
gom Starego Testamentu z Apokalipsą. Proces ten trwał około ośmiu lat i za-
kończył się pewnym złagodzeniem stanowiska wobec dzieła proroka. Stało 
się to w Przedmowie do Objawienia św. Jana, tekście z roku 1530.

Według tego wykładu – pisał – może być ta księga dla nas pożyteczna i może-
my z niej korzystać. Naprzód dla pociechy, abyśmy widzieli, iż żadna przemoc 
ani kłamstwa, żadna mądrość ani świętość, żaden ucisk ani cierpienie nie może 
zgnębić chrześcijaństwa, lecz że ono ostatecznie osiągnie zwycięstwo i je zachowa.

Po wtóre (księga ta może być pożyteczna) dla przestrogi wobec różnorodnych 
niebezpiecznych zgorszeń, które zdarzają się w chrześcijaństwie. Gdyby bowiem 
potężne władze i ich majestat miały walczyć przeciwko chrześcijaństwu, a ono 
ukryłoby się pozbawione wszelkiej zewnętrznej formy wśród utrapień, kacerstw 
i innych wypaczeń, to dla rozumu i naturalnego człowieka nie byłoby możliwe 
rozpoznanie Kościoła. Rozum zawiódłby się i zgorszył tym, pytając, czy chrześci-
jańskim Kościołem jest to, co jest jego najgorszym wrogiem, i odwrotnie, czy są 
to ci przeklęci kacerze, którzy stanowią teraz prawdziwy chrześcijański Kościół. 
(...) I tak zachwiałby się ów artykuł: Wierzę w jeden święty chrześcijański Kościół.

Ale zdanie: Wierzę w jeden święty chrześcijański Kościół, jest takim samym 
artykułem wiary jak inne. Dlatego nie może go rozpoznać rozum, choćby użył 
wszystkich okularów naraz. Diabeł może go zasłonić zgorszeniem i sektami, tak że 
musisz się tym gorszyć. Bóg może go przysłonić ułomnościami i różnymi brakami, 
tak że musisz się zbłaźnić i wydać fałszywy sąd o nim. Chrześcijaństwo nie może 
być dostrzegane, lecz chce, by w nie wierzono, wiara jest przeświadczeniem o tym, 
czego się nie widzi (Hebr 11,1). Ona wznosi wraz z Panem pieśń: Błogosławiony, 
który się nie zgorszy ze mnie.

W sumie nasza chwała jest w niebie, gdzie jest Chrystus, a nie na świecie, 
na widocznym miejscu, jak kram na rynku. Niech więc będą zgorszenia, sekty, 
kacerstwa i wypaczenia i niech czynią, co chcą: Jeśli nam tylko pozostanie czyste 
słowo Ewangelii i gdy nam będzie ono drogie i cenne, wtedy nie należy wątpić, 
że Chrystus jest wśród nas i z nami, nawet gdyby doszło do najgorszych rzeczy, 

7 Poselstwo Objawienia św. Jana, w: Objawienie św. Jana, tłum. T.  Wojak, komentarz 
E. Lohse, Warszawa 1985, s. 144.

8 Ibidem, s. 144.
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widzimy bowiem w tej księdze, że Chrystus mimo wszelkich plag, bestii, złych 
aniołów jest wśród swoich świętych i z nimi i ostatecznie zwycięży9.

Widać więc wyraźnie, jak ciemna i groźna Księga staje się Księgą Po-
wagi i Nadziei dla chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy postępują zgodnie 
z Ewangelią.

Ale jakie były powody tak innego w stosunku do Biblii wrześniowej od-
czytania Apokalipsy? Wystarczy przejrzeć Lutrową konkordancję do Apoka-
lipsy, by się przekonać, jakim kluczem posłużył się, by włączyć Objawienie 
św. Jana do interpretowanego kanonu10.

Można tu mówić o pięciu liniach zespalających Apokalipsę i pozostałe 
księgi Biblii. 

Po pierwsze, jest to linia t eo log i c zna. Składają się na nią następujące 
prawdy: Bóg jest Panem świata, który przez Anioła podaje księgę św. Janowi 
pozostającemu w samotnej, proroczej chwili czuwania; Bóg jest wszędzie 
obecny, był, jest i będzie, będzie też jako Sędzia i Pan Zastępów; jako Stwo-
rzyciel i władca świata jest twórcą jego historii i przemian, wie zatem do-
kładnie, że w dziejach pojawiają się dobrzy i źli ludzie, dobre i złe intencje; 
moce ciemne działają o tyle, o ile On do tego dopuszcza, lecz człowiek wie, 
że ma ich unikać; Czas świata, a więc uczynków ludzkich, jest uzależniony 
od woli Boga; On zdecyduje o chwili końca świata; ponieważ miał zwyczaj 
działać przez proroków – udzielił swojej woli Janowi; Jan przedstawia Go 
jako antropomorfi cznego Rozjemcę i Sędziego, co jest jednym z boskich 
atrybutów.

Po drugie, jest to linia ch r y s to log i c zna. Wiąże się ona ze szczególnie 
ulubioną przez Lutra postacią Zbawcy jako Baranka Bożego, który na Są-
dzie Ostatecznym stoi po prawicy Pana. Konkordancje ukazują, jakie imio-
na przynależą w Apokalipsie Chrystusowi: Gwiazda Zaranna, Król Królów, 
Lew z pokolenia Judy, Owoc Korzenia Dawidowego, Książę Królów, Syn 
Człowieczy, Pomazaniec Boży, Najwyższy Kapłan, Pan Panów. Nie ma tu 
już miejsca dla Dobrego Pasterza, Parakleta i Orędownika, jest natomiast 
obraz Zmartwychwstałego, który schodzi z obłoków w akcie paruzji, odwra-
cając niejako Eliaszową drogę do nieba.

Po trzecie, jest to linia an t ropo log i c zna, związana z licznymi obraza-
mi o charakterze personifi kacji i przydająca Chrystusowi atrybuty, z jakimi 
wiązali Go Ewangeliści oraz Piotr i Paweł. Chodzi zatem o Jego przyjście 
jako nocnego złodzieja, o klucze życia i śmierci, które trzyma w ręku, o klu-

9 MLO, VII, 24.
10 Głęboką analizę tego problemu można znaleźć w przywołanym już komentarzu Edu-

arda Lohsego, ale również w takich pracach, jak: J. Koestlin, Luthers Th eologie in ihrer geschi-
chtlichen Entwicklung und innei inneren Zusammenhang, Leipzig 1901; J. Walter, Die Th eolo-
gie Luthers, Berlin 1940; R. Seeberg, Die Lehre Luthers, Berlin 1933.
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cze do bram piekła i nieba, o to, że jako człowiek został ukrzyżowany poza 
miastem i że wstąpił do nieba.

Po czwarte, chodzi o t e l eo log i ę, o celowość słów „te teloka” (dokonało 
się), które Chrystus wypowiedział z krzyża. Ta celowość jest podkreślona 
przez znaki Alfy i Omegi, początku i końca, wiecznego żywota i potwierdze-
nia mesjańskiego charakteru misji Chrystusa zapowiedzianej przez oczeku-
jących na Mesjasza Żydów. Ma to zresztą głębsze uzasadnienie w pracy Mar-
cina Lutra Jezus Chrystus urodzony jako Żyd. Teleologię Apokalipsy podkreśla 
także wizja dziejów jako spełnienia obietnic danych w Starym Testamencie 
i objawionych przez Jana Chrzciciela. W tekście Lutra Magnifi cat, będącym 
przejrzystą homilią na ten temat, ów element entelechii rysuje się wyraźnie.

Po piąte wreszcie, jest to linia e i kon i c zna, będąca konkretną obrazową 
interpretacją Chrystusa Pantokratora, choć daleką zarówno od symbolu, jak 
i od obrazu o wyobraźni malarskiej. Chrystus zasiada na tronie obok Ojca, 
Jego chwała była schowana, niejako zakryta pod Krzyżem, za Nim cierpiący 
idą do chwały, wędrujący po szerokiej drodze zmierzają ku piekielnej czelu-
ści, tryumfujący zbawieni wielbią Pana na wysokościach, ci, którzy wyprali 
swoje odzienie, są zdolni przeciwstawić się strasznym wizjom zbliżającego 
się Sądu, Baranek, jak w Konfesji augsburskiej, zwraca się do siedmiu zborów 
(siedem pieczęci, siedem świeczników przeciw siedmiorożnej bestii, któ-
rą jest, wedle Lutra – i nie tylko Lutra – położony na siedmiu wzgórzach 
Rzym). Smok, Stary Wąż, Stary Chytry Wróg, ten z luterańskiego hymnu 
Warownym grodem jest nasz Bóg, wreszcie obrazowe ekwiwalenty nierządnicy 
babilońskiej, którą Luter w dziele O niewoli babilońskiej Kościoła utożsamił 
z papiestwem. Wykładnia jest więc pseudohistoryczna i alegoryczna zara-
zem, lecz właśnie dlatego dała się zespolić z komentarzami Lutra do Listu do 
Galacjan św. Pawła, czemu Doktor z Wittenbergi poświęcił dwa olbrzymie 
tomy rozważań11.

Wykładnia Lutra ma dla protestantyzmu nie tylko historyczne znaczenie: 
przed pojawieniem się haseł ekumenicznych służyła za modelowy wzorzec 
interpretacji Apokalipsy jako Księgi Boskiego Szyfru. Zacznijmy od liczby 
bestii apokaliptycznych: 666. 

Choć już św. Ireneusz, w połowie II wieku, w piśmie Przeciw kacerzom 
(V, 30, 1) radzi, aby liczbę tę czytać jako 616, co miałoby oznaczać po prostu 
liczbę wskazującą na gematryczne rozwiązanie imienia cesarza Kaliguli, który 
chciał, aby w świątyni jerozolimskiej postawiono jego posąg, nie oznacza to 
przecież, że w innym rozwiązaniu liczba ta mogła wskazywać na Kaligulę 
tak samo jak 666 na Nerona lub po prostu na bestię (zwierzę po grecku to 
to therion). Poszczególne litery greckiego alfabetu miały wartość liczbową, 
na przykład „alfa” to 1, „iota” to 10 a „kappa” – 20. Gematryczne rozwią-

11 MLO, XV, XVI.
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zania12 mogły więc prowadzić do różnych odczytań w zależności od tego, 
czy 666 to 100 + 500 + 66, czy 600 + 60 + 6. Ale protestantom, zwłaszcza 
anabaptystom spod znaku kontrowersyjnego i znienawidzonego przez Lutra 
Jana z Leidy, przyszedł do głowy inny pomysł, mianowicie, by czytać wedle 
wartości liczbowych alfabetu rzymskiego, którego używamy także dzisiaj. Na 
tiarze papieskiej widniał nieumieszczany już dziś napis: VICARIUS FILII 
DEI, namiestnik Syna Bożego. Gdyby wybrać znaczące dla rachunku litery, 
a więc V (5), sześciokrotnie pojawiające się I (zatem chodzi o 1 pomnożone 
przez 6), C (100), U równe w piśmie rzymskim V, co oznacza cyfrę 5, dalej 
L (50) oraz D (500), to papieską tiarę zdobiłaby liczba 666, która jest sumą 
tych wartości! W tym też przekonaniu 666 rymowała się z antypapistowskim 
programem reformy po 1521 roku, a więc w okresie wojen chłopskich, kie-
dy Luter stracił panowanie nad społeczeństwem i schronił się w posiadłoś-
ciach hrabiego Zinzendorfa... Oczywiście dziś nawet najbardziej antyrzymski 
protestant, choćby ze względu na racjonalizm, nie weźmie tej gematrycznej 
operacji na serio, chyba że jest tak uparty jak katolik, który nie respektuje 
Vaticanum Secundum. Ogólnie przyjmuje się, że jest to liczbowy odpowied-
nik nazwy zwierzęcia zwanego bestią lub zapowiedź postaci zwanej Neron 
redivivus.

Inne liczby apokaliptyczne mają szczególne znaczenie w nurtach adwen-
tystycznych protestantyzmu. Widać to także dziś, zwłaszcza u Adwentystów 
Dnia Siódmego, zielonoświątkowców, harryzmu, a nawet u mormonów13. 
Historyczna postać podstawowego protestantyzmu, czyli luteranizmu wy-
znania ewangelicko-augsburskiego, mniejszą rolę przypisywała jednak zna-
czeniu liczb, wiedząc i wierząc, że „dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej 
w nocy”. Niemniej komentowane były powtarzalne rytmicznie wartości cy-
frowe. Najczęściej pojawia się cyfra siedem. Prorok kieruje swoje słowa do 
siedmiu zborów, mówi o siedmiu duchach, świecznikach i gwiazdach. Księ-
ga opatrzona jest siedmioma pieczęciami i paralelnie przypisuje Barankowi 
siedem rogów i siedem oczu. Aniołowie, a jest ich siedem, dmą w siedem 
trąb. Siódemka jako liczba doskonała dla Chaldejczków i mistyki pitago-
rejskiej, mająca określać absolutny ład we wszechświecie, może mieć też – 
i ma – swoje przeciwieństwo, jakby zgodnie z manichejskim rodowodem 
dualizmu, w siódemce sprofanowanej liczbą rogów bestii i liczbą wzgórz, 
na których panoszy się państwo Antychrysta. Komentatorzy protestanccy 
są raczej zgodni co do tego, że owa siódemka odsyła ku astrologii babiloń-
skiej i wiąże się z przyjętym przez hellenistyczne chrześcijaństwo modelem 
kosmosu jako całości doskonale przez Boga obmyślonej i wykonanej. „Takie 

12 Pisze o tym E. Lohse w komentarzu do Objawienia św. Jana, op.cit., s. 102–104.
13 Zob. M. Malherbe, Religie ludzkości. Leksykon, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1999, 

s. 161–167.
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znaczenie siódemki – twierdzi Eduard Lohse, autor książki Die Off enba-
rung des Johannes – znalazło się w Apokalipsie i oznacza ono doskonałość 
rządów Bożych i pełnię wszystko ogarniającą. Połowę siódemki stosowano 
natomiast, aby określić – w przeciwieństwie do liczby pełni – krótki, ogra-
niczony czas, trzy i pół roku (...) lub trzy i pół dnia (...). Również czwórce 
przypisywano szczególne znaczenie”14.

Rzeczywiście, w Apokalipsie czwórka włada czterema krańcami ziemi, 
stoją tam cztery wielkie Anioły, cztery gwiazdozbiory wpływają na pory 
roku. Interpretacje protestanckie zmierzają w stronę ujawniania związku 
apokaliptyki Janowej z naukami Babilończyków. Czcili oni południowe 
konstelacje gwiazd, w liczbie dwunastu (wiedziano, że jest to połowa ich 
ogólnej liczby), i traktowali właśnie dwunastkę jako liczbę dopełniającą 
porządek kosmiczny. Przypomnijmy, że w Apokalipsie głowę świętej Nie-
wiasty otacza dwanaście gwiazd, że na dwunastu kamieniach węgielnych 
opiera się konstrukcja Jeruzalem Niebieskiej, której mury mają każdy po 
dwanaście tysięcy stadiów długości, że prowadzi do owego miasta dwanaście 
dróg kończących się u dwunastu bram. Stoi to miasto na dwunastu perłach, 
a zamieszkujący je Sprawiedliwi stanowią dwunastokrotność dwunastu ty-
sięcy, czyli ową liczbę 144 tysięcy wybranych. To nie jest tylko przypadek 
i tajemnica Stwórcy, lecz także wpływ spraw niezwiązanych z Objawieniem, 
a zwłaszcza z astrologią chaldejską.

Sam Luter i jego protestantyzm traktował magię liczb jako szczególne-
go rodzaju idolatrię. Marzyciele, wróżbici, chiromanci byli wyrzuceni z jego 
państwa, ponieważ ośmielali się spoglądać w ukryte prawa boskiego porząd-
ku świata. Jego jedyną wolą – nawet kiedy niemal utracił wiarę – było za-
chowanie chrystologicznej interpretacji dziejów polegającej na przekonaniu 
o ludzkiej sprawiedliwości Boga, a nie odczytywaniu tajemnych formuł szy-
frujących jego stosunek do człowieka. Formuła o ludzkiej Bożej sprawiedli-
wości pojawiła się już w 1525 roku, w traktacie O niewolnej woli (był to ów 
antyerazmiański element teologii Lutra)15, ale najjaśniej, i to już po komen-
tarzu do Apokalipsy, objawiła się w refl eksyjnym Spojrzeniu wstecz na swoje 
życie (1545). Twierdzi tam, że jako grzesznik, za którego uważał się przez całe 
swoje życie, poczuł się nowo narodzony i jako taki wchodzi przez otwarte 
bramy Raju, zanim trafi  na Sąd Ostateczny. Kolejne odstąpienie od Apoka-
lipsy jest tu podyktowane przyjęciem za swą dewizę słów Listu do Rzymian 
(1, 17), wedle których sprawiedliwość jest darowana16. Tak sądził, zdaniem 

14 E.  Lohse, op.cit., s. 104. Zob. też: E.  Seeberg, Luthers Th eologie. Motive und Ideen, 
Leipzig 1929.

15 W. Link, Das Ringen Luthers und die Freiheit der Th eologie von der Philosophie, Leipzig 
1954.

16 Zob. L.  Pinomaea, Der existentielle Charakter der Th eologie Luthers, Zurich 1940; 
W. von Loewenich, Luthers Th eologia crucis, Haag 1954.



37Luter. Apokalipsa

Lutra, jedynie św. Augustyn. Jeśli tak Luter uważał, to bliski był wyznania 
Jana van Eycka i jego Ołtarza Gandawskiego: Apokalipsa ma charakter apo-
katastazyjny, ponieważ daje podstawy nadziei, że wszyscy będą zbawieni, 
a nowe niebo, widziane przez św. Jana, zaprasza wszystkich „spracowanych 
i umęczonych”, jak powiada Zbawiciel17. Długowieczne czynienie z Lutra 
demona (dopiero Jan Paweł II jako pierwszy papież odważył się przestąpić 
próg kościoła ewangelickiego, i to w małym mieście, Skoczowie, w ostatniej 
części swego pontyfi katu, przy okazji zawikłanej sprawy Jana Sarkandra) na-
rzuciło na Reformatora fałszywy obraz herezjarchy pijanego Apokalipsą. Nic 
bardziej mylnego: fundamentem myśli Lutra była daleka od wizji Sądu idea 
naśladowania Chrystusa w myśl teologii św. Pawła i św. Augustyna18. 

Trudno się zresztą dziwić nawet inteligentnej części Europy, skoro swoją 
wiedzę o myśli reformacyjnej znała jedynie z kilku traktatów i z – przecież 
dziś oczywiście uznawanych za słuszne – tez wormackich. Podstawowe pra-
ce biblistyczne Lutra, na przykład Dictata super Psalterium (1513–1515) 
„odnaleziono” dopiero w roku 1874 i to właśnie tam, gdzie spodziewano się 
je odnaleźć... Ten tak zwany Psałterz drezdeński stanowi jeden zespół teks-
towy z również odnalezionymi komentarzami i wykładami na temat Listu 
do Rzymian, którego precyzyjne określenia dotyczące warunków zbawienia 
i potępienia wystarczały Lutrowi do budowania innej niż apokaliptyczna 
wizji Sądu Ostatecznego. Przecież mowa tam o wrzuceniu w ogień piekielny 
tych grzeszników, którzy trwają w błędzie mimo znanej im nauki Chry-
stusa. Nie była więc Lutrowi potrzebna wizjonerska soteriologia św. Jana, 
gdyż rozwiązywał ją w duchu apostoła Pawła19. „Postanowiono ludziom raz 
umrzeć, a potem sąd” – pisze autor Listu do Hebrajczyków (9, 27).

To właściwie jedyny pewnik, ale i obraz bezradności wobec życia po 
śmierci. O rzeczach ostatecznych i o życiu po śmierci Nowy Testament pra-
wie nie wspomina. W protestantyzmie jest to o tyle istotne, że nie istnieje 
wiara w tradycję i nie ma dogmatyki opartej na interpretacji ojców i dokto-
rów Kościoła. Istnieje tylko Pismo Święte jako podstawa nauki o zbawieniu. 
Skromne wypowiedzi Jezusa (np. w Ewangelii św. Mateusza 25, 31–46) od-
noszą się jedynie do tego, co człowiek za życia uczynił drugiemu człowieko-
wi, który reprezentuje, niezależnie od narodowości, Chrystusa. „Nie masz 
Greczyna ani Żyda”... Apostolskie wyznanie wiary ogranicza się wyłącznie 
do obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa na sąd „żywych i umarłych”. Mówi 
się też o „ciała zmartwychwstaniu” i „żywocie wiecznym”. Wyznanie nicej-
skie do tematyki sądu dodaje lemat „a królestwu Jego nie będzie końca” oraz 

17 J. Vegh, Van Eyck, Budapest 1982, s. 13–14.
18 Zwraca na to uwagę A. Hammel, Der junge Luther und Augustin, t. 1–2, Augsburg 

1934; oraz F. Lau, Marcin Luter, tłum. J. Narzyński, Warszawa 1966.
19 G. Forell, Faith Active in Love, London 1954.



38 Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci

wolicjalne: „oczekuję zmartwychwstania zmarłych i żywota przyszłego wie-
ku”. Luterańskie komentarze do Nowego Testamentu zwracają szczególną 
uwagę na I List do Koryntian, na wiersze 9–12 rozdziału 13, które niejako 
stoją w sprzeczności z groźbą Apokalipsy. Apostoł Paweł pisze: 

Albowiem w części znamy i w części prorokujemy, ale gdy przyjdzie doskonałość, 
wtedy to, co jest w części, wniwecz się obróci... albowiem teraz widzimy przez 
zwierciadło i niby w zagadce, a wówczas twarzą w twarz, teraz poznaję w części, 
wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 

Ponieważ święci nie mają u luteran misji pośredniczącej i nie są obda-
rzeni sakrą kultową, można rzec, że i wizja z Patmos jest tylko zagadką oraz 
widzeniem w nieprzejrzystym zwierciadle. Nie ma więc rangi podstawowej, 
gdyż – inaczej niż życie Chrystusa – jest tylko cząstkową wizją, której moc 
jest w stanie zetrzeć grzechy, jak chciał choćby św. Paweł w Liście do Ko-
ryntian. Nauka protestancka powstrzymuje się więc od jakichkolwiek spe-
kulacji na temat „tamtego świata”, kładąc nacisk na zbożne życie na tym 
tu świecie. Nic też nie mówi o jakimś okresie pośrednim pomiędzy naszą 
historią a apokaliptyczną „nową ziemią”, którą w kodzie swej Księgi widział 
św.  Jan20. Stary protestantyzm podkreślał natomiast rangę słów z I Listu 
św. Jana (oczywiście nie Jana Apokaliptyka, lecz Jana autora Listu – bo prze-
cież pomiędzy czasem życia umiłowanego ucznia Chrystusa a Janem z Pat-
mos upłynęło ponad sto lat i nie jest to ta sama osoba): „Bóg jest miłością 
i kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu i Bóg w nim”. Życie w miłości 
jest zatem traktowane jako „życie wieczne”, ale nie jest to życie na zawsze 
zapisane w Bożych planach. Człowiek ciągle zmaga się ze starym Adamem21 
i z tej właśnie walki indywidualnie zda sprawę na Sądzie Bożym. Zbiorowa 
rozprawa z Apokalipsy jawi się staremu protestantyzmowi jako sprzeczna 
z zasadą indywidualnego rozrachunku z sumieniem, a więc i z Bogiem. Jest 
to widoczne w formule spowiedzi: jeśli sobie odpuścisz grzechy – są ci od-
puszczone; jeśli nie – i spowiedź na nic się nie zda.

Stary protestantyzm stanowczo odrzuca wszelkiego rodzaju idee chilia-
styczne. Dwudziesty rozdział Apokalipsy jest czymś sprzecznym z nauką 
o Zbawieniu czerpaną z Ewangelii. Wiara w tysiącletnie panowanie Chry-
stusa i pobożnych przed właściwym zmartwychwstaniem wszystkich, któ-
rzy zasnęli, jest czymś niedorzecznym. Tłumacząc ten fakt, wybitny teolog 
protestancki Horst Stephan (Glaubenslehre, 1921) powiada, że wedle tej 
doktryny ci, którzy jeszcze żyliby na ziemi w momencie zmartwychwstania 
umarłych, musieliby być tak samo podzieleni jak zmartwychpowstali, zatem 
nie zaistniałby moment sprawiedliwości Bożej, która każdemu bytowi daje 

20 W. Pelikan, Luther the Expositor, St. Louis 1959.
21 Określenie „stary Adam” jest również często używane w teologii Tertuliana (De Bap-

tismo).
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tyle samo wolności do życia i do zdania z tego życia rachunku. Ale nawet 
współczesna myśl protestancka podważa ten ciekawy skądinąd pogląd: za 
podstawę zbawienia uznaje bowiem proste zdanie Chrystusa: „Kto wierzy 
we mnie, będzie zbawiony”. W ten sposób pojawiła się kolejna możliwość 
włączenia apokaliptyki do chrystologii. W książce Eros und Agape Anders 
Nygren tak opisuje ten projekt: 

Myśl o Sądzie nie doznaje bynajmniej uszczerbku przez to, że Boża miłość bywa 
doprowadzona do ostateczności. Również myśl o miłości (Agape) nie cierpi na 
tym, jeżeli jest postawiona w świetle myśli o Sądzie. Przeciwnie, obie te myśli: 
o miłości i o Sądzie należą do siebie i połączone zyskują na głębi i znaczeniu. 
Tylko miłość, która osądza wszystko, co nie jest miłością, jest tą w najgłębszym 
pojmowaniu podnoszącą i zbawiającą miłością. Lecz z drugiej strony żaden sąd 
nie sięga tak głęboko jak sąd miłości, co zaś nie może być pozyskane przez bez-
względnie oddającą się miłość, to nie może być pozyskane w ogóle22.

Kiedy czyta się uważnie Mały katechizm i Duży katechizm Marcina Lutra, 
można zauważyć, że w wyjaśnieniu Składu Apostolskiego wcale nie posiłkuje 
się Apokalipsą, lecz Listami św. Pawła. Warto to przytoczyć, przynajmniej 
w zakresie trzeciego artykułu wiary.

Trzeci artykuł
O poświęceniu

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, 
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. 

Co to znaczy? Odpowiedź.

Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje, w Jezusa Chrystusa, Pana 
mego, uwierzyć, ani z Nim, ani połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty 
przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił 
i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, 
poświęca i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje; w któ-
rym to chrześcijaństwie mnie i wszystkim grzechy obfi cie odpuszcza, a dnia 
sądnego mnie i wszystkich umarłych wskrzesi i mnie wraz ze wszystkimi wie-
rzącymi da żywot wieczny w Chrystusie, To jest istotną prawdą23 [wyróżnienie 
– W.S.].

Tymczasem dla protestanta Apokalipsa jest księgą o niezwykłej wa-
dze profetycznej. Widać to choćby w nowszych badaniach biblistycznych 
i w szacunku wiernych, jakim darzą tę właśnie część Nowego Testamentu. 
Jest to bowiem kamień probierczy Bożej bojaźni, a przecież Boga należy się 
bać, jak przypominał Luter w wykładni wszystkich przykazań. Pisał Luter:

22 A. Nygren, Eros und Agape, Dortmund 1987, s. 14.
23 Mały i Duży Katechizm Doktora Marcina Lutra, tłum. i wstęp ks. dr A. Wantuła, War-

szawa 1973, s. 28–29.
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Zakończenie przykazań

Co mówi Bóg o tych wszystkich przykazaniach?

Mówi tak: Jam jest Pan, Bóg Twój, Bóg żarliwy, nawiedzający grzech ojców tych, 
którzy Mnie nienawidzą, na dzieciach w trzecim i czwartym pokoleniu, a czyniący 
miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy Mnie miłują i strzegą przykazań moich.

Co to znaczy? Odpowiedź.

Bóg grozi karą wszystkim, którzy te przykazania przestępują. Powinniśmy więc 
bać się gniewu Jego i przeciw tym przykazaniom nie postępować. Przyrzeka zaś 
łaskę i wszystko dobre wszystkim, którzy tych przykazań strzegą. Powinniśmy 
więc miłować Go, ufać MU i według przykazań Jego chętnie postępować24.

Wizja starotestamentowego Boga jest tu jednak prześwietlona promie-
niującą Opatrznością. Nie ma jeszcze tej wizji Boga sprawiedliwego, z Synem 
po prawicy, która będzie się pojawiać w refl eksji protestanckiej jako zespo-
lenie Sprawiedliwości i Miłości, którego źródeł szuka protestantyzm właśnie 
w tym późnym tekście nowotestamentowym, jakim jest Apokalipsa25.

Myśliciele protestanccy najczęściej akcentują rolę tak zwanych pism, lub 
lepiej: listów, rozesłanych przez św. Jana do siedmiu zborów w Azji Mniej-
szej. Zadanie to porównują teolodzy ewangeliccy do siedmioczęściowego 
kazania proroka Amosa, który ostro napominał sześć ościennych królestw 
Izraela, a na końcu, w siódmej części, sam Izrael. Niezależnie od tego, czy li-
sty (lub części Amosowego kazania) trafi ą do odbiorców – powinność zosta-
ła spełniona. Taką funkcję przejmuje też pastor wobec zboru ewangelickie-
go, kiedy po odczytaniu słów Ewangelii przeznaczonej na dane nabożeństwo 
zawsze powtarza ten sam werset z Apokalipsy: „Kto ma uszy ku słuchaniu, 
niechaj słucha, co mówi Duch Pański zborom” (2, 7). W ten sposób frag-
ment listu wysyłanego przez św. Jana do zboru w Efezie (rozdział 2) pojawia 
się po Liturgii Słowa zawsze przed kazaniem.

Na takiej zasadzie włącza się Apokalipsa w homiletykę protestancką. 
Kazanie, zwykle długie i wyjaśniające lekcję przeznaczoną na dany dzień, 
traktowane jest jako list wysyłany do tych, którzy „mają uszy ku słuchaniu”. 
Autor Apokalipsy jest jednak traktowany jako jeden z wielu piszących takie 
listy-napomnienia. Protestancki pastor wie, że podobnie natchnione teksty 
wysyłał Ignacy z Antiochii, biskup tego miasta, a wysyłał je także do Efe-
zu, Magnezji, Filadelfi i i Smyrny, do swego przyjaciela Polikarpa. Wiadomo 
również, iż wiele listów napisał sam Marcin Luter, i to nie tylko listów po-
lemicznych, ale i napominających. Słynne Tischreden, sympozjony luterań-
skie, często mają postać epistologramów, są bowiem zapisem mów i napo-

24 Ibidem, s. 27.
25 O. Wolff , Die Haupttypen der neueren Lutherdeutung, Dresden 1938.
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mnień. Warto też przypomnieć, że zbory, do których adresował swoje listy 
św. Jan, żyły w miastach bogatych, kupieckich i słynnych z dającego fortunę 
rzemiosła. Ten aspekt wydaje się ważny o tyle, że skierowane do ubogich 
zborów w miastach bogaczy pisma ulegały metonimicznemu przeniesieniu 
na lokalne warunki luteran w okresie reformacji i były dalej wykorzystywa-
ne jako argument zwycięstwa nielicznych ubogich nad rozpustną większoś-
cią społeczeństw bogatych miast i państw26. Zasada listu skierowanego do 
zboru jest więc podstawą homiletyki ewangelickiej.

Największy problem budzi jednak tak zwane poselstwo siedmiu orędzi, 
łączące się z listem do zboru w Laodycei, miasta założonego przez króla 
Antiocha II. Otóż w tym poselstwie pojawia się nagana wobec „letniego” 
i mało wiernego chrześcijaństwa skłaniającego się ku gusłom i magii. Laody-
cea była prócz tego ośrodkiem gnozy. List żąda poświadczenia postawy wier-
ności wobec Chrystusa za pośrednictwem czynów, aby Słowo było wyrażane 
postawą czynną. Obietnica zbawienia właściwie się tam nie pojawia, nie 
ma też mowy, jak w innych listach, o usprawiedliwieniu z wiary, o współ-
ukrzyżowaniu z Chrystusem. Znika soteryczna perspektywa dziejów, co jest 
sprzeczne z nauką św. Pawła o krzyżu. Widać tu ślady apokaliptyki żydow-
skiej (czasy się jeszcze nie dopełniły), dlatego fragment ten jest kłopotliwy 
dla teologii protestanckiej, opartej na nauce o dopełnieniu się dziejów w mi-
sterium Męki Pańskiej. Protestanci po raz kolejny odczuwają więc konfl ikt 
w łonie tekstu całego Nowego Testamentu27. 

Ale może nie to jest najważniejsze. Istota protestantyzmu, zwłaszcza od-
łamów pierwszej reformy, a więc ewangelików augsburskich, zwolenników 
Kalwina i Zwinglego28, polegała – i w pierwszym wypadku nadal polega – 
na uszanowaniu Świętej Księgi. Dotyczy to zwłaszcza luteranizmu polskiego 
i litewskiego, co tak jasno zostało objawione nie tylko w przekazywaniu 
Biblii z pokolenia na pokolenie, ale i w pieczołowitym chronieniu posty-
lii, z których najważniejszą była i jest XVII-wieczna postylla biskupa zboru 
litewskiego, Samuela Dambrowskiego, zwana powszechnie „Dambrówką” 
lub – w wersji skolokwializowanej – „Dąbrówką”. Otóż ta miłość, a zarazem 
bogobojny strach wobec Księgi wypływają właśnie z Apokalipsy jako księgi 
ostatniej Pisma, jako księgi po księgach, z której ten, kto czyta, czyta najle-
piej, bo czyta ostatni. Posłużyłem się tu paralelą do idei Rolanda Barthes’a, 
będącej transpozycją znanego przysłowia dotyczącego śmiechu, transpozy-
cją w postaci: „Ten czyta najlepiej, kto czyta ostatni”. W parabolicznym 
ujęciu można stosować ten zwrot właśnie do ostatniej księgi całości Starego 

26 W. Elliger, Luthers politisches Denken und Handeln, Koeöln 1952. 
27 Pisze o tym często E. Lohse w cytowanym komentarzu do Objawienia św. Jana oraz 

G. Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung, Muenchen 1942.
28 Zob. C.  Hinrichs, Luther und Muntzer, Basil 1952 oraz H.  Bornkamm, Luther im 

Spiegel der deutschen Geistegeschichte, Bern 1954.



42 Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci

i Nowego Testamentu. Lektura Pisma, nieomal jako grecka ‘eksis, jako stała 
dyspozycja do przebywania w hieros logos, byłaby więc owym brakującym 
ogniwem pomiędzy lekturą Księgi Objawienia danej św. Janowi a lekturą 
Pisma danego w spracowane ręce protestanta.

Protestant czyta Apokalipsę przede wszystkim jako księgę trwogi, a nie 
księgę przeznaczenia, tak mocne jest w jego przekonaniu ocalające i zbawcze 
działanie Chrystusa. Tendencja soteriologiczna i chrystologiczna jest silniej-
sza niż millenaryzm i chiliazm, że już nie wspomnę o mesjanizmach, które 
każdy, wykształcony lub nie, protestant weźmie za przykłady ludzkiej pychy 
i niewoli wyobraźni. Spolegliwa wiara w Parakleta-orędownika musi być 
mocniejsza od wiary w postawę Pantokratora przychodzącego w chwale. Je-
żeli już temat chwały wiekuistej się pojawia, to tak, że jest ona pewnikiem 
ze względu na miłosierdzie i dobroć Opatrzności, a nie ze względu na wy-
mierzającego sprawiedliwość Parudytę, albowiem wiadomo, co jest prawdą 
pierwszego stopnia, że i tak „sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a łaska Boska 
– ta nas wyswobodzi”29. W niełatwych czasach historii Europy to przeko-
nanie umacniało jedność ewangelików żyjących w rozsypce lub diasporach.

Dla intelektualnego nurtu protestantyzmu, a więc związanego głównie 
z ośrodkami miejskimi i uniwersyteckimi, z pomocą w opanowaniu bojaźni 
przed Apokalipsą przychodziła humanistyczna erudycja. Przywołajmy kilka 
przykładów tego rodzaju metody.

Otóż wiadomo, że Apokalipsa nie jest jedyną księgą opisującą koniec 
starego i początek nowego świata. Wymieńmy więc napisane po etiopsku 
Księgi Henocha, zwane Apokalipsą Henocha, Słowiańską Apokalipsę Henocha, 
tak zwane Wniebowstąpienie Mojżesza, w którym zawarta jest jego ostatnia 
wizyjna mowa, tak zwaną IV Księgę Ezdrasza i Apokalipsę Barucha (pod tymi 
tytułami ukrywali Żydzi swoje apokalipsy z I wieku naszej ery, badając przy-
czyny zburzenia w 70 roku Jerozolimy). Od drugiej połowy XX wieku poja-
wiają się kolejne Apokalipsy w związku z odsłonięciem niektórych tajemnic 
tekstów z Qumran, na przykład komentarzy do Księgi Habakuka, Księgi 
Hymnów i Reguły Wojny, że już nie wspomnę o Apokalipsie Tomasza i wielu 
innych apokalipsach objawionych na skutek odkryć w Nag Hammadi. Po-
nieważ znalezionymi nad brzegiem Morza Martwego, w Qumran (w latach 
1947–1953), rękopisami w języku hebrajskim i jego dialekcie aramejskim 
posługiwano się w Palestynie za czasów cezara Augusta, a więc w okresie 
działalności Chrystusa, oraz później, jeszcze w II wieku, można mówić, że 
Apokalipsa Janowa nie jest wyjątkową i jedyną apokalipsą tego czasu30.

29 H.W. Iwand, Glaubensgerechtigkeit nach Luthers Lehre, Leipzig 1951; G. Wingren, Lu-
thers Lehre vom Beruf, Berlin 1952. 

30 Czytelnik polski może poznać wiele z tych pism dzięki edycjom Wydawnictwa Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale i dzięki pracom W. Myszora w „Studia Th eologica 
Varsaviensia”. Z pewną dozą sceptycyzmu należy natomiast odnosić się do pracy M. Baigenta 
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Warto wymienić tu dla porządku inne teksty, które były przecież znane 
światu chrześcijańskiemu jeszcze w II wieku naszej ery, w czasach powstania 
Objawienia św. Jana. Są to najpierw qumrańskie rękopisy, a więc: Dokument 
Damasceński, Księga Hymnów, Bój dzieci ciemności przeciw dzieciom świat-
łości, komentarz do Księgi Habakuka, Reguła wojny i Regulamin wspólnoty 
w Qumran. Poza tym trzeba koniecznie wymienić apokalipsy i ich apokry-
fy, które zawierały proroctwo końca i zwiastowanie Nowej Ziemi. Są to: 
wspomniana IV Księga Ezdrasza, Księga Jubileuszów, I, II, III i IV Księga 
Machabejska, Ody Salomona, Psalmy Salomona, Księga Mądrości Salomona, 
Księga Jezusa Syracha, Testament dwunastu patriarchów, Księga Tobit, Apo-
kalipsa Barucha, Apokalipsa Henocha, Słowiańska Apokalipsa Henocha i Wy-
rocznia Sybilli. Te właśnie księgi zakreślają w uczonym protestantyzmie krąg 
hermeneutyczny, w którego ognisku świeci włączona do kanonu Apokalipsa 
Janowa. Innymi słowy, sensu Apokalipsy nie da się ująć wedle protestantów 
jedynie w porządku kanonicznym.

Prócz tego wymagane jest myślenie o Apokalipsie nie tylko jako o dziele 
natchnienia i objawienia, lecz także elemencie układu tekstów historycz-
nych. Trzeba więc tu wymienić następujące interferencje: list do Efezu skie-
rowany jest głównie przeciw gnostycznej sekcie nikolaitów; list do Smyrny 
– przeciwko działalności Żydów, których ofi arą w 156 roku stał się biskup 
zboru Polikarp; list do Pergamonu związany jest ze śmiercią Heroda An-
typasa i kultem króla Balaka, który zmuszał Moabitki do nierządu; list do 
zboru w Tiatyrze wymierzony jest przeciw proroctwom Izabel, żony króla 
Achaba, która głosiła pochwałę orgiastycznych ceremonii gnostyków; list 
do Sardes wiąże się ze wspomnieniem bogatego, lecz popadłego w ruinę, 
także moralną, dawnego miasta ufundowanego przez Krezusa; list do Fila-
delfi i kierowany jest do zboru żyjącego w bogatym mieście założonym przez 
króla Pergamonu Atallosa II Filadelfosa; list do Laodycei dotyczy zaś skut-
ków gniewu Bożego, jakimi były trzęsienia ziemi nawiedzające to miasto 
na początku lat sześćdziesiątych I wieku i niweczące jego wielkość nadaną 
mu przez króla Antiocha II. Adresaci listów znajdują się więc w konkret-
nych warunkach historycznych i nie jest przypadkiem, że to właśnie do nich 
św. Jan kieruje siedem swoich poleceń. Źródeł historycznych potwierdzają-
cych rzeczywisty, a nie tylko objawiony sens Apokalipsy szukamy u Sweto-
niusza (Żywot Domicjana) i Tacyta (Roczniki, XV), gdy chodzi o oddawanie 
czci Neronowi jako bestii rzymskiej – tak przecież uczynił Tridates, król 
perski, gdy złożył u stóp posągu Nerona swój diadem. Gest ten na pewno 
został przejęty w Apokalipsie przez starców, którzy składają korony przed 

i R. Leingha Zwoje znad Morza Martwego: historia pewnego oszustwa, tłum. M. Fedyszak, War-
szawa 1994. W książce tej można znaleźć jednak rzetelną bibliografi ę podmiotową i przed-
miotową dotyczącą rękopisów z Qumran.
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Obliczem Najwyższego. Zabezpieczony siedmioma pieczęciami, obustron-
nie zapisany zwój pergaminu jest odbiciem realnego sposobu spisywania 
umów, zakryty awers był bowiem identyczny z odsłoniętym rewersem, czy 
to w przypadku deski, tablicy klinowej, czy papirusu.

Dwustronny zapis nie jest więc niczym innym, jak tylko odwzorowa-
niem powszechnej praktyki notarialnej. Kwestia ofi ary zwierzęcej, mitycz-
nie odzwierciedlana w ofi erze solarnego symbolu Barana, nie wymaga ko-
mentarzy ze względu na powszechną świadomość rytów ofi arniczych, lecz 
nie zoolatrycznych, w cywilizacji indoeuropejskiej. Warto jednak dodać, że 
baran związany jest nie tylko z rytem ofi ary, praktykowanym już w egip-
skich Tebach, ale i z obrzędami inkantacyjnymi: z jego rogów robiono trąby, 
zwane po hebrajsku, podobnie jak grany na nich hymn, szofar. Czerwo-
no garbowana skóra barana była materiałem, z którego wykonano skrzy-
nię Arki Przymierza. Solarne, jutrzenne znaczenie Barana jako symbolu jest 
więc oczywiście związane z inicjacyjnymi obrzędami narodzin. Trąby, które 
ogłaszają światu początek straszliwych dziejów, zapowiadają więc zarazem 
nadejście nowego świtu, świtu nowego dnia, dnia po apokalipsie. Zupełnie 
inne znaczenie ma natomiast Baranek. Jest on w środku obrazu wszech-
świata i jednym z najczęstszych synonimów Mesjasza. Jak twierdzi nauka 
protestancka, to jeden z nielicznych symboli apokaliptycznych, które nie 
mają tradycji w religii pozachrześcijańskiej, a jedynym tekstem, w którym 
Baranek jest określeniem Zbawcy, jest późniejsza księga zwana Testamentem 
Józefa. Wedle tej nauki Baranek symbolicznie zastępuje kozła ofi arnego zna-
nego nie tylko z tradycji greckiej, lecz także prorockiej (Księga Daniela 8, 3) 
i apokryfi cznej (Apokalipsa Henocha 89, 42). Baranek ofi arny o siedmiu 
rogach i siedmiu oczach urasta do potęgi kosmicznej, oczy są tu bowiem 
rozumiane jako gwiazdy a on sam jako ten, który przekroczył prawa natury 
i stanął ponad nimi. Jako zmartwychwstały Bóg nie ma więc nic wspólne-
go ze zmartwychwstałymi bogami: Zagreusem, Ozyrysem czy Adonisem, 
ponieważ zawiesił dotychczasowe prawa świata i nie odnowił jego wegeta-
cyjnego i kalendarzowego cyklu. Nie można zatem mówić o jakiejkolwiek 
zasadzie porównania, jak chcieliby to czynić, znakomici skądinąd, antropo-
lodzy z Mirceą Eliadem na czele. Barankowi śpiewa zresztą hymny pochwal-
ne cały świat: ziemia, morze i niebo, a śpiewa tak, że harmonia rodzi się 
dzięki powtarzalności słowa „godzien”. Konkordancja biblijna protestanty-
zmu kładzie znaki repartycji pomiędzy określeniami Baranka Bożego jako 
Jezusa chrzczonego przez Jana w wodach Jordanu (Ewangelia św. Jana 1, 26, 
36), który gładzi grzechy świata. Powtarzają to także św. Paweł w Liście do 
Koryntian (1 Kor 5, 7) oraz apostoł Piotr w I Liście (1 P 1, 18). Baranek 
z Apokalipsy mieści się natomiast w innym kluczu, nie w kluczu ofi ar sub-
stytucyjnych, lecz przebłagalnych, znanych apokaliptyce żydowskiej i na-
uce o ofi arach zawartej w Starym Testamencie (Wj 29, 38). Bardzo bliska 
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koncepcja Baranka jako wywyższonego Pana, panującego na wysokościach, 
pojawia się zaś w Dziejach Apostolskich (Dz 5, 8–9). Warto zwrócić uwagę 
i na to, że wezwanie na ucztę Baranka ma charakter kulturowy w epoce hel-
lenistycznej: zaślubiny młodej pary, interpretowane przecież jako mistyczne 
połączenie Chrystusa i Ecclesii), odnoszone często do komentarzy do Pieśni 
nad Pieśniami, odbywały się na owczej skórze (obrzęd ten zwał się confarre-
atio). Mistyczne zaślubiny w niebiosach mają zatem także charakter kulturo-
wy, związany z symboliką najwyższej władzy rycerskiej. W hellenistycznym 
świecie początku naszej ery skórę baranka traktowano jako trofeum i bóstwo 
opiekuńcze zwycięskiej, w potyczce z innymi, gromady wiejskiej lub spo-
łeczności danej polis. Baranek był poza tym uosobieniem mocy obronnych 
i jako taki przeciwstawiany był siłom zła w pojedynkach kosmogonicznych. 
W ten sposób Baranek Boży zostaje przeciwstawiony Antychrystowi jako 
sile ciemności oraz Lewiatanowi jako prawiecznej formie morskich bytów 
chaosu. Zwycięstwo Baranka jest więc wiktorią młodego boga nad potęgą 
ciemności i pramaterii.

W symbolice apokaliptycznej szczególną rolę odgrywają czterej jeźdźcy 
Apokalipsy. Interpretacja protestancka daleka jest od spekulacji metafo-
rycznego wykładu. Jeźdźców i ich rumaki traktuje się w zasadzie alegorycz-
nie, ich sens zmierza praktycznie ku tautologii: koń pierwszy, maści białej, 
oznacza wjazd zwycięskiego rycerza wyposażonego w łuk i udekorowanego 
wieńcem chwały. Nie jest to, jak chcą niektórzy komentatorzy nieewange-
liccy, Chrystus (bo ten jest wprowadzony jako Baranek), ale rycerz – forpo-
czta szeregu zwycięskich wojów. Drugi z nich, jadący na koniu ognistym, 
czyli maści czerwonej (kasztan), przez skojarzenie z symboliką płomieni 
wprowadza temat pożogi, wojen i rozlewu krwi. Trzeci koń, kary, a więc 
maści czarnej, przez skojarzenie z emblematem wagi niesionej przez jeźdź-
ca, wyraża zbliżający się głód, w starożytnym świecie wierzono bowiem, że 
kiedy Słońce znajduje się w znaku Wagi, zbiory ziarna maleją, natomiast 
godna podziwu płodność winorośli sprowadza na ludzi okres pijaństwa. 
Ostatni koń, płowy, to koń, którego dosiada rycerz – Śmierć. Ten płowy, 
czyli żółtoszary, rumak ma oczywiście symboliczne związki kolorystyczne 
z szarańczą, którą niejako zapowiada, lecz bezpośrednio wprowadza temat 
epidemii, wyschniętych oblicz leprozoików i wysychających z gorączki ma-
laryków. Idee św. Jana nie są tu ani odkrywcze (symbolika ta była dość 
powszechna w krajach hellenistycznych), ani nowe, ponieważ podobne wi-
dzenie – widzenie poczwórnego zaprzęgu złożonego z czterech rumaków 
tej samej co w Apokalipsie maści – znajdujemy w proroctwie Zachariasza 
(Za 1, 7–15), przy czym są one personifi kacjami czterech wiatrów, o któ-
rych wiedziano nie tylko w kosmografi i babilońskiej i semickiej z rejonu 
Libanu, ale i w hetyckiej i huryckiej Anatolii, dlatego obraz taki przeszedł 
do cywilizacji helleńskiej pod postacią bogów czterech wiatrów znanych 
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już z „Teogonii” (378) Hezjoda: Boreasz (północ), Zefyros (zachód), Notos 
– rzymski Auster (południe). Pojawiał się też wiatr wschodni – wschodni 
syn Astrajosa. Te cztery wiatry w świecie hellenistycznym mają taki związek 
z czterema końmi, że ten właśnie, o którym wiadomo, że miał moc zapład-
niania, spłodził z klaczami Erichtoniosa cztery cudowne konie, o czym wie-
my choćby z XX pieśni Iliady Homera. Wierzono bowiem powszechnie, że 
– także w wymiarze antropologicznym – skierowanie strony aboralnej ku 
północnemu wiatrowi powodowało zajście w ciążę. Przekształcenie mitu 
cudownych narodzin boskich rumaków polega w Apokalipsie na wyko-
rzystaniu latentnego charakteru symboliki wiatru rozumianego już jako 
„morowe powietrze”, zatem przyczyna wszystkich chorób, które wyzwala, 
jak Pandora troski, czwarty jeździec Apokalipsy. Zapowiedź zwycięstwa, 
następnie wojna, głód i zaraza – oto cztery funkcje apokaliptycznych ryce-
rzy. Ich kolejność nie jest przypadkowa: polega na greckim, znanym prze-
cież od Homera szyku perswazyjnym dotyczącym wszelkich bitew; wszak 
zaczynały się one od słownej demonstracji siły i prowadziły do logomachii 
jako wstępu do właściwego ataku.

Jeśli pierwsze cztery pieczęcie odpowiadają czterem jeźdźcom Apokalip-
sy, to następne dają się łatwo wyjaśnić przez alegorezę: pieczęć piąta wpro-
wadza hierarchiczny układ świątyni, której ołtarz jest otoczony męczennika-
mi czekającymi na dzień powstania z martwych. Są oni odziani w białe szaty 
i odpowiadają cierpieniu tych chrześcijan, którzy cierpią prześladowania 
(krew na szatach) za dni Nerona. Otwarcie szóstej pieczęci powoduje gwał-
towną reakcję sił natury. Zostaje naruszony fi rmament niebieski, trzęsienia 
ziemi i wybuchy wulkanów są odwołaniem do tragedii z roku 79, kiedy to 
Wezuwiusz pogrzebał najbardziej patrycjuszowskie kurorty rzymian: Stabie, 
Herkulanum i Pompeje, o czym było wiadomo także dzięki listom Pliniusza 
Młodszego. Dzień ten, o czym czytamy w homiletyce protestanckiej i kon-
kordancji Lutra, zapowiedziany był już przez proroka Joela (Jl 3, 4) i Sofo-
niasza (So 1, 15.18; 2, 2–5), a także przez opłakującego zniszczoną Jeruzalem 
Jeremiasza. Najważniejsza czynność rozłamania siódmej pieczęci zapowiada 
ciszę w całym niebie „na około pół godziny”. Ta cisza jest zapowiedzią strasz-
liwego głosu trąb, już nie baranich szofarów, ale trąb, które niegdyś głuszy-
ły podkopy czynione pod murami Jerycha przez Jozuego, kiedy zdobywał 
Kanaan. Zniszczenie Jerycha związane jest też z przypowieścią, wedle której 
siedmiu kapłanów będzie nieść przed nowym królem siedem trąb z baranich 
rogów. Owo miasto, a właściwie rumowisko, zostanie oczyszczone dopie-
ro przez Elizeusza, który nada jego wodnym źródłom znaczenie nowego 
świata. Na tej dwoistości historii Jerycha autor Apokalipsy mógł oprzeć swą 
wizję zniszczonej i potem oczyszczonej ziemi. 

Symboliczne znaczenie siedmiu trąb, jako odwrócona symbolika instru-
mentów ogłaszających pokój (trąby anielskie, szofar, święto trąbek), odpo-
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wiada znowu, jak w przypadku jeźdźców, układowi cztery plus trzy. Pierwsze 
cztery trąby, wywołujące kolejno grad i ogień, wybuch wulkanu i zatopienie 
góry w morzu zamieniającym się w krew, upadek gwiazdy płonącej jak po-
chodnia, „której imię jest Piołun”, ugodzenie jednej trzeciej słońca, poprze-
dzają bowiem trzy zindywidualizowane opisy efektów brzmienia trąby piątej 
(otwarcie studni otchłani), szóstej (uwolnienie aniołów spętanych nad Eu-
fratem) i siódmej (otwarcie świątyni Bożej w niebie), które stanowią dopeł-
nienie eschatologii i przygotowanie napowietrznej walki Baranka ze Smo-
kiem. Najbardziej zrozumiałe wyjaśnienie dotyczy trąby szóstej: chodziło 
przecież o znane apokaliptyce żydowskiej (Księga Henocha) zniszczenie 
Babilonu. „W owych dniach – pisze Henoch (5, 7) – zgromadzą się anioło-
wie i zwrócą się na wschód ku Partom i Medom, aby pobudzić ich królów, 
by nadszedł czas ich niepokoju i by zstąpili z tronów, wyszli z obozów jak 
lwy i stratowali ziemię wybranych”. Wyzwolenie spętanych w nadeufrackim 
Babilonie aniołów ma więc zapowiedzieć ziemską walkę, której niebiański 
odpowiednik zostaje zapowiedziany w „ciszy przed burzą” po wybrzmieniu 
dźwięku siódmej trąby. 

Na świadków tych zdarzeń, intermedium apokaliptyczne pomiędzy szó-
stą a siódmą trąbą, powołuje Apokaliptyk Mojżesza i Eliasza, ukazanych tu 
jako kaznodzieje pokutni. Protestantyzm wykazuje w tym miejscu sprzecz-
ność z nauką Ewangelii, wedle których, jak u św. Marka, Eliasz przyoblecze 
postać Jana Chrzciciela. Mojżesz i Eliasz w Apokalipsie mają zatem związki 
z piśmiennictwem żydowskim, ponieważ prorocy ci traktowani są jako ka-
płani pokutni u Malachiasza, Syracha, Henocha i w hebrajskiej Apokalipsie 
Eliasza. Była to apokalipsa judaistyczna opisująca pojedynek pomiędzy Elia-
szem i Henochem a szatanem; prorocy padają w tej walce i przez trzy i pół 
dnia leżą na rynku niepogrzebani. Czwartego dnia zmartwychwstają, poko-
nują szatana, ale dotknięci zmazą (greckie poneros – brud)31, muszą przybrać 
postać kapłanów pokutnych, będą zabici, pohańbieni, lecz zmartwychwsta-
ną i zostaną powołani przed oblicze Pana jako świadkowie. Paralelną sceną 
dwóch świadków, Mojżesza i Eliasza, domyka Apokaliptyk wybrzmiewanie 
szóstej trąby.

Pohańbienie zwłok przez ich niepogrzebanie, znane też prorokowi Da-
nielowi, Jeremiaszowi, Tobiaszowi i Machabeuszowi, wiąże się zapewne 
z wrogim stosunkiem do Egiptu i jego balsamierskich praktyk: pozosta-
wienie trupa bez obrządku ablucyjnego było bowiem najstraszniejszą karą 
wymierzoną człowiekowi, jego duszy, Ba, i pierwiastkowi życia Ka. W Apo-
kalipsie widzimy zatem wyraźne nawiązanie do działań sprzecznych z religią 
heliopolitańską i memfi cką starożytnego Egiptu, w którego niewoli pozo-
stawał w VIII i IX wieku przed Chrystusem Izrael. Stąd w Apokalipsie echo 

31 Pisałem o tym w tekście Czy jest możliwa symbolika dobra?, „Znak” 1999, nr 9, s. 24–36. 
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„plag egipskich” i – z innych powodów – niewoli babilońskiej z VI wieku 
przed naszą erą. Plagi egipskie i nierządnica babilońska pojawią się w Apo-
kalipsie jako echa starszych apokalips żydowskich. Powszechnie znane jest 
wniebowstąpienie Eliasza. O wniebowstąpieniu Mojżesza mówi osobna 
apokryfi czna księga, która nie weszła do kanonu Pisma, a którą bez wątpie-
nia zna Apokaliptyk, umieszczając patriarchę przed obliczem Pana. 

Historyczne źródła do Apokalipsy św. Jana wiążą się też z pismami 
dotyczącymi gorszącego obrazu Babilonu, jaki niektórzy Żydzi, niepod-
dający się, jak uczynił to prorok Daniel, władzy satrapów asyryjskich, 
lecz rozpamiętujący trwającą zaledwie pięćdziesiąt lat niewolę babilońską, 
przekazywali z pokolenia na pokolenie. Otóż wszystko, co złe i co wiąza-
ło się z seksualną zwłaszcza rozwiązłością, a co w Babilonii było sakral-
ną prostytucją, pojawiało się w pismach chrześcijańskich jako zarzewie 
wszelkiego zgorszenia na ziemi. W Apokalipsie odnajdujemy dwa szeregi 
związane z aktywnym funkcjonowaniem symboliki kobiecej. Pierwszy sta-
nowi układ: brzemienna niewiasta – smok – dziecko; drugi ciąg to zwią-
zany z upadkiem Babilonu układ babilońskiej wszetecznicy i bestii. Układ 
pierwszy wiąże się z zodiakalnym znakiem Panny, niewiasta ma bowiem 
nad głową dwanaście gwiazd i nie ma u protestantów związku z symboli-
ką Maryjną. Jest to ich zdaniem reminiscencja obrazów ciąży, bolesnych 
narodzin dziecka i niebezpieczeństw, jakie czyhają na nowo narodzone 
dziecię. Apokaliptyk odwołuje się więc do podobnych sekwencji znanych 
z ksiąg Starego Testamentu, na przykład u Micheasza (Mi 4, 7) i Izajasza 
(Iz 21, 3; 26, 13) oraz do niektórych tekstów qumrańskich, w których 
znajdują się opisy cierpień rodzącej niewiasty. Smok, jako wróg niewiasty, 
czatuje na jej potomstwo, co jest oczywistą rewindykacją funkcji pożerają-
cych bestii (także Babilonu) odnajdowanych w Psalmach (Ps 74) i u Izaja-
sza (Iz 51). Siedmiogłowy smok pojawia się u Daniela (Dn 7, 7). Niewia-
sta ucieka wraz z dziecięciem na pustynię, gdzie ma przeżyć 1260 dni, to 
znaczy 105 razy po 12 dni, co daje trzy i pół roku. Podobne historie znane 
były mitologii greckiej – przypomnijmy, że olbrzymi wąż czyhał na naro-
dziny Apollina z brzemiennej Latony, która schroniła się na wyspie Orty-
gii. Egipcjanie znali, już po okresie memfi ckim, historię młodego Horu-
sa, syna zmartwychwstałego Ozyrysa i Izydy, która aby schronić się przed 
tyfonicznym Setem, zabójcą Ozyrysa, uciekła w krainę błotnistej Delty 
w Dolnym Egipcie. Przypomnijmy też ewangeliczną opowieść o ucieczce 
Świętej Rodziny, ostrzeżonej przez Anioła, na pustkowie w Egipcie. Wedle 
mitologii nubijskiej i przekazów etiopskich Maria schroniła się w Egipcie 
na wyspie na Nilu, czyli postąpiła tak samo jak Izyda z małym Horusem, 
których schronieniem była przez pewien czas pływająca w Delcie Nilu 
wyspa Chemnis. Apokaliptyk wyraźnie wykłada znane mu historie, które 
dziś określamy mianem separacyjnych mitów inicjacyjnych.
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Co do drugiego szeregu, mianowicie nierządnicy babilońskiej i bestii, 
to ma on niewątpliwie alegoryczny charakter. Wielki Babilon to oczywiście 
aluzja do starotestamentowego centrum idolatrii i prostytucji, orientalne-
go przepychu, który zawładnął całym światem. W wykładni protestanckiej 
Babilon to Rzym, nierządnica to papież. I chociaż wczesne chrześcijaństwo 
widziało w nierządnicy następców Tyberiusza, Kaligulę, Klaudiusza, Nero-
na, Wespazjana i Tytusa, to przecież swoiste iunctim łączące Babilon i Rzym 
przenosiło jedynowładztwo cesarzy na przedsoborowe jedynowładztwo pa-
pieży, na co zwracali uwagę protestanccy reformatorowie Kościoła. Luter 
w O niewoli babilońskiej Kościoła jest jeszcze w miarę powściągliwy32. Pi-
sze o tyranii rzymskiej33, która poddaje Pismo jednoznacznej, dzierżawczej 
interpretacji. W tekście O papiestwie rzymskim ujawnia, że Roma dziedzi-
czy ziemskie skarby Antychrysta34, w liście do papieża Leona  X, związa-
nym z Traktatem o wolności chrześcijańskiej (1520), pisze, że Kuria Rzymska 
nie zasługuje na takiego papieża jak Leon X, który jest przykładem cią-
gu dalszego starożytnego Babilonu, ponieważ zostawia po sobie korupcję 
i ruiny35. Wszelki grzech nierządu, symonii, sprzedaż odpustów za grzechy 
popełnione także w przyszłości miały być dla protestantyzmu racją dosta-
teczną metonimicznego zestawienia Babilonu i splugawionej Stolicy Pio-
trowej. Groźba państwa na Wschodzie przeistoczyła się w groźbę państwa 
(kościelnego) na Zachodzie – rzecz jasna w geografi cznym położeniu wzglę-
dem wyspy Patmos. Alegoreza ta przybrała na znaczeniu w okresie wojen 
chłopskich w Niemczech36, antypapistowskiej polityki Henryka VIII oraz 
w okresie kontrreformacji, kiedy to w Europie rozgorzała walka z Antychry-
stem, zawsze znajdującym się po przeciwnej stronie. „O święta naiwności!” 
– miał powiedzieć Jan Hus, widząc staruszkę gorliwie dokładającą chrustu 
do palącego się już stosu kacerza. Kończąca część zemsty apokaliptyczna 
wizja olbrzymiego kamienia wrzuconego do morza (Babilon – Rzym) mia-
ła pokazywać, jak wielkie milczenie ogarnie świat przed powtórnym przyj-
ściem Chrystusa i zapanowaniem Jego tysiącletniego królestwa. Ten aspekt 
nie jest jednak motywem przewodnim historycznie rozumianej myśli pro-
testanckiej. Z luterańskiej Konfesji Augsburskiej wiadomo tylko, że „przed 
wskrzeszeniem zmarłych pobożni obejmą rządy nad światem, zdławiwszy 
wszędzie bezbożników”. Nauka protestancka ufa, że wykreślona w XX roz-
dziale Apokalipsy chiliastyczna wizja Królestwa Niebieskiego jest wynikiem 
kontaminacji apokalips żydowskich związanych z nadzieją na nadejście Me-
sjasza, który przecież już się narodził, umarł i zmartwychwstał. Moment 

32 MLO, II, 160–260.
33 Ibidem, s. 174–175.
34 Ibidem, s. 17.
35 Ibidem, s. 268–269.
36 F. Lau, Luthers Lehre von den beiden Reichen, Leipzig 1952.
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paruzji byłby zatem powtórzeniem oczekiwania na Mesjasza, a więc elemen-
tem żydowskim w nauce Kościoła katolickiego. Objawienie tysiącletniego 
królestwa „nie może być obowiązującą treścią chrześcijańskiej nauki i zwia-
stowania, gdyż przyjście Chrystusa na końcu dni nie będzie związane ze 
stopniowym zmierzaniem ku dokonaniu się dziejów, lecz oznacza koniec 
dawnego eonu i nastanie nowego świata”37.

37 E. Lohse, op.cit., s. 124. Zob też. J. Karpecki, Różnice wyznaniowe, Warszawa 1961, 
s. 129–137.



IV. Dzieje grzechu. Erotyka muzyczna

Trzeba się zastanowić najpierw nad tym, na czym polega odmienność 
powieścio pisarstwa Stefana Żeromskiego – w tradycji i w jego współczesno-
ści – od praktykowanych przez innych twórców sposobów konstruowania 
fabuł. Nie sądzę, by zestawianie go z prozaikami literatury polskiej i po-
wszechnej miało sens, podobnie jak męczące już tępienie narzędzi krytycz-
nych na jego dziełach. Dlaczego tak myślę?

Otóż powieść XIX i początku XX wieku wynikała ze zbyt oczywistej 
zgody na to, że autor i czytelnik żyją w tym samym świecie, że podobnie 
o tym świecie myślą i oceniając go, mogą wyposażać swe opinie w szeregi 
podobnych przykładów z życia. Losy bohaterów cechujące się zmianami sy-
tuacji osobistej, społecznej, narodowej czy religijnej były ugruntowane na 
przekonaniu, że tak czy inaczej powieściopisarz broni określonych warto-
ści, podobnie jak czyni to dziennikarz, sprawozdawca, a nawet kaznodzieja. 
Mniejsza o to, czy moralność pisarza i deklarowana przezeń etyka stanowiły 
układ wzajemnie uzupełniających się słów i czynów. Czytano powieści Mar-
cela Prousta, Jacka Londona, romanse Marii Rodziewiczówny, ale przecież 
nie podważano umowy społecznej gwarantującej harmonię pomiędzy spo-
łeczną wartością pisarza a moralnym wydźwiękiem jego dzieł. Jeśli jednak 
układ ten został naruszony, na przykład przez obronę postaci niszczącej sy-
stem moralnych przyzwyczajeń, jeśli agresywna psychologia i psychoanaliza 
z początku XX wieku uczyniły z bohatera przedmiot naukowej i pozytywi-
stycznej jeszcze obserwacji, jeśli pisarz szczególnie emocjonalnie wiązał czy-
telnika z bluźniercą, zbrodniarzem, kłamcą i szydercą – wówczas ciekawsze 
od sporu literackiego stawały się wojny krytyków, czego przykłady mnoży 
przede wszystkim polska historia mentalności i dzieje recepcji dzieł litera-
ckich Sienkiewicza, Żeromskiego, Prusa czy Brzozowskiego i Reymonta. 
O nich – i między nimi – toczono batalie, walkę o przychylność anonimo-
wego zbiorowego odbiorcy, który zawsze charakteryzował się aktywnością 
małego wymiaru, zazwyczaj estetyczną oraz dydaktyczną. Stawiana jeszcze 
dziś w szkołach za wzór patriotycznego wychowania postawa latarnika z no-
weli Sienkiewicza zaczytanego w Panu Tadeuszu staje się sprzeczna z etosem 
obowiązku czujnej pracy, od której zależy bezpieczeństwo podróży morskiej. 
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Zaczytany, spłakany, poruszony pięknem epopei bohater staje się przyczyną 
tragedii. Tak waśnie zgoda pisarza na akceptowany mit literatury jako więzi 
społecznej dekonstruuje dydaktyczny wymiar lektury krytycznej. Mamy tu 
do czynienia ze zjawiskiem, które tak zwana Nowa Krytyka wyraża „fi gu-
rą złudzenia oddziaływania emocjonalnego”38. Polega ono na pomieszaniu 
dzieła z jego odbiorem i na wyprowadzeniu zasad krytyki z psychologicznych 
rejestrów oddziaływania utworu. W tym przypadku dzieło jako „przedmiot 
specjalnego osądu krytycznego – nieomal znika”39.

Aby pisać o Żeromskim, trzeba najpierw dociec, jaką postawę pisarską 
zajmował wobec tworzonego świata powieści, co nowego wprowadził do 
powieściopisarstwa jako „odbiór” i jako „dzieło”. Dzieje grzechu są dowo-
dem nowego stylu pisania powieści, ale są też powieścią zmarnowanego na-
tchnienia. Żeromski wydobył się z obowiązkowego w powieści zajmowania 
się takimi sytuacjami, do których można i należy stosować powszechnie 
szanowany i namaszczany kodeks moralny, przerwał zgodę krytyki i czytel-
ników na konieczną jasność dydaktyczną prozy, jako szereg motywacyjny 
akcji wprowadził świat intuicji, „biologię miłości”, namiętność ku śmier-
ci, tematy niedające się wyrazić w języku powszechnie panującej hipokryzji 
i aksjologii religijno-narodowej. Bliższy był Josephowi Conradowi w zerwa-
niu z powszechną akceptacją niż – tak głęboko go czującemu – Stanisła-
wowi Brzozowskiemu. A jednak zabrakło mu odwagi i pisał dalej tak jak 
pozytywistyczni noweliści. Nawet dziś możemy się pomylić, przypisując na 
przykład jakieś naturalistyczne opowiadanie pisarza realiście XIX wieku. 

Uznaję Dzieje grzechu za powieść wyjątkową, lecz zmarnowaną przez nie-
dbałość poprawek i zaniedbanie korekt stylu (widać zresztą, jak zapominał 
o wyczyszczeniu, po prawie siedmiu latach, ostatecznego wydania powie-
ści w 1908 roku: na jednej stronie potrafi ł dwa razy tłumaczyć to samo 
obce słowo – choćby nazwę korsykańskiego sera). Winna temu jest pewnie 
niechęć krytyki, ale i neuroza pisarza, i kłopoty z identyfi kacją politycz-
ną, rodzinną, wyznaniową, fi lozofi czną (fi asko idei Edwarda Abramowskie-
go) oraz psychologiczną (inteligent bez własnego dorobku intelektualnego 
w dziedzinach nauk społecznych i fi lozofi cznych). Dzieje grzechu to zapis 
pewnego szczególnego sposobu tworzenia: krytyk własnej powieści tworzy 
powieść. Jest to zarazem pewien rys charakterystyczny pisarstwa Żeromskie-
go: inteligent staje się artystą. Nie bez powodu bliscy pisarzowi są Iwan 
Turgieniew i Lew Tołstoj. To ich powieści są obrazem emocji czytelnika, 
ilustracją modnej wówczas teorii empatii Th eodora Lippsa, której George 

38 W.K. Wimsatt Jr., M.C. Beardsley, Th e Aff ective Fallacy, „Sewanee Review”, Winter 
1949, przeł. M. Szpakowska, [w:] Nowa Krytyka. Antologia, wyb. H. Krzeczkowski, wstęp 
i oprac. Z. Łapiński, Warszawa 1983, s. 142–160.

39 Ibidem, s. 142.
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Santayana nadał nawet status „emocjonalnej obiektywizacji”40. Z recepcją 
aktywizującą Dziejów grzechu mógł być problem jak z odbiorem znanego 
mitu z Filokteta Sofoklesa: dotknięty zarazą poeta jest izolowany na wyspie, 
lecz dla piękności jego dzieła sprowadza się go do miasta. Śmiertelną choro-
bą Żeromskiego i jego bohaterów jest lęk.

W szkicu Lionela Trillinga Art and Neurosis41 znajdujemy pogląd, że pi-
sarz nie tylko sam staje się interpretatorem własnej sytuacji psychologicz-
nej, ale i neurozie potrafi  przypisywać swoje sukcesy i klęski. Twierdzenie, 
że choroba i nieprzystosowanie bywają istotnym źródłem sztuki, było po-
wszechnie akceptowane przez humanistykę i krytykę początku XX wieku. 
Przywołany wcześniej Sofoklesowy Filoktet odgrywał tu szczególną rolę, 
którą za Edmundem Wilsonem wyjaśnimy tak: autor wykorzystał postać 
Filokteta jako alegorię samego siebie: chory porzucony na wyspie zostaje 
odnaleziony i przygarnięty przez Greków, ponieważ posiada czarodziejski 
łuk i strzały konieczne do wygrania wojny trojańskiej.

Staje się cenny, gdyż ma coś, co jest przydatne. W takiej sytuacji mógł 
stawiać się Żeromski. Jest ona swego rodzaju usprawiedliwieniem inno-
ści, jak masochizm religijny Blaise’a Pascala czy panseksualizm markiza de 
Sade’a. Usprawiedliwienie zapewniają namiętności i szaleństwo, rozdarcie 
wewnętrzne łagodzą w hiperbole, kaskady obrazów i fugi wartkich epizo-
dów. Tworzą one mor fo log i ę  a f ek tu: 

W czasie powrotu do domu Ewa miała oczy spuszczone. Wszystkimi siłami sta-
rała się nie patrzeć na przechodniów i unikać ich wzroku. Wiedziała przecież, że 
każdy przechodzący mężczyzna...42

Gdy wspaniale uczesane i przystrojone zjawiacie się wśród ludzi, ściągacie na się 
oczy i westchnienia młodzieży, gdy zapalacie w sercach ogień miłości – cóż z tego, 
że nie giniecie same, skoro gubicie bliźnich, dla których niebezpieczniejszymi 
jesteście niż żelazo i trucizna43.

Wszak prawda, że gdy mijasz orszak młodzieży płci męskiej, doświadczasz uczucia 
nieokiełznanej wesołości, idziesz jak gdyby przez aleję pełną światła, róż i zapa-
chu? Wszak prawda, że spojrzenia osób zupełnie ci nieznanych budzą w tobie 
jakąś niespokojną, nie mieszczącą się w ciele rozkosz, której nazwać nawet nie 
sposób?44

40 Dokładniejsze studia na temat, będące również wyrazem wszechdominacji empaty-
zmu: w: L. Guillet, La Poéticothérapie. Effi  cacité du Fluide Poétique, Paris 1946.

