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W swojej szczególnej autobiografii, zatytułowanej Roland Barthes par Roland 
Barthes (1975), jej autor przytacza historię statku Argo, którym Jazon podróżo-
wał wraz ze swymi towarzyszami w poszukiwaniu złotego runa. Otóż podczas 
długotrwałego rejsu podróżnicy wymieniali stopniowo zużyte deski statku, aż 
okazało się, że statek ów nie zawiera już żadnego oryginalnego elementu. Ta stara 
opowieść stała się dla XX-wiecznego francuskiego semiologa metaforą mającą 
służyć zakwestionowaniu idei ludzkiej tożsamości, stanowiąc jednocześnie jeden 
z argumentów na rzecz rozumienia Nowego jako „Absolutnie Innego”. Czy jest to 
jednak ostateczna interpretacja kwestii antropologicznej? Współczesne nadzieje 
i niepokoje dotyczące możliwości przekroczenia własnej kondycji przywołują stare 
pytania o trwałość i zmienność, zawarte już w Arystotelesowskiej definicji pojęcia 
natury – „physis”. Tak samo więc, jak u zarania kultury zachodniej, tak i w drugiej 
dekadzie dwudziestego pierwszego stulecia podnoszenie kwestii Nowego Człowieka 
zdaje się być formą pytania o człowieka par excellence.

Książka jest efektem refleksji neofilologów, komparatystów, kulturoznawców i filo-
zofów z ośrodków uniwersyteckich w Polsce i we Francji. Powstała we współpracy 
z Pracownią Badań nad Współczesną Kulturą Zachodnią, działającą w ramach 
Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jako drugi tom serii 
Imaginarium. Celem tych prac jest konfrontowanie w duchu komparatystycznym (ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektywy ideowo-wyobrażeniowej) tekstów, arte-
faktów oraz innych świadectw powstałych w kręgu kultury zachodniej i pozostających 
z nią w aprobującej, dialogicznej lub krytycznej relacji.
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Nowy Człowiek: 
zwycięstwo czy klęska człowieczeństwa?

Już biblijna opowieść o stworzeniu człowieka „na wzór i podobieństwo 
Boga” oraz motyw wygnania pierwszych ludzi z ogrodu w Eden mogłyby 
stanowić punkt wyjścia refleksji na temat człowieka, który powstaje i który 
się zmienia. Wizje te, uzupełnione przez mit „myślącego naprzód” Prome-
teusza – ponownego stworzyciela ludzkości i jej tragicznego dobroczyńcy, 
a także historia Chrystusa, Boga-Człowieka pragnącego odmienić gatunek 
ludzki mocą Dobrej Nowiny to wielkie archetypowe opowieści na temat 
tożsamości człowieka i możliwości przekroczenia przez niego swej własnej 
kondycji. Przez wiele stuleci kształtowały one wyobraźnię zbiorową miesz-
kańców Europy i do dziś są obecne w tekstach zachodniej kultury.

Prometeusz, Hermes, dwukrotnie narodzony Dionizos, Drugi Adam, 
Faust, Frankenstein czy Golem, ale także Orfeusz bądź Narcyz to tylko 
niektóre spośród imion „nowego człowieka”. Część z nich zdaje się dziś 
być odległym echem archaicznych i z pozoru nieaktualnych już systemów 
konotacji. Inne – bliższe współczesności – tworzą tkankę artefaktów, kon-
cepcji i fantazmatów, mających stanowić przeciwwagę dla dawnych wizji 
świata. Tymczasem jednak, zarówno treści kultury odwołujące się do Tra-
dycji, jak i te, stworzone przez piewców Oświeconego Rozumu oraz zawie-
dzionych racjonalizmem i scjentyzmem jego współczesnych kontestatorów 
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STANISŁAW JASIONOWICz6

nigdy nie wyzbyły się swojego, nasyconego silnymi emocjami, wyobraże-
niowo-mitycznego podłoża. Zarówno więc tworzący człowieka lub prze-
mieniający jego kondycję bogowie, jak i półboscy bohaterowie, odmienia-
jący dotychczasowy ludzki los, a także odrzucający metafizyczną kuratelę 
zbawcy ludzkości – Wodzowie, Reformatorzy czy Ukochani Przywódcy są 
figurami reprezentującymi głęboko zakorzenioną w człowieku potrzebę 
przyobleczenia się w nową postać.

W historii kultury zachodniej wielokrotnie pojawiało się napięcie pomię-
dzy wizjami nowego człowieka jako skutku działania sił zewnętrznych 
oraz jako konsekwencji jego „samozbawienia” – wewnętrznego procesu 
modyfikacji lub metamorfozy. Literatura jest jednym z najważniejszych 
świadectw tej debaty. Kluczową dla kultury zachodniej Wielką Opowieś-
cią o nowym człowieku jest oczywiście Nowy Testament z  jego bosko-
-ludzkim Bohaterem – Chrystusem. Tymczasem, jak wiadomo, rewolu-
cja francuska 1789 roku, zaciekle walcząca z chrześcijańską wizją świata 
w imię nowego ładu, nie zrezygnowała na przykład z wzorowanego na 
obrzędach i celebracji świąt katolickich wspólnotowego przeżywania naro-
dzin Nowego Człowieka – Obywatela. Także Marks, ze swoją milenary-
styczną wizją komunistycznego ziemskiego raju, czerpie z zasobu wyobra-
żeń odwołujących się do idei Zbawienia, a przywódcy rosyjskiej rewolucji 
bolszewickiej i  niemieckiego narodowego socjalizmu, którzy dokona-
ją próby wykucia nowego, przemienionego człowieka drogą hekatomby 
całych narodów, społeczeństw i etni, staną się „nowymi bogami”, uzur-
pującymi sobie prawo do „oddzielania ziarna od plew” – uwalniania „bło-
gosławionych nowych” od masy niereformowalnych „starych”1. Nawet 
Herbert Marcuse, neomarksistowski piewca totalnej rewolucji, mającej 
prowadzić do powstania wolnej od wszelkich niepokojów wielowymia-
rowej jednostki w rezultacie „emancypacji zmysłów”, nie może wyrwać 
się z oków wyobraźni biblijnej oraz eschatologicznych wizji chrześcijań-
stwa2. Podjęcie (przejęcie?) mitów i motywów rozwijających się od wie-
ków w wyobraźni zbiorowej społeczeństw Zachodu w celu poddania ich 

1 Zob. np. J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczy-
wistość rewolucji, Warszawa 1993; a także: J.-P. Sironneau, Figures de l’imaginaire reli-
gieux et dérive idéologique, Paris 1993 – na temat wyobraźni religijnej i jej ideologicz-
nych derywatów.

2 „Pieśń Orfeusza uspokaja świat zwierząt, prowadzi do pojednania lwa z jagnięciem 
i lwa z człowiekiem” (H. Marcuse, Eros i cywilizacja, cyt. za: W. Gromczyński, Wstęp, 
[w:] H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego spo-
łeczeństwa przemysłowego, tekst opracował i wstępem poprzedził Wiesław Grom-
czyński, Warszawa 1991, s. XVII).
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swoistej intelektualno-emocjonalnej (de)(re)konstrukcji, jest jedną z typo-
wych strategii projektowania Nowego Człowieka, charakterystyczną mię-
dzy innymi dla twórców i kontynuatorów szkoły frankfurckiej.

Francuskie Oświecenie zmierzało ku koncepcji nowego ładu, będące-
go rezultatem przezwyciężenia Ancien Régime’u, uznawanego nie tylko 
za przebrzmiały ustrój społeczny, ale także za nieaktualną wizję człowie-
czeństwa. Rewolucyjny poeta doby romantyzmu, owo paradoksalne dzie-
cko Oświecenia, utożsamiał się z nowym człowiekiem na dwa podstawo-
we sposoby: jako introwertyczny geniusz przekraczający swe ograniczenia 
wewnętrzne oraz jako zbuntowany przeciwko nadzorowi boskich i ludz-
kich tyranów wyzwoliciel ludów3. W końcu XIX, a szczególnie w pierw-
szych dekadach XX wieku warianty te przerodzą się stopniowo w bardziej 
jednoznaczną w swym przesłaniu wizję pewnego swych racji, dyktator-
skiego wizjonera, intelektualisty i artysty, projektanta nowego człowieka 
w skali całych społeczeństw, narodów, a nawet – ludzkości.

Czy poczucie bycia Nowym jest skutkiem odkrycia „nowego” we włas-
nej naturze, czy też rezultatem marzenia by, jak uczynił to niegdyś baron 
Münchhausen, wyciągnąć samego siebie z błota za włosy, a w innej kon-
wencji – by stać się „swym własnym Prometeuszem”, jak określił ten stan 
świadomości francuski historyk doby romantyzmu Jules Michelet? W wie-
ku XX to już nie Prometeusz, ale Orfeusz i Narcyz stają się dla niektórych 
figurami nowego mitu: „Nowy człowiek będzie się cieszył spontanicznoś-
cią zmysłów, wewnętrzną i zewnętrzną równowagą, harmonią pomiędzy 
zmysłami a rozumem, życiem wolnym od napięć, niepokoju, strachu. Całe 
istnienie człowieka w kulturze nierepresywnej będzie nasycone doświad-
czeniem estetycznym, bezinteresowną percepcją przyrody oraz działaniem 
mającym cechy gry, która ze swojej natury jest nieproduktywna i bezuży-
teczna praktycznie”4.

3 Czasem, pod wpływem szczególnych uwarunkowań historyczno-społecznych, może 
to być konglomerat obu tych wizji: przykładowo, wewnętrzna metamorfoza Mickie-
wiczowskiego Konrada z Dziadów jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym zba-
wienie Innych i stworzenie pokolenia „nowych (wolnych) ludzi”.

4 W.  Gromczyński, Wstęp, [w:]  H.  Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, op. cit., 
s. XXVIII. Postrzeganie komplikujących się stosunków społecznych i całej cywilizacji 
jako zła (Rousseau) przy jednoczesnym propagowaniu konceptu „szczęśliwego czło-
wieka naturalnego”, a z drugiej strony – wyobrażenia Thomasa Hobbesa o „nieszczę-
śliwym, gdyż pozbawionym cywilizacji” dzikim – stały się biegunami tej samej, nie-
mającej oparcia w żadnych rzetelnych badaniach i naukowych obserwacjach utopijnej 
wizji, w mniejszym stopniu odnoszącej się do pytania, jaki j e s t  człowiek, w więk-
szym zaś do tego, jaki p o w i n i e n  on być. Można by rzec, w pewnym uproszczeniu, 



STANISŁAW JASIONOWICz8

Poszukiwanie optymalnych „parametrów” ludzkiej kondycji stanowiło 
i nadal stanowi inspirację dla niezliczonych myślicieli i twórców. Zawarte 
w niniejszym tomie prace to analizy wybranych tekstów kultury człowie-
ka Zachodu widziane przez pryzmat ich związków z wielowiekową deba-
tą na temat możliwości jego samorealizacji oraz ewentualnej transgresji. 
Refleksja taka wymaga powiązania dwóch perspektyw: synchronicznej, 
zestawiającej wyobrażenia, koncepty i narracje dotyczące Nowego Czło-
wieka ze względu na istniejące pomiędzy nimi analogie i wyobrażeniowe 
pokrewieństwa, oraz diachronicznej, odnoszącej się do „logiki ewolucyj-
nej” ich występowania w ramach procesu kulturowego. Taka „lateralna” 
lektura zjawisk kulturowych może być także sugerowaną strategią czytel-
niczą odbiorców niniejszego tomu, dającą poczucie wzajemnego komen-
towania się poszczególnych tekstów na obu tych płaszczyznach (zarów-
no dzięki traktowaniu poszczególnych zagadnień jako pars pro toto, jak 
i na zasadzie redundancji różnicującej – to jest powtarzalności motywów 
i zagadnień w zmieniającym się otoczeniu społeczno-kulturowym)5.

Przedstawione w książce analizy odnoszą się przeważnie do tekstów 
literackich, ale także pamiętników, sprawozdań z podróży i rozpraw filo-
zoficznych powstałych w  kręgu cywilizacji zachodniej, począwszy od 
średniowiecza aż po czasy współczesne. Chociaż samo pojęcie cywiliza-
cji (i kultury) zachodniej staje się w ciągu ostatnich dekad przedmiotem 
narastających polemik, to jednak nie da się zaprzeczyć ogromnej wagi jej 
bagażu kulturowego, wciąż wpływającego na oblicze świata. Także auto-
rzy tomu, choć nierzadko krytyczni wobec wielu jej aspektów, zdają się 
zaświadczać o silnym w niej zakorzenieniu. Jeśli więc niektóre z prezen-
towanych analiz są bardziej niż inne nacechowane emocjonalnym sto-
sunkiem ich autorów do prezentowanych kwestii, to niech dowodzi to 

że trzeba było czekać dopiero na dwudziestowieczną antropologię funkcjonalną Bro-
nisława Malinowskiego z jego metodą „obserwacji uczestniczącej”, by powiązać zro-
dzone w wytwornych gabinetach teorie z analizą rzeczywistych mechanizmów two-
rzenia się i trwania kultur. Zob. np. B. Malinowski, Wolność i cywilizacja, przeł. Janusz 
Mucha, Józef Obrębski, Warszawa 2001.

5 Mówiąc o Nowym Człowieku, nie można pominąć świadectw krytycznych reakcji na 
jego optymistyczną, perswazyjną wizję. Owszem, ma ona swoich zaprzysięgłych wro-
gów. Już w ciągu XVIII wieku, naznaczonego postępem technicznym i narastającym 
optymizmem poznawczym, pojawiały się treści kwestionujące ideę postępu jako siły 
zmieniającej człowieka w nieodparcie pozytywny sposób. W przedstawianej tu pracy 
dystopie prezentowane są jedynie przyczynkowo, gdyż myślą przewodnią książki jest 
raczej chęć ukazania mechanizmów i intelektualno-wyobrażeniowych uwarunkowań 
tego kluczowego dla współczesności toposu.
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aktualności i wagi problematyki tożsamości i zmiany, widzianej z per-
spektywy humanistycznej w końcu drugiego dziesięciolecia XXI wieku.

Publikacja składa się z czterech części, z których pierwsza, zatytułowana 
Pytania o naturę człowieka, zawiera teksty odnoszące się do idei nowego 
człowieka w kontekście pytań o ludzką naturę i o istotę cywilizacji. Joan-
na Gorecka-Kalita (Średniowieczny święty jako „nowy człowiek”) ukazuje 
wizerunki średniowiecznych ascetów jako szczególnego rodzaju „dzikich 
ludzi”, odrzucających cywilizację po to, by doświadczyć przemiany prowa-
dzącej do stanu świętości. Barbara Marczuk (Od mikrokosmosu do nowe-
go człowieka: refleksje na podstawie traktatów De hominis dignitate (1486) 
oraz Heptaplus (1489) Pica della Mirandoli) przedstawia odrodzeniową, 
syntetyzującą swe starożytne i chrześcijańskie antecedencje wizję nowego 
człowieka. Autorka wykazuje, jak dalece wizja człowieka jako mikrokos-
mosu, zainspirowana zarówno koncepcjami rozwijanymi w starożytności, 
jak i Listami św. Pawła (ukazującymi Chrystusa jako „drugiego Adama”) 
odzwierciedla antropologiczne uwarunkowania wszelkich powstających 
w obrębie kultury Zachodu pytań o uniwersalną, a  jednocześnie dyna-
miczną istotę człowieczeństwa. Przywołane traktaty włoskiego myślicie-
la ukazują ludzką wolność jako dar pozwalający na samodoskonalenie się 
człowieka w celu osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa – Nowego Ada-
ma, owego „mikrokosmosu doskonałego”.

Do Listów Pawła z Tarsu nawiązuje także Ewa Łukaszyk (W poszukiwaniu 
kondycji transkulturowej. António Vieira i Giorgio Agamben jako czytelnicy 
Listów Pawłowych), która odnosząc się do świadectw siedemnastowieczne-
go jezuity oraz dwudziestowiecznego filozofa, zestawia dwie możliwości 
interpretacji zagadnienia uniwersalizmu w obliczu kontaktu reprezentan-
tów cywilizacji zachodniej z autochtonami „Nowego Świata”. Umieszczając 
te spojrzenia w kontekście współczesnych pytań o uniwersalizm kultury 
zachodniej oraz zagadnienia transkulturowości, autorka konfrontuje daw-
ne i współczesne interpretacje nauczania Świętego Pawła („nie będzie Greka 
ni Żyda”) z praktykami europejskiego kolonializmu. W podsumowującym 
niejako tę część tekście, zatytułowanym Nowy Człowiek a problem cywili-
zacji, Włodzimierz Heflik rozważa filozoficzne uwarunkowania projektów 
Nowego Człowieka jako próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o ludzką 
naturę oraz status pojęcia cywilizacji. Autor porównuje klasyczną, Ary-
stotelesowską koncepcję natury ludzkiej ze sposobem, w jaki z perspekty-
wy XX stulecia postrzegają problem relacji natura – kultura (cywilizacja) 
dwaj dwudziestowieczni myśliciele – Oswald Spengler i Feliks Konecz-
ny. Rozważania te autor wieńczy przedstawieniem transhumanistyczne-
go projektu Raya Kurzweila, by spytać o cele przyświecające człowiekowi, 
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usiłującemu przekroczyć swą naturę, oraz określić jego oczekiwania 
związane z  możliwością osiągnięcia stanu „świadomości kosmicznej”.

Część druga, zatytułowana Projekty, kontestacje, manifesty zawiera ana-
lizy ukazujące projekty Nowego Człowieka jako „teksty krytyczne”, roz-
pięte pomiędzy pochwałą racjonalizmu jako antidotum na „starego” czło-
wieka a dwudziestowieczną kontestacją idei trwałej, niezbywalnej ludzkiej 
natury, w związku z narastającą podejrzliwością wobec wcześniejszych 
form kultury. W części tej Przemysław Michalski przywoła najpierw kla-
syczną utopię Tomasza Morusa, by ukazać niejednoznaczność programu 
ideowego słynnej pracy angielskiego teologa (krytyka i ofiary autorytar-
nego władcy – twórcy „nowej”, arbitralnie zadekretowanej wersji religii). 
Autor uznaje, że utrzymywanie napięcia pomiędzy homo vetus a homo 
novus stanowi być może jedyną szansę zapobieżenia jednowymiaro-
wej wizji człowieka, prowadzącej zwykle do zniewolenia i despotyzmu. 
W kolejnym tekście, zatytułowanym Psychoanaliza w  służbie komuni-
stycznej utopii. O radzieckim projekcie antropologicznym Aurelia Kotkie-
wicz ukaże sposób wykorzystania elementów Freudowskiej psychoanalizy 
przez komunistycznych głosicieli i realizatorów koncepcji „inżynierii spo-
łecznej”, łączących „uzdrowicielskie” postulaty Zygmunta Freuda z bol-
szewicko-marksistowską ideą „pierekowki”. Jednocześnie autorka wska-
zuje na analogie pomiędzy bolszewickim projektem stworzenia nowego, 
doskonałego człowieka a ideami „bogoczłowieczeństwa” i „przebóstwie-
nia” istoty ludzkiej obecnymi od dawna w rosyjskiej tradycji kulturowej, 
także w dziewiętnastowiecznej myśli filozoficznej Fiodora Dostojewskiego 
czy Władimira Sołowiowa.

W artykule Nowe stosunki międzyludzkie w prozie Julia Cortázara, Car-
losa Fuentesa i autorów La Onda mexicana w świetle propozycji kontrkul-
turowych lat 60. XX wieku Nina Pluta przedstawia literackie świadectwa 
wpływu idei kontrkulturowych na dwudziestowiecznych pisarzy Ame-
ryki Łacińskiej poszukujących inspiracji w europejskich kontestacjach, 
a jednocześnie przekładających je na język lokalnych kontekstów społecz-
nych. W ostatnim tekście tego rozdziału Jan Prokop zastanawia się nad 
przyczynami kontestacji „starego” człowieka, nasilającej się w Europie 
i w Stanach Zjednoczonych w ciągu drugiej połowy XX stulecia. W eseju 
zatytułowanym Między Kalifornią hipisów a paryskimi studentami. Kilka 
uwag o przystosowaniu i buncie rozważa on między innymi rolę etosu pra-
cy i skutki jego odrzucenia przez ruchy kontrkulturowe lat 60. XX wieku. 
Badacz pyta także o możliwe powiązania ówczesnych haseł rewolucji sek-
sualnej z rozwijanymi intensywnie w pierwszych dekadach kolejnego stu-
lecia postulatami „ideologii gender”.
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Wizje nowego człowieka domagają się nierzadko nowej przestrzeni, 
w której człowiek ów mógłby skuteczniej niż dotąd realizować swe (nowe) 
przeznaczenie. Czy można jednak znaleźć się w „absolutnie” nowym miej-
scu? Wszak nawet Niebiańskie Jeruzalem, jeden z archetypów wszelkich 
„miejsc nowych”, jest swoistym odzwierciedleniem Jeruzalem ziemskie-
go. Nowy Świat, projektowany i zasiedlany przez ludzi, którzy porzuci-
li świat stary, jest terytorium, na którym marzenia i projekty zmagają się 
z nostalgią.

Próby zmierzające do usytuowania nowego świata w przestrzeni lite-
rackiej fikcji, znaczone tytułami „publicystycznych” utopii Morusa, 
Campanelli czy Swifta, znajdują swe realne echo w działaniach pragma-
tycznych żeglarzy przełomu XV i XVI stulecia. Krzysztof Kolumb, Ame-
rigo Vespucci czy Vasco da Gama, a następnie bezwzględni kondotierzy 
w rodzaju Corteza otwierali realną przestrzeń geokulturową Europy na 
pokusę Nowego Miejsca. Warto przypomnieć, że zachodnia eksploracja 
Nowego Świata obejmuje zarówno okrutną ekspansję konkwistadorów, 
jak i na przykład jezuicki projekt „reductiones”, będący próbą pogodze-
nia „starego”, „pogańskiego” świata autochtonów z wymogami chrześci-
jańskiej Dobrej Nowiny, wprawdzie odrywającej Indian od ich własnych 
wzorców kulturowych, lecz jednocześnie zapewniającej im realną, choć 
kruchą i niedoskonałą ochronę przed nieokiełznaną zachłannością świe-
ckich władców europejskich mocarstw.

Trzecia część książki (Nowy (?) Człowiek w Nowym Świecie) poświę-
cona jest więc habitusowi Nowego Człowieka. Otwiera ją dwugłos auto-
rów, którzy ukazują pamiętnikarskie i poetyckie świadectwa zetknięcia 
się Anglosasów i  Francuzów z  kontynentem północnoamerykańskim. 
W tekście zatytułowanym Literacka i intelektualna ekspresja „nowego czło-
wieka” – brytyjskiego Kanadyjczyka (od relacji pierwszych kolonistów do 
pisarzy okresu poprzedzającego akt Konfederacji) Oksana Weretiuk przed-
stawia wczesne pamiętnikarskie i literackie świadectwa kontaktu angiel-
skich kolonizatorów z Nowym Światem. Okaże się, iż uważna lektura tych 
tekstów pozwala stworzyć zniuansowany obraz przybysza z Europy, który 
początkowo jest często „pokornym czytelnikiem” znaków wysyłanych mu 
przez „nową rzeczywistość” i przez odkrywanego w niej „nowego czło-
wieka” – autochtona. Grzegorz Duliński (Między starym a nowym. Poety-
ckie wizje nowego człowieka w La Légende d’un peuple Louisa Fréchette’a) 
skupia się natomiast na procesie tworzenia (lub odtwarzania) przez dzie-
więtnastowiecznego quebeckiego poetę, za pomocą środków artystycz-
nych właściwych jego czasom, swoistej „nowej mitologii”, mającej sprzy-
jać ugruntowaniu się nowej tożsamości dawnych przybyszy z  Francji.
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Tekst Agnieszki Kłosińskiej-Nachin, poświęcony młodzieńczej powie-
ści Miguela de Unamuno zatytułowanej Nuevo Mundo ukazuje hiszpań-
skiego autora jako modernistycznego „nowego człowieka”, poszukującego 
„Nowego Świata” jako przestrzeni, pozwalającej mu budować swoją toż-
samość „na przecięciu mistyki i anarchii”. Agathe Salha (Dekonstrukcja 
nowego człowieka. Wygnanie i pamięć w dziele Vladimira Nabokova) zwra-
ca uwagę na inny jeszcze kontekst „nowej przestrzeni”, ukazując dylema-
ty pamięci i traumy związanej z decyzją porzucenia dawnego świata, na 
przykładzie twórczości rosyjsko-amerykańskiego pisarza. Okazuje się, że 
Nabokov, rosyjski arystokrata uciekający od wizji nowego sowieckiego 
człowieka, nie jest w stanie być do końca „nowym” w Stanach Zjednoczo-
nych. Zarazem jednak dylematy „starego” i „nowego” – w tym problem 
nowego języka – są traumą, która (paradoksalnie?) stymuluje twórczość 
autora. W ostatnim tekście tej części Anna Malusa ukaże współczesne 
uwarunkowania „kultury pogranicza” na przykładzie twórczości Chica-
nos, mieszkańców południowo-zachodnich rejonów USA, odwołujących 
się do dziedzictwa środkowoamerykańskich autochtonów i pojawiające-
go się w ich twórczości pytania o „nową tożsamość”. Poetyckie świade-
ctwa napięć pomiędzy pożądanym „nowym światem”, a stanowiącą punkt 
odniesienia „starą” tożsamością przybyszy z Meksyku ujawniają się, zda-
niem autorki, zarówno w postaci przenikania się języków, jak i w świetle 
sygnałów komunikacji pozawerbalnej.

Ostatnia, czwarta część (Nowoczesna i ponowoczesna literacka ekspre-
sja Nowego Człowieka) ukazuje wybrane aspekty tytułowej problematyki 
obecne w nowoczesnych i ponowoczesnych praktykach literackich. Regina 
Lubas-Bartoszyńska w artykule Niektóre aspekty wizji Nowego Człowieka 
w recepcji czytelniczej rozważa modernistyczne ujęcia nowego człowieka 
– od Roberta Musila poprzez Georges’a Bernanosa i Jerzego Andrzejew-
skiego po francuski Nouveau Roman i powieść Michela Tourniera dekon-
struującą relację „pan”–„niewolnik” z  osiemnastowiecznej opowieści 
Daniela Defoe o Robinsonie Crusoe. Badaczka zapyta o interakcje pomię-
dzy wizjami nowego człowieka kreowanymi przez pisarzy a stanem świa-
domości odbiorców tych wizji, a także o wymiar etyczny nowoczesnych 
i ponowoczesnych praktyk powieściowych.

Przedmiotem tekstu Danièle Chauvin, zatytułowanego Nowy Człowiek, 
nowy poeta? Przykład Władysława Broniewskiego i Louisa Aragona jest 
zaangażowanie francuskiego i polskiego poety w ideologię komunistyczną, 
ujawniające się w ich wierszach powstałych w okresie stalinizmu. Autorka 
skupia się głównie na wyobrażeniowych uwarunkowaniach mitu nowego, 
socjalistycznego człowieka, obecnych w „zaangażowanych” utworach obu 
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poetów, zwracając szczególną uwagę na eschatologiczny wymiar ich poe-
tyk, z uwzględnieniem motywu „czasu trudnych prób”, mającego poprze-
dzić – tak zresztą jak w Apokalipsie i w wizji Pawłowej – nastanie nowego 
świata i nowego człowieka.

Marzena Karwowska (Wizja Nowego Człowieka w Wiwisekcji Mirona 
Białoszewskiego) przywołuje opublikowany na przełomie lat 50. i 60. para-
teatralny utwór Mirona Białoszewskiego, będący rodzajem awangardo-
wo-literackiej debaty na temat relacji pomiędzy tradycjami i mitami kul-
tury europejskiej a potrzebą „nowego” („nowej świadomości”). Okazuje 
się, że tekst polskiego pisarza-eksperymentatora jest przede wszystkim 
polemiką z racjonalistyczno-postoświeceniowym człowiekiem „zdemi-
tyfikowanym”. W artykule Głos wewnętrzny nowego człowieka – Księgi 
Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza 
Tomasz Garbol sięga do literatury polskiej początku XXI wieku, zesta-
wiając obszerną powieść Tokarczuk z cyklem wierszy Dakowicza. Autor 
poszukuje psychologicznych, a także wyobrażeniowych aspektów „nowe-
go”, ukazując teksty dwojga tak znacznie różniących się od siebie twórców 
jako świadectwa współczesnych zmagań pomiędzy doświadczeniem ciała 
a świadomością.