41 Th e Bibliographical Society 1892–1942. Studies and Retrospect, London 1945.
42 S. Żeromski, Dzieje grzechu [w:] idem, Dzieła, t. 7, red. A. Pigoń, wstęp H. Markie-

wicz, Warszawa 1956, s. 7. Cytując fragmenty powieści, stosuję skrót SŻ, podaję numer tomu 
i strony.

43 Cytat z De la conduite presente aux vièrges św. Cypriana czytany przez bohaterkę. Ibi-
dem, s. 15.

44 Słowa spowiednika. Ibidem, s. 26.
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Ale, o dziwo! Wtedy dopiero ujrzała tego pana. Bokiem do niej zwrócony, od 
niechcenia, spod powiek i z ukosa patrzał na nią. Spostrzegła jego czoło białe, 
prześliczne i w mig nazwała je za poetą „upojonym myślami”. Zauważyła jego 
prosty nos, lekki, ciemny zarost, usta wykrojone delikatnie...45

Ewa poczuła nareszcie, że jest dziewką schorowaną, zżartą od syfi lisu, szelmą ulicz-
ną, sprzedajnym bydlęciem. Zatrzęsła się cała aż do stóp od wyrzutów sumienia, 
czyli od lęku. Uczuła nienawiść. Skłoniła się dziwacznym, potwornym pokłonem 
szyderstwa i, targana od szaleństwa, zachichotała na cały głos chrapliwym swym 
głosem, podobnym do szczekania psa46.

Będziesz się wiecznie szargała w ulicach, gdy deszcz, zawieja. Będziesz czekała 
na łaskawego pana, który cię weźmie pod ciepły dach, nakarmi, napoi winem.

Panie łaskawy, mój piękny panie, ach, królewiczu nieznany! Weź mię pod 
dach. Wprowadź na schody i do komnaty... Niech się nie błąkam w wyziębłych 
ulicach, po mokrym bruku, po śliskiej mojej ziemi!

Weź mię, niechaj nie moknę na deszczu, nie drżę od mrozu.
Będę ci wiernie, posłusznie służyła jak pies. Będę ci do ostatka służyła jak 

tresowany pies, ach, dobry panie!47

Wyszła na poddasze, gdzie miała swój kufer, i szybko spełniła polecenie. Uróżo-
wała się, upudrowała, nastroszyła włosy, wszystko jak należy48.

Ewa czuła, że dwie ręce wsunęły się pod jej włosy i dźwignęły z podłogi bezsilną 
czaszkę – i że ona teraz w tych rękach troskliwych spoczywa. Już go dojrzeć nie 
mogła. Wiedziała, że sama leży na wznak, a on klęczy i w nieruchomych rękach 
głowę jej trzyma49.

Przywołane tu drobne „fragmenty” wyjęte z powieści, celowo wybrane 
z jej początku i końca, odsłaniają niezwykłą amplitudę emocji związanych 
z ciałem i erotyką, przy czym trudno oprzeć się wrażeniu, że właśnie od-
dalane i usuwane w cień świadomości pragnienia ciała młodej dziewczy-
ny przekształcają się w okrutną, materialną, chorą i chowaną pod maską 
i makijażem cielesnością. Pomiędzy tymi centonami rozwija się – pulsując 
– linia akcji, odpowiadająca przecież temu strumieniowi napięć, z którym 
zapoznajemy się wielokrotnie w powieści. Są to podobne do siebie stany 
emocjonalne, zbudowane na dojmującym obrazie erotycznej ekstazy św. Te-
resy z Ávila. To do niej porównuje się bohaterka w chwili, gdy sprzątając 
i czyszcząc pokój do wynajęcia, przeżywa miłosne uniesienie na żelaznych 
prętach metalowego łóżka. Doświadczenie to, pełne bólu ciała i duchowej 

45 Bohaterka po pierwszym spotkaniu z Łukaszem Niepołomskim, ibidem, s. 31.
46 Ibidem, t. 8, s. 248.
47 Piosenka bohaterki. Ibidem, s. 250.
48 Bohaterka przed chwilą zabicia Niepołomskiego, a zarazem przed oczekiwanym samo-

bójstwem. Ibidem, s. 253.
49 Chwila śmierci i spełnienia miłości bohaterki. Ibidem, s. 256.
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egzaltacji, przekłada się wkrótce na marzenie o tym, by na nagie ciało wło-
żyć ostrą włosienicę. Odpowiednikiem obrazu pulsujących emocji jest scena 
pożegnania pragnień na cmentarzu, gdzie spoczywa ciało drogiego jej męż-
czyzny, Bodzanty. Marmurowy biały pomnik, napis cmentarny wprawiły ją 
w rodzaj nieokiełznanej wściekłości:

Opętana od szatanów rzuciła się na ów pomnik i poczęła walczyć z jego material-
ną przemocą. Szarpała go pazurami, kopała nogami, usiłowała zwalić z miejsca 
ramieniem, biła weń głową. Śmiały się z niej bryły marmuru spojone z ziemią, na 
której stały, spojone pomiędzy sobą klamrami z żelaza50.

Takie agresywne, w istocie pozbawione sensu działanie obraca się prze-
ciwko sprawcy i objawia stan depresji jako siły zwróconej przeciw sobie 
samej. To obraz sytuacji tworzących życie bohaterki skazanej na bezustan-
ne diapazony stanów. Euforia i smutek, wierność i zdrada, potrzeba ciała 
i odrzucanie ciała, marzenie o powrocie do stanu dziewictwa i wielokrotne 
powtarzanie aktu jego zniszczenia, niezbędność męskiego ramienia i cie-
pła oraz odrzucanie go, plugawienie, uśmiercanie. Ten sadomasochistyczny 
obraz emocji scala się na poziomie mitycznego układu Eros–Th anatos: na-
leży już do obszaru erotycznego umiłowania śmierci. W miłosnej ekstazie 
bohaterka zabiła Szczerbica igłą zatrutą kurarą:

Zmarły był piękny. Śliczne jego włosy zostały wzburzone. Słały się na poduszce 
jakoby pióra prześlicznego ptaka... Usta były otwarte i białe zęby lśniły wspaniale 
w natchnionej twarzy. Wzniosła namiętność, górne szczęście stężało w jego rysach 
i nieruchoma maska twarzy stała się jak gdyby krzyk zaklęty w męskie rysy. Nagi 
tors, rozrzucone nogi, ręka zgięta w niedbałe półkole, wszystko to uczyniło zeń 
obraz czarujący. Ewa patrzyła na niego w posępnej zadumie. Czuła rozkosz na wi-
dok nagości tego bożyszcza, którego przed chwilą zgładziła. Zapragnęła go teraz 
chwilowym, lecz straszliwym w swej mocy pożądaniem51.

To nie tylko obraz kobiety modliszki, w sensie opracowania obrazu przez 
Rogera Caillois52, ale odrębny model dwubiegunowej kompensacji doznań 
erotycznych, w których to, co daje szczęście, jest zarazem przyczyną rozpadu. 
Ten rys sytuacji egzystencjalnej jest stałą dyspozycją bohaterki, a pierwsze 
z nim zetknięcie nastąpiło w młodości w chwili przygotowań do spowiedzi, 
gdy piękny, ale przecież mefi stofeliczny ksiądz przestrzegał przed grzechem 
ciała, łącząc w ten sposób kobietę z demonem namiętności, dziewicę, która 
tego demona pragnie w sobie zniszczyć, tym demonem zaspokaja.

50 Ibidem, s. 249.
51 Ibidem, s. 148.
52 La mante religieuse [w:] Le mythe et l’homme, Paris 1938; korzystam z edycji z 1987 

roku, s. 37–85.
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Stany bohaterki Dziejów grzechu uobecniają się w wartkim biegu akcji, 
pojawiają się w różnych miejscach mapy Europy (prawdziwa geografi a po-
dróży w poszukiwaniu spełnienia) i o różnych porach dnia i roku.

Ogniskują się zawsze, co paradoksalne przecież, na dwóch biegunach 
jednocześnie: kocham i nienawidzę, pragnę i odrzucam, pożądam i brzydzę 
się. Dynamika tych diapazonów jest punktem odniesienia, do niej zawsze 
wraca cały świat bohaterki. Inaczej niż w Pani Bovary – postać nie wyciąga 
z niej wniosków służących własnej emancypacji. Przeciwnie: doświadczenie 
biegunowości losu wiedzie do autodestrukcji i samozniszczenia. Na próżno 
szukać tu satysfakcji ze zdobycia doświadczenia ciała, jak u Gustave’a Flau-
berta, czy jakiejkolwiek siły rozpoznania losu, gdyż to los właśnie jest 
autodestrukcją i samozniszczeniem. Nie można się doszukać też wiedzy wy-
nikającej z doświadczenia ciała, jak u Flauberta. Nie ma „metafi zycznego 
momentu” rozpoznania przeznaczenia jak w Idiocie Fiodora Dostojewskie-
go, kiedy w chwili odkrycia zwłok otwiera się przed Rogożynem przestrzeń 
nicości dramatycznie rozwarta w brzęczeniu muchy przysiadającej na łóżku 
umarłej Nastazji. U Żeromskiego mamy jedynie doczesne skutki przezna-
czenia, nie ma metafi zyki. A że konającą głowę trzymają dobre ręce przy-
jaciela, to przecież to jego pojawienie się w biednej celi Ewy-Teresy z Ávila 
przyniosło spełnienie erotycznego marzenia o śmierci z jego rąk. Śmierć ta 
już raz nastąpiła, w uniesieniu miłosnym z innym mężczyzną. W dźwiękach 
muzyki granej przez niego na fortepianie. Nie były to jednak lekcje gry na 
fortepianie pani Bovary i Leona.

Wprowadzenie terminu e ro tyka  muzyczna  zawdzięczamy Sørenowi 
Kierkegaardowi, który użył go w 1841 roku, rozważając estetyczne znacze-
nie harmonii absolutnej w Don Giovannim Mozarta53.

Stadium pierwsze, uosobione w postaci Pazia w Figarze, ujawnia obu-
dzoną zmysłowość przeczucia pragnienia w sytuacji uśpionego jeszcze po-
żądania. Istotą jest tu czekanie, „słodka tęsknota”. Rola Pazia napisana jest 
na głos kobiecy i wyraża pragnienia bycia sprawcą i wykonawcą aktu miłos-
nego. Jak pamiętamy, Paź jest odtrącony jako cherubinek przez hrabiego: 
„Fora ze dwora, do pułku z nim!”.

Stadium drugie określone jest przez Papagena w Czarodziejskim fl ecie. 
Jego cechą jest silny, ale źle pojęty erotyzm, prowadzący nieomal do trakto-
wania muzyki jako lekarstwa na chorobę psychiczną lub element psychote-
rapii. Papageno już w pierwszej arii opowiada o tym, że chwyta niby ptaki 
młode dziewczyny, by zamknąć je w klatce. Pożądanie budzi się, jest ukie-

53 S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej [w:] idem, Albo-Albo, t. 1, przeł. i wstępem 
opatrzył J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 82.
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runkowane, ale wewnętrzna siła moralna oddziela podmiot od tego pożąda-
nia i stwarza – powiada Kierkegaard – „przedmiot pożądania”54.

Stadium trzecie symbolizuje Don Juan. Tu pożądanie jest absolutne, 
przezwycięża dualizm Figara, przejście podmiotowości w przedmiotowość, 
i osiąga stan określony, intensywny i ekstensywny zarazem jako jedność 
wzlotów poprzedzających ten stan. Pożądanie jest „zwycięskie, tryumfujące, 
nieodparte i demoniczne”. Kierkegaard dodaje, że pożądanie w tym stadium 
jest ab so lu tn i e  zd rowe55.

Podobne stadia erotyki muzycznej można odnaleźć też w postawie egzy-
stencjalnej Ewy, bohaterki, ale trzeba je ograniczyć jedynie do tego fragmen-
tu powieści, w którym muzyka odgrywa rolę Kierkegaardowskiej „trzeciej 
osoby” z Dziennika uwodziciela, a nie do stanów zauroczenia muzyką natu-
ry, transpozycji cierpienia na dźwięki w muzyce kościelnej i do gry miłosnej 
– pożądania piękna i harmonii dotyku ciała – muzycznego instrumentu: 

Usiadła głębiej w swym miejscu, zasunęła się w kącik. Szczerbic odwrócił krzesło, 
znalazł się przy fortepianie i począł grać natychmiast.

Spłynęła melodia przedziwna, przeszywająca, żałosna. Tony te spadły na Ewę 
niespodziewanie i wraz oplątały ją wszystką niepojętymi pętami. Czuła narzuconą 
bezsilność, jak gdyby jej związano ręce i nogi. Głos główny, głos żałosny jak szty-
let zamierzał się do ciosu i niby zdradziecka ręka odskakiwał przed uderzeniem. 
Zamieć tonów porywała na wysokość, pędziła wyżej i wyżej, kędy już nie ma 
tchu. Aż wreszcie – szczyt. Niebo rozwarte. Jasne śmieją się chmury. Ulga spływa 
w powiewach prześlicznej muzyki... Oto chwila, kiedy rozwiązuje się niemy język 
samotności i język niemych jej pociech, błądzących nad przepaściami. Jeszcze 
jeden, jeszcze jeden niedostępny gradus do najwyższego ołtarza, skąd ukojenie 
spada lekko i lekko jak płatek zwiędłej róży po falach cichego wiatru. [...]

Lecz oto nagły cios! Głos niewiadomy, potężny i obcy wszystkiemu, co jest na 
świecie, wybuch z rozgwaru tonów. Wszystko to, co jest w rosyjskiej duszy, a cze-
go nie ma w żadnej innej, wszystko, co się zawiera w niewytłumaczalnym i jedy-
nym słowie – swirepyj – rzuciło się na duszę. Porwał wszystko i poszarpał wicher 
szaleństwa. Skurcz boleści wstrzymał serce w biegu. Wychynął z nicości jakowyś 
potworny dialog rozpętanych gniewów.[...] upadła już jej głowa i bez sił leży. [...]

– Co pan grał? – zapytała.
– To? Niektóre miejsca z pierwszej części Symfonii patetycznej Czajkowskiego. 

Ale już dosyć!56

Wielokrotnie w chwilach depresji, zwątpienia, poczucia całkowitej sa-
motności, zwłaszcza po zabiciu dziecka, bohaterka przeżywa stany braku, 
które narrator określa najczęściej jako głód – głód dotyku, bliskości, jedze-
nia, napoju, nade wszystko muzyki, harmonii tonów. Psychiatria przeło-

54 Ibidem, s. 88.
55 Ibidem, s. 94.
56 S.Ż., 9, 68–69.
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mu wieków, szczycąca się takimi sławami w dziedzinie fi zjologii miłości jak 
dr Jean Roux, jednoznacznie określała to w ten sposób:

Potrzeba płciowa może być słusznie porównana z głodem. Dowiedzionym jest 
obecnie, że głód powstaje w niezliczonych komórkach naszego ciała. To jest wrzask 
naszego organizmu, który błaga o pokarmy odżywcze. A przecież długo przypusz-
czano, iż głód ma źródło w żołądku, tak jak jeszcze teraz mniema się, że potrzeba 
płci mieszka w narządach rozrodczych.

Przeciwstawiają się tu dwie różne sprawy: ogólna potrzeba organizmu, czyli 
czynność jedzenia, oraz potrzeba miejscowa, czyli najpierw apetyt, a potem żądza 
płciowego zaspokojenia57.

Doktor Roux twierdzi, prowadząc swe badania również na życiu intym-
nym os i myszy, że ta przeogromna siła głodu seksualnego powstaje w całym 
organizmie, że kochamy całym ciałem, że akt ten ma charakter obezwład-
niającej wibracji o znamionach muzycznych i dlatego nierzadko buduje 
napięcia prowadzące do zniszczenia (zabicia) osoby pożądanej. Wyrazem 
zewnętrznym tej energii drgań, kulturowo usprawiedliwionym i będącym 
rodzajem manifestowania wspólnoty tak przeżywających, jest egzaltacja58.

Nie odwołuję się tu – rzecz jasna – do Freuda. To temat rzeka prowa-
dzący do punktu wyjścia. Bliższe są mi te znane powszechnie artykuły i roz-
prawy naukowe, które czytano w ogólnodostępnych pismach, a których 
eksplozja nastąpiła po 1905 roku w związku z odkryciem krętka bladego 
i związaniem działania jego toksyn z wpływem na działalność artystyczną 
(muzyczną zwłaszcza) oraz na wyostrzenie popędu płciowego. Męskim od-
powiednikiem Ewy stałby się wówczas Leverkühn z Doktora Faustusa Th o-
masa Manna oraz, będący jego biografi cznym wzorcem, cierpiący na choro-
bę weneryczną Franz Schubert.

Charakterystyczne dla początkowego stanu zatrucia toksynami gono-
koków są wzruszenia wywołujące czasem napięcie układu mięśniowego 
i hiperfunkcję wszystkich tkanek. Doznania psychiczne oscylują między 
przestrachem, niepokojem, potrzebą ciągłej zmiany miejsc i są związane 
z nadmierną pobudliwością seksualną. Opis takich wzruszeń znajdował 
się między innymi w rozprawie dr. Alexandre’a Cullerre’a De l’excitation 
sexuelle dans la psychopathies anxieuses59, w której lekarz zebrał wiele przy-
kładów związków życia erotycznego ze stanami neurozy i lęku, wynikają-
cych zresztą również ze strachu przed karami zapowiadanymi przez religię 
i moralność. Charakterystycznym symptomem miała być wówczas uciecz-

57 J. Roux, Psychologie de l’instinct sexuel, Paris 1899, s. 30.
58 Zwróciłem na to uwagę w Dzieje grzechu, „LiteRacje” 2011, nr 4.
59 „Archives de Neurologie”, Fevrier 1905.
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ka w muzykę jako swego rodzaju substytut, bezpieczne rozładowanie na-
pięcia seksualnego60.

Z badań nad seksualnością wynikało również to, że zainteresowanie mu-
zyką miało związek z doznaniem erotycznym prawie wszystkich badanych 
kobiet w wieku dojrzewania. Wspólne ekscytacje osobowością i grą wir-
tuoza na koncercie miały coś z kolektywnego orgazmu, mogły przypomi-
nać dawne Bachanalia lub Tesmoforie. Do specjalnych opisów tych stanów 
można zaliczyć również ekscytacje młodego Krzysztofa z powieści Romaina 
Rolanda. Dojrzewanie erotyczne powszechnie łączono z histerią61. Przywo-
łania, oczywiście, można mnożyć. Ważne jest jednak to, że podobnie można 
ująć nerwicowe zachowania partnerów bohaterki. Psycholodzy z lat trzy-
dziestych, na przykład Alfred Dryjski w Zagadnieniach seksualizmu62, wielo-
krotnie przywołują Łukasza Niepołomskiego z powieści Żeromskiego jako 
przykład pacjenta z wyraźną nadpobudliwością płciową, która – osaczona 
lękiem przed niemoralnością czynu – przeistacza się w słabość, chorobę so-
matyczną i prowadzi do emocjonalnej izolacji.

Portret Ewy stworzył mężczyzna. Portret biologistycznie sfunkcjonalizo-
wany wedle najnowszych ówczesnych osiągnięć psychiatrii. Portet trumien-
ny umierających emocji. Ale taki portret, jaki znamy pod nazwą parsuny (od 
persona) – rosyjskiego portretu świeckiego tworzonego na wzór ikony, mają-
cego wiele z dziedzictwa sarmackiego portretu trumiennego z XVII wieku. 
Ale i z nowego malarstwa symbolistów kijowskich, na przykład Wrubla.

Mistyczną drogą wyjścia, ucieczką w prawdziwą wiarę młodego człowie-
ka były biblioteczne albumy z ikonami.

60 Znakomite studium Colina Scotta: Sex and Art, „Journal of Psychology” 1896, t. 7, 
nr 2, ujawnia, że hipotezy Cullerre’a były trafne.

61 J. Janet, L’Etat mental des histriques, ed. IIe, Paris 1911, s. 178–182.
62 Wydanie II, rozszerzone, Łódź 1948.





V. Pożegnanie ikony

Jednym z bardziej niezrozumiałych zadań stawianych prawosławiu przez 
teologów i historyków sztuki pochodzących z Zachodu jest poszukiwanie 
znaczeń symbolicznych ikony oraz domaganie się, by jej sens, dzięki in-
terpretacji przedstawionego tematu, uczynić oczywistym. Poszukiwania te, 
zrodzone z potrzeby interpretowania dzieł malarskich za pośrednictwem 
odkrywanych w nich symboli, zdradzają – zapewne wbrew poznawczym 
intencjom badaczy – swoistą konfuzję epistemologiczną: interpretacja sym-
boli służy nie tyle objaśnieniu treści samej ikony, ile wydobyciu z niej zro-
zumiałych dla każdej kultury religijnych sensów, które nadają jej znaczenie 
pretekstowe, ujmując z perspektywy zewnętrznych wobec niej oczekiwań 
badawczych. Wydobyty i wyjaśniony symbol, otwierający przede wszystkim 
możliwość defi niowania ikony jako opisu stanu świata, wprowadza do nauki 
o niej dialektyczny charakter interpretacji dzieła sztuki umożliwiający po-
służenie się ikoną jako ekfrasis, za pomocą której interpretatorzy mogą poro-
zumieć się co do podstawowych elementów przedstawionego na niej świata.

Dialektyka jest cechą i dyspozycją (Arystotelesowska ‘eksis) myślenia za-
chodniego, w dużej mierze opartego na fi lozofi i hellenistycznej i na doktry-
nach rzymskiego Kościoła. Dialektyczność myśli Zachodu, domagając się 
częstego potwierdzania egzystencji, przedstawiania legitymacji tożsamości 
(gr. symbolon), jest podstawą rozumienia prawa, piękna i religii. Nie może 
być jednak sposobem poznawania zjawisk, procesów i rzeczy tajemnych, 
niedostępnych logice, drogą pojmowania świata opartego na asocjacji, do-
stępnego przede wszystkim – tak jak ikona – sferze intuicji i emocji. Jest 
tak może dlatego, że twarz wyrażająca myśl i wprowadzająca ową dialek-
tykę poznania w ikonie po prostu nie istnieje. Nieosobowe są także twarze 
męczenników i świętych, nie mówiąc już o istotach ze szczytu hierofanii63. 
Jednym z ważniejszych zakonów ikony jest to, że nie maluje się twarzy (ani 
nie nadaje się postaci) Boga Ojca i Ducha Świętego. 

63 Rozwinięcia tego tematu dokonałem w: L’oeil de l’icône, [w:] „IRIS”, L’oeil fertile, éd. 
D. Chauvin, Grenoble 1997, s. 135–142; oraz w: Oko ikony [w:] Moje przestrzenie. Szkice 
o wrażliwości ludzkiej, Kraków 2004, s. 80–88.
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Dionizy Pseudo-Areopagita głosił, że o Bogu nie można powiedzieć, że jest wielki 
lub mały, silny lub słaby, dobry lub zły. Jest to absolutnie apofatyczna wizja nie-
dostępnego Majestatu. Jesteśmy bezsilni wobec Pierwszej Osoby Boskiej, która 
jest i prawdopodobnie przez całą wieczność pozostanie przed naszą świadomością 
zakryta. Do Pierwszej Osoby Boskiej mamy dostęp tylko przez Jezusa Chrystusa 
i poprzez sofi ologiczne aspekty teologii, czyli przez stopniowe przywracanie naszej 
świadomości ziemskiej świadomości Sofi i niebiańskiej. Do Boga Ojca mamy do-
stęp tylko przez Osobę Syna, który wcielił się w postać ludzką. Obrazem i podo-
bieństwem Boga Ojca jest Jezus Chrystus. Kto widział Syna – widział Ojca. Boga 
nikt nigdy nie widział. To jest w Ewangelii według św. Jana. Stąd u św. Grzegorza 
Palamasa w teologii nie stworzonych energii Boskich jest powiedziane, ze Bóg 
jest absolutnie niedostępny jakiemukolwiek postrzeganiu, nawet najwyższych 
bytów subtelnych. Natomiast dla naszej świadomości jest Sofi a, przedwieczna 
towarzyszka Boga. W Kościele wschodnim jest zakaz przedstawiania Boga Ojca64.

Co do Ducha Świętego, który nigdy nie objawił się w Osobie, a więc 
nie może być przedstawiony, trzeba powiedzieć, że jego obecność zawie-
ra się w ikonie Matki Boskiej (poczęła Syna z Ducha Świętego). Ducha 
Świętego przedstawia się więc jako sprawczą moc, energię, wolę, a nie jako 
Osobę. Ikony są zaś obrazem tylko osób i niektórych by tów  sub t e lnych 
(aniołowie), które są wysłane ze świata niematerialnego i przyjmują jedynie 
kształt ludzkiej, ale przecież skrzydlatej postaci. Ikonę określa zawsze real-
ność, dlatego każda z nich jest zarazem „tu” i „tam” cudowna, to znaczy: 
znosi przepaść pomiędzy prawdą obu światów, ukazując t e t yc zny, nie zaś 
d i a l ek t yc zny układ przestrzeni duchowej i przestrzeni wcielenia.

Tymczasem przywołany już na początku dychotomiczny układ s ymbo-
lo log i i  Zachodu pomiędzy oba te światy wkłada pryzmat rozumu: chce 
wiedzieć i zrozumieć, o co właściwie chodzi w przedstawieniu ikonicznym. 
Dlatego badacze zachodni posługują się teorią symbolu, metodą emblematu 
i alegorii, by dokonać przekładu „ponadrealnych” treści duchowych na ich 
zracjonalizowane sensy, zapominając, że przecież znaczeniem ikony jest ona 
sama. Ikona nie jest fi gurą, to znaczy: nie jest tym, co można nazwać ikoną, 
lecz rzeczywistym istnieniem tego, co przedstawia.

Początek epoki racjonalizacji ikony wiązałbym z odczytywaniami Trój-
cy Świętej Andrieja Rublowa65. Zwana czasem Trójcą starotestamentową lub 
Gościnnością Abrahama (w przydawanych nazwach widać chęć symbolicz-
nego i mitotwórczego opisu tematu), przedstawia tylko trzech aniołów. An-
driej Rublow, idąc drogą prawodawców kanonu (św. Cyryla, św. Maksyma 

64 Wyjaśnienie pochodzi z wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego. Zob. Z. Podgórzec, Wo-
kół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985, s. 133.

65 Nie tyle one są różne, ile różne są interpretacje przedstawień malarskich na ikonie 
Rublowa. Odwołuję się do prac podstawowych w tym zakresie: P. Evdokimov, Sztuka ikony. 
Teologia Piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999; M. Ałpatow, Rublow, przeł. J. Guze, 
Warszawa 1975; i innych, zwykle teologicznych, przywoływanych w kolejnych przypisach.
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Wyznawcy i św. Jana Damasceńskiego), w tych trzech aniołach zawarł obec-
ność Trójcy Świętej. Są tu także uwidocznione ściany kamiennego domu, 
drzewo i skała, stół nakryty obrusem i stojące na nim naczynie. Nic niczego 
„nie przypomina”, niczego nie symbolizuje; ikona odsyła postaci i rzeczy do 
samych siebie.

Przekaz oczywisty, jasny, prawdziwy, dotykający tajemnicy Trójcy Świętej 
bez jej przedstawionej poprzez personifi kację obecności. Czego innego do-
magają się komentatorzy. Przywołują idee symbolizowania tajemnicy (anioł 
po prawej stronie stołu to Chrystus, anioł środkowy – Bóg Ojciec, anioł 
lewy – Duch Święty) i teologiczne wyjaśnienie funkcji przedmiotów (czara 
na stole to symbol kielicha eucharystycznego, drzewo – rajskiej jabłoni zaka-
zu poznania rzeczy dobrych i złych, skała – wody życia, z której jako Duch 
Święty wytrysnęła na pustyni). Dom ma symbolizować obecność Chrystu-
sa, czyli Kościół. Symbolika tak objaśniana jest jednoznaczna i teologicznie 
spłycona, tak że ikona została potraktowana zaledwie jako naiwna i zarazem 
dydaktyczna stronica z Biblii pauperum. Celują w takim „ułatwianiu” zrozu-
mienia nie tylko niektórzy badacze sztuki prawosławia66, lecz przede wszyst-
kim teolodzy katoliccy, nieposkromieni w swej demagogicznej ekspansji67.

Problematyka „pierwszej interpretacji” postaci z ikony Rublowa zosta-
ła w znacznym stopniu wprowadzona do interpretacji ikony dość wcześnie 
pod wpływem działań misyjnych ruskiej cerkwi wśród Zyrian w obwodzie 
permskim prowadzonych przez Stefana z Permu żyjącego w czasach Andrie-
ja Rublowa. Na potrzeby nauczania na ikonie, którą sam wykonał i która 
ma tę samą co Trójca Święta kompozycję, dodał napisy w języku zyriańskim: 
nazwał (tekst na banderoli) aniołów po lewej, po prawej i w środku odpo-
wiednio: Py, Puiltos, Ai, a więc określił imiona Trójcy kolejno jako Syna, 
Ducha i Ojca. Ta właśnie tradycja, będąca przekładem ikony na język ob-
cego pisma, stała się źródłem interpretacyjnych dywagacji teologów oraz 
doksografów w łonie samej Cerkwi. Pozwoliła też na rozwój interpretacji 
właściwy Kościołowi rzymskiemu.

Wedle symbolologicznej wykładni paulińskiej – ikona Trójcy Świętej 
przedstawia układ trzech postaci aniołów oznaczający idealną równość, po-
nieważ anioły zostały wpisane w okrąg68. Wedle interpretacji karmelitańskiej 
owe trzy postacie tak są ułożone, że obrysy sylwetek ich ciał układają się 
w kształt kielicha69. Wynika stąd, że czara (kielich) przedstawiona na stole 
byłaby podwójną fi guracją naczynia liturgicznego. Księża teologowie doda-

66 P. Evdokimov, op.cit., s. 295. 
67 Ks. W.  Cichosz, E.  Pankowska-Siedlik, Teologiczna pedagogia ikony na przykładzie 

„Świętej Trójcy” Andrzeja Rublowa, „Studia Gdańskie” 2009, nr XXIV, s. 119–138.
68 A. Kamieński OP, Mistyka Wschodu, „List” 2005, nr 3.
69 W. Barwiński OCD, Moje spotkanie z ikoną „Trójcy Świętej” A. Rublowa. Próba jej od-

czytania, „Zeszyty Karmelitańskie” 2000, nr 2 (12).
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ją, że połączone skrzydła aniołów symbolizują wspólnotę, jedność i ducho-
wą płynność przedstawionych osób70. Tę wspólnotę symbolizują też zwroty 
twarzy aniołów: kierują się wzajemnie ku sobie. Wyznaczają zarazem trzy 
odcinki, dzieląc obraz na trzy trójkąty.

Co do podziału – wypada się zgodzić z tak przedstawioną geometrią ry-
sunku; wynika ona jednak z samego malarskiego (ikonicznego) kanonu po 
prostu. Aniołowie natomiast nie tyle „patrzą na siebie”, ile są skierowani ku 
środkowi obrazu. Na środku stołu, tam, gdzie „kielich”, wcale nie odnajdują 
punktu skupienia. Środkiem obrazu nie jest czara (symbolicznie interpreto-
wana jako kielich środkowy), lecz wyobrażony punkt przecięcia linii prowa-
dzonych od spoczywających na krawędziach stołu anielskich dłoni. W in-
terpretacji symbolologicznej stół zamienia się w ołtarz, a ciemny prostokąt 
małego obrusa znajdujący się na dużym białym obrusie ma być rozumiany 
jako symbol ziemi z jej czterema kierunkami71. Aniołowie pod stopami mają 
podnóżki (symbole godności królewskiej)72. Każdy z aniołów dzierży laskę 
(pastorał) symbolizującą jednakową władzę Trzech Osób Boskich. Kielich 
symbolizuje Eucharystię73. Po odsłonięciu wierzchniej warstwy farby kieli-
cha ma się pojawić obraz Baranka74. 

A gdzie podziała się w tych interpretacjach ikona?
Szczególnie dyskusyjna w świetle interpretacji symbolologicznej jest 

kwestia wolnego miejsca przy stole. Niektórzy teolodzy uważają, że jest 
ono przeznaczone dla widza oglądającego ikonę, zaproszonego do jedności 
z Trójcą75. Nic bardziej mylnego. Ikona – po pierwsze – nie jest ogląda-
na i nie wprowadza widza w świat, który zapisała; po drugie – nie można 
w ogóle „wejść w jedność” z Trójcą, bo to nie tylko znieważenie hierarchii, 
ale i sprzeczność z samą istotą prawosławia, którą jest schodzenie świętości 
z nieba na ziemię, a nie wstępowanie ziemi ku górze. Puste miejsce nie jest 
zarezerwowane dla gościa; wynika ono z kompozycji Trójcy, która sama sie-
bie – właśnie jako Trójca – zamyka, dopełnia i skupia. 

W powyższej interpretacji pojawił się jednak kluczowy dla rozumienia 
myśli Zachodu o ikonie problem: zestawieniu ulegają dwa porządki: porzą-
dek ikony ujmowany jako porządek emanacy jny  (schodzący) i porządek 
namalowanego obrazu a s sun tywny  (wznoszący się). Ten pierwszy – właś-
ciwy sztuce i teologii prawosławia – organizuje świat ze względu na domina-

70 Ibidem, por. przypis 5.
71 H. Nouwen, Behold the Beauty of the Lord. Praying with Icons, ed. Notre Dame, Indiana 

1987, 23–24.
72 Andrzej Kamiński, Mistyka Wschodu, op.cit., s. 296.
73 Ibidem.
74 P. Evdokimov, op.cit., s. 296.
75 A. Kamieński, op.cit., s. 297; M. Jinkins, Invitation to Th eology. A Guide to Study, Con-

versation and Practice, London 2001, s. 278.
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cję tego, co jest na górze; ten drugi ujawnia możliwość przeniknięcia tego, 
co jest na górze, przez człowieka spoglądającego ku niebu. Te dwa porządki 
różnicują dwa światy: t eo log i i i s o f i o log i i.

Ikona pozostaje w kształcie kanonu, który sama zapoczątkowała, jak 
ustalił Stogław76 z 1551 roku. Jako dzieło teologiczne jest zarazem swoją 
własną hermeneutyką, nie ma zatem innych znaczeń, niż sama ustala. Pola 
interpretacji natomiast często wykraczają daleko poza jednolity uniwersa-
lizm ikony – daje się to zauważyć choćby w przywołanym wyżej zróżnicowa-
niu postaw badawczych w stosunku do symboliki trzech aniołów: poznaniu 
znaczeń towarzyszy niezborność teologiczna tak dalece sprzeczna, że nawet 
Bóg Ojciec rozumiany bywa jako osoba namalowana w miejscu anioła ozna-
czającego Chrystusa, Syn Boży może zaś być przedstawiony w miejscu przy-
padającym Stwórcy. 

Tymczasem do pustego domu Abrahama przybyli aniołowie – nie ma 
gospodarza ani jego żony. Widzimy Trójcę światła. Nie ma Abrahama – 
może owo puste miejsce przy stole oznacza wyjście gospodarza w nieznany 
świat, wyjście z „zadomowienia się w religii”77, jak niegdyś porzucenie Ur, 
miasta „po drugiej stronie Eufratu”? I może to właśnie przez jego nieobec-
ność silniej dotyka nas obecność aniołów? Przedstawienie, że kogoś lub cze-
goś nie ma, jest równie znaczące jak przedstawienie osoby i rzeczy obecnej 
na obrazie. Ikona jest tautologią, au tohe rmene i ą. Jest au toke f a l i c zna 
jako dowód na istnienie Boga. Należy do porządku ponaddyskursywnego. 
Nie można rozwikłać wewnętrznej spoistości Trójcy Świętej.

Teologia zachodnia, teologia myśli utylitarnej, ma jednak tę cechę, że 
poznaje poprzez rozłożenie świata na cząstki; jej gnoseologia jest s ch i zo -
mor f i c zna  (spac jowana)78, złożona z fragmentów i odniesień. Teologia 
prawosławia jest całościowa (holistyczna), co znaczy, że jej epistemologia jest 
tautologiczna i jednocząca. Poznanie tajemnicy w pierwszej teologii umożli-
wia opis obrazu przez jego słowną interpretację; dotknięcie wiedzy w teolo-
gii drugiej przynosi kontemplacja obrazu (ikony) jako Logosu.

76 Stogław to Sobór Stu Rozdziałów zwołany w Moskwie, zalecający naśladowanie kano-
nu Rublowa i stawiający jego Trójcę Świętą za wzór ikonopisania.

77 Tak przypuszcza w wielu swoich rozmyślaniach Jerzy Nowosielski. Również w: Z. Pod-
górzec, Wokół ikony, s. 127–140.

78 Pojęcie stosowane i wprowadzone do antropologii przez Gilberta Duranda jako zob-
razowanie struktur dziennych wyobraźni dynamicznej (l’imaginaire), oddające kontrastyw-
ny charakter postrzeganej rzeczywistości będącej przedmiotem poznania. Zob. Les structures 
 anthropologiques de l’imaginaire. L’introduction à l’archetypologie générale (XI-ème édition), 
Paris 1992, rozdz. Le régime diurne de l’image, s. 67–214; a także: W. Szturc, M. Dybizbański, 
Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006, s. 244–246.
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Latem 1885 roku w cerkwi św. Cyryla w Kijowie umieszczono namalo-
wane przez Michaiła Wrubla ikony. Namalowane, nie zaś napisane. Malarz 
o polsko-duńskim pochodzeniu, z różnym szczęściem przyjmowany do prac 
konserwatorskich i ikonografi cznych w Soborze św. Włodzimierza, zazna-
jomiony dość dobrze ze sztuką zachodniej Europy, otrzymał zamówienie 
namalowania ikon Chrystusa, św. Cyryla, św. Atanazego i Bogarodzicy. Aby 
je wykonać (w starej technice malarskiej na płytach cynkowych, przeważnie 
poddawanych działaniu kwasu solnego), prowadził studia nad bizantyjskimi 
tradycjami ikony w malarstwie weneckim. 

Z tych czterech ikon namalowanych przez Wrubla najbardziej istotna 
dla idei zetknięcia z sobą Wschodu i Zachodu jest Bogarodzica. Przedstawia 
ona portretowe ujęcie en face Madonny z Dzieciątkiem; siedząca na tronie, 
przypominającym stelę ołtarzową lub znany portyk Boga-Ojca z Ołtarza 
Gandawskiego Jana van Eycka, nosi wszelkie cechy upozowanej fotografi i; 
znika płaszczyznowość obrazu, a jego miejsce zajmuje wąska i płytka, lecz 
jednak architektoniczna perspektywa ujęcia. Harmonia i symetria wynikają 
nie tylko z równowagi lewej i prawej strony postaci, lecz także z portreto-
wej fi guracji przypominającej prezentacje dziecka przez jego matkę, znaną 
dawnym ikonom oraz malarstwu włoskiemu okresu renesansu. Centralną 
postacią dzieła jest mały Jezus, podstawę symetrii pionowej stanowi zaś 
opuszczona spod jego sukienki biała nóżka. Daje się zauważyć, że twarz 
Dziecka jest odmłodzoną o jakieś dwadzieścia lat twarzą Matki Boskiej. 
Tego rodzaju przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem należą do grupy 
familiarystycznej malarstwa europejskiego, której uzasadnień na gruncie re-
ligijności Niderlandów dodał Rembrandt, malując scenę Narodzin Pańskich 
we fl amandzkiej chacie i ubierając Maryję we fl andryjski odświętny strój. 
Na ikonie Wrubla widzimy jednak wenecki typ kroju ubrania, charaktery-
styczny dla północnoitalskiego malarstwa od XVII wieku.

Nie o strój, nie o kompozycję i nie o perspektywę jednak chodzi. Podsta-
wową interpretacją ikonicznego wzorca Bogarodzicy dokonaną przez Wrub-
la jest posłużenie się modelem kobiecym w rysowaniu i malowaniu twarzy 
Matki Boskiej. To twarz Emilii Lwowny Prachowej, żony jego pracodawcy 
i wybitnego ikonografa, nadzorcy konserwacji monasteru św. Cyryla i Sobo-
ru św. Włodzimierza w Kijowie79.

79 Zagadnienie symbolizmu i jego tradycji u Wrubla wielokrotnie omawia, także ze 
względów biografi cznych, Izabella Malej. Zob. jej prace: Wędrówki męskiego ego w poszuki-
waniu animy […], „Slavia Orientalis” 2012, nr 3, s. 309–320; Symbol – jaźń – marzenie 
senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michała Wrubla [w:] Wielkie tematy kultury 
i literatury słowiańskiej. Sen, red. E. Komisariuk, Wrocław 2012, s. 77–89; Malarstwo rosyjskie 
przełomu XIX i XX wieku. U źródeł mitu. „Pan” Michała Wrubla [w:]Współczesne badania nad 
kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 101–122.
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Pominąwszy romansowo-awanturniczy wątek miłosny, dający początek 
skandalowi obyczajowemu i religijno-moralnemu znanemu właściwie całej 
Rosji, zauważmy raczej, że Wrubel dokonał w ramach samej ikony jej rein-
terpretacji: gwałtownie przerwał hermeneutyczne koło ikonicznego kodu 
i zniszczył teologiczną spójność eikonu Bogarodzicy. Otworzył w ten sposób 
drogę do semantycznych nadużyć i niszczącej sens ikony ergocentrycznej 
interpretacji. Interpretacja jako narzucenie obcych metod użytych w kon-
kretyzacji znaczeń obrazu jest i konok l a zmem, podobnie zresztą jak ope-
racje symboliczne dokonywane na kanonicznym hermeneion ikony – są jej 
sprofanowaniem.

Wrubel, jak wspomniałem, nienależący do duchowego rdzenia Cerkwi 
artysta o zachodnioeuropejskim rodowodzie i wykształceniu, posłużył się 
w tworzeniu dzieła postacią własnej kochanki, uwikłanej w niestosowny, 
a nawet niemoralny związek z malarzem oraz sięgnął po wzór pracy arty-
stycznej obcy tradycji ikonopisania: portretowana Emilia Prachowa była 
z pochodzenia Francuzką, a stylem zachowania szokowała nawet dość otwar-
ty na niekonwencjonalne relacje towarzyskie petersburski świat artystycz-
ny, znany skądinąd także ze skłonności do demonstrowania wolnej myśli 
i zamiłowania do prowadzenia p s eudo t eo log i c znych  dysput o sztuce. 
Co więcej – w latach późniejszych obrażony na Emilię jej malarz-kochanek 
wykorzystał twarz Bogarodzicy-Prachowej jako wizerunek twarzy Demona 
siedzącego w ogrodzie oraz do nadania mimicznych rysów ceramicznej rzeź-
bie nazwanej Głową Demona (z 1890 roku). 

Ważniejsze jednak od samego bluźnierczego gestu, jakim było przenie-
sienie twarzy kobiety najpierw na ikonę Matki Boskiej, potem na twarz 
demona, jest przejście od ikoniczności dzieła do antropologii procesu twór-
czego: twarz Prachowej ucieleśniająca istotną przemianę emocjonalnego 
stosunku do modela i człowieka zarazem pełni funkcję zastępczą w sto-
sunku do ikonografi cznego pierwowzoru Bogarodzicy, jest fi guratywnym 
przedstawieniem motywu ucieleśnienia najwyższego piękna dotkniętego 
ludzką namiętnością, podlegającego zatem prawom cielesności, jakim nie 
podlega ikona: starzeniu się, gorzknieniu charakteru, zwyrodnieniu rysów 
twarzy zdradzającym psychikę człowieka jako pole walki anioła i szatana. 
Temu samemu służy niekanoniczne, lecz ekspresyjne wykorzystanie gład-
ko kładzionego na ikonie koloru niebieskiego: na portrecie Demona (De-
mon siedzący w ogrodzie, 1890, Galeria Trietiakowska) kolor ten przechodzi 
w odmianę metalicznej granitowogranatowej faktury zastępującej zwykle 
stosowaną w takich przedstawieniach zieleń ogrodu. Barwnik grafi tu i sta-
lowy poblask użyte są przede wszystkim do przedstawienia wielokryształo-
wej, geometrycznie pomiętej faktury tła, co oczywiście wiąże go z żywiołem 
ziemi, nadając mu plastyczną formę mozaikowo ułożonych kryształów soli 
miedziowych, przypominających zwisające ku ziemi ciężkie kwiatostany, 



68 Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci

a ogólnie: formę faktury zastępującą płasko kładzioną farbę. Szata demona 
będącego in f e rno f i kac j ą  postaci Prachowej utrzymana jest w zimnym 
szafi rze związanym z lucyferyczną barwą „łzy nieba”. Wprowadza ona temat 
upadku smutnego Lucyfera z nieba na teren pustego, bezludnego ogrodu 
ludzkiej samotności. Na tym obrazie można zauważyć rodzenie się podstaw 
transcendencji negatywnej, nakierowanej na nicość pustej transcendencji. 

Możliwość takiego odejścia Michała Wrubla od fi lozofi i ikony została 
zapowiedziana wcześniej, właśnie w ikonie Bogarodzicy-Prachowej. Jest ten 
obraz punktem odważnego przełomu w sztuce rosyjskiej, skłonnej odtąd 
traktować ikonę jako metaforę ludzkiego losu, uzasadnianego jednak jesz-
cze w stosunku do transcendencji pozytywnej, nakierowanej na istnienie 
wyższego duchowego świata, reprezentowanego tradycyjnie przez fi gurację 
Rodzicielki Boga, która jest jedyną możliwą do przedstawienia (poprzez per-
sonifi kację) obecnością Ducha Świętego.

Oczywiście transformacja twarzy Bogarodzicy jest uzasadniona odnie-
sieniem się Michała Wrubla do sztuki i estetyki zachodnioeuropejskiej, wy-
nika z intelektualnego i emocjonalnego zachwytu francuskim malarstwem 
portretowym wykorzystującym twarz przedstawianej osoby jako terytorium 
ścierania się blasku i ciemności, kontemplacji i wyuzdania, subtelnej bo-
skości i właściwego ciału erotycznego pragnienia spełnienia pożądania80. 
Warto dodać, że odejście od jednoznaczności sakralnego wizerunku twarzy 
nastąpiło przez zmianę kierunkowej perspektywy modelowania portretu: 
z układu symetrii związanego z przedstawieniem en face malarz przechodzi 
w profi lowe ujmowanie twarzy i sylwetki modela już w kompozycyjnym 
założeniu obrazu. Ucieleśnienie twarzy człowieka bez duszy, jeśli można tak 
powiedzieć, wyrosło więc z potężnej destruktywnej emocji skierowanej ku 
osobie portretowanej, która z pozycji wysokości Bogarodzicy, wynoszącej 
malarza ku boskiej hierarchii, strąciła go w sferę ziemskiego ciała tożsamego 
z fi zyczną żądzą Vanitas.

Doszło więc do niegodnego z punktu widzenia tradycjonalistów i teolo-
gów prawosławnych wykorzystania ikony jako interpretacji subiektywnego 
stosunku do kobiety, do podważenia rangi hermeneion przez egocentryczną, 
ikonoklastyczną, choć twórczą działalność. Nie bez znaczenia jest fakt waż-

80 Malarstwo symbolistyczne Wrubla, odwołujące się do ikony i ją transformujące tema-
tycznie i formalnie, należy do tego samego nurtu, w którym zagłębiła się estetyka francuska 
i angielska (choć z różnych powodów) końca XIX wieku. Znane w Europie pisma Roberta de 
la Sizeranne’a a zwłaszcza rozmaite eseje i rozprawy z historii sztuki Émile’a Mâle’a (zebrane 
później w tomie L’art religieux du XIII siècle en France. Etude sur iconograohie du moyen âge et 
sur ses sources d’inspirations, Paris 1989) przedstawiają rozmaite możliwości interpretacji sztuki 
dawnej jako instrumenty wyrażania prawd o świecie współczesnym i zarazem ukazują ich 
indywidualne możliwości interpretacyjne mające źródło w wyjątkowości, a zatem i różnorod-
ności twórczych talentów. 
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kiej przemiany, która w malarstwie rosyjskim została jednak przyjęta jako 
drogowskaz nowej sztuki. Można ją określić modelowo jako przejście od te-
ologii do antropologii, od hermeneion do intrerpretation. Choć ikona Boga-
rodzicy Michaiła Wrubla jest obrazem religijnym (za taki jest uważana przez 
oglądających ją zgromadzonych) i ma swoje realne miejsce w malarskim 
cyklu cyryliańskim, to przecież nie jest już ortodoksyjnym un iwe r sum, 
unieważnia bowiem lub bierze w nawias z s t ępu j ą cy  cha r ak t e r  s a c -
r um. Może być podziwiana jako dzieło sztuki, ale nie może być adorowana 
i w tym sensie nie należy już do duchowej wspólnoty prawosławia. Skrzy-
żowanie myśli i techniki malarskiej Zachodu z hermeneion Wschodu na-
stąpiło, jak przypuszczam, w twórczości Michaiła Wrubla; poza dramatem 
twarzy Bogarodzicy i jego malarskimi przedstawieniami widać je równie wy-
raźnie w pojedynczym przedstawieniu adoracyjnym zatytułowanym Misza 
jest wierny Demonowi, będącym podwojonym przeżyciem twarzy kob i e t y -
-Boga rodz i cy: dystansujący się od tematu malarskiego przedstawienia – 
przez gramatyczną trzecioosobową formę – tytuł obrazu odnosi się raczej do 
formuły z książkowej ilustracji (jako transformacji banderoli z napisami na 
ikonach) niż do ikonicznego kanonu przedstawiania Bogarodzicy. 

Takie transformacje jako dowody wielkich przemian w sztuce rosyjskiej 
podziwiał również inny malarz w monasterze św. Włodzimierza, zatrudnio-
ny jako konserwator ikon – Michał Niestierow.

Jego twórczość jest również dowodem, jak agresywnie przystępowała 
europejska teoria symbolu i nowej sztuki do świata ikon prawosławnych. 
Nie tylko zresztą malarstwo Niestierowa, ale także Wiktora Michajłowicza 
Wasniecowa (które odchodziło od kanonu ikony i choć od ponad stu lat 
zajmowało poczesne miejsce w Cerkwi prawosławnej, budziło teologiczne 
wątpliwości i spory), jest w zasadzie dopuszczone przez prawo cerkiewne do 
publicznego wystawienia w sakralnej przestrzeni. 

W tym miejscu trzeba przywołać istnienie innej rosyjskiej tradycji malar-
stwa, tradycji, która poddaje reinterpretacji drugie źródło tworzenia ikon, ja-
kim jest XVII-wieczna realizacja kanonu dokonana przez Siemiona Uszakowa. 

Malarz ten jest znany dzięki ikonom, które weszły w świat prawosławia 
tak głęboko, że wydają się dziełami anonima (jak Matka Boska Włodzimier-
ska). Tymczasem niezwykłą indywidualną wypowiedzią Uszakowa stała się 
ikona Trójcy Świętej nawiązująca do kompozycji dzieła Andrieja Rublowa, 
nazywana też Archanioły w gościnie u Abrahama lub Trójca Siemiona (Szy-
mona). Na uwagę zasługuje tu ułożenie płaskiego obrazu trzech aniołów 
odpowiadające w swej geometrii układowi nadanemu przez Rublowa na tle 
malowanej architektury, stanowiącej perspektywę obrazu, tak charaktery-
styczną dla malarstwa zachodniego. Z punktu widzenia obrońców kanonu 
ikona ta nie jest samodzielnym przedstawieniem obrazowym: jej kompozy-
cja opiera się na zestawieniu różnych porządków (tu personifi kacje aniołów 
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i przedmioty liturgiczne zestawione są z architektonicznie rozrysowanym 
i stematyzowanym jako ciąg budowli tłem malarskim), charakterystycznym 
dla barokowej sztuki Zachodu. Zestawienie postaci alegorycznie wiązanych 
z innymi uczestnikami fabuły sugerowanej na obrazie jest w ogóle charakte-
rystyczne dla twórczości Uszakowa. Można je dostrzec na obrazach: Bogaro-
dzicy z młodzieńcem, Otieczestwo, na ikonach męczenników, którym towa-
rzyszą świadkowie cierpienia. Mimo znacznego odejścia od kanonu ikony 
przez wprowadzenie tematyki świeckiej i przede wszystkim barokowej per-
spektywy rysunku, przez połączenie zasady „spojrzenia ku górze” i „widoku 
z góry”, prawosławie akceptowało tego rodzaju przedstawienia malarskie, 
także, co może dziwić, ze względów teologicznych. Właśnie dlatego stano-
wią one źródło określonego dylematu teologicznego prawosławia. Ważnemu 
namysłowi poddał to zagadnienie Jerzy Nowosielski:

W systemie sofi ologicznym mieści się cała sztuka w ogóle, bo jest to system ot-
warty, dynamiczny, w odróżnieniu od systemu chrystologicznego, który jest syste-
mem zamkniętym, statycznym. Nie zapominajmy jednak, że sztuka wstępująca 
nigdy nie może osiągnąć poziomu realizmu eschatologicznego typowego jedynie 
dla ikony, a więc sztuki zstępującej. Natomiast możliwe jest przeniknięcie pew-
nych elementów ikony do sztuki wstępującej, możliwe jest zasilenie przez ikonę 
sztuki szerszego kręgu rzeczywistości empirycznej oraz proces odwrotny. Ikona 
żywi się pewnymi elementami sztuki świeckiej81.

Gdy przyjrzymy się charakterowi wprowadzania do ikony elementów ze 
sfery profanum (świeckich), dostrzeżemy, że wiążą się one z ciałem ludzkim. 
Pierwszym brzemiennym w skutkach rezultatem oddziaływania tego princi-
pium malarstwa Zachodu na malarstwo rosyjskie jest sposób przedstawiania 
Zmartwychwstania, które w ikonie ma swój sens o tyle, o ile jest pokaza-
niem przyszłości i soterycznego sensu cierpienia, a nie jest, jak w sztuce 
Zachodu, przedstawianiem umęczonego, pobitego, poranionego i w koń-
cu martwego ciała. Takie przedstawienie skupione głównie na sadystycznej 
martyrologii Drogi Krzyżowej jest obce prawosławiu, gdyż nie ujmuje istoty 
łaski Zmartwychwstania. 

Drugim tematem granicznym ciała i jego ikonicznego obrazu jest wyob-
rażenie apokalipsy. Wspomniany już Wasniecow, duchowny i syn duchow-
nego, absolwent petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, zafascynowany 
twórczością oraz ideami Pieriedwiżników – pozostawił po sobie na tynkach 
cerkwi św. Włodzimierza w Kijowie freski obrazujące walkę żywiołów, za-
tem temat podstawowy dla sztuki Zachodu, zwłaszcza pod koniec XIX wie-
ku. Stanowią one tło interpretacyjnego odniesienia dla obrazu Jeźdźcy Apo-
kalipsy (1878 rok). Kompozycja obrazu ma charakter strefowy i odnosi się 
do kolejnych wersetów VI rozdziału Objawienia św. Jana. U podstawy rze-

81 Przytaczam słowa Jerzego Nowosielskiego, zob. Z. Podgórzec, Wokół ikony..., s. 67.
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czywistości przedstawionej na obrazie znajduje się piekło, w którym szaleją 
opętani potępieńcy obijający się o potrzaskane fi lary ziemskich budowli; 
w szarościach koloru widać skrzydła przybyłych z nieba, zapewne aniołów. 
Strefa ta jest zdominowana przez postać śmierci siedzącej na bladoszarym 
koniu; poddana jest dodatkowo władzy czarnego konia i jego jeźdźca trzy-
mającego w ręku wagę. Terytorium to jest wprowadzone przez konia ogni-
stej barwy i zostało zapełnione wyobrażeniami walki pomiędzy ludźmi, do 
której zagrzewa płomienisty miecz drugiego jeźdźca. Nad całością obrazu 
unosi się koń biały, niosący wojownika zagrzewającego do walki, który zo-
stał wysłany przez najwyżej ustawioną na obrazie postać Baranka łamiącego 
kolejne pieczęcie. Wzorzec wznoszący obrazu jest tu widoczny; odstępstwo 
od teologii polega jednak przede wszystkim na tym, że w przestrzeni piekła 
pojawiają się aniołowie (na ikonie może tam zejść jedynie Chrystus), Bara-
nek jako Pantokrator odnosi się zaś głównie do nauki Kościoła zachodnie-
go o ofi erze Chrystusa za nieprawości świata, a nie do Baranka mistyczne-
go, wskazującego Zbawienie i ciał zmartwychwstanie. Ostry dualizm ciała 
i ducha, materii oraz rzeczywistości pneumatycznej, ciemności i jasności, 
emblematycznie potraktowanych cnoty i występku też obce są kanonowi 
ikony. W dodatku półnagie ciała piekielnych szaleńców również nie miesz-
czą się w teologii ikony, mogła ona bowiem przedstawiać tylko jedną po-
stać nago: Chrystusa, i to właśnie w scenie Ukrzyżowania, dokumentując 
zwycięstwo odniesione nad śmiercią i ciała zmartwychwstanie. Wiadomo 
też, jakim znaczeniem w prawosławiu opatrzona jest nagość młodzieńca – 
świadka pojmania Jezusa w Getsemani – znana jedynie z drobnego wersetu 
najstarszej Ewangelii (według św. Marka)82. Do piekieł na ikonie może wejść 
tylko Chrystus, bo on, nie anioł, jest Zbawcą świata. Co i komu ma głosić 
anioł posłaniec Apolinarija Wasniecowa w piekle, skoro wszystko już consu-
matum est? I skoro w piekle apokalipsy nie ma opozycji profanum – sacrum, 
która stanowi podstawę teologii i sztuki Zachodu? 

Zasadniczą różnicą pomiędzy sztuką ikony a sztuką Zachodu jest to, że 
ikona patrzy na człowieka, że widzi jego postępowanie i myśli, sztuka za-
chodnia skłania zaś do patrzenia na obraz w poszukiwaniu nadających sens 
historii i biografi i cząstek bożego dzieła. Te dwa przeciwstawne kierunki nie 
mogą się nigdy zespolić w planie teologii obrazu; ich zespolenie możliwe 
jest albo przez symbol, albo przez alegorię lub metaforę, ale jest to jedynie 
możliwe na polu estetyki, nie zaś duchowego przeżycia jedności wszechświa-
ta. Stanowi to zarazem odejście od prawdziwego sensu ikony (od idei vera 
ikon). W ujęciu malarskim istnieje jednak jeszcze inna możliwość zetknię-

82 Na rangę tej najstarszej, napisanej po aramejsku Ewangelii zwraca szczególną uwagę 
Jerzy Klinger, O istocie prawosławia. Wybór pism, do druku przygotowali M. Klinger, H. Pa-
procki, wprowadzenie W. Hryniewicz OMI, Warszawa 1983.
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cia wschodniej i zachodniej sztuki: jest nią wprowadzenie perspektywy ar-
chitektonicznej jako tła przedstawienia fi guralnego. Ta tradycja, rozpoczęta 
przez Archanioły Siemiona Uszakowa jako jeden z wyrazów (obok Chrystusa 
Emmanuela) sprzeciwu wobec he re z j i  n e s to r i an i zmu  (odrzucenia bo-
skości Chrystusa człowieka aż do chwili Chrztu Pańskiego i uzasadnienia 
dwoistej natury Jezusa), jest – zdaje się – typowa także dla współczesnej, czę-
sto już poligrafi cznej, sztuki malowania ikon. Mimo wszystko – jest ona jed-
nak znakiem końca sakralnej tradycji ikonopisania i przejścia ikony w sferę 
sztuki malarskiej oraz grafi cznej. 

Spotykane w życiu codziennym parsuny to były twarze ludzi zmarłych, 
które w oczywisty sposób wnikały w mistyczne światy młodości. Przez stare 
fotografi e, książki z realistycznymi obrazkami, atlas anatomiczny i grube 
tomy ilustrowanych leksykonów Meyersa wnikało inne spojrzenie na śmierć 
i cmentarz. Znaczenie szczególne w takim „wyjściu” miała Noc listopadowa 
Wyspiańskiego, a zwłaszcza te części dramatu, w których rozmawiają z sobą 
Kora i Demeter. Ale oprócz Wyspiańskiego tę tajemną rozmowę prowadził 
też Słowacki. Wszystkie jego dostępne dzieła były tak ustawione, że wystar-
czyło sięgnąć ręką, by wydobyć któryś z szeregu kremowoszarawych tomów. 
To były właściwe Księgi Wyjścia. Cały dostępny świat – od ikony do emocji 
i cielesności – był w nich zjednoczony.



VI. Eleuzis Słowackiego

Antropolodzy kulturowi podążający śladem Mircei Eliadego zwykli uzna-
wać kulty ku czci Demeter za składniki mistyki agrarnej. „Sekret eleuzyński” 
miał przydać wartości oraz majestatu temu, czego nie można było ujawnić, 
co musiało pozostać zakryte przed oczami niewtajemniczonych; oni zresztą 
byli zobowiązani do milczenia o tym, co widzieli i co przeżyli83. Do dziś 
Eleuzis jest jedną z największych zagadek cywilizacji. Jeśli przyjąć nawet naj-
bardziej skromną w czasie długość trwania kultu, to trzeba mówić o tysiąc 
pięciuset latach, choć badacze religii często zawężają tak zwany okres eleu-
zyński do okresu pomiędzy kolonizacją Eleuzis (1580–1500 p.n.e.) a spale-
niem sanktuarium na rozkaz cesarza Teodozjusza w 392 roku n.e. Tak czy 
inaczej – ten długi okres odpowiada rozpiętości czasowej chrześcijaństwa! 

Po sanktuarium w Eleuzis, poza kilkoma – spornymi zresztą, gdy chodzi 
o autentyczność i prawdziwość – śladami architektonicznymi nic nie zosta-
ło. Ani ruiny? Ani trójnogu? Bezpośrednich świadectw odbywania się obrzę-
du wypisanych na skałach i murach? Jakże więc sprostać Homerowej prze-
powiedni, że „ten kto nie widział tych misteriów, nie będzie miał szczęścia 
po śmierci”, skoro nie mamy nawet rzeczowych dowodów (skorup naczyń, 
gruzowiska ni ruin) – śladów obchodzenia misterium84?

83 Zob.: M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do miste-
riów eleuzyńskich, Warszawa 1997.

84 W moich rozważaniach odnoszę się do prac o misteriach powstałych w różnych latach 
XX wieku. Zauważam, że nie ma szczególnie ważnych rozszerzeń tematu, że właściwie zmie-
nia się jedynie metoda ujmowania ich sekretu. Wiąże się to zapewne z daremnymi na szerszą 
skalę poszukiwaniami archeologów, choć od lat dwudziestych poprzedniego stulecia wiele 
cennych opisów zawdzięczać należy historykom sztuki i fi lologom klasycznym. Zob. prace: 
L. Konopacki, Misterium wiosny. Studia o religiach natury, Warszawa 1922; H. Matakiewicz, 
Misteria Eleusyńskie, „Filomata” 1929, nr 5; B.  Rutkowski, Geneza sanktuarium w Eleusis, 
„Euhemer” 1964, nr 4; W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Kraków 2007. Najbardziej 
zwięzłe noty i informacje o charakterze syntetycznym przynosi tekst: E. Zwolski, Eleusis [w:] 
Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983. Zob. też: K. Sekita, Złote tabliczki orfi ckie. Życie po 
śmierci w wierzeniach starożytnych Greków, Warszawa 2011; K. Kerényi, Eleusis. Archetypowy 
obraz matki i córki, przeł. I. Kania, Kraków 2004.
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Spalenie sanktuarium, zniesienie kultu, późniejsza niepamięć o jego ta-
jemnicach – to wyznaczony mocą dekretu asyryjskiego władcy kres cywili-
zacji tak archaicznej, że nie wchodzi nawet w dialog z dość dobrze przecież 
poznanymi i opisanymi rozwijanymi wówczas kierunkami kultury i religii 
greckiej. Ze względu na tajność kultów eleuzyńskich zapewne nie domyślano 
się ich głębszej roli. Zostały starte z mapy obrzędów świata wraz z innymi 
„pogańskimi” praktykami religijnymi zbuntowanych mieszkańców Salonik 
i niesubordynowanych wyznawców barbarzyńskich religii z Turcji i Macedo-
nii. Teodozjusz zakazał obchodzenia misteriów, kiedy wydał edykt potępiają-
cy arian, ogłoszony zaraz po soborze konstantynopolitańskim I (381 rok)85.

Podstawową prawdą mitu (i rytuałów) eleuzyńskich było to, że Demeter 
przedstawiano jako boginię chleba; jednak ten prosty, a zarazem podstawo-
wy splot funkcji kulturowych jest jeszcze dziś przesuwany na dalszy plan 
w rozważaniach o misteriach: postać Demeter wiąże się przede wszystkim 
z żalami po utracie córki i traktowaniem Kory jako symbolu tajemnego 
odradzenia się przyrody. 

A jednak to pokarm codzienny, powszedni chleb (i używane do jego 
wypieku zboża) stał się podstawowym pokarmem i symbolem religii eleu-
zyńskiej: po dramatycznym rozstaniu z córką Demeter stworzyła pszenicę, 
zboże czyste, nieskalane dotknięciem podziemnego świata. Kora, która co 
roku opuszczała świat, by wrócić wiosną i odrodzić naturę, nie schodziła 
do piekieł z ziarnem pszenicy, nie obciążyła zatem chleba znakiem śmierci 
i nie wystawiła go na ciemności podziemnego więzienia. Pszenica posiana 
jesienią wschodziła właśnie wtedy, kiedy wszystkie inne jednoroczne rośliny 
zastygają w martwocie zimy. Były one pokarmem zmarłych, którego – jak 
powiada przypisywany Homerowi Hymn do Demeter86 – nie może spróbo-
wać nikt żywy. Stworzona już po zejściu Kory do podziemia pszenica jest 
zbożem nowego czasu; była czczona w snopach wystawionych na świętych 
polach Zeusa, a g r a ch  a t eń sk i ch, na których formowały się pochody 
pielgrzymujących do Eleuzis uczestników misterium87. 

85 Podstawowym źródłem historycznym jest moim zdaniem ciągle wielka praca: E.G. My-
lonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton 1961 oraz – w sensie badań fi lologicz-
nych – idem, Th e Hymn to Demeter and her Sanctuary in Eleusis, „Washington Studies in 
Language and Literatur” 1942, Vol. XIII.

86 Tradycja przekładu Hymnu do Demeter jest długa. Ostatnio wydał go w nowym tłuma-
czeniu na język polski (przedrukowując również tekst grecki) Włodzimierz Appel [w:] Hymny 
Homerycke, Toruń 2004. Tam też nieliczne komentarze na temat historii przekładów tych 
hymnów na język polski.

87 Szczególnie subtelnej narracji poddał przebieg misteriów eleuzyńskich i procesji na 
święto Demeter ciągle inspirujący Tadeusz Zieliński. Zob. idem, Starożytność bajeczna, do 
druku podał A. Krawczuk, Katowice [b.d.], s. 56–65.
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Demeter była córką Kronosa i Rei, zarazem siostrą i małżonką Zeusa. 
Taki rodzaj małżeństwa oznacza, że mamy do czynienia ze starym, przed-
helleńskim mitem: Kronos, wyobrażany jako starzec trzymający w dłoni 
sierp żniwny, należy do rzędu tytanów, który z namowy matki (Ziemi – Gai) 
pozbawił męskości własnego ojca. Kastracyjny sierp jako sierp żniwny stał 
się narzędziem rodowej dominacji syna nad ojcem (mit ten w innej postaci 
pojawił się w dziejach Prometeusza wykradającego ojcu jego moc – ogień). 
Do okaleczenia ojca (Uranosa – nieba) namówiła tytana matka. Utworzyła 
sekretną więź z synem, będącą symetrycznym układem ojca i córki. Mit ten 
wskazał też na inną pochodną symetrię: syn zdetronizował ojca i również 
jego syn postąpił ze swoim tak samo. Świadomy tego fatalnego przeniesienia 
symetrii Kronos połykał własne dzieci zaraz po ich urodzeniu, by uniknąć 
losu, jaki sam swemu ojcu zgotował. Spośród dzieci ocalał tylko Zeus i to 
on zmusił Kronosa do oddania rodzeństwa per vomitio, a sam zrzucił go do 
Tartaru. Istnieje też inna, zapewne młodsza, wersja mitu przedstawiająca 
pogodzenie się ojca z synem, objęcie przez Kronosa rządów na Wyspach 
Szczęśliwych, na których rozpoczął się „złoty wiek ludzkości”, a także były 
odprawiane święta zwane Kronia, podczas których wolni i niewolnicy sta-
wali się równi i mogli, właśnie jako równi sobie ludzie, uczestniczyć w zaba-
wach ku czci zasiewów i zbierania plonów. Kronos był czczony jako bóstwo 
roślinne. Ma to związek z jego matką Geą oraz córką – Demeter.

Demeter stała się podstawową postacią helleńskiego mitu soterycznego, 
będącego zarazem mitem fundacyjnym – „uwolniła” nowy rodzaj uprawy 
zboża z powtarzalności dawnych wegetacyjnych mitów cyklicznych związa-
nych z piekłem, a jej córka, Persefona, wyprowadziła człowieka z ciemnego 
podziemnego świata śmierci w świat ciągle odnawianego życia, które czyni-
ło ze śmierci inną, możliwą do przezwyciężenia w obszarze działania praw 
natury, sferę istnienia. Takie wyobrażenie wzniosło helleńską religijność ku 
poziomowi metafi zyki mającej odpowiedniki w fi lozofi i przemian natury 
w reformie ozyriańskiej w Egipcie, a później w metafi zyce przezwycięże-
nia śmierci zawartej w soteriologicznej myśli chrześcijaństwa. Jako bogini 
chleba Demeter – Magna Mater otwierała nowe drogi poznania tajemnicy 
Zmartwychwstania. 

Kora była córką Zeusa i Demeter. Bratem Zeusa był Hades. Uzyskał po-
zwolenie na uprowadzenie Kory do podziemia, aby ją tam poślubić. Nastą-
piło pogwałcenie tabu rodzinnego, czemu sprzeciwiła się Demeter, także zro-
dzona z grzesznego związku. Oczyszczeniem ze stanu przeniesionego przez 
Demeter z poprzedniego pokolenia była dziewięcioletnia samotność tułającej 
się po świecie bogini. Dziewięć lat odpowiada mitematycznie okresowi dzie-
więciomiesięcznej ciąży, której owocem wydanym na świat była pszenica.

W zwabieniu Kory do Hadesa mieli udział bogowie dawnego czasu, 
zwłaszcza stara Gea, która na prośbę syna, zrodzonego z niej boga podzie-
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mia, powołała do istnienia kwiat narcyza. Zerwany przez Korę na łąkach 
Eleuzis narcyz (nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego odrętwie-
nie) sprawił, że w uśpieniu oraz zamroczeniu córka Demeter została po-
rwana do podziemnego państwa. Narcyz w dawnych wiekach był wielkim, 
mocno pachnącym kwiatem. Jego białe płatki otaczała czerwona obwódka. 
Żywił się wodą i krwią zmarłych (stąd czerwień okalająca płatki), a dotknię-
ty – śmiertelnie zarażał. Narcyz to nie tylko kwiat odrętwiającego snu i nar-
kozy, ale także złowroga dla człowieka roślina przenosząca w świat żywych 
obecność umarłych. 

Wraz z Korą Hades uwięził w swym królestwie jej towarzyszkę – nimfę 
Hekate, utożsamianą często z ziemską matką Demeter. Uwięził ją jednak 
w przedpokoju pałacu i uniemożliwił kontakt z innymi mieszkańcami pod-
ziemia oraz składającymi ofi ary ziemianami, by nikomu nie mogła zdradzić 
historii porwania Kory ani też oglądać tego, co działo się w komnacie Kory 
i Hadesa. Postać ta jest bardzo ważna dla tajemniczego charakteru misteriów 
eleuzyńskich88. Hekate to przecież niemy świadek wydarzeń; przypisany do 
przestrzeni przedsionka – nie mógł zdradzić ich przebiegu i skutku. 

Istnieje mit mówiący o tym, że Hekate uciekła z podziemia i że uznano 
ją za obłąkaną chorą staruchę. Wedle tego mitu Demeter wróciła w miejsce 
porwania Kory, odnalazła zasłonę na twarz, którą Kora zgubiła, i zarzuciw-
szy ją na swe oblicze – zamaskowana odszukała Hekate. Nimfa próbowa-
ła opowiedzieć o tym, co się zdarzyło, ale zmarli spowodowali, że straciła 
zmysły. Odtąd wędrowała po ziemi jak widmo, pojawiała się jako strach, 
lęk, nocna mara i nękana nocnym przerażeniem samotna pątnica. Demeter 
dzięki spotkaniu z Hekate zrozumiała, że los całej rodziny był skutkiem taj-
nego spisku jej męża Zeusa i brata Hadesa. Znienawidziła Olimp. Zmieniła 
się, na wzór Hekate, w starą kobietę. Usiadła przy studni, która znajduje 
się do dziś w Eleuzis i nazywana jest Studnią Królewską. Studnie oznaczają 
wejścia na drogi prowadzące do podziemia; są źródłami wody żywej odsepa-
rowanej od wód świata umarłych. Demeter przy studni to strażniczka wody, 
która ochrania i ratuje życie, ale nieobjęta ochroną łatwo może się zmieszać 
z trującymi wodami podziemia.

Czy jednak woda, nawet tak uświęcona dzięki straży Demeter, umożli-
wia przekroczenie prawa śmierci? W przywołanym micie – na pewno nie. 
Dlatego pojawia się w obrębie legend eleuzyńskich nowy mit opowiadający 
o tym, jak zwyciężyć śmierć i odrodzić niknące życie. Musi to być pytanie 

88 Szczegółowe omówienie znaczenia postaci świadka w dziejach kształtowania się religii, 
przede wszystkim helleńskiej, zawiera praca: W. Burkert, Grieschiche Religion der archaischen 
und klassichen Epoche, Stuttgart 1977. Można tam odnaleźć kontynuację słynnej tezy o „świa-
dectwie opowiedzianym” jako podstawie systemów religijnych przedstawionej w: U.  von 
Wilamowitz-Moellendorff , Der Glaube der Hellenen, Bd. II, Berlin 1913.
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zadane przez dojrzałego człowieka, gdyż dotyczy ugruntowania zdobytej 
w misterium wiedzy o sensie koniecznego rozstania się z życiem.

Kolejna sekwencja przywołanego wyżej mitu dotyczy Demeter w postaci 
Doso, owej staruszki, która w dodatku wymyśliła swą biografi ę. Tych bio-
grafi i jest zresztą kilka – istnieją na przykład takie, że porwali ją i wypuścili 
piraci albo że wyrzucona z domu jako wróżka złych losów od lat tuła się 
po świecie lub rozpacza po zgubieniu własnego dziecka podczas wędrówki. 
Doso stała się przede wszystkim fi gurą Innego -Obcego, którego źródła 
cierpienia i zachowania nie są znane.

Dalszy etap podstawowej opowieści mitycznej wiąże się ze spotkaniem 
u Studni Królewskiej trzech dziewczyn, córek eleuzyńskiego króla Ke-
lonosa i jego żony Metanejry. Dzięki rozmowie z nimi Demeter stała się 
opiekunką królewskiego synka, Tryptolemosa, którego miała wychowywać. 
Demeter-Doso, ciągle odczuwając dramat rozstania z córką, postanowiła 
uczynić powierzone jej dziecię odpornym na choroby i sprawić, by stało się 
nieśmiertelne. Służyły temu nocne czynności magiczne: w tajemnicy przed 
wszystkimi w odrębnej sali pałacowej rozpalała ogień, by w dłoniach trzy-
mać dziecko nad płomieniami. Był to akt hartowania ciała i duszy, ale też 
wytrawianie w ogniu małego królewicza, by stał się szlachetny i nieczuły na 
działanie sił nieczystych. Ingerencja matki Tryptolemosa sprawiła, że cza-
ry zostały przerwane, a proces uszlachetniania dziecięcia i doprowadzenia 
magii do celu, czyli nadania nieśmiertelności, został przerwany. Demeter 
odstąpiła od swoich czynności, obiecując wszakże dokończenie rozpoczętej 
transsubstancjacji. Sama zaś, odchodząc, objawiła się w postaci ognistego 
ciała i uniosła się do królestwa bogów. Miejscem, w którym miało się to stać, 
była otoczona przez wieki boską czcią leżąca blisko świątyni Skała (wedle 
Tadeusza Zielińskiego – jest to znana Skała Nieśmieszka). Po przybyciu na 
Olimp (rozmowie z matką, pradawną Ziemią) Demeter ustanowiła miste-
ria w Eleuzis związane z tajemnicami życia po śmierci poddane władzy jej 
córki Kory, która co roku na trzy miesiące, w naszym współczesnym okre-
ślaniu czasu kalendarzowego (gdy na świecie panuje zima), znika w Hadesie, 
by odrodzić się wiosną89. Trzeba przypomnieć, że starożytni Grecy mówili 
o dwóch tylko porach roku – zimie i lecie, późniejsze zaś uzupełnienia pór 
roku wynikają z nakładania się wielu kultur adaptujących mity helleńskie na 
potrzeby własnych kalendarzy.

89 Wielość przemian niektórych wątków legendy Demeter przedstawia podstawowa dla 
mnie praca: R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1967; spośród wielu 
dostępnych mitologii – wybieram tę właśnie, ponieważ przedstawia przede wszystkim formy 
inwariantne mitów, ich strzępy (rudymenty) i fi liacje z wieloma fragmentami opowieści mi-
tologicznych. Literackie „mitologie”, stanowiące zresztą „kanon” polskiego szkolnictwa (np. 
Jana Parandowskiego) odsuwam w cień jako mylące i niepożyteczne dla badań mitoznawczych.
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Konieczne były zatem dwa r y t y  p r ze j ś c i a  Kory: opuszczenie podzie-
mia (wiosenne–letnie) i zstąpienie do Hadesu (jesienne–zimowe). Jest to 
układ rytów inicjacyjnych związany z cyklicznością umierania i narodzin, 
odsłaniający sens koniecznej śmi e rc i -d l a - zmar twychws t an i a. Ale 
jest to przecież, jak na wyobrażenie Demeter, rytuał cząstkowy, ponieważ 
ma charakter cykliczny, to znaczy wiąże się z kalendarzowym następstwem 
pór roku i prawami wegetacji. Tym nowym rytuałem, związanym właśnie 
z nowymi misteriami, był rytuał ognia poświęcony Tryptolemosowi. Ta 
część misteriów była zapewne najgłębiej strzeżoną tajemniczą, ponieważ 
przekraczała granice bezpieczeństwa obchodzenia się z żywym ogniem, 
a miała przedstawić przemianę życia związaną z prawem odrodzenia się mar-
twej natury na wiosnę przez próby ognia. 

Chodziło wszak już nie tylko o cykl odrodzenia przyrody, ale o zmar-
twychwstanie. Z wiedzą na jego temat Demeter przybyła do Eleuzis właśnie, 
przyniosła z Olimpu kłosy nowego zboża uwite w wieniec oraz wtajemni-
czyła zgromadzonych epoptów w istotę przemian ziarna w zboże i chleb. 
Wiedzę przekazała najpierw ludziom najbliższym Tryptolemosowi – miesz-
kańcom Eleuzis. Nauczyła ich nie tylko siania, zbierania i przetwarzania 
zboża, lecz także sposobu wykonywania narzędzi (pług, sierp żniwny, żar-
na), wyjaśniła również zasady oddzielania dobrych i złych nasion oraz prze-
chowywania ich do czasu zasiewów.

Kolejne etapy produkcji ziarna, mąki i chleba były – z punktu widzenia 
historii cywilizacji – odpowiednikami stadiów rozwoju kultury w neolicie, 
który przecież pojawił się wiele tysięcy lat przed cywilizacją Hellenów jako 
epoka rolnictwa zastępująca dawne zbieractwo i łowiectwo. Nauki Demeter 
mają w tym okresie rozwoju człowieka swoje głębokie uzasadnienie w an-
tropologii kultury.

Nauczenie mieszkańców Eleuzis wypiekania chleba (ziarno przechodzi 
próbę ogniową w piecu) stało się początkiem głębokiej wiedzy nie tylko 
o uprawie zboża, ale i o tym, że zapewnia ono religijną, wyższą niż naturalna 
więź między ludźmi. Tu może odnajdujemy początek komunii chleba rozu-
mianego jako ciało (lub z ciałem tożsamego dzięki transsubstancjacji) jako 
zjednoczenia z Chrystusem poprzez poznanie tajemnicy Zmartwychwstania.

Tryptolemos został misjonarzem Demeter. Nabyte w Eleuzis nauki roz-
przestrzeniał po całym świecie, ucząc obsiewania pól i zbierania ziarna, 
a także wypiekania chleba; edukował wszystkich ludzi – nie tylko Hellenów, 
biednych i bogatych, władców i niewolników. Nauka Tryptolemosa stała 
się komunijnym elementem, który przeniósł sens misteriów eleuzyńskich 
do cywilizacji chrześcijańskiej. Centrum duchowe nowego eleuzyńskiego 
świata zostało ustanowione na Polu Aryjskim, w Eleuzis, w pobliżu Studni 
Królewskiej oznaczającej bramę strzegącą zejścia do podziemnego świata. 
Dostęp do tej wody-wiedzy mają wszyscy ludzie niepozbawieni prawa: piel-
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grzymki do Eleuzis gromadziły pątników bez względu na wiek, płeć i poglą-
dy fi lozofi czne. Eleuzyńska nauka to wiedza świadka i uczestnika tajemnicy 
zmartwychwstania. Jej opis, rozwijający w mitopeę doktrynę fi lozofi czną 
i religijną zarazem, zawiera się w opowiadaniu o dziejach Kory, jej rozstaniu 
z Demeter i powrocie ze świata umarłych do świata żywych.

Instytucja bezpośredniego świadka i uczestnika wydarzeń, Kory właśnie, 
mogła być centralnym punktem rytuału składania świadectwa, potwierdze-
niem za pomocą opowieści prawdy o wyjściu ze świata umarłych. Ponieważ 
Kora na mocy układu zawartego z bogami starego porządku musiała wracać 
na trzy miesiące do Hadesu – nie mogła głosić powszechnego zmartwych-
wstania ciał. Ta część wtajemniczenia łączyła się z rytuałem należącym do 
Demeter. Był on przedstawiany w formie widowiska teatralnego na temat 
świata umarłych. Prawdopodobnie było ono przedstawieniem ceremonii 
wzlotu ku niebu.

Rytuał zmartwychwstania wykraczał poza kalendarzowy porządek je-
siennej śmierci i wiosennych narodzin. Jego miejscem nie była już studnia 
prowadząca do podziemia (choć była w niej cudowna woda życia), ale Biała 
Skała, miejsce spotkania ziemi i nieba, z której szczytu Hermes zabierał du-
sze zmarłych i unosił je do kraju wiecznej szczęśliwości, do nieba.

Eleuzis zmieniło mistyczną topografi ę zaświatów. Dzięki misteriom du-
sza przestała błąkać się po podziemnych Polach Elizejskich i powędrowała 
w górę, w przestworza. Dlatego też po śmierci człowieka dusza czuwała przy 
jego ciele, a w momencie złożenia ciała w grobie – ulatywała jako obłok 
w stronę Białej Skały. Tam spotykała inne, choć podobne do niej dusze 
i oczekiwała nadejścia Hermesa (Psychopompos), który unosił ją do krainy 
niebiańskiego szczęścia.

Dusze nie pamiętały samego rytu przejścia. Właśnie na reliefach Białej 
Skały, podobnie jak w przestrzeniach nekyi w nurtach rzeki Lete, objawiały 
się stany zapomnienia (amnezis). Dusze nie pamiętały także świata opusz-
czanego, wchodziły do królestwa nowego prawa, do państwa, w którym pa-
nuje nieznane dotąd szczęście. Zapowiedzią tego „raju” miał być odgrywany 
podczas trwania misteriów spektakl teatralny90. 

Obrzędy eleuzyńskie były dwuczęściowe. Pierwsze odbywały się na wios-
nę i zwano je Małymi Eleuzyniami. Jednym z ich celów było poszerzenie 
grupy wyznawców o nowych uczestników kultu i wtajemniczenie ich w sens 
nowej wizji świata oraz w etykę cnotliwego życia. Uczestnicy otrzymywali 
białe szaty z materiałów roślinnych, lnu lub bawełny. Szata nie mogła mieć 
związku z ofi arą zwierzęcą (skóra) lub z przedmiotem tabu (włosy, sierść, 

90 Wspomina o tym (tzn. rysuje możliwość istnienia dramatu eleuzyńskiego jako pod-
stawy widowiska rozgrywanego w podziemiu) P. Foucart, Les Mystères d’Eleusis, Paris 1914, 
s. 458–471.
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wełna). Inicjacyjnym progiem obrzędu była spowiedź: ten, kto miał obcią-
żone sumienie, nie mógł uczestniczyć w misteriach. Celebransi po wyznaniu 
win otrzymywali na własność białe szaty, z których szyto później ślubne 
ubrania, a nawet przerabiano je na pieluchy dla niemowląt.

Drugie święto eleuzyńskie to święto zimowe, przypadające na okres na-
szej jesieni – Wielkie Eleuzynie. W dniu poprzedzającym pielgrzymkę do 
Eleuzis na polu Zeusa pod Atenami (agros) formował się obóz uczestni-
ków wyprawy. Byli tam ci, którzy zostali już przedtem (choć niekoniecznie 
w tym samym roku) wtajemniczeni w święta wiosenne. Przychodzili ubrani 
w podarowane im wcześniej białe szaty. Pochód szedł do Eleuzis całą noc, 
zatrzymywał się przy Studni Królewskiej, oddawał cześć bogini, śpiewając, 
modląc się i tańcząc; taniec był częścią sacrum. Jako podstawowy łącznik 
greckiej chorei stanowił sztukę scalającą wszechświat przez ciągły ruch.

Po wyczerpującej nocy, drugiego dnia, uczestnicy pielgrzymki odpoczy-
wali. Dzień ten był również dniem ablucji, porządków, oczyszczania bagażu 
i przygotowania ciała na dalsze okresy wtajemniczenia. Trzeciego dnia roz-
poczynały się misteria. Obowiązki celebransa wypełniał hierofant, kapłan 
powołany na tę funkcję. Przypominał o konieczności opuszczenia miejsca 
misterium przez tych, którzy nie zostali na nie przygotowani i którzy tym 
samym oszukują pozostałych uczestników, przybywszy do Eleuzis tylko po 
to, by zobaczyć ceremonie i powierzchownie zaznajomić się z ich tajemnicą. 
Ci, którzy byli przygotowani i oczyszczeni oraz wewnętrznie zgodni z sobą, 
a więc cnotliwi wtajemniczani (epoptes), mogli się poddać władzy hierofanta 
i przekroczyć mury świątyni Demeter91.

Relacjonowane opisy są oparte na świadectwach uczestników misterium, 
którzy byli przecież zdrajcami sekretu Eleuzis; opisy te i relacje są więc zwy-
kle traktowane jako zbiory możliwości wyobrażania sobie misteriów, a nie 
jako sprawozdania z ich przebiegu. Próbują jednak zajrzeć w tajemną sferę, 
mówią o ogniach i bogach z płomieni, o kwiecistych łąkach Kory, o brataniu 
się na nich wszystkich ludzi, a przede wszystkim o wszechpanującej jasnoś-
ci. Obrazy takie zwykle wiąże się z przedstawieniem „życia po życiu”. Na 
papirusie z czasów cesarza Hadriana świadek z Eleuzis zapisał: „widziałem 
Korę, widziałem ognie”. Kilka relacji pochodzi z epoki nowożytnej, a więc 
z okresu zanikania misteriów (Hipolit w III wieku n.e., Philosophoneme)92. 
Znamy obrazy szybów i sztolni eleuzyńskich przedstawione w komediach 
Arystofanesa oraz fabularyzowane wtajemniczenia przekazane przez eklek-
tycznego pitagorejczyka Apulejusza w Metamorfozach albo Złotym ośle. 

91 Dokładniej piszę o tym w książce: Rytualne źródła teatru. Obrzęd – maska – święto, 
Kraków 2013, s. 355–364.

92 Odesłania do tekstów literackich i teologicznych odnajdziemy w wielu pracach, m.in. 
przywołanych wcześniej kompendiach M. Eliadego i E.G. Mylonasa.
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Opowieści mityczne przekazują informację, że po wybudowaniu sanktu-
arium Demeter w Eleuzis bogini ukryła się w jego labiryncie. Odwiedzając 
Eleuzis, rozmawiamy przez wieki z poszukiwaną boginią. Przechodząc przez 
korytarze labiryntu, napotykamy jednak tylko interpretacje jej sekretu.

Misteria eleuzyńskie przedstawiały sens ka t abazy  (zejścia do piekieł) 
jako inicjacji spełnionej. Nie dziwi więc włączenie do nich misteriów or-
fi ckich, które przecież nie dawały pozytywnego rozwiązania rytuału przej-
ścia przez krainę cieni. Porwana przez Hadesa Eurydyka pozostała w pie-
kle, ponieważ Orfeusz złamał zakaz i odwrócił twarz w jej stronę właśnie 
wtedy, kiedy Eurydyka, wychodząc z podziemia, nie została jeszcze poddana 
oczyszczeniu i cząstkę ciemności niosła ciągle w sobie. Opętanie, właściwie 
symetryczne wobec postradania zmysłów przez Hekate, szaleństwo z powodu 
utraty ukochanej, jakiego doznał boski śpiewak, pogromca Syren, harfi arz 
i poeta, wywołało uśpione już mocą jego muzyki pierwotne monstra – narzę-
dzia boskich kar: furie, meduzy oraz harpie. Ciało rozszarpanego przez Ery-
nie śpiewaka zostało przemienione w ptaki żałoby – słowiki. Odcięta głowa 
Orfeusza złożona na lirze, na której grał, popłynęła na wyspę Lesbos93.

Związek mitu eleuzyńskiego z dziejami podziemnej wyprawy Orfeusza 
miał jednak zwykle uzasadnienie wynikające ze wspólnoty metafory zejścia 
do krainy umarłych. Nekya jako wzorzec archetypowy została wydobyta 
(albo może nawet: ukształtowana) w pewnym istotnym nurcie twórczości 
romantycznej, w której poeta utożsamiał się z Orfeuszem i wędrował przez 
krainę ciemności w poszukiwaniu utraconego piękna. Jeśli jednak zamiast 
Eurydyki spotkał tam Persefonę w jej „grobowym przewcieleniu”, to wów-
czas dramat samotności poety rozciągał się również na przestrzeń utraty 
nadziei na znalezienie prawdziwego piękna. Tego rodzaju wykładnie nie 
były jednak powszechnie stosowanym kluczem interpretacyjnym misterium 
eleuzyńskiego, choć się zdarzały i były nowatorskim ujęciem mitu. Tak stało 
się w wierszu Juliusza Słowackiego Córka Cerery.

Wiersz ten, o jasnej i klasycznej konstrukcji, przypominającej zresztą wczes-
ne utwory poety pisane „na wzór” Th omasa Moore’a i Alphonse’a Lamartine’a, 
powstał w późnym okresie twórczości: pochodzi z autografu w Dzienniku z lat 
1848/1849 (data określa jego powstanie na dzień 19 listopada 1847 roku)94. 

93 Wątek orfi cki został przedstawiony z pietyzmem w książce: M.  Siwiec, Romantyzm 
i zatrzymany czas, Kraków 2009. Tam też, podobnie jak w wielu ważnych pracach tej autorki, 
odnajdujemy szerokie komparatystyczne ujęcie „orfejskiej” i „demetriańskiej” inicjacji, tak 
ważnej dla interpretacji najważniejszych idei twórczości romantyków.

94 W tej postaci drukowany jest w cytowanym dalej wydaniu Juliana Krzyżanowskiego 
(stosuję skrót: J. Słowacki, Dzieła, numer tomu i strony). Tu: J. Słowacki, Liryki i inne wiersze. 
Dzieła, t. 1, wyd. przygotowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, wyd. 
3, Wrocław 1959, s. 217–218.
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Powstał zatem w okresie reinterpretacji mitologii antycznej i skandynawskiej 
dokonywanej ze względu na tworzenie systemu genezyjskiego, którego fun-
damenty zostały już założone kilka lat wcześniej w Genezis z Ducha. Skupie-
nie się poety na temacie eleuzyńskim pochodzi zatem z „wieku Eschylesowe-
go”, w którym:

Poemata się rodzą wielkie,ciemne,
Na skrzydłach złotych straszne bogów głowy

Jak Samuele wychodzą podziemne95.

„Wiek Eschylesowy”, o którym pisze Słowacki, adresując tę formułę do 
bliżej nieznanego czytelnika („mój miły” nie jest określeniem miłego wie-
ku, lecz ujętym we wtrącenie nawiasowe personalnym zwrotem), to okres, 
w którym perspektywa „ech śpiewanych w niebie” zostaje zastąpiona przez 
eksplorację przestrzeni piekielnych; ich doświadczenie wybucha jak „wul-
kan Hekla” (istotnie w tych latach niespodziewany wybuch tego wulkanu 
dowodził przybliżania się celów fi nalnych świata i ugruntowywał tendencje 
millenarystyczne w myśli Słowackiego), wyrzucając na zewnątrz słowa „roz-
ognione błotem”, „w sobie rozgrzane”, obrazujące człowieka wzniesionego 
nad światem „jak gadzina”, jak pradawne stwory ziejące ogniem i przekli-
nające świat głośnym gwizdem oddechu. Świadomy tego stanu rzeczy poeta 
radzi „miłemu” czytelnikowi, by nie zezwalał uzewnętrzniać myśli takich 
ludzi: muszą cierpieć, zatrzymać rozgrywającą się w ich sumieniu walkę, 
nie mogąc wyjawić piekielnej sfery ich buntowniczego wnętrza. Takie we-
wnętrzne spalanie się przypomina naturę wulkanu kumulującego w sobie 
ogniowe siły i płomieniste rzeki, wulkanu przygotowującego się do potężnej 
i ostatecznej erupcji:

Takim [...] zamknijmy na kłódki
Usta; – a cierpią... to nie dajmy głosu,

Aż w moc przetrawią w sobie swoje smutki;
Wtenczas to i z nich spodziewać się kłosu,

W którym ziarn pełność, a wąs będzie krótki96.

Wiek ciemności, wylewającej się jak z wulkanu lawy piekielnych czelu-
ści, to zarazem okres odsłaniania wielu znaków zbliżającego się Królestwa 
Bożego na ziemi. Raptularzowe notatki sięgają do innych przykładów mają-
cych pokazać nadmierne rozpętanie się ciemnych mocy. Słowacki posługuje 
się informacjami prasowymi i odnotowuje kolejne wydarzenia współcześnie 
rozgrywające się w historii i naturze: na skutek katastrof naturalnych (po-
wodzie, wybuch wulkanu, trzęsienia ziemi) pomiędzy narodami szerzą się 
waśnie, coraz mocniej dają o sobie znać głód i nędza, podbite i ujarzmione 

95 J. Słowacki, Nastał, mój miły, wiek Eschylesowy..., ibidem, s. 196.
96 Ibidem, s. 196.
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ludy gotują się zaś do powstań jak Rzym („Romanija powstała!” – woła poe-
ta) i narody słowiańskie oraz Węgrzy szykujący się do wiosny 1848 roku97. 
„Głos cierpiący” zostanie wkrótce podniesiony. Obudzi się człowiek o wnę-
trzu wulkanu i wybuchnie straszliwym ogniem wewnętrznego piekła. Ziar-
no zrodzone z nasiona nie będzie cichą i piękną rośliną, lecz niszczycielskim 
palącym ogniem.

Analizę tekstu Córka Cerery należałoby zacząć od drugiej części utwo-
ru, ponieważ w niej pojawia się podstawowy plan rozumienia posłannictwa 
Kory (Persefony) jako fi gury nowego apokaliptycznego czasu. Nie można 
przy tym zapominać, że Kora w wersji nadanej przez Słowackiego wychodzi 
na świat nie tyle z ciemności podziemia Hadesu, ile z piekła, z ognistego je-
ziora trujących płomieni. Ogień nie strawił jednak „zimnych włosów” córki 
Cerery, jakby w nagrodę za to, że porwana nie zburzyła porządku podziemi, 
nie wnosząc na ich teren miłości. Nie zatruwszy przestrzeni Hadesu uczu-
ciem, nie została otruta jego jadami. 

Wizja ognistej otchłani jest metaforycznym określeniem chrześcijańskiej 
wizji piekła przekazanej głównie przez komentatorów i apokryfi stów Pis-
ma Świętego, przemierzającej szlaki najważniejszych emblematów i alegorii 
sztuki malarskiej i średniowiecznych oraz barokowych misteriów. Synekdo-
chiczne przeniesienie cechy podziemnego Flegetonu, rzeki ognia, na całe 
podziemie jest również ważne, ponieważ łączy tradycję mitologii greckiej 
z wyobrażeniami średniowiecznego chrześcijaństwa98. Tę tradycję spoił Sło-
wacki z jeszcze jedną mitologią – dionizyjską opowieścią o początku świata 
zrodzonego z jaja będącego zbiorem wszystkich bytów jako skumulowanych 
potencji poddanych mocy Erosa. Rozwiązanie tych tradycji przez Słowa-
ckiego przybiera formę następującej mitopei skierowanej do Persefony po 
opuszczeniu przez nią ognistego podziemia:

Patrząc w twe oczy i w księgę twych losów,
Pojąłem, czemu Pluton niegdyś chwycił
I żądze swoje ogniste nasycił

Córką Cerery – onej bożki kłosów.

97 Zob. mój artykuł: Millenaryzm Juliusza Słowackiego [w:] O obrotach sfer romantycznych. 
Studia o ideach i wyobraźni, Kraków 1997, s. 61–76.

98 Wiele przykładów obrazowanego w wiekach średnich płomienistego piekła można tu 
przywołać. Skupię się jedynie na opisie piekła pozostawionym przez św. Brygidę ze Szwecji 
(1303–1373). „Płomienne paleniska wybuchały ku górze [...] jak gejzer; tak w żyłach płynie 
ogień. Uszy [strąconych do otchłani – W.S.] przypominają miechy, które wtłaczają ogień do 
mózgu. Oczy same patrzą na tył głowy, a wszystko w ogniu. Szeroko otwarte usta, język wspi-
na się ku nosowi i zwisa do warg. Zęby tkwią w podniebieniu jak gwoździe. Ramiona sięgają 
stóp. W dłoniach kule smoły. Skóra zdjęta i wygarbowana – założona na nowo. Ogień wznosi 
się ku górze”. Tłum. cyt. za: A.K. Tuner, Th e History of Hell, Londyn 1993, s. 77. Istnieje 
przekład polski J. Jarniewicza, Historia piekła, Gdańsk 1996, s. 87.
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Wieńczoną makiem, ludy cię połosów
Królową swoją piekielną uczuły,
Płacz cię nie zabił – jady nie otruły,

Ogień się nie jął twoich zimnych włosów.

Pluton cię kochał, boś mu w dom książęcy
Zarażającej miłości nie wniosła,

A nad ogień go nie kochałaś więcéj,

Więc ci zaufał i użył za posła.
A matce oddał cię na sześć miesięcy,

Abyś piekielne w domu jajo zniosła99.

Zadziwiające rozwiązanie mitu przynosi ten utrzymany w rytmie roz-
łamanego w średniówce heksametru utwór, odnoszący się do systemu me-
trycznego monologu Kasandry z Odprawy posłów greckich Jana Kochanow-
skiego. Zadziwiające – ponieważ bodaj po raz pierwszy w literaturze Kora 
została potraktowana jako osoba przenosząca zarażenie piekłem na ziemię. 
Ta bogini wracająca jako wiosna, symbol ucieleśnionego spełnienia nadziei 
wiecznego powrotu, postać ucząca prawdy o wyższości prawa życia nad im-
perium śmierci – tu wyprowadza z podziemia jego ciemność i ogień, jak 
Semele składa jajo, z którego wylęgnie się nie Dionizos, ale karzący Pan 
piekielnego ognia. 

Taka wizja córki Cerery – mimo że pierwsza tak przedstawiona w pol-
skiej literaturze – zdaje się określać w ogóle charakter odniesienia się polskiej 
poezji i polskiej historiozofi i do tematu Kory, związanej dotąd nie tyle z od-
rodzeniem praw natury i zapowiedzią zwycięstwa, ile z przeniesieniem „pie-
kielnego oddechu” na świat żywych. Ani wersja Słowackiego, ani niezależna 
od niej wersja Wyspiańskiego z Nocy listopadowej100, ani zupełnie do innego 
świata doświadczeń należąca współczesna wykładnia Olgi Tokarczuk (Pra-
wiek i inne czasy)101 nie odnoszą się do optymistycznej wizji córki Demeter, 
jaką zdaje się zapowiadać antropologia kultur agrarnych. Co więcej – jest to 
wizja apokaliptyczna. Odpowiada ona częstemu i ważnemu u Słowackiego 
obrazowi „apokaliptycznej Th eotokos” i jest fi gurą miejsca i czasu, w któ-
rych człowiek znajduje się na drodze duchowej oraz religijnej ewolucji102.

99 J. Słowacki, Dzieła, I, s. 217–218.
100 Cenne prace na temat znaczenia mitu eleuzyńskiego i sposobu traktowania legendy 

o Korze i Demeter w twórczości Wyspiańskiego przedstawiła A. Ziołowicz, Noc listopadowa 
– czas misterium [w:] Studia o teatrze i dramacie Stanisława Wyspiańskiego, red. J. Błoński, 
J. Popiel, Kraków 1994, s. 94–135.

101 Zob.: J. Łukosz, Ziemia Olgi, „Twórczość” 1999, nr 11; J. Kowalska, „Prawiek” i „Wid-
nokręgi”. Apetyt na archetyp, „Dialog” 2000, nr 10.

102 Odwołuję się tu do znakomitego studium poświęconego w znacznej części tej fi gurze. 
K. Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, Bia-
łystok 2011, s. 93–136. Tam też bardzo bogata bibliografi a przedmiotu.
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Rzeczywistość tę widział Słowacki jako odsłonięcie tajemnic zbliżającej 
się walki o sprawy ostateczne, o rozwiązanie tak zwanego „celu fi nalnego” 
świata, metaforycznie w tym tekście przypisanego wychodzącej z piekieł Ko-
rze. Wiosna, którą przynosi, jest wiosną krwi i ognia, wojny i rewolucji. Jest 
to wiosna ujawnienia znaków kresu ludzkiego ziemskiego życia. 

Spełnianie się zapowiedzianych historiozofi cznych koncepcji „celów fi -
nalnych” istnienia na ziemi wyraża się w interpretowanym wierszu przez 
przystosowanie mitu eleuzyńskiego do wyjaśniania dziwnych znaków 
współczesności. Słowacki wierzy, że jest poetą na progu Nowego Króle-
stwa i podobny do ziarna – wychyla się ku nowej duchowej rzeczywistości 
z piekielnego świata historii. W migocących gwiazdach na niebie dostrzega 
„ognie Synaju” i tłumaczy ich mowę już jako Duch pierwoidący103. O zjawi-
skach świata natury i o wielkich przemianach historii pisze jako rewelator 
nowego świata ze stanowiska uczestnika piekła męki i cierpienia. Świat pod-
dany wielkiemu przesileniu duchowemu rodzi nową cywilizację, przecho-
dząc przez piekło rzeczywistości czasu teraźniejszego. Wydarzenia przeciwne 
rytmowi natury, a więc obrazowi odrodzenia świata zawartemu w micie De-
meter i Kory, układają się w myśli Słowackiego w paralelne ciągi dowodowe 
widomych znaków przyszłości. Wspomniany islandzki wulkan Hekla, który 
wybuchł w 1845 roku, jest tu zwartą fi gurą tego czasu przemian; oprócz 
tego w łańcuch przesłanek układają się kolejne w latach 1845 i 1846 ciepłe 
zimy, upalna wiosna (1846), trzęsienie ziemi w Toskanii (1846), straszliwa 
powódź w dorzeczu Loary (1846), nieurodzaj i zarazy roślin w wielu krajach 
Europy104. 

Poza odwołaniami do informacji prasowych nowe interpretacje świata 
w doświadczeniu piekła zawierają komentarze Słowackiego do jego włas-
nych koncepcji fi lozofi cznych. Widać w nich wyraźnie, że poeta traktuje 
swoje proroctwa jako opis rzeczywistej przemiany globu dokonującej się 
w czasach „ognistej wiosny” świata105. Taki jest, jak sadzę, nowoczesny spo-
sób potraktowania tej części mitu eleuzyńskiego, która dotyczy wyjścia Kory 
z Hadesu.

Opowieść Słowackiego o porwaniu Kory do państwa Hadesa jest przed-
stawiona z punktu widzenia świadka wydarzenia. Z jednej strony jego nar-
racja czerpie wzory z XVIII-wiecznej odmiany poematu opisowego z silną 
skłonnością do budowania bajki narracyjnej, z drugiej – perspektywa autora 

103 Zob. J. Słowacki, Listy do matki. Dzieła, t. 13, s. 457, 460, 485, 500.
104 Zob. J. Maciejewski, Mistyczne symbole i polityczne realia. Na marginesie dwóch wierszy 

J. Słowackiego z roku 1846, „Rocznik Towarzystwa im. A. Mickiewicza” 1976, t. XIV/XV, 
s. 29–31.

105 Zob. J. Słowacki, Dzieła, I, s. 48, XII, s. 137, 379, XIII, s. 562, a także: A. Kowal-
czykowa, Słowacki wobec Wiosny Ludów [w:] Romantyzm i rewolucja, red. A. Kowalczykowa, 
Wrocław 1980, s. 182–192.
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kieruje nas w stronę gatunku o narracji unaiwnionej, z tendencją do przy-
woływania typowej dla romansu pasterskiego scenerii rustykalnej. Wresz-
cie – znajduje się tu wzorzec poematów satyrycznych o tematyce porwania 
i gwałtu (na przykład Porwanego loku Aleksandra Pope’a czy kilku wariantów 
Porwania Ganimedesa106). Trzeba dodać, że angielskie słowo rape oznacza nie 
tylko porwanie i uwiedzenie, lecz także fi zyczny gwałt. Można tu wskazać 
odwołanie do historii porwania Omfalii Rzecznickiej przez Baszkira w Fan-
tazym tworzonym przez Słowackiego zapewne w okresie mistycznym. 

Historia opowiedziana przez narratora pierwszej części Córki Cerery, uło-
żona także z szeregowych pytań retorycznych, daleka jest od homeryckiej 
powagi znamionującej ten temat w Hymnie do Demeter. Słowacki pisze:

Przez miedzę, która podobna do szlaków
Różnych kolorów, miedzy złotym kłosem
Tyś szła, owieczka, białością i losem

Podobna owcy śród kłosów i maków.

Wtem Pluton, ogniem wylatując z krzaków,
Porwał cię w ręce i uniósł do piekła,
Córko Cerery – a tyś nic nie rzekła;

Weselił cię gwałt i wrzask nocnych ptaków

Jakaż cię teraz cudotwórcza siła
Porwie i znowu cudownie przemieni

W córkę świecącą kłosów i promieni,

Kiedyś ty piekłu jak miesiąc świeciła
I tam, gdzie ludzie jadem są żywieni,

Tyś nie umarła – lecz jadła i żyła!107

Treść mitu opowiedziana przez Słowackiego daje się sprowadzić do gno-
micznego frazeologizmu: ten, kto dotknął piekła, nie może być czysty po 
jego upuszczeniu. Kora, należąca do świata helleńskich wyobrażeń o prze-
kroczeniu granicy między życiem a śmiercią, bohaterka przemiany i odnowy 
świata natury, nie może być wzorem dla chrześcijańskiego świata, który fi -
gurę wstąpienia do piekieł wiąże z fundamentalnym dla soteriologii czynem 
Zmartwychwstałego. Cielesne przywiązanie córki Cerery do piekła (jadła 
i piła, choć ogień nie imał się jej włosów) uniemożliwia wręcz cudowną me-
tamorfozę po wyjściu z piekielnych czeluści. Co więcej – Persefona zdaje się 
przenosić piekło na ziemię; przez zrodzone tu jajo pozostawi ludziom cząst-
kę piekła, które jest w niej. Przypomina to niektóre interpretacje związane 
z Pandorą i jej epidemicznym oddziaływaniem na świat – jak w „elegijnym 

106 Zob. D. Fernandez, Le Rapt de Ganymède, Paris 1986.
107 J. Słowacki, Dzieła, I, s. 217.
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dramacie” Goethego Pandora, w którym bohaterka przynosi na świat demo-
niczną sztukę uzależnioną od romantycznych emocji.

W wielu fragmentach fi lozofi cznych i poetyckich pochodzących z okresu 
mistycznego Słowacki ustalał hierarchię wartości duchów uczestniczących 
w pochodzie ku Nowej Jeruzalem. W duchu Egiptu widział jednak oszu-
stwo, umiłowanie formy, fałszywą miłość cielesnego balastu istnienia (Sa-
muel Zborowski); w świecie Sparty – poza Agisem – dostrzegał powszechne 
zamykanie oczu na indywidualne zmagania z fatalizmem przeznaczeń (Age-
zylausz); słabe Anioły różnych narodów wloką się na końcu pochodu do 
chaty Piasta (Król-Duch). 

Świat wartości chrześcijańskich, wyższych ponad helleńskie, został wypro-
wadzony przez Słowackiego z mitu i rytuału eleuzyńskiego, który zazwyczaj 
świadczy o wielkości i głębokości myśli greckiej, a nie o jej podrzędności wo-
bec nauki i wiary chrześcijaństwa. Mit eleuzyński nie przekroczył prawa na-
stępstwa pór roku – pozostał w sferze fi lozofi i i mitologii naturocentrycznej. 

To właśnie jest cenne, że Słowacki, odnosząc się do wielkich mitów gre-
ckich, nie traktował ich jako sztafażu czy sfery odniesień kulturowych i reli-
gijnych, ale podejmował z nimi dyskusję tak istotną dla kultury, iż odradzała 
ona grecki antyk i odkrywała stałą jego obecność. 

Podobną drogę obrał Stanisław Wyspiański. To on dokonał ważnego 
w polskiej kulturze zwrotu w aktywnej refl eksji nad antykiem i jego mitami. 
Nie tylko w obszarze interpretowanego materiału z dziedziny archeologii 
i sztuki, w tematyce wprowadzanej jako osnowa dzieła, ale i w potrakto-
waniu greckiej kultury jako podstawy rytmu i tonacji, którą potrafi  oddać 
artysta słowa – w polskiej mowie. 

Księgi Wyjścia zostały już otwarte. Nie wszystkie, ale ważne dla tej książ-
ki. Dalsze prace dotyczą właściwie wzajemnego przenikania się inspiracji, 
układają zbiór zwany przez Greków tessera – mozaikę powstającą z różnych 
płytek, lecz zespolonych wspólnym tematem, tą samą osią znaczeniową. Jest 
nią problematyka rytmu mowy i rytmu obrazu poetyckiego, rytmu będące-
go uporczywym nawrotem ku pierwotnym doświadczeniom poznawczym 
artysty.





VII. Akropolis – rytm nocy, rytmy świtu

W jednym z najpiękniejszych i poruszających tekstów o Wyspiańskim, 
w Pieśni Wawelu, Maria Prussak snuje taką refl eksję:

Zamek, katedra, Wisła pod zamkiem – całe wzgórze wawelskie na wiele spo-
sobów wypełnia biografi ę i twórczość Stanisława Wyspiańskiego. To miejsce 
przyciągało jak magnes i dawało oparcie, inspirowało i prowadziło wyobraźnię 
poety i malarza. Można w nie było wpisać wszystko, i najdawniejszą przeszłość, 
i dzisiejszą niewolę, i projekt wewnętrznie wolnego społeczeństwa przyszłości. 
Równie dobrze ogarniało ono świat Biblii i antyku, prehistoryczną Polskę i wiel-
ką tradycję Piastów i Jagiellonów, spętaną niewolą polityczną i ciężarem historii 
współczesność poety, jak i podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji 
i ludzkich przeznaczeń. Tam właśnie, na Wawelu, trzeba było się z tym uporać. 
On, górujący nad miastem, niósł własną intensywną treść, która nadawała ran-
gę wszystkiemu, co pojawiło się w jego obrębie, w jakimś sensie narzucał ton 
rozmowy. Bo Wyspiański z dziełami sztuki i architektury przede wszystkim roz-
mawiał, wsłuchiwał się w ich głos. I widział, jak w murach Katedry spotykają 
się Kazimierz Wielki z Matejką, święty Stanisław z Wernyhorą, jak drżą anioły 
zgarbione pod trumną świętego108.

Jasna i logiczna argumentacja przywołanych tu spostrzeżeń, przewijając 
się nie tylko przez artykuł, z którego pochodzą, ale i przez całą książkę, 
odsłania zarazem pewien niezwykły obraz Wawelu jako „zamku niedostęp-
nego” zarówno z powodów militarnych i politycznych, jak i z powodu pod-
dania jego współczesnych i przyszłych dziejów określonej wizji narodowego 
muzeum, pamiątki przeszłości, sanktuarium, a może mauzoleum bohaterów 
dawnej świetności i sławy Polaków. Ale czy Wawel miał być schronieniem 
tylko wielkich cnót ? A może i zdrad, i pychy, i opieszałości? Wolności i znie-
wolenia? Prawdy i fałszu? Przez ten „labirynt” przechodzi myśl Wyspiań-
skiego wiele razy, a nigdy nie odnajduje klucza do rozpoznania wawelskie-
go szyfru. Zasady tego szyfru są bowiem ciągle zmieniane, ustalane poza 
Wyspiańskim, blokujące mu bezpośredni udział w pracach renowacyjnych, 

108 M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru, Warszawa 2006, s. 100.
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odcinające możliwość twórczego zaangażowania w przekształcenie Wawelu 
we współczesną akropolis, najważniejsze miasto-państwo-światynię109.

Pozostaje taka oto możliwość ujęcia obrazu Wawelu wedle myśli i woli 
Wyspiańskiego: przemienienie go we własne wnętrze artysty, utożsamienie 
z własną biografi ą, wzajemne przeniknięcie w siebie człowieka i ruiny, a za-
razem zespolenie tych energii, które są dla nich wspólne, a które wynikają 
ze zmagania się z nieodwołalnie upływającym, mierzonym biciem zegara, 
czasem110.

Dla ruiny i dla człowieka czas nie jest anonimowy. Jego bieg odsła-
nia prawo natury; ta sama siła, która odnawia życie, tworzy ruiny – dzie-
ło wspólne człowieka i przyrody. Prawidło to działa także w przeciwnym 
kierunku: życie człowieka podlega prawom zmienności natury, która jemu 
właśnie uświadamia jego własną kruchość lub ulotność egzystencji. Tak czuł 
to Wyspiański w czasie pracy nad Akropolis: nieuleczalnie chory, trzydziesto-
czteroletni człowiek, ruina własnej swej cielesności, rozmawia z najbliższą 
sobie ruiną, Wawelem, która jest jego powierniczką, słuchaczką i spowied-
nikiem. On zaś nadaje jej kształt wywiedziony z ciągle żywej pamięci i wy-
obraźni – ostatnich mocy, które opuszczą poetę dopiero w chwili śmierci.

Wyspiański bardzo rzadko zwierzał się ze swoich stanów duchowych; od-
czytujemy je raczej ze sposobu reagowania i opisywania doznań w kontakcie 
z dziełami sztuki. Tymczasem Akropolis jest dramatem intymnym, właściwie 
spowiedzią z marzeń o przywróceniu Wawelowi funkcji zaczynu, zarzewia 
wielkiej przemiany świata, która pozwoli wzbić się ponad ciemny, nieupo-
rządkowany i poddany unicestwieniu świat dzięki jutrzennemu światłu 
przyniesionemu przez Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Perspektywa soteryczna, zbawcza i odradzająca zarazem nie dotyczy wy-
łącznie świadomości chrześcijańskiej. Wawel, jako miejsce spotkania wielu 
religii i wielu koncepcji człowieka i Boga, projektuje owo zmartwychwstanie 
w planach religii hebrajskiej, apolińskiej helleńskiej, a nawet naturocentrycz-
nej, często określanej jako słowiańska i pogańska. Projekt zmartwychwstania 
całego świata jest wpisany w dramaturgię Akropolis i realizuje się w fi nałowej 
scenie, w której objawia się Chrystus Salwator i Apollo jako jasność, blask 
słońca i moc, dzięki której ostatecznie rozpada się wawelska ruina z jej cen-
tralnym instrumentarium marności, jakim jest trumna św. Stanisława.

109 O izolacji Wyspiańskiego w pracach remontowych na Wawelu zob. ibidem, s. 101–109. 
Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w monografi i E. Miodońskiej-Brookes, Wawel 
– „Akropolis”. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1980.

110 Przejmujące studia o egzystencjalnej fi lozofi i czasu w teatrze Wyspiańskiego, o związkach 
tej fi lozofi i z konkretnymi planami kompozycyjnymi dramatu odnajdujemy w książce K. Fazan, 
Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański – Leśmian – Kantor, Kraków 2009. To ważna praca 
– ukazuje łączność, wzajemną spoistość (także przez tworzenie kompensatywnych zjawisk prze-
ciwbieżnych) tradycji konstruowania tożsamości przez proces twórczy artysty.
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W całym dramacie, podobnie jak w architektonicznym porządku kate-
dry wawelskiej, ta trumna, nazwana w poetyckim didaskalium aktu I „ołta-
rzem-trumną”, znajduje się pośrodku nawy głównej katedry, gdzie wznosi 
się też poświęcony biskupowi krakowskiemu, św. Stanisławowi, ołtarz. To 
na nim została złożona podtrzymywana przez cztery wykonane ze srebra 
postaci aniołów, owa ciężka barokowa trumna ze szczątkami świętego. Jest 
ona centrum religijnym, obrzędowym, a także architektonicznym katedry. 
W porządku dramatu – podobnie jak w geometrii przestrzeni kościoła – 
trumna ta przecina kontakt dwu postaci z Akropolis: złotego Salwatora (wa-
welski katedralny posąg Zbawiciela ma na ramionach złoty płaszcz) umiesz-
czonego na szczycie ołtarza oraz rzeźby Dawida-Harfi arza, psalmisty i króla 
– zatkniętej na szczycie organów wbudowanych nad głównym wejściem do 
katedry wawelskiej. 

Posąg Dawida, złocona rzeźba króla trzymającego jedną rękę na har-
fi e, na której fi gura się opiera, mającego u stóp kontusz z orłem, widocz-
ny jest w zasadzie jako trudny do dokładnego opisania kontur, ponieważ 
jego tłem, dla spoglądającego w górę człowieka, jest okrągłe okno z różycą, 
czyli rozetą, przez której koncentryczne okrągłe szyby wpada rozproszo-
na jasność dnia. Posąg ten jest oświetlony od wewnątrz o poranku, kiedy 
cała świątynia napełnia się blaskiem przechodzącym przez okna katedry od 
strony wschodniej. 

Geometrię układu znaczącego dla konstrukcji dramatu stanowią naj-
ważniejsze metafi zyczne punkty przestrzeni katedry: Chrystus Salwator – 
trumna św. Stanisława – król Dawid. Linia ta określa porządek metafi zyczny 
dramaturgii Akropolis i metaforyczny związany z architektonicznym ukła-
dem katedry. Jest to zarazem porządek ustanowiony przez plan kierunków 
świata orientowany wzdłuż linii wschód–zachód, linii biegnącej jednak po-
nad poziomem wzroku znajdującego się w katedrze człowieka. By układ 
ten dostrzec, trzeba podnieść głowę ponad poziom horyzontu. Porządek 
architektoniczny katedry jest w dramacie znamienny: zostaje uwydatniona 
bariera w kontakcie Salwatora z Dawidem (trumna św. Stanisława)111, po-
nieważ Dawid w akcie IV spływa ze szczytu organów na posadzkę katedry, 
a patrząc w stronę Salwatora, widzi jedynie biskupią trumnę odgradzającą 
go od fi gury Zmartwychwstałego. Sprowadzenie Dawida na dół jest zarazem 
uczłowieczeniem postaci króla-psalmisty i przywróceniem mu pierwszego 
powołania – pasterstwa. Bo przecież wielki król Dawid był niegdyś pasącym 
owce opiekunem stada.

111 Trumna świętego jako głaz w przestrzeni kontaktu zapowiada też szczególną wizję 
historii jako walki o tożsamość narodową i indywidualną. Dla Wyspiańskiego było to zjawi-
sko złożone. Zob. J. Błoński, Święty Stanisław w twórczości Stanisława Wyspiańskiego, „Znak” 
1979, nr 4–5.
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W zasięgu wzroku znajdują się jednak inne, bardzo istotne plany archi-
tektoniczne katedry, określające – by tak rzec – „dramaturgiczne współrzęd-
ne” postaci dramatu. Można je także dzisiaj oglądać, przy czym niektóre 
z nich znajdują się już w innych miejscach niż za czasów, kiedy oglądał je 
Wyspiański. Te, które miejsca swe zachowały, to znajdujący się w zaołta-
rzowej północno-wschodniej ścianie katedry gotycki krucyfi ks zwany Czar-
nym Chrystusem. Należy do grupy przedmiotów sakralnych, będąc czczony 
i uznawany za cudowny. Nazywa się go również krucyfi ksem królowej Ja-
dwigi i jest rodzajem mistycznego przedstawienia Ukrzyżowanego, które-
go postać zakrywana jest czarną delikatną tkaniną. Dzieje się tak w okresie 
Wielkiego Tygodnia podczas liturgii pasyjnej – aż do mszy rezurekcyjnej.

Krucyfi ks ten to piękna rzeźba z bardzo ciemnego drewna, wymuskana, 
gładka, jakby spływająca z krzyża. Jej głowa pochylona nad lewym ramie-
niem spogląda zawsze w stronę kogoś, kto na nią patrzy, i to niezależnie 
od miejsca, w którym spoglądający się znajduje. Jednak – co zostało zresz-
tą znakomicie opisane – „ekspresja krucyfi ksu wawelskiego, należącego do 
typu krucyfi ksu mistycznego, jest znacznie łagodniejsza niż wcześniejsze 
nadreńskie i włoskie wzory tego typu”112. U Wyspiańskiego jest ten krucyfi ks 
„opisywany” w zwrotach odwołujących się do niego Aniołów, których „wy-
powiedzi odpowiadają „ekspresji tej odmiany wcześniejszej, to znaczy dra-
stycznemu, budzącemu wstrząs i odrazę przedstawieniu niedoli cielesnej”113.

W rzeczywistości, kiedy podziwia się w skupieniu ów krzyż, jednak przy-
noszący ukojenie i ufność w odrodzenie świata przez ofi arę Chrystusa – sło-
wa Anioła 2 z dramatu budzą niedowierzanie, bo przecież tak powiada:

– On kona.
Straszliwe Jego westchnienia
i krew ciecze z rąk i stóp i twarzy
na ołtarz – gdzie zwisło strzemię114.

O tej fi gurze i o samej postaci Chrystusa Anioły mówią też, że „pochylił 
głowę w lokach czarnych”, że „piersią smutnie dyszy”, „słyszy swoje jęki”, 
„Ten z koroną jęczy”; „pierś jego czarna, sina, twarz czarna, posiniała”, że 
„we krwi cała”115. Ta eskalacja obrazu umierania, mająca wiele wspólnego 
z kategorią okrucieństwa (crudelitatis), zupełnie nie odpowiada doświad-
czeniu patrzącego na ten krucyfi ks człowieka. Nastąpiło jakieś zakłócenie 
odbioru: Anioły nie widzą krzyża tak jak ludzie. Postrzegają go inaczej, choć 

112 Zob. S. Wyspiański, Akropolis, oprac. E. Miodońska-Brookes, BN, Wrocław 1985, 
s. 9. Odwołania do tego wydania i opracowania oznaczam: SW BN, cyfrą arabską oznaczając 
strony tekstu dramatu, rzymską – strony komentarza autorki opracowania.

113 Ibidem.
114 Ibidem.
115 Ibidem, s. 10–11.
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ciągle nań patrzą. No właśnie – czy patrzą? W architekturze katedry oso-
bami dramatu spoglądającymi na Czarnego Chrystusa nie mogą być cztery 
anioły podtrzymujące trumnę św. Stanisława. Po pierwsze, nie są zwrócone 
w stronę ściany z krucyfi ksem, po drugie – uniemożliwia to sama konstruk-
cja ołtarza, na którym stoją. To nie Anioły podtrzymujące trumnę biskupa 
komentują czarny krucyfi ks; to mówią ich hipostazy, wyzwolone w „posta-
ciach z marzeń” fi gur aniołów z ołtarza katedralnego.

Same Anioły – sprawcy ruchu w całej katedrze – nie przypominają tych, 
o których informuje architektura katedralnego wnętrza i jej artystyczny wi-
zerunek w dramacie. Opisywani przez Wyspiańskiego jako ci „w srebrnej 
odzieży”, tak przedstawieni, aby „na rąk wzniesionych podporze” dźwigali 
trumnę – „straszydło-boże”, nie są identyczni z aniołami ołtarzowymi ani 
nawet do nich podobni. „Straszydła-boże” są jakby związane z dynamiką 
ukrzyżowania, mają silne, męskie charaktery, czują na sposób ludzki, przej-
mują się cierpieniem i potrzebują miłości. Postacie Aniołów w Akropolis na-
pełnione są innym duchem, bliskim okrucieństwa; wyzwoliły się od swej 
dość solidnej, cielesnej barokowej formy. Występują w postaci innych anio-
łów – badacze sugerują, że chodzi o anioły z fresków kaplicy Mariackiej 
z Chrystusem Salwatorem, z tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy 
Świętokrzyskiej oraz z epitafi ów i nagrobków116.

W dialogach czterech Aniołów Wyspiańskiego ich stosunek do umierającego 
Boga jest ukształtowany poprzez aluzje do funkcji Aniołów z narzędziami Męki 
i aluzje do owego kontrastu witalności i śmierci dostrzeżonego we freskach wa-
welskich. Obraz umierającego Boga stanowi poetyckie rozwinięcie ekspresji czar-
nego Chrystusa [...]. W swoich rozmowach Anioły bardzo łatwo przechodzą od 
własnej męki do cierpień Tego, co „mrze z koroną”; jednocześnie wyrażają bunt 
i odrazę dla cierpienia i śmierci, pragną wyzwolić się z trudu którego im „nie 
poskąpił PAN. Stwórca i kat”. Anioły pełnią więc w dramacie funkcję zastępcy 
w stosunku do osoby Chrystusa cierpiącego, są fi guratywnym przedstawieniem 
podstawowego motywu zmartwychwstania poprzedzonego męką i śmiercią117.

W cytowanym tekście mówi się o „fi gurach zastępcy” – raczej skłaniałbym 
się ku opinii, że są to komentatorzy własnego stosunku do cierpienia i bólu 
– czy to jako postaci Aniołów dźwigających trumnę, czy niosących i podają-
cych oprawcom narzędzia tortur. W każdym razie ich rola polega raczej na 
przyśpieszaniu aktu zmartwychwstania poprzez śmierć. Podawanie włóczni, 
niesienie korony cierniowej i miecza, którym zostanie przebity bok Chrystu-
sa, raczej włącza te Anioły w rząd postaci-katalizatorów przemiany. Dlatego 
tak bardzo zależy im na obudzeniu śpiących „obywateli” katedry, aby też oni 
byli świadkami i uczestnikami Zmartwychwstania po długiej nocy – śmierci.

116 SW BN, XX.
117 Ibidem, s. XXI.
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Jest w tych Aniołach coś głębszego jeszcze, coś, co łączy biografi ę Wy-
spiańskiego z katedrą wawelską. Wawel staje się dla poety miejscem fascyna-
cji i źródłem męki. Związek z Wawelem – przez marzenia o jego odbudowie 
i zmianie architektury, sny o katedrze, kiedy przebywał w Chartres i po-
dziwiał tam najpiękniejszą z gotyckich katedr, widoki z Wieży Zegarowej 
na Kraków i okolice, które stawały się przedmiotem refl eksji nad własnym 
losem przekazywane w listach do przebywającego we Francji Franciszka Me-
hoff era – to tylko nieliczne czytelne znaki wspó ł -odczuwan i a  Wawelu. 
O wiele bardziej dotkliwa była owa izolacja od pracy renowatora zamku 
i katedry; nawet rysowanie, szkicowanie czy jakakolwiek plastyczna działal-
ność artysty wymagały zgody władz odpowiedzialnych za przebieg remontu 
katedry. Dopiero od stycznia 1896 roku Wyspiański mógł stąpać po rusz-
towaniach, mógł „pełen emocji oglądać nakładające się na siebie warstwy 
gotyckich i barokowych fresków odsłanianych w prezbiterium”118.

I właśnie wówczas zobaczył wysoko na ścianie, pod sklepieniem, Anioły 
z narzędziami Męki Pańskiej, które powrócą po ośmiu niemal latach w akcie 
I Akropolis. Były to 

wielkie, olbrzymie postacie anielic i aniołów, silnych, barczystych, tęgich chło-
pów o wcale nie konwencjonalnych twarzach, ale o gębach silnych, zamaszystych 
wyrazach, głowy to „charakterowe”, piękni młodzieńcy. Trzymają narzędzia męki 
– każdy inny przedmiot w rękach. – Jest jeden z chustą Veroniki o rysach twarzy 
kobiecej, prawie włoszki119.

Ten obraz, będący opisem gotyckiego palimpsestu, na którym później 
kładziono inne warstwy malarskie, jest mocno związany z biografi ą twórczą 
Wyspiańskiego. Odsłania pierwotnych mieszkańców katedry, których reno-
wacja wydobywa z ukrycia i zezwala im na nowy ruch idei związanych z ka-
tedrą. Idzie bowiem o wzorce sprawcze ukryte w dziełach sztuki Wawelu, 
o ich podskórną, uśpioną przez wieki moc, którą trzeba odsłonić i obudzić; 
podobnie jak cały Wawel – trzeba je na nowo powołać do życia. I takie było 
zawsze marzenie poety.

Wierzył w spełnienie tego marzenia, ale ono nie zostało spełnione. Kon-
serwatorzy nie potrzebowali artystycznej gorączki „dziwnego” człowieka, 
malarza i poety o trudnym charakterze, cechującego się uporem i głębokim 
przekonaniem o racjach, które się w nim rozpalały. Odsunięcie go nie tylko 
od prac restauracyjnych katedry, ale nawet od projektowania przeznaczo-
nych do niej witraży, konfl ikt z głównym konserwatorem kościoła, Sławo-
mirem Odrzywolskim, spór, który narastał z miesiąca na miesiąc, zakończy-
ły się źle dla marzeń malarza i wizjonera. Właściwie udział Wyspiańskiego 
w pracach konserwatorskich zamknął się w sporządzeniu notatki o fi gurze 

118 M. Prussak, op.cit., s. 103.
119 S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 2, zob. I, s. 293.
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Chrystusa w jednym oknie i sześciu klamrach sklepienia w prezbiterium120. 
Ważne jest także to, że projekty witraży (pozostawione jako pastelowe szki-
ce) były tworzone w sekrecie. To w nocy, omijając zakazy, Wyspiański wy-
mierzał długość i szerokość kwater okiennych katedry, ponieważ nie mógł 
dokonać technicznego fachowego pomiaru w ciągu dnia, aby nikt nie do-
niósł, że zajmuje się zajęciem zakazanym.

Być może z tego odrzucenia, odepchnięcia od świątyni własnego Boga ro-
dzi się sztuka Wyspiańskiego; z pęknięcia pomiędzy oczywistym poczuciem 
własnej wartości a brakiem akceptacji tej wartości wychyla się dramatyczna 
ironia losu poety. W pierwszym objawieniu jest nią samotność, a w drugim 
– przypisywany mu trudny charakter. Dlaczego jednak większość ludzi nie 
szanuje (że nie lubi – to inna sprawa) „trudnych charakterów”? Chyba dla-
tego, że widzi w nich zagrożenie dla własnej małości, dla kruchości swoich 
dróg układanych zwykle na niepewnym podłożu. Tymczasem Wawel jako 
mocny fundament myśli poety stał się odpowiednikiem człowieka, który 
związał z nim całe życie, bezustannie do niego wracał i go przetwarzał. Jed-
nym z najściślej związanych z Wawelem „portretów” Wyspiańskiego jest 
odnotowany przez jemu współczesnych obraz dziecka biegającego po wzgó-
rzu wawelskim z siatką na motyle. Współbrzmi z nim, choć dramatycznie, 
inny obraz: odsuniętego od prac renowacyjnych Wawelu młodego człowie-
ka, który nie przerysowuje detali architektonicznych zamku ani katedry, 
co uważał za powołanie malarza, ale zanurzony w podkrakowskich łąkach 
rysuje kwiaty i liście roślin. Owo niezwykłe iunctim niedopełnień zawsze 
znamionuje prace tego artysty.

W linii spojrzenia widza oglądającego katedrę są Czarny Chrystus przy-
wołujący dramat cielesnego umierania i cztery anioły podtrzymujące trum-
nę, reprezentowane jednak przez cechy emocjonalne i postawę Aniołów 
z narzędziami Męki Pańskiej. Na linii wykreślanej przez freski przedstawia-
jące aniołów spostrzegamy dzieła sztuki w zasadzie obce wnętrzu katedry 
– klasycystyczne pomniki grobowe. W czasach renowacji katedry, a więc 
w okresie poprzedzającym, ale po części też nachodzącym na pisanie Akro-
polis, pomniki te bywały przesuwane lub usuwane z wnętrza świątyni. Ich 
obecne miejsce, choć nie wszystkich, nie jest tym samym, jak za czasów 
Wyspiańskiego. Postaci-pomniki będą budzone przez Anioły, zaczną żyć, 
snuć marzenia, wyrażać lęki i namiętności, ale też wychwytywać z sennego 
odrętwienia resztki indywidualnej pamięci.

Pomniki grobowe, a także przedstawione na nich postacie oraz ich atry-
buty zostały dokładnie zanalizowane i ukazane w swojej plastycznej i dra-
maturgicznej funkcji przez Ewę Miodońską-Brookes w przywołanych już 

120 Notatkę z Dziennika budowy katedry (znajdującego się w Archiwum Katedry na Wa-
welu) analizuje M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru, s. 104.



96 Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci

książkach. Chodzi tu o konkretne, zajmujące określone miejsca w architek-
turze katedry zespoły rzeźb, a więc o pomnik poświęcony pamięci Michała 
Bogorii Skotnickiego, malarza i doktora medycyny, o monument ku chwale 
biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, więźnia syberyjskiej Kaługi, wresz-
cie o pomnik pułkownika wojsk napoleońskich Włodzimierza Potockiego 
(dzieło Bertela Th orvaldsena). Ten pomnik właśnie, sławiący patriotę wy-
stępującego przeciwko ojcu-zdrajcy, był najpierw ustawiony (w 1832 roku) 
w arkadzie południowej nawy katedry, usunięty podczas remontu i przy-
wrócony w 1900 roku, lecz ustawiono go w kaplicy Królowej Zofi i, w pra-
wym rogu. Przenoszenie pomników z ich dawnych miejsc do nowych było 
typowym zabiegiem w czasach prac restauracyjnych w katedrze. Pomnik 
Skotnickiego przewędrował z kaplicy Szafrańców do kaplicy Czartoryskich, 
a wreszcie do kaplicy św. Wawrzyńca. Zmieniały się zatem perspektywy 
oglądania monumentów oraz tła, a także nisze, bramy i ramy pomników, na 
których lub w których je ustawiano. Monument Sołtyka stoi zaś tam, gdzie 
go umieszczono pod koniec XVIII wieku: pod zachodnią ścianą kaplicy Ja-
giellonów.

Spis atrybutów, jakie stanowią o plastycznym kształcie pomników, należy 
oczywiście do rejestru przedstawień wanitatywnych, ale w wielkiej części 
wiąże się również z misją narodową i patriotyzmem osób, które sławią. 

Galerię monumentów otwiera w dramacie Grób przygasłej Ankwicza 
pamięci klasycystyczny nagrobek w północnej nawie bocznej katedry, wy-
konany przez Francesca Pozziego. Córka Ankwicza była „prawdopodobnie 
prototypem Ewy z III części Dziadów Adama Mickiewicza.

Wyspiańskiego najbardziej interesowała forma tego nagrobka:

Na cokole epifanijna tablica z czysto informacyjnym napisem, na postumencie 
sarkofag z podłużnym reliefowym fryzem. Tłem fryzu jest płaskorzeźbiony krajo-
braz symboliczny i nastrojowy, fryz składa się z dwóch części podzielonych sym-
bolicznym motywem uschniętego drzewa; po lewej kilku młodzieńców-płaczków 
kroczy przez ściernisko, obok stoi kadź z winogradem, przy snopie zżętego zboża 
trzy kobiety zasmucone i pocieszające się nawzajem; po prawej pacholęta wiążą 
snopy, a trzy uskrzydlone postacie młodzieńcze pląsają. Ruch szat, falowanie kło-
sów stwarzają wrażenie wichury. Na sarkofagu znajdują się posągi, dwie postacie 
rozdzielone strzaskaną kolumną, u której podstaw złożono dwie tarcze herbowe. 
Na kolumnie wspiera się młoda żałobnica, która drugą dłoń zanurzyła w rozpusz-
czonych włosach, gestem rozpaczy; naprzeciw kobiety przysiadł nagi chłopięcy 
anioł w wieńcu z drobnych kwiatów, który w jednej ręce trzyma zgaszoną po-
chodnię – atrybut śmierci, drugą wznosi ku niewieście gestem pocieszenia. Oba 
posągi zostały w tekście dramatu przekształcone w Niewiastę i Amora121.

Cytowany tu fragment przypisu do poetyckiego didaskalium napisa-
nego z wyprzedzeniem dla sceny II dramatu jest ważny z kilku powodów. 

121 Nota E. Miodońskiej-Brookes do opisu monumentu Sołtyka. SW BN, 24.
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Po pierwsze, z niezwykłą ostrością i jasnością rejestruje całość detali wanita-
tywnych fryzu nagrobka, po drugie – przedstawia ruch utrwalony w gestach 
postaci i falowaniu materii, a po trzecie – odsłania sposób, w jaki Wyspiań-
ski wydobywa i przekształca rzeźbione posągi z materii rzeźby w postaci 
dramatu. Otóż postacie te zostają podniesione ku pionowi, stają się wyprę-
żone mocą pierwszego ruchu ku górze, by z sobą dialogować, ale nie zostają 
oderwane od podłoża, od swojej materialnej podstawy, którą w nagrobkach 
są ciasno nagromadzone, duszące się wzajem emblematy martwości.

Postaci wznoszone są tym samym co w Weselu pragnieniem „powietrza 
i tchu”. Muszą się unieść nad obciążający je balast przedmiotów związanych 
z trumną, pogrzebem i żałobą. Widać to wyraźnie w monologu Niewia-
sty z pomnika Ankwicza, która w swej wypowiedzi często przywołuje kon-
kretne rekwizyty marności wyrzeźbione na pomniku: strzaskaną kolumnę, 
skoszone zboże, snopy na wietrze, trumnę, zawieję, śmiertelne łoża, puste 
domy, łzy żalu, opadające włosy, zgasłe oczy, sierpy i kosy żniwiarzy, stroje 
z naszytymi liliami, stroje żałobne. Te odniesienia przywiązują Niewiastę do 
rzeźbiarskiego dominium vanitatis i zdają się wstrzymywać jej podążanie ku 
górze – ku budzącemu ją Aniołowi 1.

Wyrwać się z marności, ze świata trumien, strzępu, rozpadu ciała, opuścić 
formę nadaną przez dość rygorystyczne wymogi późnobarokowej lub klasy-
cystycznej rzeźby nagrobnej to marzenie dzieł sztuki – aktorów wawelskiej 
katedry. Marzenie o wydostaniu się z pułapki emblematu, ze służby alegorii, 
tęsknota za wolnością i samodzielnością jest tym pierwszym odruchem wol-
ności, która spaja dramaturgię marzeń o wzlocie w akcie I Akropolis.

Dynamika postaci z pomników grobowych w tym dramacie Wyspiań-
skiego skoncentrowana jest wokół osi pochyłej, opartej na walce sił przycią-
gających do płyty grobowej i sił wzlotu, wzrostu, wznoszenia się. Związane 
z materią, z budulcem i tworzywem posągów, postaci dążą do wyrwania się 
z podstaw określających ich egzystencję jako rzeźb nagrobnych. Siła przy-
ciągającą ku ziemi, ku mogiłom, czeluściom grobu, ciemności i trumnie 
związana jest z pamięcią połączoną z ważnymi, utrwalonymi momentami 
ich dawnego życia. Pamięć tę trzeba „zapomnieć” – to z jedno z kluczowych 
słów Akropolis, tak uporczywie pojawiających się już w rozmowie Anioła 1 
i Niewiasty na początku dramatu, ale przywoływanych niejednokrotnie rów-
nież w dalszych, to jest „trojańskich” i „hebrajskich” scenach dramatu. „Za-
pomnienie” stanowi ważną cechę uzyskania nowej świadomości; wewnętrzne 
echa katedry, bo one ustalają obszar samozwrotnego zamknięcia się postaci 
w przestrzeni, mogą zostać wyciszone właśnie wtedy, kiedy pamięć zostanie 
zapomniana. Pamięć, podobnie jak cień, należy w Akropolis do przestrzeni 
zniewolenia, a więc do obszaru przeciwnego działającej osobowości.

Przeciwko „pamięci” skierowana jest miłość, podobnie jak jej neoplatoń-
ska fi lozofi a wiązana ze światłem i dobrem. Jest to również chrześcijańska 
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i renesansowa interpretacja miłości jako siły sprawczej wszelkiego ruchu. 
Miłość jest początkiem o charakterze kosmogonicznym i przejawia się w ży-
ciu, radości, zaufaniu, w odsuwaniu się od brzemion przeszłości, w nadziei 
i zaufaniu. Miłość jest Logosem, słowem Chrystusa, które świat prawdzi-
wy właśnie z sobą przyniosło. „Pamięć” i „miłość” ustanawiają w Akropolis 
podstawową opozycję będącą warunkiem ruchu i przekształcenia postaci 
dramatu.

ANIOŁ 1
Poznaj we mnie zwiastuna:
Wstań.

NIEWIASTA
Tu pode mną truna.

ANIOŁ 1
Zejdź, zstąp – zapominaj.
[...]

NIEWIASTA
O, słyszę, sierpy dźwięczą.
To koszą pszeniczny łan?

ANIOŁ 1
Nie, to włosy me brzęczą
srebrzystych splotów zwojem
z moim się plącząc strojem,
co naszyty srebrną liliją,
mieniącą połysku tęczą.

NIEWIASTA
Ja mam zapomnieć trun?

ANIOŁ 1
Zapomnieć. –

NIEWIASTA
Zapominać?! –

ANIOŁ 1
Nie łkać i nie przeklinać.

NIEWIASTA
Nie płakać? Nie narzekać?

ANIOŁ 1
Nie wyrzekać – nie szlochać.

NIEWIASTA
Nie wspominać nic – ?
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ANIOŁ 1
Kochać!

NIEWIASTA
Kochać ? – Kochać –

ANIOŁ 1
Miłować.

NIEWIASTA
Miłować –

ANIOŁ 1
Sercem rość.
Na przyjęcie się Jego gotować122.

Rytm architektoniczny aktu I wiąże się ze wzbudzaniem i zamieraniem 
akcji w następujących po sobie „stacjach” wizyt anielskich, którymi są okre-
ślone konkretnie grupy rzeźb nagrobnych lub pomniki ku czci i chwale osoby 
zmarłej. Rytm ten, w kolejności, rzeczywiście związany z następstwem ho-
ryzontalnie oglądanych i nawiedzanych monumentów, zaczyna się więc od 
pomnika pamięci Ankwicza (północna nawa boczna katedry), potem odradza 
się przy pomniku Skotnickiego (w czasach remontu katedry najpierw umiesz-
czony w kaplicy po stronie południowo-zachodniej, potem przeniesiony na 
stronę przeciwną nawy), następnie przy pomniku Sołtyka (pod zachodnią 
ścianą kaplicy Jagiellonów, po prawej stronie od wejścia do katedry, obok sar-
kofagu Władysława Jagiełły, naprzeciw grobowca Kazimierza Jagiellończyka), 
by wreszcie przemieścić się do kaplicy królowej Zofi i, gdzie stoi przeniesiony 
pomnik Włodzimierza Potockiego (północno-zachodnia część katedry).

Te cztery stacje budzenia pomników mają w zasadzie tę samą strukturę 
dramaturgiczną opartą na aktywizującym działaniu Aniołów, pobudzeniu 
czujności i doznań emocjonalnych rzeźby, wytworzeniu nadziei wyzwolenia 
się z formy i zmartwychwstania. Niektóre postacie zatrzymują się jednak 
w procesie przygotowania do rezurekcji; poprzestają jedynie na doświadcze-
niu cielesności, spełnieniu krótkotrwałych doznań erotycznych, na dotyku 
i pocałunku. To Niewiasta i Panna. Inne są gotowe porzucić świat marmuro-
wego snu, świat zatrzymanych dziejów, zapisanych na kartach ksiąg historii, 
i przygotować się na jutrznię Zmartwychwstania (Klio, Pani). Niezależnie 
od typu rozwiązania akcji w kolejnych „stacjach” – problematyka przygoto-
wania i pobudzenia na Zmartwychwstanie jest dość wyrazistą metaforą życia 
jako energii, wiary, nadziei i miłości oraz śmierci jako snu, balastu pamięci, 
odrętwienia, obojętności, bezruchu123.

122 SW BN, 17, 18.
123 Towarzyszące Klio poczucie wyzwolenia się z kamiennego brzemienia posągu wiąże się 

również z odrzuceniem Księgi (historii). Jest to nie tyle gest romantyczny (romantyzm jako 
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Rytmom architektonicznym, związanym właśnie z ożywieniem grup 
rzeźbiarskich, towarzyszy oczywiście rytm mowy. Anioły i postaci dialogują 
przede wszystkim w ten sposób, że kwestie Aniołów wymuszają niejako na-
tychmiastową ripostę postaci z pomników, postaci marmurowe i kamienne 
odpowiadają zaś raczej w sposób opisowy, skłonne są snuć refl eksje na temat 
zapamiętanych wydarzeń i własnych niewyjaśnionych za życia tajemnic. To 
sprawia, że rytm wypowiedzi jest w akcie I rytmem meandrycznym. Budzo-
na i pytana o wolę działania postać taką wolę wyraża, lecz zanim to się sta-
nie, musi przebyć narracyjny szlak „odpominania” sobie niektórych emocji 
z dawnego życia.

Anielski gest słowny, gest intonacyjny i składniowy, jest jednoznaczny, dy-
namiczny, zdecydowany. Ma swój kierunek, ponieważ ma na celu obudzenie 
postaci i ponieważ wynika z głębszej woli wyzwolenia człowieka od letargicz-
nej męki. Zaczynem ekspresji jest tu wiara w Zmartwychwstanie jako akt po-
wszechnego porzucenia grobu, przeszłości, nekropolis właśnie. Celem słowa 
i jego artykulacji jest przygotowanie na nadejście radości w słońcu wielka-
nocnego poranka. Tymczasem pewne rytmy pobudzenia i odpowiedzi na to 
pobudzenie nie zgadzają się; prowadzi to do dysharmonii lub uporczywego 
plątania się mowy przez wielokrotne wypowiadanie tych samych frazeologicz-
nych i retorycznych zwrotów lub tych samych spostrzeżeń. Wielokrotność ta 
jest związana głównie z tematyką ciała, a zwłaszcza tymi jego częściami, za 
pomocą których okazuje się namiętność: ramionami, ustami, dłońmi, ocza-
mi. Nawracanie do tego stałego rejestru „miejsc ciała” nie jest, jak sadzę, wy-
korzystaniem sentymentalnego słownika wypowiedzi postaci, nie jest też ani 
naiwne, ani magiczne; jest, jako określona seria powtórzeń, związane z ryt-
mem zamierania, opadania z powrotem w kamień, z którego postać została 
już wybudzona. Dysharmonie pojawiają się więc jako p r ze c iwr y tmy, jako 
dwa typy niewchodzącego w rezonans ostinata: jedna struktura rytmiczna po-
lega na wezwaniu i apelu, druga – na repetycji tego samego układu (tej samej 
pulsacji) w mowie opisującej stan duszy postaci.