Kończący część czwartą, a jednocześnie zamykający cały tom tekst Anny 
Saignes, zatytułowany Człowiek z przeszczepionym sercem – Nowy Czło-
wiek? O metamorfozach motywu przeszczepu w prozie XX i XXI wieku, 
podejmuje wyraźnie dostrzegalny w prozie ostatnich dziesięcioleci nurt 
literatury, „przekierowujący” ujęcia Nowego Człowieka od wizji metamor-
fozy indywidualnej lub społecznej świadomości ku przemianie, oznaczają-
cej biologiczną modyfikację jednostki. Pod wpływem kolejnej fazy postępu 
technologicznego, umożliwiającego radykalne działania na biologicznym 
organizmie, wczesnonowoczesne marzenia o fizycznej rekonstrukcji czło-
wieka przechodzą od literackich prekognicji, znaczonych figurami Gole-
ma czy Frankensteina do ukazania ich „fazy realizacyjnej”, która zawiesza 
część pytań o granicę pomiędzy ciałem a świadomością.

„Oczyszczona” z  etycznych i  metafizycznych trosk ludzka kondycja 
zostaje w  ten sposób na nowo wprzęgnięta w system interakcji zacho-
dzących pomiędzy physis a techne, a rozumienie tego, co naturalne lub 
sztuczne, nabiera nowych, nie do końca jeszcze zdefiniowanych znaczeń. 
„Nowe” teksty kultury próbują zmierzyć się z wyobrażeniowymi i  inte-
lektualnymi konsekwencjami tych wyzwań: zarówno zdając z nich rela-
cję, jak i je współtworząc. Postmodernistyczny „człowiek bez właściwości” 
lub „człowiek płynny” (zarówno na płaszczyźnie mentalno-intelektual-
nej, jak i w odniesieniu do materialno-biologicznej idei człowieczeństwa), 
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wyrażający się między innymi w Derridiańskim pojęciu „różni” (diffé-
rance) miał być antidotum na pozostałości wielowiekowej kultury i filo-
zofii zachodniej, ale także próbą zawieszenia samej opozycji stare–nowe 
w przekonaniu, że każde „nowe” jest zawsze echem jakiegoś wcześniej-
szego „starego” (na przykład tradycji), a więc w pewnym sensie owo stare 
(i ową tradycję) sankcjonującym. W tym właśnie znaczeniu modernizm 
jako wojna wypowiedziana „dawnemu” człowiekowi był jeszcze pod wie-
loma względami krytyczną reakcją na poprzednią wizję świata, wchodząc 
z nią w potencjalnie twórczy dialog. Z kolei ponowoczesny postulat „abso-
lutnej płynności” człowieka oznacza wyjście poza dychotomię, prowadząc 
do zniesienia krytycznego napięcia, a w rezultacie do bezalternatywnej 
stagnacji6.

Podjęcie w  XXI wieku refleksji nad wizjami, projektami i  językami 
Nowego Człowieka może stanowić przyczynek do analizy stanu współ-
czesnej kultury zachodniej oraz współczesnej humanistyki, wciąż roz-
piętych pomiędzy pytaniami o „istotę” bycia człowiekiem a postulatami 
odrzucenia myślenia w kategoriach humanistycznych. Już kilka dekad 
temu Michel Foucault głosił w Les mots et les choses pustkę po „byłym” 
człowieku. Czy „marzenie o zniknięciu” i „świecie bez człowieka”7 mia-
łoby stać się odtąd jedyną koncepcją „nowego” człowieka, oznaczającą po 
prostu jego uroczyste samobójstwo? Czy postulaty tego rodzaju wyraża-
ją stan ducha całych społeczeństw Zachodu, czy są raczej projekcją stanu 
świadomości znaczącej części intelektualno-artystycznych elit? Narastają-
ca w ciągu ostatnich dekad krytyka filozofii podmiotu wyraża się obecnie 
nierzadko w – pozornie optymistycznej – wizji transhumanizmu8, przy-
bierającej często postać postulatu fizycznego zastąpienia dotychczasowe-
go człowieka przez jakiś nowy, doskonalszy twór. Nowy Człowiek staje się 

6 Zob. koncepcja trzech typów struktur wyobrażeniowych zaproponowana przez fran-
cuskiego filozofa i socjologa kultury Gilberta Duranda: G. Durand, Les structures 
anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, Paris 1960; 
S. Jasionowicz, Roland Barthes – Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury, Kraków 
1999; idem, Antropologia wyobraźni Gilberta Duranda a perspektywy komparatysty-
ki, [w:] Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między 
Mickiewiczem a dniem dzisiejszym III, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2013.

7 Por. E. Apter, Against World Literature. On the Politics of Untranslatability, London–
New York 2013, np. rozdz. IV, zatytułowany „Planetary Dysphoria”.

8 Wydaje się, że można wyróżnić trzy zasadnicze płaszczyzny, na których rozgrywa się 
projekt transgresji idei człowieczeństwa: (1) transkulturowość (kontestacja perspekty-
wy własnej kultury, (2) transhumanizm (odrzucenie idei „natury” człowieka), (3) gen-
deryzm (kontestacja biologicznych determinant człowieczeństwa).
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Nowym Ciałem lub Nowym Umysłem, powołanym do istnienia dzięki 
zastosowaniu technologicznych czy też intelektualnych protez9.

W swojej szczególnej autobiografii, zatytułowanej Roland Barthes par 
Roland Barthes (1975), jej autor przytacza historię statku Argo, którym 
Jazon podróżuje wraz ze swymi towarzyszami w poszukiwaniu złotego 
runa. Otóż podczas długotrwałego rejsu podróżnicy wymieniali stopnio-
wo zużyte deski statku, aż okazało się, że statek ów nie zawiera już żad-
nego oryginalnego elementu. Ta stara opowieść staje się dla dwudziesto-
wiecznego francuskiego semiologa argumentem na rzecz braku ciągłości 
doświadczenia świata, a co za tym idzie, metaforą mającą służyć zakwe-
stionowaniu idei tożsamości człowieka10. Współczesne niepokoje doty-
czące ludzkiej tożsamości przywołują więc stare pytania o zmienność, 
zawarte już w Arystotelesowskiej definicji pojęcia natury (physis). Jednak 
kwestia Nowego Człowieka jest wciąż pytaniem o Człowieka par excellence 
i będzie tak dopóty, dopóki zarówno podmiotem, jak i przedmiotem tego 
pytania będzie… człowiek.

Książka jest efektem refleksji neofilologów, komparatystów, kulturo-
znawców i filozofów z ośrodków uniwersyteckich w Polsce i we Francji. 
Powstała we współpracy z  Pracownią Badań nad Współczesną Kultu-
rą Zachodnią, działającą w ramach Instytutu Neofilologii Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie jako drugi tom serii Imaginarium, której 
ideą jest konfrontowanie w duchu komparatystycznym (ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektywy ideowo-wyobrażeniowej) tekstów, artefak-
tów oraz innych świadectw powstałych w kręgu kultury zachodniej, pozo-
stających z nią w aprobującej, dialogicznej lub krytycznej relacji.
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I. Pytania o naturę człowieka
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Średniowieczny święty jako „nowy człowiek”

Chcą się wydobyć z samych siebie i wyzbyć się w sobie człowieka: to istne 
szaleństwo. Zamiast przemienić się w aniołów, przemieniają się w bydlęta; 
zamiast wzbić się w górę, uniżają (Montaigne, Próby, III, 13).

Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem; nieszczęście w tym, iż kto się 
chce wspiąć do anioła, spada do bydlęcia (Pascal, Myśli, 358).

Powiedział abba Daniel: „O ile ciało tyje, o tyle dusza chudnie; a o ile ciało 
więdnie, o tyle dusza rośnie” (Apoftegmaty Ojców Pustyni, Gerontikon, 186).

Idea „nowego człowieka” kojarzy się dziś przede wszystkim –  zapew-
ne za sprawą bolesnych doświadczeń cywilizacyjnych – z rewolucjami, 
projektami inżynierii społecznej oraz innymi demonami nowoczesności 
i ponowoczesności, z trans- i posthumanizmem na czele. Średniowiecze 
natomiast to w powszechnym mniemaniu epoka zachowawcza, oparta na 
kulcie autorytetów i hierarchii, a także przekonaniu o istnieniu odwiecz-
nego porządku rzeczy, tym samym więc antyrewolucyjna. Istotnie, dwu-
nastowiecznym platonikom ze szkoły w Chartres świat jawi się w swej 
całości jako z gruntu uporządkowany, urządzony przez Boga „według 

https://doi.org/10.21906/9788376431437.01
https://doi.org/10.21906/9788376431437.01
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miary i liczby, i wagi” (Mdr 11, 20)1. Tę holistyczną wizję wyraża definicja 
Wilhelma z Conches: Est mundus ordinata collectio creaturarum2. Czło-
wiek – mikrokosmos będący obrazem makrokosmosu – wpisany jest więc 
w uporządkowany, hierarchiczny, stabilny świat, choć jego stworzenie „na 
obraz i podobieństwo” wyznacza mu zgoła inne miejsce, niż reszcie stwo-
rzeń.

Porządek metafizyczny jest odzwierciedlony w porządku społecznym. 
Tożsamość człowieka średniowiecznego Zachodu ma bowiem bardzo sil-
ny wymiar wspólnotowy i charakteryzuje się, według określenia Arona 
Guriewicza, „nieprzezwyciężoną skłonnością do wtapiania pierwiastka 
indywidualnego w społecznie obowiązujący wzorzec”3. Innymi słowy,

[człowiek średniowiecza] cenił w sobie nie to, co było w nim niepowtarzalne 
czy oryginalne […] lecz przeciwnie, starał się upodobnić do jakiegoś typu. […] 
Jednostka nie poszukiwała wewnętrznego zadowolenia poprzez przeciwstawia-
nie siebie wszystkim innym, ale znajdowała je w jak najdalszym utożsamieniu 
swojego „ja” z obowiązującym ideałem4.

W zachodnim średniowieczu zbiorowość góruje więc nad indywidua-
lizmem: człowiek nie jest monadą, lecz częścią wspólnoty, w której ma 
swoje miejsce w hierarchii, wyznaczone mu przez obowiązki, jakie nakła-
dają nań wiek, stan, płeć, rodzina, a właściwie szerzej pojęty „ród”. Jego 
horyzontu nie wyznacza pragnienie „samorealizacji”, lecz raczej dążenie 
do pełniejszej integracji społecznej i wzmocnienia więzi wspólnoty, przy 
czym integracja ta dokonuje się najskuteczniej dzięki istnieniu sprawdzo-
nych przez pokolenia wzorców wykluczających jakiekolwiek „ekspery-
menty”.

1 Cytaty z Pisma Świętego za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów 
Tynieckich, wyd. 5, Poznań 2002.

2 Wilhelm z Conches, In Timeum, 28A, [w:] Guillaume de Conches, Glosae super Pla-
tonem, ed. É. Jeauneau, Paris 1963, s. 103. Źródłem tego określenia powracającego 
wielokrotnie w tekstach Wilhelma i  innych autorów szkoły z Chartres jest Apule-
jusz: „mundus est ornata ordinatio” (De Mundo, http://www.thelatinlibrary.com, 
22.02.2017). Zob. A. J. Hicks, Composing the World: Harmony in the Medieval Plato-
nic Cosmos, New York 2017, s. 35–36. „Confronted with […] the brute multiplicity of 
the natural world, twelfth-century intellectuals sought to carve out some kind of order 
– or rather, to unmask the order already latent within the world” (ibid., s. 32).

3 A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy, przekł. Z. Dobrzyniecki, Gdańsk–Warsza-
wa 2002, s. 202.

4 Ibid.

http://www.thelatinlibrary.com
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Jednocześnie nie ma wątpliwości co do tego, że podstawowym zworni-
kiem tożsamości człowieka średniowiecza jest jej religijny, chrześcijański 
wymiar. To właśnie chrześcijaństwo dokonało największej antropologicz-
nej rewolucji i stworzyło nowy projekt człowieczeństwa, proponując fun-
damentalną przemianę ontycznej i egzystencjalnej sytuacji człowieka5 oraz 
wprowadzając antagonistyczny rozdział między „dawnym” a  „nowym 
człowiekiem”. Taka dychotomia pojawia się u  wielu autorów Nowego 
Testamentu, najpełniej jednak wyraża się w listach Świętego Pawła:

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nie-
czystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. 
[…] Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka 
z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu 
poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył (Kol 3, 5–10).

Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodni-
czych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka 
nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej święto-
ści (Ef 4, 22–24).

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głup-
stwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to 
rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie 
jest sądzony (1 Kor 2, 13–15).

„Dawny człowiek” pozostawał „w niewoli żywiołów tego świata” (Ga 4, 3); 
człowiek „nowy” wezwany jest do wyzwolenia w innej, duchowej rzeczy-
wistości. Paweł radykalnie przeciwstawia sobie dwa eony: eon „świata” 
i eon „Boga”, utożsamiając je jednocześnie z antagonizmem ciała i ducha 
– pojęć będących antropologiczną syntezą myśli antycznej i żydowskiej, 
a mianowicie klasycznej łacińskiej triady anima–animus–corpus z hebraj-
skim rozróżnieniem ruah i basar. Jak pisze Anita Guerreau-Jalabert:

Prawdopodobnie to święty Paweł jako pierwszy zbudował, wokół pojęcia odda-
wanego w łacinie przez caro, system znaczeń przekraczający zwyczajne okre-
ślenie jednej ze składowych człowieka: wskutek antagonizmu między tymi 
ostatnimi caro uzyskuje silnie negatywną konotację moralną, która czyni zeń 

5 Zob. S. Szymik, Nowy człowiek w Chrystusie: wybrane aspekty antropologii biblijnej, 
„Forum Teologiczne” 10 (2009), s. 14.
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podstawę i symbol wszystkiego, co w człowieku i ludzkości zasługuje na potę-
pienie, zgoła odmiennie, niż było to w  przypadku pojęcia basar w  Starym 
Testamencie; objęcie ciała i natury ludzkiej tym samym terminem caro oraz 
wpisanie go w system dwuwartościowej logiki stanowią zaczątek nowej struk-
tury ideowej6.

Tej zapoczątkowanej przez Świętego Pawła syntezy dopełni Święty 
Augustyn i inni teolodzy epoki patrystycznej7, a z czasem ukonstytuuje 
się i okrzepnie charakterystyczny dla średniowiecznej myśli binarny obraz 
świata, którego bieguny wyznaczają duch i ciało. Tak tworzy się oparty na 
analogii system ideowy (ideologiczny) wykraczający daleko poza teologię 
i kształtujący całościową wizję świata i człowieka. Anita Guerreau-Jalabert 
określiła go mianem „uogólnionej matrycy analogii, która będzie wyzna-
czać ramy myśli Zachodu przez ponad tysiąclecie”8. Choć nie jest to obraz 
dający się sprowadzić do prostego przeciwstawienia: dobro–zło, prawda–
fałsz – mamy tu bowiem spektrum relacji idące od komplementarności aż 
do mocnej antytezy, a elementy matrycy są „przechodnie” i uzyskują właś-
ciwe znaczenie dopiero przez swój wzajemny związek9 – to jednak polary-
zacja ta jest zdecydowanie asymetryczna, w oczywisty sposób dająca pry-
mat duchowości i piętnująca cielesność10.

Człowiek średniowiecza jest zatem, na równi z wiernymi z Koryntu, 
Kolosów i Efezu, wezwany do uśmiercenia w sobie dawnego człowieka 
przez ujarzmienie ciała i stania się w ten sposób „człowiekiem duchowym”. 
A może nawet bardziej jeszcze niż tamci: autorzy patrystyczni, tacy jak 

6 A. Guerreau-Jalabert, Occicdent: le sens de spiritus et caro, [w:] J.-P. Genet, La légi-
timité implicite, Paris–Roma 2015, s. 460 (przekł. wł.); zob. S. Judycki, Świadomość 
i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004. Cytaty, jeśli nie 
podano inaczej, w przekładzie własnym.

7 Zob. A. Guerreau-Jalabert, Occident médiéval et pensée analogique …, op. cit., oraz 
eadem, Spiritus et caro. Une matrice d’analogie générale, [w:] L’image en question. 
Pour Jean Wirth, dirigés par Frédéric Elsig, Térence Le Deschault de Monredon, Pierre 
Alain Mariaux, Brigitte Roux et Laurence Terrier, Genève 2013, s. 290–295.

8 A. Guerreau-Jalabert, Occicdent médiéval et pensée analogique…, op. cit., s. 460.
9 Dla przykładu: małżeństwo w zestawieniu „małżeństwo–dziewictwo” leży po stronie 

caro, a dziewictwo – po stronie spiritus, jednak już w zestawieniu „małżeństwo–nie-
rząd” to pierwsze, jako instytucja ustanowiona przez Boga, przechodzi na stronę spi-
ritus, w opozycji do nierządu znajdującego się po stronie caro.

10 Należy przestrzec przed pochopnym utożsamianiem tej zbitki pojęciowej z zestawie-
niem „materialny–niematerialny”, por. A. Guerreau-Jalabert, Occicdent médiéval et 
pensée analogique…, op. cit., s. 466: „Il existe en effet des objets matériels parfaitement 
spirituels: par exemple, les reliques” itp.
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Klemens Aleksandryjski, Tertulian i przede wszystkim Święty Hieronim, 
w swoich pismach okazywali się znacznie bardziej rygorystyczni i mniej 
wyrozumiali od Apostoła w kwestiach dotyczących ciała. Ten maksyma-
lizm wcielali w życie wczesnochrześcijańscy ojcowie pustyni: anachoreci 
z Egiptu i Palestyny porzucali „świat” wraz z wszystkim, co do niego przy-
należało, by przez samotność i umartwienia wyzwolić się z cielesnych pęt 
i osiągnąć, jak mówi św. Jan Kasjan, „bogomyślność”; syryjscy asceci pod-
dawali się najwymyślniejszym umartwieniom, by ostatecznie unicestwić 
ciało i pozwolić w ten sposób niepodzielnie panować duchowi.

Średniowieczny Kościół, wbrew pozorom, niechętnym okiem patrzył na 
takie praktyki: na Zachodzie ukształtował się bowiem model religijności 
zasadniczo różny od ideału duchowości wschodniej. I choć każda refor-
ma, każde nowe zgromadzenie czy doświadczenie monastyczne powoły-
wały się na ideały samotnych ojców pustyni11, to jednak w swej istocie 
wpisywały się one w model zachodni, charakteryzujący się przede wszyst-
kim szczególnym wymiarem kościelno-instytucjonalnym i wyraźną pre-
ferencją dla form życia wspólnotowego, ujętego w ramy ścisłej organizacji 
i poddanego jasnym regułom12. W społeczeństwie średniowiecznym, pre-
ferującym, jak już wspomniano, wspólnotowy, osiadły tryb życia, wszelkie 
ekscentryczne postawy – przyjmowane przez wędrownych kaznodziejów 
i innych religijnych „outsiderów” – będą spotykały się na ogół ze zdecydo-
wanym sprzeciwem hierarchii. Jedenastowieczny biskup Rennes, Marbod, 
w tak ostrych słowach napomina charyzmatycznego kaznodzieję, Rober-
ta d’Arbrissel:

Jak możesz pokazywać się ludziom w podartym odzieniu, ukazując umar-
twione włosiennicą ciało, w dziurawym płaszczu, z gołymi nogami, bujną bro-
dą i wystrzyżonymi na czole włosami, boso? Robisz z siebie takie widowisko 
(spectaculum), że ci, którzy na ciebie patrzą, mają cię za skończonego szaleńca 
(ornatum lunatici). […] Gdyby ktoś ujrzał cię niespodziewanie, co zobaczył-
by w tobie z człowieka, co nie kazałoby mu zadawać sobie pytania: Gdzież jest 
człowiek? Wróć tedy do zdrowego rozsądku i nie staraj się sam jeden być przy-
kładem świętości13.

11 Zob. P. Bretel, Les ermites et les moines dans la littérature française du Moyen Age 
(1150–1250), Paris 1995, s. 117.

12 Zob. A. Vauchez, Święty, [w:] Człowiek średniowiecza, pod red. Jacques’a Le Goffa, 
tłum. Maria Radożycka-Paoletti, Warszawa 1996, s. 397.

13 Marbod z Rennes, Epistola VI, 1483C–1483D, [w:] Marbrodi, Redonensis Episcopi, 
Opuscula, cura et studio J. J. Bourassé, accurante J.-P. Migne, Lutetiae Parisiorum 
1854 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 171).
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Ubi est homo? W tym dramatycznym pytaniu wybrzmiewa średnio-
wieczna humanistyczna definicja człowieka, tu sformułowana a contrario: 
człowiek powinien być „normalny”, czyli dopasować się do obowiązują-
cych w społeczności norm zachowania, ubrania, sposobu życia; powinien 
trzymać się swojego miejsca w hierarchii bytów. Jednocześnie w postawie 
Roberta – a także w sugerowanej przez jego adwersarza jego motywacji, 
jaką jest chęć stania się „przykładem świętości” – wyraża się skryte marze-
nie o oderwaniu się od kondycji człowieczej, o radykalnej, bezkompromi-
sowej transcendencji swej własnej natury.

Marzenie to z pewnością nie było obce większości mu współczesnych: 
nawet jeśli nie przychodziło im na ogół do głowy usiłowanie, wzorem 
Roberta et consortes, wcielania tych reguł w życie, to z całą pewnością dzia-
łało ono na ich wyobraźnię: być może tym silniej, im bardziej niedostępne 
jawiło się to zwykłemu śmiertelnikowi. Z tego właśnie marzenia zrodziła 
się postać świętego jako bohatera literatury i kultury. Jakkolwiek bowiem 
hagiografia narodziła się w okresie wczesnochrześcijańskim, to apogeum 
gatunku przypada właśnie na okres średniowiecza14. W produkcji litera-
ckiej wieków średnich hagiografia zajmowała miejsce centralne, dominu-
jąc nie tylko w tekstach łacińskich, lecz także w literaturze wernakular-
nej, gdzie z sukcesem rywalizowała z innymi gatunkami. O ile bowiem 
łacińskie żywoty świętych były istotnie przeznaczone dla duchowieństwa, 
o tyle teksty w językach narodowych miały licznych, w większości świe-
ckich odbiorców. Miały często tych samych autorów, tych samych „wyko-
nawców” i tych samych odbiorców co pozostałe gatunki literackie, czego 
dowodem jest choćby słynny cytat Thomasa Cobhama o godnych szacun-
ku żonglerach, którzy cantant gesta principum et vitam sanctorum („śpie-
wają o czynach książąt i żywotach świętych”)15. Setki starofrancuskich 

14 S. Gaunt, Gender and Genre in Medieval French Literature, Cambridge 1995, s. 180. 
Współcześni literaturoznawcy na ogół niechętnie zajmują się tego rodzaju literaturą, 
jednak trzeba powiedzieć, że redukowanie jej do kategorii „kościelnych tekstów kultu-
ry” jest wyrazem głębokiego anachronizmu i tworzy z gruntu fałszywą perspektywę. 
Jak zauważa Simon Gaunt, „zrozumiała preferencja, oddawana przez współczesnych 
czytelników gatunkom, ku którym skłaniają ich własne estetyczne i ideologiczne upo-
dobania, wypacza ich postrzeganie średniowiecznej kultury”. Zob. również E. Camp-
bell, Medieval Saints’ Lives: The Gift, Kinship and Community in Old French Hagiograp-
hy, Cambridge 2008, s. 4: „It remains true that, especially when compared to genres 
such as romance, saints’ lives are largely overlooked by Old French literary special-
ists. The comparative neglect of saints’ lives in French literary studies fails to reflect 
the significance of this literature in the high and late Middle Ages, when hagiography 
was one of the largest and most popular genres of medieval vernacular literature”. 

15 Cyt. za: E. Faral, Les jongleurs en France au Moyen Age, Paris 1910, s. 44.
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żywotów świętych pisanych wierszem – a więc przeznaczonych do głoś-
nej lektury – ich niezliczone warianty, adaptacje i żywoty prozą, obszerny 
zbiór pobożnych opowieści pod tytułem Żywoty Ojców (Vie des Pères)16, 
mirakle dramatyczne i narracyjne – tworzą w rezultacie korpus litera-
cki znacznie obszerniejszy niż ten zawierający epickie pieśni o czynach 
i porównywalny z domeną tzw. materii bretońskiej i dwornej17. Ta niezwy-
kła mnogość utworów nie jest z pewnością wyłącznie wynikiem odgórnie 
sterowanej polityki Kościoła, lecz raczej dowodzi istnienia rzeszy odbior-
ców, złaknionych opowieści o niezwykłych postaciach i  ich równie nie-
zwykłych wyczynach.

Święty nie jest bowiem dla ludzi wczesnego średniowiecza18 człowie-
kiem im podobnym, „takim jak oni, tylko lepszym”, lecz kimś radykalnie 
od nich odmiennym, tajemniczym i przez to głęboko fascynującym. To 
ktoś, kto – z niezbadanego wyroku boskiego, a nie dzięki szczególnej pra-
cy nad sobą (ta może być jedynie skutkiem pierwszego wyboru) – osiągnął 
doskonałość niedostępną zwykłemu śmiertelnikowi, stając się naśladow-
cą samego Chrystusa i tym samym przekraczając ontologiczną granicę 
między ciałem i duchem, spiritus i caro, wkraczając w przestrzeń czy-
sto duchową, stając się emi-
sariuszem „królestwa nie 
z tego świata”. Święty stał się 
więc „nowym człowiekiem”, 
w  hierarchii bytów usytu-
owanym ponad zwykłym 
śmiertelnikiem, przygniecio-
nym nieodwołalnie do ziemi 
brzemieniem ciała. Można to 
w dużym uproszczeniu uka-
zać na rysunku:

16 Ten niezwykle popularny trzynastowieczny starofrancuski zbiór zawierający 
74 pobożne opowieści nie jest bynajmniej tłumaczeniem łacińskiego zbioru Vitas 
Patrum stanowiącego kompilację orientalnych źródeł patrystycznych, choć część 
zawartych w nim opowieści nim się istotnie inspiruje.

17 Zob. B. Cazelles, Le corps de sainteté, d’après Jehan Bouche d’Or, Jehan Paulus et 
quelques vies des XIIe et XIIIe siècles, Genève 1982, s. 17; por. E. Campbell, Medieval 
Saints’ Lives: The Gift, Kinship and Community in Old French Hagiography, op. cit.

18 Sytuacja zaczyna bowiem powoli zmieniać się w ostatnich wiekach średniowiecza 
(zob. A. Vauchez, Saints admirables et saints imitables: les fonctions de l’hagiographie 
ont-elles changé aux derniers siècles du Moyen Âge?, [w:] Les fonctions des saints dans 
le monde occidental (IIIe–XIIIe siècle), Roma 1991, s. 161–172).
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Święty jest ideałem człowieka duchowego, homo spiritualis, który w nad-
przyrodzony sposób zdołał wyrwać się kondycji człowieka cielesnego, 
homo carnalis. Jak ujmuje to Brigitte Cazelles:

We francuskich Żywotach – zwłaszcza w XIII wieku, w okresie apogeum gatun-
ku – świętość przejawia się w całkowitym panowaniu nad materią, w nadludz-
kim oderwaniu od doczesnego świata. Realizm hagiografii nie tylko nie ma na 
celu ukazania wiernym wzoru do naśladowania, ale wręcz podkreśla przepaść 
między tym, co wyjątkowe, a codziennością19.

Trzeba dodać, że ów „bezcielesny” wymiar świętości bynajmniej nie 
przekreślał jej funkcjonalnego, „utylitarnego” aspektu. We wczesnym 
średniowieczu, w jego wymiarze społecznym, istnienie świętych miało, by 
tak rzec, zastosowanie praktyczne, które z pewnością było również istot-
nym czynnikiem wspomnianego „oddolnego popytu” na utwory hagio-
graficzne: ich zażyłość z Chrystusem i zdolności taumaturgiczne – opisane 
w Żywocie – czyniły z nich skutecznych orędowników, zdolnych zapewnić 
(bądź przywrócić) zdrowie i pomyślność oraz ochronić przed działaniem 
złych duchów. Jak pisze André Vauchez:

Chrześcijanie pierwszych wieków oraz średniowiecza przypisywali świętym 
konkretną s k u t e c z n o ś ć  w historii zarówno indywidualnej, jak i zbioro-
wej. Święci nie byli dla nich wzorem cnoty do naśladowania, lecz potężnymi 
orędownikami wobec Boga. […] Dla wiernych moc cudotwórcza stanowi pod-
stawowy przejaw świętości. Od świętych dawnych i nowszych oczekuje się prze-
de wszystkim uzdrowień, ochrony oraz, ogółem, cudów20.