Poza Aniołami funkcję budzicieli przyjmują zdecydowane już na zmar-
twychwstanie postaci: Klio (wobec Panny) i Amor (wobec Niewiasty). Na pla-
nie rytmu – szczególnie zaznacza się obecność współbieżnych struktur mowy, 
zestawienie podobnych układów ostinato w rozmowie Anioła 4 i Tempusa. 

bunt poznawczy zaczyna się od wyrzucenia ksiąg), ile element spajający biografi ę Wyspiań-
skiego w okresie dramatycznej dojrzałości. Księga, jako „pociecha smutna”, znana przecież 
z Pociecho moja ty, książeczko, pociecho smutna (1905), domyka temat dziecka z książką i roz-
rzuconych kart Szekspirowskiego Hamleta (Studium). Może już w Akropolis ten wanitatywny 
element towarzyszący księdze życia – księdze poznania – się objawia, należy jednak do zakresu 
działania Klio. Ważne studium na temat książki „pocieszenia”: K. Fazan, Dramat myśli w li-
ryce Stanisława Wyspiańskiego [w:] Stanisław Wyspiański, Studium artysty, red. E. Miodońska-
-Brookes, Kraków 1996, s. 97.
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Mimo że Anioł 4 budzi się, a raczej zaczyna działać, jako ostatnia postać 
anielskiego kwartetu, w zakończeniu sceny I dramatu przedstawia się jako 
najbardziej dynamiczny, pełen wiary w wyzwalającą ze śmierci siłę tej jednej 
jedynej Nocy:

Jestem jako spiż i żywy;
na lot, przez jednę noc
szczęśliwy124.

Oczywiście, ten napływ sił duchowych wynikający z wiary, nadziei i mi-
łości jest rezultatem trzeciego przeżegnania się wodą święconą „w imię Ojca 
i Syna i Ducha”. Wcześniej Anioł 4 wraz z Aniołem 3 obudzili Panią: przy-
gotowali ją na nadejście Wielkanocnego Poranka.

W tej samej grupie rzeźbiarskiej pomnika Sołtyka znajduje się alego-
ryczna fi gura Czasu, występującego w dramacie pod nazwą Tempus. Należy 
ona do opasającej katafalk i trumnę grupy postaci, usytuowane po bokach 
to kobiety odziane w różne stroje, zaś w głębi – dwie symetryczne alegorie: 
Fama (Sława) i Tempus właśnie (Czas). Ich rola jest niezwykła jak na francu-
ską architekturę grobowca: podtrzymują nieco podniesione wieko trumny, 
z której wydostaje się na zewnątrz orzeł dzierżący w szponach literę S.

Zza skrzydeł orła, ponad jego głową, wystaje ramię uzbrojone w miecz125.
Tematem sceny wyzwolenia Tempusa, czyli sceny 8 aktu I Akropolis, jest 

oddanie kosy, którą trzyma w ręku Tempus, odebranie mu podstawowego 
atrybutu, który łączy go ze śmiercią, nagłym przecięciem życia obrazowane-
go jako zboże, a w każdym razie jako część natury poddana, jak cały świat 
przyrody, prawom bezlitosnego kalendarza. Ale kosa ma tu także znaczenie 
szersze: instrumentu wstrzymującego historię, przerywającego szybki bieg 
wydarzeń wywołujący niepokój i dezorientujący człowieka, zwłaszcza świa-
domość samego siebie. Złożenie (oddanie) kosy oznacza powrót spokoju, 
uładzenie myśli oraz realizację własnych marzeń o wolności, o swobodzie, 
o wyzwoleniu się z nieruchomych obrotów zaklętego czasu. W świadomości 
narodowej rozbudzonej w Weselu kosa wiąże się, rzecz jasna, z orężem chłop-
skiej potęgi, z kosynierami, ale jest też narzędziem zbrodni, rodzajem ostrej 
piki, za pomocą której można zadać okrutną i hańbiącą śmierć.

Kosa jest w scenie 8 aktu I Akropolis alegorycznie powiązana z koniem. 
Jest on bezwzględnie potrzebny, by Tempus mógł wylecieć na świat i dać 
ludziom wolność, wolność od siebie samego, od upływającego czasu. Tem-
pus ma jednak wrócić „przed świtem”, ma zdążyć na Zmartwychwstanie. 
Pobrzmiewa tu echo napięć związanych ze świtaniem z Wesela.

124 Ibidem, s. 13.
125 Szczegółowy opis pomnika znajduje się w opracowaniu E. Miodońskiej-Brookes, Wa-

wel – „Akropolis”..., s. 42.
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TEMPUS
(kładzie kosę)
Upływa wiek, przelata wiek,
Tysiące lat, tysiące lat.
Patrz, zatrzymałem świat.

ANIOŁ 4
Żyj. –

TEMPUS
Zbyłem trwogi, trudu.
Och, zbyłem z głowy lęku;
tak nuży kosę dzierżyć w ręku,
wieczyście, wiecznie w dłoni –
a krew bije do skroni.
Ach – spokój w myśl wstępuje,
Ach, lubość, lubość czuję.
Jeszczem rześki – pogonię!
Pogonię, jeszczem jary;
Zmogę starość – żem stary.
Krew do ciała napływa,
żyw jestem – krew porywa.
Słysz! – siądziemy na konie
i pogonim lotami na błonie
ku górom – ponad rzeki.

ANIOŁ 4
Przed świtem trza tu być.

TEMPUS
Czas jest i świt daleki.
Noc jasna, jasna noc.
Polecim het – het – w lot.

ANIOŁ 4
Jak wyjdziesz stąd?

TEMPUS
Jak? – Kto ma klucze wrot?

ANIOŁ 4
Żaden z nas.
[...]

TEMPUS
Przełamię wrot tych siłę126.

126 SW BN, 45, 46.
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I rzeczywiście: Tempus rozcina wrota katedry kosą; do wnętrza wpada 
światło księżyca. Tempus rzuca kosę i wybiega z Aniołem 1, który nagle, 
bez zapowiedzi, pojawia się, obiecując, za pomocą prostej komendy, konia. 
Tempus jednak wróci do katedry – tak brzmią jego zapewnienia.

Niezwykły dramatyzm ostatniej części tej sceny wywołany jest nie tylko 
„komendowym”, hasłowym charakterem dialogu, ale także tym, że rozgry-
wa się ona na granicy dwóch światów – katedry i przestrzeni poza wzgórzem 
wawelskim. Ma więc charakter jakiejś mistycznej sceny, w której prawa cza-
su i przestrzeni zostają zawieszone, w której pozostaje tylko sama dynamika 
ruchu.

Plan podziemny katedry, a zatem najniższe pasmo w architekturze metafi -
zycznego świata Wawelu, zajmują podziemia, miejsce wiecznego spoczynku 
królów i poetów. Ale jest to przede wszystkim kraina trumien, nie grobów, 
ponieważ właśnie trumny wiążą się z obecnością prochu, rozsypujących się 
szat i kości, ze światem marności ciała. Wielokrotnie podkreślano zresztą, 
że miejscem spoczynku zmarłego oczekującego na Zmartwychwstanie jest 
właśnie grób127. Także u Wyspiańskiego ta różnica znaczenia miejsca po-
chówku i miejsca oczekiwania jest bardzo wyraźna. Z trumną wiąże się sfera 
przedmiotów materialnych lub sztucznych, emblematyka natury utrwalonej 
na zawsze w formach gipsowych lub spiżowych róż, ściętych snopów zboża, 
pogaszonych świec, szeroko rozumianych dominiów sprzętów porzuconych 
lub pozostawionych przez zmarłego. Ten obszar jest przywoływany dość czę-
sto w Akropolis; wnika on w treść dramatu przez przywoływane dzieła sztuki 
nagrobnej, ale również przez wyraźne deprecjonowanie owych strasznych 
trumien, pyłu i prochu.

Właściwie tylko raz podziemia katedry pełnią funkcję dramaturgicz-
ną: kiedy są miejscem zniknięcia Nocy jako postaci dramatu. Niknie ona 
w zapadni (także w sensie technicznym, w praktyce scenicznej) wraz z przy-
byciem od strony wschodniej (od strony kościoła, informuje didaskalium) 
Aurory z orszakiem. Aurora i jej świta sprawiają, że Noc wraz ze swoim 
Chorusem Eumenid zapada się pod ziemię:

NOC

Hej, w otchłań, w głębie, za mną chyże!
W zawiasach jękły dźwirze.

CHORUS EUMENID
1. Nad Wisłą prysnął szary świt.
2. Nad miastem świt daleki.

127 Opozycja trumny i grobu, także przez odwołania do tradycji ludowej i etymologii 
języka polskiego, omawiana jest w książce E. Miodońskiej-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., 
s. 54–56.
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3. O matko, przystań, patrzaj – cyt...
4. Człowiek przemknął powieki.
1. Przemknął oczy, patrzy dokoła.
2. Matko, ma koronę u czoła.
4. Harfa jest szczerym złotem.
1. Patrzy znów, przemknął oczy.
2. Matko, stąpił w pomroczy.

NOC
Harfi arzu – piewco Boży.
(zapadając się pod ziemię)128.

Chorus Eumenid, zanim przepadnie w podziemiach wraz z Nocą, zwraca 
uwagę na postać połyskującego w słońcu Harfi arza, który przecież „spłynął” 
z właściwego mu miejsca na szczycie organów i znajduje się na posadzce kate-
dry. W przebiegu dramaturgicznym aktu IV jest to ważne, ponieważ Dawid-
-Harfi arz wraz z nadejściem słońca zupełnie się zmieni. Zacznie głosić Zmar-
twychwstanie, śpiewać po królewsku, a jego dawne skargi i przypominanie 
dziejów, przywołanych zresztą w całym dramacie (historia narodu wybrane-
go, Izraela, dzieje trojańskie i dzieje Polski), zostaną zastąpione przez tryum-
falne pieśni rezurekcyjne. To dzięki ich wzniosłości, a także wzmacniającej 
je tradycji chrześcijańskiej i polskiej zarazem, dochodzi do bezpośredniego 
kontaktu Harfi arza z Chrystusem Salwatorem ze szczytu głównego ołtarza.

Zniknięcie Nocy w otchłaniach podziemia nie tylko jest wydarzeniem 
dramatycznym, ale również ma charakter metaforyczny: dla Zmartwych-
wstałego Chrystusa–światła przygotowana jest nowa, oczyszczona z ciem-
ności, przestrzeń katedry.

Gdyby odwołać się do coraz popularniejszej w Europie od końca XII wie-
ku muzyki polifonicznej, polifonicznego śpiewu (od czasu tzw. szkoły z Notre 
Dame), to można jej właśnie przyporządkować dramaturgię Akropolis. Głos 
główny, vox principalis, należy do najwyższego pasma dialogowego dramatu, 
do kontaktu dwóch szczytowych postaci: Dawida-Harfi arza i Chrystusa Sal-
watora. Zatem szczyt ołtarza i szczyt organów odgrywa tu rolę najbardziej 
istotnej, gdy chodzi o metafi zykę aktu Zmartwychwstania, linii rezonansu. 
Dzięki niej zostaje wyzwolona moc światła (Chrystus-Apollo), która po-
woduje fi zyczne i ostateczne rozbicie blokującej wcześniej kontakt Salwa-
tora i Dawida trumny św. Stanisława. Ten vox principalis jest podstawową 
energią całego dramatu, nadaje sens wszystkim scenom: od przebudzenia 
się Aniołów do czynu, poruszenia monumentów i postaci z pomników na-
grobnych. Ku niemu są skierowane sensy dwóch, na razie nieomawianych, 
aktów, określanych jako historia trojańska i historia Jakuba. Vox principalis 
jest zarazem pasem transcendencji w całym dramacie: Zmartwychwstanie 

128 SW BN, 198.
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następuje w katedrze jako osobnym, samostanowionym świecie, którym 
rządzą odrębne prawa czasu i relacje przestrzeni.

Sceny rozgrywające się na poziomie oczu widza, a więc sceny układu 
horyzontalnego katedry, sceny – stacje przeobrażeń postaci z grup rzeźbiar-
skich w żywe istoty mogą być reprezentacją głosu podporządkowanego, vox 
organalis, który włącza się w przebieg melodii głosu podstawowego, stano-
wiąc jego rytmiczną strukturę, poddaną kierunkowi (celowi) przewodniej 
linii śpiewu.

Co więcej, spojrzenie na dramaturgię katedry jako na odwzorowanie 
gotyckiej polifonii muzycznej otwiera możliwość całościowego ujmowania 
Akropolis i czyni z tego dramatu strukturę zwartą, której sceny dopełniają się 
w samym dziele. Katedra staje się zatem własnym kołem hermeneutycznym 
i znaczeń do jej objaśnienia potrzebnych należy szukać w niej samej. Jest 
więc światem, odrębnym kosmosem. Jest wszystkim. Jest również życiem 
Wyspiańskiego. To miejsce dramatu, który w katedrze się odbywa, katedra 
dramat pisze i ustanawia. 

„Akropolis” to jeden z wielu dramatów Wyspiańskiego, których akcja toczy się 
na Wawelu. Jeden z wielu, lecz odmienny, osobliwy, bo bohaterem utworu stała 
się sama Katedra, a nie związane z nią historyczne osobistości [...]. Znów „pieśnią 
krzyczą” ożywające posągi i postacie z gobelinów. Ich pieśń tym razem poeta stara 
się zrozumieć i układa ją w swoisty wielkanocny chorał, który odmieni oblicze 
Katedry i oblicze ziemi. Chciałby, żeby odmienił129.

Kiedy Wyspiański tworzył II akt Akropolis, odkrycia Henryka Schlie-
manna związane z Troją były uznane za epokowe osiągnięcia archeologii. 
Wiedział też, od wczesnych lat gruntownie zaznajamiany ze sztuką i ar-
chitekturą grecką130, że Troja była miastem na granicy kilku kultur i że to, 
co szczególnie ją wyróżniało, wynikało z jej położenia geografi cznego na 
skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Wschodu na Zachód i z Południa na 
Północ. Położenie Troi przynosiło miastu niezwykłe bogactwa, a w związku 
z tym także zbytek, lenistwo, hedonizm i nudę. Troja nie była Achają, nie 
uczestniczyła w kształtowaniu się nowej myśli europejskiej, której reprezen-
tacją były przede wszystkim znakomicie zorganizowane i oparte na dawnej 
kulturze mykeńskiej Sparta oraz Ateny.

Organizacja państwa trojańskiego jest u Wyspiańskiego raczej wschod-
nia, by nie rzec: perska. Najważniejsze miejsca zajmują tu król Priam i jego 
żona Hekuba. Z postaci biorących udział w akcji, która zresztą jest bardzo 
uboga, można wymienić jedynie Hektora i jego żonę Andromachę oraz po-

129 M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru, s.108.
130 Ważna jest tu postać i autorytet archeologa i historyka sztuki, wielkiego humanisty 

Mariana Sokołowskiego, którego wykładów słuchał i którego książki Wyspiański czytał. To 
postać, bez której trudno w ogóle wyobrazić sobie proces dojrzewania estetyki Wyspiańskiego.
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jawiającego się raz na końcu aktu Ajasa, który nawet nie jest osobą mówiącą 
– pojedynkuje się z Hektorem w przywołanej sennej pantomimie.

Ważne postaci tego aktu to Parys zwany też Aleksandrem (jak u Kocha-
nowskiego jest on człowiekiem próżnym, skupionym na sobie) i Helena; są 
oni obecni w przebiegu całego aktu, ale ich rola dramatyczna jest wyjątkowa: 
jak we śnie, w obłędzie lub w stanie halucynacji przewijają się przed tronem 
Priama, w okolicach Bramy Skajskiej, w krętych ścieżkach miasta, zmienia-
jąc tylko miejsca („leża”) dla nasycenia swoich erotycznych pragnień. Jeżeli 
Parys włącza się w sytuacje dramatu, to jako osoba skupiona wyłącznie na 
własnym wyglądzie: na jasnych włosach, zgrabnej sylwetce i pięknej twarzy. 
Parys i Helena zapatrzeni w siebie i w swoje odbicia izolują się od pozostałej 
„rodziny”; ich wzrok jest odbity w zwierciadle – lusterku, którego używa-
nie czyni te postaci (pozornie jedynie) ludźmi próżnymi o narcystycznych 
skłonnościach. Dlaczego jest to tylko pozór131?

Parys i Helena, młodzi i piękni kochankowie, są przede wszystkim wy-
obcowani ze świata Troi. Łączy ich nie tyle wspólna próżność, ile straszliwa 
nuda, która sprawia, że wszystkie ważne sprawy – także polityczne i rodowe 
– są dla nich nieistotne. Nawet tak kluczowe dla ich przyszłości kwestie jak 
dziedziczenie choćby części majątku Priama, nie mówiąc już o jego koronie, 
nie mają wartości. Swoim zachowaniem, pozbawieni woli samoobrony, ilu-
strują to właśnie, co o nich mówią inni: że tylko zmieniają „leże”, że za nic 
im honor i grożąca miastu grecka inwazja, inwazja ostateczna, powiązana 
zresztą ze spełniającą się przepowiednią, że Rhezus, który miał przybyć w su-
kurs Trojanom, został w drodze, kiedy odpoczywał, podstępnie zabity132.

Parys i Helena żyją w intymnym własnym świecie fascynacji ciałem, ero-
tyką i snem; ich charakter nie ma nic wspólnego z cechami Trojan, wyraźnie 
określającymi, jak Hektor, granice dobra i zła, powinności i zaniedbania. 
Helena zresztą pochodzi z innej części świata, jest królową Sparty, mitycznie 
zaś – jest wyklutą z jaja córką Zeusa i Ledy, siostrą okrutnej Klitajmestry 
oraz bliźniąt Kastora i Polluksa.

Boskie pochodzenie Heleny czyni ją obcą w świecie ludzkim. Ma też wie-
le twarzy: jest żoną Menelaosa i matką Hermiona, kochanką Parysa wystę-
pującą w Troi jako jego małżonka. Otoczona podziwem, była uznawana za 
wcielenie dawnej Heleny, bóstwa światła (helānē to po grecku „pochodnia”). 
Złożoność postaci Heleny trojańskiej sprawiła, że autorzy wierszy na jej te-
mat, twórcy palinodii, na przykład Stezychor (ok. 600 p.n.e.), utrzymywali, 

131 O funkcji lusterka w akcie II Akropolis pisze E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akro-
polis”..., s. 144–146. W tej pracy najczęściej odwołuję się do rozpraw i szkiców tej autorki, 
ponieważ jej badania są klasyczną już podstawą interpretacji dzieł Wyspiańskiego.

132 Rhezus miał sprowadzić do Troi białe konie. Przepowiednia głosiła, że kiedy konie te 
napiją się wody w Troi i zjedzą trojańskie zboże – miasto ocaleje. Jednak nocą zabili Rhezusa 
w pobliżu Troi Odyseusz i Diomedes.
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że w Troi była jedynie zjawa Heleny, fantom, a może widmo bogini. Sama 
Helena miała zaś być cudownie przeniesiona do Egiptu, skąd po powrocie 
spod spalonej Troi zabrał ją Menelaos. Aspekt ulotności piękna Heleny, ale 
piękna duchowego, pozbawionego ciała, podkreślali ci jej apologeci, którzy 
widzieli jej portrety na greckich wazach i freskach przypisywanych Polig-
notowi i Zeuksisowi. Helena była dla nich tylko odbiciem realnej kobiety, 
może nawet sennym marzeniem. 

W dramacie Wyspiańskiego senność, jakiś stan letargu, jest podstawową 
cechą obrazowania Heleny. Dotyczy to także sposobu wypowiadania się tej 
postaci: kwestie i riposty w jej dialogach są jakby „obok” niej; odnosi się 
wrażenie, że mówią tylko jej usta, że jej dusza śpi. Nawet ważne pytania 
o miłość Parysa czy o dziedzictwo tronu są pozbawione przekonania i wyra-
zistości, jakby plątały się w jej wypowiedziach, podsycane jedynie konwen-
cją teatralną. Helena w dramacie mogłaby nic nie mówić, a tylko przecho-
dzić z Parysem z miejsca na miejsca i spoglądać w lusterko.

Jej rola jest jednak ważna w konstrukcji dramatu: to wobec niej, jak wiele 
lat później wobec Iwony z dramatu Gombrowicza, obnaża się dwór trojań-
ski; w niej odbijają się szyderstwa Hektora, podwójna moralność Priama, in-
fantylna postawa Hekuby. Lusterko Heleny staje się zwierciadłem ludzkich 
kłamstw i niejasnych poczynań. Jedynie szalona Kasandra nie odnosi się do 
niej, przebywa poza jej lustrem. Proroczy i demoniczny zarazem oręż kieruje 
przeciwko cnotliwej Andromasze, żonie Hektora, i to ona, rugowana przez 
wieszczkę ze sceny, może być właściwym zwierciadłem Kasandry.

Byłaby więc Helena kamieniem probierczym postaw niektórych postaci 
dworu? Jest przecież naznaczona stygmatem nietykalności. Priam, co praw-
da, wyrzuca jej i Parysowi, że oboje stali się przyczyną nieszczęścia miasta 
i jego mieszkańców, ale jego słowa cechuje ulotność, utraciły moc i stały się 
frazesami pozornej groźby i nietrafnej przestrogi.

Jaki rodzaj powinowactwa łączy zatem Parysa i Helenę? Fascynacja cia-
łem, powab piękna młodości? Chyba nie. Świat ich erotycznych przeżyć jest 
silnie skonwencjonalizowany, sentymentalny, a nawet upozowany na wzór 
literackiej sielanki. Może więc Helenę i Parysa łączy dostępne im obojgu 
poczucie obcości? 

Jedna z rozpowszechnionych w literaturze starożytnej wersji dziejów tro-
jańskich przedstawia historię Parysa jako przybranego syna Priama. Tragicy, 
mitografowie i późni epicy greccy podkreślali ten szczegół jego biografi i, że 
został porzucony w lesie na górze Ida, gdyż przepowiednia głosiła, iż stanie 
się przyczyną zagłady miasta, w którym się narodził. Wychowali go pasterze, 
ukochały Afrodyta oraz nimfa Ojnona. Odnalazł go Priam, który rozpoznał 
w porzuconym młodzieńcu swojego syna i zabrał z sobą do Troi. Zaprosze-
nie Parysa do miasta wyprzedza więc inne nieszczęście, jakie je spotkało: 
wprowadzenie w jego mury „konia trojańskiego”. 
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Parys nie był fi zycznie podobny do czarnowłosych, często noszących za-
rost Trojan. Jego jasne włosy zdradzały tajemnicę, że pochodził z jakichś 
dalekich krain; podkreślano, że jego uroda nie gasła mimo wieku, czyniąc 
go wiecznym efebem. Był „inny”, podobnie jak „inna” była Helena. „Inni” 
są zwykle zagadką. Wobec tych „innych” ci, którzy się z nimi spotykają, ob-
nażają swoje lęki, skryte pragnienia, fobie i natręctwa. W „innym” obnaża 
się strach człowieka przed sobą samym.

Helena pojawia się w Akropolis zaraz na początku II aktu, w trakcie 
konwersacji Strażników i Pazia. Jest wprowadzona poprzez temat rozmowy 
o budzącej się wiośnie, kiedy „kra spływa” rzeką Wisłą. W rozmowie tej zo-
staje przywołana nazwa Sandomierza jako miasta, w którego stronę płynie 
rzeka od strony Krakowa. Komentatorzy Akropolis łączą ze wspominanym 
w dramacie Sandomierzem kwestie dotyczące historii Polski: Sandomierz 
był granicznym miastem zaborów austriackiego i rosyjskiego. Aluzja do tego 
miejsca miała stanowić odwołanie do patriotyzmu poety: Wyspiański mógł 
wprowadzić przypomnienie Sandomierza – miasta, ku któremu kierowali 
się polscy patrioci, by tam przekroczyć granicę zaborów133. 

Gdyby jednak zostawić w spokoju patriotyczną drogę odczytywania 
postaw bohaterów Akropolis i odsunąć perspektywę obywatelskiego ich 
rozrachunku? Gdyby poprzestać jedynie na dziejach i legendach Korony? 
Odszukać w nich „inne Heleny”, kobiety ważne dla historii, lecz mające 
dwuznaczną opinię? Przychodzą na myśl dwie „Heleny”, właśnie związa-
ne z Sandomierzem i Krakowem: żona Kazimierza Sprawiedliwego (zmarła 
w Sandomierzu w 1202 lub 1206 roku) oraz żona Aleksandra Jagielloń-
czyka, córka księcia moskiewskiego Iwana III. Ta druga „Helena” używała 
tytułu królowej Polski, choć nigdy nie była koronowana. Jej prawosławna 
religia była pretekstem, którym posłużył się Iwan III, występując w obronie 
innowierców prześladowanych na pograniczu Polski i Litwy. Z „Heleny” 
uczynił przyczynę wojny moskiewsko-litewskiej.

„Helena” pierwsza, żona Kazimierza Sprawiedliwego, zapewne Rusin-
ka, matka Leszka Białego, objęła rządy jako regentka dzielnicy senioralnej 
po śmierci męża. Zamieszana w politykę, rychło stała się powodem ataku 
możnowładców z Krakowa. Odsunięta od władzy, wyśmiana i oczerniona, 
uciekła do Sandomierza. Mając poparcie miasta, nie dopuściła, by jej syn, 
Leszek Biały, objął tron i nie zezwoliła mu na powrót do Krakowa.

Dzieje polskich „Helen” to historie władczyń, które stały się przyczyną 
konfl iktu politycznego lub społecznego. Nie można jednak, wobec takiego 
ujęcia tej kwestii, pominąć tematu szczególnie bliskiego Wyspiańskiemu, 
związanego przecież także z Heleną, tym razem Mniszkówną. Odegrała ona 
przewrotną rolę w życiu samotnego Zygmunta Augusta: po śmierci Barba-

133 SW BN, s. 70.
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ry Radziwiłówny, kiedy król popadł w obłęd i wierzył w wywołanie ducha 
umiłowanej, będąca służką carską Helena Mniszek udawała jej spectrum; 
przebrana w suknie zmarłej pojawiała się w lustrzanym odbiciu w komnacie 
wawelskiej. Helenę z Akropolis i Helenę Mniszek łączy temat lustra i odbicia 
jako źródła nieporozumień.

Helena jest ogólnym imieniem-określeniem kobiecych postaci historycz-
nych o tym imieniu; ale jest także Heleną z Odprawy posłów greckich Jana 
Kochanowskiego.

Ten dramat poety z Czarnolasu pojawia się u Wyspiańskiego przede 
wszystkim jako zbiór określonych skojarzeń z dziedziny historii, patrioty-
zmu i moralności; jest dostępny wiedzy właściwie wszystkich postaci drama-
tu; przenika postawę oraz refl eksję Hektora i Kasandry; jest obecny w ko-
mentarzach Strażników i niepokojach Andromachy. Słów Kochanowskiego 
używa też sama Helena, cytując obraźliwe określenie jej słowem „łania”:

Czyli żem łanią?
A byłam już królową!!134

W tekście Kochanowskiego (monolog Kasandry) słowo „łania” („łani”) 
pojawia się w obsesyjnym rytmie uporczywych powtórzeń:

Owóż i łani morzem głębokim płynie.
Nieszczęśliwa to łani, złej wróżki łani.
Brońcie brzegów, pasterze, nie dopuszczajcie
Tej niezdarzonej goście nigdziej do ziemie!
Nieszczęśliwa to ziemia i brzeg nieszczęsny,
Gdzie ta łani wypłynie; nieszczęsna knieja,
Gdzie wnidzie i gdzie gładki swój bok położy135.

Powroty przekształceń tematu „łani” organizują tok składniowo-myślo-
wy powyższego monologu; to właśnie do tego fragmentu wypowiedzi Ka-
sandry Kochanowskiego odnosi się skarga Heleny w Akropolis.

Helena i Parys sennie snują się po północno-zachodniej stronie zabudo-
wań wawelskich, między bramą wejściową (odpowiednik Bramy Skajskiej), 
nasypem będącym rodzajem barbakanu, a miejscem, w którym drzemią, 
śpią, budzą się, czasem coś mówią do siebie, Priam i Hekuba, ci główni 
„bohaterowie” II aktu Akropolis136. To zarazem widzowie trojańskiego spek-
taklu.

134 SW BN, 87. Patrz również komentarz do tego fragmentu napisany przez Ewę Mio-
dońską-Brookes, ibidem.

135 J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich [w:] Dzieła polskie, Warszawa 1972, s. 640.
136 Zwraca na to uwagę E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., s. 36–38. Autorka 

widzi w postaciach królewskich przykłady budowania postaci w całej Akropolis – polega ono 
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Scenariusz przedstawienia odgrywanego przed królewska parą przez tro-
jańskich aktorów, przez ów polski dwór Elsynoru, został już dawno napisany 
i to bynajmniej nie przez Homera w Iliadzie; choć grecki epik mówi o rzą-
dach Priama i o Hekubie, o ich pojawianiu się w cieniu Bramy Skajskiej 
(a więc lewej bramy prowadzącej ku Cieśninie Dardanelskiej), nie infor-
muje szerzej o tak ważnej postaci wydarzeń trojańskich, jaką była Kasandra. 
Ale też tematem Iliady nie jest wojna trojańska, lecz konsekwencje gniewu 
Apollina! W dramacie Wyspiańskiego postać Kasandry staje się natomiast 
centralną osią opowieści o doświadczeniu śmierci.

Wyróżnienie Kasandry w dramacie Wyspiańskiego było skutkiem usza-
nowania tragedii Kochanowskiego, ale również wynikiem aktywizującej lek-
tury dzieł Ajschylosa (pierwszej części Orestei – Agamemnona), Eurypidesa 
(Trojanki i Hekuba), a być może także wypisów z not do Iliady lub fragmen-
tów dzieła pod tytułem Chronika Apollodora z Aten.

Akropolis – w sensie teatralnym – wiąże z sobą Wawel, Troję i Elsynor137. 
Do ról wyuczonych i powtarzanych przez wszystkich aktorów tych trzech 
scen zostały dodane nowe teksty i pojawiły się nowe reguły gry drama-
tycznej138. Dopisała je Kasandra – Hamlet szalony, wszystko już wiedzący. 
Kasandra nie prorokuje; opisuje sytuację zastaną – potwierdza fakty, które 
wszyscy już znają, a na które zamykają oczy – ponieważ sen i letarg są dla 
nich dostatecznym usprawiedliwieniem. Kasandra nie odgrywa swej roli 
wróżki – nie jest już wyrocznią Apollina, ale odczuwa ból oddzielenia od 
proroczych mocy. Dlatego wypowiada jedynie oczywiste prawdy: że ruina 
trojańska jeszcze trwa, nie będzie wyzwolenia z ciemności i nocy; jej „bracia-
-krucy”, „powiernicy nocy” wieszczą żałobę. Kasandra nie spełnia zadania, 
jakie jej powierzono: nie odpowiada na pytania Hekuby o śmierć. Nie wy-
korzystuje więc znanej z mitu wiedzy o tym, że Hekuba zostanie porwana, 
że będzie branką wojenną, pohańbioną służką sprawcy klęski Troi – Odyse-
usza. Opuszczenie ducha Kasandry przez Apollina to wynik porzucenia jej 
jako kochanki przez boga. Kasandra, choć nie straciła mocy prorokowania, 
zgubiła dar przekonywania o prawdzie własnych wizji.

Kasandra w obłąkaniu, w ciemności szaleństwa, na oślep atakuje Andro-
machę, wygania ją spłoszoną i hańbi słowem: „wiedźma”. Zapowiada śmierć 

na tym, że każda postać dramatu osiąga znaczenie i sens tylko w uwikłaniu w działania drugiej 
osoby, która jest jej wrogiem lub partnerem.

137 Można tu wyodrębnić jeszcze Walhallę, jak czynił to Jan Błoński w studium Walhalla 
Wawel [w:] Stanisław Wyspiański. Studium artysty, materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim 7–9 czerwca 1995, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996. 

138 Podobieństw Wawelu i Elsynoru jest oczywiście wiele – należy ich szukać zwłaszcza 
w kontekście prac Wyspiańskiego o Hamlecie a także w kompozycji (rysunku) dramaturgii 
aktu II Akropolis, w której para królewska (Priam i Hekuba), moim zdaniem, odpowiada 
parze Gertruda–Klaudiusz.
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Hektora – ale przecież o tej śmierci wiedzą wcześniej sam bohater i inne po-
staci dramatu. Kasandra przepowiada rzeczy wiadome – i to jest jej dramat, 
dramat proroka, który nie odkrywa przyszłości, lecz poetycko opisuje teraź-
niejszość. Kasandra – więziona w wieży – za bratnie dusze ma tylko kruki. 
Jej wieża to także polski Tower, którego mit związany jest z tymi ptakami.

Monolog Kasandry Wyspiańskiego – Kasandry innej niż Kochanowskie-
go – oparty jest już nie na obsesyjnym powtarzaniu tematu (tematu „łani”), 
ale na refreniczności i repetycji składni opartej na anaforach „jeszcze”:

[...]
patrz, jeszcze stoi Troja,
jeszcze mocne jej mury,
jeszcze męże we zbroi,
jeszcze tańczą twe córy
przez dwadzieścia pokoi.
Jeszcze grają lutnisty,
jeszcze gędzą harfi arze,
jeszcze płoną ołtarze,
a dym się wije czysty.

oraz: „nie będzie” („ani”):

[...]
Nie będzie już dla was dnia,
ani słońca, ani zorzy;
ni tej zorzy rumiennej promieniem,
ni tego słońca z ramieniem
złotem.

(do Andromachy)
Nie wyglądaj męża z powrotem!139

Nie będzie zorzy i nie będzie światła. Troja zginie w pożarze. Bohaterowie 
historii trojańskiej nie doczekają zmartwychwstania, którego tematem jest 
Akropolis.To właśnie jest zasadniczym problemem dotyczącym umiejscowie-
nia sensu historii trojańskiej w metafi zycznym planie dramatu. Rozwiązania 
problemu trzeba szukać w architekturze katedry.

W wystroju jej wnętrza miały swe znaczenie gobeliny o tematyce tro-
jańskiej. Dziś ich tam nie znajdziemy. Ich opis zawdzięczamy pracy księdza 
Jakuba Polkowskiego (Gobeliny z katedry krakowskiej na Wawelu, Kraków 
1880), za którym Wyspiański przyjął wersję pojedynku Hektora z Ajasem140. 
Inne sceny dramatu zostały przez poetę wymyślone – lub – jak historia prze-
gnania Hektora i Priama – oparte na innym wzorcu ikonografi cznym, mia-

139 SW BN, s. 114, 116.
140 E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., s. 84.
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nowicie na Pasji Chrystusa141. Gobelinom trojańskim towarzyszy większa 
dowolność w potraktowaniu dziejowego tematu niż w przypadku tkanin 
z Historią Jacobi, będącą kanwą aktu III Akropolis. Można więc powiedzieć, 
że Wyspiański sam wykonuje nowe gobeliny dla katedry. Są to tkaniny ze 
słów – czasem wyraziste, czasem wyblakłe, ale zawsze ważne dla ukształ-
towania jednego z nurtów tożsamości narodowej: nurtu helleńskiego. To 
właśnie hellenizm (akt II dramatu) oraz judaizm (akt III) są jednoczącymi 
się w kulturze polskiej strumieniami inspiracji.

Nie gobeliny i przedstawiona na nich skrótowo historia Troi mieszczą 
się w kluczu interpretacyjnym Akropolis, ale całość ewokowanego przez te-
maty tkanin świata snu, letargu, wspomnienia, odbicia, echa, zanurzenia 
w przeszłości stanowiącego muzeum pamięci i kultury greckiego i trojań-
skiego antyku. Śpiący świat trojański to świat śmierci. W języku greckim 
„spać” i „umrzeć” lokują się w koncentrycznych okręgach idei; warto dodać, 
że i polskie słowo „cmentarz” nie od „smętku” pochodzi, ale od greckiego 
źródłosłowu: „miejsce snu”. Spać i być umarłym to zatem „istnieć” w sferze 
niebytu. Jasność tej strefy zapewniają jedynie pochodnie (ognie straży, blaski 
świec i wiślanych fal, które dają refl eksy i mroczne odbicia). Z tego niebytu, 
narkozy i smutku może wyrwać tylko należący duchem do zmartwychwsta-
łego świata katedry Hektor. On zginie – ciałem, nie duchem. Zostawi na 
świecie syna i żonę, a sam pójdzie w światło. Bohater ten w głębi duszy, in-
tuicyjnie „odczuwa coś wyższego”, coś, „co go woła wzwyż”. Ten zew wzywa 
go – jak Wandę z dramatu-misterium Norwida – ku komuś, kto daje wol-
ność ducha. Jest nim zapewne Chrystus Salwator. Za sprawą postaci Hek-
tora w Akropolis następuje chrystianizacja trojańskiego antyku. Na antyczną 
historię zostaje nałożona wiara w Zmartwychwstanie142. 

Hektor wprowadza w część trojańską horyzontalny porządek świata. Jest 
nim spojrzenie w oczy drugiego człowieka, sygnalizujące zmianę postawy 
człowieka zniewolonego na postawę obywatela. Po r z ądkowi  z s t ępu j ą -
c emu ,  we r t yka lnemu Wschodu i Bizancjum zostaje przeciwstawiony 
po r z ądek  ho r y zon t a lny,  p e r sona l i s t yc zny  Zachodu i chrześcijań-
stwa, polegający na widzeniu człowieka jako podmiotu. W ten sposób dwa 
kierunki wpisują się w porządek architektoniczny katedry, polegający na dy-
namicznym przeciwstawianiu linii wertykalnych i horyzontu. Wpisanie dra-
maturgii Akropolis w architektoniczną strukturę katedry uzasadnia zarazem 
spoistość sensów całości dramatu – aktu I i IV z aktem II oraz III. Akt ten, 
poprzez wyniesienie Jakuba ponad horyzont świata, włącza bohatera w po-
rządek soteriologiczny właściwy chrześcijańskiej wizji zmartwychwstania.

141 Ibidem.
142 WS BN, s. 111 oraz E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., s. 162, 163.
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Akropolis rozpięta jest między życiem a śmiercią. Życie, związane z ru-
chem, przemianą form, uporczywym dążeniem i pracą, ze słońcem i odro-
dzeniem, jest tu jednak albo konfrontowane ze śmiercią, albo ze sprzeciwu 
wobec niej wyrasta. Śmierć to nie tylko stan utrwalenia rzeczywistości w za-
gasłej chwili, skamienienie formy lub jej rozsypanie w proch; to także stan 
świadomości uśpionej, leniwej, zanurzonej w przeszłości, we wspomnieniu. 
Na granicy życia i śmierci czają się letargiczne sny, sny puste, „nie proro-
cze” i próżne marzenia o spokoju i powrocie do wyimaginowanej krainy 
szczęśliwości.

Te obszary (działanie i sen) nie są jednak u Wyspiańskiego rozłączne już 
choćby dlatego, że stykają się w jego twórczości na ogół w ciemnej sferze ist-
nienia. Właściwie wszystkie dramaty Wyspiańskiego rozgrywają się w nocy, 
czasem fragmenty akcji dotyczą bladego świtu lub należą do sfery wieczo-
ru przechodzącego w noc. Skoncentrowanie wydarzeń właśnie w ciemnoś-
ci konstytuuje określony rodzaj wyobraźni symbolicznej poety, wyobraźni 
onirycznej, przenikającej zarówno świat określany jako realny, jak i świat 
iluzji, widm, fantazji. To znamionuje ową przestrzeń „innego spojrzenia”, 
przestrzeń osobną i indywidualną, przestrzeń strefy cienia.

Akropolis jest, jak myślę, tekstem niezwykle intymnym, właściwie spo-
wiedzią, której słowa nabierają sensu tylko wtedy, kiedy wsłuchujemy się 
w ich rytm, intonację, nagłe przeskoki z tonacji w tonację, zmiany rejestrów 
dźwięku; kiedy dramat ten będziemy czytać jako orkiestrację naporów i wy-
cofań uwidoczniających się w samym akcie mowy. Nie sugeruję, że war-
stwa znaczeniowa, tekstowa, że to, co ogólnie nazywamy „wysłowieniem”, 
schodzi na plan dalszy. Uważam jednak, że Akropolis jest dramatem „mó-
wionym”, a nawet „śpiewanym” i jako taki ma cechy długiej, przecinanej 
nielicznymi zdarzeniami akcji dramatycznej, litanii. Litanii – wyznania? Ku 
czemu ona prowadzi? Ku czemu – cytując Paula Celana – s to i  oko  poety? 
Co jest rzeczywistą i metafi zyczną zarazem „mandalą” Wyspiańskiego? Jakie 
wewnętrzne rytmy ją konstytuują? 

Dramat Wyspiańskiego jest zbudowany na napiętym diapazonie sfery 
widzialnej i ukrytej, a dalej na kontraście mrocznego świata z jasnym, pod-
danym regułom wierszowym wypowiedzeniu ciemności; na zetknięciu głę-
binowego, a jednak miarowego rytmu śmierci oraz zamierania z wyraźnym 
wznoszeniem się ku temu, co jasne i naoczne. Są tu więc obecne dwie prze-
ciwstawne, lecz komplementarne względem siebie tonacje.

Nie po raz pierwszy wewnętrzna kompozycja dramatu przypomina kon-
strukcję witraży: wyrazistemu, ostremu konturowi słów i układów rytmicz-
nych, najczęściej tonicznych, towarzyszą wydobywające się z mroku barwne 
obrazy o różnych temperaturach i brzmieniach, należące do sfery intuicji, 
snu, przypomnienia, ale i cytatu literackiego oraz malarskiego. Podobnie 
budowana jest akcja: wyrazistemu biegowi zdarzeń i sytuacji, paralelnych 
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czasem układów epizodycznych towarzyszą, niczym retardacje i zawieszenia 
akcji, rozwinięte fragmenty liryczne, refl eksje, opowiadania, opisy, wspo-
mnienia. To w nich właśnie został umieszczony temat przejawiającej się 
w różnych postaciach śmierci, a także towarzyszącej jej skłonności do uży-
wania melodii zamierania i trwania w bezruchu.

Wprowadzona już w akcie I Akropolis reguła przechodzenia ze stanu 
martwoty (snu, śmierci, kamienia, głazu) do stanu przebudzenia i aktywno-
ści zwróconej ku światłu (świt, wzrost, Zmartwychwstanie) jest też zasadą 
kompozycji aktu III dramatu. Trzeba jednak pamiętać, że 

istotnym wyróżnikiem postaci aktu I wobec innych bohaterów utworu jest ich 
szczególna „cielesność” – są to wszak posągi; jak się wciąż podkreśla, ciałem ich jest 
kamień i metal. Wizja eschatologiczna przewiduje zawsze powstanie z martwych 
w pełni cielesności, obudzenie ciał, nie tylko dusz143; 

w związku z tym inne są środki uruchomienia postaci do działania w III ak-
cie – bohaterowie pochodzą wszak z kart Starego Testamentu, są wyobraże-
niem, nie surową materią rzeźbiarską.

Przejście w stan życia nie oznacza jednak pozbawienia pamięci o sta-
nie poprzednim, o stanie uśpienia. Powroty w jego strefę budują napięcie 
w samym procesie budzenia: postaci z pomników ożywają, lecz chociaż 
krąży w nich krew, wracają do wspólnej przeszłości historycznej lub osobi-
stej. Napięcie między nowym światem a pamięcią o dawnym świecie spra-
wia, że nie wszystkie postaci są zdolne odczuć radość Zmartwychwstania 
i doświadczyć przebudzenia w nowym życiu. Najbardziej znamienne są 
tu obudzone postaci Klio i Panny oraz Pani i Niewiasty. Tylko w przy-
padku Klio i Pani możliwe jest zerwanie z ich snami i wiążącą moce du-
cha pamięcią grobu. „Sen głazu” jest natomiast mocniejszy w przypadku 
pozostałych bohaterek. „To gwałt zadany duchowi, jako jego zniewole-
nie, gdyż sen oznacza tu błędne koło stagnacji, niemożliwość rozwoju, 
metamorfozy”144. Bardzo jest to bliskie mistycznej koncepcji „zaleniwienia 
ducha” Słowackiego.

W myśli genezyjskiej, obejmującej ostatni okres mistycyzmu Słowackie-
go, pojawiła się wywiedziona z wcześniejszych epifanii etyka pneumatyczna, 
duchowa, millenarystyczna145. Przenika ją nowe pojęcie grzechu, rozumia-
nego jako „zaleniwienie się” ducha w albo w jego własnym ciele, albo w for-
mie jakiejś instytucji (państwa, Kościoła, partii). Przeniknięte grzechem są 
dzieła hamujące postęp, stanowiące barierę dla prac i wysiłków ludzkich. 
Podstawą idei Słowackiego jest zasada postępu ku „celom fi nalnym”, któ-

143 E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., s. 155.
144 Ibidem, s. 157.
145 Zob. W. Szturc, Przemiany postaw etycznych bohaterów Juliusza Słowackiego [w:] O ob-

rotach sfer romantycznych..., s. 34–46.
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re polegają na zmartwychwstaniu ciał i dusz oraz na wytworzeniu boskie-
go światła, które dotąd widziane było tylko na twarzy zmartwychwstałego 
Chrystusa. Zbawiciel-Zmartwychwstały nadaje tu sens każdej egzystencji. 
Kto nie jest „obudzony”, kto nie jest gotowy na jego Zmartwychwstanie, 
pozostanie na zawsze „zaleniwiony” w przeszłości.

Jeśli więc odnoszę myśli zaczerpnięte z Akropolis do genezyjskich idei 
Słowackiego, to dlatego, że widzę wspólny mianownik obu systemów idei, 
których podstawą jest rozumienie „czynu” jako Zmartwychwstania, a letar-
gu – jako śmierci i ciemności.

Ważne jest jednak i to, że ku Zmartwychwstaniu może wieść też czyn 
uznawany przez etykę, zwłaszcza chrześcijańską, za czyn nieprawy, za kłam-
stwo, oszustwo, a nawet bluźnierstwo. Tę perspektywę otwiera również 
Akropolis – poprzez akt III dramatu, w którym Wyspiański opracował na 
nowo historię Jakuba.

Biblijna opowieść o Jakubie była doskonale znana Wyspiańskiemu 
z przekładu Pisma Świętego dokonanego przez Jakuba Wujka. Może znał 
także wykładnię samego imienia Jakuba, syna Izaaka i Rebeki? Po hebraj-
sku oznacza ono „Bóg chroni”. Jakub, według tradycji starotestamentowej, 
osiągnął pierworództwo, dziedzictwo i majątek oraz błogosławieństwo ojca 
w sposób oszukańczy. Wykorzystał chorobę ślepego Izaaka, za radą matki 
i przy jej pomocy upodobnił swe ręce do pokrytych włosem rąk brata, by 
ojciec, dotykając ich, był przekonany, że to starszy, pierworodny syn (bliźni 
brat, Ezaw, przyszedł na świat wcześniej). Sny Jakuba o wyłącznym posia-
daniu majątku i władzy, a więc o zastąpieniu ojca, kierowały również jego 
wcześniejszymi czynami. Od brata wykupił pozycję pierworodnego, gdy ten 
był głodny i wyczerpany. Tradycja zwana elohistyczną dość jednoznacznie 
potępia nieuczciwość Jakuba zarówno w stosunku do brata, jak i do ojca, ale 
nie zdejmuje też winy z Rebeki, która najwyraźniej zawsze trzymała stronę 
młodszego syna i nawet podsuwała mu pomysły podstępu i sposoby kłam-
liwego zachowania (by Jakuba nie zdradziło brzmienie jego głosu, doradzi-
ła mu milczenie; by nie narazić go na gniew Ezawa – zorganizowała jego 
ucieczkę do jego wuja Labana). 

Inne tradycje biblijne – jahwistyczna i egzegetyczna (profetyczna) – nie 
tyle podkreślają jednak samą bezprawność uzyskania władzy i wymuszenie 
błogosławieństwa, ile akcentują zbożny (mesjaniczny) cel historii Jakuba. 
Afi rmują przeto godność, uczciwość i sprawiedliwość odkupującego swe 
winy człowieka, wskazują na niezwykłe wyróżnienie, jakie spotkało go jako 
praojca Izraela i jako „naczynie”, przez którego sny przemawia Bóg. Wy-
różnienie, wybranie, namaszczenie Jakuba miało mieć i ten sens, że został 
nazwany Izraelem, kiedy podczas nocnej walki z aniołem w Pannel wymusił 
na nim błogosławieństwo. Wcześniejszy sen – objawienie w Betel – miał po-
kazać szczególną łączność między Jakubem a Bogiem: Jakub ujrzał drabinę 
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sięgającą nieba, po której schodziły i na którą wchodziły anioły, obrazując 
porządek bożego świata i zapowiadając przymierze Jakuba z Bogiem.

Tradycja jahwistyczna podkreśla ponadto spełnienie ekspiacji przez Ja-
kuba: czternastoletnia służba w Charan u Labana, wydanie córek Labana za 
żony Jakubowi, kolejno Lei i Racheli, oraz przydzielenie niewolnicy Zilpy 
(związkom małżeńskim towarzyszyła paralelna seria oszustw), miały zmazać 
dawne przewinienia i sprawić, że do Sychem i do Egiptu Jakub udał się już 
czysty, obmyty, rozgrzeszony. Wraz z synem Józefem będzie odtąd przemie-
rzał piaski egipskiego państwa.

Objaśniająca Księgę Rodzaju i jej przedustanowioną mądrość tradycja 
pokazuje nie tyle czyny samego człowieka uzależnionego od Boga, ile speł-
niające się przez ludzi wybranych zamiary Stwórcy wobec świata. I tak – 
przez przykład Jakuba – Jahwe ma ukazywać, że z własnej woli może wybrać 
człowieka, nie bacząc na jego postępki, intencje i czyny, może patronować 
jego drodze, nawet jeśli jest to droga przez błędy, i prowadzić ku naprawie; 
może dawać mu obietnice, wymazywać winy, otworzyć drogę do Raju, wresz-
cie – wyznaczyć swoim reprezentantem na ziemi. Tak właśnie Bóg postąpił 
z Jakubem – uczynił zeń patriarchę i praojca dwunastu plemion izraelskich. 
Jakub był więc wybrany, doświadczony, umiłowany i wywyższony. Wyraź-
na perspektywa teologiczna czyni z syna Izaaka egzemplaryczną biografi ę 
władcy wpisanego w boski porządek świata. Dając własną moc Jakubowi, 
Bóg daje mu możliwość przeniesienia na synów (dwanaście plemion Izraela) 
błogosławieństw, które są zapowiedzią dalszych losów plemion izraelskich.

Wydaje się, że w Akropolis Wyspiańskiego żadna z przywołanych wyżej 
tradycji nie jest obecna. Nie jest to bynajmniej kwestia interpretacji wątku 
Jakuba, bo ten jest właśnie prowadzony wiernie przez liczne cytaty i parafra-
zy tekstu Księgi Rodzaju, lecz jest to wynik dominującej u Wyspiańskiego 
perspektywy antropologicznej, która usamodzielnia postać Jakuba i czyni 
zeń bohatera dramatu. Nie znaczy to, że wyniki prac Wyspiańskiego i sens 
biblijny nie są współbieżne, że nie mają wspólnego celu. Owszem – Jakub 
będzie wybrany mimo wcześniejszych zdrad, pojawi się na jego drodze anioł, 
z którym będzie się pojedynkować, wymuszając w walce błogosławieństwo. 

Ale u Wyspiańskiego Jakub zwycięża – nie tylko dzięki boskiej sile i nie 
tylko dzięki właściwemu wpisaniu się w plany Stwórcy wobec człowieka. 
Odnosi zwycięstwo, ponieważ odkupił nieprawość, poddając się wielu pró-
bom w domu Labana, sam będąc, podobnie jak niegdyś jego ojciec, Izaak, 
człowiekiem zdradzonym, uwikłanym w upodrzędniające go rodowe plany 
i w końcu oszukanym. Trapiąca Wyspiańskiego wina, także ta, która z ojca 
„idzie w syna”, konstytuuje tu doświadczenie losu jako dramatycznie prze-
żywanego fatum naznaczenia. Jakub odnajduje drogę pojednania, ponieważ 
jest człowiekiem czynu i ponieważ wierzy w to, że sny nie są marą i ułudą, 
ale pismem Bożym; że w nich kryje się alfabet księgi przeznaczeń człowie-
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ka. W snach Jakuba czai się jednak niepokój, jest wyczuwalne śmiertelne 
zagrożenie. Wynika ono z przypomnienia przeszłych win, dawnych zdrad, 
które muszą być odkupione. W dramacie Wyspiańskiego największą moc 
ekspiacyjną ma więc ostateczne pojednanie z bratem Ezawem. Przebaczenie 
uzyskane od Ezawa jest siłą, która scala różne tradycje czytania Starego Te-
stamentu i przenosi je w plan antropologiczny.

Sny Jakuba, tak różnorakie przecież, nie tylko rewelują stany wtajem-
niczenia, nie są wyłącznie epifaniami porządku ustanowionego ani zapo-
wiedzią przyszłych łask. Stanowią wyraz prawdy wewnętrznej człowieka, 
a ta jest rozpięta pomiędzy doznaniem szczęścia a lękiem, strachem, bólem, 
krótko mówiąc – manifestacjami radości życia a obrazami śmierci i umiera-
nia. „Bolące sny”, „sny trwogi” wiążą się w Akropolis ze wspomnieniem grze-
chu wobec Ezawa. „W warstwie zdarzeniowej można je traktować jako stale 
towarzyszące Jakubowi wspomnienie wstydu, krzywdy wyrządzonej bratu, 
która zrodziła nienawiść, przekleństwo i możliwość odwetu”146. W snach 
przejawia się rytm lęku przed śmiercią, który paraliżuje postępowanie Jaku-
ba, odbiera mu moc i skazuje na bierność147. Wspomnienie rozstania z bra-
tem, pamięć o krzywdzie, którą wyrządził najbliższym, układa wewnętrzny 
rytm postępowania Jakuba. Pogodzenie się z bratem jest konieczne, gdyż 
gwarantuje nadejście harmonii wynikającej z pojednania148. Wstępne do-
świadczenie tego uspokojenia, wiązane z przejściem od snu-lęku do snu-
-ukojenia, następuje w akcie przebaczenia, którego udzielił Jakubowi Laban. 
Ucieczka z domu Labana, perspektywa drogi powrotu do źródeł winy stają 
się przyczyną ciągłych niepokojów, są związane ze „swoistą biernością” bo-
hatera149, przenoszą w świat realny bojaźń związaną ze śmiercią jako stanem 
osłupienia w obliczu własnych dokonań. W tym sensie Laban i jego posta-
wa, jako człowieka wybaczającego winy, zapowiada podobną postawę Eza-
wa; wraz z przebaczeniem Labana na utrudzoną duszę Jakuba spływa wizja 
harmonii spokoju wewnętrznego, która nastąpi po pojednaniu z bratem.

Bez rozpoznania rytmu śmierci, odnajdowanego jako rytm lęku wobec 
tych, których Jakub sam oszukał i zdradził – nie byłaby jednak możliwa me-
tamorfoza Jakuba przygotowująca go do walki z aniołem. To, czego Jakub 
nie akceptuje i czego sam w sobie nienawidzi – to jakby drugi Jakub, wypeł-
niony przez upostaciowane jako Ezaw i Laban wyrzuty sumienia. Spotkanie 
Jakuba z samym sobą, przyznanie się do swego przeciwieństwa, do drugiej, 

146 E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., s. 163.
147 E.  Miodońska-Brookes widzi w tym realizację dezintegracji świadomości bohatera, 

ibidem, s. 164.
148 Warto przypomnieć, że podobne rozstanie z bratem i przebaczenie jako warunek po-

jednania „rozbraconych” braci odnajdujemy w misterium i tragedii zarazem pt. Krakus Cy-
priana Kamila Norwida.

149 E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”..., s. 164.
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ukrywanej strony swej osobowości, jest warunkiem wyzwolenia bohatera 
z kłamstwa oraz poczucia winy i wejścia na drogę prawdziwego, godnego 
odczytywania danych mu snów jako proroctw dla Izraela.

Tej metafi zyki odkupienia nie znajdziemy w przedstawieniach plastycz-
nych historii Jakuba widocznych na wawelskich gobelinach. Cykl gobeli-
nów, wiszących dziś, jak za czasów Wyspiańskiego, w głównej nawie kościo-
ła, stanowią dwa nierównomiernie co do ilości rozłożone skrzydła tkanin: 
po lewej stronie jest ich po prostu więcej. Gobeliny sprawiają wrażenie roz-
wieszonych – może zbędnie w architekturze katedry – płócien. Wyblakłe czy 
też tkane niezbyt barwnymi nićmi, wymagają dość dokładnego przyjrzenia 
się im. Wyraziste pierwsze plany pozostające w pamięci to przede wszystkim 
sylwetki Izaaka i Jakuba, kostur Izaaka, będący właściwie kulą u nogi umoż-
liwiającą poruszanie się, ale i długim partnerskim kijem (ma to oczywiście 
znaczenie w interpretacji podwójnej roli pasterza-patriarchy). Właściwie 
wszystkie gobeliny mają takie same tło – jest nim natura, przyroda, roślin-
ność niezbyt naturalnie pnąca się lub rozrastająca. Oprócz niej w dalszych 
planach widnieje zabudowana przestrzeń dalekiego miasta. Na gobelinie ze 
snem Jakuba jest też drugi plan: Jakub składa ofi arę. Jego postać i pojawia-
jąca się w tle jego sylwetka ze sceny snu sprawiają wrażenie konstrukcji nie 
tyle symultanicznej, ile perspektywicznej, bo przecież ofi ara jest tłem dla 
proroczego snu Jakuba pokazanego na pierwszym planie. 

Można się zgodzić z przypuszczeniem, że same gobeliny i ich umieszcze-
nie w katedrze były dla Wyspiańskiego zaledwie inspiracją tworzenia aktu III. 
Inspirowała Wyspiańskiego przecież nie tylko istniejąca w katedrze tradycja 
hebrajska, nie tylko renesansowa (czyli historyczne tło związków Polski i Eu-
ropy w dawnych wiekach), lecz także to, że gobeliny, jako przedmioty sztuki, 
wyrażały podobną co pomniki i monumenty sytuację przebudzenia ze snu. 
Mówiąc inaczej – treść przedstawień gobelinowych rozciąga się między snem 
a jawą, marzeniem a realnością, bezruchem znamionującym śmierć i zastyg-
nięcie a chwilą ożywienia, działania i podjęcia trudu pracy.

Wyspiański wybrał za tło historii Jakuba nie przyrodę i dalekie per-
spektywy urbanistyczne, ale zachodnią fasadę katedry. Akcja rozgrywa się 
na schodach zachodniego wejścia. Są one zarazem metaforą wspinania się 
ku górze i drabiną, po której wchodzą i z której schodzą aniołowie w Ja-
kubowym śnie. Podobne rozwiązania były znane Wyspiańskiemu z Rafa-
elowskich fresków w Watykanie i z fresku loggii watykańskiej; powiększenie 
postaci aniołów i przydanie im atrybutów znanych sztuce średniowiecznej 
miało zaś związek z przeżyciem i intelektualnym poznaniem koronacyjnej 
katedry królów francuskich w Reims150.

150 Ibidem, s. 41–43. E. Miodońska-Brookes wnikliwie opracowała całość tego zagadnie-
nia. Źródła inspiracji Wyspiańskiego są w cytowanej książce Wawel – „Akropolis” dogłębnie 
omówione, a ich funkcja zinterpretowana.
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Nie tyle więc gobeliny, ile freski watykańskie i anioły z fasady i bocznych 
ścian katedry w Reims uruchomiły teatralny świat budzącej się do życia 
katedry wawelskiej.

Wątki historii biblijnej o Jakubie, wątek snu (drabiny z aniołami ) i walki 
Jakuba z aniołem są u Wyspiańskiego niezwykle wyostrzone, przenikają na 
plan pierwszy wydarzeń, choć obserwowane są tak, jakby rozgrywały się na 
tle innej historii. Owo wyostrzenie konturów postaci dramatycznej, usamo-
dzielnienie snu jako rzeczywistej akcji dramatycznej może też mieć swoje 
odesłanie do słynnego obrazu młodego Paula Gauguina Wizja po kazaniu, 
czyli Walka Jakuba z aniołem (1888). Niezwykłe cynobrowe tło walki roz-
grywającej się za barierą konturu (pień drzewa – rzeka), tło, na którym wy-
raźnie ukazują się jako płomienie złote potężne skrzydła anioła pochylonego 
w bitewnej postawie nad dosłownie wczepiającym się w niego Jakubem – 
stanowi podstawę wizjonerskiej przestrzeni obrazu. Scenę te mają przed sobą 
bretońskie kobiety (wynika to z kroju ich białych czepków), kobiety półsen-
ne, zanurzone w melancholii modlitwy, rozmyślające, zadumane. Niezwy-
kła konstrukcja tego obrazu polega na syntetyzmie, brawurowym skrócie 
narracyjnym, na odejściu od „literackości” symbolizmu. Eliminacja szcze-
gółów, harmonia „dekoracyjna”, antyiluzjonizm – oto formuła tego obrazu. 
Zamiast opisu i opowiadania pojawia się jeden znaczący element. Wydaje 
się, że podobnie postąpił w dramacie Stanisław Wyspiański:

Syntetyzm jest bowiem naczelną doktryną artystyczną Akropolis – najwy-
raźniej ujawnia się on właśnie w gobelinowej Historii Jacobi. To on sprawia, 
że akt III dramatu może być wyjęty z całości dzieła i grany osobno, co zresz-
tą już praktykowano151.

Syntetyzm ten jest w architekturze katedry najdobitniej manifestowany 
w skrótowej relacji króla Dawida-Harfi arza ze szczytu organów katedry wa-
welskiej z Chrystusem Salwatorem z jej głównego ołtarza. On też odgrywa 
rolę ramy interpretacyjnej, nadającej sens dramaturgii Akropolis.

151 Myślę tu o inscenizacji Piotra Cieplaka Historia Jakuba według III aktu „Akropolis” 
Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Współczesny we Wrocławiu, premiera 12 stycznia 2001 roku. 
Omówienie inscenizacji jako określonej interpretacji dramatu Wyspiańskiego: M. Prussak, 
Wyspiański w labiryncie teatru, s. 187–191.





VIII. Wyspiański. Rytmy mowy

W znanej apostrofi e do mowy polskiej, jaką wypowiada Augustus w Zyg-
muncie Auguście. Scenach dramatycznych152, bezpośredni zwrot do uperso-
nifi kowanej idei kreuje ją ku konkretnemu odbiorcy, któremu przydane 
są różne role: od szeroko rozumianego nauczyciela dobra i piękna, przez 
orędownika patriotyzmu i humanizmu, po witaną gestem „przyjęcia w ra-
miona” umiłowaną osobę. Od tego właśnie „powitania”, a następnie wzięcia 
do ręki (jak bierze się chleb i pióro) zaczyna się ta apostrofa, by stopnio-
wo rozszerzać swe pole semantyczne, aż po utożsamienie mowy polskiej 
ze wskazówką, jaką „prawdy chodzić drogą”, co wiąże się z przywołaniem 
i uwewnętrznieniem w słowie polskim słowa Ewangelii.

Zarazem jednak – mowa polska zwraca się tu do siebie samej i sama 
stanowi swój przedmiot, będąc przykładem „wiązania dźwięków” czytanych 
„w lata”, „czułym odzewem” i zawiązaniem dialogu z dziejami Słowa, które 
wplatają się w historię kultury153. Z faktu, że taką apostrofę do mowy pol-
skiej wygłasza postać dramatyczna, wynika i to, że wychylona poza sam tekst 
dramatu przyjmuje funkcję porte-parole autora, a w strukturze utworu gra 
rolę parabazy.

Głębsze wniknięcie w układ apostrofy pozwala zauważyć, że jakkolwiek 
tematem wypowiedzi jest tu mowa polska, to przecież jest to temat dopie-
ro tworzony, komponowany, by tak rzec: ubierany. Przebieg semantyczny 
sytuujący „mowę polską” w rozmaitych kontekstach wynika tu z dynamiki 
rozdawanych ról, ról o wyraźnym charakterze teatralnym, związanych z po-
wtarzalnością tego samego schematu gestycznego: „ty będziesz kwieciem 
tych pól ubarwiona”, „ty [będziesz – W.S.] osłodą żywiczną lasów”, „[ty 
będziesz – W.S.] zbożnym kłosem na roli”, „[ty będziesz – W.S.] pojmująca, 
czująca, co boli”, „[ty ulitujesz się – W.S.] mojej męki”; kiedy w dalszej czę-

152 S. Wyspiański, Zygmunt August. Sceny dramatyczne [w:] idem, Dzieła zebrane, t. 10, 
red. L. Płoszewski, Kraków 1960, s. 213–214. Korzystając z tego wydania, stosuję dalej skrót: 
Dz., podając tom i stronę, z której cytat pochodzi.

153 Przez „mowę polskę”, jak w analizowanym fragmencie oraz w określeniu Akropolis jako 
pieśni Wawelu, uczestniczymy w uniwersum kultury – sądzi E. Miodońska-Brookes. Zob. ea-
dem, Wawel – „Akropolis”..., s. 183 oraz eadem, Wstęp [w:] S. Wyspiański, Akropolis, s. LXXXV.
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ści apostrofy mowa jest o dźwiękach, wtedy ów gest przyjmuje postać ukrytą 
w określeniach: „będziecie” przedmiotem nauki, „będziecie [...] czytane”. 

Rozdawanie ról mowie to zarazem przypisywanie określonych ról okre-
ślonym słowom, które jak „ciemne postaci” w Fauście154 czy „duchy historii” 
w szeroko pojętej twórczości Wyspiańskiego155 cisną się zewsząd i pragną 
być uchwycone, nasycone znaczeniem i natchnione życiem. Wobec słów 
Wyspiański używa jakiegoś boskiego gestu kreacyjnego, nadając im kieru-
nek, ekspresję, dramatyczny sposób istnienia oraz barwę, temperaturę, gład-
kość lub chropawość.

W przywołanej apostrofi e ten rodzaj stwarzania mowy jest znakomicie 
widoczny, gdyż mamy tu do czynienia z teatralizującą mowę leksykalizacją 
światopoglądu twórczego. To, co się mówi o temacie, a zatem liczne gesty 
ten temat współtworzące, co określa go jako ciągle przekształcane novum, 
wielokrotnie przerasta tak zwane datum, czyli człon określany, jakim w tym 
wypadku jest konwencjonalny topos mowy polskiej, mający w literaturze 
ojczystej długą i bogatą tradycję. Inaczej mówiąc, gest twórczości słownej, 
jaki ujawnia przywołana apostrofa, jest dwukierunkowy: osadza temat w ło-
nie tradycji kulturowej, ale wymuszając na nim zmienność uzależnioną od 
nowych kontekstów, sytuuje go w hiperbolizującym ciągu predykatywnym, 
doprowadzając do zaburzenia harmonii pomiędzy tematem (to, co okre-
ślane) a rematem (to, co określające)156. Zarówno emfatyczne, jak i hiper-
boliczne wypowiedzi postaci (lub chórów) Wyspiańskiego opierają się, jak 
sądzę, na tej dynamicznej nierówności, której zewnętrznym sygnałem jest 
retoryczność jako illokucja (interakcja między autorem a odbiorcą)157. Re-
toryczność wypowiedzi bohaterów Wyspiańskiego wynika nie z teorii, ale 
z praktyki, i to właśnie malarskiej oraz witrażowej. Gestem pierwotnym jest 
tu przecież wykreślenie linii, oznaczenie konturów, ustalenie punktów na 
rysunkach, które następnie będą pokrywane kolorem, cieniowane, faktu-
rowane. Prawdziwy gest stwórczy jest tu zamachem na przestrzeń, wyzna-
czeniem struktury, drapieżnym rozgraniczeniem światła i ciemności; potem 
dopiero idzie to, co jest formalną treścią zarysowanej już struktury. Tekst 
apostrofy ujmuje to nie tylko w uzależnieniu tematu od rematu, ale także 
w tym, że znaczącym elementem tekstowym jest tu toniczna średniówka, 
obejmująca również elipsę składniową (brak czasownika „będziesz” w zało-
żonym toku anaforycznym) oraz przerzutnię średniówkową:

154 J.W. Goethe, Faust, cz. 1 i 2, przeł. F. Konopka, Warszawa 1977, s. 31.
155 Przywołanie duchów przeszłości najpełniej wyraża poeta w Wyzwoleniu, pisząc o „cie-

niach”, które zapełniają jego teatr.
156 Powołuję się tu na referat T. Skubalanki o języku C.K. Norwida wygłoszony na sesji 

Colloquia Norvidiana III, Kazimierz Dolny, 15 maja 1995.
157 Zagadnienie illokucji omówił T. Cohen, Illocutions and Perlocution, „Foundation of 

Language”1973, nr 9.
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O mowo polska, / ty ziele / rodzime,
niechże cię przyjmę / w otwarte / ramiona.
Ty będziesz kwieciem / tych pól / ubarwiona,
ty [/-/ W.S.] osłodą / żywiczną lasów,
ty [/-/ W.S.] zbożnym / kłosem na roli,
ty [/-/ W.S.] utęsknieniem / wszystkich czasów [...]
O polskie dźwięki, / tak spojnie / związane,
Będziecie w lata / czytane158.

Apostrofa do mowy polskiej ma jeszcze jedno znaczenie: zwraca uwagę – 
i to z perspektywy wybrzmiewania twórczości poety – na ten aspekt mowy, 
który poprzez rytm wiąże ją z tematem. Nie chodzi bynajmniej o rytm 
utożsamiany z powtarzalnością dźwięków czy stóp, fraz i refrenicznych na-
wrotów, lecz o rytm w sensie młodopolskim, który – jak pisał Bolesław 
Leśmian – „stanowi pierwiastek upojeń, oszołomień i uczuciowych, nielo-
gicznych nakazów, którym stają się posłuszne – oddzielne słowa skupiające 
się i gromadzące nieświadomie dookoła nieznanej, niepochwytnej, a śpiew-
nej pokusy”159. Leśmian miał więc na uwadze instrumentację dźwiękową160, 
sposób ukształtowania nastroju, ale i związanie organizacji fonicznej wypo-
wiedzi z archaicznym, dawnym rytuałem.

Takie znaczenie rytmu akcentowała fi lologia przełomu XIX i XX wie-
ku, nazywana „fi lologią ucha”, która podkreślała rangę wartości fonicznych 
tekstu jako przedmiotu badania. Eduard Sievens161 w rozprawie z 1901 roku 
o rytmie i melodii tekstu określił kategorie interpretacyjne mowy poetyckiej, 
używając pojęć melodii, interwału, wysokości tonu, charakteru brzmienia 
do opisu zjawisk z dziedziny poezji. Powyższe kategorie przywracają martwy 
tekst, który jest tylko, jak sądził, „surogatem żywego słowa”162 wypowiedzi 
aktualizującej stan duszy poety i włącza go ponadto w ustawiczny dialog 
z przeszłością i współczesnością. 

W wypowiedzi dramatycznej rytm nakładałby więc na mowę postaci 
funkcję podwójnej reprezentatywności: wobec teatru współczesnego, który 
mowę ożywia i wiąże z prowadzonym dyskursem światopoglądowym, oraz 
wobec tradycji (zwłaszcza antycznej), która wielokrotnie stanowi o wyborze 
charakteru brzmienia słowa (patetyczność, posągowość, archaizacja), chwy-
tów stylistycznych (paralelizmy, refreny i antyfazy) i retoryki wypowiedzi163.

158 S. Wyspiański, Zygmunt August. Sceny dramatyczne, Dz. 10, s. 213–214.
159 B. Leśmian, Rytm jako światopogląd [w:] idem, Szkice literackie (1910), Warszawa 1959, 

s. 66.
160 Zob. L. Pszczołowska, Instrumentacja dźwiękowa, Warszawa 1977, s. 48–49.
161 E. Sievens, Rytmisch-melodisch Studien, Heidelberg 1912. Zob. też M.R. Mayenowa, 

Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974, s. 414–415.
162 M.R. Mayenowa, op.cit., s. 415.
163 Najpełniejsze jak dotąd rozważania o znaczeniu intonacji i rytmiki wiersza Wyspiań-

skiego jako podstawy nowej estetyki i poetyki dramatu znajdują się w książce M.  Popiel, 
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W scenach dramatycznych Zygmunta Augusta apostrofa do mowy pol-
skiej jest związana ze szczególnym kontekstem: swoistym rytmem oddziela-
jącym następujące po sobie części apostrofy są łacińskie słowa „De obscura 
Regis Matrimonio”, będące formułą tytułową listu-traktatu, w którym Sta-
nisław Orzechowski przedstawił królowi zarzuty dotyczące związku z Barba-
rą Radziwiłłówną, mające być apelem do rozsądku monarchy i wzięte przez 
niego pod uwagę jako elementy możliwego oskarżenia. Augustus poprze-
staje na odczytaniu łacińskiego tytułu, którego tematem jest właśnie „Regis 
Matrimonio”, a określenie „obscuro” (tu: utajony), dodatkowo wyrażone 
w języku łacińskim, wchodzi w ostrą i zironizowaną przez króla opozycję 
z pojęciem prawdy i otwartości, jaką ma nieść mowa polska. Jak marze-
nie królewskie będzie związane z harmonią i prostotą związku słów w pol-
szczyźnie, odzwierciedlaną przez harmonię i prostotę związku kochających 
się ludzi, tak elementem dysharmonizującym świat dramatu i wiodącym go 
ku tragedii jest mowa zasłyszana (tu: obmowa), słowo zniesławiające i pasz-
kwilanckie, ukryte w uczonej formule traktatowego tytułu. Słowo polskie, 
rozumiane jako łączące, i słowo obce, rozumiane jako „niesława”, zbudują 
więc w tym dramacie ostry konfl ikt ujawnienia i ukrycia, harmonii i iluzji, 
prawdy i kłamstwa. Możemy wręcz mówić o dramacie budowanym z opo-
zycji słów-masek, ukrywających ludzkie myśli, i słów-prawd, odsłaniających 
prawdziwe intencje postaci.

Dwudzielność świata przedstawionego, wynikająca ze słownego gestu od-
dzielenia jasności i ciemności, prawdy i maski, tego, co zrozumiałe, i tego, co 
powikłane, jest charakterystyczna dla ostrych rozstrzygnięć Wyspiańskiego 
jako artysty i jako człowieka zmagającego się w życiu z „fałszem, kłamstwem, 
złą obmową”164. Dwudzielność ta nie jest jednak przedmiotem komentarza, 
lecz jawi się w strukturze zestawień konfrontujących z sobą przeciwne bie-
guny losu: Odys kroczy „drogą przez podłość” – „z jasną twarzą”165, Achilles 
wybiera dzielność mimo „wężowych splotów” zacieśniających odwagę jego 
myśli, co uwidacznia, zdaniem Stefana Kołaczkowskiego, fatalność tragicz-
ną166, Konrad ostro przeciwstawia fałsz masek-„warchołów” idei prawdy 
(Wyzwolenie). Ten gest „rozdzielania” jest typowy dla aktu twórczego Wy-

 Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007 (wyd. 2, poszerzone 2008). Studia 
poświęcone relacjom instrumentacji głoskowej i wersyfi kacji mającej związek z wyrażeniem 
sensu tekstu dramatu odnajdujemy w wielu pracach M. Prussak, np. Wyspiański w labiryncie 
teatru i w opracowaniach dramatów: S. Wyspiański, Noc listopadowa, Kraków 2007 (wyd. 2) 
oraz S. Wyspiański, Hamlet, wstęp i oprac., Wrocław–Warszawa–Kraków 2007 (wyd. 2 zmie-
nione).

164 S. Wyspiański, Zygmunt August. Sceny dramatyczne, Dz. 10, s. 213–214.
165 S. Wyspiański, Powrót Odysa, Dz. 9, s. 194.
166 S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach i tragizmie [w:] S. Kołacz-

kowski, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1968, s. 108–109.
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spiańskiego. Ma on charakter malarski i wynika z określonego sposobu trak-
towania przestrzeni przez artystę.

Fakt „malarskości gestu” jest dość dobrze potwierdzony w relacjach 
o sposobie tworzenia dramatów przez Wyspiańskiego. Lucjan Rydel w swo-
ich notatkach zauważył, że Wyspiański patrzy na świat „po malarsku”, a po-
równując swoje spojrzenie na postać dramatyczną, w tym przypadku Zyg-
munta Augusta, powiada:

Ja chciałbym Zygmunta Augusta pokazać, jak się rozwija i zmienia, jakie kryzys 
moralne przechodzi – on [Wyspiański – W.S.] chce go mieć tym samym charak-
terem, tylko schwyconym w jednej chwili rozwoju, ale tak, żeby na nim znać było 
wszystko, co przez tę duszę przeszło, i wszystko, co z niej zrobi167.

Dalej Rydel odwołuje się do Laokoona Gottholda Lessinga, mając na 
uwadze słynne rozróżnienie malarskiego i dramatycznego widzenia świata. 
Nie komentując wnikliwej wypowiedzi Rydla, warto jednak zauważyć, że 
autor Betlejem polskiego nie wziął pod uwagę, iż Wyspiański jest dramatycz-
nie malarski i że zakończyła się już – służąca Rydlowi za punkt odniesienia – 
epoka historycznego malarstwa, w której kontekście Lessing umieścił swoje 
spostrzeżenia.

Współcześni Wyspiańskiemu mówili już o tym, że jego prace litera-
ckie (rapsody i dramaty) były czymś w rodzaju komentarzy do witraży, 
swoistą kontynuacją pracy, a zarazem odpoczynkiem od fi zycznego tru-
du168, że artystę cechowała „szybkość decyzji i natychmiastowe wykonanie 
planu”169. Wspomina się „niezwykłe i fantastyczne obrazy r zucane  przed 
rozmówcami”170, które po wielu latach powracały w dramatach jako gotowe, 
bo przywołane z pamięci, postaci171. Nie bez znaczenia jest tu swoiste „mu-
zeum pamięci”, które przechowywało uchwycone obrazy i gesty ludzi oraz 
wysłyszane melodie, rytmy i intonacje172. Wyspiański był w tym swoistym 
muzeum niejako zanurzony, nucąc „niemelodyjne melodie”, wydobywając 
z siebie dźwięki domagające się teatralnej orkiestracji173. W tym muzeum 
Wyspiański przechowywał też liczne, znane na pamięć, utwory literackie. 
Antoni Waśkowski wspomina:

167 L.  Rydel, Notatka z 22 października 1892 [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, 
red. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. XVI, XVII. Powołując się na to dzieło, stosuję skrót: 
Wow., podaję numer tomu i strony.

168 Z. Parvi, Wow., t. I, s. 39.
169 Z. Parvi, Wow., t. I, s. 38.
170 F. z Waśkowskich Mrozicka, Wow., t. I, s. 45.
171 F. z Waśkowskich Mrozicka, Wow., t. I, s. 45. Chodzi nb. o postać Harfi arki z Wy-

zwolenia.
172 M. Waśkowska-Kreinerowa, Wow., t. I, s. 57.
173 A. Waśkowski, Wow., t. I, s. 79.
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Mam w uszach rytmikę wiersza Ujejskiego do Marsza pogrzebowego Chopina 
– myślę o drugiej części:

Na atłasie piękna, cicha,
Ręce trzyma w krzyż;

Przez sen do mnie się uśmiecha,
Och! Ty już nie śnisz...

i kojarzę z tą rytmiką wiersza Ujejskiego muzykę słowa z Wesela (II akt), scenę 
między Widmem i Marysią:

WIDMO
Miałem ci być poślubiony,
Moja ślubna ty.

MARYSIA
Bywałeś mój narzeczony,
Przyrzekałeś mi.

Rytmika tej piątej sceny II aktu zaczyna się tak, jak w wierszu Ujejskiego174.

To przywołanie jest szczególnie ważne. Świadczy o niezwykłej pamięci 
Wyspiańskiego do rytmu, intonacji i stylistyki tekstów175. To przecież me-
lodia (czyli muzyczność) organizuje wypowiedzi postaci i całe sceny w jego 
dramatach. Struktura rytmiczno-melodyczna stanowi ramę fragmentów 
i strukturę dramatów, o których wyrażał się ich autor w terminologii ma-
larskiej lub muzycznej, mówiąc o „skomponowaniu całości”176, „rzucaniu 

174 A. Waśkowksi, Wow., t. I, s. 80.
175 Prace odwołujące się do tematu pamięci rytmu i intonacji, choć niezbyt liczne, ce-

chuje nowatorskie potraktowanie sfery brzmienia języka jako instrumentarium interpreta-
cyjnego. Oprócz przywołanej już rozprawy Magdaleny Popiel, a zwłaszcza tej części książki, 
która dotyczy „interoralności” oraz „głosu jako śladu”, trzeba przypomnieć dawną, choć nie-
ukończoną monografi ę T. Makowieckiego Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955; 
oraz znakomite studium z zakresu poetyki konstrukcji słowa i wypowiedzi także w dramatach 
Wyspiańskiego: D. Jarząbek, Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym 
i historycznym, Kraków 2006; Co ważne, w analizach Magdaleny Popiel odsłoniła się również 
etniczno-muzyczna waloryzacja mowy postaci z dramatów Wyspiańskiego, przywołująca jego 
naturalną predyspozycję do słuchania brzmień mowy i przekazywania ich w formie nie zawsze 
literacko „dzielnego” tekstu, op.cit., s. 141–152. Dorota Jarząbek w swoim studium podejmu-
je natomiast zagadnienie mowy od strony funkcjonowania idei rozmowy, pojęcia oracji i wy-
powiedzenia w tradycji dramatologicznej. Najwięcej pisano jednak o Weselu – tam przecież 
rytm muzyczny wydaje się autoprezentatywny na wielu stopniach kompozycji i świata przed-
stawionego. Zob. Wiersz [w:] R. Węgrzyniak, Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, 
Kraków 2001. Od strony muzykologicznej i kompozytorskiej spoglądał na instrumentację 
i orkiestrację Wesela M. Tomaszewski, „Wesela” tony, rytmy, echa [w:] Magia „Wesela”, red. 
J. Michalik, A. Stafi ej, Kraków 2003.

176 A. Waśkowski, Wow., t. I, s. 85.
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postaci na tło” i o „zestrajaniu i harmonizowaniu ich”177. Nie są to bynaj-
mniej nieostre określenia, lecz terminy mieszczące się w słowniku używa-
nym w epoce, służące do opisu warsztatu artysty.

Stanisław Estreicher podkreśla rolę inspiracji Wagnerowskiej w twórczo-
ści Wyspiańskiego. Po zapoznaniu się z operami Wagnera – powiada – Wy-
spiański zaczął „myśleć i tworzyć obrazami barwnymi, a raczej scenami skła-
dającymi się – jak obrazy – jedna za drugą i dorabiać do nich tekst, mający 
te obrazy bliżej tłumaczyć”178. Choć Estreicher ma tu na uwadze głównie 
wczesne dramaty, nie wyklucza takiego sposobu tworzenia i w przypadku 
Wesela.

Świadectwa współpracy Wyspiańskiego z muzykiem, Henrykiem Opień-
skim, obfi tują w takie pojęcia, jak: „gesty rzucania postaci na scenę”, „kon-
trapunktowe ujęcia obrazu”, „rzucanie gotowych scen”. Artysta – zdaniem 
muzyka – szybko kończył formalne obrysy scen i aktów i tak określone 
dawał kompozytorowi do przejrzenia179. Opieński mówi nawet o zdolnoś-
ciach kompozytorskich (w sensie techniki operowania strukturą muzyczną, 
tworzenia partytury i orkiestracji, a nie talentu muzycznego sensu stricto)180. 
Wyspiański najpierw tworzy ramy, strukturę, układ i kierunki utworu, a na-
stępnie wypełnia je treścią. Słowem posługuje się jak kolorem w malarstwie 
czy barwą dźwięku w muzyce. Dzięki temu treść słowa ma znaczenie ele-
mentu plastycznego, jego forma zaś konstytuuje przestrzeń muzyczną, prze-
strzeń „słyszaną”. 

W Meleagrze tak brzmi „gwar wieczorny”:

Chór zasiada na stopniach pałacu, słychać muzykę szmeru wieczornego idącą 
z ogrodu od oliwek, cyprysów i laurów; na topolach, w chłodnym powiewie, drżą 
liście i szeleszczą; od pól brzęczy  chmara koników polnych; chrząszcze żuczą 
fruwające... Przechodzi stado kóz beczących i gra pastuch na składanych pisz-
czałkach; z daleka od jeziorek żegoczą  i kruczą  żaby i gonią iskierki świecących 
robaczków. Słowik śpiewa przez chwilę sam... gdy milknie, rozpoznaje się plusk 
fontanny w ogrodzie... Zwolna czar rytmiczny się przygłusza i mąci, ustaje... [wy-
różnienie – W.S.]181.

Wyspiański budował niektóre wypowiedzi w dramatach (chóry, dida-
skalia i monologi postaci) jako rytmiczne reminiscencje melodii dawniej 
zasłyszanych182: zakończenie Legendy to mieszające się wątki melodyczne 
wiejskich piosenek; chłopski marsz w Weselu (śpiew Chochoła) to pod-

177 S. Estreicher, Wow., t. I, s. 114.
178 S. Estreicher, Wow., t. I, s. 133.
179 H. Opieński, Wow., t. I, s. 149.
180 H. Opieński, Wow., t. I, s. 153.
181 S. Wyspiański, Meleager, Dz. 2, s. 12.
182 H. Opieński, Wow., t. I, s. 158.
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krakowska przyśpiewka, synkopowane i skandowane wypowiedzi chóru 
w Bolesławie Śmiałym mają archaiczny, ludowo-ruski rodowód. Przykłady 
można mnożyć.

Przekonują one o tym, że artysta był zanurzony w universum sztuki. Dla 
wyrażenia słowem tego, co „grane w duszy”, często używał sposobu okre-
ślania czerpanego z rozmaitych rodzajów sztuki: w jego listach opisy archi-
tektury są budowane ze słownika muzyki; muzyka wsparta jest terminolo-
gią plastyczną; dramat wymaga opisu za pomocą terminologii z dziedziny 
kompozycji malarskiej lub muzycznej. Kluczem, który otwiera zrozumienie 
takiej kontaminacji języków, jest teatr rozumiany jako synteza sztuk.

Tego rodzaju wzajemne oświetlanie się sztuk będzie ważne dla języka 
postaci w Bolesławie Śmiałym czy Akropolis. Ale nie tylko. Opisując kate-
dry Amiens i Rouen, Wyspiański mówił o „potężnej instrumentacji orkie-
stralnej, o grubych tonach trąb, takcie miarowym bębnów, chórach całych 
śpiewanych fl etni i brzękach harf złotostrunnych”183. Opis mszy w katedrze 
w Amiens to teatralnie ujęte wrażenie przemienności dźwięków: „Przy tej 
czarownej muzyce, jakby gmach budował się na nowo... uciekaj od tej ścia-
ny, bo cię przeniknie i obejmie i możesz wrosnąć w kamień”184.

„Myślenie konturem” i „wysłowienie muzyką” składają się na szczegól-
ną retorykę wypowiedzi artysty. To, co kontur określa, co daje jako temat, 
jest wypełnione muzyczną rozległością barwy, subtelną zmiennością tonu 
i fakturą. Trzeba zauważyć ścisłe związki pomiędzy konturowym założeniem 
(czyli na przykład stylistyką, metryką lub prozodią wypowiedzi) a dopełnie-
niem założonego formalnie układu kompozycyjnego.

Co więcej: owa dwudzielność nie jest tylko gestem rozdzielania kreo-
wanej rzeczywistości chwytem formalnym, lecz stanowi zasadę struktury 
dramatu, w której zostaje ujawniony sens wypowiedzi oraz podpowiedziana 
jego interpretacja.

Sięgnijmy po jeden tylko fragment Wyzwolenia (początek aktu I), w któ-
rym interpretacja narzuca się przez zrozumienie opozycji rangi dzwonu 
Zygmunta i maszyny teatralnej:

„Tam-tam” nazywa się narzędzie
w orkiestrze, które dzwon udaje.
Jak mówią teatralne zwyczaje,
używa się mniej więcej wszędzie,
gdzie się do sztuki dzwon dodaje.
[...]
Jest „tam-tam” rzeczą właśnie taką,
że zawsze się w nią tłucze jednako.

183 S. Wyspiański, listy z 7 VII i 9 VII 1890. Cyt. za E. Miodońska-Brookes, Wawel – 
„Akropolis”..., s. 214.

184 Ibidem.
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Wrażenie, jakie wywołuje,
jest tym, co w sobie kto poczuje.
„Tam-tam” jest w stanie dzwon Zygmuntów
z przedziwną oddać dokładnością,
waży zaś ledwo kilka funtów
i każdy dźwignie go z łatwością,
co uprzystępnia szerszej masie
w teatrze drżeć przy tym hałasie
[...]
O Zygmuncie! Słyszałem ciebie
i natychmiast poznam, gdy usłyszę.
Niech ino się twój głos zakolebie
[...]
już wiem: żeś ty jest w ruch puszczony,
że wołasz, wołasz: PÓJDŹCIE ZE MNĄ
i wołasz wiek już nadaremno.
[...]
Gdy więc za tobą pójść nie godni,
a częstych wrażeń tęsknią głodni,
na ten użytek „tam-tam” starczy185.

W cytowanym wyżej tekście w porządek odbiorców rytmu „tam-tam” 
wpisują się wyraźne rozejścia między systemem metrycznym a mową po-
toczną, co sprawia, że sama deklamacja staje się w określonych momen-
tach sztuczna, źle brzmiąca, dysharmonizująca tonikę związaną tu wyraźnie 
z głosem dzwonu. Taka organizacja rytmiczna nie tylko zawiera instrukcje 
dla fonicznego ukształtowania wypowiedzi, ale i określa sens przeciwstawie-
nia hybrydyczności czcicieli „tam-tamu” nielicznym wiernym wyznawcom 
„Zygmunta”. Dodać należy, że ta opozycja będzie konsekwentnie przestrze-
gana w Wyzwoleniu, rysując przeciwstawienie „ja”–„oni”, „Polska prawdzi-
wa”–„Polska współczesna”, „artysta”–„warchoły”.

Gest podziału świata przedstawionego jest gestem pierwotnym Wyspiań-
skiego. Wielokrotnie ma związek z zakreśleniem gotowej melodii lub toniki 
wypowiedzi nasycanej następnie brzmieniami dob i e r a j ą cymi  określone 
słowa. Tak właśnie teatralność wpływa na dramatyczność, a ta z kolei na 
obrazowanie poetyckie. Dlatego bywa i tak, że sens wypowiedzi musi długo 
czekać na swe zaistnienie, bowiem niejako stwarza się z gąszcza obrazów 
i metafor podporządkowanych przede wszystkim rytmowi i instrumentacji 
brzmieniowej wypowiedzi. Stąd bierze się i to zapewne, że dialogi u Wy-
spiańskiego z rzadka (najczęściej w Weselu) zbudowane są na strukturze kwe-
stii i riposty, że nieczęsto oparte są na dyskursie sensów, lecz przeciwnie: 
kontrowersja „wykluwa się” opornie, dyskurs spoczywa zaś w utajeniu. 

185 S. Wyspiański, Wyzwolenie, Dz. 5, s. 23–24.
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Podobnie jak w przypadku apostrofy do mowy polskiej postąpmy z hej-
nałem z wieży mariackiej, włączonym w Akropolis w kunsztownie przypo-
rządkowującą kolejnym dzwonom Krakowa melodykę miasta. Hejnał z wie-
ży mariackiej, konkretnie: z wyższej wieży bazyliki, to układ amfi brachów 
o charakterze tonicznym, ale dający się mierzyć wzorcem sylabotonicznym. 
Taka przejściowość jest ważna, ponieważ ustala wypowiedzi. Tekst Wyspiań-
skiego to bowiem brzmieniowy zapis melodii hejnału krakowskiego:

Hej, /aż po skłon,
nad kwietną / ruń, / na pole
skrzydlaty / leć / sokole,
skrzydła / zatocz / w półkole,
nad śpiące / bramy / polatuj!186

Melodia zamieniona na brzmienia oraz amfi brachiczny układ stóp ryt-
micznych jest gotowym językiem teatralnym; tekst zawiera tu implicite 
wskazówkę reżyserską dotyczącą sposobu wykonania hejnału. Ale nie tylko: 
mowa ma tu charakter autoteliczny, jawi się jako persona, która swą świado-
mość zawarła w rytmie wypowiedzi opartym na konkretnej rzeczywistości 
brzmieniowej. Nie tylko więc retoryka, jak w apostrofi e, lecz także elementy 
metryczno-prozodyjne mogą u Wyspiańskiego mieć charakter illokucyjny.

Charakter ten narzuca wypowiedzi określone sensy. Sensy te uzależnio-
ne są właśnie od zmian brzmieniowych i metrycznych, jak w Pieśni Femio-
sa, w Powrocie Odysa, zapowiedzi pomsty chóru w Bolesławie Śmiałym czy 
w Weselu, kiedy wypowiedź Stańczyka o dzwonie Zygmunta jako bijącym 
sercu narodu wynika z zamiany sylabotonika na wiersz toniczny zakończony 
ożywiającą całą scenę onomatopeiczną stopą amfi brachiczną187.

STAŃCZYK
Siedziałem / u królewskich / stóp,
królewski / za mną / dwór:
synaczek / i kilka / cór,
Włoszka – / a wielki / chór
kleru / zawodził / hymny; –
a dzwon / wschodził.
Patrzali / wszyscy / w górę,
a dzwon / wschodził, –
zawisnął / u szczytów
i z wyżyn / się rozdzwonił:
głos leciał, / polatał,
kołysał się / górnie,
wysoko, / i pochmurnie, –
a tłum / się wielki / pokłonił.

186 S. Wyspiański, Akropolis, Dz. 8, s. 257.
187 M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfi kacji polskiej, t. 2, Kraków 1978, s. 236–237.
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Pojrzałem / na króla,
a król / się zapłonił...
Dzwon / dzwonił188.

Podobne przejścia systemów metrycznych związane są z impulsami 
brzmieniowymi będącymi jednocześnie nazwami konkretnych elemen-
tów scenicznych teatru Wyspiańskiego (rekwizytem, przywołaną postacią 
lub ewokowanym obrazem). Onomatopeja „dzwonić” i rekwizyt „dzwon” 
w Weselu i Akropolis, „koraliki”, „klejnociki” w scenie z Fausta w Nocy listopa-
dowej, śpiewy zegarów w Akropolis, słowa-hasła typu „hej bracia” (Noc listo-
padowa), „hej, Sen”, „hej-koń”, „hej, Wy” – w Wernyhorze (choć to rapsod) 
stanowią o zespoleniu słownego gestu i wypełniającej jego strukturę czynu. 
Hasła te noszą jedynie pozornie kolokwialny charakter; brzmią w nich prze-
de wszystkim echa Czynu w sensie nietzscheańskim, poprzedzanego sprzęg-
nięciem woli w jednym, wspólnym okrzyku (jak „hej-ruck!” czy „hurra!”).

Ale rytmiczna mowa dramatów Wyspiańskiego odnosi się nie tylko do 
melodyczności i intonacji wypowiedzi ustnych, bo przecież wiąże się też 
z konkretną, romantyczną tradycją literacką, reprezentowaną głównie przez 
Dziady Mickiewicza i Sen srebrny Salomei Słowackiego, który z kolei odsyła 
do Calderona. Związki rytmów Wesela ze Snem srebrnym Salomei zostały 
zauważone w polskich badaniach stylistycznych189, chodziło w nich jednak 
o paralele obrazowania oraz kompozycję metafor. Najczęściej jednak po-
dobieństwa zdradzają systemy metryczne: „polonez grany dźwiękiem słów” 
z Wyzwolenia przywołuje menueta z Balu u Senatora:

KARMAZYN
Sto lat już jęczym w więzach lwy.
Cóż aspan na to?

HOŁYSZ
Świat z nas drwi.

KARMAZYN
Myśleć o lepszej trudno doli.

HOŁYSZ
Trzeba by za krew łaknąć krwi190.
Lewa strona, chórem
Jaka muzyka, jaki śpiew,
Jak pięknie meblowany dom.
Prawa strona, chórem

188 S. Wyspiański, Wesele, Dz. 4, s. 97.
189 T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego, Warszawa 1984, s. 469–471.
190 S. Wyspiański, Wyzwolenie, Dz. 5, s. 28.
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Te szelmy z rana piją krew,
A po obiedzie rom191.

Rachel, mówiąc o „chałupie rozśpiewanej”, wyraźnie utrzymuje swą wy-
powiedź w rytmie słów Semeneki o Salusi:

SEMENKO
Ona z wami tak umyślnie
W słowach i spojrzeniach skąpa:
Po spojrzeniach waszych stąpa,
A po słowach waszych lata;
Aż ta sczarowana chata
Mej rusałce, mej dziewczynie
W pałac srebrny się przekinie,
W zamek z pawich piór i złota192.

RACHELA
Jedna mnie tu zwiodła chmurka;
jedna mgła, opary nocy;
ta chałupa rozświecona,
z daleka, jak arka w powodzi [...]
ta chałupa rozświecona,
grająca muzykę w noc ciemną,
wydała mi się arcyprzyjemną193.

Poprzestańmy na tych dwóch przykładach, w których „rytmy zasłyszane” 
stanowią zasadę komponującą wypowiedź postaci. Komponują ja wszak-
że od zewnątrz, od przywołanej melodyki stanowiącej element teatralnej 
wizji tworzonego dramatu. Co więcej, owa teatralność ma tu znaczenie se-
mantyzujące wypowiedź bądź to przez przywołanie kontekstu, bądź przez 
częstą u Wyspiańskiego resemantyzację zdań pustych. Bo przecież spotyka 
się w jego dramatach wiele takich wypowiedzi, które, najogólniej mówiąc, 
składają się ze zdań pustych, to jest gnomów, przysłów, maksym, sloganów, 
clichées, oraz zawierają takie człony określające (predykaty), które tylko po-
zornie poszerzają pole semantyczne tematu wypowiedzi. Wiele jest też „cięż-
kich zdań”, emfatycznych składni, paralogizmów i sofi zmatów. Te „puste 
zdania” w rodzaju

Wyście sobie, a my sobie,
Każdy sobie rzepkę skrobie194

191 A. Mickiewicz, Dziady [w:] idem, Dzieła. Wydanie Jubileuszowe, t. 3, Warszawa 1955, 
s. 242.

192 J. Słowacki, Sen srebrny Salomei [w:] idem, Dzieła, t. 9, red. J. Krzyżanowski, Warsza-
wa 1959, s. 196, 197.

193 S. Wyspiański, Wesele, Dz. 4, s. 37–38.
194 Ibidem, s. 16.



133Wyspiański. Rytmy mowy

albo powtarzane w Legionie dwuwiersze typu:

Wleką go na męki oprawce,
na krzyż i męki wleką195,

albo elipsy jako elementy systemowe o charakterze równoważników zdań 
(„Ty Polka”, „Ty – kobieta!”)196 czy też anafory rozbudowanego szyku py-
tającego:

Czyli to muzyka te dziwne dźwięki,
czyli od ścian echa biegą tułacze,
czyli ptak to jaki u okien zbłąkany?197

– czynią z niektórych tekstów dramatu teksty o sensie nieprzejrzystym. Wy-
powiedzi takie są jednak zależne od wewnętrznego dramatu postaci, a także 
– od określonego dla danego dramatu jego podgatunku. Ta właśnie zależ-
ność mowy od rodzaju i gatunku literackiego jest tu bodaj najważniejszym 
czynnikiem resemantyzującym wypowiedzi postaci, ponieważ umieszcza je 
w polu oddziaływania wzorca mowy z tragedii greckiej (także w sensie pro-
zodyjnym, a nie tylko w sensie podniosłości i patosu formy) lub dramatu 
symbolicznego (wykorzystującego różne rejestry hiperboli, onomatopeizację 
oraz zapisaną w wypowiedzi postaci opozycję mowy i milczenia). Przysłowia 
i sentencje oraz inne składniki „pustej mowy” są zatem jakimiś zdaniami 
izolowanymi, ale mogą się dostosowywać do rozmaitych kontekstów nakła-
danych na nie w scenicznej konkretyzacji postaci i jej wypowiedzi.

Resemantyzacja może więc wynikać właśnie z konwencji przywołanej, 
w szerokim spectrum od tradycji antycznej do ludowej, od romantycznej 
do prozy gazetowej i agitacyjnej (jak w Wyzwoleniu). Jej fundamentem jest 
jednak słyszenie rytmu – tego, jak mówią i jak śpiewają ludzie żywi i fanta-
styczne osoby dramatu wyobraźni człowieka, który „niemelodyjne melodie” 
nucił przez całe swoje życie.

Według tej zasłyszanej melodii, powstającej wszakże w myśli Wyspiań-
skiego, będącej często wariacją znanego metrum lub intonacji, powstawały 
gotowe monologi, kwestie i riposty postaci dramatów. Tak jest na przykład 
ze słynnym „polonezem granym dźwiękiem słów”, będącym immanentną 
teorią muzyczności tekstu pisanego przez poetę.

Przywoływany wyżej cytat wprowadzający na scenę Karmazyna i Hoły-
sza, pierwsza zresztą scena dramatu Wyzwolenie, zapowiada charakter i mu-
zyczny dukt dialogu, owego „szeregu mów” opartych na rytmie poloneza. 
Mowy te będą tu zresztą upersonifi kowane, będą się też posługiwać maska-

195 S. Wyspiański, Legion, Dz. 3, s. 156.
196 Por. S. Wyspiański, Noc listopadowa, Dz. 8, s. 42–47.
197 S. Wyspiański, Wyzwolenie, Dz. 5, s. 56.
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mi fi gur retorycznych, często nieprawdziwych, kłamliwych, nieadekwatnych 
do prawdy postaci198. Samo przywołanie poloneza, tańca, który w kulturze 
polskiej ma wysoką pozycję, utrwaloną również przez Adama Mickiewicza, 
tańca, który podobnie jak mazur i jego pochodne, to jest kujawiak i oberek, 
należy do rytmowych archetypów polskości, ma nadać scenie równie pod-
niosły i narodowy charakter. Ale przecież jest to taniec niemieckich miesz-
czan Krakowa, taniec, który wyparł chodzonego czy archaiczną melodię 
pobrzmiewającą na przykład w Balladzie f-moll op. 52 Fryderyka Chopina. 
Czy polonezem można oszukać? Sądzę, że tak. I kiedy się czyta dialog Kar-
mazyna i Hołysza, nie można się oprzeć wrażeniu, że ich „słowny polonez” 
brzmi fałszywie, że nie wspina się na poziom zapowiedziany w didaskaliach. 
Jest to raczej niezdarny menuet, w którym słychać kulejące frazy menueta 
z Don Giovanniego Mozarta z III części Dziadów Mickiewicza.

KARMAZYN
Sto lat już jęczym w więzach lwy.
Cóż aspan na to?

HOŁYSZ
Świat z nas drwi.

KARMAZYN
Myśleć o lepszej trudno doli.

HOŁYSZ
Trzeba by za krew łaknąć krwi199.

W tekście Mickiewicza – rytm ten brzmi w taki sposób:

REGESTRATOR
Ale tu znajdziem kilka dam.

SOWIETNIK
Ale nie o to idzie rzecz;
Ja sobie wolę tańczyć sam
Niż z tobą – pódźże precz200.

Na pierwszy rzut oka Wyspiański stosuje tu dość częsty u niego sposób 
przeniesienia intonacji z innego tekstu. Jako pierwszy zauważył to, w przy-
wołanym już fragmencie, Antoni Waśkowski.

Melodia Chopina, może bardziej niż rytm Ujejskiego, odpowiada li-
rycznej, a zarazem żałobnej, elegijnej rozmowie Marysi z Widmem. Nastrój 

198 Określone formy (gatunki) tańca pełnią również funkcje masek, często złowróżbnych 
fi gur losu.

199 S. Wyspiański, Wyzwolenie, s. 28.
200 A. Mickiewicz, Dziady [w:] idem, Dzieła, t. 3, Warszawa 1955, s. 239.
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dialogu nie jest odwróceniem nastroju Chopina, lecz wpisuje się w jego fu-
neralną tonację. Co innego w Wyzwoleniu, w którym, podobnie jak w scenie 
Balu u Senatora w części III Dziadów, przywołana subtelna forma muzycz-
na ulega „odklejeniu się” od sensu dialogu. Jego instrumentacja głoskowa, 
w której na plan pierwszy wysuwa się, że tak to nazwę, „metryczne dudnie-
nie”, przekształca harmonię przywołanej formy w dysharmonię metryczną 
i tonalną. Wypowiedzi są wyraźnie synkopowane, a inicjalnie pojawiające 
się szydercze jamby spierają się z właściwym brzmieniem użytych przez 
Wyspiańskiego amfi brachów, których układy są zasadniczym brzmieniem 
mowy polskiej. Przywołajmy je za Mickiewiczem: „przy pełnych kielichach 
śpiewają minstrele”. Wprowadzenie przez Wyspiańskiego synkop, jak w ryt-
mie krakowiaka, rozbija układy amfi brachiczne i – jak można to usłyszeć 
– przekształca je w inicjalne, burzące porządek wiersza i zapowiadanego po-
loneza, jamby. Jeżeli na tekst Wyspiańskiego nałożymy wzorzec rytmiczny 
krakowiaka, to lepiej wysłyszymy ów nacisk intonacyjny na drugą sylabę, 
nacisk obcy przecież rytmowi poloneza, bo synkopowany, oraz usłyszymy 
przygotowujący do hołubienia dodatkowy akcent na sylabę pierwszą.

Ale Wyspiańskiemu nie chodziło wyłącznie o rozdzielenie poziomu sen-
su słowa od znaczenia jego brzmienia. Poeta, który przede wszystkim słyszał 
mowę, budował faktury tak jak poeta antyczny, jak Ajschylos, wyprowadza-
jący swe potężne chóry na orchestrę. Potrafi my przecież dziś wskazać, jak 
obligatoryjny układ akcentowanych i nieakcentowanych stóp wielokrotnie 
zawracał sens wypowiedzi w to samo miejsce, jakby miał on wielokrotnie 
powracać, wbrew logice i wbrew sensowi samego tekstu. Tak na przykład 
w Agamemnonie Ajschylosa „stázej d` anth` hápnus pro kardias” (trymetr 
trocheiczny katalektyczny) staje się usprawiedliwieniem ciągłego, nieomal 
anaforycznego nawrotu do pierwszej dwumorowej konstrukcji. Ta trady-
cja, będąca archiwum pamięci rytmu antycznego, jest widoczna, lub lepiej: 
słyszana, w dramaturgii Wyspiańskiego, w „środkowym” jej okresie, czyli 
w kręgu oddziaływania Wyzwolenia.

I nie chodzi tu wyłącznie o nawiązanie do roli, jaką odgrywał antyczny 
chór w tragedii, ale o pierwotność śpiewania i słyszenia wobec mówienia 
i widzenia201. Rozumiem to w ten sposób, że Wyspiański miał dar „wysły-
szenia orkiestracji świata” i potrafi ł ją zapisać. Także w brzmieniach zgrzyt-
liwych, w asonansach, rozpadających się rytmach. Odrzucam więc wszel-
kie przypisywane jego tekstom cechy grafomanii, bowiem nie o grafe, nie 
o tekst pisany tu chodziło, ale o „wysłyszaną orkiestrę świata”, o to, jak 

201 Można tu nawet mówić o powrocie (odrodzeniu) do mowy i śpiewu o charakterze 
rytualnym, podobnym, a w funkcji swej tożsamym z jego znaczeniem w tragedii starożyt-
nej. Idea odrodzenia rytuału w dziejach teatru najpełniej ujawnia się poprzez analizy Burker-
ta. Zob. omówienie jego principiów w: K. Fazan, Filologia w teatrze: przeżytek czy pożytek, 
W. Burkert (aut. dzieła rec.) – starożytne rytuały misteryjne, „Didaskalia” 2002, nr 47.
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mówią ludzie, co śpiewają wieże krakowskich kościołów i jak szepczą o pół-
nocy postaci polskiego Akropolis – Wawelu. Chodziło przecież nie o lite-
raturę, którą w stylistyczny nawias bierze Muza w Wyzwoleniu, ale o język 
teatru rozumiany po szekspirowsku, jak w Ryszardzie II, w którym postaci 
– bywa – same nie wiedzą już, o czym mówią. Słowo u Wyspiańskiego jest 
gestem, gestem witrażysty. Cechuje je przede wszystkim specyfi czny rodzaj 
brzmienia i charakter intonacji. Co więcej, można tu zauważyć immanentną 
poetykę wiersza, który mówi, jako forma upersonifi kowana, o samym sobie. 
Zwróćmy uwagę na didascalium z III aktu Wyzwolenia:

Miarowym słowem chór powtarza,
miarowa ozwie się muzyka.

We dźwięku tej muzyki Moniuszki,
przy której owe w Dziadach duszki
znikają na zaklęcie Guślarza: –
ten, przeciw komu chór zwrócony
i krzyż w powietrzu zakreślony:
Geniusz-Prospero znika. [...]

Tutaj zapadła kurtyna,
ale jest to kurtyna z gazy.
Sztuka grana się kończy;
nie kończy się myśl Konradowa.
Wszyscy inni wychodzą z ról;
choć pozostają w kostiumach.
Rozbierają dekoracje i płótna,
odstawiają je w kąty...
Rozświetlono znów pełne rampy.
Pełne światło pada na scenę202.

Wypowiedź ta utrzymana jest w trybie wiersza zdaniowego o toku syla-
botonicznym. Taka jest przynajmniej dyrektywa metryczna i akcentacyjna. 
Rytm początkowy nawraca ku rytmowi poloneza, ale nagle, po synkopie 
w słowie „ozwie się” i złamaniu rytmu właśnie w słowie „muzyka” – zaska-
kująco przenika w tok toniczny. A kiedy zmieni się temat didascalium, kiedy 
temat dramatyczny zamieni się w temat teatralno-rzemieślniczy – słyszymy 
już jedynie czysty tok zdaniowy, odpowiadający nie poetyckiemu, ale facho-
wemu, rzeczowemu rytmowi mowy pracowników technicznych sceny. Jest 
to przy tym wyraźnie prosty tok dystychiczny, pozbawiony fi nezji i kunsztu 
wprowadzającego w całą rzecz sylabotoniku203. To, co wydaje się rozsypaniem 
miar rytmicznych, jest de facto przejściem w inną przestrzeń mowy. Gdzie 
szukać praźródeł? W Orestei i Królu Edypie, konkretnie zaś w Agamemnonie 

202 S. Wyspiański, Wyzwolenie, s. 75.
203 Zob. M. Dłuska, Próba teorii wiersza polskiego, wyd. 2, Kraków 1980, s. 259.
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Ajschylosa, w pieśni Chóru, który aż w czterech perspektywach (jako proro-
kinię – szczenię lwa – sen jedwabny – dowód na słuszność starego przysłowia 
o koniecznej odmianie losu) przedstawia Helenę, i w dialogu Edypa z Posłań-
cem, którego istotą jest spotkanie władcy z „władcą pewnej” prawdy, wyższej 
nad wiedzę samego króla. Chodzi więc o to, jak zmienia się wypowiedź, jak 
rzecze Muza w Wyzwoleniu, w zależności od sposobu reagowania na okolicz-
ności. Rzecz polega przecież na „wypowiedzeniu”, a więc na tonacji, na stylu, 
na ironicznym przedstawieniu własnego stanowiska wobec konkretu – oby-
czajowego, społecznego i teatralnego. Pod względem językowym i tonalnym 
są to bezustannie ponawiane próby znalezienia właściwego języka. Cały ten 
dramat jest właśnie próbą znalezienia języka i tonu, dzięki którym można 
nawiązać nić porozumienia z drugim. Ani didaskalia, ani dialogi nie przy-
noszą oczekiwanego porozumienia. Przez użycie haseł, poetyzmów, maksym, 
prawd życiowych i przysłów także nie spełnia się zamiar dotarcia do drugiej 
osoby. Rozpad mowy i rytmów staje się dramatem samotności.

Czy ten dramat można opisać jako grę słów i grę rytmów, jak bywa 
u Gombrowicza? Sądzę, że nie. Gra, mimo że tak oczywiście narzuca się 
uchu, nie jest u Wyspiańskiego problemem z zakresu intersemiotyczności. 
Rapsod, poeta arché, artysta nie może grać tym, w co jeszcze wierzy, a co 
tak rozsypie się w Powrocie Odysa: a mianowicie wiarą w stabilny dom sło-
wa. Wyspiański traktuje słowo jak kolor, jak witrażowe szkło, jak pastel. 
Rozłamuje sylabotonik i wiersz toniczny tak, jak łamie szkło i jak łamie 
ołowiany łuk. W taki to sposób wychodzi z poezji ku rytmom zasłysza-
nym. Maria Dłuska nazwała ten proces: „Ruchliwością ekspresji retorycz-
no-kolokwialnej”204. Rozumiem przez to zespolenie regularności, właściwej 
pieśni, z podstawową zasadą strofi ki: miarowością układu. Ale przecież ta 
„miarowość” nigdy nie osiąga poziomu harmonii. Muzyka słowa jest nie-
pełna i sama jest „zadziwiona” własnymi odkryciami. W pierwszym didasca-
lium z Wyzwolenia, zaczynającym się jak obrzęd dziadów, słyszymy:

Gdzieś przed siódmą wieczorem,
Kościół kończył nieszporem,
bram teatru ledwie uchylono.

DEKORACJA
Wielka scena otworem,
przestrzeń wokół ogromna;
jeszcze gazu i ramp nie świecono.
Kto ci ludzie pod ścianą?
Cóż tu czynić im dano.
Czy to rzesza biedaków bezdomna?205

204 Ibidem, s. 258.
205 S. Wyspiański, Wyzwolenie, s. 8.
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Tak właściwie pod względem metrycznym i stylowym powinny się zaczy-
nać czytane przez Wyspiańskiego Dziady Mickiewicza. Ależ przecież jest to 
wiersz norwidowy, który snuje się jakby z drugiej strony tego didascalium: 

Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie:
Ona za mną, przede mną i przy mnie,
Ona w każdym oddechu, 
Ona w każdym uśmiechu.
Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie…206

Słychać tu wyraźnie metryczne i intonacyjne zbliżenie, wynikające, po-
dobnie jak u Wyspiańskiego, z osłabienia średniówki, a to osłabienie, znów 
podobnie jak u Słowackiego, ale inaczej niż u Mickiewicza, stanowi podsta-
wę tekstu jako swojego własnego inwariantu. Wyobraźnia językowa, ciągłe 
ponawianie prób zapisu muzyki wiersza zaczyna się zwykle od osłabienia 
średniówki, od asymetrii, od dysonansu, od odejścia od dwutaktu, tak waż-
nego (o czym pisał już przywołany Antoni Waśkowski) w Weselu207.

To, co oszukuje, oszukuje do końca. Mam wrażenie, że u Wyspiańskie-
go oszukuje „łatwy rym” i „dudniący rym”, że poeta postanowił się z nimi 
rozprawić właśnie w Wyzwoleniu i w dramatach będących w obszarze her-
meneutycznym Wyzwolenia. Bo, jak ośmielam się przypuszczać, i Wesele, 
i Dziady, i – bijąca rekordy popularności w Młodej Polsce Lilla Weneda 
Słowackiego – są w Wyzwoleniu wzięte w nawias. A co jest wzięte w nawias? 
Rym oraz ustabilizowany rytm. Jest to „wejście” w ton poetycki.

Prawdziwy artysta zawsze mówi poezją. To jest podstawa gestu zjedno-
czenia brzmień świata z kosmosem własnej wyobraźni. Prawdziwy artysta 
mówi przecież poezją, bo wyprowadza swój wewnętrzny rytm ku światu, 
który za pomocą muzyki słowa przekształca w bogatą, a zarazem indywidu-
alną partyturę. Ale gdy świat nie chce się zgodzić na taką orkiestrację, wów-
czas artysta ciągle na nowo bada stosunek języka do rzeczywistości, wyraża 
ten stosunek różnymi intonacjami, brzmieniami, w strukturach nowych 
lub przywołanych. I tak rozumiem owe różne „muzyki słowa” w Wyzwo-
leniu: jako ponawiane próby inkantacji, zaczarowania i uchwycenia świata 
teatru, który jako medium sensu jest sposobem wejścia w dialog z innym 

206 C.K.  Norwid, Moja piosnka [w:] idem, Pisma wszystkie, t. 1, red., posłowie, układ 
J.W. Gomulicki, Warszawa 1971, s. 65.

207 Wiele inspirujących tez związanych z rytmiką i instrumentacją wiersza Wyspiańskiego 
zawierają prace Marii Prussak; poza wstępami do wydań w Bibliotece Narodowej do kilku 
dramatów Wyspiańskiego myślę o takich tekstach jak: Po ogniu szum wiatru cichego, Warszawa 
1993, przywołanej już książce Wyspiański w labiryncie teatru, a zwłaszcza o artykule Między 
Fredrą a Słowackim, s. 35–48.
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człowiekiem. Ale w tym przypadku jest to zawsze próba. Próba życia i pró-
ba teatru. A przecież Wyspiański, jak sądził już Henryk Opieński, mógł 
stworzyć operę narodową tylko ze słów. Sądzę, że miał taką moc daną, lecz 
brakło chwil życia.

Oczywiście – Stanisław Wyspiański nie jest jedynym „poetą brzmienia”. 
W inny, tylko pozornie zbieżny z poetyką wiersza twórcy Wesela, rodzaj poe-
zji intonacji kieruje w wielu swoich wierszach Julian Tuwim. Nad kilkoma 
jego utworami pragnę się teraz zatrzymać.





IX. Wersologika Tuwima

Ktokolwiek pamięta jeszcze wizyty w dawnych zakładach usług fryzjerstwa 
męskiego, ten przyzna, że podstawową czynnością zatrudnionego tam fa-
chowca, zazwyczaj traktującego swój zawód jako artystyczny, nie były strzyże-
nie, golenie i ondulacja, lecz taniec. Nieco pochylony, ubrany w biały fartuch, 
zazwyczaj chudy i suchy mężczyzna, którego punktem wsparcia była ledwo 
co dotykana głowa klienta, wykonywał szczególnie dobrane fi gury pantomi-
my fryzjerskiej, to przybliżając się, to oddalając od upiększanej fryzury (lub 
pielęgnowanej łysiny), skręcając ciało to w prawo, to w lewo, podchodząc 
w półobrotach i cofając się jak rzeźbiarz oglądający swe dzieło z różnych per-
spektyw. Sposób trzymania grzebienia, nożyczek, golarki lub – co najważniej-
sze i sakralne nieomal – brzytwy, jest z przywołaną wyżej konfi guracją w ruchu 
nierozerwalnie związany. Instrumenty fryzjerskie trzymane są w sposób odpo-
wiedni, niczym ołówek w ręku rysownika – delikatnie, z mocnym wysklepie-
niem środkowej części dłoni i wzniesionym ku górze piątym palcem prawej 
ręki. Jakby brzytwa była bezcenną rokokową fi liżanką z fi kuśnym uszkiem. 
Jakby fryzjerstwo było udziałem salonowej konwersacji wykwintnej niewiasty.

Taniec fryzjera ma swój rytm celowy, to znaczy, że należy do wzorca 
układów powtarzalnych o charakterze rytualnym. Odbywa się zwykle za 
plecami klienta, z tyłu głowy, rzadziej z boku, lewego i prawego, prawie 
nigdy en face. Skupienie utrwalone w rytmie ruchu nóg i ciała w pewnych 
dramatycznych momentach umiejscawia się w mistrzowsko skoncentro-
wanej dłoni trzymającej brzytwę. Narzędzie wydobywające gładkość skó-
ry i nadające estetyczny walor wynikowi pracy może być jednak zarazem 
narzędziem niespodziewanej śmierci. Może ją zapowiadać albo nią grozić, 
albo wręcz – sprowadzać. Kiedy w początkowych scenach dramatu Georga 
Büchnera Woyzeck tytułowy bohater, golibroda i fryzjer, goli policzki i pod-
bródek Kapitana, zagrożenie jest tym większe, że trzęsący się, epileptycznie 
znerwicowany i jąkający się Woyzeck w krótkiej chwili może stać się zabójcą 
swego pana i pracodawcy, a przecież w tej właśnie chwili – klienta.

Heroizm postawy fryzjera i Kapitana, władcy i podwładnego, jest sprzę-
żeniem godnym epiki lub podniosłej tragedii. Być wówczas panem losu, 
krótkotrwałym zarządcą życia klienta w sytuacji wyrafi nowanego zagrożenia 
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ostrym instrumentem – oto prawdziwy temat heksametru, owej skończo-
nej formy wierszowej uchylanej jednak ku niepewnej harmonii tonu przez 
zmienność „wewnątrzrytmowej” konstrukcji wersu i jego układu metrycz-
nego. Sztuka fryzjerstwa – jak heksametr – jest dążeniem do określonego 
i jasno założonego celu przez wiele stopni rytmicznej niepewności. Stopnie 
te są silniejsze i słabsze, podobnie jak wyrazistsze i bardziej uniżone bywają 
ugięcia nóg i ramion fryzjera, jak głębsze i płytsze są jego skłony i powroty 
do postawy wyprostowanej; jak bardzo gwałtowny lub całkowicie delikatny 
jest nacisk na trzon lub obsadkę brzytwy! Napór i wycofanie, nacisk i odstą-
pienie od niego – oto zasada me t r um j amb i c znego, używanego zwykle 
dla wyrażenia niebezpiecznego, lecz uporczywego balansowania na ostrzu 
przeciwstawnych dążeń i pragnień. 

Praca fryzjera i golibrody musi być czasowo określona, to znaczy: składa 
się z określonych koniecznych faz, miarowo nakładających się na siebie, f a z 
t on i c znych, przechodzących w fi nalne dzieło ukończonej pracy w formie 
kunsztownie domkniętego heksametru. Można rzec, że taniec fryzjera to 
zespół koniecznych jambów konstruujących heksametr.

Kiedy czytamy wiersze Tuwima o fryzjerach, z jednego okresu twórczości 
poety, z jednego nawet zbioru (Rzecz czarnoleska, 1929) pochodzą aż trzy 
najważniejsze teksty tego tematycznego impromptu – zauważymy, że poeta 
posługuje się w nich zestrojami ton i zmu  skup i en iowego208 o wyraź-
nym, następującym po sobie układzie jambów ułożonych ze względu na 
liczbę sylab i zestrojów właściwych budowie heksametru.

Tak jest w wierszu Fryzjerzy dedykowanym Chaplinowi. Zastosowanie 
wyżej przywołanego tonizmu skupieniowego odnosi się do całego utworu, 
ale najwyraźniej dotyczy początku przedstawionej w nim akcji, zawiązania 
„rytuału golenia zarostu”, którego punktem ośrodkowym jest przygotowana 
na stoliku niklowana stalowa brzytwa:

Podnoszą ręce bardzo powoli, bardzo powoli,
Kręcą głowami bardzo powoli i chodzą z łaski.
I niemym szeptem ruszają ustami, wpatrzeni w stolik,
W niklowy przedmiot, który ich urzekł śmiertelnym blaskiem209.

208 Maria Dłuska komentuje taki zestrój następująco: „Niejednoznaczność jednostek ra-
chunku rytmicznego w systemie tonicznym sprawiła, że formanty toniczne są słabo wyro-
bione. Najwyrazistszy jest formant 6 (3 + 3), mający swój podkład w heksametrze i z niego 
się wywodzący. Opiera się on zwykle na wyraźnym konturze zdaniowo-intonacyjnym z an-
tykadencją w średniówce i kadencją w klauzuli. Przeciwstawia mu się rozmiar krótki, trójka. 
[...] W ogóle sytuacja w tonizmie przypomina sytuację w sylabizmie względnym w pierwszej 
połowie XVI w.; istnieją pewne formanty zamierzone, mniej lub więcej skrystalizowane, ale 
różnica o jeden lub parę zestrojów (tam sylab) nie załamuje rytmu i nie jest rytmotwórcza”. 
Eadem, Próba teorii wiersza polskiego, wyd. 2 poszerzone, Kraków 1980, s. 239.

209 J. Tuwim, Fryzjerzy [w:] idem, Pisma zebrane. Wiersze, t. 2, oprac. A. Kowalczykowa, War-
szawa 1986, s. 97. Odwołując się do tego wydania, stosuję skrót: J.T., podaję numer tomu i strony.
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Trzeba dodać, że choć użycie form gramatycznych właściwych liczbie 
mnogiej rzeczownika wskazywałoby na powszechne podobieństwo (a na-
wet identyczność) takich zachowań, to przecież obserwowany jest tu jeden 
fryzjer, którego postać i wszystkie ruchy oraz gesty zwielokrotnione są przez 
lustrzane odbicia:

Idą do okna, nic nie ma w oknie.
Wracają do luster, w lustrach – fryzjerzy210.

Twarz fryzjera (oblicze upudrowane, o włosach „ulizanych żałobnie”, 
uczesanych gładko) jest cytatem ze sceny z fi lmu Charlesa Chaplina Charlie 
the Barber (First National Pictures, 1919), w którym golibroda często myli 
twarz klienta z jej odbiciem w lustrze. Nie chodzi, rzecz jasna, o słynną rolę 
balwierza z Dyktatora (1940). Fryzjer i klient ujęci w ramy luster jak w kadr 
fi lmu niemego wykonują swoje czynności zespalające heroizm (posługi-
wanie się obosieczną brzytwą zagrażającą życiu) i pląs rodem z mydlanego 
tanecznego przedstawienia, który przenosi niemęskie zachowania w sferę 
wziętej w nawias estetyki patosu.

A teraz się wiją, włażą na ściany, ulewę słyszą,
A teraz się płaszczą przed lustrem zdumionym – „patrz! tam! tam!”
Fryzjerzy tańczą, fryzjerzy krzyczą, w powietrzu wiszą
I aniołami fruwają w głębi lustrzanych ram211.

Scenariusz wiersza Fryzjerzy oparty jest na wyodrębnianiu kolejnych 
ob ra zów-zdań  (poetyka znana jako zmodyfi kowana surrealistyczna kon-
strukcja l’image-mot), które relacjonują najpierw nudę siedzących pod ścia-
nami fryzjerów, ich spoglądanie w puste okno, rozbudzenie motoryki ciała 
w lustrzanym odbiciu, błysk brzytwy przecinający nudę saloniku oraz rzeczy-
wiście nadchodzącą burzę, a w końcu – taniec zawisłych jakby na obrazach 
Marca Chagalla aniołów fruwających w pozbawionej układu współrzędnych 
przestrzeni. Metrum jambiczne, należące najpierw do układu wersyfi kacyj-
nego nadanego przez narratora, zostaje uzewnętrznione w tańcu fryzjera – 
anioła, dalej zaś przechodzi w rozbudowany zestrój heksametru, jak bywa 
to w drobnych, choć pozorujących wzniosłość wersologiczną utworach epi-
ckich, na przykład w piosence (pieśni) lub w formach, których konstrukcja 
oparta jest na tańcu (Grande Valse Brillante, Dancing, Bal w Operze, Walc 

210 Ibidem, s. 97. Właściwie wszystkie następujące po Fryzjerach wiersze cyklu mają zwią-
zek z przywołanym wyżej konkretnym fi lmem z 1919 roku, w którym przyglądamy się postaci 
fryzjera (rola Chaplina) golącego klienta o wojskowych (prawie huzarskich w typie austria-
ckim) wąsach oraz damie w kapeluszu i rozmówcy fryzjera – obserwatorowi jego zajęcia, 
zajmującego pozycję widza. Główną rolę w dekoracji scen tego fi lmu odgrywało lustro w so-
lidnych ramach oraz półka pełna fl akonów i butelek z pachnidłami.

211 Ibidem, s. 97.
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starych panien) lub na śpiewanym hymnie (Hymn alchemików, Hymn libre-
cisty). Wszędzie w tych, a także w dziesiątkach innych opartych na temacie 
form muzycznych (a również intonacji i śpiewu) zakres sylabowy i wersyfi -
kacyjny jest wyraźnie określony przez kontekst formy muzycznej. W Fryzje-
rach i w wymienionych wyżej wierszach – jest on konstruowany przez samą 
in t enc j ę  p rozody jną.

Zapowiadany w wierszu Fryzjerzy rytmiczny i należący do dziedziny wer-
sologii temat przejścia przez stosowanie jambu do skonstruowania heksa-
metru realizuje się w tryptyku postaci przedstawionych w utworach; są to 
Bohater, Ukochana, kobieta określona przez personifi kację Śpiewu z galerii. 
Teksty te zostały opatrzone wspólnym nadtytułem: Trzy wiersze o fryzjerach. 
W pewnym sensie ów tryptyk jest rozpisaną na trzy głosy „sceną balkonową” 
z Romea i Julii Szekspira, przy czym wiersz pierwszy jest opisem bohatera 
o typie Don Kiszota przeradzającego się w węgierskiego huzara (z powodu 
kroju „wysmarowanych fi ksatuarem wąsów”), wiersz drugi – jego obrazem 
fryzjera odbitym w oczach wyimaginowanej Julii – Dulcynei, okazuje się 
ona jednak „zazdrosną mieszczką” wyglądającą z okna w stronę huzara w la-
kierkach, na których „dwa słońca się palą”; trzeci wiersz to transfi guracja 
huzara w adoratora diwy operowej śpiewającej na scenie, diwy operowej, 
ku której huzar-amant nie doleci, zważywszy, że paradyz, gdzie jest jego 
miejsce, oddziela od przestrzeni widowni teatru i oczywiście samej sceny – 
balustrada. Powaga sytuacji rysująca portret psychologiczny bohatera zostaje 
skontrastowana z kiczowatą, choć przecież niebywale wzniosłą i artystycznie 
pretensjonalną scenerią pokoju, ulicy i teatru. Poważna, a zarazem tandetna 
burleska, obfi tująca w nawiązania i kryptocytaty z Cervantesa, Szekspira 
i wreszcie Słowackiego („dwa słońca” na lakierkach fryzjera) idzie w parze 
z dostojnymi zestrojami akcentowymi znanymi w polskiej poezji z tłuma-
czeń Kotów Eliota, wierszy-karykatur opisujących sylwetki i zachowania 
tych zwierząt, stanowiąc zarazem opis ich charakterów. W wierszu Tuwima 
Bohater taki rodzaj poważnej karykatury jest wyraźny już w zwrotce pierw-
szej; w następnych jest ona dostrzegalna w zestawieniu gotowych przed-
miotów użytku fryzjerskiego z najmodniejszą wówczas sztuką secesyjnych 
stylów czesania, ondulowania i farbowania włosów, widocznych na przykład 
na plakatach wybitnego czeskiego artysty – Alfonsa Muchy.

Mohikanin komfortu, lustro w śniadej ramie;
Mgławi się w tej fryzjerni błękitnym oparem.
Wyblakłymi barwami wiecznie się w nim łamie
Plakat fi ksatuaru z węgierskim huzarem.

Dawno umarły landszaft – dziewczyna z myśliwym –
W deseń swą interpunkcją ozdobiły muchy.
Na kiju wisi sztandar nudy dokuczliwy:
Odwiecznie zeszłoroczny, zdarty numer „Muchy”.



145Wersologika Tuwima

Szczerbaty grzebień, szczotka, staruszka łysawa,
Pędzel emeryt w zżółkłej oprawie niklowej –
Wszystko martwe. Na życie jedynie zakrawa
Artystyczny rozpylacz wonnej wody bzowej.

A z tej krynicy wiosny bohater mój pryska
Na swój przedział, smarując go fi ksatuarem.
A patrząc na wspaniałe huzarskie wąsiska,
Marzy, że będzie kiedyś węgierskim huzarem212.

Wieloznaczność słowa „mucha” (i nazwiska Mucha) odwołuje nas do 
wieloznaczności sztuki i czynu, postawy oraz upodobań samego bohatera, 
który inną rolę przyjmuje sam dla siebie, inną wyznacza klientom, a inną 
jeszcze czytelnikowi, któremu swój portret niejako przedstawił. Wymaga 
wyjaśnienia, że wiszący na kiju zdarty numer „Muchy”, a więc złośliwego 
i satyrycznego pisma, to rzeczywisty rekwizyt użytecznej scenografi i codzien-
ności dwudziestolecia międzywojennego. Na kijach wisiały gazety, które za-
bierali do czytania uczestnicy kawiarnianych spotkań, czekający w kolejkach 
do lekarza pacjenci i klienci salonów piękności. Można przypomnieć ten 
fragment Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza, w którym obrazowi jeszcze 
młodopolskiego Krakowa towarzyszy szkicowy fragment na temat codzien-
nej atmosfery kawiarni, gdzie spotykali się poeci, dla których 

Dziennik na kiju niósł Ober i kawę,
Aż minął, tak jak oni, bez imienia213.

Uroczyste i retoryczne zarazem przestawienie porządku składniowego, 
właściwe wypowiedziom podniosłym, urasta do rangi poetyckiego wzmoc-
nienia, a nawet nostalgicznej laudacji. Patronował jej przede wszystkim se-
cesyjny obraz ekstatycznego piękna fryzur damskich przedstawiany w sztuce 
użytkowej i na plakatach Alfonsa Muchy.

Mucha to również malarz kobiecych fryzur o lokach pięknie upiętych lub 
rozpuszczonych, lokach umieszczanych na pudełkach kosmetyków i zapa-
łek, puzderkach i pojemnikach z kawą, cykorią paloną, papierosami, a nawet 
cygarami. Wreszcie – mucha to uprzykrzony owad, znany również z Przy-
gód dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haška, w której to powieści zostaje ów 
owad przyłapany na niecnej czynności profanowania (gwazdrania, jak na-
zywa to Witkacy) portretu Jego Wysokości Cesarza Monarchii Austriackiej. 

W tych kilku szeregach tematycznych daje się umieścić uporządkowa-
ny pod względem średniówki, miarowych kadencji i antykadencji wiersz 
o przeważającej ilości amf ib r a chu  użytego jako zestrój poważny dla gro-
teskowych i patetycznych przedstawień tematów; wyprzedza on właśnie 

212 Ibidem, s. 98.
213 C. Miłosz, Traktat poetycki [w:] idem, Wiersze, t. 2, Kraków–Wrocław 1985, s. 8.
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dość wulgarny i przekrzywiający rzeczywistość, także językową, t roche j. 
W średniówce – w przejściu amfi brachu w trochej – dokonany jest zwrot 
ruchu wiersza, jak w fi gurach dynamicznego tańca, w stronę przeciwną, gdy 
następuje zmiana układu: prowadzący–prowadzona. Taka zamiana ról przy-
pisana fi gurom wiersza i tańca towarzyskiego, ich naprzemienność, a nawet 
przeciwbieżność, zdradza większą moc rozpędu tempa wiersza – od w miarę 
ciężkiego amfi brachu, będącego podstawą opisu, do ironizującego, a nawet 
wyśmiewającego ten amfi brach trocheju. Świat i jego bohater zaczynają wi-
rować w serio i nie-na-serio przedstawionym świecie. W Śpiewie z galerii 
(ostatnim wierszu fryzjerskiego tryptyku) wirowanie przemienia się w układ 
fraz tańczących w zestrojach dak ty l i c znym  i t ro che i c znym, w układ 
charakteryzujący nieudacznie tańczony walc, walc kaleki, groteskowy, ale 
zarazem, jak porzucony pajac, smutny!

Układy wiersza tonicznego u Tuwima, co widać i słychać bardzo wyraźnie 
w omawianych „wierszach fryzjerskich”, można dojrzeć w wielu jego utwo-
rach o niezaprzeczalnej śpiewności czy melodyjności; odrywają się jednak od 
typowej i szeroko stosowanej w II połowie XIX wieku „pieśniowości” poezji. 
Była ona oparta na stylistycznej dominacji sylabotonizmu i na uporczywej 
stylizacji na wiersz amfi brachiczny, urastający wręcz do rangi podstawowej 
miary polskiego wiersza – zapewne ze względu na naturalnie dominujący 
akcent, który w języku polskim przypada na przedostatnią sylabę. Wiersz 
taki doprowadziła do sztampy Maria Konopnicka, ale nie byli bez winy Wła-
dysław Syrokomla, Wincenty Pol, a także Adam Asnyk, by wymienić tylko 
kilku najchętniej czytanych poetów. Amfi brach jako miara wiersza pieśni 
narodowej był jednak zestrojem sztucznie przypisanym utworom, które pieś-
niami w znaczeniu poetyki i rytmiki wcale nie były, utworom, w których 
śpiewność „uzyskiwano”, stosując po średniówce tok jambiczny, by w har-
monijnej domykającej strofi e – kodzie wrócić do inicjalnego amfi brachu:

A czy znasz ty, bracie młody,
Te pokrewne twoje rody,
Tych Górali i Litwinów,
I Żmudź świętą, i Rusinów214.

Przede wszystkim nie jest to pieśń (brak elementów narracji i ustalonej 
pozycji jej wykonawcy); ponadto toki nawiązań i zaprzeczeń wskazują raczej 
na gatunek bliski katechizmowi lub po prostu na gatunek dydaktyczno-mo-
ralny. Szkolne czasy Syrokomli pisane w trybie amfi brachicznym czy kompo-
zycje zestrojonego trocheja w wierszach zwanych ludowymi (lub pieśniami) 
Konopnickiej także są jedynie stylizacją na ludowe porzekadła lub stanowią 
wyodrębnione refreny z wierszy o moralizatorskiej proweniencji:

214 W. Pol, Pieśń o ziemi naszej, Kraków 1922, s.101.
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Oj, dolo, ty dolo,
Za wiatrem się nosisz;
Jednym kwiaty siejesz,
A drugim je kosisz.

Jednym kwiaty siejesz,
Co kwitną przez chwilę,
A drugim je kosisz
Na szczęścia mogile!

Jednym kwiaty siejesz,
Na kurhanach wiosną,
A drugim je kosisz,
Gdy w sercu wyrosną!215

Pseudoludowa (folklorystyczna) organizacja właściwości metrycznych 
utworów Konopnickiej z cyklu Pieśni bez echa (cytowany wiersz to pieśń XII) 
jest ostateczną granicą stylizacji na opracowaną przez poetkę poetykę pieśni 
ludowej. Sylabotonizm został tu zatopiony w refrenicznych powtórzeniach 
rytmów i metrów, w tautologiach intonacyjnych i kopiach składni następstwa 
skutkowego wiersza sylabotonicznego. Wprowadzenie w miejsce właściwych 
polskim akcentom stóp (trochejów i amfi brachów) sprzecznych z naturalną 
melodią języka polskiego jambów jest wielkim dziełem innowacji i wyobraźni 
intonacyjno-brzmieniowej oraz muzycznej inwencji Juliana Tuwima.

Dokonało się to zastąpienie w Kwiatach polskich, co prawda ironicznie, 
ale przede wszystkim formalnie (tematem stała się forma wyrażenia języko-
wego tekstu). Oderwanie polskiego wiersza od dominacji sylabotonizmu 
w liryce zawdzięczamy zatem Tuwimowi, choć wcześniejsze próby w tym 
zakresie były udziałem Jana Kasprowicza i Stanisława Wyspiańskiego, który 
przekształconym w tonizm sylabotonizmem kazał przemawiać wielu posta-
ciom dramatycznym (zwłaszcza w „rozśpiewanej” części I Wesela, ale i w Wy-
zwoleniu, na przykład w scenie Karmazyna z Hołyszem). Konsekwentne 
zastosowanie kontrapunktowego ujęcia jambu w pieśni jest jednak nowa-
torskim wkładem Tuwima w przemiany polskiego wiersza w liryce i epice. 
W dramacie pierwszy dokonał tego Wyspiański. 

U Tuwima wiersze powstają z dźwięku, te zaś podlegają szerszym prawid-
łom w dziedzinie poetyki historycznej liryki, a więc odnoszą się do nume-
rycznych i akcentowych cech wiersza tonicznego. Jednak życie tonizmu jest 
zarazem ograniczeniem możliwości rozwoju wiersza, ponieważ jego granicą 
jest formalizm zestrojowy. Tonizmu w zasadzie nie da się zreformować, dla-
tego musi się albo rozsypać w wiersz biały nowoczesnego typu, kiedy przy-
pomina prozę, albo ulega parodystycznemu samozaprzeczeniu.

215 Ciemnym lasem. Poezje, oprac. J.  Czubek, Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1916, 
t. 3, s. 102.
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System toniczny w założeniu jest systemem numerycznym jak sylabizm lub sy-
labotonizm. Każdy system numeryczny, tj. taki, gdzie ekwiwalentnymi wersami 
są wersy o tej samej liczbie sylab, stóp albo zestrojów, z natury rzeczy pociąga za 
sobą pewną sztywność. W momencie historycznym, w którym poetyka najwięk-
szy nacisk w wierszu kładzie na ekspresję momentalną, kiedy używa się coraz 
mniej sylabizmu regularnego, kiedy rozregulowuje się sylabotonizm, nowy sy-
stem numeryczny pomimo swej świeżości nie ma wielkich szans rozwoju. I to 
zapewne główna przyczyna hamująca postęp tonizmu. Za to ten sam okres jest 
erą świetnych szans dla każdego systemu opartego na ekspansji momentalnej216.

Ważne dla poetyki wiersza dzieło Eduarda Sieversa Rhythmisch – melo-
dische Studien (Heidelberg, 1912), rozpowszechnione wśród zajmujących 
się zapisem i brzmieniem poezji również dzięki streszczeniu Mikołaja Ko-
warskiego („Poetica” 1928, artykuł Mełodia sticha), zostało w polskich ba-
daniach przywołane (ze względu na polemikę z taką koncepcją języka poe-
tyckiego prowadzoną przez Romana Ingardena) w sposób znaczący dopiero 
w monografi i Marii Renaty Mayenowej Poetyka teoretyczna. Zagadnienia ję-
zyka (Warszawa, 1979). Jeśli do teorii Sieversa odwoływano się wcześnie, to 
głównie ze względu na podręcznikowe wydanie metryki i wersologii niemie-
ckiej Friedricha Sarana217. Poglądy Sieversa brano również pod uwagę w nie-
licznych analizach rytmu mowy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego218.

Język poetycki ma swe źródło – sądzili Sievers i Saran – w wyobraźni 
i emocjach. To stąd płyną dźwięki, brzmienia i „duchowe intonacje”, któ-
re układają się w podstawowe formy językowego wyrażania: rytm wiersza, 
jego układ metryczny oraz – jeśli występuje – rym. Dodatkowo, określiwszy 
różnice między językiem muzyki i tańca, bliskich poezji, Saran wprowadził 
pojęcie e tho su  w i e r s z a, czyniąc go zarazem żywym i indywidualnym 
przekazem uczuć piszącego i czytającego, odpowiedzialnym za podnoszenie 
lub obniżanie morale wspólnoty narodowo-językowej.

W teorii wypowiedzenia koncepcja nastroju jest uchwyconym sposo-
bem wyrażenia rytmicznej formy w duszy intonowanego wiersza. Ta for-
ma wcześniej niż stematyzowane przekazy słowne, niż ich poetycki kształt 
poddany normom gramatyki, wyraża o sobowość  wie r s z a. Dlatego tak 
ważne jest przyglądanie się i rozpoznawanie charakteru i przebiegu stóp ryt-
micznych i zestrojów akcentowych – w nich kryje się skomplikowany r uch 

216 M. Dłuska, Próba teorii…, s. 103.
217 F. Saran znany jest w Polsce jako uczeń Sieversa i autor pracy o rytmie przetłumaczonej 

na język polski w zbiorowej pracy pod red. J. Woronczaka Rytmika, Wrocław 1963.
218 Zob. W. Szturc, Mowa jako rytm w teatrze Wyspiańskiego [w:] Stanisław Wyspiański. 

Studium artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996, s. 99–111, oraz idem: „Polonez 
grany dźwiękiem słów”. O muzyczności słowa w dramatach Wyspiańskiego [w:] Intersemiotycz-
ność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedź-
wiedź, Kraków 2004, s. 355–362.
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osobowośc i. Same właściwości wiersza, a więc rytm, tonacja, wersowanie, 
układ stóp akcentowanych i nieakcentowanych, ogólnie rzecz ujmując – 
brzmienie, należą do jego istotowych właściwości, są bowiem jego imma-
nentnymi cechami.

Warstwa foniczna wiersza należy więc do tekstu. Wybrane elementy tak 
przedstawionej teorii zebrała w krótkim rejestrze Maria Renata Mayeno-
wa i uściśliła ich układ, wprowadziwszy jednak semiotyczny ład pojęcio-
wy i przywoławszy formy właściwe wypowiedziom z dziedziny metodologii 
nauk. Uczona tak zreasumowała podstawowe przedmioty badania fi lologii 
ucha:

1.  Wysokość głosu wymagana dla realizacji danego tekstu, jego zmienność lub 
niezmienność.

2.  Specyfi czna wysokość interwałów (ich maksyma i minima).
3.  Sposób prowadzenia melodii, swobodny, tj. idący tylko za treścią danej chwi-

li, czy też „związany”, realizujący z góry zamierzoną linię melodyjną.
4.  Sposoby zaczynania wersów i realizacji kadencji.
5.  Wskazanie nosicieli melodii, czy są nimi wszystkie sylaby zapisu, czy tylko 

akcentowane, czy nawet tylko metryczne219.

Sievers był przekonany, że czytając głośno wiersz (poezję), nadajemy mu 
melodię i że jest to melodia zapisana w tekście (wygłoszenie czy wyśpiewanie 
tej melodii jest sprawą wykonawcy obdarzonego również wewnętrzną dys-
pozycją foniczną). Melodia wiersza mieszka w samym tekście, istniejące zaś 
stopnie rozbudowanej jego foniczności zależą oczywiście od muzykalności 
(słuchu) jego autora. Sievers stał się więc prawodawcą „fi lologii audytyw-
nej”, bardzo wiele znaczącej dla trybów rozumienia ustnej tradycji epickiej, 
a także pieśni i poezji ludowej. Dziś w epoce wielkich rekonstrukcji melodii 
i brzmień śpiewanych wierszy poetów starożytnych (chóry w tragedii rekon-
struowane przez zespół teatralny Europejskiego Ośrodka Badań Teatralnych 
„Gardzienice”, pieśni Safony, Solona, Anakreonta odtwarzane przez niemie-
cką grupę rekonstruktorów „Melpomene”, Gilgamesz „odsłaniany rytmem” 
przez Teatr Pieśni Kozła) taka teoria jest bardzo przydatna i całkowicie jasna 
– wbrew badaczom z dziedziny tak zwanej fi lologii oka, która najważniejszą 
cechę poezji – wysłowienie – lokuje w przestrzeni grafi cznej przedstawione-
go tekstu.

Nie wiadomo, czy Tuwim wiedział o teorii Sieversa, czy znał jej rosyjskie 
opracowania; gdyby nawet nie miał okazji się z nimi zetknąć, wiedzę o wer-
syfi kacji i wersologii wyniósł ze szkoły. Przecież w dawnych gimnazjach, 
gdzie uczono greki i łaciny, umiejętność rozumnego czytania i wygłasza-
nia tekstu klasycznego była kształcona na matematyce wiersza, a więc na 
jego układzie wersyfi kacyjnym. „Nauczycielem” Tuwima był wszakże język 

219 M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna, s. 415.
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rosyjski. Jak u większości poetów dwujęzycznych (Leśmiana, Wincentego 
Koraba Brzozowskiego, Josepha von Eichendorff a) zagadnienie oscylowania 
pomiędzy różnymi melodiami języków wywołało poszerzenie ich audytyw-
nej wyobraźni.