W świecie, zdominowanym przez kategorię zbiorowości, święty jest 
„samotnym jeźdźcem”, niepodległym społecznym i  ludzkim ograni-
czeniom. Idealnym modelem takiego świętego nie jest już męczennik, 
lecz pustelnik: ów samotnik całym swoim życiem pracujący na to, by 

19 B. Cazelles, Le corps de sainteté, op. cit., s. 8.
20 A.  Vauchez, L’efficacité de la sainteté. Réflexions sur le rôle des saints ds la piété 

chrétienne des origines au Moyen Age, [w:] Saints d’hier, saints d’aujourd’hui, Paris 
1966, s. 14 i 19 (przekł. wł.). Zob. idem, Święty, op. cit.; idem, Saints admirables…, op. 
cit. B. Cazelles, Le corps de sainteté, op. cit., s. 13: „Aux yeux du public, l’authentici-
té du saint repose donc sur la visibilité et sur l’efficacité d’un personnage dont la vie 
propre importe moins que ses répercussions pratiques. […] Les rapports entre le saint 
et son public sont des liens d’adhésion plus tropologique que personnelle, et plus inté-
ressée que mimétique”.
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„wyniszczyć starego człowieka”. Eremita bywał bohaterem literackim już 
w czasach wczesnochrześcijańskich, przy czym wówczas był on mocno 
osadzony w rzeczywistości historyczno-geograficznej. Na Zachodzie nato-
miast, gdzie wyraźnie dominował model cenobityczny, anachoretyzm nie 
był nigdy ruchem masowym – w skali epoki można wręcz uznać go za zja-
wisko marginalne21. Mimo to narracje o „pustelnikach typu wschodnie-
go” stały się w średniowieczu, według określenia André Vaucheza, „modą 
literacką”22, nabierając przy tym swoich własnych cech charakterystycz-
nych, różniących je od ich orientalnych pierwowzorów.

Anachoreci są nie tylko bohaterami opowieści zawartych w  Vitas 
Patrum i licznych żywotach; pojawiają się również na kartach pieśni rycer-
skich i – przede wszystkim – powieści arturiańskich, w których samot-
ność pustelnika czyni z niego swoisty duchowy odpowiednik wędrownego 
rycerza, również skazującego się w swej wędrówce na samotność – obaj są 
outsiderami w średniowiecznym społeczeństwie. Dobrze ujmuje tę specy-
fikę Étienne Delaruelle:

Epokę feudalizmu charakteryzuje życie w grupie, która ma w sobie coś ple-
miennego, a w każdym razie spajają ją bardzo ciasne więzy: należeć do „domu” 
(mesnie) to uciec od samotności i jednocześnie uzyskać poczucie bezpieczeń-
stwa – jedyne dostępne w tych trudnych czasach. Pustelnik nie należy zaś do 
żadnego „domu” i nie jest związany solidarnością z żadną grupą; jest człowie-
kiem samotnym, a więc zagrożonym, o niepewnym bycie. […] Pustelnik godzi 
się na taką egzystencję; zgadza się na ubóstwo i nie liczy na żaden awans spo-
łeczny ani na poczucie bezpieczeństwa23.

Pustelnik doświadcza więc, jak byśmy dziś powiedzieli, „wyklucze-
nia społecznego” – a ściślej: sam się na nie skazuje – tym dotkliwszego, 
że rozgrywającego się w dojmującej samotności i w nieprzyjaznej prze-
strzeni. O ile bowiem pustynia we wczesnochrześcijańskich tekstach czę-
sto sprawia wrażenie tętniącej życiem –  oddaje to słynny oksymoron 

21 Okresowo pojawiały się nasilenia ruchu eremickiego, zwłaszcza w XI i XII wieku, kie-
dy dochodziło do, jak pisze J. Le Goff, „prawdziwych fal ucieczek na odludzie” (Pusz-
cza-pustynia na średniowiecznym Zachodzie, [w:] Świat średniowiecznej wyobraźni, 
przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 77).

22 A. Vauchez, Święty, op. cit., s. 398.
23 É. Delaruelle, Les ermites et la spiritualité populaire, [w:] L’eremitismo in Occidente nei 

secoli XI e XII, Milano 1965, s. 227.
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desertum-civitas, „pustynia-miasto”24, o  tyle las, stanowiący zachodni 
odpowiednik pustyni25, jest w utworach średniowiecznych na ogół prze-
strzenią głębokiej samotności czy wręcz opuszczenia. Nie jest to, jak się 
wydaje, różnica wynikająca z  odmiennej rzeczywistości historycznej. 
Owszem, ojcowie pustyni tylko w  rzadkich przypadkach żyli w  poje-
dynkę26, ale i średniowieczny eremityzm wieku XI i XII – czy to iroszko-
cki (wyspiarski) czy kontynentalny (leśny) – praktykowany był zazwy-
czaj w grupach; w zachodniej Francji, jak pisze Paul Bretel, w okresie tym 
„lasy zaludniają się prawdziwymi koloniami pustelników”27. Tymczasem 
w literaturze średniowiecznej – zarówno świeckiej, jak i religijnej – pustel-
nik żyje na ogół w samotności28. Ta ostatnia nie jest też dla niego uprag-
nionym stanem, w którym (po licznych duchowych zmaganiach) moż-
na osiągnąć status „bogomyślności” i ostateczny pokój ducha, lecz raczej 
dotkliwym umartwieniem. Jak pisze Jean Leclercq:

Pustelnik idzie dalej niż inni, idzie tak daleko, jak to możliwe w poszukiwaniu 
samotności z Bogiem. […] Ten swoisty maksymalizm charakteryzuje jego ide-
alny program, nawet jeśli nie zawsze jest on w stanie go zrealizować. […] Eremi-
tyzm, podobnie jak męczeństwo, jest sposobem totalnej praktyki naśladowania 
Chrystusa, ponieważ doskonała samotność jest tym, co wymaga największego 
samozaparcia a także, wbrew pozorom, największej miłości29.

Fuga mundi, wystarczająco trudna z czysto ludzkich racji, nie gwaran-
tuje też duchowego bezpieczeństwa. Zmagania anachorety z  szatanem 
– lejtmotyw opowieści ojców pustyni – powszechne są także w literaturze 

24 Święty Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, przekł. Ewa Dąbrowska, Kraków 2005, s. 91: 
„I tak powstały w górach pustelnie, i pustynia stała się miastem mnichów, którzy 
porzucali swoje dobra i wpisywali się do państwa w niebie”. Ibid., s. 115: „Pustelnie 
na pustyni zdawały się być namiotami, w których pełno było boskich chórów, które 
śpiewały psalmy […], pościły, modliły się, radowały przyszłą nadzieją […] i okazywa-
ły sobie nawzajem miłość i harmonię”.

25 Zob. J. Le Goff, Puszcza-pustynia na średniowiecznym Zachodzie, [w:] Świat średnio-
wiecznej wyobraźni, op. cit.

26 Zob. E. Wipszycka, Wstęp, [w:] Historia mnichów w Egipcie, Kraków 2007, s. 9–10.
27 P. Bretel, Les ermites…, op. cit., s. 121 (przekł. wł.). Por. J. Le Goff, Świat średniowiecz-

nej wyobraźni, op. cit., s. 77.
28 Zob. P. Bretel, Les ermites…, op. cit., s. 197–198.
29 J. Leclercq, L’érémitisme en Occident jusqu’à l’an mil, op. cit., s. 37 i 44.
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średniowiecznej30. Jak pisze w swej poświęconej „literackim pustelnikom” 
monografii Paul Bretel,

Jeśli w większości historii o kuszeniu występuje pustelnik, to dlatego, że motyw 
ten rozwinął się najpierw w tekstach orientalnych z IV i V wieku, a także dlate-
go, że pustelnik, bardziej samotny i mniej chroniony niż cenobita, jest lepszym 
„bohaterem” opowieści31.

Diabeł, atakując pustelnika, usiłuje zaapelować do „starego człowieka”, 
czyli do zmysłów (szczególnie tych, które platonicy zaliczali do niższych, 
zwierzęcych):

Na myśl przywodził mu rozkosze:
Smaczne potrawy, miękkie łoża,
Kosztowne szaty, które nosił,
Gdy w domu ojca swego mieszkał32.

Oczywiście, najczęstszym i najskuteczniejszym narzędziem pokusy dia-
belskiej była żądza: wszelkie dogadzanie ciału, szczególnie przez obżar-
stwo i opilstwo, było nierozerwalnie z nią związane i do niej nieodmiennie 
prowadziło. Stąd też bardziej rozbudowane formy diabelskiego kuszenia 
zawierały najczęściej wszystkie te elementy.

Jakkolwiek święci byli w pewnym sensie, jak już powiedziano, „nadludź-
mi”, i w przytłaczającej większości zwycięsko stawiali opór diabłu, to nie-
liczni z nich doświadczyli mimo to upadku, jak gdyby na chwilę „dawny 
człowiek”, ujarzmiony przez ducha, zdołał dojść na powrót do głosu33. Jest 

30 Zdaniem J. Le Goffa temat ten spotkał się na wczesnośredniowiecznym Zachodzie 
z mniejszym zainteresowaniem niż w literaturze monastycyzmu orientalnego (Świat 
średniowiecznej wyobraźni, op. cit., s. 73); z czasem jednak diabelskie pułapki zaczy-
nają zajmować poczesne miejsce w  średniowiecznym piśmiennictwie religijnym 
(zwłaszcza w exemplach, ale i w licznym miraklach i opowieściach).

31 Zob. P. Bretel, Les ermites…, op. cit., s. 246.
32 La Vie de Saint Jehan Paulus, ed. by Louis Allen, [w:] C. A. Williams, The German 

Legends of the Hairy Anchorite, Urbana 1935 (Illinois Studies in Language and Litera-
ture, 18, 1–2).

33 Zob. P. Bretel: „Les héros de ces contes sont, au début de la narration, des ermites 
encore fragiles et insuffisamment aguerris qui ont cru pouvoir affronter seuls le com-
bat du désert ; privés du réconfort que procure la présence des compagnons, ils s’ex-
posent sans défense suffisante aux tentations et aux attaques du démon. La solitude, 
terrain favorable au péché, constitue alors l’un des moteurs de l’action” (Les ermites et 
les moines dans la littérature française du Moyen Age (1150–1250), op. cit., s. 198).
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to motyw występujący w Żywotach niezwykle rzadko (nie mam tu bowiem 
na myśli częstego motywu „nawróconego łotra”, lecz grzech popełniony 
już na drodze uświęcenia) i dotyczy on zazwyczaj świętych apokryficz-
nych, ale kiedy już się pojawia, chodzi zazwyczaj o przewinę najcięższego 
kalibru, jak nierząd, morderstwo czy kazirodztwo. Jednak nawet po dra-
matycznym kryzysie nieodmiennie następuje skrucha i bezkompromiso-
wa, „absolutna” pokuta – tak więc na przykład Święty Jan Paulus lata-
mi chodzi na czworakach po lesie, a spętany łańcuchem Święty Grzegorz 
zamieszkuje na skale pośrodku morza. Pokuta taka wiedzie do wybaczenia 
i większej jeszcze świętości: pierwszy z wymienionych ostatecznie zostaje 
biskupem, drugi zaś papieżem. Być może w ten właśnie sposób najpełniej 
uwidacznia się w literaturze średniowiecza specyfika zachodniej duchowo-
ści, a ściślej jej duszpasterski wymiar. Ukazanie upadku i samoponiżenia 
ma bowiem ukazać czytelnikom zbawczą rolę pokuty. Ma ona służyć tym, 
którzy – mówiąc słowami księdza Józefa Tischnera – mieli „duży talent do 
skruchy, wynikający z nieco mniejszego talentu do cnoty”34.

Abstract

The Medieval Saint as the New Man

The author investigates the medieval vision of sainthood. Against the background of ordi-
nary human beings, the saint is perceived as not only morally superior to his brethren, but 
also radically different from them: a real New Man, free of human flaws and imperfec-
tions. In a world dominated by the category of collectivity, the saint stands out as a “lone 
horseman,” free from social, as well as human, limitations. He is viewed not as an example 
to be followed, but rather as an intercessor and holder of mysterious thaumaturgic powers, 
capable of performing miracles. Therefore, although medieval Western spirituality tends 
to ban all eccentricity and even individualism, while elevating the coenobitic dimension 
of religious life, there remains a strong fascination with the oriental, mythical anachore-
tism, resulting in a flowering of hagiographic narrations of the lonely hermit inhabiting 
the inhospitable forest (the Western equivalent of the Eastern desert) and repelling the 
assaults of the Devil. In rare cases, the saint can experience a temporary moral fall, invari-
ably followed by severe penance and final redemption.
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Od mikrokosmosu do nowego człowieka: 
refleksje na podstawie traktatów 
De hominis dignitate (1486) oraz Heptaplus 
(1489) Pica della Mirandoli

Mówi się, że człowiek jest mikrokosmosem złożonym z tych samych elemen-
tów co wszystko stworzenie (św. Grzegorz z Nyssy)1.

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co daw-
ne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5, 17).

Koncepcja człowieka jako zminiaturyzowanego modelu wszechświa-
ta, której pierwsze systematyczne sformułowanie przypisywane jest 

1 Grzegorz z Nyssy, De hominis opificio, cyt. za: L. Sozzi, L’uomo microcosmo: diversi 
modi interpretativi, [w:] Macrocosmo, microcosmo. Scrivere e pensare il mondo nel Cin-
quecento tra Italia e Francia, a cura di Rosanna Gorris Camos, Firenze 2004, s. 24.
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Demokrytowi2, stanowiła jedno z najbardziej popularnych loci communes 
zarówno w pismach filozofów starożytnych, jak i u ojców Kościoła czy 
przedstawicieli scholastyki. Człowiek, powołany do życia na końcu Boskie-
go dzieła stworzenia, jest jego ukoronowaniem: omnium conclusio3, dlate-
go nie stanowi nowej substancji, ale łączy w sobie cechy wszystkich wcześ-
niejszych bytów i jest ich syntezą. Jego ciało zbudowane jest z tych samych 
co wszechświat czterech żywiołów: kościec z ziemi, płuca z powietrza, pły-
ny organiczne z wody, umysł z ognia („Z minerałami dzieli byt, z trawami 
i drzewami życie, czucie ze zwierzętami, myślenie z Aniołami”)4. Żadna 
inna istota nie jest wyposażona we wszystkie cztery atrybuty bytu, dlatego 
też w hierarchii istnień człowiek zajmuje miejsce osobne: sytuuje się powy-
żej minerałów, roślin i zwierząt, ale poniżej czystych duchów.

Człowiek nie tylko odzwierciedla w sobie harmonię i porządek wszech-
świata, ale jest z nim powiązany gęstą siecią analogii, korespondencji, wię-
zów sympatii i antypatii. Panpsychiczny wszechświat, który według słów 
Platona „żyje, jest obdarzony duszą i rozumem” (Timajos, 30c), wpływa 
na kompleksję człowieka przez działanie planet, konstelacji gwiazd czy 
następstwo pór roku.

Wiele miniatur i rycin (najstarsze zachowane pochodzą z początku XIII 
wieku z Elucidarium Honoriusza z Autun) przedstawia system powią-
zań łączących człowieka z czterema żywiołami i planetami. Najpopular-
niejsze ilustracje ukazują patronat, który nad poszczególnymi częścia-
mi ciała człowieka roztaczają znaki zodiaku (homo zodiacus): są to np. 
Godzinki Księcia de Berry braci Limbourg (ok. 1410), stanowiące arcy-
dzieło gotyckiego miniatorstwa, encyklopedyczne dzieło Margarita Phi-
losophica Gregora Reischa (1535) czy ilustrowany podręcznik anatomii 
Charles’a Estienne’a (1575). Słynny Homo Vitruviano Leonarda da Vinci 
(1490) przedstawia ciało człowieka jako wzór proporcji i miary wszech-
świata. Do końca XVI wieku w kulturze popularnej, szczególnie w alma-
nachach, funkcjonują przedstawienia oparte na niekończących się i coraz 
bardziej skomplikowanych systemach analogii, łączących cztery żywioły 

2 Por. słowa Galena, który powołuje się na fragment B 34 Demokryta: „człowiek, który 
według Demokryta jest mikrokosmosem” (De l’utilité des parties du corps humain, III, 10, 
[w:] Les présocratiques, édition établie par Jean-Paul Dumont, Paris 1988, s. 862).

3 Formuła Scota Eriugeny, De Divisione naturae, cyt. za: A.-M. Schmidt, La poésie scien-
tifique en France au seizième siècle, Paris 1938, s. 109.

4 Alain de Lille, Distinctionum liber: „Creatura proprie homo quia habet similitudinem 
cum omni creatura: esse cum lapidibus, vivere cum herbis et arboris, sentire cum bru-
tis, ratiocinari cum Angelis” (cyt. za: A.-M. Schmidt, La poésie scientifique en France 
au seizième siècle, op. cit., s. 109).
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z czterema temperamentami, czterema stadiami życia, czterema porami 
roku etc.

Historycy badający dzieje tej koncepcji w kulturze europejskiej zwraca-
ją uwagę na dwa istotne momenty jej reinterpretacji5. Pierwsza dokona-
ła się w refleksji ojców Kościoła, którzy nie do końca akceptowali sztyw-
ny system powiązań między mikro- i makrokosmosem, zwłaszcza w jego 
wydaniu deterministyczno-astrologicznym. W IV wieku Grzegorz z Nys-
sy krytykował ten „pogański symbol”, twierdząc, że jego autorzy zamiast 
chwalić naturę człowieka, „uczynili go podobnym do komara i kreta […], 
ponieważ i w nich są pomieszane cztery żywioły”. I dalej, za pomocą reto-
rycznego ratiocinatio, podważał argumentację „mikrokosmiczną”:

Jaka zatem jest wielkość człowieka, jeśli uznamy go za obraz i podobieństwo 
kosmosu? Tego nieba, które krąży, tej ziemi, która się zmienia i wszystkich rze-
czy, które się w nich zawierają i które przemijają jak to, co je otacza. Co więc 
decyduje o wielkości człowieka? Nie jego podobieństwo do kosmosu, ale to, że 
jest obrazem Stwórcy naszej natury6.

Nie odrzucając całkowicie toposu „mikrokosmicznego”, autorzy chrześ-
cijańscy pojmują człowieka przede wszystkim jako imago Dei, dopiero 
w dalszej kolejności jako imago mundi7.

Renesans jest epoką kulminacji i  licznych reinterpretacji teorii mikro-
kosmosu. Jak pisze Hélène Védrine, idea ta „od Paracelsusa (1493–1541) do 
Bruno (1548–1600), od Cardana (1501–1576) do Campanelli (1568–1639) 
przenika literaturę, filozofię, naukę i sztukę. Natura jawi się w niej jako 
siła witalna, bujna, tworząca bez wytchnienia”8. Wszechobecność tej teorii 
w XVI wieku wyznacza zarazem kres jej funkcjonowania w myśli zachod-
nioeuropejskiej. Filozoficzna i naukowa rewolucja dokonana w następnym 
stuleciu odsunęła w  zapomnienie koncepcję korespondencji i  analogii 
między człowiekiem i wszechświatem, choć pewne elementy tego imagi-
narium przetrwały u przedstawicieli prądów okultystycznych, by powró-
cić w XIX stuleciu w wyobraźni romantyków i symbolistów.

5 Przegląd interpretacji pojęcia mikrokosmosu wraz z obszerną bibliografią przedsta-
wia L. Sozzi, L’uomo microcosmo: diversi modi interpretativi, op. cit., s. 23–36. 

6 Grzegorz z Nyssy, De hominis opificio, cyt. za: L. Sozzi, L’uomo microcosmo: diversi 
modi interpretativi, op. cit., s. 24.

7 Por. H. Védrine, Microcosme et macrocosme, [w:] Encyclopaedia Universalis, t. 15, 
Paris 1992, s. 293–295.

8 H. Védrine, Microcosme et macrocosme, op. cit., s. 295.
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Dwa teksty Pica della Mirandoli: De hominis dignitate (1486) oraz Hep-
taplus (1489) sytuują się w centrum wczesnonowożytnej refleksji na temat 
człowieka jako mikrokosmosu. W pierwszym z nich Pico interpretuje tra-
dycyjny topos minore mundus przez pryzmat fundamentalnej dla epo-
ki renesansu idei godności istoty ludzkiej. W drugim podejmuje reflek-
sję nad mikrokosmosem w świetle koncepcji Nowego Człowieka zawartej 
w Listach św. Pawła.

Celem tego artykułu nie jest zaproponowanie nowej interpretacji tych 
dzieł, co w zestawieniu z pracami na temat Pica, pióra najwybitniejszych 
współczesnych historyków idei byłoby zuchwałością9, ale przedstawie-
nie kilku interesujących wątków, mogących stanowić punkt odniesienia 
dla rozważań na temat koncepcji Nowego Człowieka w czasach bliższych 
współczesności.

Mowę o godności człowieka dwudziestotrzyletni Pico planował wygłosić 
w Rzymie w styczniu 1487 roku podczas debaty uczonych na temat jego 
dziewięciuset Conclusiones, które właśnie wyszły drukiem. Debata nie 
doszła do skutku z powodu interwencji papieża Innocentego VIII, a sam 
tekst został opublikowany dopiero w 1496 roku, już po śmierci autora10. 
Zasadniczym tematem Oratio jest pochwała mądrości, odwołującej się do 
całego dostępnego wówczas intelektualnego dziedzictwa ludzkości. Ten 
„niezrównany erudyta, który przeczytał wszystko”11, czerpie inspiracje 
z filozofii Platona i Arystotelesa, z chaldejskich nauk ezoterycznych, egip-
skiego hermetyzmu, żydowskiej kabały, a także od mędrców arabskich, 
scholastyków i neoplatoników, poszukując jednej, uniwersalnej prawdy12. 
Interesować nas będzie pierwsza, tzw. antropologiczna część Oratio (wersy 

9 Na temat Pica pisali m.in. E. Cassirer, P. O. Kristeller, H. de Lubac, F. A. Yates. Obszer-
ną bibliografię, głównie obcojęzyczną, podają autorzy wydania: G. Pico della Miran-
dola, Oratio de hominis dignitate. Mowa o godności człowieka, tłum. i oprac. Zbigniew 
Nerczuk i Mikołaj Olszewski, wstęp Danilo Facca, Warszawa 2010. Jedyną monografią 
w języku polskim na temat Pica jest książka G. Kurylewicz, Poznanie i niepoznawa-
nie istnienia – Giovanni Pico della Mirandola w poszukiwaniu metafizycznej zgodności 
wszystkiego, co istnieje, Warszawa 2004.

10 Pierwotny tytuł Oratio, zachowany w pierwodruku bolońskim przygotowanym przez 
bratanka Pica, Gianfrancesco della Mirandola, został zmieniony w wydaniu w Stras-
burgu w 1504 r. na De hominis dignitate i w takiej formie wszedł do kanonu.

11 Y. Hersant, Préface, [w:] G. Pico della Mirandola, De la dignité de l’homme, traduit du 
latin et préfacé par Y. Hersant, Nîmes 2002, s. XIII.

12 Łączenie tak rozbieżnych inspiracji było charakterystyczne dla piętnasto- i szesna-
stowiecznych humanistów przekonanych o istnieniu prisca theologia (teologii pierw-
szych czasów), czyli pierwotnej prawdy objawionej, której istota przetrwała w pismach 
starożytnych filozofów. Termin ten pojawia się u nauczyciela i mistrza Pica, Marsilia 
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1–149), ponieważ dalsze sekwencje tekstu stanowią wprowadzenie do prob-
lematyki i metodologii Conclusiones, do których miały stanowić wstęp.

W exordium oracji Pico zwraca uwagę na niewystarczalność wcześ-
niejszej, materialistyczno-astrologicznej, koncepcji człowieka jako imago 
mundi, która unieruchamiała ów „mały wszechświat” w deterministycz-
nym kombinezonie zależności od żywiołów i planet. Tradycyjnie używa-
ne formuły, mające zaświadczać o wyższości człowieka wobec wszystkich 
innych stworzeń: interstitium (środek), mundi copula et hymenaeus (zwor-
nik i zaślubiny świata), creaturarum internuntius (pośrednik między stwo-
rzeniami) (s. 3)13 nie stanowią według Pica wystarczającego argumentu 
dla potwierdzenia tej tezy. Dlatego podstawą rozważań o godności czło-
wieka jest w tym tekście nie tyle sama budowa istoty ludzkiej, ile jej usy-
tuowanie w świecie. Pozycja „pośrednia” (interstitium) nie jest pojmowana 
przez Pica na sposób statyczny i deterministyczny, lecz jako dynamicz-
na przestrzeń wolności, zmuszająca do czujności i nieustannego wysiłku. 
Syntetyczny wykład rozumienia tej idei zawiera się w prozopopei, którą 
Bóg, summus architectus et optimus opifex (najwyższy architekt i najlep-
szy rzemieślnik, s. 4), wypowiada do Adama w ostatniej sekwencji dzieła 
stworzenia:

Nie przyznaliśmy ci, Adamie, ani określonego miejsca, ani własnego kształ-
tu, ani szczególnego dziedzictwa, abyś miał i posiadał, według swego pragnie-
nia i decyzji, zawsze taki kształt i takie dobra, jakie sam wybierzesz. Wszystkie 
inne stworzenia mają określoną naturę, ograniczoną prawami przez nas ustalo-
nymi. Ty jeden, wolny od wszelkiej przeszkody, według swej woli (pro tuo arbi-
trio), w której mocy cię pozostawiliśmy, ustalisz swoją własną naturę. Umieści-
liśmy cię pośrodku świata, abyś stamtąd dogodnie zgłębiał to, co jest w świecie. 
Nie uczyniliśmy cię ani niebiańskim, ani ziemskim; ani śmiertelnym, ani nie-
śmiertelnym; niczym wolnym i z nadania twórcą i rzeźbiarzem (quasi arbitra-
rius honorariusque plastes et fictor) samego siebie. Nadaj sobie taki kształt, jaki 
wybierzesz. Możesz zejść (degenerare) do kształtu zwierzęcia, bytu niższego 
szczebla. Będziesz mógł, według decyzji swego ducha, odrodzić się (regenerari) 
stworzeniem boskim, bytem szczebla wyższego (s. 7–9).

Ficina w dziele Theologia Platonica z 1482 r. (por. A. Klimkiewicz, Hypnerotomachia 
Poliphili Francesca Colonny, Kraków 2015, s. 31, przypis 22). 

13 Wszystkie cytaty z Oratio podaję za wydaniem łacińsko-francuskim G. Pico della 
Mirandola, De la dignité de l’homme, op. cit. w moim tłumaczeniu (po cytacie podaję 
numer strony tego wydania). W proponowanych tłumaczeniach wykorzystuję niektó-
re sugestie tłumaczy polskich zawarte w wydaniu: G. Pico della Mirandola, Oratio de 
hominis dignitate. Mowa o godności człowieka, op. cit.
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Człowiek został umieszczony pośrodku świata i powołany do życia na 
końcu stworzenia po to, „by był ktoś, kto będzie mógł docenić racjonalność 
tego dzieła, ukochać jego piękno, podziwiać jego ogrom” (s. 6). W ujęciu 
Pica, Adam-mikrokosmos to zatem universi contemplator; naturae inter-
pres (kontemplujący wszechświat; tłumacz natury), który streszcza świat 
nie tylko w swoim ciele, ale przede wszystkim w umyśle, poprzez dyna-
miczne poznanie. Tym samym słowa plastes et fictor (twórca i rzeźbiarz) 
nie odnoszą się do zagospodarowywania ziemi i czynienia jej sobie pod-
daną, ale do kształtowania i doskonalenia samego siebie.

Adam nie został stworzony jako doskonały, ale jako wolny14, dlatego nie 
podlega determinizmowi natury, według swej wolnej woli decyduje, czy 
chce zniżyć się (degenerare) do poziomu bytów niższych (zwierząt, roślin, 
minerałów…) czy odrodzić się (regenerari) w formie boskiej. Podstawowym 
rysem człowieka-mikrokosmosu jest więc możliwość dokonywania wybo-
ru w nieustannym oscylowaniu między różnymi szczeblami bytu. Tym 
samym opuszczenie właściwej mu pozycji interstitium i unieruchomienie 
na niższym poziomie istnienia odbiera mu plastyczność, która w zamyśle 
Boga miała być głównym atrybutem jego kondycji: „Jeśli widzicie pełza-
jącego po ziemi człowieka hołdującego własnemu brzuchowi, nie jest to 
człowiek, ale kłoda drewna, jeśli widzicie człowieka, który ze wzrokiem 
omamionym próżnymi fantasmagoriami własnej wyobraźni […] stał się 
niewolnikiem zmysłów, macie zwierzę przed oczami, a nie człowieka” (s. 11).

Jedynym środkiem do tego, by „wspinać się po drabinie Jakubowej 
w  towarzystwie aniołów” (s. 23) jest według Pica studiowanie filozofii 
i sztuk wyzwolonych. Istotną część oracji poświęca on na omówienie roli, 
jaką „nauki oczyszczające” odgrywają w duchowym doskonaleniu się czło-
wieka: wiedza moralna „opanowuje impet namiętności”, dialektyka „roz-
prasza mgłę umysłu”, filozofia, „gwaratuje pokój między ciałem i duszą” 
i wreszcie teologia, która pozwala doświadczyć „wewnętrznej wizji boskich 
prawd”15  (s.  25). Kontemplacja dzieła stworzenia, umiłowanie mądro-
ści, nieskrępowane pragnienie poznania pozwalają nie zejść do stadium 

14 O. Boulnois podkreśla, że w systemie antropologicznym Pica wolność stanowi fun-
dament istoty człowieka i  jest najważniejszym atrybutem udzielonego mu Boskie-
go obrazu (idem, Humanisme et dignité de l’homme selon Jean Pic de la Mirandole, 
[w:] J. Pic de la Mirandole, Œuvres philosophiques, trad. G. Tognon i O. Boulnois, Paris 
1993, s. 308n). 

15 Pico określa to doświadczenie za pomocą greckiego słowa epopteia, oznaczającego 
stan pełnej inicjacji w misteria. Termin ten pojawia się w Uczcie Platona 209e oraz 
u Pseudo-Dionizego, O hierarchii niebieskiej, I, 2 (por. Mowa o godności człowieka, op. 
cit., s. 63, przypis 72).
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zwierzęcia, utrzymać nadany Adamowi przez Boga status istoty pośred-
niej, nieustannie wznoszącej się ku bytom wyższym, anielskim: „Niech 
święta ambicja napełni nasz umysł i sprawi, abyśmy nie zadowalając się 
przeciętnością, dążyli do szczytów i ze wszystkich sił pracowali nad tym, 
by je osiągnąć, ponieważ możemy to zrobić, jeśli chcemy” (s. 15).

Zawarta w Oratio entuzjastyczna pochwała dignitas hominis ufundowa-
nej na wolności i nieograniczonej mocy twórczej sprawiła, że w ubiegłym 
stuleciu wielu badaczy (szczególnie Giovanni Gentile i Ernst Cassirer)16 
uznało to dzieło za „manifest humanizmu”, jeden z tekstów założycielskich 
renesansowej antropologii o epokowym znaczeniu dla nowożytnej filozofii 
europejskiej. Pica okrzyknięto prekursorem religii racjonalnej i synkrety-
zmu poznawczego, a tytuł O godności człowieka „stał się niemal sygnatu-
rą epoki nowożytnej – antropocentrycznej par excellence”17. Wbrew tym 
opiniom późniejsi badacze: Henri de Lubac, Giovanni di Napoli, Bruno 
Nardi, analizując wielość patrystycznych, scholastycznych i mistycznych 
reminiscencji obecnych w Oratio, podkreślali zgodność tego tekstu z kato-
licką ortodoksją. Henri de Lubac zwraca uwagę, że Bóg kieruje swą prze-
mowę do Adama przed jego upadkiem, gdy dążenie do osiągnięcia formy 
boskiej było jego naturalną skłonnością. Podkreśla także istotny szczegół, 
jakim jest różnica gramatyczna dwóch ważnych czasowników użytych 
w konkluzji boskiej prozopopei. Zejście do stadium zwierzęcia wyrażone 
jest w stronie czynnej (degenerare), podczas gdy wzniesienie się na wyższy 
szczebel wymaga interwencji nadprzyrodzonej (regenerari). Szczególnie 
ważne jest także sformułowanie: „quasi arbitrarius honorariusque pla-
stes et fictor”. Uzmysławia ono, że możność tworzenia i rzeźbienia same-
go siebie człowiek posiada nie ze swej natury, ale z Boskiego nadania18. 
W świetle tych uwag diagnozowanie woluntarystycznej czy pelagiańskiej 
inklinacji w Oratio staje się mniej przekonujące, jakkolwiek kwestie takie 
jak skażenie natury ludzkiej przez grzech czy konieczność łaski zawarte są 
w tym tekście wyłącznie implicite. Nie sposób też nie spostrzec braku wąt-
ków chrystologicznych oraz śladowej proporcji odwołań do Nowego Testa-
mentu w stosunku do innych autorytetów.

16 G. Gentile, Il concetto dell’uomo nel Rinascimento (1916); E. Cassirer, Indywiduum 
und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (1927). Ich opinie przytacza D. Facca, 
Wstęp, [w:] G. Pico della Mirandola, Mowa o godności…, op. cit., s. 14–16.

17 D. Facca, Wstęp, op. cit., s. 14.
18 Na te interpretacje powołuje się D. Facca, Wstęp, op. cit., s. 19. Polscy tłumacze Mowy 

wyjaśniają, że termin honorarius określa funkcję pochodzącą z nadania najwyższego 
władcy i sprawowaną w jego imieniu (ibid., s. 39, przypis 14).
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Kwestie obecne w  Oratio zaledwie in filigrane zostały wysunięte na 
pierwszy plan w powstałym trzy lata później dziele Heptaplus. De septi-
formi sex dierum Genesoes enarratione (1489). Ten „skończony trak-
tat z dziedziny metafizyki, filozofii natury i hermeneutyki”19 składa się 
z siedmiu (jak wskazuje tytuł) expositiones, stanowiących komentarz do 
Genesis 1, 1–27, „w którym zostały zawarte tajemnice całego stworzenia” 
(Proemio, s. 170)20. Pico powrócił w nim do koncepcji mikrokosmosu, roz-
wijając ją tym razem na podstawie tekstów biblijnych (Stary Testament, 
interpretowany przez pryzmat kabały żydowskiej, a z Nowego głównie 
Listy św. Pawła). Zgodnie z tradycyjną koncepcją mikrokosmosu człowiek 
przedstawiony jest tu jako kompendium stworzenia: „minore mundus, 
w którym dostrzec można i ciało zbudowane z pomieszanych żywiołów, 
i niebiańskiego ducha, i roślinną duszę wegetatywną, i zwierzęce czucie, 
i podobieństwo do Boga” (Proemio, s. 193). Inaczej jednak niż w Oratio, 
Pico rozważa nie tylko nadzwyczajną godność człowieka, sytuującą go 
nawet ponad aniołami21, ale także jego status ontologiczny po grzechu 
pierworodnym. Stan Adama po upadku interpretuje konsekwentnie przez 
pryzmat koncepcji Homo Novus, takiej, jaką św. Paweł zawarł w Listach22. 
Osnową rozważań Pica we wszystkich siedmiu expositiones, dotyczących 
stworzenia świata, jest zatem nie tylko korespondencja, łącząca mikro- 
i makrokosmos, ale przede wszystkim relacja między pierwszym, ziem-
skim człowiekiem – Adamem, a Drugim Człowiekiem, człowiekiem nie-
bieskim – Jezusem Chrystusem, mikrokosmosem doskonałym: „Tak jak 
człowiek jest najwyższą syntezą wszystkich niższych bytów, tak Chrystus 
jest najwyższą syntezą wszystkich ludzi” (exp. I, s. 221).

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że według św. Pawła konsekwen-
cje grzechu pierworodnego, którymi są słabość woli, skłonność ku temu, 
co doczesne i przemijające, poddawanie się pożądliwościom ciała i pysze 

19 G. Kurylewicz, Poznanie i niepoznawanie istnienia…, op. cit., s. 232. Według autorki 
słowo cabala oznacza u Pica hermeneutykę biblijną w ogólności.

20 Wszystkie cytaty z Heptaplusa na podstawie wydania G. Pico della Mirandola, Hep-
taplus, [w:] De dignitate hominis. Heptaplus. De ente et uno e scritti varii, a cura di 
E. Garin, t. 1, Firenze 1942. W nawiasach po cytacie podaję numer expositio oraz stro-
nę niniejszego wydania. 

21 „My wszyscy, którym przez łaskę Chrystusa dana została moc stania się dziećmi 
Bożymi, możemy wznieść się ponad naturę aniołów” (Heptaplus, exp. III, s. 267).

22 Na kartach Nowego Testamentu termin ten pojawia się 168 razy (por. A. J. Nowak, 
Homo religiosus et homo novus, [w:] Homo Novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, 
Lublin 2002, s. 18).
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żywota, składają się na dziedzictwo „dawnego człowieka”23. Nowym 
Człowiekiem jest Chrystus: „obraz Boga niewidzialnego – Pierworodny 
wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15). Potomkowie Adama, zanurze-
ni przez chrzest w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, stają 
się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem24. Tę przemianę ontyczną 
i egzystencjalną Apostoł określa mianem „przyoblekania się w Chrystusa” 
(Gal 3, 27). Nie może się ona dokonać wysiłkiem woli człowieka, ale przez 
działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Nowy człowiek, odro-
dzony przez chrzest, otrzymuje łaskę, bez której nie mógłby odbudowywać 
w sobie imago Dei, zniszczonego przez grzech pierworodny.

Koncepcje antropologiczne św. Pawła są istotnym punktem odniesienia 
dla rozważań Pica na temat Adama: Listy są wielokrotnie cytowane i przy-
woływane explicite na kartach Heptaplusa. Jednocześnie proponowana przez 
filozofa refleksja na temat starego i nowego człowieka zostaje wzbogacona 
odwołaniami do toposu „mikrokosmicznego”25. Według Pica grzech pier-
worodny zatarł bowiem w człowieku nie tylko imago Dei, ale także odzwier-
ciedlenie harmonii wszechświata. Adam przestał być wolny, ponieważ 
utracił naturalną skłonność do panowania nad zmysłami i złymi namięt-
nościami; nie jest harmonijną syntezą bytów, została bowiem zachwiana 
równowaga między jego duszą racjonalną (niebo), duszą czującą (woda) 
i ciałem (ziemia) (exp. IV, s. 279), nie może też być twórcą samego siebie, 
bo unieruchomił się na niższym szczeblu istnienia: „gdy tylko obraz Boga 
został w nas zatarty przez zmazę grzechu, zaczęliśmy, nieszczęśni nędzni-
cy, służyć naszym zwierzętom i mieszkać w ich zagrodzie” (exp. IV, s. 286).

Na starym człowieku ciąży nie tylko brzemię grzechu pierworodnego: 
skoro bowiem został stworzony jako imago mundi, to każdy popełniony 
przez niego grzech efektywny staje się „kosmiczną katastrofą”, w której 
uczestniczą wszystkie żywioły:

Tak jak wszystkie rzeczy są nam życzliwe, gdy zachowujemy prawo, które 
zostało na nas nałożone, tak samo gdy przez grzech łamiemy prawo, wszystkie 
żywioły stają się nam wrogie i nieprzyjazne. […] Szkodzimy bowiem nie tyl-
ko sobie, ale światu (universo), który w sobie zawieramy. […] Ci, którzy gwałcą 

23 Por. S. Szymik, Nowy człowiek w Chrystusie. Wybrane aspekty antropologii biblijnej, 
„Forum Teologiczne” 10 (2009), s. 14.

24 Rozróżnienie pisowni małą literą (gdy chodzi o człowieka) i wielką (gdy dotyczy 
Chrystusa) stosuje A. J. Nowak, Słowo wstępne, [w:] Homo Novus, op. cit., s. 8n.

25 Obrazowanie „mikrokosmiczne” nie jest obce św. Pawłowi: „My również, dopóki byli-
śmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli »żywiołów tego świata«” (Gal 4, 3).
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Boskie prawo […] są winni obrazy wszechświata i Bożego majestatu, którego 
obraz splugawili swoją szkaradną nieprawością (exp. V, s. 307).

Eksponując skutki grzechu pierworodnego i skażenie ludzkiej natury, 
Pico podkreśla za św. Pawłem, że odbudowanie w człowieku Bożego obra-
zu i przywrócenie harmonii między mikro- i makrokosmosem mogą się 
dokonać wyłącznie z woli Stwórcy, poprzez Nowego Człowieka-Chrystusa:

Tak jak my wszyscy, w pierwszym Adamie […] zniżyliśmy się do stadium pry-
mitywnego zwierzęcia, tak w Adamie nowym, Jezusie Chrystusie […], prze-
mienieni przez łaskę, jesteśmy ponownie poczęci (regeneramur), by przejść od 
stanu człowieka do Bożego synostwa (exp. IV, s. 286)26.

Przez sakrament chrztu […] zostaliśmy na nowo poczęci jako synowie Boży, 
zrodzeni nie z krwi, ale z Boga (exp. VII, s. 373).

W pierwszym fragmencie warto zwrócić uwagę na czasownik regene-
ramur, użyty w stronie biernej. Wskazuje on na to, że przyjmując chrzest, 
człowiek nie zostaje od-rodzony w stanie pierwotnym, ale zrodzony na 
nowo przez łaskę, wprowadzony w zupełnie inny wymiar27. Wprawdzie 
nadal podlega skażonej grzechem ludzkiej naturze, ale jest człowiekiem 
łaski, dzięki niej może się doskonalić i dążyć do „natur lepszych” (exp. VI, 
s. 319), aby na końcu drogi „móc przeglądać się w Bogu” (reflecti in Deo 
possumus, exp. VII, s. 337).

O ile w Oratio celem Adama było wznoszenie się na poziom wyższych 
bytów poprzez filozofię i kontemplację, o  tyle w Heptaplusie dążeniem 
człowieka jest christiformitas: stanie się „na obraz i podobieństwo” Syna 
Bożego. Poruszając kwestię imago Dei, Pico inspiruje się głównie słowa-
mi św. Pawła: „Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem ożywiającym. […] Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, 
Drugi Człowiek – z nieba […]. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [czło-
wieka], tak też nosić będziemy obraz [Człowieka] niebieskiego” (1 Kor 15, 
45–47). Nawiązuje także do interpretacji ojców Kościoła, zgodnie z którą 

26 We fragmencie tym Pico nawiązuje do typologii Adama i Chrystusa rozwiniętej przez 
św. Pawła w Rz 5, 12–18.

27 Zob. J. Pałucki, Nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. Studium patrystyczne, [w:] Homo 
Novus, op. cit., s. 47.
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obraz i podobieństwo („faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram”, Gen 1, 26) nie są pojęciami synonimicznymi28:

Pierwowzorem „obrazu i podobieństwa” był przewidziany w planach Bożej 
Opatrzności wcielony Jednorodzony Syn Boży29. „Obraz” wskazywał na Jego 
człowieczeństwo, a „podobieństwo” na Jego bóstwo. Adam w raju, wyposażony 
w atrybuty „obrazu”, czyli wolną wolę i rozum, miał zmierzać do „podobieństwa”, 
czyli coraz bardziej się doskonalić, aż do osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem. […] 
Popełniając pierworodny grzech pychy, Adam zamazał w sobie „obraz Boży” 
i utracił „podobieństwo”, którego udzielił mu Bóg, aby je w sobie rozwijał30.

Pico rozumie zależność między imago i similitudo w ten sam dynamicz-
ny sposób. Choć tylko raz używa w Heptaplusie binomu „obraz i podo-
bieństwo” (exp. V, s. 303) (w innych wypadkach posługuje się wyłącznie 
imago), pojmuje „obraz” nie jako stan zastany, ale jako punkt dojścia, etap, 
na którym nowy człowiek poprzez łaskę dostąpi summae felicitatis31, innej 
niż felicitas naturale. Do szczęścia naturalnego, pojmowanego jako har-
monia i pokój, prowadziły filozofia, a także artes libarales, o których była 
mowa w Oratio i dzięki którym człowiek mógł zniżyć się do poziomu zwie-
rzęcia. Vera felicitas ma natomiast według Pica wymiar mistyczny, polega 

28 Por. Klemens Aleksandryjski: „A czyż niektórzy z naszych nie w ten sposób inter-
pretują zwrot: »na obraz«, że tę właściwość otrzymał człowiek zaraz po urodzeniu, 
a  zwrot »na podobieństwo«, że tę właściwość uzyskuje dopiero później, w  miarę 
doskonalenia?” (Kobierce, II, 22, cyt. za: J. Pałucki, Nowy człowiek w Jezusie Chrystu-
sie, op. cit., s. 46).

29 Teza, że Chrystus był przewidziany w planach Bożych bez względu na to, jak postąpi 
Adam w Raju, została sformułowana przez Dunsa Szkota (Opus Oxoniense, III, d. 19). 
Pico w Conclusiones potwierdza to przekonanie: „Nawet gdyby Adam nie zgrzeszył, 
Bóg by się wcielił, ale nie zostałby ukrzyżowany” (Conclusiones, 15, cyt. za: J. Pic de la 
Mirandole, Œuvres philosophiques, op. cit., s. 315). 

30 M.  Chmielewski, Duchowość nowego człowieka (zarys problematyki), [w:]  Homo 
Novus, op. cit., s. 218. To rozróżnienie opiera się na słowach św. Pawła: „My zaś wszy-
scy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w  jasność Pańską jakby w zwierciadle; za 
sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” 
(2 Kor 3, 18); zob. także Kol 3, 9–10.

31 Pico podkreśla, że pragnienie osiągnięcia takiego stanu własnym staraniem, a nie 
przez łaskę, jest grzechem: „Od tej szczęśliwości odsunięty jest diabeł, ponieważ 
chciał się do niej wznieść o własnych siłach (ascendere), a nie zostać porwanym (rapi) 
(exp. VII, s. 336).
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na tym, by – jak powtarza za św. Pawłem: „Znać Boga tak, jak jesteśmy 
poznani” (exp. VII, s. 337)32.

Dzięki swej paulińskiej inspiracji Heptaplus jawi się jako dopełnienie 
gnozeologicznego optymizmu wyrażonego w Oratio. Adam to nie tylko 
universi contemplator, filozof wspinający się poprzez poznanie do świata 
transcendentnych idei, ale homo novus, który będzie miał udział w escha-
tologicznym zjednoczeniu stworzenia ze Stwórcą:

Widzicie, z jaką dokładnością wszystkie części świata i człowieka wzajemnie ze 
sobą korespondują. Ich przymierze jest dobre, ponieważ jest zwrócone do Boga, 
będącego dobrem samym. I tak jak świat jest jeden, choć składa się z wielu czę-
ści, tak też na końcu stanie się jednym ze swym Autorem. My także naśladuje-
my najświętsze przymierze świata […], aby połączyć się z Nim w szczęśliwości 
(exp. VII, 7)33.

Podsumowując tych kilka refleksji, trzeba zadać pytanie o to, w jakim 
stopniu idee sformułowane przez filozofa u progu epoki wczesnonowożyt-
nej mogą wytrzymać konfrontację ze współczesnymi koncepcjami Nowe-
go Człowieka, opartymi na wierze w soteriologiczną moc nauki i techni-
ki czy na utopijnym marzeniu o przezwyciężeniu wszelkich biologicznych 
ograniczeń ludzkiej istoty34.

Podstawową różnicą między koncepcjami technologicznymi a propo-
zycjami Pica wydaje odniesienie tych ostatnich do Boskiej transcenden-
cji. W Oratio Adam-Mikrokosmos, wyniesiony w swej godności ponad 
wszystkie inne stworzenia i uzdolniony do przyswajania sobie cnoty, jest 
poddany Stwórcy, nie aspiruje do konkurowania z Jego mocą czy przej-
mowania boskich kompetencji. W  Heptaplusie Adam, ponownie zro-
dzony w  Chrystusie, staje się nowym stworzeniem, niesionym mocą 
łaski (ale przy współpracy wolnej woli) do ostatecznego podobieństwa 
z Bogiem. W zestawieniu z dwudziestowiecznymi totalitarnymi projek-
tami inżynierii dusz czy też z aktualnymi post- i transhumanistycznymi 

32 1 Kor 13, 12: „Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem 
poznany”.

33 Podobną wizją zjednoczenia człowieka-mikrokosmosu z Bogiem kończy się poemat 
Microcosme Maurice Scève’a, powstały 80 lat później (1562): „Son fils, son Christ, son 
consubstancial […] / Qui restituera son Homme à Dieu, son Père / Nous adoptant en part 
de son règne prospère: / Commencement, et fin principiant son bout, / Son Rien, son 
Microcosme, unira à son Tout” (M. Scève, Microcosme, Paris 2013, ks. III, w. 983–993).

34 Syntetyczny przegląd współczesnych koncepcji nowego człowieka przedstawia M. Kli-
chowski, Narodziny cyborgizacji, Poznań 2014. 
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eksperymentami mającymi zapewnić nieśmiertelność cielesną przez klo-
nowanie „części zamiennych” albo umożliwić wieczne trwanie wyabstra-
howanej świadomości ludzkiej przeniesionej z ciała w komputer, koncepcje 
Pica mogą być traktowane jako „wspomnienie, które rozświetla moment 
niebezpieczeństwa”35 i stanowić przednaukową, humanistyczną przeciw-
wagę dla scjentystycznych utopii.

Abstract

From the Microcosm to the New Man: Reflections on Oratio de hominis 
dignitate (1486) and Heptaplus (1489) by Pico della Mirandola

This chapter considers the idea of the new man through the prism of two texts by the Ital-
ian Neoplatonic philosopher Pico della Mirandola (1463–1494): Oration on the Dignity 
of Man and Heptaplus. The points of reference for the proposed analysis are two key con-
cepts in Renaissance anthropology: the notion of man as a microcosm containing all of 
the elements of the universe and the great chain of life on the one hand, and on the oth-
er, the opposition between Adam and the New Man – Christ – developed in the letters 
of St. Paul. In his Oration, Pico moves away from traditional determinist interpretations 
of the topos of the minor mundus, accenting instead man’s freedom, which through con-
templation and the study of philosophy, enables him rise to the level of the angels. In Hep-
taplus, Pico stresses that in perfecting himself man’s aim is to become like the New Adam 
and the perfect microcosm that is Christ. 
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W poszukiwaniu kondycji transkulturowej. 
António Vieira i Giorgio Agamben 
jako czytelnicy Listów Pawłowych

„Nowy człowiek” jest jednym z centralnych, a zarazem ambiwalentnych 
mitów nowoczesności, ambiwalentnych ze względu na znaczenie, jakie 
przybrał w obu systemach totalitarnych XX wieku. To przede wszystkim 
mit sowiecki, choć także faszyzm marzył o triumfie eugenicznego oczysz-
czenia, chętnie zapożyczając od Friedricha Nietzschego wizję nadczło-
wieka. Nie jest to jednak wyłącznie dziedzictwo nowoczesności, ale głę-
boko zakorzeniony w przeszłości wątek kulturowy. Fakt, że mit ten nie 
wygasł ani wraz z końcem totalitaryzmów, ani z końcem nowoczesności, 
nie powinien właściwie zaskakiwać. Marzenie o „nowym człowieku” jest 
obecne w dobie ponowoczesnej i znajduje miejsce w różnie ujmowanych 
wizjach post- i transhumanistycznych.

Transhumanizm jest kojarzony z takimi tekstami, jak Manifest cyborga 
Donny Haraway, pierwotnie opublikowany w „Socialist Review” w 1985 
roku i wielokrotnie wznawiany1. Choć wyjściowo tekst ten stanowił rodzaj 

1 Por. D. Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in 
the Late Twentieth Century, [w:] Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of 

https://doi.org/10.21906/9788376431437.03
https://doi.org/10.21906/9788376431437.03
https://doi.org/10.21906/9788376431437.03
https://doi.org/10.21906/9788376431437.03
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intelektualnej prowokacji, dziś bywa traktowany całkiem serio2. Warto 
jednak zredukować to wystąpienie do jego pierwotnej roli i z całą ostroś-
cią zadać pytanie, co rzeczywiście mogłoby być esencją rewolucji trans-
humanistycznej. W przeciwieństwie do późnonowoczesnych futurystów 
nie pociąga mnie rozszerzenie możliwości człowieka dzięki cyborgizacji. 
Może przydałby się wyostrzony wzrok, widzący w podczerwieni czy nad-
fiolecie, albo dodatkowa kostka pamięci podłączona wprost do mózgu. Ale 
nie podzielam przekonania, że dzięki temu można byłoby stać się mostem 
czy liną nad przepaścią, rozpiętą między zwierzęciem a nadczłowiekiem, 
o jakiej u Nietzschego rozprawiał schodzący z gór Zaratustra3. Ponawiam 
więc kluczowe pytania. Co mogłoby mi dać takie poczucie? Co mogłoby 
być prawdziwym przejściem od człowieczeństwa do nadczłowieczeństwa?

Otóż takie przekroczenie aktualnej, historycznej, czyli preeschatolo-
gicznej, poprzedzającej apokaliptyczne „złamanie pieczęci” kondycji czło-
wieka mogłoby polegać na przezwyciężeniu jego uwięzienia w wymiarze 
kulturowym. W obecnym, historycznym stadium (po tej stronie Nietz-
scheańskiego mostu), człowiek osiąga pełnię człowieczeństwa zawsze 
w zanurzeniu w określonej kulturze. Bez wielkiej przesady można bowiem 
powiedzieć, że człowiek nie rodzi się w pełni człowiekiem, lecz tę pełnię 
człowieczeństwa rozwija w warunkach kulturowej immersji. Ale zara-
zem wraz z tą immersją wyłania się jego najpoważniejsze ograniczenie: 
dokonując tego, co nazywa się fachowo inkulturacją pierwotną, wrasta on 
w pojedynczą kulturę z jej systemem norm i nieuchronnie oddala się coraz 
bardziej od tych wszystkich ludzi, którzy wrastają w systemy odmien-
ne. Ucząc się tej podstawowej ludzkiej własności, jaką jest mowa, zawsze 
uczy się określonego języka; im więcej w nim rozumie, tym większe ma 
poczucie niezrozumiałości innych języków. Im bardziej wrasta we własną 
kulturę, tym bardziej się oddala od obcych. Uczy się jeść z zachowaniem 
określonych manier; uczy się także przeżywać własną płeć w ramach okre-
ślonego systemu kulturowego. Co więcej, na znacznie głębszym poziomie, 
wdraża się do przeżywania bólu i rozkoszy, postrzegania kolorów, reago-
wania na ciepło i zimno, światło i mrok w ramach tego systemu. Kultu-
rowy filtr nieustannie pośredniczy w sposobie doświadczania świata. Raz 

Nature, New York 1991, s. 149–181.
2 Także, a nawet może zwłaszcza w Polsce, gdyż zacieranie się ironii jest typowym zja-

wiskiem w transmisji tekstów programowych z centrum do peryferii; tak samo jak 
Młoda Polska brała na poważnie Sztukę poetycką Verlaine’a, która była przecież auto-
parodią, tak też obecne pokolenie skłonne jest brać na poważnie Manifest cyborga.

3 Por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. Wacław Berent, Kraków 2015.
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przyobleczony w kulturę, człowiek nigdy nie zostaje zatem obnażony, żad-
ne doznanie nie przychodzi do niego na warunkach czystej spontanicz-
ności; nieustannie odgrywa tylko kulturową partyturę. Kultura staje się 
więc coraz grubszą gumową rękawiczką, przez którą dotykamy świata; co 
więcej, przez tę gumową rękawiczkę dotykamy także drugiego człowieka, 
niezależnie od tego, czy należy do naszej czy też – co gorsza – obcej kultu-
ry. Stąd też pokusa, żeby tę rękawiczkę zdjąć. Wyłania się zatem pragnie-
nie, by stanąć jako nagi człowiek z pierwszych dni stworzenia, nie tylko 
sprzed wieży Babel i poplątania języków, ale sprzed pierwszego kulturowe-
go podziału. I żeby w takim nagim człowieczeństwie spotkać się z obcym. 
U źródła ery nowożytnej był to ten obcy, którego fizyczną, a w domnie-
maniu także kulturową nagość Portugalczycy odkryli w Nowym Świecie4.

W jednej z możliwych definicji Zachodu wyróżnikiem jest to, że zachod-
nia świadomość wymyka się samej sobie, próbuje przezwyciężyć włas-
ną kulturowość, nawet jeśli wynika to, zgodnie z sugestią zwartą w ese-
ju George’a Steinera W zamku Sinobrodego, jedynie z  jej pokutniczych 
i samooskarżycielskich skłonności5. Jednym słowem, to właśnie człowiek 
Zachodu pragnie stać się kimś innym, choćby joginem czy tybetańskim 
mnichem; bywa to jego najgłębszym, najdroższym pragnieniem. A prze-
cież spełnionym w  kulminacyjnym momencie nowoczesności marze-
niem wczesnej ery nowożytnej było coś wręcz odwrotnego: ukształtowa-
nie wszystkich innych ludzi na zachodni obraz i podobieństwo, realizacja 
osławionej mission civilisatrice. Rysują się zatem dwie sprzeczne tenden-
cje: propagacja własnej formy czy form kulturowości i pragnienie pozby-
cia się jej.