Tuwim miał absolutny słuch wiersza, podobny do słuchu muzycznego. 
Większość jego neologizmów i gier słownikowych wynika nie z gry inte-
lektualnej (najczęściej to zabawa synonimami, homonimami lub pars pro 
toto), ale z brzmieniowych harmonii i dysonansów. Przykładem są przede 
wszystkim Słopiewnie inspirowane muzyką Karola Szymanowskiego, ale też 
konkretne gatunki literacko-muzyczne, takie jak pieśń, elegia, hymn, a rów-
nież literacko-taneczne jak ballada (od włoskiego ballare, czyli „tańczyć”). 
Przekonanie, że ludzie dawnych epok w ogóle mówili wierszem (lub lepiej: 
swą mowę czynili prozodią ojczystego, narodowego stylu językowego), spo-
wodowało, że brylantem prozy poetyckiej (prozodii w epice) stało się Tu-
wimowe tłumaczenie Słowa o wyprawie Igora i w ogóle tekstów literackich, 
w tym dramatycznych, należących do literatury pisanej w języku rosyjskim 
(nawet tłumaczony przez poetę Ożenek Gogola jest prozodyjnie kształtowa-
ny na pewien typ mowy poetyckiej poprzez liczne tryby nawiązaniowe, re-
tardacje i afazje wypowiedzi). W stosowaniu „fi lologii ucha” Tuwim jest bli-
ski romantycznej szkole „muzyki poezji”, rozumianej jednak jako muzyka 
ojczystego (macierzystego) języka (Mutersprache), którym może być dialekt, 
gwara, język mniejszości etnicznych i religijnych. „Filologia ucha” to nie 
wysłyszenie melodii, ale zapis faktury brzmień i ich natężenia w partyturze, 
której nutami są głoski, znaki interpunkcyjne, pauzowania oraz spacje.

O „pierwotnym zestrojowo-akcentowym” myśleniu poety świadczą nie-
które pozostawione rękopisy nieukończonych wierszy. Znamy je z edycji 
Aliny Kowalczykowej (w 2 tomie cytowanego zbioru wierszy). W kilku 
przypadkach Tuwim pozostawił wolne miejsca w linijkach tekstu (w po-
czątkowych, co ważne, wersach wielu linijek), jakby brakowało mu jeszcze 
odpowiedniego tonu i akcentu mających nadejść słów. Bywa, że oznaczenie 
sylaby (w wersyfi kacji długą kreską) również nosi cechę przycisku akcento-
wania – kreskę akutową. Odnosi się wrażenie, że znaczenia użytych słów 
pojawiają się dopiero na kanwie stóp metrycznych wiersza. Mocniejszym 
dowodem są teksty skończone, których kompozycja, w swoich założeniach 
ekspresywna i eksperymentalna, odchodzi od słownikowej obiektywności 
znaczeń słów, odrzuca leksykalny charakter zasobu języka, zaś strukturę lo-
gicznie zbudowanej gramatyki wypowiedzi wyrażają strofy, wersy, zestroje 
akcentowe oraz używanie norm intonacyjnych wykorzystanych spółgłosek 
i ich połączeń w dominującej roli onomatopei:

W białodrzewiu jaśnie dźni słoneczko,
Miodzie złoci białopałem żyźnie,
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Drzewia pełni pszczelą i pasieczną,
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie.

A gdy sierpiec po niebłoczu łyśnie,
W cieniem ciemne jeno niedośpiewy,
W białodrzewiu ćwirnie i srebliście
Słodzik słowi słowinieńskie ciewy220.

Nie tylko więc Słopiewnie, ale i znaczną część liryki Tuwima można inter-
pretować w kluczu „fi lologii ucha” – wszak tekst poetycki jest u niego przede 
wszystkim brzmieniowo-intonacyjną aluzją tworzącą nastrój. Skłonności do 
budowania takich aluzji nie rozważa się w porządku inwencji leksykalnej, 
jak na przykład w przypadku neologizmów Norwida, nie w świecie grote-
skowej zabawy, jak później u Gałczyńskiego czy Karpowicza, nie w słowni-
kach „innej mowy” Białoszewskiego. To jakby teatr, w którym role zostały 
rozdane różnym brzmieniom i akcentacjom wyrazowym tworzącym mu-
zyczną partyturę orkiestry.

Jeśli jednak mamy do czynienia z użyciem słowa jako znaku leksykalnego, 
to może ono odsyłać również do własnego systemu opartego na brzmienio-
wych, a do tego nieharmonicznych z punktu widzenia wersologii przestrzeni 
epiforycznych tekstu (p r ze s t r z en i e  k l auzu lowe  s ł owne  – określenie 
Marii Dłuskiej)221:

Przeczytałem w gazecie „Zjawiska niebieskie”,
Że obłąkana kometa zbliża się do ziemi!
A mnie z tych słów od razu wybłysły na ziemi
Niewiadome i inne zjawiska niebieskie.

Jak łabędź Horacego, zerwałem się z ziemi!
Nie-ciałem w niecielesne leciałem; w niebieskie!
Jakby w śnie wymyślone nazwiska niebieskie
Dałem tej polotności i niebu i ziemi.

Pytałaś mnie, jak wiersze powstają. Nie z ziemi,
Nie z nieba – sam już nie wiem! O, Boska! Niebieskie!
Sam nie wiem. Nagle z dźwięków „zjawiska niebieskie”
O jeden wiersz i miłość więcej dziś na ziemi222.

Wiersz ten można skonfrontować z poetyką sformułowaną wypowiedzi, 
którą jest inny tekst poetycki, mianowicie Jak wiersz powstaje:

220 J. Tuwim, Słowisień [w:] idem, Wiersze zebrane, oprac. A. Kowalczykowa,Warszawa 
1975. Cytując wiersze z tego wydania, dalej podaję tytuł wiersza, skrót oraz numer tomu 
(liczbą rzymską) i numer strony (liczbą arabską). 

221 M. Dłuska, Próba teorii…, s. 186.
222 Jak powstał ten wiersz, J.T., II, s. 285.
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Liryzm przedziwny. Liryzm chwil.
Css... Czeka dusza na zdarzenie,
Na nieuchwytne „coś” (wzruszenie
I styl odczuwań, ton i styl...)

A potem – słowo. Pierwsze z słów
Zwykle jak błysk przez myśl przechodzi
I w samo sedno stylu godzi
I każe duszy: dalej mów!

A wtedy – wicher! Wtedy – szał!
Mus i tyrański rozkaz chwili!
A potem – spokój. Skroń się chyli
I jeno łkałbyś. Słodko łkał...223

Tekst będący zapisem poetyki immanentnej i ten drugi – wykład z dzie-
dziny poetyki sformułowanej – kładą w samym fundamencie wiersza ocze-
kiwanie, którego skutkiem jest epifaniczny rozbłysk mocy twórczych. Nie-
zależnie od wartości literackiej tych wierszy – panuje w nich stała u Tuwima 
dyspozycja intonacyjno-ekspresywna wyrażeń i onomatopeiczność brzmień 
słowa. To ona tworzy podstawy harmonii i orkiestracji tekstu Tuwima.

Mianem „orkiestracji” określam cały zespół brzmień (głosek i spółgłosek 
oraz sylab z ich cechami dźwięczności i bezdźwięczności, otwartości i za-
mkniętości, twardości i miękkości), a także układ zestrojów akcentowych, 
regularnych i nieregularnych, wiersza, odnosząc je do pozycji w kodzie fra-
zowania (dominanta i klauzula razem stanowią kodę). Dla uniknięcia nieści-
słości wyrażenia (wynikającej z użytego wedle deklinacji homonimu: koda–
kod) trzeba dodać, że chodzi tu nie o wzorzec spójnego systemu (kod), ale 
o tak zwany intonem fi nalny (kodę ). Dopiero opóźniane kody (intonemy) 
mogą się ułożyć w główny „kod frazowania”224, który może określić charak-
ter wypowiedzi (ekspresywny, impresywny) oraz style (sposoby jego leksy-
kalnego przedstawienia)225.

Tuwimowa orkiestra w pełni objawia się w złożonych formach epickich, 
niekoniecznie w Balu w Operze i Kwiatach polskich, ale też w długich wier-

223 Jak powstaje wiersz, J.T., I, s. 258.
224 M. Dłuska, Próba teorii…, s.11.
225 Z oczywistych powodów odsyłam do najważniejszych polskich badań w tym zakresie, 

należących do długiej tradycji wersologii polskiej (dziś już prawie nikt nie zajmuje się tą „ap-
tekarską” dyscypliną badań literaturoznawczych), a więc do prac Ireny Okopień-Sławińskiej, 
Teresy Michałowskiej, Lucylli Pszczołowskiej i oczywiście Marii Dłuskiej. W większości prac 
– jednak powstałych w duchu strukturalizmu i semiotyki lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XX wieku – odsłania się znaczna dominacja znaczeń lingwistycznych nad dyspozycją 
brzmieniową utworu. Zapewne ze względu na stanowisko Romana Ingardena wyrażone w: 
Krytyka niektórych poglądów fonologów [w:] idem, Z teorii języka fi lozofi cznych podstaw logiki, 
Warszawa 1972.
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szach dla dzieci (Ptasie radio, Lokomotywa) i w tłumaczeniach literatury 
rosyjskiej, zwłaszcza Eugeniuszu Onieginie Aleksandra Puszkina, w którym 
poeta zastosował przeważnie metra jambiczne (tradycje polskiego przekładu 
Leo Belmonta nakazywały sięgać po formacje sylabotonizmu jako wiersza 
wzniośle odpowiadającego epice wierszowanej). Tuwim jednak – podobnie 
jak w tłumaczeniu Jeźdźca miedzianego – odwoływał się do wiersza bohater-
skiego bez uciekania się do ścisłego sylabotonizmu, lecz do układu bardzo 
już luźnego sylabotonizmu, na przykład umieszczając średniówkę na granicy 
metrów lub nawet rozbijając nią wnętrze stóp metrycznych.

Średniówka musiała być utrzymana, będąc prawidłem harmonii wiersza 
poematu, ale to utrzymanie wymuszało jednak nagłe zwroty w jego biegu 
wersyfi kacyjnym, czasem bowiem rozbijało całość użytego zestroju: akcen-
towane stopy musiały zatem symetrycznie (choć sensy wyrazów – aseman-
tycznie) ułożyć się po dwóch stronach średniówki. To świadczy o mistrzo-
stwie prowadzenia całej orkiestry wiersza Puszkina przez Tuwima.

Pisząc o aluzyjności toku wiersza Tuwima, zauważyłem, że odnosi się 
ona do rzeczywistości tworzonej z brzmień poszczególnych fraz i wyrazów. 
Można nawet zastąpić słowną treść tekstu treścią zupełnie nową (tak bawił 
się zresztą sam Tuwim, gdy zapisywał na wspak wiersze Konopnickiej, za-
czynając od ostatniej ich linijki, a kończąc pierwszą). Niemniej w dalekiej 
od zabawy literackiej twórczości poetyckiej Tuwim posługuje się semantyką 
„gestu słownego”, nadając formie brzmienia i zapisowi intonacji znaczenie 
podstawowego tematu utworu. W znakomitym wierszu Na noże (Czyhanie 
na Boga,1918) pojawiają się frazy sylabotoniczne, lecz albo są one rozpro-
szone, albo stają się układami skierowanymi przeciw sobie, na co pozwalają 
różnorodność rozmiarów i zestrojeń rytmicznych oraz męskie uchwycenie 
rymów wprowadzanych w różnych miejscach i skonfi gurowanych nawet 
nieepiforycznie. Co więcej, związane z sylabotonizmem rymy żeńskie ulega-
ją tu rozproszeniu przez włączenie w ich układ rymów męskich związanych 
z siłą nacisku, jaką ma się charakteryzować walka na noże.

Dzika gra! Straszna gra!
Oczy płoną! Serce gorze!
Który? Dwóch nas być nie może!
Albo ty – albo ja.
Raz – dwa, raz – dwa!
Na noże!!

Krwi! krwi! Tak jak zwierz,
Żarem tchnę, wzrokiem palę!
Bez litości! W męce, w szale
Wyje żądza, wyje chuć!
Celnie gódź!
Dobrze dźgniesz –
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– Sam pochwalę!
Stań wprost – nie jak tchórz,
Lub ci sam pod żebro nóż
Wwalę!

Dzika gra, straszna gra –
Albo ty – albo ja!
Miękkie ciało – twarda stal,
Tu się zaczaj, tam się skryj,
Po rękojeść w serce wbij,
Po rękojeść w serce wwal,
W miękkie ciało twardą stal,
Dźgnij!

A ja też, a ja też,
Chytrze, skrycie niby zwierz,
Póki krwią się nie obroczę,
Naprzód skoczę!
Jedna chwila, jeden ruch:
Raz – dwa! Prosto w brzuch!
Wbiję nagle, szybko wtłoczę
I rozpruję i zawiercę
I bić będzie jedno serce,
Jedno z dwóch!

Dumna sprawa, ciężka sprawa,
Chuć czerwona, krwawa sława,
Harda gra! Piękna gra!
Albo ty – albo ja!
Płonę! Dwóch nas być nie może!
Raz – dwa! Raz – dwa!
Na noże!

Lecz nim błysną z nożów skry,
Poprzysięgniem, ja i ty,
Że będziemy strzec najświęciej,
My uparci, my zawzięci,
By strumienie naszej krwi,
Boże broń, nie obluzgały
Jej – lilijnej, cichej, białej,
Kiedy w strasznej naszej walce
Rękojeści ścisną palce,
Kiedy wielki gniew rozgorze,
Gdy będziemy życiu mścić,
Gdy się zaczniem strasznie bić
Na noże!226

226 J.T., I, s. 270–271.
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Taka organizacja brzmieniowo-rytmiczna jest właściwa formom drama-
tycznym, wiąże się bowiem z kwestiami i ripostami wypowiadanymi w tea-
trze. Tuwim miał w tej dziedzinie ogromną praktykę nie tylko jako tłumacz 
i adaptator dramatów, ale też jako dramaturg i kierownik literacki wielu 
ważnych teatrów w międzywojennej Polsce – o czym poucza Kalendarium 
życia i twórczości227.

Jeszcze jedna uwaga pojawia się w myśli krążącej wokół Tuwima. Doty-
czy ona licznych przywołań rytmów, intonacji, a nawet parafraz i krypto-
cytatów (także prozodyjnych, nie mówiąc już o tekstowych) pochodzących 
z wielu dzieł literackich. Poszerzenie zakresu odwołań ma oczywisty cha-
rakter intertekstualny, ale również, przez nawiązania do tradycji malarskiej, 
rzeźbiarskiej, architektonicznej, fi lmowej – interpikturalny. Odwołania te 
zawsze jednak związane są z klasycyzującym, to jest szukającym harmonii, 
kodem przetworzenia, wskazują na poważny stosunek do tradycji i wiążą się 
z wypowiedziami na tematy ważne dla człowieka XX wieku. Intertekstua-
lizm dotyka tu sfery związanej z ciągłością pracy poetyckiej, z tworzeniem 
dzieła opartego na solidnym fundamencie tworzącym język współczesności.

Warto o tym pamiętać, zwracając uwagę na fakt, że już od końca 
 XVIII wieku, a więc od początku romantyzmu w Niemczech (szkoła lite-
racka zwana jenajską), intertekstualizm był nowoczesną metodą tworzenia 
literatury jako igrania, zabawy z tradycją, dowcipnego i parodystycznego jej 
ujmowania. Spowodował zastąpienie wolności twórczej artystyczną swawo-
lą. Stał się wzorcem nowej sztuki, dla której nawiązanie do źródła i cytat są 
– podobnie jak „fragment” czy „uwaga” – dziełami pełnej świadomości arty-
sty, dziełami niedokończonymi, których zrozumienie wymaga od odbiorcy 
aktywnej postawy. Była to droga do owej słynnej teorii ironii romantycznej 
Friedricha Schlegla i do nowego rodzaju twórczości literackiej, którą nazy-
wano – odwołując się do słowa „symfonia” – „symfi lozofi ą” i „sympoezją” 
zarazem. 

Twórczość Tuwima nie jest otwarta na tego rodzaju eksperymenty. Inter-
teksty stanowią w niej kulturowe ostinato poważnego, nacechowanego jed-
nak odpowiedzialnością za przekaz tradycji – życia poety.

227 Zob. J. Stradecki, Kalendarium... [w:] J.T., I, s. 121–189.
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Idea ironii romantycznej Friedricha Schlegla rodziła się powoli i właściwie 
nigdy nie otrzymała jednolitego kształtu, nie była też przedmiotem ściślej-
szej defi nicji228. Schlegel skłonny był traktować ją bardziej jako wyłaniający 
się ze zmienności formuł opisujących wczesny romantyzm f enomen  niż 
jako trop retoryczny czy zasadę poetyki dzieła. Brak defi nicji, a nawet uści-
ślenia pojęcia wynikał także z języka niemieckiego fi lozofa, języka, który nie 
był użytecznym narzędziem poznania esencji rzeczywistości, ale za to odsła-
niał wieloaspektową, egzystencjonalną migotliwość procesu twórczego.

W młodzieńczych pismach, będących próbą uchwycenia wczesnych fa-
scynacji literackich i fi lozofi cznych, Schlegel rozważał ironię jako konieczną 
przeciwwagę „szału Muz”229. Lektura dialogu Platona Ion przekonała go, że 
u źródeł poezji, „najwyższego otwarcia” i boskiego przekazu, istniały dwie 

228 Zagadnienie ironii w formułach teoretycznych i pojęciach pojawia się w pismach 
Friedricha Schlegla dość rzadko. Spróbujmy wykreślić diagram ich występowania, biorąc 
dla uproszczenia zapisu następujący szyfr: fragmenty z „Lyceum” oznaczam przez L, z „At-
henäum” przez A, z Ideen przez I, a dalej zapisuję numer fragmentu cyfrą arabską. Ironia 
dotyczy więc tu: postawy (L, 108), kategorii fi lozofi cznej (L, 42; A, 121), świadomości pod-
miotu (L, 48), granicy poznania za pośrednictwem sztuki (A, 51), środka wyrażania ducha 
w sztuce (A, 253), kategorii literackiej (A, 305), sposobu gry (A, 362), literackiej fantazji (A, 
418), struktury dzieła (A, 431).

Schlegel sformułował też następujące określenie ironii: „Ironie ist klares Bewußtsein der 
ewigen Agilität, des unendlich vollen Chaos” (I, 69). Jest ono często przyjmowane za defi nicję 
ironii, choć to defi nicja nieostra. Wszystkie cytaty z dzieł Friedricha Schlegla podaję wedle 
wydania: F. Schlegel, Kritische Ausgabe Seiner Werke, Hrsg. von E. Behler, unter Mitwirkung 
von J.I.  Anstett u H.  Eichner, München-Padeborn-Wien 1967. Dalej stosuję skrót K.A., 
oznaczając numer tomu cyfrą rzymską, strony – arabską. W nawias wpisuję zaś, gdy trzeba, 
oryginalny tytuł pracy Schlegla i – jeśli istnieje przekład jego fragmentu – tytuł polski.

229 Ironia jest tam bowiem rozumiana jako zdolność dystansowania przez poetę żywiołu 
dionizyjskiego. Schlegel widział wtedy w ironii racjonalny porządek narzucony intuicyjnemu 
i żywiołowemu tworzeniu. Potwierdzają to także jego studia: Von den Schulen der griechischen 
Poesie oraz Über die Grenzen des Schönen. K.A., I, 3–19, 34–35. Intelektualizm ironii jawił się 
jako sprzeczny z „szałem Muz”. Zwraca na to uwagę: E. Behler, Klassische Ironie, Romantische 
Ironie, Tragische Ironie. Zum Ursprung dieser Begriff e, Darmstadt 1981, s. 65–66.
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zwalczające się moce: szaleństwo i ironia230. Moc pierwsza, tak kwestiono-
wana przez Platona, ponieważ „szał Muz” nie spełniał oczekiwań zadawanej 
poetom mimesis, napotykała opór tych sposobów tworzenia, które, najogól-
niej rzecz ujmując, polegały na dystansowaniu się poety wobec tworzonego 
dzieła. U źródeł poezji dostrzegł więc Schlegel dialektykę twórczości, wyła-
niającą się w złożoności relacji pomiędzy objawionym w szaleństwie poety 
boskim Uniwersum a jego racjonalnym oglądem.

Wątek ten został podjęty już w rozprawie z 1794 roku, poświęconej ko-
medii greckiej (Vom ästhetischen Werte der griechischen Komödie). Lektura 
i analiza komedii Arystofanesa sprawiły, że w piśmie tym ironia była ujmo-
wana jako metoda polemiki z przeciwnikami, ale i jako sposób kwestionowa-
nia prawdziwości poezji natchnionej. W komedii attyckiej dostrzegł Schle-
gel przede wszystkim reakcję na leżący u źródeł poezji entuzjazm i bachiczny 
szał. Arystofanes, choć sam tworzył w bachicznym szale, używał swej sztuki 
jako instrumentu służącego ośmieszeniu poezji natchnionej, a także postaw, 
które rozmijając się z rzeczywistością, zdawały się potwierdzać idee boskie-
go pochodzenia sztuki. Ironiczny Arystofanes tworzył więc w szaleństwie 
dionizyjskim, ale i z dystansem; potrafi ł jednym zdaniem podważyć staran-
nie zbudowaną wypowiedź lub podać w wątpliwość „pisany w szaleństwie” 
fragment komedii. Zasadą tworzenia stało się dlań budowanie i niszczenie, 
obejmowanie ironicznym nawiasem obrazu, tematu, wątku, sytuacji. To, co 
stworzone przez poetę, musiało być niejako wzięte w nawias (zurück neh-
men), by wyzwoliło się napięcie pomiędzy zamiarem a skutkiem231.

W rozprawie o komedii greckiej pojawił się kluczowy dla teorii ironii 
romantycznej wyraz: „unicestwienie” (Vernichtung). W wypowiedziach 
Schlegla zawartych w „Athenäum” i uznawanych dziś za drugi, po frag-
mentach z „Lyceum”, etap formułowania podstawowych zasad romantycz-

230 Po raz pierwszy zaznacza się znaczenie lektury tego dialogu w piśmie z 1795 roku 
pt. Über die Diotima (O Diotymie). Zostaje tu przedstawiona nie tyle ekstatyczność inte-
lektualizmowi, ile liryczność dramatyczności oraz muzyczność plastyczności. Są to ekspresje 
ducha o funkcjach zgoła przeciwnych: ku otwarciu (ekstatyczność, liryczność, muzyczność), 
ku zamknięciu (intelektualizm, dramatyczność, plastyczność). K.A., I, 97–98. Myśl o prze-
ciwstawieniu szału i ironii dojrzeje w pismach poświęconych komedii Arystofanesa. W okresie 
wiedeńskim – zupełnie zaniknie.

231 K.A., I, 19–33, zwł. 24. Zob. też omówienie stosunku F. Schlegla do Arystofanesa: 
E. Behler Klassische Ironie..., s. 65. Schlegel znał większość dostępnych dziś komedii Arysto-
fanesa, prawdopodobnie (K.A., wstęp) korzystał z wydania pism dramatycznych Arystofanesa 
(wyd.: F. Brunck, Strasburg 1781–1783). W pismach z lat 1784–1786 Schlegel przywołuje 
też przedstawicieli nowej komedii, którzy, jego zdaniem, różnią się od Arystofanesa tym, że 
nie mają komicznej siły, posługują się uładzonym stylem i zawierają w komediach wizerunek 
charakterów przenikniętych „tragiczną energią”. K.A., t. I, s. 33 (Vom ästhetischen Werte der 
griechischen Komödie) oraz K.A., t. I, s. 12 (Von den Schulen der griechischen Poesie). Stosunek 
F. Schlegla do Arystofanesa omawia we wstępie do K.A. (I, CXLIII–CXLV) E. Behler.
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nej ironii, „unicestwienie” wchodziło już w zakres pojęć samostworzenia 
(Selbstschöpfung) i samozniszczenia (Selbstvernichtung)232. Widać tu wpływ 
bardzo popularnej wśród romantyków jenajskich fi lozofi i Fichtego, która 
z samego podmiotu poznającego wyprowadziła kategorie poznania i opisu 
świata. A jednak „samozniszczenie” i „samostworzenie” były konsekwencją 
wcześniejszych przemyśleń Schlegla dotyczących Sokratesa.

Sokrates był dla niego niedoścignionym wzorem mądrości uczącej „wy-
sokiej kultury ducha”. Jego zachwyt budziły nie tyle pedagogiczne zdolności 
Sokratesa, ile sposób zawiązywania intelektualnej gry oraz metoda obnażania 
tego, co płaskie i pozbawione samokontroli. W 118 fragmencie z „Lyceum” 
pisał, że wobec „nieustannej autoparodii” rozmówcy Sokratesa sami wpadają 
w sidła ironii, kiedy „żart biorą za powagę, powagę za żart”. Ta „nieustanna 
autoparodia” Sokratesa była, wedle Schlegla, napełniona duchem „samo-
zniszczenia”, który przecież był także duchem „samostwarzania się”. Ironia 
Sokratesa została przez Schlegla uszanowana jako sposób odsłaniania tego, co 
skłamane i fałszywe, oraz uznana za drogę dochodzenia do prawdy233.

„Samozniszczenie” i „autoparodia”, mimo że bywają kojarzone z negacją 
i destrukcją, to pojęcia odnoszące się do pozytywnych wartości aktu twór-
czego; pozostają takie niezależnie od tego, czy dotyczą postawy człowieka, 
stosunku autora do dzieła, czy wiążą się z techniką pisania polegającą na 
ciągłej grze kreacji i demaskacji wykreowanego świata. Jeśli „po samostwo-
rzeniu musi nastąpić samozniszczenie”, jeśli każdy proces twórczy polega 
na grze dystansu w stosunku do tworzenia i świadomości tworzenia, choć 
jest ona wykorzystana, by burzyć to, co zostało zbudowane, to wówczas 
twórczość jest paradoksem. W ten sposób Sokrates stał się patronem ducha 
twórczego, stwórcą „dialektyki artystycznej”.

Pisząc o postawie Sokratesa, Schlegel dostrzegł w niej cechę charaktery-
styczną także dla „niemieckiego ducha poezji”. Miała się ona wyrażać w „od-
daleniu tego, co bliskie, i takim zbliżaniu tego, co odległe, by serce nasze mo-
gło uchwycić obydwoje”234. Tę cechę romantycy niemieccy wskazywali we 
wczesnych powieściach Jeana Paula Richtera, będących dla nich dowodem 
myślenia na sposób Sokratesa, myślenia, w którym najważniejsze znaczenie 

232 Pojęcia te występują w pismach Schlegla zazwyczaj parami. Wiążą się z jego koncepcją 
procesu twórczego pojmowanego dialektycznie. O tym we fragmentach: L, 28, 37 (K.A., II, 
149, 151); A, 51, 269, 305, 400 (K.A., II, 172–173, 211–217, 240–241); I, 44 (K.A., II, 260).

233 K.A., II 162. Nie tylko w Lyceum wyrażał Schlegel podziw dla „Muzy Sokratesa”. 
Najgłębsze uszanowanie Sokratesowi złożył w Über die Diotima (K.A., I, 70–72, 102, 134) 
oraz w Geschichte der alten und neuen Literatur, Volesungen gehalten zu Wien im Jahre 1812 
(K.A., VI, 52–54, 92–95).

234 Tak podsumował cechy ducha niemieckiego w twórczości Jeana Paula Richtera H. von 
Hofmannsthal, widzący w epoce przełomu XVIII i XIX w. zasadniczą bazę dla niemieckiej 
 samoświadomości. Cyt. za: A.  Rogalski, Trzy portrety niemieckie. Fryderyk Hölderlin, Jean 
Paul, Stefan George, Poznań 1980, s. 128.
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miała ironia wywołująca poczucie nieskończoności prawdy. Dzięki tej ironii 
następowało także przekształcenie biografi i w dzieło artysty i w refl eksję nad 
nim235. Schlegel sądził, że ironia sprawiająca, iż jednostkowa postawa So-
kratesa stawała się wzorcem egzystencji twórczej, skierowanej ku temu, co 
wyższe, nieskończone, uniwersalne, miała właściwie romantyczny charakter: 

Zawiera w sobie i wywołuje poczucie trwałej sprzeczności bezwzględnego 
i względnego, niemożliwości i konieczności całkowitej komunikacji. Jest to naj-
bardziej wolna ze wszystkich licencji, ponieważ ona sprawia, że można się wznieść 
ponad samego siebie; a przecież jest ona także najbardziej rygorystyczna, jako 
bezwzględnie konieczna236.

Obraz Sokratesa stworzony przez Schlegla był w istocie paradoksem, ale 
pojmowanym na sposób romantyczny, jako gra przeciwieństw kompensują-
ca się w dziele artystycznym.

Paradoks był dla Schlegla połączeniem widzialnego i niewidzialnego, ogra-
niczonego i nieskończonego, warunkowanego i warunkującego. Jego obec-
ność wykrył w twórczości Arystofanesa, Cervantesa i Calderona. Pojęcie pa-
radoksu wprowadził do defi nicji ironii zawartej w 48 fragmencie z „Lyceum”: 
„Ironia jest formą paradoksu. Paradoksem jest wszystko, co jest zarazem dobre 
i wielkie”237. Uznając dialektykę wartości za podstawę paradoksu, wywiódł 
z niej ideę każdej działalności twórczej, polegającej na połączeniu „samoznisz-
czenia” i „samostworzenia”. Akt twórczy, będący wynikiem spotkania – w naj-
szerszej perspektywie – Ducha i Litery, stanowił dojrzały obraz paradoksalno-
ści tworzenia. Właśnie ironia romantyczna miała być jego zapisem238.

Zadaniem ironii romantycznej było także odsłanianie związku twórcy 
i jego dzieła, owego szybowania (Schweben) ponad tym, co stworzył239. Ar-

235 Romantyczna biografi a Jeana Paula była najpierw dziełem F. Schlegla, potem Ludwi-
ka Börnego i wreszcie Stefana Georgego. Dowcip i mistyka, ironia i „misterium śmierci” 
stanowiły o postawie światopoglądowej poety, który potrafi ł utrzymać wobec losu cechę so-
kratycznego dystansu. Zob.: A.  Rogalski Trzy portrety..., s. 131–200. F.  Schlegel dostrzegł 
w twórczości Jeana Paula „ducha sokratycznego” polegającego w powieści na łączeniu rea-
lizmu i fantazji, groteski (arabeski) z materialnym odbieraniem świata. Zob.: A, 125, 421 
(K.A., II, s. 185–186, 246–247).

236 Frgm. L, 108 (K.A., II, s. 160).
237 K.A., II, 153.
238 I zapis ten nie został, jak sądzą badacze, skończony. Myślę tu zarówno o formułowa-

nych pod adresem F. Schlegla zarzutach dotyczących niespójności teorii ironii (D.C. Muecke Th e 
Compass of Irony, London 1969), jak i o pracach wskazujących na wielowariantowość i wielo-
aspektowość (romantyczną przecież) teorii (I. Strohschneider-Kohrs, Romantische Ironie in Th e-
orie und Gestaltung, Tübingen 1960; B. Allemann, Ironie und Dichtung, Pfullingen 1969). 

239 Pojęcie to najpełniej określało status ontyczny twórcy wobec dzieła w romantycznej 
teorii uniwersalnej poezji progresywnej. W słynnym fragmencie (A, 116) Schlegel użył poję-
cia Schweben w kontekście poezji jako świata szybującego pomiędzy obrazem przedstawionym 
a refl eksją autora. K.A., II, 182–183.
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tysta szybuje ponad dziełem, Sokrates ponad rozmówcą, autor ponad ma-
teriałem, z którego korzysta, i ponad sprawami, rzec można, pospolitymi, 
na przykład drukowaniem i oprawianiem książki. Nad swą fi lozofi ą szy-
buje fi lozof, ale przecież obszar jego zainteresowań nie wymyka się spod 
kontroli intelektu. Rezultatem „szybowania” ponad „samozniszczeniem” 
i „samostworzeniem” jest „podzielony duch”, czyli, jak wyraził to Schlegel 
w 28 fragmencie z „Lyceum” – „samoograniczenie”240.

By wyrazić czynność samostwarzania, Schlegel używał pojęcia odnoszą-
cego się do stworzenia świata przez Boga. Jego intencje wyrażała creatio, 
a nie poiesis, artysta był bowiem jak Bóg – stwórcą. Podkreślając znaczenie 
boskiego pochodzenia twórczości, wiązał „szybowanie” ze wzlotem, jakie-
go doświadczył „Duch Boży unoszący się nad wodami”, nadawał mu cha-
rakter uniwersalny i mityczny zarazem, spajał z fi lozofi ą idealizmu trans-
cendentalnego. Transcendentny charakter twórczości, wyrażający się także 
we „wznoszeniu się artysty nad własną cnotę czy genialność”241, dawał mu 
boski atrybut wolności. Tradycja literacka i aktualność problemów epoki 
wymagały jednak ustosunkowania się twórcy do świata, który go otaczał, 
i obligowały do wniknięcia w rzeczywistość, która przecież zastawiała swe 
zniewalające artystę sidła. Wolność tworzenia popadała więc w konfl ikt 
z potrzebą aktualności, dziedzictwo tradycji z wymaganiami nowoczesnej 
poezji. Konfl ikt ten został rozwiązany dopiero w teorii romantycznej poezji 
uniwersalnej, w której splotły się zachwyt nad dawnością i głos w dyskusji 
o współczesnym świecie, prawda i zmyślenie, rzemiosło i entuzjazm, real-
ność i idealność, ograniczenie i nieograniczoność. Schlegel sądził, że właśnie 
romantyczna poezja, łącząca w sobie każdy obszar myśli i wyobraźni, ma 
wiele wspólnego z fi lozofi ą (metafi zyką) i dlatego „przez analogię do fi lozo-
fi cznego języka sztuki musiałaby się nazywać transcendentalną”242. Poezja 
transcendentalna, jakkolwiek właściwa romantykom, była uprawiana już 
przez Goethego, Pindara, Dantego i Szekspira243. Była więc wszędzie tam, 
gdzie rzemiosło otwierało krainę prawdziwej sztuki i „samospełniało się 
z boskością”. Oczywiście – wielcy pisarze przeszłości stanowili drogowskazy 
dla romantyków, którzy przyznawali się do duchowego dziedzictwa, a była 
nim fantazja, ta „boska gra” wyobraźni i intelektu, oscylująca pomiędzy tym 

240 K.A., II, 148.
241 (A, 42); K.A., II, 152.
242 (A, 238); K.A., II, 204.
243 Schlegel wymienił wielki trójdźwięk romantycznych poetów, dołączając do nich także 

Pindara, dla którego miała być charakterystyczna „nowoczesna” teoria możliwości twórczych 
„połączona z refl eksją i pięknym oglądem własnego odbicia” (A, 238); K.A., II, 204. Dantego 
ujmował Schlegel jako objawienie systemu transcendentalnej poezji i jako profetę; Szekspira 
włączył do romantycznego uniwersalizmu, Goethego zaś określił mianem „czystej poezji poe-
tyckiej” (A, 247). K.A., II, 206.
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i tamtym światem lub osadzająca kosmos natury w kosmosie wyobraźni, 
sprawiająca, że twórca mógł szybować nad stworzonym światem, ale i ciągle 
ingerował w jego oblicze. Ironia romantyczna umożliwiająca twórcy wzlot 
nad dziełem, a także udostępniająca mu wszelkie obszary myśli, wyobraźni 
i rzeczywistości była więc przede wszystkim uświadomieniem rangi fantazji 
jako klucza dającego artyście szansę samorealizacji w sztuce.

We fragmentach z „Athenäum” pojawiła się już inna perspektywa uję-
cia ironii romantycznej. Schlegel rozumiał ją tu bowiem jako „poetycką 
refl eksję”, która stanowiłaby rodzaj immanentnej, nawet w takim gatun-
ku jak epos, świadomości podmiotu. Co więcej, ironia romantyczna była 
wyposażona w zdolność odbijania obrazu poetyckiego w piętrzących się 
sensach i kontekstach tworzenia, mogła też stanowić zasadę nowej poezji, 
która przecież wyrażała się w splątaniu tego, co rzeczywiste, i tego, co fan-
tastyczne, prawdziwego i prawdopodobnego. Zdaniem Schlegla ta właśnie 
nowoczesna poezja ,,wolna od wszelkiego realnego i idealnego zainteresowa-
nia” może „szybować pomiędzy przedstawianym obrazem i przedstawiają-
cym autorem na skrzydłach poetyckiej refl eksji, tę refl eksję wciąż potęgować 
i zwielokrotniać jak w nieskończonym szeregu luster”244. Refl eksja poetycka, 
ta moc wiecznie tworząca, poniekąd zastępuje znaną z fragmentów z „Lyce-
um” opozycję „samozniszczenia” i „samostworzenia”. W dialektyce procesu 
twórczego stanowi ona wyższe piętro poetyckiej świadomości: jest jedno-
cześnie ironią, bo pozwala na dystans w stosunku do tego, co tworzone, 
a taki rodzaj ironii-refl eksji nazywa Schlegel „poezją poezji”. Pod jej wpły-
wem poezja sama staje się „poetycką teorią możliwości tworzenia, połączoną 
z artystyczną refl eksją i pięknym odbiciem własnego odbicia”245.

Istnieje wreszcie trzeci sposób rozumienia ironii romantycznej: miała 
ona być najbardziej ogólną ideą określającą byt i zapisem świadomości para-
doksów pojawiających się w refl eksji nad tym bytem. Idea tak pojemna, zro-
dzona niewątpliwie pod wpływem mistycznych tęsknot konwertyty, zdra-
dzająca liczne powiązania z myślą Jakuba Boehmego i gnozy fi lozofi cznej246, 
została wreszcie doprowadzona do kształtu zasadniczo sprzecznego z leżącą 
u jej podstaw myślą Fichtego: stała się swego rodzaju objawieniem „wiecz-
nej ruchliwości, nieskończenie pełnego chaosu”247. Zniknęła też dawna opo-

244 (A, 116); K.A., 182–183.
245 (A, 238); K.A., 204.
246 O tym wspomina w rozdziale poświęconym alchemicznym i gnostyckim kontekstom 

teorii poezji F. Schlegla B. Allemann (Die Problematik des chemiasch-ironischen Geistes). Ironie 
und Dichtung..., s. 61–69, a także E. Behler Die Th eorie der Romantischen Ironie im Lichte der 
Handschriftlichen Fragmente Friedrich Schlegel, „Zeitschrift für Deutsche Philologie” 1969, 
nr 88, s. 95.

247 K.A., II, 263. Trzeba dodać, że problem ironii romantycznej i chaosu był ostatnio 
przedmiotem bardzo kontrowersyjnej, a dyskutowanej zwłaszcza w IBL pracy: A.  Mellor, 
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zycja realnego i idealnego świata, skończoności i nieskończoności. Odtąd 
Schlegel będzie już pisał o pozo rne j  sprzeczności własnego ograniczenia 
z odczuciem nieskończoności. Jego uwagę pochłoną wreszcie zagadnienia 
związane z fantazją, groteską, arabeską i żartem.

Czy jest więc możliwe sformułowanie jednolitej teorii ironii romantycz-
nej w obrębie pozostawionych przez Schlegla dzieł, zapisków i notatek? Tak, 
ale pod warunkiem, że przyjmie ona postać pewnej hipotezy, a próba defi ni-
cji – jedynie wstępnych rozpoznań i ustaleń.

Ironia romantyczna jest sposobem tworzenia, który wykorzystuje dia-
lektykę przeciwieństw lub formę paradoksu użytą w celu przybliżenia lub 
określenia zasadniczej sprzeczności bytu rozdzielonego na idealne i realne. 
Sposób ten ujawnia się w dziele dzięki programowemu dystansowi autora 
do jego kreacji, plątaniu wątków i postaci w celu deziluzji świata przedsta-
wionego. Przybiera często postać „pisania o pisaniu”, a zgodnie z zasadą 
„permanentnej parabazy”248, czyli wychylania się autora z dzieła, oznacza 
pozbawienie tego dzieła suwerenności.

Ironia romantyczna może też być rozumiana jako postawa fi lozofi czna 
romantycznego twórcy, programowo podejmującego grę ze światem i oby-
czajem epoki za pośrednictwem dzieła. Taka postawa sprawia, że jawi się 
ono jako pretekst lub pozbawiona autonomii kreacja.

Ironia romantyczna jest także wyrazem fi lozofi i twórczości, stanowi swe-
go rodzaju wykład z dziedziny ontologii, według którego istotna dwudziel-
ność bytu to podstawa tworzenia bytów literackich. Ponieważ one zawsze 
muszą się odbijać w wielkim planie całości, ironia staje się dla dzieła swoistą 
transcendentną ideą.

Ironia romantyczna jest sposobem ujawnienia nieskończoności, owym 
Epideixis der Unendlichkeit249, ponieważ umożliwia „otwarcie” dzieła i po-
stawy ludzkiej na rzeczywistość idei.

 English Romantic Irony, Cambridge Mass.–London 1980. Autorka dowodzi, że ironia była 
swego rodzaju reakcją na chaos świata, przy czym w romantyzmie angielskim stanowiła obro-
nę przed nim, w niemieckim – utrwalała jego asocjacyjny charakter. Na temat związku ironii 
(tragicznej) i chaosu wypowiadał się też: F. Strich, Deutsche Klassik und Romantik oder Vol-
lendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich, München 1928. Klasyczna ironia jest w tej pracy 
traktowana jako reakcja na chaos, romantyczna – jako fascynacja ciągle płodnym chaosem. 
Zob.: F. Strich, Deutsche Klassik..., s. 61, 334, 379, 394.

248 Pojęcie wprowadzone przez F. Schlegla dla oddania problemu pisania o pisaniu, utoż-
samione przez niego z formą ironii. Behler (Die Th eorie...) uznaje nawet, że permanentna pa-
rabaza jest synonimem ironii, podobnie I. Strohschneider-Kohrs (Romantische Ironie..., s. 20, 
34). Zob. też F. Schlegel Schriften und Fragmente, aus den Werken und dem handschriftlichen 
Nachlaß zusamengestellt und eingdeleitet von E. Behler, Stuttgart 1956, s. 159.

249 Na ten temat pisała Maria Żmigrodzka, wyrażając pogląd, iż ironia romantyczna, 
w wersji nadanej jej przez F. Schlegla, była przede wszystkim etosem twórcy osiągającego swój 
artystyczny cel w rzeczywistości sztuki pojętej jako ujawnianie nieskończoności. M.  Żmi-
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Teoria ironii romantycznej nie pozostała bez echa. Uwagi na jej temat 
zawarł w swoich notatkach Novalis, który nigdy nie sformułował własnej 
teorii ironii, ale był znaczącym komentatorem Schlegla. Sądził, że idea iro-
nii romantycznej była wynikiem naturalnej refl eksji nad złożonością świata, 
wyrażeniem skłonności do analizy i próbą syntetycznego ujęcia dwoisto-
ści bytu. To, co Schlegel nazywał ironią, Novalis określał mianem humoru, 
dowcipu, parodii, a nawet trawestacji250. Pojęcia te wiązały się z refl eksyjną 
naturą człowieka i miały wyrażać romantyczny charakter twórczości.

Humor to arbitralnie przyjęta maniera. Właśnie arbitralność jest w nim frapująca: 
humor jest rezultatem swobodnego pomieszania tego, co uwarunkowane, z tym, 
co nie uwarunkowane. Dzięki humorowi to, co swoiście uwarunkowane, staje się 
ogólnie interesujące i uzyskuje wartość obiektywną. Gdzie fantazja styka się z wła-
dzą sądzenia, tam powstaje dowcip; gdzie w parze idą rozum i arbitralność, tam 
pojawia się humor. Persyfl aż należy do humoru, ale znajduje się o jeden stopień 
niżej: nie ma już charakteru czystej sztuki i jest o wiele bardziej ograniczony. To, 
co F. Schlegel charakteryzuje jako ironię, nie jest, moim zdaniem, niczym innym, 
jak skutkiem, cechą refl eksji, prawdziwej przytomności ducha. Wydaje mi się, 
że ironia Schleglowska to autentyczny humor. Dla idei korzystne jest mieć wiele 
imion251.

Ironia była dla Novalisa sposobem myślenia, stanem, a nawet rodzajem 
umysłu. Charakteryzowało ją silne udialogizowanie, które – jako zasada 
świata – określało także proces twórczy. W Monologu, poświęconym refl ek-
sji nad dialektyką „mówienia” i „pisania”, ironia objawia się jako postawa 
artysty i postawa intelektualisty. Jednej i drugiej musi towarzyszyć dystans 
przedmiotu w stosunku do podmiotu, ponieważ tylko on może zapewnić 
zobiektywizowanie racji. Także opozycja „mówienia” i „pisania” jest opo-
zycją dwóch bardzo różnych dystansów: „mówienie” wyraża stosunek po-
między rzeczami, „pisanie” sposób wyrażenia tego stosunku. U Novalisa 
refl eksja nad „pisaniem” i „mówieniem” jest jednak ironiczna na sposób 
romantyczny właśnie, ponieważ jednoczy z perspektywy oddalenia autora 
od przedmiotu subiektywne i obiektywne pojmowanie „pisania”, „mówie-

grodzka, Etos ironii romantycznej – po polsku [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowa-
ne Stefanowi Żółkiewskiemu, red. M. Hopfi nger, J. Lalewicz, Wrocław 1986, s. 526.

250 Na temat teorii Schlegla wypowiadał się Novalis parokrotnie, utożsamiając ją z hu-
morem opartym na sprzecznościach. Sam zaś był zwolennikiem takiego rozumienia ironii, 
w którym na plan pierwszy wysuwało się zagadnienie duchowej gry prowadzącej ku harmonii, 
której ironia mogła być istotą: „Gemüt-Harmonie aller Geisterkrafte – gleiche Stimmung und 
harmonisches Spiel der gan zen Seele. Ironie = Art. und Weise des Gemüts”. Novalis, Schriften 
im Verein mit R. Samuel, Hrsg. von P. Klackhohn, nach den Handschriften ergänzte und neu-
geordnete Ausgabe, IV Bd, Leipzig 1929, Bd II, s. 109 (dalej stosuję skrót: Novalis Schriften, 
podając tom cyfrą rzymską, stronę – arabską).

251 Novalis Schriften, II, 29, cyt. za: Uczniowie z Sais. Proza fi lozofi czna – studia – fragmen-
ty, przeł., wybrał i wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 97.
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nie”, wreszcie „poety” i „myśliciela”. Przedmiotem monologu jest jednak 
sam Novalis252, a raczej to, w jaki sposób ironicznie zapisuje tekst o niemoż-
liwości zapisania mowy. Poetyka immanentna ironii romantycznej daje się 
tu wykryć jako realizacja postulatu Schlegla, by artysta szybował nad sobą 
i swym dziełem, ale nie tracił kontaktu z własną podmiotowością, by pisząc, 
że pisze, akurat myślał lub marzył o czymś zgoła innym. W „mówieniu” akt 
mowy towarzyszy jej przedmiotowi, a w „pisaniu” przedmiot uwalnia się od 
siebie samego i od podmiotu.

Refl eksja Novalisa nad ironią skłania do przyjęcia trzech tez: ironia jest 
relewantna w stosunku do aktu twórczego artysty, określa i wyznacza pewną 
szczególną strukturę dzieła poetyckiego, wreszcie – ma znaczenie dla zbudo-
wania relacji między dziełem literackim, które jest dziełem ducha ludzkiego, 
a transcendentnym duchem świata. Ironia jawiła się bowiem Novalisowi 
jako transpozycja fi lozofi i na sztukę, w pewien sposób urzeczywistniając ma-
rzenie Schlegla o zjednoczeniu poezji i fi lozofi i253.

W myśleniu Novalisa o poezji powracają idee powiązane przez Schlegla 
z teorią ironii romantycznej, wyrażające zasady fi lozofi cznej poezji:

Poezja uwzniośla wszystko, co jednostkowe, przez szczególne powiązanie z po-
zostałą całością – a jeśli fi lozofi a przez swe prawodawstwo przygotowuje świat 
na skuteczny wpływ idei, to poezja jest niejako kluczem do fi lozofi i, jej celem 
i znaczeniem. [...]

Jak fi lozofi a poprzez system i państwo wzmacnia siły jednostki siłami ludz-
kości i wszechświata, całość czyni organem jednostki, tak poezja dokonuje tego 
przez wzgląd na życie. Jednostka żyje w całości, a całość w jednostce. Dzięki poe-
zji powstaje najwyższa sympatia i współdziałanie, najściślejsza wspólnota skoń-
czoności z nieskończonością254.

Poezja romantyczna, jako ontologia, syci się dialektyką skończoności 
i nieskończoności. Dąży do zjednoczenia dwóch światów, ale jest to tylko 
tendencja, właściwa wszakże życiu, albowiem „prawdziwa doskonałość jest 
tylko w śmierci”255.

252 Novalis napisał Monolog dla „Athenäum”. Zawarł w nim teorię języka jako autono-
micznego organizmu, reprezentującego Logos. Ta reprezentacja musi przyjąć formę, by zostać 
jakoś wyrażona, i ta forma jest najczęściej dobrana konwencjonalnie. W ten sposób powstaje 
opozycja między „językiem” a „wypowiedzeniem”, „mówieniem” a „pisaniem”. Ironia polega 
na skonwencjonalizowaniu wypowiedzenia i „pisania”, ponieważ nie ujawnia się w konwencji 
i zapisie to, co duchowe, a nawet przeczy duchowości. Zob.: I. Strohschneider-Kohrs, Die 
romantische Ironie..., s. 250–282.

253 (L, 115) K.A., II, 161.
254 Novalis, Poezja [w:] Uczniowie z Sais..., s. 187.
255 „Życie jest początkiem śmierci. Celem życia jest śmierć. Śmierć jest zarazem kresem 

i początkiem, rozstaniem, a zarazem wejściem w bliższe związki. Przez śmierć redukcja osiąga 
pełnię”. Novalis, Kwietny pył [w:] Uczniowie z Sais..., s. 92.
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August Wilhelm Schlegel zajmował się ironią przy okazji swych wykła-
dów wiedeńskich wydanych jako Vorlesungen über Dramatische Kunst und 
Literatur. Choć teoretyczne pisma jego brata Friedricha były mu dobrze 
znane, częściej korzystał z młodej wówczas fi lozofi i i teorii sztuki Schellinga. 
Samodzielne myślenie o ironii rozwinęło się w umyśle Schlegla w czasie 
pracy nad tłumaczeniem dramatów Szekspira i Calderona, przyjętym zresztą 
jako dzieło geniusza. Najpierw dostrzegł ironię w komediach, potem i w tra-
gediach, wreszcie – odnalazł ją wszędzie tam, gdzie powaga i żart, tragicz-
ność i komiczność łączą się lub przylegają do siebie. Twórcą par excellence 
ironicznym był dla Augusta W. Schlegla Szekspir, który stykał przeznacze-
nie swych bohaterów z ironią losu. Ironiczna „przepaść wnikliwości” oraz 
„tajemniczość charakterów” stawały się świadectwem ironii bytu uniemoż-
liwiającej bohaterom poznanie losu. Ironię dostrzegł też Schlegel w komicz-
nym przerywaniu akcji, w zawieszaniu obowiązującej w dramacie iluzji256.

Tłumacz dialogów Platona i komentator wielkich dzieł fi lozofi cznych 
Friedrich Schleiermacher rozumiał ironię jako postawę pedagogiczną, któ-
ra wyrażała się w dialektyce „wiem” i „nie wiem”. Ale ta postawa jawiła 
mu się jako obciążona smutkiem (Wehmut), którego „tylko ironista może 
zaznać”257. Ironista nie tylko bowiem prowadzi grę z „drugim”, ale także, bę-
dąc tej gry świadomy, skazuje się na ciągłe rozdarcie pomiędzy tym, co może 
ujawnić, a tym, co chce z siebie wydobyć. Schleiermacher akcentował rolę 
„tylko” w ironii: Sokrates przyjmuje postawę „tylko” ironisty, zmniejsza swą 
etyczną i poznawczą wyższość wobec rozmówcy, by osiągnąć przynajmniej 
w części upragnione poznanie prawdy. Ironia jest jakby bolesnym odczu-
waniem pęknięcia bytu i wyrazem dramatu intelektu szukającego drogi ku 
prawdzie. To odczuwanie jest jednak dla Schleiermachera czymś wartościo-
wym, prowadzi bowiem do pogłębienia doświadczenia siebie samego, a nie-
jednokrotnie wręcz umożliwia twórczość artystyczną258.

Szerokie i na tle wcześniejszych sposobów rozumienia ironii nowator-
skie jej ujęcie zaproponował Karl Wilhelm Ferdinand Solger. Rozpatrując 
humor jako jedność komizmu i tragizmu, uczynił zeń zewnętrzną formę 
realizacji światopoglądu ironicznego artysty. Owa jedność, choć przecież 
jeszcze u Schlegla tożsama z ironią, jest wedle Solgera kategorią różną od 
prawdziwej ironii. Ironia to bowiem dlań zasada procesu twórczego i rodzaj 
oglądu rzeczywistości: „Z prawdziwą ironią jest właśnie tak: zaczyna się ona 

256 Obszernie piszą o tym: I. Strohschneider-Kohrs Die romantische Ironie..., s. 112–124; 
H. Prang, Die romantische Ironie, Darmstadt 1980, s. 27.

257 Cyt. za: H. Prang, op.cit., s. 30. Schleiermacher traktował ironię także jako dyspozycję 
poznawczą, bez której trudno rozświetlić problemy ludzkiej egzystencji. Wyróżniał również 
„ironię sceptyczną”, która pojawia się wtedy, kiedy nie możemy objaśnić „ciemności świata”.

258 Taką postawę udowodnił Schleiermacher w swych Vorlesungen über die Ästhetik (1819). 
Sądy szczegółowo przytacza I. Strohschneider-Kohrs, Die romantische Ironie..., s. 98 i n.
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dopiero podczas kontemplacji losu świata w tym, co wielkie”259. Kontem-
placja losu świata, dająca się wykryć w Królu Edypie, Hamlecie i twórczo-
ści Michała Anioła, zaznaczała się we wzajemnym przenikaniu natchnienia 
i ironii, rozumianej jako najgłębsza refl eksja nad bytem. Apodyktyczny sąd 
Solgera, wyrażony w Vorlesungen über Ästhetik, że „bez ironii nie ma w ogóle 
sztuki”, wynikał z przekonania, że „ironia nie jest wyrazem jednostkowego, 
przypadkowego nastroju artysty, lecz najbardziej wewnętrznym źródłem ży-
cia całej sztuki”260. Ironia oznaczała „ducha prawdy”, zarówno jako meto-
da odkrywania sensu świata, jak i sposób życia, wreszcie, w odniesieniu do 
dzieła sztuki, stanowiła „jego istotę i wewnętrzny sens”. Najogólniej można 
powiedzieć, że ironia jest w pojęciu Solgera „sposobem samoreprezentacji 
sztuki” oraz zasadą procesu twórczego, u którego podstaw leży refl eksja nad 
stosunkiem idealnego i koniecznego do realnego i przypadkowego.

Relację pomiędzy idealnym i realnym, podobnie jak pozostałe opozycje 
warunkowanego i warunkującego oraz jednostkowego i ogólnego, przejął 
Solger od Schlegla, ale rozwinął je już w duchu heglowskim. Idąc śladem 
jednego z określeń ironii: „tam, gdzie przeciwieństwa się unicestwiają i jesz-
cze nawet przez to objawiają swą istotę, jest ironia”261, Solger próbował 
oprzeć na ironii swą fi lozofi ę świadomości, a w dalszej konsekwencji uczynił 
z niej źródło poznania sztuki. Dzięki ironii uczestniczącej najpierw w two-
rzeniu dzieła, potem w jego odbiorze i osądzaniu mogła zaistnieć podstawo-
wa zasada sztuki: świadomość unieważnionego (Bewußtsein der Nichtigkeit).

Absolutyzacja ironii, zarówno jako problemu fi lozofi cznego, jak i prob-
lemu z dziedziny twórczości, dokonała się w pismach estetycznych i wykła-
dach Adama H. Müllera. Przede wszystkim inaczej przetłumaczył on gre-
ckie słowo eironeia, traktując jego znaczenie w sposób niemal mistyczny. 
Ironia była dlań „objawieniem wolności sztuki albo ludzkości”, co w języku 
Müllera oznaczało „boską wolność Ducha”, bez której nie mogło być mowy 
o odczuwaniu i tworzeniu „prawdziwej wielkości oraz piękna”262. Bez ironii 
nie byłoby tragizmu i komizmu ani dającego rzeczywistości jej właściwy wi-
zerunek zespolenia tych kategorii. Najszerszym określeniem ironii stało się 

259 K.W.F., Solger’s nachgelassene Schriften und Briefwechsel, Hrsg. von L.  Tieck und 
F. Raumer, Leipzig 1826, s. 567. Zob. też omówienie w: K.W.F., Solger’s Vorlesungen über 
Ästhetik, Hrsg. K.W. Heyse, Leipzig 1829, s. 245.

260 Artysta stosujący ironię jest, zdaniem Solgera, aktorem, którego działanie polega na 
uświadomieniu dialektyki jego własnej twórczości. Używając terminów „aktorstwo” i „ironia”, 
Solger zespala je w parę o wartości epistemologicznej (jak w Erwinie). Ironia nie jest więc dla 
niego głosem poznania, lecz narzędziem, które sprawia, że sztuka ujawnia swą samoświado-
mość. Zob.: H. Prang, op.cit., s. 24–26.

261 Sztuka jest następstwem ironii jako narzędzia oglądu świata i wynikiem wyobcowa-
nia intelektualnego twórcy (K.W.F. Solger, Vorlesungen..., s. 199), dlatego bez ironii nie ma 
w ogóle sztuki (ibidem); ironia jest istotą sztuki i jej wewnętrznym sensem (ibidem, s. 241).

262 H. Prang, op.cit., s. 19.
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pojęcie wolności. Müller czasem traktował ironię i wolność synonimicznie, 
choć nierzadko mówił też o „wolności ironii” lub o „świadomości wolności 
w ironii”263.

Ironia służyła fi lozofowi do wskazania podstawowych zasad egzystencji 
ludzkiej. Wystąpiła w kontekście „życia” i „śmierci”, lecz nie jako ironia 
bytu, ale mechanizm zniszczenia i tworzenia, podobny zresztą do mechani-
zmu „samozniszczenia” i „samostworzenia” funkcjonującego w myśli Schle-
gla: „Jak natura przechodzi od życia ku śmierci i od śmierci do życia z nie-
skończoną łatwością i ironią, tak że i życie, i śmierć ukazują się jednocześnie 
jako jedno królestwo życia, tak też mogą produkty ich sztuki rozpaść się 
i znów nowe dzieło wytworzyć”264.

Szczególny rodzaj ironii odnalazł Müller w komediach Arystofanesa. Po-
legał on na tym, że w sposób „boski” mistrz starej komedii igrał ze wszyst-
kim: z autorytetami starożytności, bogami, religią, ludem, a nawet prawid-
łami tragedii i własnym modelem komedii. Oczywiście, taka zabawa była 
wyraźnie bliska parodii, ale od niej dzieliła ironię wolność twórcy i bezinte-
resowność wyłącznie estetyczna (wiadomo, że Arystofanes był zaangażowa-
ny w spory swego czasu, a jedną z cech jego charakteru stanowiła złośliwa 
interesowność).

Człowiek oświecenia, romantyzmu i realizmu, Ludwig Tieck, teoretyk 
powieści, autor znakomitych komedii, wreszcie teoretyk i praktyk roman-
tycznej ironii, zastanawiał się nad ironicznym światopoglądem i rolą ironii 
w sztuce nieomal przez całe życie. Jego koncepcja ironii miała wiele imion, 
dlatego nie została objęta precyzyjnym pojęciem. Przede wszystkim Tieck 
rozróżniał ironię prostą, zwykłą, jaką często stosujemy także w naszych roz-
mowach, i ironię, którą sam nazwał powszechną, a która była nawet czymś 
wyższym niż ironia bytu: oznaczała sposób dostrzegania ontologicznego 
pęknięcia pomiędzy powszechną wolą losu a jednostkowym pragnieniem. 
Jeśli na przykład powieści Jonathana Swifta stanowiły przykład ironii pierw-
szej, to twórczość Heinricha Heinego – tej drugiej. Wskazywał także, iż 
istnieje najwyższa ironia, a tę odnalazł w pismach Platona i wyznaczył jej 
miejsce siły prowadzącej do absolutnej wiedzy. Inną miarą oceniał ironię 
Arystofanesa, inna zaś przysługiwała Szekspirowi. Autora Hamleta nazywał 
„ironicznym dramaturgiem”265, Arystofanesowi znalazł towarzyszy wśród 

263 A.H. Müller, Die Lehre vom Gegensatze [w:] Kritische, ästhetische und philosophische 
Schriften, 2 Ed. Hrsg. von W. Schröder und W. Sieberl, Neuwied, Bd II, s. 17.

264 „Wie die Natur von Leben und Tode und vom Tode zum Leben mit so unendlicher 
Leichtigkeit und Ironie fortschreitet, daß sie euch wie ein einziges Reich des Lebens und 
Todes zugleich erscheint – so sollt ihr die heiligsten Erzeugnisse eurer Kunst [...] zu zerlegen 
wissen, um neue Werke zu erzeugen”. A.H. Müller, Vermischte Schriften über Staat, Philosophie 
und Kunst, Wien 1812, Bd I, s. 270.

265 L. Tieck, Kritische Schriften, Leipzig 1848, Bd III, s. 92.
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szyderców. „W ironii jest mistrz Szekspir”, powiadał, mistrz, który może 
ironicznie spoglądać na swe osoby, jak na Hamleta, na sytuacje, jak choćby 
z Romea i Julii, na zdarzenia wikłające ludzkie czyny przeciw nim samym 
(Brutus w Juliuszu Cesarze). Szekspir był wedle Tiecka bliski Cervantesowi, 
Arystofanes – starożytnym jambografom266.

Ironia mogła także „pochodzić z tego, co wyższe”, mogła być objawie-
niem jakiejś boskiej mocy lub absolutnego rozpoznania świata. Przyjmując 
Schleglowskie rozróżnienie warunkującego i warunkowanego, dostrzegł, że 
boski aspekt ironii polega na owej wzajemnej wymianie tego, co uniwersal-
ne, i tego, co jednostkowe. Ironia nie była więc dlań dowcipem, humorem, 
żartem, persyfl ażem, nie była rodzajem komicznego przybliżenia powagi 
ani udanym patosem w rzeczywistości komicznej. Zawsze była pozytyw-
na, oznaczała po prostu moc, dzięki której twórca może zapanować nad 
materiałem, z jakiego korzysta, nad własnymi mniemaniami o wielkości 
zamierzonej pracy, nad przeciwnikami i niedoskonałościami talentu. Była 
wyższym oglądem rzeczywistości.

Wreszcie Tieck ujmował ironię jako „intelektualny środek” umożliwiają-
cy realizację zamierzeń twórczych. Jeśli bowiem artystyczny zamysł należał 
do świata idei, sposoby przeniesienia idei na papier czy płótno zostały zaś 
wpisane do sfery materialnej – jedynie ironia jako świadomość ograniczeń 
i duchowej potencji umożliwiała osiągnięcie „złotego środka”. Stawała się 
w tym wypadku „grą ze środkami wyrazu artystycznego”267.

Tieck pojmował ironię także jako fantazyjną grę starymi tematami 
i formami literackimi. Jego dramaty sięgają do wzorca komedii omyłek 
(Der doppelte Vater) lub scenicznego skeczu (Th eegesellschaft). Choć jest 
w nich tendencja do ujmowania świata i postaci w sposób satyryczny, a na-
wet karykaturalny, o ironii świadczy zespolenie satyryczności i powagi. Do-
piero jednak w Kocie w butach (Der gestiefelte Kater) pojawiła się ironia 
jako zasada konstrukcji dramatu. Tieck sięgnął tu po model teatru w tea-
trze dla urzeczywistnienia idei podwójnego oświetlenia wydarzeń dramatu 
i w konsekwencji ogarnięcia ich ironicznym nawiasem. Zniszczenie iluzji 
spektaklu wewnętrznego i zewnętrznego podkreślało zarazem całkowitą 
wolność autora, wykorzystującego wątki ludowe i romantyczne do znisz-
czenia mieszczańskiego świata teatru. Kot w butach zawiera też liczne aluzje 
do literackiej i teatralnej rzeczywistości, stając się metaforą „cyrku świata”. 
W tej komedii na pierwszy plan wysunęła się fantazja, choć nie była jeszcze 

266 H. Prang, op.cit., s. 35–36.
267 „Die Ironie, von der ich spreche, ist ja nich Spatt, Hohn, Persifl age oder was Man 

sonst der Art. gewöhnlich darunter zu verstehen pfl egt, es ist vielmehr die tiefste Ernst, der 
zugleich mit washer Heiterkeit verbunden ist. Sie ist nicht bloß negative, sondern et was 
durchaus Positives. Sie ist die Kraft [!], die dem Dichter die Herrschaft über den Stoff  er-
hält...”. L. Tieck, Nachgelassene Schriften, II Bd. Hrsg. von Köpke, Leipzig 1955, Bd 2, s. 238.
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uwolniona od potrzeby wyraźnego mówienia o współczesności. Dopiero 
w Świecie na opak (Die verkehrte Welt) fantazja stała się bezinteresowną 
zasadą tworzenia, paradoksalnie opartego na unicestwieniu przez dowcip 
i „nowy zuchwały żart” tradycji i motywów tworzących tematy komedii. 
Świat na opak, nazwany „symfonią”, rozpoczyna się epilogiem, kończy 
prologiem. Te zabiegi formalne, po części znane z powieści Sterne’a, bio-
rą w ironiczny nawias także tradycję dramatopisarską i odwołując się do 
tradycji komedii antycznej, wykorzystują w celach satyrycznych takie jej 
składniki, jak parabaza i prolog.

Warto tu zaznaczyć, że parabaza u Tiecka jest najbardziej ironicznym 
zwierciadłem samego autora, polega bowiem na tym, że wychyla się on ze 
swego dzieła jako pisarz po prostu, a więc jako osoba zewnętrzna wobec 
świata przedstawionego. Takie postępowanie bliskie jest jednemu z postu-
latów Schlegla – ironię nazywa on przecież także „permanentną parabazą”, 
żądając od twórcy podważania jedności dzieła i odsłaniania maski, pod 
którą jest ukryty. „Permanentna parabaza” stała się sposobem wyrażenia 
refl eksji nad pisaniem i pozwalała ujmować świat przedstawiony jako 
„transcendentalną bufonadę”268, będącą wedle Schlegla zobrazowaniem 
splątanego i pomieszanego bytu. W komediach Tiecka to splątanie wyni-
ka także ze stosowania parodii jako sposobu konstruowania rzeczywistości 
ironicznej wobec tradycji i wobec świata przedstawionego (Książę Zerbino, 
czyli podróż do dobrego smaku – Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten 
Geschmack).

We wszystkich wypowiedziach teoretycznych i w praktycznym sto-
sowaniu ironii romantycznej daje się wychwycić bliskość ironii i fantazji. 
Oba fenomeny stykały się z sobą dzięki świadomemu zespalaniu zjawisk 
różnorodnych, dzięki asocjacyjnemu porządkowi wyobraźni. Już w okresie 
formułowania idei ironii przez Friedricha Schlegla ujawniały się tendencje 
do „swobodnego igrania wyobraźnią” w twórczości Richtera, uznawanego 
za geniusza epoki, wielokrotnie wynoszonego ponad wielkich pisarzy. Frie-
drich Schlegel widział w jego powieściach znak nowoczesności i spełnienie 
idei literatury jako „symfonii” obrazów, zaskakujących rozwiązań fabular-
nych, żartu i ironii.

Dążenie Jeana Paula do ukazania w powieściach „czarownych snów i cza-
rownych twarzy” kojarzyło się jednak zbyt jednostronnie z fantasmagorycz-
nością, a nawet wizjonerstwem. Tymczasem Richterowi zależało raczej na 
satyrycznym i karykaturalnym przedstawieniu postaci, na swego rodzaju 
zapisaniu fi lozofi i pęknięcia ducha niemieckiego, zdolnego do rzeczy wiel-
kich i nikczemnych, przeżywającego wzloty ku fantazji i upadki na dno 
moralności mieszczańskiej. Ta tendencja pojawiła się już w Życiu pogodnego 

268 K.A., II, 152.
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bakałarza Marii Wuza w Awenthalu, tej „galerii ograniczonych pedantów”, 
„pociesznych dziwaków”, „strasznych mieszczan”, ale przetrwała także do 
czasu dojrzałej twórczości Jeana Paula, przynoszącej takie powieści, jak He-
sperus albo 45 dni psiej poczty i Tytan.

W tych właśnie powieściach konfl ikt mieszczańskiego realizmu i mo-
ralności mieszczańskiej z indywidualizmem jednostki i jej wrażliwością na 
przelotne powaby piękna natury, postaw ludzkich, a nawet religii został 
przesunięty na plan dalszy, ponieważ tematem dzieł stała się metoda ich 
pisania: były one mieszaniną najrozmaitszych wątków, stylistyk, spleceniem 
baśniowości i cudowności z drobiazgowym opisem wydarzeń codziennych. 
Drwina i satyra stykały się tu z liryzmem, dydaktyzm przemieniał się w po-
godne, żartobliwe napomnienia. To wszystko stało się właśnie nowym spo-
sobem pisania, należącym już do fantastyki.

Fantazja, różniąca się od cudowności tym, że jest wynikiem świadome-
go rozdwojenia świata na to, co prawdopodobne, i to, co może się zdarzyć 
jedynie w bajkach (czytanych przez dziecko wierzące w ład przedstawianej 
tam rzeczywistości jako jedyny ład świata bohaterów269), urzeczywistnia się 
w postaci zestawienia różnych światów przedstawionych w obrębie powieści, 
zestawienia dowodzącego wolności pisarza kreującego świat powieściowy.

Jean Paul był też twórcą znaczącej teorii humoru, a przy okazji wypowie-
dział kilka uwag na temat ironii. Idee swe zawarł w Vorschule der Ästhetik, 
pisanej w przerwie w pracy nad powieścią Wiek cielęcy. Swoje pomysły oparł 
w znacznej mierze na interpretacji powieści Cervantesa i Rabelais’go, do 
których sięgnął podczas tworzenia powieści Kometa, traktowanej jako pen-
dant do Tytana i zwanej przez niego „Anty-Tytanem”.

Richter sądził, że humor jest kategorią estetyczną wynikającą ze zdolno-
ści łączenia zjawisk krańcowo odmiennych z umiejętnością godzenia realno-
ści z idealnością. „Humor podobny jest do ptaka Meropsa, który dolatuje 
do nieba, nie odrywając wzroku od ziemi”270. Swoista wizja humoru przy-
dawała artyście atrybutów boskich: „Humorysta to kuglarz, który tańcząc 
na linie, pije nektar”271. Kuglarz może godzić wszystko ze wszystkim i dzięki 
temu potrafi  być prawdziwie wolny, ponieważ nie popada ani w głupotę, 
która nie jest siebie świadoma, ani w występek, bo humor jest bezintere-
sowny. Humor to domena ludzi, dla których świat jest splotem przekleństw.

Ironia mogła się zaś pojawić tam, gdzie został użyty rozum. Była wyni-
kiem pewnej spekulacji i jej cel stanowiło „ujawnianie ciągłej powściągliwo-

269 Rozróżnienie fantastyki i cudowności wprowadzam za teorią Rogera Caillois.
270 Jean Paul (Richter), Vorlesungen der Ästhetik [w:] Werke, Hrsg. von R. Wustmann, 

Leipzig–Wien 1926, Bd III, s. 23.
271 Ibidem, s. 33. Jean Paul dodatkowo oddziela śmiech fi zyczny (Körperliche Lachen) od 

duchowego (Geistliche Lachen). Ten pierwszy jest wynikiem działania fi zycznego, ten drugi ma 
przyczyny nieujawnione. Ibidem, s. 169.
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ści lub obiektywizowanie”272. Richter wprowadził do swej estetyki pojęcie 
Weltironie, ironii powszechnej wyrażającej sceptyczną postawę świadomości 
w stosunku do całej wiedzy. Jeśli bowiem humor, a także żart i dowcip były 
wynikiem spontanicznej akcji, to ironia wymagała jakby przygotowania, 
ustalenia zasad ironizowania, tkwiących w samym przedmiocie lub narzu-
canych przez postawę ironisty. Takiej wersji ironii patronował przykład So-
kratesa. Mówiąc o ironii, Richter nie miał na myśli ironii romantycznej, 
natomiast tworząc swe powieści, immanentnie konstruował teorie ironii 
jako fantazji.

Ironia romantyczna w powieściach Richtera przybierała postać technik 
kompozycyjnych o naturze powikłanej, fabuł konstruowanych przez autora 
przybierającego różne maski, spoglądającego na narratora i bohaterów z róż-
nych perspektyw, korzystającego ze strategii narracyjnych odwołujących się 
do Don Kichota i Dekamerona. Możliwości żonglowania tematem, wpro-
wadzanie do powieści jej wydawców, czytelników i krytyków były w isto-
cie fantazjowaniem rozumianym jako ustawiczna gra wyobraźni pisarskiej 
i racjonalnego oglądu aktu kreacji dzieła. Stąd tworzeniu towarzyszy auto-
demaskacja, iluzji – deziluzja, humorowi – powaga, przywoływanej tradycji 
– jej kwestionowanie.