To właśnie stanowiło głęboki dylemat nowożytnego misjonarza, takie-
go jak António Vieira. Żył w latach 1608–1697, był portugalskim jezuitą, 
wizjonerem, błyskotliwym, lecz nieco kłopotliwym kaznodzieją. Stąd też 
w gruncie rzeczy dyscyplinarnie, pod groźbą całkowitego wykluczenia 
z zakonu, został oddelegowany do pracy w brazylijskim interiorze i rea-
lizacji tego, co stanowiło mission civilisatrice w XVII wieku, to znaczy do 

4 Trzymam się tu tezy o „podwójnym odkryciu” Ameryki. Spotkanie Kolumba z India-
nami w 1492 roku uznałam za głęboko naznaczone późnośredniowieczną mental-
nością; w 1500 roku oficjalne „odkrycie” Ziemi Krzyża Świętego przez portugalską 
armadę Cabrala, jakie udokumentował w swoim liście do króla Pêro Vaz de Caminha, 
choć odległe w czasie o zaledwie kilka lat, wyznaczyło zwrot w porządku wyobrażeń. 
Szerszej na ten temat: E. Łukaszyk, Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze por-
tugalskiej, Warszawa 2015, s. 62–66.

5 Por. G. Steiner, W zamku Sinobrodego. Kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury, 
przeł. Olga Kubińska, Gdańsk 1993, s. 76. 
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nawracania Indian na chrześcijaństwo. W Maranhão zdarzyło się jednak 
coś, co w moim przekonaniu postawiło Vieirę w rzędzie wczesnych teo-
retyków kondycji transkulturowej i jednocześnie sprawiło, że wytrzymu-
je zestawienie z Giorgio Agambenem jako porównywalny z nim czytelnik 
Listów Pawłowych. Nawet jeśli różnice są oczywiste: Agamben czyta List 
do Rzymian trzysta lat później, a ściślej rzecz biorąc, analizuje ten tekst ze 
studentami na seminarium, w warunkach swobody myśli, na jaką Vieira, 
podsądny inkwizycji, nie mógł sobie pozwolić. Ale nie mniej istotne są tu 
punkty przecięcia.

Przede wszystkim wspólny jest powód, dla którego obaj sięgają po List do 
Rzymian. Jest nim pytanie o uniwersalizm, które trzeba ponownie otwo-
rzyć w krytyczny sposób, mimo że odpowiedź właściwie była już dana. 
I dla Vieiry, i dla Agambena, choć z  różnych względów, uniwersalizm 
powinien był być oczywistością, tematem już omówionym i zamkniętym. 
Jezuicki misjonarz w Brazylii musiał wierzyć, że chrześcijaństwo jest reli-
gią powszechną; przyświecającym mu celem najwyższym było przecież 
dopełnienie dzieła apostolskiego, niesienie Dobrej Nowiny, która miała 
być dobra również dla Indian. Tymczasem po latach pracy w terenie Vie-
irę zaczęły ogarniać wątpliwości, którym dał wyraz w łacińskim dziele 
Clavis Prophetarum, mającym być jednocześnie wielkim podsumowaniem 
dzieła ewangelizacji, ale i jego własnych rozterek i refleksji. Być może nie 
było to więc wyłącznie kaprysem historii, iż rękopis przeleżał trzysta lat 
w archiwach watykańskich i ukazał się ostatecznie drukiem, po długim 
oczekiwaniu i nieustannych monitach portugalskich i brazylijskich bada-
czy, dopiero w 2000 roku6. Z kolei dla Agambena – z punktu widzenia 
ponowoczesności – miało być jasne, że żadnego uniwersalizmu nie ma; to 
pojęcie zostało nie tyle zdekonstruowane, ile wyczerpane w długim antro-
pologicznym sporze o powszechniki kulturowe, których nie udawało się 
znaleźć. Mówiąc w uproszczeniu, nie było takiego tabu, które by obowią-
zywało we wszystkich kulturach bez wyjątku. Powszechne człowieczeń-
stwo rysowało się zatem jako wisząca w powietrzu abstrakcja, pozbawio-
na fundamentu w obliczu konfrontacji z nieredukowalną różnorodnością 
kultur.

Z tą odmiennością, która nie da się sprowadzić do pojedynczego zbio-
ru przesłanek, Vieira zetknął się na polu, zdawałoby się, trywialnym. Jako 
misjonarz i katecheta Indian musiał się zapewne stale zmagać z trudnością 
wytłumaczenia im podstawowych spraw. Ale jak bardzo podstawowych? 
Oczywiście trudno było dotrzeć z przypowieściami o siewcy czy dobrym 

6 Por. A. Vieira, Clavis Prophetarum, oprac. Arnaldo Espírito Santo, Lisboa 2000.
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pasterzu do ludzi prowadzących łowiecko-zbieracki tryb życia w puszczy. 
Jednak z nieobecnością fundamentu Vieira konfrontuje się w całej ostrości 
dopiero wtedy, gdy przychodzi mu nauczać o Trójcy ludzi, którzy nie zna-
ją pojęcia liczby naturalnej i postrzegają jedynie różnicę między takimi 
kategoriami, jak pojedyncze, podwójne i wielość. Jeśli liczba trzy nie jest 
powszechna, to co z powszechnością dogmatu o Trójcy Świętej?

Vieira dochodzi do punktu w którym, aby uczyć Indian teologii, musiał-
by najpierw nauczyć ich matematyki. Ale nie idzie tą drogą. Wręcz prze-
ciwnie, akceptuje założenie uwarunkowanej kulturą niewyuczalności, 
i co więcej, wbudowuje tę niewyuczalność w swoją argumentację. Dowo-
dzi mianowicie, iż niemożliwa do przezwyciężenia ignorancja Indian ma 
opatrznościowy charakter, gdyż zabezpiecza ich przed potępieniem, jakie 
łączyłoby się z popełnieniem przez nich grzechu świadomego odrzucenia 
Boga: „majus malum est ignorantia de eodem Deo vincibilis, hoc est cum 
culpa, quam invincibilis et innocens”7. Sam fakt geograficznego oddzie-
lenia Nowego Świata od Europy stanowi dla Vieiry widomy znak Bożego 
miłosierdzia. Ocean Atlantycki miał istnieć po to, by Indianie nie mogli 
ściągnąć na siebie potępienia; nigdy zatem nie mieli okazji do zetknięcia 
się z tym, co przerastało ich pojmowanie. W ten sposób jezuita przezwy-
cięża wstrząs wynikający z odkrycia nowego człowieka, którego nagość, 
niezależnie od wcześniejszych o kilka lat reakcji Kolumba, skłaniającego 
się raczej ku animalizacji obcego, Portugalczycy docierający do lądu bra-
zylijskiego w 1500 roku zinterpretowali w kategoriach stanu rajskiego.

Była to z pozoru kondycja Adama sprzed zjedzenia owocu z drzewa 
poznania, a więc i sprzed kultury. Podobnie jak berliński performance 
Vanessy Beecroft, analizowany przez Agambena, spotkanie z nieświa-
domymi swoich braków w garderobie Indianami „zakwestionowało […] 
nagość ludzkiego ciała”8. Ten brak odzienia – Unbekleidetheit z przytoczo-
nej przez włoskiego filozofa teologii Erika Petersona, różniący się od nago-
ści (Nacktheit) obecnej dopiero po grzechu pierworodnym – skłonił por-
tugalskich humanistów do stopniowego wyrobienia przeświadczenia, iż 
nowo odkryci ludzie stanowią gens angelicum, lud anielski. Być może para-
dujący z taką naturalnością na golasa Indianie nigdy nie otrzymali ubioru 
ze zwierzęcych skór po wygnaniu z raju. Musiało to rodzić nie tylko kon-
statację ogromnego dystansu, wypadającego na niekorzyść europejskiego 

7 „Większym złem jest ignorancja Boga przezwyciężalna, a więc zawiniona, niż nie-
przezwyciężalna, zatem niewinna” (ibid., s. 352).

8 G. Agamben, Nagość, przeł. Krzysztof Żaboklicki, Warszawa 2010, s. 67.
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człowieka, ale i tęsknotę za partycypacją w tym stanie, w którym historia 
upadku nigdy się nie wydarzyła.

Opierając się na tych przekonaniach, Vieira dopuścił myśl, że przepaść 
pomiędzy Indianami i Portugalczykami może być niemożliwa do prze-
zwyciężenia, że ci pierwsi są „innej natury”. Właściwie nie powinien zatem 
ich nawracać, zwłaszcza że tak radykalny rozdział zdawał się mieć opatrz-
nościowy charakter – ale takie stanowisko było przecież nie do przyjęcia, 
gdyż podważałoby samą rację bytu misjonarza. I ta aporia była właśnie 
momentem, w którym jezuita zwrócił się do Pawła. Z braku wspólnego 
gruntu, jaki nie wyłonił się z bezpośredniej interakcji z Indianami, jezu-
ita odwołuje się do Listów Pawłowych i tylko dzięki nim, a ściślej: dzięki 
Pawłowemu rozróżnieniu dwóch jakościowo odmiennych czasów, χρόνος 
i καιρός, a także tezie o „czasowym odrzuceniu”, z którego „w obecnym 
czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę” (Rz 11, 5) ratuje konklu-
zję, że chrześcijańska Ewangelia, mimo opatrznościowego zrządzenia izo-
lującego Indian, jest ostatecznie przeznaczona dla wszystkich bez wyjątku. 

Tymczasem w słynnym seminarium poświęconym interpretacji Listu 
do Rzymian, Giorgio Agamben dekonstruuje obraz Pawła jako apostoła 
uniwersalizmu i pierwszego, a zarazem paradygmatycznego przedstawi-
ciela Kościoła powszechnego. Polemizuje w ten sposób z interpretacją tej 
postaci u Alaina Badiou, który w książce z 1997 roku, Saint Paul. La fon-
dation de l’universalisme, postrzegał Pawła jako wynalazcę uniwersali-
zmu opierającego się jednocześnie na rozplenieniu i zaniedbaniu różnicy9. 
U Badiou Paweł był przede wszystkim ustanowicielem i obrońcą podmio-
towości, która miała wyznaczać osobliwość, rozumiany quasi-matema-
tycznie punkt załamania wszystkich reguł. Podobne, quasi-matematyczne 
rozumowanie pojawia się u Agambena, ale włoski filozof idzie w kierun-
ku odmiennej tezy. Paweł ma dokonać raczej „cięcia Apellesa”, wprowa-
dzając nie osobliwość (singularité universelle Badiou), lecz rodzaj zasady 
fraktalnej, opartej na nieustannie ponawianym podziale na coraz mniej-
sze części. Anegdota znana z dzieła Pliniusza Starszego mówiła o rywali-
zacji między dwoma greckimi malarzami, Apellesem i Protogenesem. Gdy 
przybywszy do pracowni Protogenesa, Apelles wyrysował na jego malo-
widle niezwykle cienką kreskę, rywal odpowiedział na to wyzwanie, dzie-
ląc ją wzdłuż jeszcze cieńszą linią innego koloru; Apelles zwyciężył go jed-
nak, rysując trzecią, jeszcze subtelniejszą kreskę biegnącą przez środek 
tej wyrysowanej przez Protogenesa linii cieńszej od włosa. W podobny 
sposób, zdaniem Agambena, postąpił Paweł, nie dokonując anulowania 

9 Por. A. Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Paris 1997.
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kulturowego rozdziału między Grekami i  Żydami w  obliczu chrześci-
jańskiego Objawienia, lecz tworząc swoisty fraktal tej granicy, która nie 
jest zanegowana wprost, lecz dzielona w nieskończoność coraz cieńszą 
linią. W ten sposób „nowy człowiek”, jaki wyłania się wraz z chrześci-
jaństwem, nie staje się bynajmniej człowiekiem pozbawionym kulturo-
wych właściwości. Objawienie nie prowadzi zatem do radykalnego obra-
żenia źródłowego człowieczeństwa. Anuluje nie same normy kulturowe, 
ale ich istotność; czyni je tylko, mówiąc językiem Agambena, czymś „nie-
działającym”, „nieskutecznym” (inoperante), pozbawionym konsekwencji 
w ramach ekonomii zbawienia. Innymi słowy, Paweł dokonuje więc „ope-
racji, która dzieli same podziały nomistyczne i czyni je nieskutecznymi 
(inoperanti), nigdy jednak nie dochodząc do ostatecznego gruntu. W głębi 
Żyda i Greka nie ma uniwersalnego człowieka ani chrześcijanina, ani jako 
początku, ani jako punktu dojścia: jest tam jedynie reszta, jest tam jedynie 
niemożność nałożenia się na siebie Żyda i Greka. Powołanie mesjańskie 
oddziela każdą klēsis od samej siebie, stawia ją w napięciu wobec samej 
siebie, nie dostarczając ostatecznej tożsamości: Żyda jako nie-Żyda, Greka 
jako nie-Greka”10.

Inaczej niż w przypadku interpretacji dokonanej przez Badiou, uniwer-
salizm Pawłowy w ujęciu Agambena nie zasadza się zatem ani na rozple-
nieniu, ani na beznamiętnym zaniedbywaniu różnicy, pod którą miałaby 
się rzekomo kryć zasadnicza jedność człowieczeństwa. Wchodzi tu raczej 
w grę operacja dokonywana na samej granicy między porządkami kultu-
rowymi, która staje się coraz mniej istotna, ale nigdy nie znika całkowicie. 
Zdaniem Agambena, „uniwersalne nie jest dla niego [Pawła] transcenden-
tną zasadą, z której można spoglądać na różnice – nie dysponuje bowiem 
takim punktem widzenia”11. Innymi słowy, kondycja transkulturowa nie 
jest dana, nie jest stanowiskiem ponad podziałem, które można byłoby 
zająć. Zgadza się to z tym, co powiedziałam na wstępie: nie ma miejsca 
„poza kulturą”, w którym objawiałoby się nagie, nieobleczone w kulturę 
człowieczeństwo. Przedkulturowy, rajski stan Indianina był oczywiście 
tylko złudzeniem; nie udało się też dotrzeć do powszechników absolutne-
go człowieczeństwa przez badanie coraz bardziej prymitywnych kultur. 
Pozostaje jednak Nietzscheański most, możliwość transhumanistycznego 
przezwyciężenia kulturowości i wytworzenia nieistniejącej a priori kon-
dycji transkulturowej. Innymi słowy, powszechność nie leży u wspólnego 

10 G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino 2000, 
s. 55.

11 Ibid., s. 54.
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źródła ludzkości, lecz jest punktem dojścia. Mówiąc językiem Vieiry, mimo 
iż Indianie zostali wyłączeni z ekonomii zbawienia u początków ludzko-
ści, mogą w niej uczestniczyć po wypełnieniu się czasu, u jej eschatolo-
gicznego kresu. Mówiąc z kolei naszym językiem, mimo iż antropologowie 
nie znaleźli powszechników, których szukali w kulturach pierwotnych, 
powszechność jest do osiągnięcia w transhumanistycznej perspektywie.

Łatwo byłoby dopatrzeć się rozbieżności między Vieirą a Agambenem, 
gdyż wydaje się, że jezuita mimo wszystko idzie w kierunku totalizującego 
dopełnienia. Po pierwsze, do końca życia był przecież misjonarzem; nigdy 
nie wyłamał się z Kościoła triumfującego. Nawet jako myśliciel hetero-
doksyjny, prześladowany przez inkwizycję, snuł wizję Piątego Imperium, 
mającego się ziścić za sprawą Portugalczyków państwa powszechnego, 
w którym zapowiadał dopełnienie nie tylko powszechnej ewangelizacji 
świata, ale i pojednania wśród potomstwa dwóch synów Noego, Sema 
i Jafeta, którzy razem rozpostarli płaszcz, aby okryć nagość swojego ojca 
i razem otrzymali jego błogosławieństwo. Toteż mimo wygnania Żydów 
z Portugalii Vieira udał się za nimi do Amsterdamu, by tam negocjować 
„ugodę teologiczną” z rabinami. Było to z pewnością jedno z najdziwniej-
szych i najbardziej utopijnych przedsięwzięć jezuity; ale przecież najzupeł-
niej realny charakter miało uzyskane przez niego w 1674 roku zawiesze-
nie działalności trybunałów inkwizycyjnych w Portugalii, prześladujących 
cristãos novos. Mimo to, przynajmniej w ogólnie przyjętym przez bada-
czy rozumieniu, Piąte Imperium rysuje się jako spójna, wyczerpująca 
się w sobie całość bez marginesu, wypełniająca cały świat. Tymczasem 
u Agambena operacja nieskończonego podziału, dla której można było-
by szukać fraktalnej analogii, prowadzi do nietotalnej konceptualizacji 
„wspólnoty, która nadchodzi”12. Być może podobnej subtelności fraktalnej 
struktury należałoby się też dopatrzeć w zarysach Piątego Imperium, by 
odejść od niepełnego i spłaszczonego rozumienia tej wciąż dla wielu ludzi 
żywotnej koncepcji. W końcu znamy ją jedynie z niedokończonej rozpra-
wy História do Futuro, która zatrzymała się na wstępnych rozdziałach13, 
i z obrony przed trybunałem inkwizycyjnym14, co z samej natury rzeczy 
nie stanowi gwarancji dokładnego oddania subtelności heterodoksyjnej 

12 Por. G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, przeł. Sławomir Królak, Warszawa 
2008.

13 Por. A. Vieira, História do Futuro, oprac. Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa 
1992.

14 Por. A. Vieira, Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, t. 2, introduc̜ão e notas do 
Hernâni Cidade, Baía 1957.



W POSzUKIWANIU KONDyCJI TRANSKULTUROWEJ… 55

myśli. Spuścizna Vieiry zawiera bez wątpienia niezliczone luki wymuszo-
nego milczenia, zmuszając nas do rekonstrukcji refleksji potencjalnej, czy-
tania między wierszami zachowanych dokumentów. Niewykluczone, że 
konfrontacja z koncepcją „nadchodzącej wspólnoty” Agambena może się 
przyczynić do nowej rekonstrukcji i  interpretacji uwzględniającej głębię 
i złożoność nigdy niewyłożonych do końca idei jezuity.

Ludzkość stojąca pod znakiem różnicy, a także ignorantia invincibilis 
Indianina należy do χρόνος, czasu historycznego, który musi zostać prze-
zwyciężony. Jednak spełnienie καιρός, czasu mesjańskiego, wprowadza ele-
ment, który Agamben określa zapożyczonym od Pawła, ale opracowanym 
w typowy dla siebie sposób pojęciem reszty, pozostałości (il resto). Stąd 
też wielokrotnie przewijająca się u tego filozofa, a pozornie tak absurdal-
na ze współczesnej perspektywy kwestia fizjologii błogosławionych i nie-
dającej się zbawić zawartości trzewi, dla której średniowieczni teologowie 
nie znajdowali miejsca w raju; „maledicta Paradisus in qua tantum caca-
tur!”, miał wykrzyknąć przytoczony przez Agambena Wilhelm z Paryża15. 
U Vieiry problem niezbawialnej reszty można wydedukować z argumen-
tacji dotyczącej Indian jako gens angelicum, części ludzkości zachowa-
nej od grzechu, a więc jednocześnie stojącej poza ekonomią odkupienia. 
Totalizacja jest zatem możliwa wyłącznie dzięki przejściu χρόνος – καιρός 
i  konceptualizacji nowego, jakościowo odmiennego czasu. Wypełnie-
nie Piątego Imperium, powiązane z zakończeniem dzieła ewangelizacji, 
wymaga przekroczenia kondycji niewiedzy, możliwego jedynie u kresu 
historii, kiedy to długotrwałe dojrzewanie skutkuje przemianą ludzko-
ści zgodnie z zapowiedzią, jaką Vieira wyczytał z Księgi Daniela, a ściślej 
z wersetu Dn 12, 4, gdzie mowa o „pomnożeniu wiedzy” w czasach osta-
tecznych16. W tej wizji, podobnie jak w Otwartym (L’Aperto) Agambena 
można się doszukać swoistej, transhumanistycznej eschatologii, przekro-
czenia kategoryzacji i podziałów zasadzających się w kulturowej kondycji 
człowieka historycznego.

Heterodoksja Piątego Imperium została poddana nie tylko dawnej cen-
zurze, ale i ortodoksyjnej interpretacji w XX i XXI wieku, wypełniającej 
dużą część niezwykle bogatej bibliografii Vieiry, pisanej i wydawanej czę-
stokroć przez współczesnych członków jego kongregacji. Dlatego też nie-
podlegająca zbawieniu cząstka, il resto irredimibile Agambena, jest roz-
mywającym się, a jednocześnie zasługującym na wyostrzenie elementem 

15 „Przeklęty raj, w  którym tyle się będzie srało!” (G. Agamben, L’Aperto. L’uomo 
e l’animale, Torino 2002, s. 27).

16 Por. A. Vieira, Clavis Prophetarum, op. cit., s. 177.
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koncepcji Vieiry. Piąte Imperium w ortodoksyjnej interpretacji, jaką być 
może częściowo narzucał sobie sam misjonarz po niełatwych doświad-
czeniach procesu inkwizycyjnego, było pozbawione marginesu, miało 
objąć całą dostępną przestrzeń i całą ludzkość, a także całość czasu, skoro 
powszechne państwo miało trwać aż do końca świata. Ruszająca z „pęp-
ka świata” ewangelizacja miała ostatecznie objąć cały glob, dokonując 
wręcz reorganizacji geograficznego świata, nastawienia jego połamanych 
i przemieszczonych członków17 dzięki transoceanicznej żegludze, której 
pionierami byli Portugalczycy. Łatwo zrozumieć to jako proste wpisanie 
wszystkich ludów w schemat podyktowany przez europejską wyobraźnię, 
zapominając o nigdy nienapisanych, a jedynie wyłożonych we wstępnym 
zarysie, dalszych rozdziałach História do Futuro, gdzie Vieira mógł suge-
rować raczej przeistoczenie Europejczyka w Mundanusa niż przemianę 
świata na obraz i podobieństwo Europy. Dlatego też Portugalia nie mia-
ła się stać hegemonem Piątego Imperium, lecz świętym zaczynem, który 
inicjuje przemianę, by się w niej wyczerpać i rozpłynąć jak w Pawłowej 
mądrości: „jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto” (Rz 11, 16). Jedno-
cześnie w planowanej kwestii szóstej drugiej księgi História do Futuro, zna-
nej tylko z zarysu18, Vieira zakładał, że urzeczywistnienie Piątego Impe-
rium nie będzie polegało na podboju czy przymusie, lecz na powszechnym 
rozpoznaniu prawdy. Był więc kontynuatorem ars lulliana, zakładającym 
powszechność intelektualnych predyspozycji człowieka, co pozwalało 
zwracać się do obcego i przekonywać go za pomocą argumentacji. Żyjąc 
w epoce, kiedy Europejczycy nagromadzili już tyle różnorakich doświad-
czeń w kontaktach z wielością obcych ludów, napotykanych w toku global-
nej ekspansji morskiej, Vieira nie mógł jednak podzielać dawnego opty-
mizmu Ramóna Llulla, któremu zdawało się, że trzeba tylko z dostateczną 
subtelnością wyłożyć prawdę chrześcijaństwa innowiercom, aby została 
ona przyjęta. Tą wiarą, zachowaną do późnej starości, nie zdołała nigdy 
wstrząsnąć wściekłość tłumu rzucającego w niego kamieniami19. Z drugiej 
strony, zaprawiona w studiach nad Al-Ghazalim wizja mistyczna Llulla 

17 Por. A. Vieira, História do Futuro, op. cit., s. 60–61.
18 Por. ibid., s. 34.
19 Żyjąc w dobie krucjat, Ramón Llull wierzył, że nawrócenie muzułmanów jest możli-

we dzięki argumentacji, a nie przemocy. Toteż wyuczył się języka arabskiego i dopro-
wadził do założenia szkół tego języka w wielu europejskich ośrodkach. Wielokrotnie 
podróżował do Afryki Północnej, wdając się w spory z muzułmańskim uczonymi. 
Mimo wielu rozczarowań wypłynął w tym kierunku jeszcze w 1314 roku jako osiem-
dziesięcioletni starzec; tym razem w Bugii oburzony jego kazaniem tłum obrzucił go 
kamieniami. 
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przekraczała ciasne granice ortodoksji. Wyprawa Vieiry do Amsterdamu, 
trzysta lat po dysputach prowadzonych przez Katalończyka, była konty-
nuacją tej samej nieśmiertelnej linii, prowadzącej po kolejnych trzech stu-
leciach do współczesnej refleksji nad kondycją transkulturową, której nie 
przerywa najbardziej nawet gorzkie rozczarowanie obcymi. Trwałość tej 
linii, tworzącej podskórny nurt płynący przez dzieje Zachodu, zasadzała 
się właśnie na przezwyciężeniu jednoznaczności i dopuszczeniu do kon-
taminacji obcością.

Vieira szukał oparcia nie tylko w przeświadczeniu o dojrzewaniu ludz-
kości, ale i o nadprzyrodzonej przemianie w samej tkance czasu. Ignoran-
tia invincibilis była więc zarazem opatrznościowym dobrem i zadaniem 
do przezwyciężenia, a misjonarz musiał unieść ciężar tej aporii. Wyma-
ga się od niego urzeczywistnienia niemożliwości i przekroczenia granicy 
między czasem historycznym i czasem mesjańskim. Zawarty tu element 
transgresji wybija Vieirę z katolickiej ortodoksji, w której obrębie zapewne 
szczerze pragnąłby pozostać. Warto tu przywołać raz jeszcze uwagi o tra-
gicznej kondycji człowieka nowożytnego z eseju W zamku Sinobrodego, 
ustanowionej przez maksymalizm moralny chrześcijaństwa, tyranię uto-
pii, którą Steiner nazywał nieznośnym brzęczeniem, „nutą bezustannie 
brzmiącą w uchu wewnętrznym”20. Właśnie to rozdarcie można uznać za 
źródłowy dyskomfort czyniący z człowieka Zachodu prekursora kondy-
cji transkulturowej. Ten sam mechanizm wybija Vieirę z pewników, jakie 
w zasadzie powinny mu towarzyszyć w jego misjonarskiej pracy. Wyko-
nując ją, jezuita pokonuje opatrznościową granicę, niejako wdziera się siłą 
w καιρός, za „przylądek czasu”, gdzie – jak starał się dowieść w História do 
Futuro – czymś możliwym i uprawnionym staje się tworzenie dyskursu 
profetycznego. Można tu dostrzec nie tylko transhumanistyczną nadzie-
ję, ale i swoisty przymus transhumanistyczny, którego pierwotnym źród-
łem było chrześcijańskie wezwanie człowieka do naśladowania Chrystusa, 
a zatem wzrośnięcia nie tylko na ludzką, ale i na bożą miarę. To brzemię 
misji, które stanie się później Kiplingowskim „brzemieniem białego czło-
wieka”, było zapewne na tyle przytłaczające, że rodziło tęsknotę za tym, 
by wejść w gens angelicum, stopić się z zachowaną od skażenia, przedkul-
turową ludzkością. Wytknięte już przez pierwszych cenzorów błędy Vie-
iry wiązały się z gotowością do adaptacji w liturgii obcych rytuałów, jaka 
miała stanowić konieczny element na drodze do urzeczywistnienia „jednej 
owczarni”. Z pewnością poglądy Vieiry miały wiele wspólnego z ówczes-
ną praktyką misjonarską w Nowym Świecie, gdzie zarówno jezuici, jak 

20 G. Steiner, W zamku Sinobrodego, op. cit., s. 53.



EWA ŁUKASzyK58

i franciszkanie, przynajmniej we wczesnym okresie, dążyli do wytwarza-
nia form synkretycznych. Taką syntezą był niesprowadzalny do europej-
skich wzorców teatr misyjny czy chrześcijańskie pieśni wyrosłe z tradycji 
poetyckiej w języku nahua, jakie Bernardino de Sahagún zebrał w Rapso-
dia Christiana. Jednak, co poniekąd paradoksalne, właśnie ciężar odpo-
wiedzialności za passagium w czas mesjański blokował każdy ewentualny 
ruch ku rajskim prapoczątkom. Vieira nie stał się Indianinem, lecz pozo-
stał prorokiem końca czasów.

W ten sposób Vieira jako prekursor refleksji o przekroczeniu kulturo-
wości wyznaczył zarysy aporii, która stała się możliwa do przezwyciężenia 
dopiero w perspektywie postsekularnej i postteologicznej, w jaką wpisuje 
się Agamben. Kondycja transkulturowa była nie do pogodzenia ze statu-
sem misjonarza Kościoła, którego Vieira, mimo inkwizycyjnych zaszłości, 
bynajmniej nie był gotów się wyrzec. Nie odstąpił więc od swojego perswa-
zyjnego zamierzenia i nie wyrzekł się zakorzenionego w kulturze języka; 
kondycja transkulturowa musiałaby wszak prowadzić do zamilknięcia, 
z jakim kaznodzieja nie mógł się pogodzić. Vieira nie widział możliwości 
prostego cofnięcia się do przedkulturowych początków, jakie zdawał się 
obiecywać zachowany od skażenia grzechem pierworodnym gens angeli-
cum; nie było możliwości uchylenia się od historii odkupienia i zbawienia, 
a bolesna operacja „nastawiania członków” nie mogła zostać przerwana. 
Jezuicki misjonarz nie mógł zatem opuścić swoich wiernych, nawet jeśli 
ich stan postrzegał jako opatrznościowy, ani też stać się jednym z nich. 
Nie pozostawało mu więc nic innego, jak w dalszym ciągu przemawiać 
do nich językiem ukształtowanym przez ortodoksyjne chrześcijaństwo, 
operującym niepowszechnym pojęciem liczby trzy. To gens angelicum 
musiał zostać wciągnięty w obręb ekonomii odkupienia, a nie misjonarz 
w obręb gens angelicum. Vieira ilustruje jeden z wielkich paradoksów zara-
zem chrześcijaństwa i Zachodu: przymus bytowania w cieniu Apokalipsy, 
w wiecznym „ostatnim rozdziale historii świata”, w niecierpliwym ocze-
kiwaniu na złamanie pieczęci i objawienie wiedzy czasów ostatnich, która 
nie pokrywa się nigdy z tym, co było wiadome od początków.

Abstract

In Search of the Transcultural Condition: António Vieira and Giorgio 
Agamben as the Readers of Paul’s Epistle to the Romans

António Vieira, a seventeenth-century Portuguese Jesuit, heterodox thinker persecuted 
by the Inquisition, and missionary working in the Brazilian province of Maranhão, stands 
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comparison with Giorgio Agamben as a reader of Paul’s Epistle to the Romans. In spite of 
dissimilar historical circumstances, both ask the crucial questions concerning universal-
ism and may be regarded as theoreticians of the transcultural condition, understood in 
this essay as a state of naked, prelapsarian humanity beyond any cultural distinction. This 
primordial undressed condition – Unbekleidetheit that Agamben found in the theology of 
Erik Peterson – might become available again due to the passage into the eschatological 
time, the kairós of Paul. As one can imagine, Vieira might have lacked sufficient intellectu-
al freedom to fully verbalize all the implications of his vision of the spiritual Fifth Empire 
unifying mankind. These silenced views that the inquisitorial archives failed to transmit 
to our times may be recuperated, at least as a hypothesis, through the confrontation of 
the two readers of Paul and the reflection on the possible transcultural horizons as well as 
shortcomings of Vieira’s visionary thought.
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Nowy Człowiek a problem cywilizacji

Zagadnienie Nowego Człowieka można rozpatrywać na wiele sposobów. 
Jednym z nich jest uznanie za punkt wyjścia problemu natury ludzkiej. 
Zamierzam pokrótce omówić kwestię relacji: „natura ludzka–cywiliza-
cja” oraz zastanowić się nad ewentualnym zwrotnym działaniem cywi-
lizacji określonego typu na naturę ludzką; w  jakim sensie mówienie 
o takim działaniu jest w ogóle uprawnione? Tytułową kwestię przedsta-
wię w dwóch krokach. Najpierw zarysuję koncepcję natury ludzkiej w jej 
klasycznym ujęciu Arystotelesa na tle konkurencyjnych ujęć cywiliza-
cji Zachodu dokonanych przez Oswalda Spenglera i Feliksa Konecznego, 
a następnie omówię projekt Nowego Człowieka, rozwijany ostatnio przez 
Raya Kurzweila, propagatora idei transhumanizmu.

Physis a cywilizacja Zachodu

Starożytna Grecja, ze swoją kulturą, a szczególnie filozofią, stanowi źród-
ło cywilizacji Zachodu, cywilizacji europejskiej. Właśnie tam, w starożyt-
nej Grecji, powstało pojęcie natury, physis. Było ono znane już wczesnym 
filozofom: Anaksymandrowi, Heraklitowi i Parmenidesowi, ale ostatecz-
ne, pogłębione rozumienie tego pojęcia jest zasługą Arystotelesa. Termin 

https://doi.org/10.21906/9788376431437.04
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„physis” pierwotnie oznaczał to, co wzrasta. Pojęcie physis można rozu-
mieć szeroko bądź wąsko; szeroko rozumiana physis to przyroda jako 
całość, natomiast rozumiana wąsko – to natura jakiejś klasy bytów, zatem 
obejmuje także physis (naturę) człowieka. Arystoteles dostrzegł wyraźniej 
niż inni greccy myśliciele, że tym, co najbardziej podstawowe dla właś-
ciwego rozumienia physis, jest jej związek z ruchomością (zmiennością) 
rzeczy, bytu; przy czym nie chodzi tu jedynie o zdolność do zmiany miej-
sca, lecz ogólnie o zdolność do wszelkiego rodzaju zmiany. W Metafizyce, 
w księdze Δ znajdujemy następujące określenie:

„Naturą” nazywa się, w pewnym znaczeniu, powstanie rozwijających się rze-
czy. W innym znaczeniu „natura” jest pierwszym elementem immanentnym, 
z którego pochodzi to, co się rozwija. Jest nią również źródło pierwszego ruchu 
w każdym bycie naturalnym na mocy swej własnej istoty (Met. 1014b)1.

Bardziej syntetyczne ujęcie występuje w kolejnym fragmencie:

natura w swym pierwotnym i podstawowym znaczeniu jest istotą rzeczy, mają-
cych w sobie, jeżeli są takie, zasadę ruchu2 (Met. 1015a).

Szczegółowe rozważania poświęcone temu zagadnieniu przeprowadza 
Arystoteles w Fizyce, w księdze B, gdzie nie tylko znajdujemy rozwinię-
cie przedstawionej w Metafizyce charakterystyki pojęcia natury, ale także 
skontrastowanie tegoż z pojęciem techne.

Wśród rzeczy istniejących jedne istnieją z natury, drugie zaś wskutek innych 
przyczyn. Z „natury” istnieją zwierzęta i ich części oraz rośliny i ciała proste, 
jak ziemia, ogień, powietrze i woda – bo o tych i tym podobnych mówimy, że 
istnieją „z natury”. Okazuje się dalej, iż wszystkie wymienione rzeczy różnią się 
od tych, które nie są wytworami natury. Każdy bowiem tego rodzaju przedmiot 
nosi w sobie zasadę ruchu i spoczynku, jedne ze względu na miejsce, drugie ze 
względu na wzrost i zanik, a wreszcie inne ze względu na zmianę jakościową. 
Natomiast, przeciwnie: łoże, szata i inne tego rodzaju rzeczy, o ile im przysłu-
gują takie ogólne predykaty, i o ile są wytworami kunsztu, nie zdradzają żadnej 
naturalnej tendencji do zmiany […]; żaden z nich nie ma w sobie zasady swego 

1 Arystoteles, Metafizyka, 1014b, przeł. Kazimierz Leśniak, Warszawa 1984, s. 108.
2 Arystoteles, Metafizyka, 1015a, s. 110.
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własnego wytworzenia, lecz mają tę zasadę w czynnikach zewnętrznych, jak 
np. dom3 (Fizyka, ks. B 192b).

Jeśli zatem skierujemy uwagę na powstawanie rzeczy, które polega na 
ich wytwarzaniu za sprawą techne, tj. kunsztu, sztuki bądź umiejętno-
ści, zauważamy, że źródło zmiany znajduje się poza wytwarzaną rzeczą. 
Tak właśnie przedstawia się sytuacja w obszarze działalności artystycz-
nej i technicznej; wytwarzane przedmioty nie zmieniają się same z sie-
bie, przez siebie. Na przykład wytwarzany przez stolarza stół nie wyka-
zuje sam z siebie jakiejkolwiek skłonności do zmiany – w tym sensie, że 
kawałki drewna nie kształtują się same i o własnych siłach nie składają 
się w całość, stając się stołem; w tym wypadku źródło zmiany znajduje się 
bowiem poza wytwarzaną rzeczą, to znaczy w umyśle stolarza. Ciekawa 
i szczególna sytuacja występuje w procesie leczenia pacjenta. Sztuka lekar-
ska, jaką dysponuje lekarz, jest przykładem techne. Mogłoby się wydawać, 
że techne przywraca w tym przypadku zdrowie choremu. Jednak Arysto-
teles twierdzi coś innego, mianowicie, że techne jako sztuka leczenia musi 
niejako wyjść naprzeciw naturalnej sile, jaką ma w sobie leczony orga-
nizm, i w ostatecznym rozrachunku organizm powraca do zdrowia dzięki 
physis, a techne jedynie wspomaga proces leczenia.

Arystoteles podkreśla także ścisły związek „natury” i „formy”:

natura rzeczy jest rozumiana jako proces powstawania, wskutek czego rzecz 
osiąga swoją „naturę”, […], co się naturalnie rozwija, rozwija się z czegoś, stając 
się następnie czymś innym. Ku czemu wszakże ten rozwój się kieruje? Nie kie-
ruje się bynajmniej do punktu wyjścia, lecz przechodzi w to, ku czemu zdąża. 
„Forma” i „natura” występują w dwóch znaczeniach4.

Forma występuje tu jako cel, który domaga się realizacji; w tym kon-
tekście natura zostaje utożsamiona z formą. Zebrane wypowiedzi Ary-
stotelesa ukazują pojęcie physis na tle innych ważnych, podstawowych 
pojęć, takich jak zasada (arche), substancja (ousia), materia (hyle), forma 
(morphe), istota (eidos), ruch (kinezis), cel (telos), logos. Stanowią one wraz 
z physis sieć istotnych, koniecznych powiązań. Dopiero jasne uzmysło-
wienie sobie wielości owych powiązań i towarzyszących im dwuznacz-
ności (wieloznaczności) pozwala zbliżyć się do źródłowego rozumienia 

3 Arystoteles, Fizyka, ks. B, 192b, przeł. Kazimierz Leśniak, [w:] Arystoteles, Dzieła 
wszystkie, t. 2, Warszawa 1990, s. 45. 

4 Arystoteles, Fizyka, ks. B, 193b, s. 47.
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physis u Arystotelesa. Problem natury ludzkiej stwarza zatem już na wstę-
pie poważne trudności, zanim będzie można podjąć kwestię relacji natury 
ludzkiej wobec problemu tzw. Nowego Człowieka, a także ewentualnej roli 
oraz miejsca cywilizacji i kultury w ujęciu tejże relacji, jej kształtowaniu.

Twierdzi się (m.in. Arystoteles), że natura ludzka jest niezmienna. Ale co 
to właściwie znaczy? W podanej przez Arystotelesa charakterystyce natu-
ry nacisk jest położony właśnie na ruchomość, zmienność, gdy mowa jest 
o naturze. Należy przy tym pamiętać, że dla Arystotelesa, a także w tra-
dycji myślenia greckiego physis jest rozumiana jako rzeczywistość nie-
podlegająca człowiekowi. Należy się wobec tego zastanowić, co to znaczy, 
że physis jest traktowana jako niezmienna; zatem w szczególności physis 
jako natura człowieka, tzn. jego istota (eidos), istota gatunkowa – jest nie-
zmienna. W jaki sposób można przybliżyć ów sens, w jakim natura jest 
niezmienna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zestawmy jeszcze raz pod-
stawowe sensy rozumienia natury (physis).

Physis może być rozumiana jako: (1) źródło (podstawa), czyli zasa-
da (arche) rozwoju organizmu; (2) sam proces (metabole) prowadzący od 
postaci początkowej do ostatecznej jako celu oraz jako (3) cel (telos), ku któ-
remu zmierza rozwój organizmu żywego, nadto jako (4) forma (morphe), 
to jest owa ostateczna postać. Physis można także ujmować jako (5) pra-
wo (logos) rozwoju, prawo samoorganizacji organizmu. Prawo to jest sta-
łe, zatem w tym sensie jako niezmienne może być uważane za wieczne. 
Zachodzi przy tym bliskie podobieństwo między tak rozumianą phy-
sis a prawami przyrody, tj. prawami fizyki, które pozostają niezmienne 
i wyznaczają przebieg i zakres, w jakim mogą zachodzić, a zatem zmie-
niać się, zjawiska fizyczne. Taką rolę odgrywają m.in. prawa zachowania 
– prawo zachowania energii bądź prawo grawitacji. Prawa fizyki wyzna-
czają, czyli określają, rzeczywistość niezależną od człowieka i same też są 
od niego niezależne. Podobnie wygląda to w przypadku physis, rozumia-
nej jako natura człowieka – nie możemy jej zmieniać. Prawo jako wyzna-
czające zakres zmienności ma odniesienie do logosu; jest ono szczególnym 
wyrazem samego logosu. Innymi słowy, physis stanowi zasadę, formę i cel, 
ku któremu zmierza w swym rozwoju dany organizm. Physis wyznacza 
zatem granicę, zakres zmienności, dynamikę rozwoju: źródło i kres. Pro-
ces wyznaczony przez physis ma więc charakter zamknięty.

Próbując bardziej konkretnie odpowiedzieć, czym według Arystotelesa 
jest natura ludzka, rozważmy definicję: człowiek jest to zwierzę rozum-
ne (zoon logon echon, animal rationale). Natura ludzka to, z jednej stro-
ny, proces powstawania, rozwoju, w którym dana jednostka osiąga pełnię 
człowieczeństwa, czyli realizuje swoją naturę. Oznacza to, że realizuje ona 
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swoją formę jako cel, a jej pełną realizacją jest rozumność. Pełna realizacja 
rozumności jest zdaniem Arystotelesa równoznaczna z osiągnięciem celu 
najwyższego, czyli szczęścia (eudajmonia); w stanie szczęśliwości, czyli 
w życiu rozumnym (bios teoretikos), przejawia się najpełniej natura ludz-
ka. Z drugiej strony, właśnie ów w pełni zrealizowany cel, tj. życie rozum-
ne jako eudajmonia, także stanowi według greckiego filozofa ową naturę.

Niemniej, można wskazać jeszcze dwa inne wymiary bytowania (bycia) 
człowieka, które da się określić bądź jako równoważne jego naturze, bądź 
przez nią zdeterminowane. Otóż, po pierwsze, tak jak w przypadku każ-
dego żywego organizmu w człowieku występuje materialne podłoże (hyle) 
i  związane z  nim procesy fizjologiczne, stanowiące także –  w jednym 
z sensów wyszczególnionych przez Arystotelesa – jego naturę. Po drugie, 
jak zauważa Arystoteles w Etyce nikomachejskiej, człowiek jest – z natu-
ry (!) – istotą społeczną5, a racje jego działania, zarówno w wymiarze indy-
widualnym, jak i społecznym tkwią w jego naturze. Aspekt materialny, 
biologiczny natury ludzkiej daje się utożsamić z kodem genetycznym DNA 
człowieka, aspekt społeczny natomiast, jako szczególnego rodzaju echo 
natury, tzw. druga natura, przejawia się w różnych tworzonych przez czło-
wieka postaciach kultury i cywilizacji. W ten sposób zarysowuje się napię-
cie pomiędzy naturą a kulturą, naturą i cywilizacją.

Dalsze dzieje cywilizacji i kultury europejskiej ujawniają, że pojęcie 
physis jako pojęcie natury ludzkiej pozostaje w centrum zainteresowa-
nia refleksji filozoficznej, a wraz z nastaniem chrześcijaństwa rola tego 
pojęcia być może nawet wzrasta. Chrześcijaństwo ujawniło bowiem nowe 
aspekty pojęcia natury ludzkiej, których starożytni Grecy albo nie prze-
czuwali, albo wręcz je wykluczali. Właściwą cywilizację Zachodu ujmuje 
się jako syntezę tradycji greckiej, chrześcijaństwa i Rzymu, która się wyra-
ża w trzech ideach: Logosu, Objawienia, tj. idei historyczności, oraz prawa 
rzymskiego – stanowią one trzy filary tożsamości Europy. Należy przy tym 
zaznaczyć, że w Grecji starożytnej czas jest na ogół rozumiany jako kolisty, 
cykliczny, zamknięty; w chrześcijaństwie przeważa linearne ujęcie czasu, 
a przez to ma on charakter otwarty. Linearna koncepcja czasu oraz prawda 
wiary chrześcijańskiej, że człowiek, utworzony na obraz i podobieństwo 
Boga, mając za wzór Chrystusa, może się rozwijać w kierunku realiza-
cji Boskości, zdają się łącznie implikować ideę postępu, niemal nieobecną 
w myśli greckiej. Chrześcijańska wizja człowieka stanowi więc w pewnym 

5 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł. Daniela Gromska, Warszawa 1956, s. 19 
i 349.
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sensie wyzwanie dla tradycyjnej greckiej koncepcji physis i pozostaje źród-
łem twórczego kryzysu.

Wydaje się zatem, że właśnie w  cywilizacji zachodniej europejskiej 
(w Europie, a nie gdzie indziej) pojawiła się idea postępu i koncepcja Nowe-
go Człowieka. Sytuacja, która wytworzyła się w tej cywilizacji, jest dialek-
tyczna: przyjmuje się bowiem (a w każdym razie przyjmowano przez długi 
czas), że (1) natura człowieka jest niezmienna, natomiast – niejako rów-
nolegle – sformułowane zostaje wezwanie do (2) postępu, w tym do prze-
kraczania samego siebie, swych ograniczeń. Powstaje wobec tego pytanie: 
czy można i  jak można pogodzić ze sobą niezmienną naturę człowieka 
z ideą ciągłego postępu? Uprzedzając możliwą krytykę tak postawione-
go problemu, można odpowiedzieć następująco: być może konfliktu nie 
ma, bowiem z postępem mamy do czynienia jedynie w obszarze ludzkich 
wytworów techniki (i ewentualnie form życia społecznego), podczas gdy 
sama natura człowieka pozostaje niezmienna.

Należy ponadto zwrócić uwagę na szersze i węższe rozumienie cywiliza-
cji zachodniej: w tym celu odwołam się do poglądów Spenglera i Konecz-
nego, dwóch wybitnych historiozofów i filozofów cywilizacji. Każdy z nich 
wyróżnił co najmniej dwa warianty w obrębie szeroko rozumianej cywi-
lizacji zachodniej.

W tym miejscu wypada uczynić następującą uwagę, mianowicie daje 
się zauważyć wyraźną niewspółmierność podejścia Spenglera i Konecz-
nego do problemu cywilizacji. Dla Konecznego cywilizacja jest pojęciem 
szerszym, nadrzędnym względem pojęcia kultury. Cywilizacja generu-
je wiele kultur; jest to zespół najwyższych norm i wartości społecznych, 
tworzących konkretne systemy norm życia zbiorowego, czyli realne kul-
tury. Cywilizacja stanowi metodę życia zbiorowego w pięciu aspektach: 
(α) etyki społecznej, którą rządzi najwyższa wartość – Dobro; (β) norm 
poznawczych i prawnych, których najwyższym punktem odniesienia jest 
Prawda; (γ) estetyki społecznej, w której decydującą rolę odgrywa Piękno; 
(δ) higieny społecznej, nakierowanej na realizację Zdrowia; i (ε) gospodar-
ki, w której celem jest osiągnięcie Dobrobytu. Koneczny wyraźnie inspi-
ruje się myślą Platona; definiuje quincunx jako układ pięciu wartości, na 
którego czele występuje Platońska Triada: Dobro, Prawda, Piękno, uzu-
pełniona przez Zdrowie, Dobrobyt, a cywilizacje rozumie analogicznie do 
kryształów6. W ujęciu Spenglera natomiast bardziej podstawowym poję-
ciem jest pojęcie kultury. Kulturę uważał on za rodzaj organizmu, który 

6 F.  Koneczny, O  wielości cywilizacji, Wydawnictwo Capitol, Warszawa 2015. Zob. 
szczególnie rozdział IV, s. 179–220. Problem modelu cywilizacji ujęty jako quincunx 
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się rodzi, rozkwita i zamiera. Cywilizacja to stadium schyłkowe danej kul-
tury, gdy jej siły i dynamika słabną. W teorii rozwijanej przez Spenglera 
widoczne jest z kolei nawiązanie do myśli Nietzschego, a więc podejście 
w istocie anty-platońskie. Konsekwencje różnicy w źródłach inspiracji obu 
myślicieli ujawniają się w postaci zasadniczej odmienności wartościowa-
nia poszczególnych typów cywilizacji (kultury) i procesów, jakie w ich 
obrębie zachodzą.

Spengler w Zmierzchu Zachodu7 wprowadził ideę człowieka faustyczne-
go – duszy faustycznej i cywilizacji faustycznej: człowiek faustyczny jest 
niezrównoważony, wyraża pęd nieskończony, nieskończoną przestrzeń, 
dal. Takiemu obrazowi przeciwstawił człowieka apollińskiego i cywiliza-
cję apollińską – jako ze swej istoty statyczną. Narody germańskie ucieleś-
niają jego zdaniem rozwój, zmianę dokonywaną dzięki woli (ze swej isto-
ty) irracjonalnej; człowiek faustyczny dąży do urzeczywistnienia przede 
wszystkim wartości witalnych. Stąd też pojawia się u Spenglera zakwe-
stionowanie wartości rozumu, zatem uwidacznia się wyraźny antyinte-
lektualizm8.

Koneczny natomiast najwyżej cenił cywilizację łacińską. W pracy O wie-
lości cywilizacji operuje on pojęciem „człowieka cywilizacji łacińskiej” 
(jest to odpowiednik człowieka apollińskiego u Spenglera), który uosabia 
zrównoważenie, przewagę duchowości wyższej i rozumu; dąży do reali-
zacji wartości duchowych i prawdy. Obok łacińskiej wyodrębnił Konecz-
ny cywilizację bizantyńską (którą trudno uznać za ścisły odpowiednik 
pojęcia cywilizacji faustycznej Spenglera); mimo to Koneczny twierdzi, że 
Niemcy i kultura niemiecka pozostają w orbicie cywilizacji bizantyńskiej. 
Cywilizacja faustyczna, względnie cywilizacja bizantyńska, jak i cywiliza-
cja łacińska (apollińska) to dwa zasadnicze warianty cywilizacji Zachodu9.

Decydujący moment w historii cywilizacji europejskiej stanowi Oświe-
cenie – wiek Rozumu – okres niezwykłego przyspieszenia procesów cywi-
lizacyjnych. Pozornie Oświecenie jest opowiedzeniem się za harmo-
nią, zrównoważeniem, a także stanowi wyraz optymizmu poznawczego 

analizuje szczegółowo R. Piotrowski, Problem filozoficzny ładu społecznego a porów-
nawcza nauka o cywilizacjach, Warszawa 2015, s. 34–41. 

7 O.  Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii powszechnej, przeł. 
Józef Marzęcki, Warszawa 2014.

8 Szerzej przedstawia charakterystykę cywilizacji faustycznej A. Kołakowski, [w:] Spen-
gler, Warszawa 1981 (Myśli i Ludzie).

9 Należy podkreślić, że Polskę zalicza Koneczny do cywilizacji łacińskiej; problem sta-
nowi natomiast – zarówno dla Spenglera, jak i Konecznego – usytuowanie Rosji na 
mapie cywilizacji.
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i przekonania o nieograniczonych możliwościach rozumu ludzkiego. Fak-
tycznie jednak mamy tu do czynienia z nowym określeniem rozumu: nie 
Logos, ale Rozum Instrumentalny10 wybija się obecnie na pierwszy plan. 
Jest to zatem raczej przejaw redukcjonizmu, skrajności, niezrównoważe-
nia, za którym kryje się wizja człowieka faustycznego, kultury faustycznej.

Jakie są konsekwencje Oświecenia i przyjęcia koncepcji Rozumu Instru-
mentalnego? Przede wszystkim: niesłychany rozwój nauk matematycz-
no-przyrodniczych, gwałtowny postęp w  zakresie techniki, wreszcie 
–  rewolucje i  totalitaryzmy. Systemy totalitarne (narodowy socjalizm 
w Niemczech i komunistyczny bolszewizm w Rosji Sowieckiej), które moż-
na uznać za dziedzictwo Oświecenia11, nie kryły tego, że zamierzają stwo-
rzyć człowieka nowego typu, Nowego Człowieka: Nadczłowieka (Über-
mensch) bądź człowieka sowieckiego (homo sovieticus). Inspiracji dla tego 
rodzaju projektów można się doszukiwać w założeniach teorii ewolucji. 
Teoria ta wskazuje, że gatunki, zatem także gatunek ludzki, czyli natura 
ludzka, mogą się zmieniać; można więc pójść o krok dalej, stymulując ewo-
lucję (innymi słowy: prowadzić „hodowlę” Nadczłowieka). Ideę ewolucji 
gatunków wolno uznać za konsekwencję oświeceniowej idei redukowania 
Rozumu do tego, co materialne. Rozum nie jest niczym boskim, autono-
micznym, lecz jedynie narzędziem służącym do dowolnego kształtowania 
człowieka i jego natury, ale sam także jest wytworem ewolucji, organem 
wykształconym w jej trakcie i służącym dostosowaniu się do środowiska 
i przetrwaniu.

Rzecz ciekawa i skłaniająca do zastanowienia: cywilizacja łacińska jest 
– jak się wydaje – bardziej odporna na pokusę totalitaryzmu niż cywiliza-
cja faustyczna, teutońska (≈ bizantyńska), jak i turańska12; potwierdza to 
przypuszczenie Konecznego o niezrównoważeniu niełacińskich warian-
tów cywilizacji europejskiej.

Za kolejny przełom, z perspektywy koncepcji Nowego Człowieka, moż-
na uznać czas obecny – datowany mniej więcej od poł. XX wieku – epokę 
rewolucji informatyczno-neurobiologicznej, w której do głosu dochodzi 

10 Rozum instrumentalny można potraktować jako tylko pewien wycinek, aspekt rozu-
mu w pełnym sensie, czyli Logosu. Rozum instrumentalny to rozum „rachujący”, 
nastawiony na rozwiązywanie ściśle określonych, szczegółowych zadań. Różnicę mię-
dzy jednym a drugim ujęciem rozumu ciekawie omawia Heidegger: Co znaczy myśleć?, 
przeł. Janusz Mizera i Józef Tischner, [w:] Filozofia współczesna, t. 1, red. Z. Kudero-
wicz, Warszawa 1983, s. 224–237. 

11 Można jednak próbować kwestionować pogląd, że narodowy socjalizm należy do 
dziedzictwa Oświecenia.

12 Takim mianem określa Koneczny typ cywilizacji ukształtowany w Rosji.
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projekt zwany transhumanizmem. W realizacji tego projektu kognitywi-
styka i neuronauka zostały sprzęgnięte z wysokimi technologiami – nano-
technologiami. Sytuacja ta, polegająca na syntezie nauki i  technologii, 
stwarza niezwykłe perspektywy i pokusę, by całkowicie zakwestionować 
sensowność pojęcia natury ludzkiej (physis). Pojawienie się kognitywistyki 
i neuronauki, wraz z rozwojem nanotechnologii, doprowadziło do zenitu 
spór konserwatystów i progresistów o naturę ludzką. Konserwatyści kon-
sekwentnie twierdzą, że natura ludzka jest zasadniczo stała, progresiści 
zaś temu przeczą. W sporze tym ujawnia się z całą mocą opozycja: physis 
– techne. Widział to wyraźnie Martin Heidegger, który ostrzegał: w świet-
le współczesnej nauki i techniki człowiek jest czymś całkowicie plastycz-
nym – staje się wytworem, produktem (jak rzeczy); jego powstanie jest 
kwestią nie physis, lecz techne. Warto podkreślić, że Heidegger widział 
jeszcze głębiej przyczynę rozważanego kryzysu: technika występuje jako 
ostateczna konsekwencja metafizyki i dlatego należy powrócić – jego zda-
niem – do myślicieli przedmetafizycznych, do Parmenidesa, i kontemplo-
wać Byt (Bycie).

Zarysowują się zatem trzy płaszczyzny obecnego projektu Nowego Czło-
wieka: (1) indywidualna (jednostkowa), w której zmiany dokonują się dzię-
ki perswazji, sugestii, bądź aktom samorealizacji; (2) ponadindywidualna, 
tj. społeczna bądź cywilizacyjna; tu zmiany mogą nastąpić dzięki doko-
naniom inżynierii społecznej; (3) submentalna, biologiczna (neurofizjo-
logiczna), w której zmiany dokonywane są dzięki inżynierii genetycznej. 
Wątki te zostaną rozwinięte w drugiej części artykułu, do której teraz 
przechodzę.