W stronę fantazji skierowała się także ironia romantyczna Klemen-
sa Brentana. Był on autorem komedii Ponce de Leon, w której zaznaczył 
się pewien nurt romantyczności obfi tujący w gry słowne, niespodziewane 
zestawienia wydarzeń i sytuacji, dowcipne charaktery. Ale dopiero w po-
wieści Godwi ujawniła się ironia polegająca na tym, że narrator dystansuje 
się wobec świata przedstawionego i poddaje go deziluzji. Brentano używał 
tu ironii romantycznej jako środka stylistycznego, dzięki któremu odnowił 
tradycję powieści Sterne’a i Richtera. „Ta książka – pisał – zawiera mało 
moich cnót, ale wszystkie moje błędy”273, dając wyraz częstej w XVIII wieku 
tendencji do żartowania z samego siebie i kokieteryjnej grze z czytelnikiem. 
Istnieje tu także model „powieści w powieści”, zastosowany, podobnie jak 
teatr w teatrze Tiecka, na sposób ironiczny, w pierwszym tomie powieści 
zamieszczone są bowiem listy, o których narrator mówi w tomie drugim, 
że opublikowano je tam na wyraźne życzenie Römera, postaci występującej 
w utworze. Pojawia się także postać wydawcy książki, a jego relacja jest zdy-
stansowana wobec opowieści bohaterki (przedstawionej jako ścisła „tajem-
nica”, z której właśnie wydawca czyni sprawę powszechnie znaną, a nawet 
obdarza ją własnym komentarzem). Narracja pierwszoosobowa listów staje 

272 Ibidem, s. 205. Zob. też zdanie: „Nie jest poetyczna ironia, do której poszukuje się 
klucza tylko w charakterze autora, a nie w przedmiotach”. Ibidem, s. 206. Pojęcie Weltironie, 
s. 207.

273 K. Brentano, Godwi [w:] Sämtliche Werke, Hrsg. von C. Schüddekopf und H. Ame-
lung, München–Leipzig 1907, Bd V, s. 4.
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się przedmiotem narracji trzecioosobowej, to, co prywatne i wewnętrzne, 
zostaje „skasowane” i podlega uzewnętrznieniu.

Ironiczna gra narratora z bohaterem pojawiła się także w Niewidzialnej 
loży Jeana Paula: tu każda nowo wprowadzona przez narratora tożsamego 
z autorem postać jawi się jako inna, ale zarazem ta sama, bo narrator przy-
znaje, że on sam jest każdą z tych postaci. Jedna postać rozdziela się zatem 
na wiele różnych, budując wrażenie sytuacji sobowtórowej.

Odwrotnie jest w Kota Mruczysława poglądach na życie oraz fragmentach 
biografi i kapelmistrza Kreislera przypadkiem na strzępach makulatury zacho-
wanych Ernsta Th eodora Amadeusa Hoff manna. Biografi a pisana przez kota 
splata się tu z biografi ą kapelmistrza, a uwagi wydawcy, czynione przez nie-
go na marginesie, stanowią ironiczne lustro obydwu „biografi i”. Ma ono 
związek z budową fazową: opozycyjne względem siebie wątki prowadzą do 
kontrastowego układu bohaterów i ich światów, przy czym kontrastowość 
jest jeszcze wzmacniana przez narratora, który przerywa historię kapelmi-
strza, dając jej ostatecznie fragmentaryczny kształt, podczas gdy historię 
kota zawsze rozpoczyna od tego miejsca, w którym ją przerwał.

Kontrastowe układy wątków i tematów fabularnych, a wśród nich opo-
zycja kultury (reprezentowanej głównie przez świat mieszczański) i natury 
(głęboko czującej, ale i feerycznej, cudownej, teatralnej), stanowią nie tyl-
ko o fantazji opowiadań Hoff manna, lecz także ich ironii. W Obrazkach 
fantastycznych w stylu Callota ironia pojawia się jako środek artystyczny, 
dzięki któremu nastąpiło wyraźne oddzielenie rzeczywistości sentymental-
nego, baśniowego bohatera od realistycznej i „rzeczowo” spoglądającej na 
świat fi listerskiej elity. Ale ironia przejawia się także w działaniu jakiegoś 
fatum, które plącze losy bohatera (na przykład Anzelma ze Złotego garnka), 
przynosząc mu radość stającą się powodem rozczarowania i smutku. Kiedy 
indziej znowu ironia ujawnia się w konfl ikcie świata zwierząt i świata ludzi 
(Kot Mruczysław, Pchła Mistrz, Dziadek do orzechów i król myszy). Ironicz-
na jest nawet sama zasada tworzenia „nowoczesnych baśni” Hoff manna, 
baśniowość jest w nich bowiem obnażana przez mieszczański kontekst opo-
wieści. Ponadto sam autor, wyzierając z kart swych dzieł, podkreśla kontra-
stowość światów i wobec opowiadanych baśni jest ironiczny. „Permanen-
tna parabaza”, o której pisał Schlegel, znalazła u Hoff manna dość częste 
zastosowanie. Była wspomagana przez gry autora – narratorem i narratora 
światem przedstawionym. Gry te polegały na przypisywaniu opowieściom 
i postaciom charakteru baśniowego, na łączeniu ich z tradycją (na przykład 
przez krótkie argumenty otwierające kolejne „wigilie” Złotego garnka) i na 
odstępowaniu od tych zasad za pomocą deziluzji świata baśni. Narrator 
Hoff manna jest kreowany na medium naiwne, choć przedmiot jego opo-
wiadania obnaża właśnie złożoność i konfl iktowość leżącą u podstaw świata 
przedstawionego.
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Ironia Hoff manna jest środkiem umożliwiającym opowiadanie, wywołu-
je napięcie pomiędzy narratorem a bohaterem (Kot Mruczysław omawia po-
stępki Kota-fi listra, Ottmar w Braciach serafi ońskich cieszy się, że opowiada-
nie narratora nie zostanie wydrukowane) lub między autorem a narratorem; 
autor często zwraca się do czytelnika, twierdząc, że go nudzi, lub przerywa 
opowiadanie w momencie niespodziewanym. Te środki, traktowane przez 
Hoff manna jako ironiczne, mają długą tradycję w literaturze powszechnej. 
Wyrażają się one w takim konstruowaniu wypowiedzi, by „ukrywając” pro-
sty bieg wydarzeń, zbudować fabułę o wielkim stopniu zawikłania za pomo-
cą rozmaitych technik ironicznych.

Jeśli coś łączy ironię romantyczną i ironię tragiczną, to tylko zewnętrz-
ne podobieństwo terminów. Ironia romantyczna jest bowiem zbudowana 
z natchnień i fantazji, jest pewną poetycką manifestacją możliwości kre-
acyjnych romantycznego poety, zjawiskiem natury estetycznej ujmującym 
świat przedstawiony w kategorie sztuki. Ironia tragiczna jest natomiast uze-
wnętrznieniem sprzeczności bytu, które niszcząc jednorodny świat warto-
ści, poddają pod rozwagę zasady całości bytu, wyrażają podważenie teody-
cei i dopominają się wyjaśnienia skandalu egzystencji274. Ironia tragiczna 
kształtuje obraz egzystencji ludzkiej na wzór aktora grającego na scenie życia 
zawsze tragiczną rolę, podczas gdy ironia romantyczna właśnie zasadę gry 
uznaje za sposób urzeczywistnienia człowieczeństwa.

Istnieje jednak przypadek graniczny, w którym obie ironie się spotyka-
ją. Jest nim zawieranie się ironii tragicznej w ironii romantycznej. Zasadę 
spotkania buduje w takiej sytuacji wspólne ironiom odkrycie tajemniczego 
poplątania losów, konieczności i przypadku, fatum i wolności. O ile jednak 
ironia tragiczna przedstawia takie splątanie jako nierozwiązywalne i osta-
teczne, o tyle ironia romantyczna może je zakwestionować, zanegować, 
wreszcie obrócić w groteskę i śmiech. Ironia tragiczna pokazuje sprzeczności 
w historii człowieka pozbawionej de jure możliwości takich sprzeczności. 
Ironia romantyczna właśnie z owych sprzeczności, ale sprzeczności de facto, 

274 Pojęcie ironii tragicznej jest wieloznaczne i bywa charakteryzowane przez wielość 
punktów widzenia. Można np. widzieć ironię tragiczną jako konkretny składnik akcji trage-
dii, pojawiający się z reguły w katastrofi e i w rozpoznaniu, choć np. w Królu Edypie, o czym 
pisze Arystoteles, rozpoznanie nie jest jakąś częścią struktury tragedii, lecz jest „rozsiane” po 
całej akcji – jak ironia. Ironia towarzyszy tam działaniom protagonisty i jawi się jako złudna 
nadzieja Edypa. O ironii tragicznej zob.: E. Behler, Klassische Ironie...; E. Behler, Der Ursprung 
der tragischen Ironie, „Arcadia” 1970, nr 5; E. Dyson, Th e Crazy Fabric, Essays on Irony, New 
York 1965; A.F. Losev, Ironija antičeskaja i romantičeskaja, Moskva 1966; J. Monnerot, Les lois 
du tragique, Paris 1969; F. Paulhan, La morale de l’ironie, Paris 1914; C. Th irwall, On the Irony 
of Sophocles, „Th e Philological Museum”, Vol. 2, Cambridge 1933; J.P. Vernant, P. Vidal-
Naquet, Mythe et tragedie en Gréce, Paris 1972.
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buduje nowy świat absolutny. Tym, co różni obie ironie, jest przede wszyst-
kim odmienny stosunek do historii. Tragiczne „albo – albo” historii ironia 
romantyczna przekształca bowiem w „tylko – ale...”. Dlatego ani Hegel, 
ani Kierkegaard, owi surowi myśliciele szukający absolutnej prawdy i abso-
lutnej etyki, nie mogli zrozumieć lekkiej i dowcipnej ironii romantycznej; 
w pojęciu tym podkreślali bowiem aspekt ironiczności, a nie aspekt roman-
tyczności i fantazji. Hegel zresztą interesował się historią, Schlegel sztuką, 
Kierkegaard etyką i estetyką, ale pozbawioną estetyzmu275.

Obsesyjną ideą Hegla i Kierkegaarda było poszukiwanie prawdy i jej roz-
poznanie. Już w swej pierwszej publikacji naukowej Hegel zdołał wybrać 
pomiędzy obiektywizmem Schellinga a subiektywizmem Fichtego, uzna-
jąc za ważne poglądy Schellinga, ponieważ mieszkała w nich wartościowa 
prawda o naturze bytu. W Przedmowie do Fenomenologii ducha napisał, że 
„prawda jest całością”, i uznał całość za warunek nadający sens poszczegól-
nym bytom. Została tu wyrażona wola dogłębnego poznania rzeczywistości 
i rządzących nią prawideł, wola odsłonięcia wartości, wokół których kon-
struuje się historia.

Hegel nie umiał uszanować tego, co jako zrodzone z programowego 
braku reguł zbliżało się ku subiektywizmowi, co stanowiło indywidualną 
manifestację artystyczną. Maksymalizm etyczny Hegla, a za nim i Kierke-
gaarda, nie znalazł poszanowania dla właściwych sztuce i ironii romantycz-
nej uskoków napięć pomiędzy składnikami rzeczywistości, ponieważ – jak 
uważa Prang: „Obaj uznawali »zarówno jak«, a obstawali przy swoich »albo 
– albo«”276. To właśnie czyniło niemożliwą każdą intelektualną zabawę, każ-
de marnotrawienie czasu na spekulacje romantycznych ironistów zakłada-
jących, „co by było, gdyby...”. W estetyce Hegla na plan pierwszy wysuwała 
się harmonia klasycznego umiaru, która przecież tak bardzo nie zgadzała się 
z romantycznym „stawaniem się”. Wreszcie trzeba tu zaznaczyć, że Hegel 
sprowadził właściwie fi lozofi ę Schlegla do podstawowych kategorii fi chtea-
nizmu i stąd wnosił o absolutnym subiektywizmie romantyzmu, któremu 
przeciwstawił się także w swych wykładach o dziejach sztuki, wyraźnie pre-
ferujących artystyczne manifestacje obiektywnego piękna.

Zasadniczą niezgodę na ironię romantyczną wyraził jednak Hegel w swej 
Estetyce. W ironii Schlegla widział niebezpieczeństwo pojęcia wolności jako 
swawoli, która umożliwiłaby zniesienie takich wartości, jak prawda i moral-
ność. Ironia romantyczna jawiła się bowiem Heglowi jako „nieskończona 
absolutna negatywność”, jako wyrażenie uczucia pustego i zajętego przez 

275 Dla Kierkegaarda ironia była nie tylko koniecznym negatywnym stanem poznaw-
czym, ale także „osobą” włączającą się stale w międzyludzki dialog. Ironii (Dziennik uwodzi-
ciela) dostępny był swoisty trzeci głos. Moralista i fi lozof nie mógł jednak traktować jej jak 
Schlegel, domagał się bowiem maksymalizmu etycznego.

276 H. Prang, op.cit., s. 81.
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pychę podmiotu277. Przypisywał mu zresztą wyłącznie chęć odsłaniania ni-
cości wszystkiego, także godności i wartości piękna. Ironia romantyczna – ta 
„zasada bezprawia” – jawiła się przeto jako absolutna samowola podmio-
tu o aktywności przede wszystkim niszczącej. Można krytykować Hegla za 
to, że dopatrywał się w ironii romantycznej postawy fi lozofi cznej, a nawet 
„życiowej”, nie widział zaś w niej tego, czym naprawdę była: artystycznego 
środka będącego instrumentem dochodzenia do prawdy bądź wyrażeniem 
komplikacji ontologicznych. Błąd Hegla polegał na tym, że rozumiał ironię 
jako zjawisko samo w sobie. Można sądzić, że wymagał od niej tego, co jako 
zasada opisująca byt przynosiła dla sztuki klasycznej ironia tragiczna.

Jeszcze w 1828 roku, przy okazji recenzji pozostawionych przez Solgera 
pism, Hegel zaatakował ironię romantyczną jako pojęcie charakteryzujące 
się nieokreślonością, przypadkowością, brakiem charakteru, brakiem treści. 
Ironia doprowadzała, jego zdaniem, do absolutyzacji pychy i przekreślała 
możliwość prawdy o świecie. Zgadzał się z Solgerem, że ironia nie może 
w żadnym wypadku być prześliźnięciem się przez to, co dla ludzi było ważne 
i wartościowe278. Ironia romantyczna była więc czymś antyetycznym, ponie-
waż unieważniała tragiczne rozpoznanie rzeczywistości i prowadziła umysły 
do zabawy, nie do poszukiwania sensu egzystencji. Użycie ironii w sztuce 
mogłoby przecież doprowadzić do odrzucenia tradycji, która tę sztukę przez 
wiele lat syciła moralnymi dylematami. Dyskusja Hegla z ironistami roman-
tycznymi była zresztą skazana na niepowodzenie, ponieważ odmienne były 
stanowiska, z których rodziły się opozycyjne głosy.

Myśl Hegla rozszerzyła pojęcie ironii na „świat, rozum, absolut, 
historię”279, a wreszcie potraktowała ją jako wyraz procesu wewnętrznego 
rozpadu właściwego każdej dialektyce. Hegel ujmował bowiem ironię jako 
wynik chytrości rozumu, owej „zapośredniczonej działalności”, to jest ta-
kiej, która „pozwala działać przedmiotom zgodnie z ich własną naturą po 
to, żeby się wzajem wyczerpywały”280. Ironia miała osiągnąć swój cel, nie 
ingerując bezpośrednio w historię, wprowadzając w nią jedynie jakiś przed-
miot, który początkowo nie budząc zastrzeżeń i niepokojów, doprowadzał 
do zniszczenia świata. Dopiero wówczas świat mógł zauważyć działanie iro-
nii, ale zdolny wykrzyknąć jedynie Sofoklesowe „niestety”, nieuchronnie 

277 „Dla ironii wszystko jest próżne i właśnie dlatego ona sama jest próżnością. Próżność 
jest istotą ironii romantycznej”. G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, t. 1, przeł. J. Grabowski, 
A. Landman, Warszawa 1964, s. 112–113.

278 G.W.F.  Hegel, Sämtliche Werke, Hrsg. von H.  Glockner, Stuttgart 1927, Bd XX, 
s. 141.

279 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie [w:] Sämtliche Werke, 
Stuttgart 1955, Bd I, s. 583.

280 G.W.F. Hegel, System der Philosophie, Erster Teil, Die Logik [w:] Sämtliche Werke..., Bd 
VIII, s. 420.
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zmieniał swą postać. Ironia stała się elementarnym składnikiem pochodu 
Rozumu, dlatego będąc skutkiem jego „chytrości”, pozwalała triumfować 
Absolutowi.

Takie działanie ironii jest właściwe także planowi antropologicznemu: tu 
chytrość rozumu każe „namiętnościom działać na siebie, przy czym to, co 
dzięki temu dochodzi do istnienia, ponosi straty i ofi ary”281. Ironia tragiczna 
daje tu znać o sobie jako skutek ludzkiej aktywności duchowej. Istnieje tak-
że jako podstawa sztuki, która, zdaniem Solgera, jest bez niej nie do pomy-
ślenia. Ironia tragiczna stanowi więc swego rodzaju oszustwo, które pozwala 
jednak piąć się duchowi ku samorealizacji. Stąd bywa czasem określana jako 
ironia historii. Jeśli ironia romantyczna mogła się bawić i zabawiać historią, 
to ironia tragiczna w rozumieniu Hegla była immanentną siłą dziejów. Stąd 
i niezgoda na ironię romantyczną jako na proces przerywający konieczny 
pochód Rozumu.

Wedle Kierkegaarda działanie ironii romantycznej podważało nie tylko 
poszczególne elementy historii, lecz także całą historyczną rzeczywistość, za-
miast której romantycy zaczęli powoływać własną, nieprawdziwą fantazję na 
temat rzeczywistości. Usunęli więc to, co było obiektywne, a wprowadzili 
to, co subiektywne, co dodatkowo było wynikiem negacji.

Rozprawa doktorska Kierkegaarda O pojęciu ironii282, złożona z dwóch 
części, z których pierwsza omawia postawę Sokratesa ujętą jako ironia, 
a druga prezentuje dzieje tytułowego pojęcia, zawiera wielką dyskusję z te-
orią ironii romantycznej i ze Schleglem. Kierkegaard podkreśla, że w ironii 
romantycznej nie istnieje tożsamość istoty i zjawiska, co wpływa na możli-
wość zaledwie chwilowego, błyskawicowego osiągania samoświadomości za 
pomocą tego rodzaju ironii. Można więc mówić nawet o tym, że Kierke-
gaard zauważył ironiczne (i tragiczne) oszustwo ironii popełnione na ironii 
romantycznej: ten bowiem, kto używa ironii romantycznej, identyfi kuje się 
na chwilę z tym, co zaraz się rozpadnie, co zostanie zanegowane i obróco-
ne w nicość. Kierkegaard dostrzegł, że ironia romantyczna jest oszustwem, 
ponieważ pokazuje prawdę tam, gdzie jej być nie może, natomiast odrzuca 
zainteresowanie prawdą tam, gdzie właśnie jest to możliwe. Otóż kiedy iro-
nia wydaje się celem samym w sobie, wówczas umożliwia ironiście jedynie 
osiągnięcie nieskończonej, absolutnej negatywności283. Pojęcie, zapożyczone 
u Hegla, Kierkegaard rozwija następująco: ironia romantyczna „jest nega-

281 G.W.F. Hegel, Wykłady z fi lozofi i dziejów, t. 1, przeł. J. Grabowski, A. Landman, wstęp 
T. Kroński, Warszawa 1958, s. 49.

282 Über den Begriff  der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Ub. von W. Kütemeyer, 
München 1929. Fragmenty w tłumaczeniu na język polski: K. Toeplitz, Kierkegaard, Warsza-
wa 1980, s. 217–240.

283 „Unendliche absolute Negativität” wskazuje, że ironia potrafi  znieść granice bytu lub 
rozproszyć go w niebyt. S. Kierkegaard, Über den Begriff  der Ironie..., s. 261.
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tywnością, bo tylko neguje; jest nieskończona, bo neguje nie tylko to, tamto 
czy inne zjawisko, jest absolutna, bo to, czego siłę neguje, jest czymś wyż-
szym, ale czymś, czego przecież w ogóle nie ma”284.

Mówiąc inaczej: dla Kierkegaarda ironią ironii romantycznej jest to, że – 
wbrew zamierzeniom – nie doprowadza do tożsamości istoty i zjawiska, że 
nie powołuje poziomu, na którym owa odległość byłaby zniesiona.

Kierkegaard omawia także przeciwstawienie ironii romantycznej i zwąt-
pienia, które różnią się tym, że przedmiot ironii jest fi kcyjny, przedmiot 
wątpienia – rzeczywisty: „Podmiot, gdy wątpi, chce ciągle wnikać w rzecz, 
i jego nieszczęściem jest, że rzecz ta stale przed nim ucieka. W ironii pod-
miot w każdym momencie jest świadomy, że przedmiot nie ma realności”285.

Ironia romantyczna była dla Kierkegaarda subiektywną samowolą, której 
przyświecało przekonanie, że możliwe jest tworzenie świata i siebie samego 
jako działanie bezkarne, odsuwające możliwość zawiązania etyki. „Nieskoń-
czona negatywność” ironii romantycznej miała być także granicą romanty-
zmu, który narodził się jako zaprzeczenie skończonej i obiektywnej wizji 
świata. Opierając się na podstawach przedromantycznej estetyki, Kierke-
gaard stworzył więc w ostatniej części swej rozprawy nowe pojęcie ironii 
jako „skończonej pozytywności”, która nie neguje rzeczywistości, ale zaczy-
na nią rządzić286. Jej istota jest tym samym, czym zjawisko: stanowi ją zdol-
ność ograniczania, zamykania tego wszystkiego, co doświadczeniu ludzkie-
mu wydaje się otwarte, nieograniczone, pogrążone w dialektyce tworzenia.

Kierkegaard przy okazji krytyki ironii jako absolutnej negatywności 
przeprowadził także krytykę Hegla i jego sposobu widzenia ironii Schlegla:

Tymczasem dla ironii nie ma nic trwałego, ona traktuje wszystko z pełną swobodą 
według własnego upodobania (ad libitum); ale jeśli zechce to w pełni wyłożyć, 
wówczas wypowiada coś twierdzącego, przez co popada w sprzeczność wewnętrz-
ną, niwecząc własną doskonałość. Jeśli tedy Schlegel albo Solger powiadają: 
„Rzeczywistość jest tylko złudzeniem, zjawą, błahostką, nicością” – to mówią to 
zapewne na serio, atoli Hegel zakłada, że jest to ironia. Trudność, którą tu spoty-
kamy, polega właśnie na tym, że ironia – w ścisłym rozumieniu tego słowa – nie 
może nigdy wystąpić z jakimkolwiek twierdzeniem, ponieważ ironia jest cechą 
„dla siebie istniejącego podmiotu”, któremu w jego działaniu nic nie może się 

284 „Sie [die Ironie – W.S.] ist Negativität, denn Sie negiert bloß, sie ist unendlich, denn 
sie negiert nicht dieses oder jenes Phaenomen; sie ist absolut, denn das, Kraft dessen sie ne-
giert, ist ein Höheres, das doch nicht ist”. Ibidem, s. 264.

285 „Im Zwiefel will das Subjekt ständig in den Gegenstand hinein, und sein Unglück ist, 
daß der Gegenstand ständig vor ihm fl ieht. In der Ironie will das Subjekt aus dem Gegenstand 
heraus, was es dadurch erreicht, daß es sich in jedem Augenblick bewußt ist, daß der Gegen-
stand keine Realität hat”. Ibidem, s. 265.

286 Jako środek poznania świata, ale najoczywiściej różny od ironii romantycznej. Ta iro-
nia nadaje granice prawdzie, określa ją, i próbuje dać do zrozumienia racje rozproszonego 
bytu. Zob.: ibidem, s. 338.
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ostać. Dlatego ironia nie może się też sama wyrazić w postaci zwartego zbioru 
poglądów, jako że wobec ironii przecież nic nie może się ostać. Pogląd Schlegla 
i Solgera, że skończoność jest nicością, należy oczywiście potraktować tak samo 
poważnie, jak niewiedzę Sokratesa. W ostateczności ironista musi stale coś „usta-
nawiać”, ale to przezeń ustanawiane jest nicością. Jest niemożliwością, aby nicość 
potraktować poważnie, bo albo się do czegoś dochodzi (co ma miejsce wówczas, 
gdy się ją potraktuje spekulatywnie serio), albo się rozpacza (jeśli się ją traktuje 
osobiście serio). Ironista nie postępuje ani tak, ani tak, i w tym sensie można 
powiedzieć, że nie traktuje jej poważnie. Ironia jest nieskończenie lekką grą i ni-
cością, grą, która nie daje się zastraszyć nicością, ale ją (ironię) jeszcze potęguje. 
[...] Jeśli Hegel sądzi, że Schlegel nie traktował poważnie tego, że byt jest nicością 
pozbawioną rzeczywistości, to przecież musiało istnieć coś, co dla Schlegla miało 
wartość, gdyż inaczej jego ironia byłaby pustą formą. Dlatego można o ironii 
powiedzieć, że z  powagą traktuje „nicość”, o i le  nie jest  to poważne 
postępowanie z „czymś”287.

Dzięki tak określonemu stanowisku mogła się manifestować ironia tra-
giczna, ale nakierowana na przedmiot, na świat zewnętrzny lub na historię, 
a nie na podmiot. Dlatego Kierkegaard uważał, że Sokrates nie był posta-
cią tragiczną, lecz tragiczna ironia historii dotknęła tych wszystkich, którzy 
wydali na niego wyrok, sądząc, że to oni właśnie go wydają. Tymczasem 
Sokrates wydał wyrok sam na siebie i odniósł zwycięstwo ironisty absolut-
nie negującego to, co jest. Wszyscy prorocy i wielcy ludzie podlegają temu 
prawu. Nie byłoby postępu dziejów i ich uświadomienia bez tak działającej 
ironii tragicznej.

287 Cyt. za K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1975, s. 222, 223.





XI. Ironia – stan po destrukcji 

Wydawać by się mogło, że pisanie o ideach sztuki i koncepcji literatury, 
ściślej: o rozumieniu istoty tekstu literackiego przez Friedricha Schlegla, 
może mieć wartość tylko w zakresie historii krytyki lub w syntetyzujących 
ujęciach poetyki historycznej. Od słynnych, choć znanych dość wąskiemu 
kręgowi pisarzy, głównie poetów początku XIX wieku, teorii dotyczących 
„ironii romantycznej” i „transcendentalnej poezji uniwersalnej”, dzieli nas 
nie tylko okres ponad dwustu lat, ale i ogromna różnorodność doświadczeń 
lektury, trybów interpretacyjnych, wariantów konkretyzowania wypowiedzi 
literackiej, stylów pisania i czytania288. 

Nie można jednak odnosić się do myśli Friedricha Schlegla jedynie hi-
storycznie, w każdym razie nie można stosować do jej wyjaśnienia metod 
historyzmu i nauki o literaturze dostępnej początkowi XIX wieku, mają-
cych na uwadze ustalanie łańcucha przyczyn i skutków wiążących biografi ę 
i twórczość, pragmatykę stosowania zasad kompozycji tekstu i określanie 
jego artystycznych i moralnych celów; historyzm jako sposób myślenia na 
wzór przyczynowego ujmowania ciągu wydarzeń w kompozycji utworu li-
terackiego objawiał się w znaczącej epizacji sposobu przedstawiania historii 
i biografi i, w przekazywaniu wiedzy o wydarzeniach w dziejach i doświad-
czeniach indywidualnych pisarza na wzór legendy, opowieści mitologicznej 
lub sagi289. Podobnie też wypowiedzi na temat estetyki i poetyki dzieła lite-

288 W nowej estetyce francuskiej, będącej jednak pod wpływem powziętych przez 
Jacques’a Derridę niewykorzystanych przez Nietzschego wątków i konsekwencji myśli fi lo-
zofi cznej w odniesieniu do „pisania” i do „tekstu”, pojawiały się prace łączące romantyzm 
niemiecki z literaturą współczesną, że wspomnę książki na temat „szkoły jenajskiej”, Puszkina 
i romantyków francuskich (Jean-Louis Backes) czy prace nieżyjącego już Philippa Lacoue-
-Labarthe’a, znanego również z przekładów prac Nietzschego, Heideggera i Hölderlina. 
Książką, która ujawniła, że między romantyzmem niemieckim a literaturą (poezją XX wieku) 
istnieje współbieżność zasad stosowania mimesis (autor jest ważnym interpretatorem poezji 
i wyobraźni Paula Celana i „poezji tekstu”) jest L’imitation des modernes: Typographies 2, Paris 
1985; oraz – napisana wraz z Jean-Luc Nancy L’absolut litteraire. Th éorie de la litterature de 
romantisme allemande, Paris 1978, tłum. angielskie – 1988.

289 Taki kierunek utrwalił się w nurcie historii literatury kładącym nacisk na estetyczne 
podejście do faktów historycznych przedstawianych w utworach literackich; za drogowskaz 
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rackiego, a wśród nich również literackie teorie Schlegla, można ujmować 
jako złożone narracje i stosować do ich interpretacji klucze, którymi otwiera 
się konstrukcje fabularne, oparte na zależności przyczyn i skutków, użytecz-
ne w analizie dobrze skonstruowanych akcji, albo za ich pomocą wydoby-
wać tropy z dziedziny stylistyki i retoryki stosowane przez pisarza i odnosić 
wiedzę o nowej poetyce dzieła do tradycji literackiej, która stanowi gotowy 
zestaw używanych przez pisarza odniesień, cytatów, argumentów i alegorii.

Odsłaniając sposób, w jaki Schlegel korzystał z dorobku przeszłości, moż-
na poddać analizie psychologiczne i estetyczne uzasadnienie przyjętej przez 
niego drogi interpretacji i fi lozofi i twórczości290. Ale takie ujęcie, ze wszech 
miar porządkujące myśl Schlegla, byłoby zapewne wbrew samej naturze 
myśli jenajskiego fi lozofa, której istotą jest właśnie nieciągła refl eksja nad 
fragmentami, strzępami i ułamkami procesu twórczego utrwalonymi w, co 
prawda, formalnych fi gurach nawiązania i przeciwstawienia (Ideen), w trak-
towaniu historii jako pola działania przypadku i kaprysu, z czego może się 
narodzić powszechna prawda i uogólnienie o charakterze fi lozofi cznym (Be-
merkungen). Literatura i historia objawiały się Schleglowi w aktach pozornie 
tylko przypominających dialektykę przeciwieństw; fi lozof był mimo wszyst-
ko uczniem oświecenia i potrafi ł w zmienności oraz wielo wariantowości 
rzeczy, zjawisk i procesów dostrzec utrwalone esencjonalne zasady, a także 
podstawowe prawdy. Nawet zachowany fragment wypowiedzi fi lozofa, któ-
rego pisma prawie w całości zaginęły (na przykład Heraklita czy Talesa), lub 
wariant jakiegoś literackiego tekstu Schlegel potrafi ł „osadzić” na mocnym 
fundamencie wiedzy fi lozofi cznej, na „opoce” (Grundsatz) traktowanej jako 
podstawa (Prinzip) nowoczesnego dyskursu światopoglądowego.

Wydaje się, że trzeba raz jeszcze przyjrzeć się dyskursom Schleglowskiej 
„dialektyki procesu twórczego”, tym zwłaszcza, które zostały poddane zbyt 
jednoznacznemu opisowi przez komentatorów291. Chodzi o „siły tworzenia” 

takiej strategii uznałbym pracę: F. Beuggemann, Die Ironie als entwicklungsgeschichtlicher Mo-
ment. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der deutschen Romantik, Jena 1909.

290 Pewne zasady takiego postępowania badawczego stosowano w polskiej teorii literatury 
i estetyce w stosunku do twórczości i fi lozofi i Juliusza Słowackiego. Trzeba w tym miejscu 
przywołać wybitną w swoim gatunku i w tej dziedzinie pracę: G. Reicher-Th onowa, Ironia 
Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych, „Rozprawy Wydz. Filologicz-
nego PAU”, t. 63, nr 4, Kraków 1933.

291 Zmienia się sposób postrzegania ironii na skutek otwarcia nowych perspektyw ba-
dawczych przez absolutyzację tekstu (za Jakiem Derridą przede wszystkim) i dzięki „kon-
wersji tekstowej” Paula de Mana (w nowszych pracach zanika u niego rozumienie tradycji 
jako nawiązania do tekstu, a pojawia się „pole kontekstowe”, co oznacza właściwie wspólnotę 
dyskursu ironicznego. W Ironii romantycznej. Poetyka, konteksty, granice (Warszawa 1992) 
absolutyzowałem dynamikę sposobu prowadzenia sporów i budowania nawiązań z tradycją 
literacką; ale już po pracy Stanisława Balbusa Między stylami (wydanie drugie z 1996 roku) za-
interesowało mnie odrzucenie kategorycznej negacji i dostrzeżenie w samym podmiocie jego 
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i „siły destrukcji”, energie „budowania” i „niszczenia”, potrzeby „autokrea-
cji” i „samozniszczenia”. W wielu przypadkach te elementy procesu twór-
czego, jak kontrapunkty, miały praktyczne zastosowanie – na przykład wte-
dy, gdy kunsztowna forma powieści lub wiersza, precyzyjnie konstruowany 
obraz świata (na poziomie fabuły lub na poziomie dygresji), niespodzie-
wanie ulegały podważeniu lub były „brane w nawias” dystansującej ironii, 
przerwane humorystyczną, parodystyczną lub ironiczną interwencją autora, 
który właśnie zdeprecjonował albo odwołał to, co tak mozolnie budował. 
Twórczej destrukcji służyła tak zwana „transcendentna bufoneria” („bufo-
neria”, nie „błazenada”, gdyż Schlegel pisze o tradycji „dobrego włoskiego 
buff o z commedia dell’arte), która przemieniała jednolity estetycznie świat 
i język dzieła w obraz i język „świata na opak” lub ujmowała rzeczywistość 
przedstawioną w cudzysłowowe ramy umowności bądź też czyniła z dzieła 
zaledwie pretekst do wyrażenia zaskakującej kapryśnej i nieobliczalnej zara-
zem myśli, pozornie o wiele ważniejszej niż snuta refl eksja. 

Tak mogło być w przypadku pamfl etu, pastiszu, burleski, parodii i pa-
linodii, bo przecież w tych formach wypowiedzi literackiej „negacja” jest 
założona od początku aktu twórczego, nie wynika z „niespodzianki” czy na-
głego wprowadzenia przez autora innej niż dotychczas reguły gry; wynika 
z konwencji, i to dość jasno określonej – zwłaszcza w poetyce i retoryce 
XVIII wieku – ekspresywnej funkcji wypowiedzeń w nawiasach, a parte lub 
po prostu z umowy co do sposobu traktowania przedmiotu, o którym mowa; 
taka „założona negacja” wyprzedzała intencjonalnie akt twórczy, będąc jego 
pe r l okuc j ą  odsyłającą czytelnika – oczywiście mylnie – do i l l okuc j i292; 
innymi słowy: była realizacją odwrotnego, niż zapowiadała to forma gatun-
ku literackiego, sposobu przedstawienia tematu. Model taki oparty jest na 
paradoksie kłamcy, który wypowiada prawdę o tym, że zawsze kłamie.

Nie tylko o dialektykę procesu powstawania, raczej zaś „ustanawiania” 
(Bildnung) i samounicestwiania (Selbstvernichtung) dzieła chodziło pisarzo-
wi, ale również o taki rodzaj wymiany przeciwstawnych intencji i czynno-
ści, która była w pisarzu niejako „wcześniej” niż podjęty przezeń akt twór-
czy; była ona pierwszą fi gurą myśli wynikającą z samej natury dwoistego 
charakteru człowieka. Tego „archetypowego” charakteru przeciwstawienia 
biegunów, jako źródła natchnienia i twórczości, Hegel, mistrz ujawniania 
przeciwieństw, nie wydobył z fi lozofi i Friedricha Schlegla. 

Niezależnie od tego, jak bardzo była Heglowi obca nowoczesna myśl je-
najczyka – pokazuje ją jako ideę walki przeciwieństw wewnątrz samego aktu 

wewnętrznej i niejako monadycznie mu przypisanej „autonomicznej przec iwdążnośc i”, 
zakładającej, że tworzenie i burzenie należą do jednego porządku autokreacji.

292 Odwołuję się do artykułu: T. Cohen, Illocutions and perlocutions, „Foundation of Lan-
guage” 1973, nr 9.
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twórczego, a świadomość tej walki przedstawia jako wyraz ironicznej posta-
wy artysty wobec siebie samego. Podobnie jak później Kierkegaard, w tym 
przypadku zgodny z niemieckim fi lozofem, przedstawił Schleglowską myśl 
o ironii jako podwójnej negatywności (procesu i sposobu jego przedstawie-
nia), jako ideę pozbawioną jasnego i precyzyjnego potwierdzenia w systemie 
„dialektyki przeciwieństw”. Zobrazował ją jako romantyczną myśl wnikają-
cą w negatywność samej siebie, a wreszcie w sposób absolutny będącą ne-
gacją tej negacji. Oczywiście: refl eksja Schlegla nie mogła być przedmiotem 
zainteresowania fi lozofi i, gdyż jej sens nie docierał do zasad logiki. Hegel, 
przywiązany do wielkich pojęć i idei fi lozofi cznych, które sam stworzył, do 
koncepcji opartych na logice formalnej, nie mógł zaakceptować czegoś tak 
niepojętego dla klasyka fi lozofi i jak teoria fragmentu poetyckiego, metafo-
ryczna „mowa fi lozofi i” i wyobrażeniowa przyczynowość asocjacji pozbawio-
na implikatywności, owej podstawowej zasady każdego logicznego systemu. 
Sposób budowania i opisywania świata przedstawionego u Schlegla miały 
cechy konstrukcyjne a l e go re zy, z którymi prawidła logiki nie mogły wejść 
w rezonans; spełniała się tu matematyczna zasada „wyłączonego środka”. Do 
tych dwóch obszarów działania intelektu i wyobraźni, to jest do logiki i aso-
cjacji, miała dostęp tylko ironia, traktowana w postaci niemal upersonifi -
kowanej, reprezentującej trzeci głos w dialogu przeciwieństw, włączający się 
do porządków dyskursu literackiego i fi lozofi cznego, by je poddać oglądowi 
z dystansu, niejako z zewnątrz samego języka, z którego wyniknęła. W ten 
sposób mogły ulec „obniżeniu” wysokie tony wypowiedzi fi lozofi cznej oraz 
powaga utworu literackiego i mógł zostać zachwiany autorytet pisarza.

Ironia jako a l e go re z a  poplątania znaczeń była do pewnego stopnia 
obrazem wewnętrznie skłóconego z sobą romantycznego artysty i nie mogła 
być, jako akt o założonej dwukierunkowości, ideą ani pojęciem. Myśl tę przy-
wołuję nie po to jedynie, by wskazać na możliwe rozumienie ironii jako rodza-
ju kontradyktywnej fi gury (nie postawy, nie idei, nie pojęcia), fi gury zwróconej 
ku sobie samej i samą siebie podającej w wątpliwość (konstruuje fi kcyjne, ilu-
zyjne znaki bez znaczeń), ale dlatego, by przybliżyć ten rodzaj refl eksji o ironii 
jako procesie twórczym widzianym, na przykład przez Paula de Mana, jako 
podstawa nowoczesnych stylów konstruowania tekstów literackich. 

Ważne jest jednak – przynajmniej dla rozumienia punktu wyjścia wykła-
dów Paula de Mana o ironii293 – odczytanie ironii przez Hegla, gdy jest ona 
postrzegana jako siła burzenia tego, co stworzone. Istotą takiego postrzega-
nia była klasyczna metafi zyka, wedle której raczej istnieje „coś” niż „nic”. 
Aby negować rzeczywistość, podmiot musi ją najpierw stworzyć, a powo-
łaną do istnienia ująć za pomocą fragmentów wypowiedzi, maksym (często 

293 Zob. P.  de Man, Pojęcie ironii, przeł. A.  Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1999, 
nr 10–11, s. 20–24.
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metaforycznych, a nawet w postaci zapisów reakcji chemicznych), oddać jej 
charakter przez zestawione paradoksy, anakoluty, gnomy, przysłowia i exem-
pla. Czyni tak często za pomocą fi szek i notatek, wypisów i komentowanych 
cytatów konstruujących programowo niespójny tekst dzieła, respektując 
jako autonomiczne wypowiedzi pozostawione na etapie tworzenia – nieuła-
dzone wspomnienia, zapożyczenia i kontaminacje, głosy polemiczne i ripo-
sty. Jest to zarazem obraz tetycznej dwubiegunowości stworzonej rzeczywi-
stości, dwubiegunowości (dwoistości), w której układ t e z a  –  an ty t e z a 
–  s yn t e z a  nie istnieje, jak nie istnieje przeciwstawienie prawdy i fałszu, 
potwierdzenia i zaprzeczenia. W porządku takim mieści się jednak relatywi-
styczny układ „serio” – „nie serio”, który znamionuje nowoczesną w pojęciu 
Schlegla estetykę dzieła literackiego. 

Tradycję tej estetyki wyznaczać będą fabuły złożone, wielostopniowo 
rozgałęziane (interlacement), charakterystyczne dla Don Kichota Cervantesa, 
Orlanda szalonego Ariosta, „mrocznych komedii” Szekspira, a ze współczes-
nych Schleglowi – powieści Jeana Paula i „feerycznych dramatów” Ludwiga 
Tiecka. Zmieniona tradycja kluczowa dla nowoczesnej literatury oznacza 
także zniesienie utrwalonego porządku nawiązań do literatury dawnej, od-
wołuje pisarza i czytelnika do rozumienia twórczości artystycznej jako zaba-
wy, gry odniesień i zaprzeczeń, jest zatem otwarciem odbiorcy na aktywizu-
jącą lekturę utworu, w której „symfi lozofi a” polega na wspólnym tworzeniu 
nowego dzieła, czytanego wraz z jego interpretacją, jako dzieła wolnego 
i nieskrępowanego mocą obowiązku uszanowania tradycji poważnej lektury 
poważnych tekstów. 

Do słownika poetyki zostały wprowadzone terminy: k s i ą żka, b r u -
l i on, s ko rop i s, ab r y s i oczywiście – romantyc zna  k s i ą żka. Pisarz 
tworzy i wydaje książki, nie dzieła. Wydawca ma do czynienia z autorem, 
czytelnik kupuje książkę. Ten nowy duch relatywizmu i – jak by na to nie 
spojrzeć – minimalizmu w stosunku do tradycyjnej aksjologii dzieł litera-
ckich jest jednak zamknięciem w nawias często niezwykle bolesnego balastu 
doznań, z jakim przyszło borykać się nowoczesnym pisarzom. Jako przykład 
wymieniłbym tu Jeana Paula, którego utwory oparte na skomplikowanych 
losach i niekończących się egzystencjalnych dramatach osobistych zyski-
wały w okresie mozolnie zdobytej poczytności opinię „lekko napisanych” 
książek, „ironicznych zabaw pisarskich”, a nawet „dowcipnych i kpiarskich 
opowiastek”. Podziwiano przede wszystkim warsztat i pamięć literacką pi-
sarza – a przecież ten od wczesnej młodości po kres życia gromadził w ze-
szytach wypisy z licznych lektur, stworzył ogromną bibliotekę przepisanych 
cytatów, stanowiącą tekstowe muzeum pamięci, ocalające go przed nieli-
tościwym światem i często losem nie do zniesienia. Powieści Jeana Paula są 
jawnie inter tekstualne, ich mowa jest mową przywołań i odesłań do innych 
tekstów. To paradoksalnie uprawdopodobnia ich fabułę i nadaje jej głęboki 
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humanistyczny sens. Wiele z opowiadań i powieści napisanych przez Jeana 
Paula, liczne epizody zapożyczone od innych pisarzy, a wprowadzone do 
jego prozy, całe fragmenty narracyjne, nie mówiąc już o bohaterach po pro-
stu przejętych od wielu autorów (często Cervantesa, Goethego i Rousseau) 
to nowy kod intertekstualności polegający na swobodzie pisarskiej podob-
nej do kontaminacji w literaturze rzymskiej.

Można oczywiście unieść się godnością wynikającą z poszanowania praw 
autorskich i widzieć w takim postępowaniu po prostu kradzież, w dodat-
ku ujawnioną: wprawny czytelnik od razu rozpozna głos inny, głos inkru-
stowany, cytowany, a często w przywołaniu celowo deformowany. To, że 
Jean Paul, podobnie zresztą jak Friedrich Schlegel w Lucyndzie, z uczuciem 
pełnoprawności takiego postępowania tworzył tekst jako „tekst podwójnie 
pisany” – jest wynikiem prowadzenia ciągłej dyskusji z czytanymi dziełami 
literackimi, dyskusji toczącej się przez całe życie we wspomnianych dzie-
siątkach zapisanych zeszytów gromadzących cytaty. Zauroczenie pisarstwem 
Jeana-Jacques’a Rousseau, mające swój wyraz nie tylko w przybranym pseu-
donimie (Jean), ale i w profrancuskich ukierunkowaniach myśli społecznej 
i edukacyjnej, wielokrotne, i to przez całe życie, odwoływanie się do prozy 
i myśli fi lozofi cznej autora Emila, określało charakter pisarstwa niemieckie-
go twórcy, którym było zanurzenie się myślą w literaturze umiłowanego 
i prawie utożsamionego z sobą innego autora.

Wczesny niemiecki romantyzm, zwany jenajskim, uświadomił, że pisarz 
początku wieku XIX żyje w imperium tekstów, nimi oddycha, z nich bierze 
modele zachowania, inspiracje, z nich korzysta i bardzo często po prostu 
traktuje je jako własne. Mówienie (pisanie) innym głosem (piórem) jest jed-
nym z fundamentalnych praw, bez których nie byłoby intertekstualności 
w dzisiejszym rozumieniu. Pojęcie kradzieży tematu, wątku, postaci, a na-
wet całej akcji oczywiście było rozważane, lecz nie jako problem z dziedziny 
prawa czy etyki zawodowej. Przepisywanie, cytowanie bez podania źródła, 
przywoływanie i podrabianie jako fi gury kradzieży były usprawiedliwione 
odniesieniem ich do kategorii estetycznych. W tym właśnie widzę początek 
intertekstualności w jenajskim okresie działalności Friedricha Schlegla, kie-
dy nawoływał do dowolnego korzystania z tradycji literackiej i historii; Jean 
Paul zamknął fi lozofi ę tak pojętej twórczej wolności, wydając w 1804 roku 
Vorschule der Aesthetik (Szkoła wstępna estetyki). Wypowiada się w niej autor 
świadomy funkcji zapożyczenia jako uporczywego nawiązywania do tradycji 
literackiej i do tego, co w niej go fascynuje, co formułuje myśl i jej wy-
rażenie. Nie tylko dopuszcza wpisywanie do wydawanych książek obcych 
tekstów, traktując je jako swoje własne, bo przecież „nimi” myśli i „nimi” 
oddycha, ale również sposób ich wykorzystania traktuje jako probierz este-
tycznej, to jest: pisarskiej wartości autora, którego często przedstawia w ry-
sach postaci alegorycznej:
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Każdy pisarz wydaje na świat swojego, tylko sobie właściwego, anioła i swojego, 
tylko sobie właściwego, diabła; w zależności od tego, czy otacza ich licznymi rze-
szami postaci, czy przygarnia do nich jedynie ich garstkę – zostanie mu przyznany 
tytuł wielkiego pisarza lub też tego tytułu mu się odmówi. Właśnie dlatego autor 
małego kalibru niczego nie zyska, gdy ukradnie jakąś postać autorowi dużego for-
matu; byłby zamożniejszy, gdyby udało mu się jeszcze ukraść jego osobowość294.

Nie jest to jedyny element źródłowy intertekstualności. Podkreślam jego 
rangę dlatego właśnie, że przeprowadza on drogę od etyki i normy praw-
nej pisarstwa do estetyki jako dziedziny afi rmacji wolności twórczej opartej 
na grze, często dość swobodnej, materiałem należącym do literackiej tra-
dycji i – w dawnym przekonaniu – dlatego właśnie uświęconej. Francuski, 
obywatelski i republikański duch Jeana Paula z wysokiej rangą autorytetów 
kultury, z pisarskiej arystokracji, po prostu zadrwił. Siły sprawczej takiej 
demokracji pisarskiej dostarczyła mu twórczość literacka i myśl fi lozofi czna 
Jeana-Jacques’a Rousseau. 

Pisząc o dialektyce ironii, wprowadziłem ideę tetyczności zjawisk i idei 
w teorii Friedricha Schlegla. Ideę tę znamy z komentowanej i interpretowa-
nej już na początku XIX wieku tak zwanej fi lozofi i indyjskiej, którą przez 
pewien czas zajmował się tłumacz i edytor sanskryckich tekstów (na łamach 
powołanej do tego celu „Indische Bibliothek”), brat Fryderyka – August 
Wilhelm Schlegel. Jakie to były tłumaczenia – możemy sobie wyobrazić, 
biorąc za przykład choćby tylko metody tłumaczenia dramatów Szekspira 
przez Ludwiga Tiecka, przy czym trzeba od razu zaznaczyć, że Tieck prze-
kładał teksty pochodzące z tej samej grupy językowej, z angielskiego na 
niemiecki295. W wypadku tłumaczeń z sanskrytu rzecz jest jeszcze bardziej 
skomplikowana, gdyż tłumacz najwyżej w sposób poetycki – w jego mnie-
maniu – jest w stanie oddać naczelne idee i pojęcia tak odległych w fi lozofi i 
i mentalności dzieł, jak dramaty, modlitwy, traktaty i poezje staroindyjskie. 
Ceniono jednak odkrywczą i głęboką fi lozofi ę Indii, a w niej powiew wolno-
ści i powszechnego wybaczania ludzkich błędów, usprawiedliwianych pra-
wem ka rmy. Człowiek wedle tej, rzecz jasna, pobieżnie rozumianej fi lozo-
fi i, jest z natury swej dwoisty, a dobro i zło, smutek i radość, potwierdzanie 
i zaprzeczanie należą do cech wszystkich bytów wcielonych.

Moc autonomii świata duchowej i cielesnej wolności dwoistego podmio-
tu poznawano też za pośrednictwem idei zawartych w wierszach Dywanu 
Zachodu i Wschodu Goethego, ale znacznie później, gdyż jego sławny zbiór 

294 Jean Paul, Vorschule der Aesthetik, II. Hamburg 1804, s. 267. Wiele miejsca tym za-
gadnieniom poświęcają liczne prace (m.in. Rafaela Koskimiesa, Franza Stanzela i Kaete Fried-
mann) zawarte w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, wybór 
tekstów, oprac. i przeł. R. Handke, Kraków 1980.

295 Na temat znaczenia przekładów dramatów Szekspira i Calderona w poetyce XIX wie-
ku zob. moją książkę Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku, Bydgoszcz 1999.
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poezji opublikowany został w 1819 roku. Ponad dwadzieścia lat wcześ-
niej Friedrich Schlegel wskazywał, że możliwe jest jednoczesne istnienie 
„prawdy i fałszu” w naszych sądach, „ja” i „nie ja” jako fundamentu kon-
strukcji osoby, „tak” i „nie” w epistemologii, „dobra” i „zła” w moralności, 
„piękna” i „brzydoty” w estetyce. Obszary łącznego pojawiania się przeciw-
stawień, należące do antropologii, etyki, estetyki, a także teologii (dobry 
i jednocześnie zły Bóg) nie miały możliwości ekstrapolacji własnej negacji, 
stanowiła ona bowiem ich pierwotną wewnętrzną cechę. Energie przeciw-
stawiania bytowi sił wobec niego wrogich, wytyczające drogi negacji u gre-
ckich i humanistycznych fi lozofów opierających swe systemy na jońskiej 
fi lozofi i przeciwieństw wzajemnie się ograniczających (wyodrębniających), 
były właściwie jedynym sposobem samoidentyfi kacji podmiotu. Zanim na-
brał mocy poetycki aforyzm Novalisa: „j a  jest równie dobrze j a ,  jak n i e 
j a”, i w czasie, kiedy Fichte konstruował tetyczny system ego i non ego jako 
podstawę tożsamości podmiotu i fundament, na którym spocznie ego  ab -
so lu tne  (właśnie nie na negacjach budowane, ale na różnego rodzaju rela-
cjach między ego i non ego) – echa fi lozofi i indyjskiej, ulotne i jakby odbite 
zaledwie, mogły kształtować nowe drogi poznania, korzystające z wszystkie-
go, co tylko możliwe dla zbudowania nowej rzeczywistości w sztuce. Nowy 
twórca, twórca romantyczny, wprowadził do „biografi i jaźni” pierwotne 
współistnienie przeciwieństw jako istotę bytu, współistnienie odsłaniające 
się w samym zapisie procesu twórczego, który stał się swą własną reprezenta-
cją albo lepiej: reprezentacją twórc ze j  n i edookre ś l ono ś c i  (jako cechy 
każdego twórczego procesu). 

Paul de Man zapewne słusznie odczytując dawną ideę Hegla o związ-
ku myśli jenajskich twórców z refl eksjami Fichtego, wydobył podstawowe 
dla Friedricha Schlegla idee procesu twórczego z jego fi lozofi i, mianowicie 
z przeświadczenia – podstawowego przecież dla romantyków – o tym, że ist-
nieje tylko własne „ja”, i o tym, że „nie ja” z tego „ja” się nie wyłania (ani mu 
się nie przeciwstawia), lecz jest konstruktem językowym, formą przypisaną 
samemu „ja” (samo „ja” też jest u Paula de Mana takim konstruktem). Ego 
i non ego nie mają żadnych ograniczeń, bo ego nie zna jeszcze relacji do „in-
nych ja”. Podmiot, aby sam siebie w języku oznaczyć, musi być zarazem swą 
negacją. Idea tetyczności sprawia, że dwudzielność znaków uniemożliwia 
wydobycie ich prawdziwego znaczenia na wyższym, refl eksyjnym poziomie. 

Pierwszy skutek tej pr ze c iwdz i e lno ś c i  (Paul de Man), czyli 
p r ze c iw  dą żno ś c i  (Fichte), ujawnia się w próbach nadania literaturze, 
poezji zwłaszcza, statusu dyskursu fi lozofi cznego. Ten przecież musi być 
oparty, o czym wyżej pisałem, na implikacji i precyzyjnym wyrażaniu są-
dów wynikających z konkretnych przesłanek prowadzących do określonych 
wniosków. W dodatku zdania, którymi posługuje się język fi kcji, nie są zda-
niami według zasad logiki i nie mogą być sądami z jej punktu widzenia (jako 
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qua s i - s ądy). Poza tym układy fabularne w epice i dramacie oraz kreacje 
podmiotu lirycznego rodzą się w przestrzeni doświadczenia wewnętrznego.

Po drugie, założenie uprzedzające akt twórczy, zgodnie z którym zostanie 
odsłonięty mechanizm burzenia lub podważania tego, co podlega kreacji (na-
wet samego gestu twórczego), sprawia, że przedmiot przedstawiony staje się 
pretekstem, tematem procesu twórczego jest zaś sam ten proces. Można wręcz 
mówić o r e s emanty zac j i  czynności twórczych prowadzącej do formali-
zmu. Tematem twórczości jest ona sama jako czynność powoływania świata do 
istnienia, a nie wynik gestu powołania i utrwalenia owoców aktu twórczego.

Po trzecie wreszcie, zostaje podważony autonomiczny i indywidualny 
charakter procesu twórczego i konstruowania świata przedstawionego, po-
nieważ przekształca się on w czynność gromadzenia zbiorów przywołań, re-
plik, cytatów, parafraz będących składnikami „innej mowy”. Jest to rodzaj 
konstruowania alegorii procesu twórczego, jeśli fi gura ta oznacza „mówienie 
innych rzeczy”, „mówienie czego innego niż to, co właśnie jest mówione”, 
zatem prowadzi wprost do źródła słowa (allegorein – mówienie innych rze-
czy). Czasem wynika on z założonego syntetycznego planu zabawy z czy-
telnikiem, a czasem jest skutkiem analitycznego stosunku do tworzenia 
jako mozaiki tekstów przywołanych. Układania takiej moza ik i  (pojęcie to 
funkcjonowało w krytyce tekstów XIX-wiecznych; przypomnijmy, że Zyg-
munt Krasiński nazwał autora Beniowskiego właśnie moza ikowym a r -
t y s t ą) można było się nauczyć, gdyż polegało na uzyskaniu warsztatowej 
sprawności ironicznego pisarza. Była to ze wszech miar „ironiczna dydakty-
ka”, którą ilustruje dość dobrze znany fragment z „Athenäum”, przywoły-
wany przede wszystkim jako zarys określonej techniki pisarskiej, polegającej 
na ustaleniu przez autora przed rozpoczęciem pisania utworu konkretne-
go odbiorcy. Nie chodzi o grę prowadzoną z abstrakcyjnym czytelnikiem 
w procesie tworzenia, lecz o to, że język dzieła zostaje uprzednio ustalony, 
„zafi ksowany”, przeznaczony dla konkretnego czytelnika; dzieło, co para-
doksalne, będzie ex post traktowane jako wynik założonej gry z aktualnym 
jego odbiorcą. Friedrich Schlegel tak to precyzuje:

Pisarz analityk obserwuje czytelnika, badając, jaki on jest; potem sporządza kalkula-
cję i tak ustawia swoją maszynerię, aby wywrzeć na nim właściwy efekt. Pisarz syn-
tetyk konstruuje i stwarza sobie czytelnika takiego, jakim powinien być; wyobraża 
go sobie nie w stanie spokoju i martwoty, ale jako człowieka żywego i zdolnego do 
przeciwstawienia się. Pozwala, aby to, co wymyślił, stopniowo rozwijało się przed 
oczami tego czytelnika lub też zachęca go do wykazania własnej inwencji. Nie chce 
wywierać na niego żadnego określonego wpływu, a tylko wchodzi z nim w święty 
stosunek najbardziej intymnego symfi lozofowania czy też sympoezji296.

296 F. Schlegel, Kritische Ausgabe Seiner Werke, Vol. 2, Hrsg. von E. Behler, Munchen–Pa-
deborn–Wien 1967, s. 161; cytuję w przekładzie K. Krzemieniowej za: Manifesty romantyzmu 
1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, wyb. i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 41.
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Efekt, który miał być osiągnięty przez pisarza analityka, był związany 
albo z „interesownością” fabuły, to znaczy z funkcjami ekspresywnymi i mo-
ralizatorskimi narracji, albo z nagłym (lub ustawicznym) zaskakiwaniem 
czytelnika nieoczekiwanym zwrotem akcji czy też zadziwiająco śmiałą krea-
cją (a nawet parodią) samego autora. Tak miało być w przypadku ironicznej 
Lucyndy, w której takie efekty miały być dowodem otwarcia dzieła na moż-
liwe aktywne uczestnictwo czytelnika. Było to owo „współtworzenie” okre-
ślane przez pojęcia s ymf i l o zo fowan i a i s ympoez j i, przeniesienie idei 
fragmentaryczności tworzenia na nowoczesny sposób konstruowania form 
literackich. Podstawą takiego zamiaru Schlegla był po prostu jego sposób pi-
sania notatek, przekazywania ich przyjaciołom, pisemne dyskutowanie o ich 
treści, wreszcie – wymiana fi szkowej korespondencji. 

Pisarz syntetyk natomiast miał pobudzać wyobraźnię czytelnika utwora-
mi nieukończonymi, przerwanymi narracjami, fragmentami, szkicami, strzę-
pami i wariantami tekstów własnych i cudzych. Friedrich Schlegel marzył 
o traktowaniu literatury jako ujęcia obrazu człowieka, natury i historii w jed-
nym syntetycznym, opartym na przeciwstawieniach, geście wyrażenia idei:

Być może narodziłaby się zupełnie nowa epoka w nauce i sztukach, jeśliby sym-
fi lozofi a i sympoezja stały się tak powszechne i głębokie, że tworzenie wspólnego 
dzieła przez wzajemne uzupełniające się natury nie byłoby zjawiskiem odosobnio-
nym. Często nie można obronić się przed myślą, że dwa duchy, jak dwie połowy, 
mogłyby właśnie należeć do siebie, i tylko w tym związku być tym wszystkim, 
czym by być mogły. Gdyby istniała sztuka stapiania indywiduów oraz gdyby kry-
tyka postulatywna potrafi ła wyjść poza same życzenia, do których znajduje wszę-
dzie tyle okazji, to ja chciałbym widzieć Jean Paula i Petera Leberechta [Ludwiga 
Tiecka – W.S.] w jednej kombinacji. Właśnie wszystko, czego brakuje jednemu, 
ma ten drugi. Talent Jean Paula do groteski w połączeniu z fantazją Petera Lebe-
rechta mogłyby dać w efekcie doskonałego romantycznego poetę297.

Nie chodzi o wzajemne relacje t e z y  i  an ty t e zy, lecz o dynamiczne do-
pełnianie siebie samego, jak w ironii, o brakującą „drugą połowę” w drodze 
ku ideałowi. Zwróćmy uwagę, że takie marzenia były stanem naturalnym 
dla romantycznej antropologii; nie były obce również człowiekowi senty-
mentalnemu (w sensie nadanym s en tymenta lno ś c i  przez Friedricha 
Schillera)298; w wyrażanych w postaci maksym ideach Schlegla w jednym z re-
busów fi lozofi cznych na temat „dopełnienia życia brakującą drugą połową” 
pisarz stawia znak równości pomiędzy słowem „ironia” i słowem „miłość”.

297 F. Schlegel, Kritische Ausgabe, Vol. 2, s. 85, cyt. za: Manifesty romantyzmu..., s. 44, 45.
298 Chodzi o rozprawę O poezji naiwnej i sentymentalnej Schillera. W pracy Ingrid Stroh-

schneider-Kohrs, Die romantische Ironie in Th eorie und Gestaltung, Tubingen 1960, została 
utrwalona estetyczna lektura ironii romantycznej jako tekstowej gry z tradycją literacką, hi-
storycznymi i biografi cznymi dokumentami i dziełami sztuki. Przyczyną tej estetyzacji była, 
zdaniem uczonej, nauka wykładana przez autora Listów o wychowaniu estetycznym. 
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Tak czy inaczej, problem nowoczesnej literatury jest związany u Schlegla 
z językiem niepełnej możliwości wyrażenia siebie i własnego świata; jest więc 
problemem z zakresu tekstowych reprezentacji dyskursów (o różnych prze-
biegach i charakterach). Jeszcze ściślej – zagadnienie to dotyczy przekładu 
języka, za pomocą którego „ja” dokonuje opisu lub me t a fo re zy  świata od-
czuwanego i widzianego, przekładu na zobiektywizowane formy literackie. 
W wielu znakomitych pracach fenomen ten próbowano określić jako refl ek-
sję nad wyra ż a lno ś c i ą  (możliwością przekładu) konfesyjnych dyskursów 
Rousseau299. Początek takiej refl eksji widzę w fi lozofi cznej i romantycznej 
zarazem wczesnej twórczości Schlegla, w okresie jego działalności związa-
nym z romantyzmem jenajskim. 

Proces zrównoważonej walki sił samozniszczenia i samotworzenia, właś-
ciwy ironii w ogóle, a ironii romantycznej przede wszystkim, mógł jednak 
być powodem dramatu egzystencji, która obracając w gruzy zapamiętane 
z dawien dawna tradycje, manifestując bluźniercze podejście do kultury, 
traktowanie sztuki dawnych wieków jedynie jako pretekstu do wypowia-
dania się o samym sobie, powodowała zejście do piekieł zrujnowanej toż-
samości kulturowej, wprowadzała artystę we wzajem konkurujące z sobą 
dyskursy, doprowadzając do konfl iktu między mową opętanego i szaleńca 
a mową człowieka rozumnego. W tym dyskursie zawsze odsłaniają się zna-
ki dojmująco odczuwanej i wysłyszanej śmierci – towarzyszącej artyście od 
wczesnych lat. Tradycja literacka, kulturowa w ogóle, zostaje zastąpiona cią-
głymi nawrotami do iluzji siebie samego jako totalnego twórcy. Pisanie, ma-
lowanie, komponowanie staje się przeto aktem samounicestwienia. Proces 
twórczy przypomina epifaniczne odsłony strzępów rzeczywistości dostępnej 
pamięci.

299 Dyskursy te analizuje i interpretuje J. Derrida, Słowa podszepnięte, przeł. K. Kłosiński, 
w: idem, Pismo i różnica, Warszawa 2004, s. 292–293.





XII. Ostinato śmierci. Narracje

Kompozycja Księgi tysiąca i jednej nocy czyni ze świata przedstawionego 
dzieła układ wielostopniowy. Na pierwszym stopniu znajduje się określo-
na sytuacja fabularna odwołująca czytelnika (słuchacza) do rozpowszech-
nionej wiedzy dostępnej narratorowi, ale w zupełności pojętej przez Alla-
ha, że był niegdyś w dawnych czasach, w minionych wiekach i stuleciach, 
król pewien z Sasanidów znakomitych, pan rycerstwa i świty, niewolników 
i sług. Opowieść o królu Szachrijarze i jego bracie królu Szachzamanie, o ich 
podobnych w gruncie rzeczy zawodach miłosnych i o wyzbyciu się wia-
ry w wierność małżonek stanowi wypełnienie tej pierwszej ramy narracji, 
przy czym wydarzenia opowiadane na przemian przez królów, unaocznio-
ne przez interwencyjnie wprowadzane opowieści narratora, stanowią całość 
symetryczną i zamkniętą, dają się przedstawić jako mandala. Dla budowy 
wielostopniowego układu narracji ważne jest to, że uczestnik pierwszej sy-
tuacji fabularnej występuje jako narrator drugiej, pierwszy stopień stanowi 
bowiem ramę kompozycyjną dla opowiadań znajdujących się na drugim 
stopniu. Narrator wprowadza także postać Wezyra, ojca córek o smukłych 
kształtach, wielce pięknych i pełnych urody, które budują w kompozycji 
dzieła układ paralelny do królów, lecz z tego układu dla całości opowieści 
jako prymarny zostanie zawiązany jeden: króla Szachrijara i córki Wezyra, 
Szeherezady. Tę właśnie postać przejmuje narrator z pierwszego stopnia opo-
wiadania i to ona przejmuje jego głos, tak dominujący przecież na samym 
początku dzieła.

O narratorze tym wiemy w zasadzie niewiele: wzywa Allaha, podaje licz-
bę kolejnych nocy, mówi, kiedy Szeherezada przerywa swą opowieść, zdra-
dza kalendarium życia erotycznego władcy, czasem wydłuża czas trwania 
nocy, czasem dokuczliwie go skraca, w typowy sposób zajmuje się losami 
Szeherezady, mierzy czyny wartością praw moralnych islamu, a nade wszyst-
ko, co typowe dla poetyki siratu i dla konstrukcji hinduskich ksiąg (w ro-
dzaju Pańćatantry300), uprawdopodobnia swoją wypowiedź przez odwoła-

300 Pięcioksiąg, obejmujący swoim zakresem różnego rodzaju legendy, opowieści przy-
kładne, moralne i heroiczne opowiastki, bajki, napomnienia, pieśni.
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nia do wcześniej powstałych ksiąg i do powszechnie znanych legend. Służą 
temu również określenia, które nazwę f ama tyc znymi  (od łac. fuit fama): 
„mówiono, że”, „słyszano, że”, „prawią, że”... I jeszcze jedno, bardzo ważne 
potwierdzenie powagi postaci narratora i jego prawdomówności: fakt, że 
opowiada, że ma prawo opowiadać i że wie, jak to robić. Nie tyle bowiem 
oczywista rola narratora ramowego, polegająca na ukazywaniu dystansu 
czasowego, jaki dzieli poszczególne poziomy narracji jest tu pierwszoplano-
wa, ile odwołanie się do pewnego wyróżnionego stanu osoby posiadającej 
zdolność opowiadania fabuły, zdolność nadaną przez Allaha. Narrator ma 
wiedzę pozwalającą mu nawet ustalać stosunek słuchacza (czytelnika) do 
narratora opowiadań i może właśnie dlatego jest postacią w zasadzie anoni-
mową. W planie fabularnym dzieła jest o tyle istotny, że wprowadza postać 
Szeherezady.

Zauważmy jednak, że Szeherezada jest też ważna o tyle, o ile spełnia swe 
zadanie opowiadacza. Wnosi koloryt miasta, w którym się znajduje (Bag-
dadu), konkretyzuje się jako postać historyczna i rzeczywiście istniejąca. 
Wypełnia to wszakże jeden podstawowy cel: uprawdopodobnia wypowiedzi 
narratora ramowego. Tym natomiast, co konstruuje narrację personalną bo-
haterki, jest istniejący w opowiadaniach wektor zagrożenia życia, nachylenie 
procesu opowiadania ku takiemu momentowi, w którym ciekawość dalsze-
go ciągu opowieści będzie większa niż przekonanie o potrzebie unicestwie-
nia każdej kobiety. Tak właśnie dzieje się dlatego, że Szeherezada nigdy nie 
jest obecna w świecie, o którym opowiada. Jest, a zarazem jej nie ma. Staje 
się czystym procesem opowiadania, ukrywa się za postaciami, które przywo-
łuje, i to one przejmują w swoich opowieściach to wszystko, co stanowi o za-
wieszeniu czy napinaniu akcji. Postaci przywołane przez Szeherezadę mają 
inny niż ona status w ramach wielostopniowej narracji. Tak jest przecież 
z Sindbadem Żeglarzem, który występuje jako postać świata przedstawione-
go, ale jako postać przez siebie przekazana. Sindbad Żeglarz mówi o sobie, 
o swoim losie, o swojej desperacji podróżniczej i o swoich mocach (dzięki 
Allahowi jednakże) wyrwania się z opresji. To właśnie ów gąszcz przygód 
i niezwykła algebra nieocalonych i ocalonego z burz, zamętu, fal morskich 
i ognia paradoksalnie urealnia świat Sindbada Żeglarza, dowodzi prawdy 
jego zdarzeń i sam Sindbad uprawdopodobnia świat przez siebie stworzony. 
W dodatku wprowadzający temat słuchania o tych zdarzeniach Sindbad Tra-
garz poprawia lub dopowiada niektóre słowa Sindbadowi Żeglarzowi, sam 
wpływa zatem na jego opowiadanie już wewnątrz skonstruowanej sytuacji 
narracyjnej. Model ów przypomina ten wprowadzony przez opowiadania 
Szeherezady: Żeglarz przywołuje swój los jako ciągłą walkę z nadchodzącą 
śmiercią, samo opowiadanie zaś jako dowód przeżycia, ocalenia i zdolności 
opowiadania o tym, co się stało. W tym sensie Sindbad Żeglarz jest odpo-
wiednikiem Szeherezady, bo przecież opowiadanie i w jej przypadku jest 
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rezultatem uniknięcia śmierci. Zasadą konstrukcji horyzontalnej opowia-
dania w Księdze tysiąca i jednej nocy jest to, że wielu narratorów, niezależnie 
od poziomu opowiadania, na którym występują, nie wchodzi we wzajemne 
układy, nie uzależnia się jeden od drugiego, nie wtrącają się w inne opowia-
dania. Role są znane i przydzielone zgodnie z hinduską i perską tradycją: 
w opowieści nie można ingerować, nie wolno ich przerywać, gość słucha 
– pan domu opowiada (Sindbad Tragarz–Sindbad Żeglarz) lub władca słu-
cha – niewolnik zaciekawia go opowiadaniem (Szachrijar–Szeherezada). 
Zachowanie tego układu dowodzi przede wszystkim jednego: prawdziwości 
opowiadanych historii. Tylko zamącenie toku słuchania i opowiadania oraz 
zburzenie tradycyjnych ról w przekazywaniu opowieści mogłoby dowieść 
fałszu w każdej opowiedzianej historii. Dlatego też trudno wskazywać podo-
bieństwa z Dekameronem Giovanniego Boccaccia na przykład, a już w ogóle 
z powieściami i poematami dygresyjnymi czy romansem rycerskim (co czę-
ste zresztą), ponieważ inne są wschodnie zasady mówienia prawdy i fałszu, 
inaczej rozumie się prawdopodobieństwo. Mimesis polega bowiem na odpo-
wiedniości sytuacji przedstawienia czy wygłoszenia (stosowność), a nie na 
naśladowaniu zdarzeń zamkniętych i komponujących świat przedstawiony. 

Niejako antysymetrią Księgi tysiąca i jednej nocy jest dramatyzacja, raczej 
zaś c i ą g  d r amatyc zny  (dramaticule) Samuela Becketta Ohio Impromptu. 
Tematem akcji jest czytanie dawno już przeczytanego fragmentu tekstu. Bo-
haterowie to Słuchacz i Czytający. Problem, tematyzowany jako rytmiczny 
nawrót w narracji, wyraża zdanie: „niewiele zostało już do opowiedzenia”. 
I byłoby tak zawsze, gdyby nie to, że Czytający – jak zawsze – natrafi a na 
odwołanie do strony już wcześniej przeczytanej, do której zamierza wrócić, 
czyli odwołać się do wcześniejszego akapitu. Słuchacz daje znak, że nastąpiło 
przerwanie lektury, i Czytający wraca w rygory spolegliwego i posłusznego 
czytania ciągu dalszego, który jest t ak i  s am, a w każdym razie p r aw i e 
t ak i  s am jak poprzednie fragmenty. Zauważmy jednak, że ten pozorny 
przypadek (?), jedyne zresztą zdarzenie w sensie dramaturgicznym utworu, 
będzie każdorazowo wznawiany, ilekroć sztuka będzie czytana, słuchana, 
grana. 

Jest to oczywiście impromptu, utwór-nieutwór; nie jest to improwizacja 
ani szkic, ale przygotowanie utworu z określeniem jego dominanty, zatem 
coś w rodzaju wykresu krzywej, trzyczęściowej zwykle, w której centrum, sy-
metrycznie utkwione zresztą, tkwi zdarzenie. Tematem impromptu jest ono 
samo, tematem gry – gra, tematem formy zaś sama forma. „Niewiele zostało 
do opowiedzenia”, bohaterowie zginą, rozsypią się i rozpadną zgodnie z geo-
metrią szczątków. Popioły będą krystalicznie czyste. To Beckettowski koniec 
siratu. Podobnie jak Końcówka była końcem tragedii i zamykała Edypa Króla 
Sofoklesa wraz z jego wiekową tradycją, Radosne dni podawały w wątpliwość 
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dramat w ogóle, tak Ohio Impromptu unicestwia dzieje opowiadania w dra-
macie jako formy istnienia postaci mówiącej w dramacie. Szeherezada żyje, 
bo opowiada, Czytelnik Becketta ma już niewiele do opowiedzenia i potem 
w ogóle go już nigdy nie będzie. Kiedy powie to, co ma do wysłuchania 
Słuchacz. Przecież to, co Czytający mówi, jest tekstem napisanym przez Słu-
chacza! Czyta życie Słuchacza, który tego życia właśnie słucha.