Osobliwość i transhumanizm w ujęciu Kurzweila

Ray Kurzweil to amerykański informatyk, entuzjasta i kontynuator oświe-
ceniowej idei postępu, związany ze środowiskiem Doliny Krzemowej 
w Kalifornii. Niedawno ukazało się polskie tłumaczenie jego książki Nad-
chodzi osobliwość13. W tekście tym autor usiłuje wykazać, że szybki wzrost 
złożoności systemów informatycznych, w szczególności tzw. maszyn uczą-
cych się, symulujących działanie ludzkiego umysłu (mózgu), prowadzi nie-
uchronnie do punktu, w którym tzw. inteligencja maszyn, czyli sztuczna 
inteligencja (AI – Artificial Intelligence), przewyższy poziom inteligencji 

13 R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość, przeł. Eliza Chodkowska i Anna Nowosielska, 
Warszawa 2016.
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ludzkiej, co stanie się za sprawą wspólnych wysiłków neuronauki i nano-
technologii. W wyniku owej syntezy powstaną układy o niespotykanej 
wcześniej złożoności, pojemności pamięci i  szybkości przetwarzania 
informacji14. Punkt ten określa Kurzweil jako pojawienie się Osobliwości 
(Singularity). Nadejście tego momentu przepowiada Kurzweil na rok 2045; 
opiera się on w swych prognozach na porównywaniu szybkości, z jaką do 
tej pory zachodzi postęp złożoności systemów informatycznych – wzrost 
ten jest wykładniczy. Specyfika tego rodzaju wzrostu polega, jak wiadomo, 
na tym, że początkowa faza wzrostu jest powolna, ale następnie wzrost ten 
gwałtownie przyspiesza; gdy pozostajemy w pierwszej fazie wzrostu, to 
niemalże tego wzrostu nie zauważamy.

Czym zaowocuje pojawienie się Osobliwości? Na poziomie czysto 
poznawczym przejawi się to następująco: współpraca człowieka z maszy-
ną (mózgu biologicznego z mózgiem nie-biologicznym, wytworzonym) 
pozwoli zwielokrotnić moc ludzkiej inteligencji, to znaczy: człowiek 
i maszyna będą stanowić jedność. Mamy tu do czynienia z czymś, co moż-
na określić jako „wzmacniacz inteligencji”. Warto jednak przypomnieć, że 
już Stanisław Lem użył tego określenia w Summie technologicznej15. Nastą-
pi zatem przekroczenie granic – transcendencja czysto ludzkiej inteligencji 
w jej nową formę (postać) – poza-ludzką inteligencję, co można uznać za 
praktyczną realizację idei transhumanizmu.

Ze względu na współpracę neuronauki z nanotechnologią oraz inży-
nierią genetyczną nastąpi –  poprzez modyfikację genomu ludzkiego 
– wzmocnienie efektu czysto poznawczego. Znaczy to, że skutek na pozio-
mie submentalnym (neurobiologicznym) wzmacnia efekt na poziomie 
mentalnym (poznawczym), a do jego osiągnięcia mają służyć nanoroboty 
w krwiobiegu, implanty neuronów itp. Natomiast na poziomie społecz-
nym (wspólnoty) – poprzez doskonałą, absolutną kontrolę procesów spo-
łecznych – wytworzą się nowe normy zachowań, innymi słowy nowy nor-
motyp człowieka. W konsekwencji inżynieria społeczna stworzy zupełnie 
nową przestrzeń społeczną, która będzie się rządzić innymi prawami. 
Można tu pomyśleć o systemie monitoringu, chipach itp. jako o sposo-
bach osiągania kontroli mającej na celu realizację wspomaganego techno-
logicznie ideału człowieczeństwa.

14 Warto podkreślić, że dodatkowym impulsem do snucia tego rodzaju prognoz stało się 
dla Kurzweila słynne wydarzenie medialne – przegrana Garry’ego Kasparowa, sza-
chowego mistrza świata, z maszyną Deep Blue w roku 1996.

15 S. Lem, Summa technologiae, Kraków 1974.
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Daje się zauważyć (a raczej daje się wyobrazić) jeden pozytywny skutek 
całego tego dość szalonego projektu, mianowicie Kurzweil zapowiada nad-
zwyczajne wydłużenie życia ludzkiego – najpierw do mniej więcej 200 lat, 
a następnie (teoretycznie) osiągnięta zostanie nieograniczona jego długość 
(„wieczność”), przez eliminowanie różnych defektów genetycznych oraz 
zapobieganie innym procesom starzenia się.

Jak się przedstawia ostateczny rezultat tego projektu? Nowy Człowiek 
jawi się jako istota transhumanoidalna. Transhumanoid, bądź cyborg, 
zostanie więc potrójnie uwarunkowany, zdeterminowany, przy jednoczes-
nym nieograniczonym wydłużeniu życia. Pomimo tego, Kurzweil przed-
stawia ów stan rzeczy jako usunięcie ograniczeń (poznawczych i innych), 
zatem – jako brak uwarunkowania. Innymi słowy, to my obecnie – zda-
niem Kurzweila – jesteśmy uwarunkowani, ograniczeni, a nie Transhu-
manoid. Nieuchronnie pojawia się pytanie o wolność: Czy Transhumano-
id będzie wolny? Czy pojęcie wolności zachowa jeszcze swój zwykły sens? 
Nie ma na to pytanie jasnej, jednoznacznej odpowiedzi; ale są poważne 
obawy, że nie.

Zarysowuje się perspektywa, w której Nowy Człowiek, ów Transhuma-
noid, stanie się pod pewnymi względami taki jak Bóg. Ów wytwór pro-
jektu Kurzweila jawiłby się zatem jako realizacja quasi-transcendencji, 
a może fałszywej transcendencji. Warto wspomnieć o dwóch starożytnych 
mitach, mówiących o tym, co może nastąpić, gdy człowiek dąży do osiąg-
nięcia Boskich kompetencji: traktuje o tym mit wieży Babel i mit o Ikarze 
i Dedalu, przepowiadające jego ostateczny upadek.

Transhumanizm w ujęciu Kurzweila jest najpełniejszą – jak dotąd – pró-
bą ucieleśnienia ideału nieskończonego postępu ludzkości; jest też próbą 
realizacji idei rozumu czysto instrumentalnego. Przedstawia wizję losów 
niezrównoważonego człowieka faustycznego, człowieka totalnego czynu, 
a nie człowieka kontemplacji, poszukującego harmonii i wartości (a więc 
człowieka apollińskiego, człowieka cywilizacji łacińskiej). W tle projek-
tu Kurzweila występuje spór pomiędzy dwoma wariantami cywilizacji 
zachodniej: wariantem północnym, teutońskim, protestanckim, a z dru-
giej strony – wariantem południowym, śródziemnomorskim, łacińskim.

Istotny jest także problem transcendencji, omawiany szczegółowo 
w paragrafie „Osobliwość jako Transcendencja”; pojęcie to rozumie Kurz-
weil inaczej i  szerzej niż klasycznie. Już samo nasycenie danej materii 
wzorcem (formą!) traktuje on jako przykład transcendencji:

Materia i energia w pobliżu nas zostaną nasączone inteligencją, wiedzą, pięk-
nem […] naszej cywilizacji ludzko-maszynowej. Nasza cywilizacja dokona 
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wówczas ekspansji na zewnątrz, zmieniając całą napotkaną przez nas niemą 
materię i energię w bosko inteligentną – transcendentną materię i energię. Tym 
samym możemy w pewnym sensie powiedzieć, że Osobliwość nasączy w przy-
szłości wszechświat duchem16.

W innym miejscu znajdujemy następujące ujęcie transcendencji:

W innym punkcie biologicznego świata można także rozważyć zawiły taniec 
spiral DNA w procesie mitozy. A co powiesz na drzewo, które tak wspaniale 
wygina się na wietrze i którego liście aż kipią w tańcu? A na energiczny świat 
widziany pod mikroskopem? Wszędzie tam jest transcendencja.

Dzięki mocy wzorców [form – W. H.] możemy „wychodzić poza” „zwykłe” 
moce świata materialnego17.

Jeszcze jedna kwestia poruszona w dziele Nadchodzi osobliwość warta jest 
odnotowania; Kurzweil wyróżnia sześć epok18, w których zawiera się cało-
ściowe ujęcie rozwoju – nie tylko naszej cywilizacji, ale wręcz kosmosu: 
przedstawiony zostaje podział dziejów (dziejów w ogóle w wymiarze kos-
micznym) na następujące epoki: I epoka – fizyki i chemii; II epoka – bio-
logii i DNA; III epoka – mózgów; IV epoka – technologii; V epoka to połą-
czenie ludzkiej technologii z ludzką inteligencją (Osobliwość!); VI epoka, 
określona jest hasłem: „wszechświat się budzi”, które oznacza inteligentne 
przeznaczenie kosmosu; nasączanie kosmosu ludzko-maszynową inteli-
gencją. Znajdujemy się zatem obecnie na przełomie IV i V epoki. Przełom, 
o którym mówi Kurzweil, potwierdza trafność znanej wypowiedzi McLu-
hana: „Najpierw my tworzymy narzędzia, a potem one kształtują nas”19.

Można by zarzucić, że Kurzweil i inni zwolennicy idei Transhumanizmu 
abstrahują od dwóch zasadniczych czynników. Po pierwsze, nie uwzględ-
niają aktualnej, ograniczonej, tj. skończonej mocy ludzkiego umysłu. 
Kurzweil dokonuje ekstrapolacji, posługując się takim właśnie skończo-
nym własnym umysłem, i twierdzi coś na temat umysłu nieskończonego 
– zakłada, czyli przypisuje sobie niejako, wiedzę nieskończoną, tj. wiedzę 
z Boskiego punktu widzenia. Po drugie, Kurzweil nie dostrzega pierwiast-
ka zła, obecnego w naturze ludzkiej (a może go tylko bagatelizuje). Wydaje 

16 R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość, op. cit., s. 380.
17 Ibid.
18 Ibid., s. 35.
19 Ibid., s. 29.
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się, że niedostrzeganie tych dwóch czynników nadaje projektowi Kurzwe-
ila utopijny charakter.

Gdy powracamy do Arystotelesowskiego określenia natury ludzkiej, 
wówczas na pierwszy plan wysuwa się rozumność, jako jej absolutnie 
decydujący czynnik. Rozumność przejawia się w postaci: świadomości, 
intencjonalności, samoświadomości, poczucia własnego Ja, wreszcie jako 
wolność. Chodzi tu zatem o rozumność niezredukowaną, o to, że czło-
wiek partycypuje w logosie (zoon logon echon), a nie tylko jest wyposażo-
ny w rozum czysto instrumentalny. Czy wytworzonym przez człowieka 
maszynom można przypisać klasycznie pojmowaną rozumność, prze-
jawiającą się na wspomniane wyżej sposoby? Czy Kurzweil dowiódł, że 
maszyny mogą być klasycznie rozumne? Wobec zasadniczego optymizmu 
Kurzweila w kwestii możliwości konstruowania maszyn identycznych – co 
do funkcji poznawczych – z ludzkim umysłem, można wytoczyć rozma-
ite kontrargumenty. Amerykański myśliciel poświęca temu ostatni roz-
dział swojej książki, gdzie stara się odeprzeć faktycznie postawione i anty-
cypowane zarzuty, jakie podnoszą (bądź mogliby podnieść) przeciwnicy 
silnej wersji sztucznej inteligencji. Kurzweil odnosi się do zarzutów for-
mułowanych m.in. przez Johna Lucasa, Johna Searle’a i Rogera Penrose’a. 
W debacie tej punktem wyjścia jest słynne twierdzenie Gödla, jego filozo-
ficzna interpretacja i konsekwencje. Prześledźmy pokrótce główne punkty 
w toczonym sporze.

Pierwszy z zarzutów, podniesiony przez J. Lucasa, opiera się na filozo-
ficznej interpretacji twierdzenia Gödla. Twierdzenie to głosi, że jeżeli aryt-
metyka jest niesprzeczna, to jest niezupełna. Znaczy to, że w arytmetyce 
i w każdym systemie (teorii) zawierającym arytmetykę występują zdania 
(twierdzenia) nierozstrzygalne, tj. takie, dla których nie da się, na podsta-
wie aksjomatów tej teorii i reguł inferencji, podać dowodu formalnego. 
Nadto Gödel dowiódł, że w żadnym systemie (teorii) nie można wykazać 
jego własnej niesprzeczności, inaczej: zdanie wyrażające niesprzeczność 
tej teorii jest w niej niedowodliwe20. Jaki związek ma treść tych bardzo 
abstrakcyjnych twierdzeń z kwestią ewentualnego podobieństwa maszyn 
do ludzkiego umysłu? Otóż, jak wiadomo, Alan Turing zaprojektował abs-
trakcyjną maszynę, która miałaby być w zamyśle równoważna umysłowi 
ludzkiemu. Jeśli mamy rozwiązać określony problem matematyczny, to 
zawsze można – zdaniem Turinga – zaprojektować maszynę o określo-
nym programie, która będzie mogła rozstrzygnąć, tzn. udowodnić bądź 

20 S. Krajewski, Własności metamatematyczne teorii dedukcyjnych, [w:] Logika formalna 
– zarys encyklopedyczny, pod red. W. Marciszewskiego, Warszawa 1987, s. 138.
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wykazać fałszywość danego twierdzenia, w skończonej liczbie kroków. 
Istnieje zatem określona metoda (algorytm) pozwalająca w skończonej 
liczbie kroków rozwiązać dany problem – obojętnie, czy za pomocą pew-
nej maszyny czy też dokona tego umysł ludzki. Stąd można by wnosić, 
iż maszyna Turinga (komputer) jest równoważna umysłowi ludzkiemu. 
Mówiąc swobodnie, maszyna taka myślałaby w sposób nieodróżnialny 
od człowieka. Tego typu rozumowanie i jego rezultat zostały zaatakowane 
przez J. Lucasa. Nie wchodząc w techniczne szczegóły argumentacji przed-
stawionej przez Lucasa, przytoczmy jedynie ostateczną konkluzję: żadna 
maszyna (program komputerowy) nie może być równoważna umysłowi 
ludzkiemu, bowiem:

próbujemy zbudować mechaniczny model umysłu – model, który z istoty swej 
jest „martwy” – ale umysł będący w rzeczywistości czymś „żywym” zawsze 
może pójść jeden krok dalej niż jakikolwiek martwy, skostniały system for-
malny jest w stanie to uczynić. Dzięki twierdzeniu Gödla ostatnie słowo należy 
zawsze do umysłu ludzkiego21.

Rozumowanie Lucasa spotkało się z krytyką ze strony znawców proble-
matyki. Najczęściej wysuwano przeciw niemu zarzut, iż z samego twier-
dzenia Gödla nie sposób wyprowadzić wniosku o wyższości umysłu ludz-
kiego nad maszyną (programem komputerowym) –  do tego potrzeba 
dodatkowych przesłanek, a te, które przyjął Lucas, wydają się wątpliwe22. 
Tego rodzaju zarzuty podziela także Kurzweil. Wypada podkreślić, że 
sam Gödel, choć osobiście był przekonany, iż umysł ludzki nie jest maszy-
ną i ponadto jest niesprzeczny23, to równocześnie stanowczo twierdził, 
że samo jego twierdzenie o niezupełności nie daje wystarczających pod-
staw, by takie przekonania udowodnić24. Wydaje się, że stanowisko Gödla 

21 J. Lucas, The Freedom of the Will, Oxford 1970, cyt. za: R. Murawskim Funkcje reku-
rencyjne i elementy metamatematyki, Poznań 1990, s. 172.

22 Próby umiarkowanej obrony argumentacji przedstawionej przez Lucasa podejmu-
je się E. Szumakowicz, Twierdzenie Gödla o niezupełności wobec sporu mechanicy-
zmu z mentalizmem, [w:] Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, zebr. i oprac. 
J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 360–375.

23 Niesprzeczność ludzkiego umysłu, czyli w konsekwencji naszego myślenia, polega na 
tym, że gdy zauważamy pojawienie się sprzeczności, to staramy się ją usunąć, kierując 
się przy tym najwyższą zasadą, tj. zasadą niesprzeczności.

24 Szerzej o tym pisze S. Krajewski, Co sądził Gödel?, [w:] Twierdzenie Gödla i jego inter-
pretacje filozoficzne, Warszawa 2003, s. 160–171.
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oraz perspektywy, jakie otwierają jego wyniki, trafnie ujmuje wypowiedź 
Nagela i Newmana sprzed półwieku:

W związku z twierdzeniem Gödla nasuwa się pytanie, czy można skonstruować 
maszyny liczące, które dorównywałyby umysłowi ludzkiemu pod względem 
umiejętności matematycznych […]. Mając określony problem, można zbudo-
wać maszynę, która go rozwiąże; nie można jednak zbudować maszyny, która 
rozwiązywałaby każdy problem. […]. Umysł ludzki jest być może, ograniczony; 
zapewne istnieją problemy matematyczne, których nie zdoła on rozwiązać. Ale 
jeśli nawet tak jest, to umysł ludzki zdaje się dysponować zasadniczo większy-
mi możliwościami wykonywania operacji niż maszyny, które obecnie potrafi-
my obmyśleć. Perspektywa zastąpienia umysłu człowieka przez roboty nie jest 
bliska. […]. Odkrycie Gödla nie dowodzi, że istnieją „nieprzekraczalne granice 
ludzkiego rozumu”. […]. Twierdzenie Gödla […] dowodzi […], że działalność 
intelektu nie została dotąd i nie może zostać nigdy w pełni sformalizowana, że 
nowe zasady dowodzenia zawsze czekać będą na odkrycie25.

Ci sami autorzy zauważają, że twierdzenia Gödla obfitują w tak wiele 
subtelnych i złożonych konsekwencji, że w ich świetle nie sposób uznać, iż 
problem relacji umysł – sztuczna inteligencja może zostać jednoznacznie 
rozstrzygnięty i że twierdzenie to daje bądź przeciwnikom, bądź zwolen-
nikom koncepcji tzw. silnej sztucznej inteligencji decydujące argumenty.

Drugi argument, sformułowany przez Searle’a, mówi o tym, że istnieje 
zasadnicza różnica, a wręcz przepaść, pomiędzy operowaniem znakami na 
poziomie czysto syntaktycznym a ich rozumieniem, tj. posługiwaniem się 
znakami w wymiarze semantycznym. Jest on znany jako „argument chiń-
skiego pokoju”26, dający się następująco streścić. Załóżmy, że osoba zupeł-
nie nieznająca języka chińskiego zostaje zamknięta w pokoju, w którym 
znajduje się komplet znaków tego języka (ideogramów) oraz podręcznik 
(instrukcja) zawierający reguły pozwalające konstruować poprawne for-
malnie (syntaktycznie) wypowiedzi; nie jest to jednak słownik zawierają-
cy znaczenia tychże znaków! Z zewnątrz dostarczane są układy znaków, 
tj. zdania (pytania). Osoba w pokoju otwiera podręcznik, następnie, zgod-
nie z instrukcjami, wybiera ideogramy. Tworzy ona w ten sposób zupeł-
nie poprawnie skonstruowaną pod względem syntaktycznym odpowiedź, 

25 E. Nagel, J. Newman, Twierdzenie Gödla, przeł. Barbara Stanosz, Warszawa 1966, 
s. 71.

26 Szerzej o tym pisze J. Searle, Umysł na nowo odkryty, przeł. Tadeusz Baszniak, War-
szawa 1999, s. 93–96.
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której treści zupełnie nie rozumie. Znaczy to, według Searle’a, że osoba ta 
sprawia wrażenie posiadania znajomości języka chińskiego, jednak w isto-
cie tego języka nadal w ogóle nie rozumie, chociaż czysto formalnie prze-
szła pomyślnie test Turinga na rozumienie języka chińskiego. Tak właśnie 
przedstawia się sytuacja w przypadku maszyny (programu komputerowe-
go) manipulującej symbolami, która nie rozumie znaczenia wykonywa-
nych przez siebie operacji.

Trzeci argument przeciwko tezie o równoważności maszyny i umysłu 
ludzkiego, formułowany przez wielu filozofów, sprowadza się do stwierdze-
nia, że umysł ludzki – w przeciwieństwie do maszyny – posiada samoświa-
domość i w aktach refleksji (samoświadomości) dokonuje samoidentyfika-
cji. Argument ten ma także bardziej wysublimowaną postać, mianowicie 
poczucie własnego Ja oraz tożsamość owego Ja, nie jest rezultatem aktów 
refleksji, lecz jest przedpojęciową, pierwotną, do niczego niesprowadzalną 
wiedzą. Wskazuje się przy tym, że odrzucany tutaj tzw. refleksowy model 
umysłu prowadzi do piętrzących się trudności – aporii, w szczególności do 
regresu do nieskończoności; albowiem nigdy nie moglibyśmy przypisywać 
sobie pewnych aktów mentalnych (oraz ich treści), gdybyśmy wcześniej 
(niezależnie od aktów refleksji) nie wiedzieli, że każdy z nas jest nieredu-
kowalnym podmiotem, zwanym „Ja”, źródłem owych aktów27.

Można wspomnieć jeszcze o argumencie odwołującym się do posiada-
nia tzw. qualiów, czyli jakościowych charakterystyk doznań zmysłowych 
(bólu, barwy, dźwięku). Powstaje pytanie, czy systemy funkcjonalnie rów-
noważne naszym mózgom, lecz zbudowane z  innego materiału, także 
mogą posiadać qualia. Funkcjonaliści twierdzą, że tak, że np. komputer 
posiadający taką samą jak ludzki mózg strukturę funkcjonalną, tj. izo-
morficzny z nim, powinien także posiadać qualia28. Przeciwnicy, w tym 
Searle, przeczą temu, twierdząc, że tylko organizm żywy, biologiczny, 
może posiadać qualia; zatem ludzki mózg jako organ biologiczny nie da 
się zastąpić równoważnym systemem poznawczym, jakim jest komputer.

Innym argumentem wytaczanym przeciwko stanowisku tzw. sil-
nej sztucznej inteligencji jest argument z wolności (argument Kantow-
ski): człowiek, jego umysł jest wolny, tzn. może swobodnie podejmować 
działania, nie jest ograniczony do wyboru takich a nie innych decyzji, 
m.in. może zaniechać konkretnego działania. Naszkicowany argument 
nie jest, co należy podkreślić, natury logicznej, lecz pragmatycznej. Kant 

27 M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Zbigniew Zwoliński, Warszawa 
2002.

28 Por. A. Nowaczyk, Filozofia analityczna, Warszawa 2008, s. 132.
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był przekonany, że nie da się dowieść ściśle logicznie, w ramach „czystego 
rozumu”, tezy o wolności, o wolnym, tj. niezdeterminowanym zewnętrz-
nie ludzkim działaniu; ale twierdził nadto, że mamy niezachwiane poczu-
cie wewnętrznej wolności, a poczucie to jest nieodzownym warunkiem 
sensowności naszego życia i działania.

Jeszcze inne podejście krytykujące silną tezę o sztucznej inteligencji pre-
zentuje Penrose. Broni on twierdzenia o niealgorytmicznym charakterze 
rozumowania matematycznego, ale jego podstawy doszukuje się w szcze-
gólnej budowie ludzkich neuronów, w  tzw. mikrotubulach29. Penrose, 
podobnie jak Searle, podkreśla specyfikę biologicznego mózgu, natomiast 
wolność skłonny jest uważać za efekt niezdeterminowania kwantowego. 
Również propozycja wysunięta przez Penrose’a, podobnie jak argumen-
tacja Lucasa, spotkała się z krytyką ze strony biologów, fizyków i logików. 
Do tej krytyki przyłącza się także Kurzweil, argumentując, jak sądzę słusz-
nie, że podejście Penrose’a jest w istocie ukrytym redukcjonizmem; zarzu-
ca się mu także czysto spekulatywny charakter. Sadzę, że również Kant 
nie uznałby, iż wolność (która ma swe źródło w noumenalnym Ja) moż-
na zredukować do efektu niezdeterminowania kwantowego na poziomie 
mikrotubuli.

Choć każdy z tych zarzutów z osobna Kurzweil usiłuje dość przekonu-
jąco odeprzeć, to razem sprawiają na tyle solidne wrażenie, że wydaje się 
mało prawdopodobne, by maszyna mogła się okazać równoważna umysło-
wi ludzkiemu bądź nawet mogła go przewyższyć.

Projekt realizowany przez Kurzweila rozszczepia się na dwa warianty; 
pierwszy, to wytworzenie sztucznej inteligencji, która byłaby ściśle izo-
morficzna z umysłem ludzkim, czyli polega on na wytworzeniu sztucznego 
umysłu; drugi polega na fuzji umysłu ludzkiego z maszyną (komputerem), 
czyli na swego rodzaju syntezie, której efektem będzie synergia. Projekt ten 
polega w istocie na cyborgizacji ludzkiego umysłu, tzn. człowiek, w rezul-
tacie owej syntezy z maszyną, staje się cyborgiem. Ze względu na głoszoną 
przez Kurzweila koncepcję Nowego Człowieka ten drugi wariant wyda-
je się mieć większą wagę. W związku z tym powracają pytania: (1) Czy 
można maszynę (program komputerowy) uznać za izomorficzną z ludz-
kim umysłem; (2) Czy można mówić o  faktycznym, tj. zrealizowanym 

29 Przez „mikrotubule” Penrose rozumie utworzone przez neurony struktury (mikro-
struktury), w  których dochodzi do kwantowego przetwarzania informacji –  por. 
R. Penrose, Nowy umysł cesarza, przeł. Piotr Amsterdamski, Warszawa 1996, szcze-
gólnie rozdziały 9 i 10 (s. 413–491). Koncepcję mikrotubuli Penrose omówił szerzej 
w: Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, Poznań 2001.
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połączeniu, tj. jedności (syntezie) umysłu i maszyny? Czy w tym wypadku 
zachodzi jakieś dostosowanie, harmonia pomiędzy umysłem a maszyną?; 
(3) Czy w wyniku fuzji umysłu biologicznego z umysłem maszynowym 
(niebiologicznym) ten pierwszy zachowa te atrybuty, które dotąd posiada, 
innymi słowy, czy zachowa swą naturę? Czy w wyniku owego połączenia, 
które jest przykładem techne, czyli działania skierowanego w stronę phy-
sis, nie utracimy tożsamości, nie utracimy swej natury? Skoro realizacja 
pierwszego z wymienionych wariantów wydaje się wątpliwa, to tym bar-
dziej wątpliwe wydaje się urzeczywistnienie wariantu drugiego, opartego 
na rezultatach tego pierwszego. Inaczej rzecz ujmując, wydaje się wątpliwe, 
czy faktycznie uda się zrealizować cyborga.

Uwagi końcowe

Dzieje cywilizacji zachodniej ujawniają coraz dobitniej napięcie pomię-
dzy physis a techne, a także pomiędzy naturą a kulturą, naturą a cywiliza-
cją; w szczególności ukazują dominującą rolę technologii we współczesnej 
cywilizacji. Zdaniem Heideggera technika, technologia i techne polegają 
na wydobywaniu (poiesis) prawdy o czymś, odkrywają prawdę. Ale, jak 
zauważa ten sam myśliciel, zgłębianie istoty physis prowadzi do wniosku, 
że również w przypadku natury występuje proces polegający na odkry-
waniu, ujawnianiu, odsłanianiu. Physis, jak powiada Heidegger, „istoczy”, 
„wyistacza się” – ujawnia to, co pierwotnie pozostaje w ukryciu, „wysta-
wia na widok” jako formę (morphe). Zarówno physis jak i techne ujawniają 
prawdę (aletheia). Techne stanowi jak gdyby „przedłużenie” i dopełnienie 
physis. Jedyna wyraźna różnica między nimi ma polegać na tym, że physis 
stanowi wewnętrzną zasadę zmiany w rzeczy, a techne jest zasadą zmiany 
w rzeczy, pochodzącą z zewnątrz.

Człowiek ma taką naturę, że wytwarza sferę, która w pewnym sensie 
transcenduje naturę, tj. tworzy kulturę i cywilizację wraz z technologią. 
Tego nie potrafią dokonać inne istoty żywe; pozostają one niejako cały czas 
„we władaniu” swej natury, poza którą nie wykraczają. Tymczasem czło-
wiek, przekraczając swą naturę w kulturze i wytworach techniki, może 
zwrócić się za pomocą swych wytworów – artystycznych i technicznych, 
czyli dzięki techne, w stronę samej swej natury, czyli physis. Jeśli uznamy, 
że technologia jest ostatnim następstwem natury ludzkiej, a zatem pośred-
nio – w pewnym sensie – dalekim echem physis, to pojawia się pytanie: jak 
należy rozumieć (interpretować) rezultat, jaki osiągamy dzięki zastoso-
waniu najnowszej technologii wobec natury człowieka? Czy zastosowanie 
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technologii wobec physis umożliwia nam odkrycie pewnej wcześniej nie-
ujawnionej głębi physis, której się nawet nie domyślaliśmy? Czy raczej 
zastosowanie technologii wobec physis prowadzi (w szczególnym przy-
padku) do „wynaturzenia”? Innymi słowy, jeśli współczesna inżynieria 
genetyczna wraz z innymi środkami zostają zastosowane, by ingerować 
w to, co rozumiemy przez naturę ludzką (genom, naszą świadomość, emo-
cje, sposób działania), to z góry możemy przewidzieć, że jeśli w naszym 
postępowaniu wykorzystującym technologie przekroczymy pewną miarę, 
granicę, to znajdziemy się poza klasycznie rozumianą naturą ludzką. Naj-
wyższe zaniepokojenie taką perspektywą wyraża Heidegger:

Niekiedy wydaje się, że nowożytna ludzkość pędzi na oślep do tego celu, ażeby 
człowiek technicznie wytworzył sam siebie; gdyby to się udało, wtedy człowiek 
wysadziłby w powietrze sam siebie, to znaczy swą istotę jako subiektywność30.