Zagadnienie to jest jednak jeszcze bardziej skomplikowane, dotyczy 
bowiem umieszczania opowiadania w dramacie. Jak w zakończeniu Nie-
nazywalnego: „Nie mogę już. Muszę jeszcze”, pojawia się tu ów „atak na 
l ogocen t r y zm i Kartezjański wszechświat”301, tak w samym tekście dra-
matyzacji w Ohio tekst czytany, paradoksalnie, „obwieszcza wszelką nie-
obecność”, a taki przypadek rozważał przecież Derrida302. Akcja w drama-
tyzacji Becketta jest przeciwko temu, co jest mówione, a więc z punktu 
widzenia dramaturgii obraca się przeciw tekstowi, jest dalece chorobliwą 
afazją wypowiedzi. Impromptu jest oczywiście koncertem na jeden głos, so-
liloquium, Czytający to instrument, Słuchacz – dyrygent, jak chciał przy-
wołany już Gontarski. Co więcej, ten, kto czyta, czyta dawno zamkniętą 
historię Słuchacza, zatem czyta jego życie i w tym czytaniu raz zatrzymuje 
się na określonej, zawsze tej samej stronie, by wróc i ć  –  n i e  wróc i ć  do 
przeczytanego dawno tekstu.

Tym, co po dramacie zostanie, jest konkretna liczba oznaczająca numer 
tej jednej strony, która (celowo bądź też przypadkiem) została oznaczo-
na jako dominanta powro tu -n i epowro tu. Strona czterdziesta, akapit 
czwarty:

Tam, na tym krańcu, znów ogarnął go dawny lęk przed nocą. Po tak długiej 
przerwie, jakby nigdy go nie ogarniał. (pauza. Spogląda bliżej) Tak, po długiej 
przerwie, jakby nigdy go nie ogarniał. Straszliwe objawy opisane dokładnie na 
stronie czterdziestej akapit czwarty – ( chce odwrócić stronice do tyłu. Powstrzy-
many lewą ręką S, powraca do stronicy, na której przerwał) – wystąpiły tym razem 
ze zdwojoną siłą. Znowu miał białe noce. Jak wtedy, gdy jego serce było jeszcze 
młode. Bezsenne, bez krzepiącego snu, aż do – (przewraca stronicę) – zarania.

Pauza.
Niewiele już zostało do opowiedzenia. Pewnej nocy –
[...]303.

To ta strona, liczba powrotu do poprzedniego tekstu we wcześniejszym 
akapicie jest w centrum opowiadania. I cyfra ta, podobnie jak wymieniane 
przez narratora cyfry i liczby oznaczające kolejne noce Szeherezady, jest tym, 

301 S.E. Gontarski, „Ohio Impromptu”. Gra przeciw tekstowi, przeł. E. Jasińska, „Dialog” 
1983, nr 3.

302 J. Derrida, Writting and Diff erence, Chicago 1978.
303 S. Beckett, Ohio Impromptu, przeł. A. Libera, „Dialog” 1983, nr 3.
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co pozostanie. Jak owa zbawienna tysięczna i pierwsza noc, oznajmująca da-
rowanie życia Szeherezadzie, jest otwarciem na wolność, tak też zbawienna 
dla męki bohatera Becketta będzie ostatnia noc czytania tekstu, taka mia-
nowicie, że strony już nigdy nie zostaną na nowo przywołane i nie będzie 
powrotu do poprzednich akapitów. 

„Postaci tak samo podobne”, jak mówi o tożsamości głos nagrany na 
taśmie magnetofonowej w Kołysance (Berceuse). Niewiarygodne, ale tekst 
ten powstał na zamówienie aktorki. Niewiarygodne, bo tekst Kołysanki jest 
prawie mistyczny, jeśli coś może być „prawie mistyczne”, to znaczy: tak się 
go odbiera jak Najświętszy Sakrament ostatni raz w życiu. Co zaś do Ohio 
Impromptu, tekst powstał na zamówienie Stanleya Gontarskiego, który or-
ganizował konferencję naukową z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy 
urodzin Becketta w maju 1981 roku. Tytuł sympozjum to Samuel Beckett: 
Humanistic Perspectives. Właśnie w Ohio, w Th urber Th eater, na Uniwer-
sytecie w Columbus (w stolicy stanu) wystawiono Impromptu w reżyserii 
Alana Schneidera. Oczywiście Ohio to nie Dublin ani Paryż, nawet nie pe-
ryferia Londynu. To nudny, jałowy stan. Mgły i straceńcze klimaty unoszące 
się nad nudnym wolnym biegiem rzeki Ohio niemającej zamiaru rozlać się 
w Missisipi. W lejowym ujściu wód powstało wiele wysp, wysp nietrwa-
łych, wzniesionych same przez siebie ze szlamu i mułu, z błota i odpadków 
produkcji rolniczej, z której słynął ów stan. O wyspie też mowa, a raczej 
o „owalu Łabędziej Wyspy” w Ohio Impromptu. Jankeskie Ohio’country to 
głównie opowieść o wierności małżeńskiej, jakby była ona zaletą związku 
u mormonów! Wszyscy wiemy, również z polskiej ludomiłej wersji pewnej 
ballady, że „nie ma już dziś takiej pary jak w Ohio Marry i John”. Cóż taka 
Marry i cóż taki John robią, kiedy ich nie widać w pracy ani w kościele? 
Otóż oni czytają Księgę, po amerykańsku ułatwioną, Świętą Księgę. Ale nie 
czytają razem, jak to u mormonów, czyta John, słucha Marry, a dziecko, naj-
starszy syn (ten musi być w porządnej rodzinie), paluszkiem wodzi po tek-
ście i lękając się, że ojciec uderzy go, kiedy zgubi miejsce, w którym wzrok 
ojca właśnie wyłuskuje angielską literkę, czyta wraz z nim. Jak w pokazanej 
lekturze w tekście Becketta. Jak w lekturach protestanckich w ogóle. Tekst 
jest tu sprawą tak ważną, bo jest zapisaną mową Boga, którego gniewu z po-
wodu ludzkiej nieuwagi należy się bać. Ten gniew jest znakiem kary bożej, 
czyli okrutnej śmierci. 

A jak wystawić tekst (co to znaczy: wystawić tekst?), który sam jest pod-
dany własnej autodestrukcji? Tylko czytając tekst, aż – jak w innym dziele, 
jak w Nacht und Träume i w Ustach – zamieni się w muzykę albo rytm ot-
wieranych i zamykanych ust. Wróćmy jeszcze do Ohio Impromptu, właśnie 
pytając o to, jak wystawić ten tekst; oznacza to przede wszystkim próbę od-
powiedzenia na pytanie o to, co o tekście wiemy. „Ku czemu stoi oko” czy-
telnika i zarazem reżysera dramatu? Odpowiedź znalazłem w tekście egzem-
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plarza reżyserskiego Radosława Stępnia. Jego wstępną analizę (prowadzącą 
już do interpretacji sztuki) pragnę przytoczyć in extenso, uważam bowiem, 
że jest to tekst otwierający wyobraźnię na wewnętrzne rytmy procesu two-
rzenia w pracy Samuela Becketta:

Ohio jest niemal w całości wielkim, równinnym terenem rolniczym, graniczącym 
z resztą USA przez płynącą na południu stanu rzekę Ohio. Rzeka została wyobra-
żona na pieczęci stanowej. Pieczęć przedstawia dwa snopy zboża na równinnym 
terenie i rzekę oddzielającą płaski krajobraz od górującego na horyzoncie słońca. 
Horyzont Ohio to niemal zawsze prosta linia, tylko czasem zakłócana przez bu-
dynki gospodarcze farm. Prosta, pozioma linia, która, zamiast zmieniać kształt 
w miarę podążania w jej kierunku, przesuwa się jedynie, odsłaniając coraz dalsze 
połacie płaskiej ziemi. Pod względem urozmaicenia krajobrazu Ohio przypomina 
położone na tej samej szerokości geografi cznej stepy i pustynie. Nieliczne wer-
tykalne punkty – wiatraki, maszty radiowe – narażają się tylko na śmieszność 
w obliczu uporczywej płaskości terenu. Linia prosta jest kształtem szczególnym. 
Jeśli wywodzić z niej znaczenia, linia prosta może uspokajać, może zapewniać 
o ciągłości czasu i zdarzeń. Jednak na dłuższą metę, linia prosta bez śladów złama-
nia (bądź ze śladami, które kompromitują same siebie) przekonuje o niemożliwo-
ści wyrwania się z miejsca, w którym się przebywa, to zaś, co w niej uspokajało, 
zapewniając o ciągłości – przeraża, uświadamiając małość jednostki wobec nieza-
przeczalności i konkretu nieprzesuwalnej i niezniszczalnej linii horyzontu. 

Deszcze padają tu z rzadka – wilgoć z oceanu zatrzymują Appalachy. Niewiele 
chmur przelatuje nad równiną. Po pustym niebie w dzień przesuwa się słońce, 
w nocy księżyc, ich współpraca zapewnia umiarkowany klimat z czterema, re-
gularnymi jak w zegarku, porami roku, i stałe światło. Dla roślin uprawianych 
w całym stanie jest to bardzo dobre – ale ludzkie oczy szybko przystosowują się do 
niezmiennego naświetlenia i wkrótce pora dnia staje się obojętna. Człowiek i tak 
tkwi w ciemności, a wtedy jedynym, co można robić, jest słuchanie czytanych 
słów, które niczego nie rozświetlają, i oczekiwanie na deszcz.

Ohio nie jest zbyt dobrą sceną dramatu. Materią, w której wykuty zostać 
może teatr, nie jest tam zbocze góry, a przestrzeń nieruchomego, suchego powie-
trza. Niezmienność krajobrazu sprawia, że istota poruszająca się w owej przestrze-
ni relatywnie wcale nie zmienia punktu położenia, może mieć złudzenie tkwienia 
w tym samym miejscu mimo prób przemieszczenia się. Człowiek – egzystencja 
dramatyczna istniejąca na takiej scenie, szukająca sensu w bytowaniu w tym kon-
kretnym miejscu – może dojść do wniosku, że spoczywa na łonie złośliwego de-
mona. Czy warto dać się oszukać?

Gdyby na rzece oddzielającej ziemię od tarczy słonecznej była wyspa, sta-
łaby się ona konkretnym punktem na widnokręgu, przerwaniem ciągłości linii 
horyzontu, uwolnieniem od przekleństwa ciągłego funkcjonowania bez punktu 
odniesienia. Gdyby dało się zobaczyć choć kraniec takiej wyspy... Bez niej można 
tylko bezsilnie uderzać w stół.

Jestem na urlopie. Wyrzucony na urlop.
Z powrotem, powiedzieli, na 24 godziny.
O mój Boże, powiedziałem, tylko nie to.
Przykryj się tym całunem, powiedzieli, bo znowu umrzesz z przeziębienia. 
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Z pewnością nie, powiedziałem.
Załóż tę czapkę, powiedzieli, na twoją martwą czaszkę.
Na pewno nie, powiedziałem304.

Samuel Beckett nie chciał pisać Ohio Impromptu.
Najpierw długo namawiali go, by odpoczął. Przerażeni Towarzystwem, siłą 

wciskali czas na trochę odpoczynku po przepracowanym w pocie czoła roku 
1979, który przyniósł mu Partię solową, trochę „tej okropnej prozy” i poważne 
pogorszenie zdrowia. Dlatego Stanley Gontarski, szykujący sympozjum becketto-
logiczne w Columbus, poprosił o coś małego, niepublikowanego, najlepiej z szu-
fl ady. Szufl ada była jednak pusta.

I z tym samym uporem, z jakim powtarzali mu, by odpoczął, zaczęli tłuma-
czyć mu negatywne konsekwencje związane ze zbyt długim pozostawaniem bez 
zajęcia. Tak jak wyrzucili go na urlop, tak teraz wyrzucili go z urlopu. Niech na-
pisze cokolwiek, choć dwie strony, bez przygotowania, in promptu. 

Lamus Nowego Świata, powiedzieli, Ohio. Nie możemy być już bardziej konkretni.
Pauza
Wysłane prosto do najbliższego kampusu, dedykowane im.
Komu? powiedziałem.
Studentom, powiedzieli. I profesorom.
O mój Boże, powiedziałem, tylko nie to.

W ten sposób powstało Ohio Impromptu – jedno z najkrótszych i najdziwniej-
szych dzieł Becketta. Zrodzone z potrzeby chwili, pod ciśnieniem setek innych 
chwil. Wymuszony i nietrafi ony prezent urodzinowy dla samego siebie, stanowią-
cy mimochodem soczewkę twórczości całego życia.

Co mam im powiedzieć?
Bądź sobą, powiedzieli. Pozostań sobą.
Sobą? Co insynuujecie?
Pauza

Niewiele już zostało do opowiedzenia. „Poeta robi z siebie jasnowidza przez długie, 
bezmierne i wyrozumowane rozregulowanie wszystkich zmysłów. Wszystkie po-
stacie miłości, cierpienia, szaleństwa, sam znajduje i wyczerpuje wszelkie trucizny, 
aby zachować z nich kwintesencję” – tyle Rimbaud.

Beckett pisał swój dramat in promptu, bez przygotowania. Przed pisaniem nie 
doznał iluminacji. Nie wyszukał sobie tematu w dziełach klasyków, nie prześle-
dził najnowszych trendów w celu znalezienia formy. To, co przedstawił, jest po 
prostu pewnym etapem w procesie „przeżuwania” i „wymlaskiwania” kolejnych 
odsłon tych samych motywów. Trzymając w pamięci lub jakimś innym organie 
duszy to, co stworzył do tej pory, dał wyraz temu, co stało najbliżej wyjścia. Nie 
precyzował – po prostu przelał na papier pewien obraz, który zaprzątał jego myśli, 
jak niewydany tekst szufl adę biurka. Działał in promptu. I tak, choć przedsta-
wiona przez Becketta sytuacja dramatyczna może na pierwszy rzut oka wydawać 

304 Zapis z rękopisu Ohio Impromptu w tłumaczeniu własnym na podstawie: Samuel Be-
ckett: Humanistic Perspectives, ed. M. Beja, S.E. Gontarski, P. Astier, Columbus 1981. 
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się nieco banalna, szczególnie w kontekście innych jego utworów (czasem słyszy 
się wyrażenie „sztampa beckettowska”), to tu właśnie pojawia się rola reżysera 
– musi on uwierzyć, że za wszystkim, co napisał autor, stoi doświadczenie fer-
mentujące w jego wnętrzu i w końcu wypuszczane w takiej, a nie innej formie. 
Nie da się w pełni zrozumieć doświadczenia stojącego za Ohio Impromptu, ale 
można poznać postacie, jakie przyjmuje w innych utworach Becketta tak, by sta-
nąć jak najbliżej źródła, z którego wyszedł i ten tekst. Wówczas reżyser staje się 
jasnowidzem poprzez nie tyle rozregulowanie wszystkich zmysłów, a raczej przez 
dostrojenie ich do wyczuwalnych w dziele poruszeń wnętrza artysty, zrównanie 
swojego rytmu z rytmem „przeżuwania doświadczenia”, którego produktem jest 
tekst, i obserwację tego, jak owo dostrajanie i dostosowywanie pracuje na jego 
doświadczeniach – jego „postaciach miłości, cierpienia, szaleństwa”, jak rezonuje, 
wykwita w postaci skojarzeń oświetlających tekst w zupełnie nowy sposób. Może 
go to zaprowadzić w rejony tak dalekie od tekstu, że ciężko nawet prześledzić 
ścieżkę, po której szedł – czasem jednak pozostaje w obrębie formy nadanej przez 
autora. Tak czy inaczej, nie można wówczas już mówić o banałach – wszystko jest 
bowiem przepuszczone przez wnętrze twórcy spektaklu, depozytariusza wypo-
wiedzianych przez autora słów-koron doświadczenia. Ohio Impromptu jest o tyle 
szczególnym przypadkiem, że – choć w wielu aspektach zostało przez Becketta 
zaplanowane bardzo precyzyjnie – pozostawia całkiem sporą wolność interpreta-
cji. Tekst ten jest jak gdyby szkłem witrażowym – nie da się, co prawda, zmienić 
jego struktury, tak jak witraż nie może stać się np. sztabką złota czy pryzmatem. 
Można na nim jednak namalować wszystko, na co tylko pozwala jego rozmiar 
i prześwietlić światłem o dowolnym źródle, kolorze i natężeniu305.

Do wykonania Księgi tysiąca i jednej nocy potrzebne są łóżko (dywan słu-
ży do obrad i reprezentuje styl podniosły spraw) oraz dwoje ludzi o przeciw-
nych temperamentach i dopełniających się wzajem płciach. Potrzebny ten, 
kto mówi (potrzebna ta, która mówi), i ten, kto słucha. Warto pamiętać też 
o obecności głosu, który informuje, że wstał nowy dzień i opowieść została 
przerwana. Zasada grzeczności nie pozwala jednak przerwać mówiącemu; 
gdyby tak się stało, mielibyśmy na Wschodzie początki techniki dygresyjnej, 
źródło ironicznego dystansu i gry z tekstem i jego autorem. Nie zostałaby 
więc uszanowana podstawowa zasada prawdziwości tego, co jest mówione. 
Przerwać może tylko Allah i to on wzywa na modły wraz z pojawieniem się 
pierwszego promienia słońca, naturalnego i boskiego znaku dla Szehereza-
dy, odtąd już milczącej. Opowieść musi się zacząć wraz z nadejściem lampy 
Allaha i jest to warunek utrzymania bytu w całości i ciągłości. Nie przerywa 
się i nie poprawia w trakcie lektury i słuchania – jakże inaczej niż w Ohio. 
Temu napomnieniu, jako parabola, służy pierwsza, a więc najważniejsza 
opowieść narratora ramowego: Opowieść o ośle, wole i gospodarzu. To naj-
bardziej udialogizowana wewnętrznie część dzieła, poprzecinana cytatami, 
przywołaniami, wewnątrztekstowymi przypisami, które sprawiają, że chaos 

305 „Ohio Impromptu”. Projekt inscenizacji dramatu Samuela Becketta, wrzesień 2014, 
Archiwum PWST w Krakowie.
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nimi wywołany objawia przed słuchaczem lęk Wezyra o życie Szeherezady 
zdecydowanej na skosztowanie królewskich eliksirów namiętności. Kiedy 
opowiadasz, zdaje się mówić Wezyr, zamknij drzwi, by nikt nie widział bo-
leści, w jakiej rodzi się opowieść. 

Potrzebne są ławka i dwie osoby. Jak w dramacie Ławeczka Gelmana 
albo, na upartego, w Ożenku Gogola. Albo w klasztorze na Atos w Bra-
ciach Karamazow Dostojewskiego. Potrzebny jest koniecznie narrator, i jest, 
ale jego obecność szczególnie i wyraziście zaznacza się na początku drugiej 
części Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa306. Objawia się jako osoba wprowa-
dzająca czytelnika w założoną uprzednio sytuację dialogową. Ten czytelnik 
miałby bowiem twierdzić, że nie ma prawdziwej miłości, na co narrator od 
razu odpowiada: „Któż ci powiedział, że nie ma...”. Przejmując inicjatywę 
fundatora opowieści, jest pewien, że to on właśnie przedstawi, jak wygląda 
prawdziwa miłość. Ma przygotowaną tezę i sporo argumentów, epizodów 
opowiadania, lecz paradoksalnie argumenty te podważą lub jedynie zrela-
tywizują odważną tezę. W języku marksowskim nazywało się to „obratitsja 
protiw swoji protiwpołożnosti”.

Ponieważ teza zostaje mocno podważona, w epilogu mamy już postać 
narratora zszarzałego, ściśle określonego przez konwencję literacką, boleśnie 
zobiektywizowanego, jakby narratora czytającego swój własny, ale nie taki, 
jak powinien być ostatecznie, tekst. Tylko z jednego zdania wiemy, że słyszał 
o całej przedstawionej historii, w dodatku od osób – jak by to powiedzieć 
– częściowo nietrzeźwych, a w dodatku pokrzywdzonych w teatrze przez 
Wolanda. W końcu narrator przyznaje, że opowiada (dlaczego nie: „opo-
wiedział”?) wydarzenia, które znane mu są zaledwie ze słyszenia. A przecież 
w części pierwszej obserwował, sprawdzał, dokumentował, potwierdzał, po-
dawał w wątpliwość, dopowiadał, cytował, komentował i snuł prawdopo-
dobne kierunki zdarzeń. Bywał nawet jak mag – przewidujący. Mądrzejszy 
od postaci, które wprowadził, zdradzający nawet zakończenie akcji, podkre-
ślający znaczenie upływu czasu, zakłócający przebieg zdarzeń poprzez bu-
rzenie horyzontalności wertykalnymi liniami opowieści o swoim własnym 
dojrzewaniu i o kierunku własnej drogi. W zakresie poetyki powieści – pełni 
funkcję sprawnego teoretyka piszącego powieść: wie, jak w Księdze tysiąca 
i jednej nocy narratorzy tworzą odrębne, niezależne opowiadania: autonomi-
zują je w ten sposób, że opowiadanie kończy się i zaczyna od tych samych 
zdań. Tematem narracji jest tu więc uwidocznienie sprzeczności pomiędzy 
opowiadaniem narratora a sposobem opowiadania. Sprawozdawca i komen-
tator są w zasadzie na przeciwnych biegunach, pozornie budując tę samą 

306 Korzystam z wydania polskiego, przeł. I.  Lewandowska, W.  Dąbrowski, Warszawa 
1980.
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rolę. Im bardziej staje się niepewny (poddany demaskacji), tym chętniej 
konkretyzuje swe postaci, opowiada nawet, jakimi głosami mówią, co wzbu-
dza nieufność, co ważne, a co nieważne w ich wypowiedziach. Szeherezada 
wie, że jeśli mówi (dopóki mówi) – przeżyje; narrator Bułhakowa wie, że je-
śli powie, co wie – zginie. Dlatego zaszywa się w korytarzu konwencjonalnej 
narracji w epilogu powieści: to nie rosyjski człowiek mówi, to tylko literacka 
konwencjonalna postać wypowiada.

Jak w założeniu, że istnieje czytelnik, który twierdzi, że nie ma prawdzi-
wej miłości, odsłania się narrator pierwszego stopnia, tak z odpowiedzią na 
supozycję, że nie ma Boga, śpieszy nie kto inny jak Woland, chcący, wbrew 
(a może właśnie dzięki) swej diablej naturze dowieść, że Bóg istnieje. Czyni 
to zresztą tak sprytnie, że zahacza swą obecność w dokładnym przywołaniu 
słów „kogoś” z początku opowieści. Anonimowa postać nagle odsłania się 
jako Woland właśnie, jako zahir, jako dż in. Jest oczywiście różnica między 
jednym i drugim bytem, ale ich wspólną częścią jest to, że pojawiają się 
jako cienie pragnień. To o tyle ważne, że opowiadanie Wolanda stanowi 
część rozpisanej na głosy historii Piłata, której odrębnymi, nieprzenikający-
mi się całościami są opowiadanie Mistrza (opowiada Iwanowi Bezdomnemu 
o swojej książce) oraz sen Iwana, opowiadany przez anonimowego narratora. 
A jednak ten anonimowy narrator opowiada historię snu tak samo jak Wo-
land i jak Mistrz. Różnica polega na tym, że anonimowy narrator przywołu-
je i przytacza opowieść Wolanda, tworząc w ten sposób układ stochastyczny, 
nakierowany na dominującą falę narracji, która ostatecznie nie ma swego 
sprawcy. A jeśli już, to jest nim konwencjonalny narrator znany z epilogu. 
Skąd zatem ta siła iluzji, która dopomina się o dominantę fabuły? Myślę, 
że pochodzi ona ze znajomości trybu opowiadania, wiązania konkretnych 
zdań w odrębną całość, w rodzaj hipertekstu (narracja wertykalna, jak to 
określam), zbierającego widome, choć szczątkowe, rudymentarne fragmen-
ty różnych wypowiedzi. Jest to zasada przeprowadzania śledztwa w izbie za-
trzymań, areszcie lub w celi prokuratury. Do tego potrzebne są stół, żarówka 
i słuchacz (śledczy). Jest też sprawą dość dobrze znaną, że aresztowani uczą 
się na pamięć tego, co powiedzieli, stosują „mowę podwójnie mówioną”, 
a przede wszystkim zdobywają umiejętność identycznego wiązania raz przy-
wołanych zdań. Historia o Piłacie rozpoczyna się od tych samych słów, od 
tego samego miejsca, w którym przerwał ją Mistrz. Jest to typowe dla form 
mówionych, nie pisanych, dla takich form, w których narrator przedstawia 
się jako ktoś ciągle zmienny, zaskakujący innością, a jednak pamiętający 
niektóre frazy już przywołane przez którąś jego postać. Tej wieloimienności 
narratora towarzyszy jednak trwałość określonych konstrukcji językowych. 
To owe formy bezosobowe, odnoszące się jednak do samego opowiadacza: 
„trzeba powiedzieć od razu, że...”, „trzeba od razu zaznaczyć, że...”, „trzeba 
stwierdzić, że...”, „istnieje potrzeba powiedzenia, że...”. Obiektywizacja nar-
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ratora nie ma tu miejsca, ale przecież pojawia się: zawsze w trzeciej osobie. 
Być może dlatego nie przestaje szukać spolegliwego słuchacza: albo kieru-
je swą opowieść do tych, którzy nie wierzą w miłość prawdziwą, albo do 
tych, którzy sądzą, że nie ma Boga, albo do tych, którzy ufają w prawdy 
przyniesione przez sen. Aby jednak nie stać się prostym zespołem reguł, 
narracja zasadza się na grze sprzeczności, tak jak narrator staje się swoim 
własnym układem kontrapunktowym. Urealniając świat, narrator prowa-
dzi go ku baśni, budując wielookresowe wypowiedzi o wyraźnej retoryce 
efektu – burzy konstruowany porządek, używając żargonu, trywializmów 
i wypłowiałych metafor. Natrętnie komentuje opowiadania, których sensu 
całościowego jeszcze nie znamy, jakby dokonywał aktu samospalenia, zanim 
zostanie wydany wyrok w jego sprawie. To, co jednak niezwykle ważne dla 
tego rodzaju narratora, związane jest z pamięcią szczegółu sytuacji i intona-
cji wypowiedzi. Cielesność, kształt ust wypowiadających dane słowo, trze-
pot powieki, ruch dłoni. Paradoksalnie nie służy to uprawdopodobnieniu, 
ale buduje egzystencjalną sytuację lęku przed śmiercią z powodu nadużycia 
daru umiejętności opowiadania. U Bułhakowa mówi cale ciało. Powieść jest 
ciałem, ściślej: ciałem Proteusza.

Osobowość wuja Tarabuka w Sindbadzie Żeglarzu Leśmiana307 dowodzi 
nie tylko tego, że trzeba pisać, by się spisać. W sensie dosłownym i meta-
forycznym, opartym na fałszywej etymologii słowa. Przed Tarabukiem taką 
osobowość mieli niektórzy pisarze, przede wszystkim poeci trudnego cha-
rakteru, uzależnienia lub obłędu. Wydawało mi się, że de Nerval noszący 
w swoim nietoperzym płaszczu własne dramaty i wiersze może być trak-
towany jako egzystencja na granicy sztuki. Ale nie tylko on: mityzowany 
Chatterton też nosił z sobą swoje bruliony, Majakowski pisał na serwetkach 
i mankietach koszul, Norwid pisywał na wszystkim, co zniosło kiepski atra-
ment, włączając w to kupony z pralni, mniej wprawni w dziedzinie poezji 
„rzezali” słowa miłości na drzewach, jak ten Jaś barbarzyńca z Kujaw z wier-
sza Norwida Memento, jeszcze inni walczyli i spali w okopach z nieukończo-
nymi tekstami pod pachą, jak Heinrich von Kleist, pisali i skreślali teksty 
na kartkach, listach do matki i na opakowaniach z papieru, jak Friedrich 
Hölderlin choćby. I oczywiście dyktowali, dyktowali to wszystko, co duch 
szepce poecie, jak Słowacki w latach czterdziestych recytujący z łoża śmierci 
oktawy Króla-Ducha czy jak William Blake, który wyśpiewał – konając – 
poematy z Jeruzalem. Co prawda Paul Valéry w szkicu o Leonardzie da Vinci 
pisał, że z milionów chwil, które składają się na nasze życie, tylko niewiele 
ocaleje w słowie, nie zauważył, że słowa mają ciało, są bagażami myśli i wy-
obraźni, greckimi pragmata, tobołami ciąganymi za nami w podróży życia. 

307 Korzystam z wydania: Warszawa 1957.
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Jest autentyczną biblioteką strzępów tekstowych, które – jak potrafi  – 
scala. Do tego celu potrzebny mu jest stolik przenośny rozkładany, atra-
ment, kałamarz, papier lub pergamin. To właściwie wszystko, co jest mu 
potrzebne, ale nie wszystko, czego potrzebuje. Tarabuk potrzebuje „bycia 
w stanie czytanym”. Historię zniszczonych manuskryptów, już to mocą 
wody morskiej, już to mocą ramion praczek, znamy. Wiemy też, że próba 
utrwalenia wierszy metodami mnemotechnicznymi nie powiodła się z po-
wodu spisku opłacanych niewolnic, które zostały wynajęte jako swego ro-
dzaju oralne kserokopiarki. Teksty były, rzecz jasna, uwierzytelniane przez 
ich pilność i subordynację. Greckie słowo ksero („wierzę” w znaczeniu: „po-
twierdzam”) jest tu w pewnym sensie otwarciem drogi do idei kopiowa-
nia jako uprawdopodobnienia oryginału przez samą czynność kopiowania. 
Mało kto, podobnie jak Tarabuk zresztą, sprawdza i weryfi kuje merytorycz-
ną treść przedstawianych kserokopii. Wystarcza poświadczenie słowne: oto 
kopia kserografi czna.

A jednak tekst jest wtedy poświadczony całym swoim twórcą, kiedy zo-
staje wytatuowany. Jest wbity z powrotem w ciało, podlega jego chemii i jego 
fi zyce, utożsamia się z autorem tak dalece, że staje się nawet narratorem 
autora. I choć we wstępnych dywagacjach zamierzałem ominąć Maorysów 
(a raczej możliwość zatonięcia w krytyce symbolologicznej), muszę jednak 
otwarcie przyznać, że „słowempisany” tatuaż wuja Tarabuka jest tym samym, 
czym jest obrazkowy tatuaż mieszkańców nowozelandzkiego trójkąta308. To 
amulet, tekst zaklęć przeciw złemu losowi, powierzchnia ochronna, zarazem 
włączająca człowieka w określoną grupę społeczną lub plemię. Tatuaż stwa-
rza podstawy tożsamości krwi i totemu, a ponieważ jest indywidualny – jest 
dowodem osobistym. I poza nielicznymi uśmieszkami tatuaż Tarabuka nie 
budzi sprzeciwu, o ile nie stanie się tekstem do kopiowania. Tego właśnie 
najbardziej obawia się Sindbad Żeglarz. Wuj Tarabuk – jakikolwiek by był 
– zawsze był dla Sindbada portem. Powroty i wyjazdy ze wspólnego pałacu 
stanowiły podstawową zasadę oparcia losu szalonego podróżnika w stabil-
nym, choć nieco obłąkanym przecież, punkcie. Prócz tego Tarabuk tylko 
pisał i zapamiętywał, nigdy nie opowiadał, ciągle słuchał, a kiedy już mówił, 

308 W czasach, kiedy Leśmian tworzył klechdy (polskie i „sezamowe”), kiedy pisał Sindba-
da, rozwijała się niezwykle prężnie etnologia Polinezji i Melanezji. Wszyscy wiemy o Bronisła-
wie Malinowskim, choć badania przez niego prowadzone dotyczą innego obszaru geografi cz-
nego, a mało mówi się o rodowitym Taranaki, Peterze Bucku, maoryskim lekarzu i uczonym, 
który właśnie od lat dwudziestych XX wieku przywrócił pamięć o niezwykłych rytuałach i sztu-
ce Polinezji. Inny badacz, Te Rangi Hiroa, wprowadził do antropologii termin maoritanga. 
Oznacza on „maoryski punkt widzenia”, fi lozofi ę zapisu ulotnego życia w tym, co może stać 
się dziełem sztuki: mur, kora drzewa, papirus, skora, a więc i ludzkie ciało. Tak gruntowała się 
fi lozofi a tatuażu. W języku polskim warto przeczytać książkę: P.H. Buck, Wikingowie Pacyfi ku, 
przeł. M.  Posern-Zielińska, A.  Posern-Zieliński, posł. A.  Posern-Zieliński, Warszawa 1983.
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to źle, z afazją, przekręcając słowa i myląc głoski. Jeżeli więc podstawową 
funkcją postaci w przywołanych wcześniej Księgach tysiąca i jednej nocy jest 
opowiadanie i słuchanie opowieści, to w ujęciu Leśmiana mamy zjawisko 
przedziwne: Sindbad jako narrator pierwszoosobowy i zarazem wprowadzo-
na przez siebie samego postać opowiada to samo, co czytelnikom, swemu 
wujowi. Rozpisanie konstrukcji, gdyby włączyć w nią opowiadane przygody 
żeglarza, uczyniłoby z niej wertykalną narrację wielostopniową: w każdym 
momencie opowiadania przeżytych przygód Tarabukowi należałoby przed-
stawiać całą opowieść już opowiedzianą i w momencie jej zakończenia, kiedy 
Sindbad wraca do wuja, rozpocząć ją od nowa. Tekst staje się samozwrotny, 
to znaczy jest istotowo taki sam, jak teksty Tarabuka wytatuowane na jego 
ciele. Wbrew pozorom nawiązanie do arabskiej Księgi i korzystanie z jej gier 
narracyjnych prowadzi do jej zniszczenia, do usunięcia modelu opowiadania 
opartego na takiej zasadzie, że kompozycja czyni ze świata przedstawionego 
dzieła układ wielostopniowy, w którym na stopniu pierwszym jest określona 
sytuacja fabularna, w której obręb zostaje wpisana inna i następna. Ten, kto 
usłyszał historię, ma ją jako bohater i zarazem narrator opowiedzieć, a nie, 
jak Tarabuk, pisać wiersze o sobie tylko wiadomym sensie i przeznacze-
niu. Przypuszczam więc, że postać Tarabuka jest granicznym przypadkiem 
milczącego narratora i zapowiada pewien ważny zwrot w dziejach narracji: 
podmiotowe traktowanie procesu pisania, który staje się czynnością autote-
liczną i samozwrotną. Oznacza to również, że wprowadza nowy język, nowe 
alfabety, z wielu jezyków konstruuje nowy, odpowiadający obrazowi świata 
przedstawionego. Dante wymyślił taki nowy język w Boskiej komedii, Le-
śmian w Sindbadzie, Beckett w swoich pismach prozą, Bułhakow w Mistrzu 
i Małgorzacie. Co do Becketta – szlak ten został rozpoznany i fascynująco 
opisany przez Antoniego Liberę w tekście Kosmologia Becketta309. Wiąże on 
powstanie nowego języka, według mnie jest to język zapisu doświadczenia 
śmierci, z Finnegans Wake Jamesa Joyce’a. Jest to, jak myślę, tatuaż umiera-
jącej mowy dokonany na żywym języku. W ten sposób opowieści Leśmiana 
są zapisem ustawicznego doświadczania śmierci.

309 S. Beckett, Pisma prozą, przeł. A. Libera, P. Kamiński, wybór, oprac. oraz esej o prozie 
Becketta, A. Libera, Warszawa 1982, s. 102–105.
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Większość wysiłków Antonina Artauda – pisarza i człowieka teatru – była 
skoncentrowana na tym, aby nie uznawano go za szaleńca i nie pisano o nim 
jako o psychotyku. Miał do tego całkowite prawo, za którym przemawia-
ło – uznawane jednak za subiektywne odczucie – przekonanie o koniecz-
ności misji artysty w upadłym świecie indywidualizmu; nawet psychiatrzy 
dysponujący wiedzą o fi zjologii mózgu, po spotkaniu z jego osobowością 
(osobliwością), ogłaszali różnorodne na ogół rozpoznania choroby, oscylu-
jące w obszarze urojenia, manii, schizofrenii, uzależnienia od narkotyków. 
Pierwszy lekarz psychiatra zawiadomiony przez ojca o „nienormalności 
syna” ustalił aktualizowaną niemal czterdzieści lat diagnozę: nawrotowa 
mania prześladowcza, osobowość halucynanta i lunatyka. Tego rodzaju od-
mienność psychiczna była dla Artauda obrazem zapamiętanego dzieciństwa, 
którego dramat rozgrywał się między dominującymi głosami krzyczących 
dorosłych a personifi kacjami uporu zbuntowanego młodzieńca: 

„Pan tresura, pan mania, pan wstręt, pan niestrawność, pan mdłości, pan 
migrena, pan lanie – idą w parze z panem buntem, panem opryskliwością, 
panem łzami, panem skandalem [...] i składają się razem na »ja« dziecka, na 
świadomość małego dziecka” – pisze Paul Th evenin310. Owe personifi kacje 
mają znaczenie f i gu r  ob s e s j i  i zapowiadają dość częstą w pismach arty-
sty a l e go re zę  hipostaz i halucynacji, którym pisarz nadaje motoryczne 
i psychiczne cechy człowieka. Sprawiają one, że brzmienia zapisane w tek-
ście literackim (także wyrażone w manifeście artystycznym) odwołują się do 
pierwotnej, często onomatopeicznej wspólnoty dźwięków wyrażających lęk, 
pragnienie, głód, nienawiść i pożądanie. Wspólnota taka ma również cechy 
powszechnej androgyn i i, która powinna być indywidualnie przez artystę 
sprawdzana w dwóch dostępnych człowiekowi „rodzajach płciowych” (od-
powiadających gramatycznym rodzajom żeńskości i męskości), wraz z któ-
rymi objawia się trzecia siła, to coś, co odpowiadałoby wspólnocie męskiego 

310 „Cahier de la Compagnie Madeleine Renaud – Jean Louis Barrault”, maj 1958, 
cyt. za: J. Błoński, Artaud i teatr magiczny [w:] Teatr i jego sobowtór, przeł. J. Błoński, Warsza-
wa 1978, s. 11.
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i żeńskiego, a co jest w zasadzie głębokim id człowieka, rodzajem freudow-
skiej sfery podświadomej, wolnej jednak od determinacji libido, mającej 
znaczenie religii i magicznej spójni rozbitych fragmentów ludzkiego istnie-
nia. Może jest to dynamiczna, wyższa niż jednostkowa, jaźń, archetyp sub-
kulturowy, którego odkrycie i odzyskanie jest podstawową misją artysty, ar-
tysty teatru zwłaszcza311. Ale największe zaufanie Artauda zyskali aptekarze, 
a zwłaszcza pierwszy z nich, Léon Franc, mieszkający w sąsiedztwie na Bou-
levard de la Madeleine w Marsylii. Apteka, ten świat krzyżujących się nazw 
lekarstw i chorób, niemal natychmiastowe źródło ukojenia lęków, bólów, 
krwotoków i kaszlu, była zarazem „miejscem międzynarodowym”: Marsylia, 
której obywatelem był Artaud, miasto, w którym na każdym kroku czuło się 
dalekie morza i krainy Orientu, w którym choroby, znane zwłaszcza mia-
stom portowym, urbanizacjom anonimowym i dyskretnym (syfi lis, gruźlica, 
dżuma), były pierwiastkiem ich codziennej egzystencji. Artaud, czując się 
przede wszystkim przybyszem z krainy Lewantu, z greckiego anatolijskiego 
Wschodu (matka pochodziła ze Smyrny), był w pierwszej kolejności miesz-
kańcem świata peryferyjnego i mającego bliższy związek z pierwotnym, 
prymitywnym światem plemion, które ciągle utrzymywały tajemny kontakt 
z dalekim i czasowo odległym „świętym rytuałem wspólnoty”. Artaud żył 
w dynamicznej opozycji c en t r um i p e r y f e r ium. 

W takiej opozycji pojawia się problematyka przekładu „własnego języ-
ka”, języka swej odrębności na język obcej – w tym przypadku francuskiej – 
grupy czytelników. Składnia literackiego wypowiedzenia i wyrażenia własnej 
osobowości, tak wielokształtnej, czerpie zgoła z innych źródeł, z rytmu i me-
lodyki rytuału, z magicznych zaklęć i formuł, z nawoływania, krzyku, szep-
tu i całej brzmieniowej orkiestracji świata natury i kultury ludów dalekich 
krain. Na rozpoznawalny obraz twórcy – nadrealisty, nawet tak złożony jak 
obraz paryskiego nadrealisty utrwalony przez André Bretona, to, co wnosił 
do języka poetyckiego Artaud, i tak przynosiło zbyt wiele psychodelicznych 
rozwiązań w dziedzinie wiązania wyobraźni i słowa poetyckiego. Wyobraźnia 
Artauda była jakby „naturalnie schizoidalna”, łączyła krańcowe przeciwień-
stwa i wykluczające się emocje w jedną pulsującą, dynamiczną całość. Jak 

311 Wśród wielu prac poświęconych dynamice relacji „ja” i „jaźni” kilka ważnych pub-
likacji dotyczy problematyki języka poetyckiego jako kulturowego wyrazu fi lozofi i istnienia. 
Odwołuję się w tym miejscu do książki: M.  Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrz-
ne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa 2009 (zwłaszcza rozdział Życie jaź-
ni. Propozycja typologii doświadczenia wewnętrznego). Wiele inspirujących zagadnień przynosi 
też, przede wszystkim w zakresie poetyki doświadczenia mistyków, książka A. Lubaszewskiej, 
Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich, Kraków 2009. Poza 
dyskursem z dziedziny literatury i mistyki – odwołuję się również do „dyskursu klinicznego”, 
analizowanego w książce J. Fazana, Od metafory do urojenia. Próba patografi i Tadeusza Peipera, 
Kraków 2010.
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w twórczości Georges’a Bataille’a i Fernanda Arrabala – doświadczenie poe-
tyckie polega na metafi zycznym przeżyciu własnego „ja” jako sfery wydzie-
dziczonej, naznaczonej mocami dewiacji i szaleństwa, prawdziwej właśnie 
w swej jedyności i wyjątkowości będącej ową trucizną (pharmakon), która 
wystawia artystę na graniczne doświadczenie zagrożenia obłędem i śmiercią. 
Takiego doświadczenia zapisanego w tekście i tekstem będącego nie można 
dawać do czytania komuś, kto nie jest wtajemniczony w podobne doświad-
czenie pharmakon. Jacques Derrida mógłby zacząć swoje rozważania nie od 
szalonego pisarza Rousseau, dzięki pracom Gilles’a Deleuze’a i Michela Fo-
ucaulta, lecz od Artauda i jego listów z Irlandii. Tu jego teoria pharmakon 
pojawia się niemal in crudo. 

Léon Franc, aptekarz, był jednak pierwszym godnym zaufania czytelni-
kiem poezji (i prozy poetyckiej, co może ważniejsze) Artauda. Jean-Jacques 
Lévêque, autor poruszającej emocje i subiektywnie napisanej biografi i ar-
tysty, zwraca uwagę na to, że Léon Franc, powiernik „dziwnej literatury 
marsylskiego pacjenta”, docenił „myślenie rytmami” (ono nadaje sens poe-
tyce Artauda), usłyszał głos poety wyrażony w rytmach portowego miasta, 
łączących silne emocje człowieka z żarem spalonej gorącej ziemi, pełnej mi-
nerałów, ciężkiej od złota i oddychającej miodowym zapachem zgnilizny312. 
Wyobrażenia „trującej słodyczy” i „rozpalonego do płynności metalu”, poe-
tycka waloryzacja złota, portowa wielogłosowość miasta będąca brzmieniem 
świata młodości, przywołują na myśl Sezon w piekle Rimbauda. 

Istota tych wyobrażeń nie polega jednak na wyrażeniu mistyki silnych 
doznań erotycznych, jak u Jeana Rimbauda, nie zostaje oparta na brutalnym 
hedonizmie ciała, jak u Charles’a Baudelaire’a313. Istotą jest tu świat marzeń 
i fascynacji młodego gimnazjalisty, którego powiernikiem został aptekarz 
i który – choć był zauroczony dalekimi podróżami – chciał zostać księdzem 
odzianym w czarny strój, księdzem mrocznym, kapłanem ludzkiego pięk-
na i śmierci zarazem. Ten strój, rozumiany również jako demokratyczny, ze 
względu na lewicowe i socjalistyczne przekonania Artauda, strój czarny, bę-
dzie zawsze towarzyszyć życiu artysty, a najważniejsze prace teatralne, fi lmo-
we i scenariuszowe (Mnich Matthew Lewisa, Cenci Percy’ego B. Shelleya) 
związane będą z kapturem, ciemnym woalem, czarną opończą, habitem, 
czarną zasłoną. Tak rozumiane „zamknięte w habicie ciało” – piękne ciało 
ubrane w czerń – miało być rodzajem „gry ze śmiercią”, „przechytrzeniem 
śmierci”, na którą sam zresztą nigdy się nie zgodził, do ostatnich chwil wy-
konując – być może nieporadne, lecz rozpaczliwe gesty należące do miotają-

312 Por. J.-L. Lévêque, Antonin Artaud, Paris 1985, s. 18.
313 Na związek wyobraźni poetyckiej trzech poetów zwrócił uwagę J.-L. Lévêque, op.cit., 

a także J. Błoński, Artaud i teatr magiczny.
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cego się w lęku przed skonaniem – życia. Ten wątek maskowania się w obec-
ności śmierci uważam za podstawowy dla tekstów literackich i manifestów 
teatralnych Artauda. Maskowanie jest w nich wypowiadaniem przekonań 
o zwycięstwie życia nad śmiercią, wyprowadzaniem w pole „pani z kosą czy 
klepsydrą”, która może przybierać cechy średniowiecznego szkieletu, czarnej 
przywódczyni zadżumionych lub jarmarcznej baby z komedii granej na ryn-
kach i na ulicach miast południowej Francji. I choć pozostanie po artyście 
zbiór tekstów jako „strzęp człowieka” – życie Artauda do jego kresu było 
pisaniem, czyli ożywianiem strzępów wyobraźni i szczątków myśli. Dlatego 
nazywam takie pisanie p i s an i em do s zc zę tnym (mam na uwadze wiele 
możliwości znaczeniowych, zawartych w słowie „szczątek”).

Do psychiatry po raz pierwszy w życiu zaprowadził Artauda jego ojciec. 
Stwierdzono wówczas (określaniu zaburzeń psychicznych towarzyszy zwykle 
forma bezosobowa) ostrą depresję i – gdy Artaud miał dwadzieścia lat – ma-
nię połaczoną z urojeniami. Pierwszy szpital psychiatryczny Artauda znaj-
dował się w okolicach Marsylii (La Rouguière). Uniemożliwiono mu złoże-
nie matury. Niewiele radości przyniosło publikowanie pierwszych wierszy. 
Wcielono go do wojska i skierowano do służby żołnierskiej daleko od Mar-
sylii. Stało się to w 1916 roku. Depresja, mania, urojenia i wojsko? Dlaczego 
wojsko? Tego nie może zrozumieć ojciec poety. Interweniuje. Psychiatrzy, 
słysząc o stanie Artauda, orzekają tym razem zwalniający go z wojska ostry 
kryzys somnambuliczny. Artystę umieszczano kolejno w czterech ośrodkach 
psychiatrycznych. Wreszcie nadeszła pora na słynną psychiatrię szwajcarską, 
szczycącą się humanitarnym traktowaniem pacjentów. Doktor Dardel, nowy 
lekarz Artauda, pozwalał szalonym robić to, na co mieli ochotę, szczególnie 
tym zainteresowanym dziedziną sztuki. Artaud może teraz zająć się teatrem. 
To forma psychoterapii. Ale następny psychiatra, znany z korespondencji 
Artauda, to okrutny „opiekun” duchowych stanów okresu paryskiego. Ar-
taud zanotował, a może zmyślił i napisał, taką z nim rozmowę:

– Ej, ej panie Artaud, zdaje mi się, że znowu bierze pana bzik.
– Jaki znowu bzik, przecież cytuję panu fakty i zaraz panu przedstawię do-

wody.
– Ależ właśnie, upiera się pan przy swoich urojeniach, trzeba będzie wrócić 

do elektrowstrząsów i napisać do pańskiego przyjaciela Paulhana, że poddaję pana 
nowej kuracji.

– Przecież nie jestem jedynym pisarzem, który o urojeniach mówi, i sam 
Huysmans...

– Huysmans był wariatem jak pan i wszyscy, którzy wierzyli w zaświaty, byli 
wariatami, Nietzsche i Gerard de Nerval... A skoro się pan upiera, nigdy nie wyj-
dzie pan z tego szpitala i zostanie tu do końca życia314.

314 Rozmowa przytoczona przez Artauda podczas odczytu w teatrze Vieux-Colombier, 
13 stycznia 1947 roku. Podaję za: J. Błoński, Artaud i teatr magiczny, s. 11.
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Kiedy spojrzy się na życie Artauda, życie zestawiane z przeciwieństw, wi-
dać, że jego spoiwem jest rytm uniesień i wycofań, następujące po sobie 
uniesienia i upadki, pycha i pokora. Opozycje te należą do dyskursu klinicz-
nego i krytycznego zarazem315.

Kiedy czytamy późne teksty Artauda, także ostatnie listy wysłane z Ir-
landii, trudno odnaleźć w nich słowo „śmierć” czy „umieranie” – w tych 
miejscach pojawiają się sformułowania związane z cyrkiem, zabawą wiej-
ską, targowiskiem. Śmierć, jak w Budzie jarmarcznej Aleksandra Błoka, 
jest kochanką (Kolumbiną dla Pierrota) i straszliwą ciemną nicością (dla 
Mędrców-Magów). Obrazy i rytmy śmierci, mimo braku określającego ją 
słowa, są – jak w kalejdoskopie – dynamicznym nieuchronnym, szybkim 
odchodzeniem ze świata. Artaud, im bliższy koniec jego życia, staje się bar-
dziej napastliwy, obsesyjnie krzyczy i wyje, woła i żąda, używa mocnych, 
wulgarnych słów i obsesyjnie wnika w sferę fi zjologii seksualizmu. Z drugiej 
strony bywa zupełnie bezbronny, niby łkające dziecko proszące o opiekę, 
słabe i wzruszające do łez. Tego pierwszego, ekspresyjnego w krzyku artystę, 
przedstawia archiwalne nagranie zbudowanej z krzyku i lamentu wypowie-
dzi Artauda z 1947 roku. Radio Francuskie nadało ją dopiero dwadzieścia 
lat później, jeden raz tylko, ze względów obyczajowych i w wyniku cenzury 
języka, choć zapewne chodziło tu o mocny an ty sowi e t y zm  i jednocześ-
nie silny an tyamer ykan i zm postawy ideologicznej pisarza. Przywołanie 
tego tekstu in extenso byłoby niecelowe; należałoby wprowadzić dodatkowy 
komentarz dotyczący stosunku Artauda do kolonizatorów i polityki mo-
carstwowej Francji i krajów bogatego kapitalizmu, do amerykańskiej so-
cjotechniki sięgającej po eksperymenty z hormonami i zamierzającej ocalić 
przyszłość armii, zakładając banki spermy; ten radiowy manifest-protest 
tego właśnie procederu dotyczy przede wszystkim. 

Gdyby jednak ten tekst przywołać, to ze względu na poetykę wyrażania 
„ja”. Dla wielu było to „»ja« szaleńca” (pamiętajmy jednak, że Artaud nigdy 
nie godził się na przypisywany mu obłęd). Owo „ja” wyraża się w moc-
nym, drapieżnym czasem potoku słów i, co paradoksalne, ale spotykane 
w przypadkach „innej” oceny świata w schizofrenii, również w precyzyj-
nej gramatyce „»ja« racjonalizującego”, zamykającego własne doświadczenie 
w utrwalonych przez podręczniki prawidłach retoryki (illocution jest tu za-
razem perlocution). Składniowe bogactwo następujących po sobie okresów 
zdaniowych, kunszt budowy fraz wielokrotnie złożonych, w których zdanie 
główne (najczęściej: „dowiedziałem się, że...”) jest ustawicznie przywoływa-
ne w strukturze gramatycznej całej bardzo długiej i logicznie spójnej wy-
powiedzi – jest zarazem powtarzaniem tych samych form syntaktycznych, 

315 Zob. na temat dyskursu klinicznego pracę: J. Derrida, Słowo podszepnięte, przeł. K. Kło-
siński [w:] idem, Pismo i różnica, Warszawa 2004, s. 292–294.
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których treść jest zbiorem war i a c j i  (czasem prześcigających się fug ) na 
temat niezgody „ja” na współczesną politykę kapitalizmu rozumianego jako 
zracjonalizowany terror zagrażający indywiduum. W tym sensie polityka 
ta stanowi bezpośrednie zagrożenie wolności samego Artauda. I w tym sen-
sie świat zewnętrzny wobec „ja” jest przestrzenią bezustannego zagrożenia 
podmiotu, aż staje się jego „odrzucaną treścią”.

Rezygnując z przytaczania długiego tekstu radiowego nagrania lamen-
tacji Artauda, biorę pod uwagę również brak możliwości adekwatnego 
przekładu języka nowoczesnego artysty i wyrażeń z  d z i edz in  t e chn ik i 
i  wo j skowośc i, które w języku polskim nie mają odpowiedników; próby 
przekładu popadają w niezgrabne populistyczne frazesy i pseudonimowanie 
nazw strategicznych czynności militarystycznych. Język wściekłości Artauda 
jest „brutalny inteligentnie”, jest „francuski” jak terror i ostry jak gilotyna. 
To inna tradycja językowa i inne rozumienie słownika agresji niż dominują-
ce w kulturze polskiej.

Mimo to odwołuję się do radiowego wystąpienia Artauda, ponieważ 
w nim odsłania się charakter „ja” artysty. Jest to wypowiedź żywa, perfor-
mance, nie jest pisana jako literatura (Artaud, jak deklarował, nie znosił li-
teratury i miał zamiar, już jako młody człowiek, spalić biblioteki i muzea). 
Uważał, że jedynie momentalny przekaz idei, wyrażony w sferze napięć 
i emocji w głośnej, aktorskiej lekturze, jest w stanie oddać sztuce należ-
ne jej słowa, zaświadczone tradycją oracji miejsce. „Ja” Artauda jest przeto 
„mówione”, „krzyczane”, „śpiewane” – rodzi się jako jednoczesne tworze-
nie i burzenie wypowiedzi. Nie jest to proces dialektyczny; przeciwnie – 
moce tworzenia i niszczenia są tym samym, mają swe t e t yc zne  źródło 
w przestrzeni twórczości przedświadomej; pisanie i poprawianie, kreślenie 
i podkreślanie, wstawianie prymitywnego rysunku w miejsce tekstu (wpro-
wadzone przez niego „teksty-rysunki”) miały być nowoczesną twórczością, 
niezależną od wszelkiej tektoniki tekstu proponowanej przez poetyki postu-
latywne czy normatywne, a nawet przez écriture automatique surrealistów 
spod znaku Bretona. 

Trudno mówić zarazem o „ja” poetyckim Artauda: raczej o ekspozy-
cji możliwości balansowania na granicach wyrażalności i niewyrażalności, 
o wieloaspektowości i hybrydyczności postaci „ja”, dla których nie moż-
na znaleźć określonego źródła; raczej wydobywają się ze skłębienia różnych 
emocji, przeświadczeń i halucynacji, stanowiących psychotyczne „kłącze”. 
Co więcej, przywołana niechęć do literatury łączy się – paradoksalnie – 
z przekonaniem o konieczności pisania; była to owa „słabość” i „absurdal-
ność” Artauda, o której sam pisze i która czyni go istotą dwoistą i dwuznacz-
ną. Można w tym widzieć, jak chciał Michel Foucault, „medium obłąkania”, 
które spaja Artauda i Nietzschego. Wielki twórca i wielki szaleniec, za jakie-
go ma Artauda Foucault, przedstawia na piśmie i w obrazkach sprawozdanie 
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z „drugiej strony” człowieczeństwa, poddanej „pustce i mrokowi” stechnicy-
zowanego świata: „Człowiek posiada prawdę jedynie w zagadce obłąkanego, 
którym jest i nie jest; każdy obłąkany dźwiga i nie dźwiga owej prawdy 
o człowieku, którą obnaża upadkiem swego człowieczeństwa”316.

Otwarcie dialogu między dyskursem klinicznym a fi lozofi cznym, które 
dostrzega w tym właśnie „rozpoznaniu” Jacques Derrida317, ma jeszcze inne, 
jak przypuszczam, źródło: nietzscheańskie zniesienie dychotomii bytu i my-
ślenia, przeniesienie opozycji ob i ek tywnego  i  sub i ek tywnego  do 
sfery wyobraźni, uczynienie z poznania procesów odczuwanych jako (n i e 
mo j e ) z e wnę t r ze  zbioru składników biografi i wewnętrznej318. Owa za-
wiłość może być ujęta w ten sposób: podmiot sam siebie konstruuje z reakcji 
na świat, przeciwko któremu są one kierowane. Nie jest to więc ani bunt, 
ani metafi zyczna prowokacja o charakterze bluźnierstwa, ani wywoływanie 
natłoku antytez: to raczej sama istota dwukierunkowości sił tworzenia. Pa-
radoksalnie podstawową siłą twórczą wedle Artauda była potężna siła jego 
destrukcji, oferowana przez opium, a potem meksykański peyotl. Marzenie 
o powrocie do rytuałów wspó lne j  na rkozy, dzięki której można odna-
leźć prawdę o samym sobie i określić własne „ja”, słyszymy w zakończeniu 
przywołanej tu radiowej audycji, kiedy chory i n i e cho r y  zarazem, ponad-
przeciętny i znikający ze świata artysta jeszcze raz, ale po raz ostatni, mówi 
o odrodzeniu człowieczeństwa w „ceremonii palenia fajki”. 

Nie o samą ceremonię jednak chodzi. Istotą rytuału, znanego Artaudowi 
z okresu wspólnego życia z meksykańskim plemieniem Tarahumaras, była 
religijna więź konstruująca porządek świata, obcy chaosowi rzeczywistości. 
Silna potrzeba uczestniczenia w świecie bóstwa, przedstawiana również jako 
mozolna droga, trudna podróż ku niemu, jest drogą Szawła do Damasz-
ku, przy czym nie ma tu żadnego chrystologicznego objawienia. Teksty 
z 1939  roku, Voyage au Pays des Tarahumaras, a zwłaszcza Nouvelles reve-
lations de l’Etre, powinny być czytane jako księgi kapłańskie, wtajemnicza-
jące w istotne doświadczenie transcendencji, obce europejskiej cywilizacji. 
Ta dyspozycja (w sensie arystotelesowskiej ‘eksis) jest pewną stałą ducho-
wej składni podmiotu, łączącego w sobie moce niszczenia iluzji, którą jest 
rzeczywistość biografi czna, z mocami mistycznej, soterycznej i wszechogar-
niającej miłości do świata wyłaniającego się w rytuale plemiennej adoracji 
ukrytego w halucynozie boga. Prowadzi to do pewnego wniosku: ego arty-
sty (głębokie tworzące „ja”) ma strukturę dwudzielną, właściwą także tym 

316 M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 
1997, s. 475.

317 W: Słowo podszepnięte, op.cit., s. 284, 293.
318 Wiele inspirujących opinii na ten temat zawiera praca A. Kutnera, Doświadczenie su-

biektywnego Ja jako źródło Nietzcheańskiej antropologii [w:] Filozofi a jako sposób odczuwania 
i konceptualizowania ludzkiego losu, red. J. Bańko, Katowice 1999, s.132–140.
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stanom podmiotu, które charakteryzują Jurodiwych, lecz przede wszystkim 
dotyczą kształtu „ja” w doświadczeniu mistycznym. Odwołując się do tego 
kręgu wtajemniczeń, widziałbym tu przeniesienie podstawy „»ja« teandrycz-
nego” (w ujęciu Paula Evdokimova)319. 

Nie bez znaczenia jest tu fakt nieomal pietystycznego, a zarazem dziecię-
cego kultu dla kapłana; tradycją religijną matki Artauda było greckie pra-
wosławie jako religia smyrneńskiej, otoczonej przez turecki mahometanizm, 
diaspory; naiwny obraz Kościoła ciągle mu towarzyszył, był jego trwałym 
dzieckiem, może nawet iluzją tożsamości. Przypuszczam, że pobudził skłon-
ność do mistycyzmu i do wiary w to, że życie pisane jest jako system kon-
kretnych znaków, które tylko nieliczni mogą odczytać. Poczucie wybrania, 
wielkości, wtajemniczenia, poczucie bycia kapłanem sumień nigdy go nie 
opuszczało; to ono zapewne, w laickiej, a nawet an ty t e i s t yc zne j  Fran-
cji przesądzało o traktowaniu Artauda jako chorego psychicznie. Czy było 
podobnie z innymi wielkimi i s z a l onymi  artystami? Nie miejsce tu, by 
o tym pisać, ale przypuszczam, że tak właśnie jest z Celanem i Chagallem, 
może z Bataille’em, na pewno z Arrabalem320.

Ważne w takim obrazie „ja” jest rozumienie jego tożsamości jako ze-
społu (drogi) realizacji danych z wyższego świata znaków i przeznaczeń 

319 Zagadnienie to jest z pozoru proste, niebezpiecznie kuszące, wiąże się bowiem z mi-
stycznym doświadczeniem „bogoczłowieczeństwa”. Było zarezerwowane dla doświadczenia 
adoracji ikony i tekstu ortodoksyjnego. W przestrzeń interpretacji kulturowej wyprowadził 
 teandrię z koncepcji Paula Evdokimova (w polskim tłumaczeniu J.  Klingera: Prawosławie, 
wyd. dopiero w 1986 roku) Romano Guardini (Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. 
Wolność, łaska, los, Kraków 1969) inspirujący się refl eksjami, także Evdokimova, na temat 
przemian podmiotu. Do spojrzenia z tej perspektywy (tzn. jednoczesności doświadczenia 
boskości i człowieczeństwa „ja”) skłoniły mnie badania Leszka Zwierzyńskiego (Egzystencja 
i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego, Katowice 2008, zwł. s 146–170). Spostrze-
głem, że język opisu „ja” Artauda, utrzymany w planie współistnienia dyskursu literackiego 
i klinicznego, jest zbudowany na tym samym modelu co wzorzec  teandryczny, odnale-
ziony przez Leszka Zwierzyńskiego w mistycznej twórczości Słowackiego. W znacznym stop-
niu otwiera to nowe perspektywy myślenia o orfi zmie, szaleństwie, chorobie i opiatyzmie 
polskiego poety, ale też może ujawnić jakiś fundamentalny model opisu „ja” mistycznego, 
niekoniecznie ujętego w chrześcijański system znaków i symboli, lecz dotyczący również reli-
gii odczuwanych jako rodzaj przeżyc ia  t ransowego, jako unio mystica z odległym bogiem, 
który na czas rytuału zamieszkał w człowieku i jest obecny wśród ludzi.

320 Przytoczę, dla wskazania kierunku, znakomity, choć tu skrócony, wywód Leszka Zwie-
rzyńskiego, dotyczący właśnie Słowackiego: Egzystencjalne (poszarpane, wielokształtne) jądro 
przetrwało „przełom mistyczny”, nie tylko stanowiąc punkt wyjścia przemian podmiotu, lecz 
stając się także rdzeniem, czymś fundamentalnym i niezbywalnym [...] dla dalszego rozwoju 
(duchowego, ontycznego). Transformacja podstawowa [...] prowadzi [...] do takiego przeisto-
czenia jądra „ja”, iż jego ośrodkiem staje się głębsze, wewnętrzne, duchowe i transcendentne 
„inne ja”, które będąc najgłębiej i najprawdziwiej „ja ”podmiotu, jednocześnie absolutnie je 
przekracza. L. Zwierzyński, op.cit., s. 147.
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(s ema fo r y )321. Artaud do ostatnich dni był przekonany, że tak właśnie 
jest. Spełniają się magiczne przepowiednie Indian, otrzymana laska będzie 
nap r awdę  laską św. Patryka i to ona zaprowadzi, w sensie jak najbardziej 
realnym, artystę do Irlandii, skąd wróci – ale już w kaftanie obłąkanego, 
pojmany na pokładzie statku w trakcie straszliwej awantury z wysokimi 
i mocnymi członkami załogi. On, Artaud, wątły, chudy, szary od tytoniu, 
wyschnięty, ale pełen wiary w moc daną mu przez władcę Irlandii, św. Pa-
tryka, czując, że jest traktowany jako „gość o wątpliwym rozumie”, wywo-
łał kłótnie z rosłą obsługą pasażerów! Tak mocna była racja czuwającej nad 
nim opatrzności św. Patryka, zamkniętej w lasce – talizmanie i amulecie, 
a może i krzyżu – Artauda. Odebranie artyście jego magicznych przedmio-
tów, pozbawienie możliwości zażywania środków narkotycznych i mocnych 
lekarstw, rozumienie jego pisarstwa jako zajęcia chorego staruszka – oto kres 
cywilizacji, który przewidział, którego się lękał, który go dotknął i który 
biografi ą Artauda był objawiony ludziom. Wołał tak właśnie w ostrzeżeniu 
kończącym wspomnianą już audycję radiową:

Widziałem mnóstwo walczących z sobą maszyn// choć tylko nieskończonym da-
lekim// widziałem ludzi// którzy je prowadzili//

W obliczu narodu karmiącego konie, woły, osły ostatnimi tonami// dobrej 
morfi ny// która może być zamieniona przez jakiś ersatz do palenia// kocham bar-
dziej lud// który wyjada szaleństwo bezpośrednio z ziemi// z której jest narodzo-
ny// mówię o Tahumaras// którzy jedzą peyotl od razu z gleby// a on tymczasem 
rodzi i on zabija słońce// by stworzyć królestwo nocy czarnej// i on rozdziera 
krzyż// aby przestrzenie nigdy się nie spotkały i nie mogły się skrzyżować// W ten 
sposób pojmiecie, co to taniec tutuguri322.

Skupienie uwagi na tekście mówionym pozwala wydobyć również pewne 
cechy „tekstów pisanych” – są to wielokrotnie poprawiane rękopisy i maszy-
nopisy, podobne do partytur muzycznych, do obrazków, w których zostaje 
przedstawiony tekst i jego zapis. Artaudowi chodziło o uwyraźnianie włas-
nych emocji i intencji towarzyszących mu w trakcie pisania. Przypuszcza-
łem, że taki rodzaj tekstu ma wiele podobieństw z synkopami w sensie nota-
cji muzycznej323. Bliższe okazałoby się mówienie o „ja” w stanie rozdzielania, 

321 Pojęcie i jego sens odwołuję do mojego drobnego artykułu Semafora w mistycznym 
tekście Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, red. M. Kuziak, Słupsk 
2002, s. 253–259.

322 Fragment audycji radiowej Artauda, tłum. moje. Nieco inny przekład znajduje się 
w piśmie „Teatr” 2011, z. 7, w którym zostały opublikowane inspirujące artykuły i eseje na 
temat twórczości Artauda. 

323 Uważałem tego rodzaju synkopy za nowy sposób wyrażanie emocji poprzez zapis teks-
towy, grupę znaczeń nadanych wtórnie i ustalających model orkiestracji świata podmiotu. Na 
romantyczne źródła tego rodzaju świadomości twórczej zwróciła mi uwagę Agata Seweryn. 
Uświadomiła, że o synkopach – obrazach stanu emocji – pisał Fryderyk Chopin do Tytusa 
Woyciechowskiego. W liście z 25 grudnia 1831 roku – pozwalam sobie zacytować informację 
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rozbijania się na jego składowe, które przy każdym powieleniu wzorca, także 
poprzez obsesyjne poprawianie tekstu, tworzą uk ł ady  r udymenta rne, 
zawiązki (lub k ł ą c z a) strzępów, szczątków, dowodów cielesności „ja”. Akt 
tworzenia, akt pisania i rysowania tekstu jest za każdym razem „wbijany 
z powrotem w ciało”, jest czynnością „ja”, które realizuje się przez uwido-
mienie nawrotów do zapisanego fragmentu i nie jest ulokowane w przestrze-
ni horyzontu ani w ciągłości biografi cznej „ja”. 

To jest pewna hipoteza, wynikająca z ogólnego, syntetycznego wglądu 
w teksty Artauda. Aby ją uściślić w konkretnych wypowiedziach i zapiskach 
Artauda, potrzeba badań rękopisów i analiz tekstologicznych. Wydaje mi 
się, że jest tu jednak jakiś nowy sposób konstruowania „ja” – jako przestrzeni 
fragmentu zyskującego sens w mistycznej jedni halucynacji. 

Przywołania, zarówno biografi czne, jak i dotyczące sposobu ekspresji Ar-
tauda, mają tu zobrazować takie właśnie podwójnie konstruowane „ja”. Po 
jednej jego stronie jest świat reguł i użyteczności, który określiłbym chętnie 
mianem apteki egzystencji; składają się na nią uporządkowane wzorce ga-
tunków literackich i fi lmowych, zwarty system dramaturgiczny odwołujący 
się do reguł okrucieństwa (crudelitatis) Seneki i gothic novel (lub horror sto-
ry) pisarzy angielskich przełomu XVIII i XIX wieku; monochromatyczność 
poznawcza – sprowadzająca obrazy istnienia do czarno-białych klisz; hiera-
tyczność, wzniosłość gestu towarzysząca szlachetnej, klasycznej, wyniesionej 
ze szkoły, retoryce. To porządek będący zarazem podstawą orientowania się 
w świecie i ideach, schronienie dla rozwibrowanej myśli. Po drugiej stronie 
– mistyczna niewola wyobraźni, prowadząca ku światom iluzji i fantasma-
gorii lub będąca halucynacją stanów odczuwanych jako prawdziwe i zara-
zem boskie. Piszę o „niewoli wyobraźni”, ponieważ artysta taki jak Artaud 
jest zarazem ofi arą i kapłanem nieznanego boga, którego imię czasem obja-
wia się jako rytm tańca lub rytuał plemiennego braterstwa. Ale – wobec tego 
można zapytać: czy kategoria „ja”, kategoria podmiotu jest w przypadku 
kon t rdy skur sywne j  biografi i artysty w ogóle możliwa?

uzyskaną od Agaty Seweryn – kompozytor pisał: „Zawsze jestem, co się tycze uczuć moich, 
w synkopach z innymi. Dlatego męczę się i nie uwierzysz, jak szukam jakiej pauzy, co by do 
mnie cały dzień nikt nie zajrzał, nikt nie zagadał”. Dla uściślenia – Agata Seweryn odwołuje 
się do idei Ryszarda Przybylskiego zawartych w Cieniu jaskółki. Esejach o myślach Chopina 
(Kraków 1995). I otóż to właśnie wyznanie Chopina inaczej objaśnia stany egzystencji przez 
metaforę muzyczną i do takiej poetyki powinna zostać przypisana. Artaud zreszta nie ekstra-
polował doznań „ja” na zewnętrzne wobec jego własnego „programu egzystencji” określenia 
z dziedzin sztuki, muzycznej zwłaszcza. 
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Ponieważ książka jest tak skonstruowana, że odsłania cykliczny powrót kilku 
dawniej opracowanych tematów, zostały w niej przywołane niektóre wcześ-
niejsze artykuły w nowej, opracowanej po latach raz jeszcze i rozszerzonej, 
zwłaszcza o aparat naukowy oraz współczesne opracowania i metodologie, 
wersji. Kilka z nich (na przykład fragmenty o prozie Becketta, wierszu i in-
tonacji w tekstach Wyspiańskiego, czytaniu Księgi Apokalipsy przez Lutra) 
uległo znaczącej modyfi kacji ze względu na problematykę i charakter przed-
stawianych w książce zagadnień. Większa część tekstów w niej zawartych 
nie była dotąd publikowana ani wygłaszana na konferencjach naukowych. 
Te, które zostały tu na nowo opracowane, przedstawia poniższe zestawienie:

1. Artykuł Luter. Apokalipsa ukazał się pod tytułem Apokalipsa prote-
stantów (cz. 1 i 2) w piśmie społeczno-kulturalnym Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego „Słowo i Myśl” 2012, nr 2 i 3; jest on rów-
nież zmienioną wersją tekstu Apokalipsa Protestantów [w:] Apokalipsa. 
Symbolika – tradycja – egzegeza, t. 1, red. K. Korotkicha, J. Ławski, 
Białystok 2006, s. 27–42.

2. Artykuł „Dzieje grzechu”. Erotyka muzyczna oparty jest na tekście 
„Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego – morfologia afektu [w:] Żeromski. 
Tradycja i eksperyment, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Ko-
walczykowa, G. Kowalski, Białystok–Raperswill 2013, s. 297–306.

3. Artykuł Wyspiański. Rytmy mowy jest rozszerzoną wersją artykułu 
Mowa w teatrze Wyspiańskiego [w:] Stanisław Wyspiański. Studium Ar-
tysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 2007, s. 71–89.

4. Artykuły poświęcone ironii (Ironia romantyczna. Tworzyć–niszczyć 
oraz Ironia. Stan po destrukcji) oparte są na tekście Ironia romantycz-
na. Buntownicy i wyznawcy, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 3, 
s. 95–114 oraz na referacie nadesłanym na „Konferencję o interteks-
tualności” (Uniwersytet Pedagogiczny w Słupsku, 2012).

5. Atrykuł Ostinato śmierci. Narracje jest zmienioną i poszerzoną o opra-
cowanie dotyczące prozy Becketta wersją tekstu Podróże narratorów 
ze świata „Tysiąca i jednej nocy” [w:] Różne głosy. Prace ofi arowane Sta-
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nisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia, red. D. Wojda, 
M. Heydel, A. Hejmej, Kraków 2013, s. 263–274.

6. Artykuł Artaud. Pisanie jest doszczętne ukazał się w materiałach po-
konferencyjnych Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach roman-
tycznej i współczesnej podmiotowości, red. A.  Dębska-Kossakowska, 
A. Paszek, L. Zwierzyński, Katowice 2013, s. 113–128.
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