Jednakże, jakby na przekór temu, w eseju Pytanie o technikę filozof ten 
przywołuje sentencję Hölderlina: „tam, gdzie niebezpieczeństwo, tam też 
wzrasta ratunek”, i umieszcza ją w kontekście stwierdzenia, że technika 
jako wytwarzanie (poiesis) i „ze-staw” (Ge-stell) jest tym, co ze swej istoty 
służy ujawnianiu prawdy31. Technika – ta współczesna i ta przyszła, o któ-
rej marzy Kurzweil, dąży zatem do odkrycia, odsłonięcia prawdy o natu-
rze ludzkiej, o physis.

Jaka jest więc ta poszukiwana prawda o physis? Być może nasza cywi-
lizacja, cywilizacja Zachodu w swoim wariancie faustycznym wytwarza 
technikę jako narzędzie pozwalające odkryć prawdę o człowieku, ujaw-
nić w pełni physis człowieka – to, co w niej tkwi. Przeczucie przepastnych 
głębi natury ludzkiej miał już Heraklit, głosząc: „natura lubi się skrywać”, 
„krańców duszy nie odkryjesz, idąc nawet każdą drogą; tak głęboką ma 
miarę”32. Te dwie sentencje Heraklita zdają się więcej mówić i bardziej 
nas dzisiaj poruszają niż wnikliwe, analityczne rozważania prowadzone 
przez Arystotelesa. Owo poczucie niezgłębialności natury ludzkiej coraz 
bardziej nas uderza. Helmuth Plessner określa wręcz człowieka jako homo 
absconditus:

30 M. Heidegger, O istocie i pojęciu Φυσις u Arystotelesa, przeł. Janusz Sidorek, [w:] Znaki 
drogi, Warszawa 1999, s. 211–262.

31 M. Heidegger, Pytanie o technikę, przeł. Janusz Mizera, [w:] Technika i zwrot, Kraków 
2002, s. 7–47.

32 G. Kirk, J. Raven i M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, przeł. Jacek Lang, Warsza-
wa 1999, s. 205–206.
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Jako istota rzucona w świat człowiek jest ukryty przed samym sobą – homo 
absconditus. Owo pojęcie, pierwotnie określające niezgłębialną istotę Boga, 
wyraża naturę człowieka. Można ją ująć jedynie jako pewien sposób życia, 
ograniczony i umożliwiony przez jej biologiczną podstawę, sprawiający, iż czło-
wieka nie da się bliżej określić33.

Robert Spaemann, rozwijając niejako tę myśl, zauważa, iż człowiek 
wykracza poza własną naturę, ale w tym ruchu wykraczania „poza”, ku 
owemu „więcej” jako „celowi”, ujawnia się poszukiwana prawda: „Tyl-
ko człowiek potrafi uświadomić sobie ów cel jako swój własny. Człowiek, 
wykraczając poza naturę, w pewnym sensie doprowadza ją do jej pełni”34.

Jeśli większość filozofów – od Heraklita poczynając – zgodnie twier-
dzi, że natura ludzka jest niezgłębialna i że człowiek z natury jest taki, że 
w pewien sposób transcenduje poza swą naturę, to wydaje się, iż nikłe są 
szanse, by powstrzymać projekt zwany transhumanizmem. Pytanie spro-
wadza się jedynie do tego, czy droga, jaką podążają dzisiejsza cywilizacja 
i technologia w realizacji możliwości tkwiących w naturze ludzkiej jest tą 
właściwą, prowadzącą do celu, jakim jest prawda o tej naturze.

Abstract

The New Man and the Problem of Civilization

Taking the concept of human nature as a starting point, the author discusses the problem 
of the so-called New Man. He shows that the relation: “human nature – civilization” is dia-
lectical in character. The first part of the essay confronts the concept of human nature, in its 
classical Aristotelian fashion, with two visions of Western civilization: Oswald Spengler’s 
and Felix Koneczny’s. The decisive role of two turning points in the history of Western civ-
ilization – Christianity and Enlightenment – in the process of revealing the tacit dimen-
sions of human nature is emphasized. The second part of the essay focuses on the project 
for the new man proposed by Ray Kurzweil, a propagator of transhumanism, that poses 
a challenge to proponents of traditionally conceived human nature. The axis of contention 
between Kurzweil and the opponents of transhumanism, in the background of which lies 
the theory of Turing’s machine and Gödel’s theorem function, is the question of whether 
it is possible to increase ad infinitum the cognitive functions of a new entity: a conglom-
erate of human and machine, that is a cyborg. The author notes the unclear consequenc-
es to the understanding of human nature that would result if the project were realized.

33 H. Plessner, Homo absconditus, [w:] idem, Pytanie o conditio humana, przeł. Zdzi-
sław Krasnodębski, Warszawa 1988, s. 120.

34 R. Spaemann, O pojęciu natury ludzkiej, przeł. Zdzisław Krasnodębski, [w:] Człowiek 
w nauce współczesnej, red. K. Michalski), Paris 1988, s. 129–145. 
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Homo Novus vs. Homo Vetus 
w Utopii Tomasza Morusa

Z ogromnej liczby projektów utopijnych można wyodrębnić dwie zasad-
nicze wizje natury ludzkiej, które przesądzają o charakterze organizacji 
wyimaginowanego państwa. Pierwsze stanowisko jest pesymistyczne: jego 
zwolennicy, traktujący bardzo poważnie biblijną naukę o grzechu pier-
worodnym i upadłej ludzkości, która własnymi siłami nie może ani stwo-
rzyć trwałego dobrostanu, ani też powrócić do stanu dawnej szczęśliwości, 
widzą w człowieku raczej naturalną skłonność do zła, nieuleczalną sła-
bość, której trzeba ciągle przeciwdziałać przez tworzenie mechanizmów 
nadzoru. Prawdopodobnie najbardziej wyrazistym przedstawicielem tego 
nurtu był angielski filozof Thomas Hobbes1. Drugą z tych wizji można by 
określić mianem romantycznej, a za jej najbardziej charakterystycznego 

1 Można by zaryzykować twierdzenie, że Hobbes wyciągnął ostateczne konsekwencje 
z doktryny grzechu pierworodnego, jednak wiązałoby się to z zafałszowaniem prze-
słania chrześcijańskiego, które ostatecznie przezwycięża pesymizm i rozpacz. Prze-
rażający pesymizm wizji Hobbesa nie jest ekstremalną ekstrapolacją biblijnego mitu 
o grzechu pierworodnym, lecz podniesieniem przekonania o nieuleczalnym skażeniu 
człowieka na zupełnie inny poziom. Chrześcijańska narracja o losach człowieka była-
by niepełna, gdyby zignorować eschatologiczne nadzieje chrześcijaństwa (również 
w jego najbardziej radykalnej formie, czyli wierze w możliwość apokatastazy).

https://doi.org/10.21906/9788376431437.05
https://doi.org/10.21906/9788376431437.05
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reprezentanta uznaje się powszechnie Jana Jakuba Rousseau2. Takie stano-
wisko zakłada przyrodzoną dobroć człowieka, która została zepsuta (czy 
raczej przesłonięta) poprzez instytucje społeczne i mechanizmy stworzone 
przez cywilizację. W takiej sytuacji zadanie twórców powszechnej szczęś-
liwości polegałoby zatem na ponownym odkryciu (w obu znaczeniach tego 
słowa) owej dobroci, która – gdyby nie zgubny wpływ cywilizacji – try-
skałaby nieustannie niczym niezmąconym strumieniem. Człowiek natu-
ralny to człowiek dobry, pełen szlachetności i życzliwości, kierujący się 
spontanicznie ku cnocie. Z teologicznego punktu widzenia można by rzec, 
że jest to człowiek nieskażony piętnem grzechu pierworodnego, zdolny 
do wybudowania królestwa Bożego na ziemi, a przynajmniej zapewnie-
nia powszechnej równości w idealnym systemie politycznym, gdzie każdy 
znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce3.

Podczas gdy Rousseau będzie obiecywał, że uwolniony z pęt cywiliza-
cji człowiek natychmiast objawi swą anielską naturę i będzie nieustan-
nie obmyśliwał, jak mógłby się przyczynić do powszechnej szczęśliwości, 
to Hobbes ostrzega, że poluzowanie smyczy despotycznego nadzoru nad 
ludzką naturą sprawi, że przyrodzone zło ujawni się natychmiast z całą 
swą destrukcyjną mocą, wywołując powszechną wojnę, anarchię i rzeź.

Te odmienne wizje człowieczeństwa przekładają się na diametralnie róż-
ne pomysły urządzenia idealnego państwa, czy też państwa jako takie-
go, gdyż trudno opis jego funkcjonowania w Lewiatanie Hobbesa nazwać 
projektem mającym na celu zapewnienie ludziom szczęścia; jest to raczej 
kwestia wyboru mniejszego zła. Utopie inspirowane myślą romantyczną 
będą przede wszystkim dążyć do zmiany zewnętrznych warunków życia, 
aby wrodzona dobroć człowieka mogła się w pełni rozwinąć4. Projekty 

2 Odwołując się do pojęcia romantyzmu oraz symptomatycznego przedstawiciela tej 
formacji, stosuję pewien skrót myślowy dla oznaczenia pewnych propozycji utopij-
nych, ukazujących specyficzny obraz natury ludzkiej, obecny w kulturze od niepa-
miętnych czasów, także tych, które chronologicznie wyprzedzają pisma francuskiego 
myśliciela.

3 Taka wizja bliska jest heretyckiemu optymizmowi Pelagiusza, niezależnie od tego, czy 
jej twórca odwołuje się bezpośrednio do poglądów brytyjskiego mnicha z przełomu 
IV i V wieku; chodzi mi o pewien obraz natury ludzkiej, a nie o wpływ konkretnej 
koncepcji.

4 Jak pisze o nich przenikliwie Leszek Kołakowski: „Utopijny dogmat, zgodnie z któ-
rym zło w nas jest konsekwencją wadliwych instytucji społecznych i zniknie wraz 
z nimi, jest faktycznie nie tylko dziecinny, ale i niebezpieczny; sprowadza się on 
właśnie do wspomnianej nadziei na instytucjonalne zagwarantowane braterstwo 
– nadziei, na której wzniesiono ideologie totalitarne. Wszelako równie zgubne może 
się okazać zastąpienie tej optymistycznej fantazji jej negatywem, zgodnie z którym 
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„antyromantyczne” („hobbesowskie”) będą kłaść nacisk na konieczność 
jak najbardziej drobiazgowego uregulowania wszelkich sfer życia, aby jak 
najmniej miejsca pozostawić na naturalne poruszenia natury ludzkiej, 
które zawsze prowadzą do nieszczęścia. Dzieła te, określane mianem anty-
utopii, dystopii czy kakotopii (pomijam subtelne rozważania semantyczne 
odróżniające te pojęcia), zdecydowanie odrzucają pelagiańsko-romantycz-
ne mrzonki o powszechnym braterstwie; najczęściej funkcjonują one jako 
ostrzeżenia lub złowieszcze ekstrapolacje, a nie jako propozycje optymal-
nej organizacji życia społecznego5.

W który z tych nurtów należałoby wpisać słynną Utopię Tomasza Moru-
sa, dzieło, którego tytuł stał się nazwą całego gatunku6? Czy jego autor, 
który jako gorliwy katolik nie mógł ignorować pesymistycznego prze-
słania opowieści o skażeniu natury ludzkiej przez grzech pierworodny 
(zwłaszcza w ujęciu augustiańskim), wierzył w jakąkolwiek możliwość jej 
ulepszenia, czy też całą nadzieję na zapewnienie sprawiedliwości pokładał 
w odpowiedniej reorganizacji mechanizmów państwowych? Innymi sło-
wy, powstaje pytanie: czy powszechną szczęśliwość da się zapewnić jedy-
nie od zewnątrz, przez przeprowadzenie odpowiednich zmian w urzą-
dzeniu życia społecznego, czy też może się ona ziścić jako rezultat tego, 
co wiara chrześcijańska określa greckim terminem metanoia, czyli grun-
towna przemiana wewnętrzna jednostki, która wyraźnie oddziela „stare-
go człowieka” (homo vetus) od „nowego” (homo novus)7? Czy ten nowy, 

we wszystkich relacjach międzyludzkich manifestuje się jedynie wrogość, chciwość 
i żądza panowania, a wszelakie przejawy miłości, przyjaźni, braterstwa i poświęcenia 
nie są niczym innym jak złudnymi pozorami, ukrywającymi „rzeczywiste”, nieod-
miennie samolubne motywacje” (L. Kołakowski, Śmierć utopii na nowo rozważona, 
[w:] Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, s. 28–29).

5 Oczywiście stosunkowo rzadko spotykamy w literaturze takie stanowiska w stanie 
czystym; zazwyczaj mamy do czynienia z ich amalgamatem. Warto jednak naszkico-
wać je w postaci skrajnej, oczyszczonej z wszelkich dwuznaczności i niedopowiedzeń, 
jako użyteczne punkty odniesienia.

6 Trzeba w tym miejscu poczynić następującą uwagę: epokowe dzieło Morusa obrosło 
tak olbrzymią ilością objaśnień i analiz, że właściwie każde zdanie powinno kończyć 
się odesłaniem czytelnika do jakiegoś komentarza. Zdecydowałem się tego nie robić, 
aby tekst artykułu nie zginął pod lawiną przypisów i odsyłaczy.

7 W Liście do Kolosan św. Paweł w następujący sposób opisuje napięcie między „starym” 
i „nowym” człowiekiem: „Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w człon-
kach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwo-
chwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś 
tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, 
zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się 
nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli 
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przemieniony człowiek ma zaprowadzić szczęśliwy ład na ziemi, czy też 
nowe urządzenie społeczeństwa ma doprowadzić do powstania nowego 
człowieka? Zanim przejdziemy do próby udzielenia odpowiedzi na powyż-
sze pytania, warto przypomnieć kontekst historyczny, w którym powsta-
ła Utopia.

Jak powszechnie wiadomo, Tomasz Morus (Thomas More)  był renesan-
sowym angielskim humanistą, pisarzem i politykiem zasiadającym w Izbie 
Lordów, a nawet piastującym stanowisko lorda kanclerza. W wyniku kon-
fliktu z Henrykiem VIII został osadzony w londyńskiej Tower, a następnie 
ścięty w roku 1535. W 1886 roku został beatyfikowany, w 1935 kanonizo-
wany, a w 2000 Jan Paweł II ogłosił go patronem mężów stanu i polityków. 
Przez pewien czas Morus był przyjacielem Erazma z Rotterdamu, jednak 
ich stosunki znacznie się ochłodziły przez to, że Erazm wypowiadał się 
krytycznie na temat Kościoła, podczas gdy Morus był żarliwym obrońcą 
katolickiej ortodoksji (do tego stopnia, że jego religijny żar przekładał się 
nieraz na jak najbardziej dosłowny żar stosów, na którym spalił kilku pro-
testantów). Do dziś trwa wśród historyków burzliwa dyskusja o tym, jakim 
naprawdę człowiekiem był Tomasz Morus. Większość z nich z uznaniem 
wypowiada się o jego osobistej odwadze i uczciwości, jednocześnie pod-
kreślając skłonność do fanatyzmu i brak tolerancji8.

Utopia (1516) została napisana po łacinie, a sam autor nie chciał, by prze-
łożono ją na język ojczysty. Być może zdawał sobie sprawę, że zapropono-
wana przez niego wyrafinowana gra literacka zostanie przez proste umysły 
odczytana jako zachęta do radykalnych zmian społecznych, czy wręcz do 
rewolty – gwałtownego odrzucenia starego ładu i urządzenia życia w pań-
stwie na całkowicie innych zasadach. Niewątpliwie łatwo znaleźć w tek-
ście, zwłaszcza w jego pierwszej części, wiele autentycznej odrazy do panu-
jącego zepsucia obyczajów i surowej krytyki Anglii początku XVI wieku. 
Zaledwie rok po ukazaniu się Utopii pewien mnich z Niemiec, odczuwając 
podobną odrazę do zepsucia ówczesnego Kościoła, rozpocznie największy 
przewrót w historii zachodniego chrześcijaństwa…

nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, 
który go stworzył” (Kol 3, 5–11). Dla św. Pawła jasne jest, że tak gruntowna przemiana 
możliwa jest przede wszystkim dzięki łasce udzielonej człowiekowi przez Boga w oso-
bie Jezusa Chrystusa. Dla mieszkańców Utopii sprawa przedstawia się nieco inaczej, 
gdyż kształt życia społecznego i sposób funkcjonowania państwa skrystalizowały się, 
zanim poznali oni Ewangelię.

8 Wszystkie dane zaczerpnięte z biografii pióra Petera Ackroyda pt. The Life of Thomas 
More, New York 1999.
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Wspomniana powyżej wyrafinowana gra wieloznaczności, znaczących 
niedopowiedzeń, misternej ironii, absurdalnych nieporozumień i nar-
racyjnych zasłon zaczyna się wraz z tytułem dzieła. Neologizm Morusa 
tłumaczy się zazwyczaj jako zbitkę negatywnego przedimka ou oraz rze-
czownika topos, który oznacza „miejsce”. Tak więc utopia to nie-miejsce, 
miejsce nieobdarzone realnym istnieniem, byt czysto tekstowy, choć mają-
cy moc sprawczą9. Nie można jednak wykluczyć, że tytuł w przewrotny 
sposób wykorzystuje współbrzmienie przedimków ou oraz eu. Ten dru-
gi oznacza coś dobrego. Jeśli przyjąć odczytanie tytułu, które nie próbuje 
usunąć tej dwuznaczności, mogłoby to oznaczać, że szczęśliwy kraj opi-
sany na kartach Utopii to z konieczności byt czysto fikcyjny, niemożli-
wy do urzeczywistnienia. Być może w ten subtelny sposób już sam tytuł 
kwestionuje możliwość skutecznego wprowadzenia projektów utopijnych 
w życie10.

Jak już wielokrotnie wykazano, ukazany paradygmat funkcjonowania 
społeczeństwa, który znajdujemy w Utopii, pod wieloma względami przy-
pomina projekt platoński. Grecki filozof jest zresztą przywoływany w tek-
ście niejednokrotnie. Sama narracja zaczyna się od opowieści o podró-
ży Morusa do Antwerpii, gdzie spotyka on jednego z mieszkańców tego 
miasta, który z kolei przedstawia go niejakiemu Rafałowi Hythlodayo-
wi. Również tu mamy do czynienia z misterną mistyfikacją i interesują-
cą dwuznacznością, jako że nie jest jasne, w jakim stopniu należy utożsa-
mić Tomasza Morusa – autora książki, z Tomaszem Morusem – jednym 
z bohaterów. Wydaje się często, że tekstowy Morus to porte parole same-
go autora, nie można jednak udowodnić, że całkowite ich utożsamienie 
byłoby uprawnionym zabiegiem hermeneutycznym. Rafał Hythloday nie 
jest bynajmniej naturalnym mieszkańcem Utopii, jednak przebywał na 
wyspie pięć lat i to właśnie od niego Morus dowiaduje się o możliwościach 
alternatywnego rozwiązania problemów życia społecznego. Po raz kolejny 
jednak dobrze wykształcony i uważny czytelnik może się zorientować, że 
autor celowo komplikuje tę prostą na pozór opowieść i chytrze myli tro-
py. Pojawia się bowiem pytanie o to, czy Rafał Hythloday jest narratorem 
godnym zaufania (tzw. reliable narrator). Nasza naturalna skłonność do 

9 Zwłaszcza projekty komunistyczne czerpały inspirację z  tekstu Morusa. Dobrym 
przykładem odczytania silnie zideologizowanego jest np. książka Karla Kautsky’ego 
Thomas More and His Utopia.

10 Zob. np. D. Labuschagne, Deconstructing Utopia in Science Fiction: Irony and the Resi-
tuation of the Subject in Iain M. Banks’s the Player of Games, „Journal of Literary Stu-
dies” 27 (2011) nr 2, s. 58–75, https://doi.org/10.1080/02564718.2011.580655.

https://doi.org/10.1080/02564718.2011.580655.
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tego, aby dać wiarę jego opowieści, zostaje nadwątlona, kiedy uświado-
mimy sobie, że nazwisko „Hythloday” oznacza po grecku kogoś, kto opo-
wiada bzdury11.

Jak wygląda państwo Utopii? Przede wszystkim jest to wyspa, a więc 
kraina, która nie musi się obawiać skalania przez kontakt ze światem 
zewnętrznym. Geograficzna izolacja umożliwia mieszkańcom Utopii 
uczestniczenie w  rewolucyjnym eksperymencie społecznym. Jak wie-
my, autorzy licznych utopii oraz dystopii napisanych w późniejszych cza-
sach często decydowali się umieścić akcję swych powieści na wyspie. Tak 
jest w przypadku Nowej Atlantydy Francisa Bacona, powieści Aldousa 
Huxleya, która nosi wymowny tytuł The Island; dzieje się tak również 
w przypadku Władcy much Williama Goldinga, przerażającej dystopii, 
która wpisuje się w antyromantyczny (Hobbesowski) schemat, nakreślo-
ny pokrótce na początku tego artykułu. Utopia nie jest jednak naturalną 
wyspą, to jej założyciel, Król Utopus, zrozumiał, że dla dobra mieszkań-
ców należy jego włości odizolować od świata, i kazał przekopać szeroki 
kanał oddzielający idealną krainę od większej połaci lądu.

Życie na wyspie jest ściśle hierarchiczne i precyzyjnie skodyfikowane, 
a jej społeczeństwo doskonale homogeniczne. Przeraźliwa jednorodność 
i – w konsekwencji – całkowita wymienialność jednostek w sytuacji, gdy 
każde odstępstwo od normy jest potencjalnym zagrożeniem ładu społecz-
nego, to niewątpliwie jedna z najbardziej charakterystycznych cech litera-
tury utopijno-dystopijnej. Jak pisał Leszek Kołakowski:

Wyśnionym celem konsekwentnie egalitarnej utopii jest obalenie wszystkie-
go, co może odróżniać jedną osobę od drugiej; świat, w którym ludzie miesz-
kają w identycznych miastach, identycznych warunkach geograficznych, noszą 
identyczne ubrania i mają, rzecz jasna, identyczne myśli jest znajomym obraz-
kiem utopijnym. Głoszenie takiego ideału zakłada, że jest coś z natury złego 
w samym akcie asercji własnej osobowości, nawet jeśli nie szkodzimy przy tym 
innym ludziom – innymi słowy, że jest coś zasadniczego złego w byciu czło-
wiekiem12.

A oto garść przykładów tej przeraźliwej jednolitości. Według opowia-
dania Rafała Hythlodaya „W Utopii jest 54 przestronnych i wspaniałych 

11 Zob. D. Baker, Divulging Utopia: Radical Humanism in Sixteenth-Century England, 
Amherst 1999, s. 53–54.

12 L. Kołakowski, Śmierć utopii na nowo rozważona, [w:] Moje słuszne poglądy na wszyst-
ko, op. cit., s. 24.
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miast. Mowa ich mieszkańców i prawa są zupełnie jednakowe. Wszystkie 
miasta założone są według jednego planu i takie same mają budynki […]”13. 
Nie dziwi zatem, że „Kto pozna jedno miasto Utopii, pozna wszystkie, tak 
dalece podobne są do siebie, o ile tylko pozwala na to naturalne położenie 
miejsca”14. Jeśli chodzi o ubranie, to „Wszyscy mieszkańcy wyspy noszą 
odzież jednakowego kroju bez względu na wiek; jeśli w ubiorze są pewne 
różnice, mają one tylko na celu odróżnienie mężczyzn od kobiet oraz bez-
żennych od żonatych”15. Łatwo też znaleźć przykłady upiornej kodyfikacji, 
bezwzględnego spętania żywiołu życia drobiazgowymi przepisami, któ-
re nie pozostawiają jednostce praktycznie żadnego marginesu wolności: 
„Ludność każdego miasta powinna składać się z 6000 rodzin […], żadna 
zaś rodzina nie może posiadać mniej niż 10, a więcej niż 16 dorosłych osób. 
[…] Nadmiar dzieci przydziela się rodzinie uboższej w potomstwo”16. Jak 
widać, mieszkaniec Utopii to nie istota obdarzona podmiotowością, lecz 
wymienny trybik w wielkiej machinie społecznej17. Kolejna niepokoją-
ca cecha, która zwłaszcza u czytelników z krajów o totalitarnej przeszło-
ści wywoła nieprzyjemne skojarzenia: aby wyjechać z rodzinnego miasta, 
trzeba otrzymać specjalne pozwolenie, chociaż, jak uspokaja swoich słu-
chaczy narrator, bardzo łatwo je uzyskać. Również przepis mówiący o tym, 
że „Zbieranie się poza senatem i zgromadzeniem publicznym w sprawach 
ogólnych podlega karze śmierci”18, przywodzi na myśl raczej krwawe tota-
litaryzmy XX wieku niż wyśniony raj spełnionej sprawiedliwości. Raz po 
raz natrafiamy na zdania, które mrożą krew żyłach każdemu czytelnikowi, 
choćby pobieżnie znającemu historię ubiegłego stulecia.

Podobnie jak w  wielu innych projektach utopijnych (np. u  Platona, 
a w XIX wieku u Edwarda Bellamy’ego19), jądrem wszelkich innych prze-
obrażeń jest radykalna zmiana stosunku do posiadania dóbr i pieniędzy. 

13 Wszystkie cytaty z tekstu Utopii pochodzą z: T. More, Utopia, tłum. Kazimierz Abga-
rowicz, Warszawa 1954, s. 115.

14 Ibid., s. 117.
15 Ibid., s. 121.
16 Ibid., s. 126.
17 Jeśli populacja wyspy przekracza określoną liczbę, część mieszkańców zostaje wysied-

lona i przewieziona na najbliższy stały ląd. Tam składają oni mieszkańcom „propozy-
cję nie do odrzucenia”, tzn. proponują przyjęcie zasad, jakimi kierują się mieszkań-
cy Utopii. Jeśli autochtoni akceptują te warunki, wszyscy żyją w zgodzie i harmonii. 
W przypadku odmowy przybysze z Utopii wypowiadają im wojnę i przeganiają ich 
(ibid., s. 127).

18 Ibid., s. 120.
19 Zob. np. E.  Bellamy, Looking Backward, London 1888, wyd. pol. W  roku 2000, 

tł. z oryg. Józef Karol Potocki, Warszawa 1890.
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Jak zauważa Rafał: „Zdaje mi się, że gdziekolwiek jest własność prywatna, 
gdzie wszystko mierzy się wartością pieniędzy, tam nie można spodziewać 
się ani sprawiedliwości, ani społecznego dobrobytu, chyba że nazwałbyś 
sprawiedliwością taki stan rzeczy, iż wartości najcenniejsze są udziałem 
ludzi najgorszych”20. Taka diagnoza nie pozostawia zbyt wiele miejsca na 
wybór metod leczenia. Właściwie istnieje tylko jeden środek zaradczy: 
„Jestem więc mocno o tym przekonany, że zupełne zniesienie prawa włas-
ności jest jedynym środkiem do równego i sprawiedliwego podziału dóbr 
i do zapewnienia ludziom szczęścia”21. Co prawda Morus próbuje opono-
wać, dowodząc, iż „tam, gdzie wszystkie dobra są wspólne, nigdy nie moż-
na żyć szczęśliwie”22, utożsamiając bogactwo z poważaniem, jakim się cie-
szy dana osoba i twierdząc, że bez tego w państwie nastąpiłoby zupełne 
rozprzężenie.

Ten mało przekonujący wywód zdaje się jedynie przygotowywać grunt 
pod replikę Rafała (można by z łatwością znaleźć lepsze argumenty, wska-
zując chociażby na zasadniczą nieprzystawalność postulatu zniesienia 
wszelkiej własności prywatnej z  podstawowymi własnościami natury 
ludzkiej), który dowodzi, że wspólnota dóbr i zniesienie pieniędzy to naj-
prostsza droga do budowy sprawiedliwego społeczeństwa. Homo novus 
nie tęskni za posiadaniem gotówki, nie odczuwa żądzy nabywania dóbr, 
nie przyzwyczaja się do używanych przedmiotów i nie kieruje nim chęć 
wywyższenia się poprzez bogactwo. Na wszelki wypadek jednak życie na 
wyspie zorganizowane jest w taki sposób, aby zapobiec niebezpieczeństwu 
rozbudzenia atawistycznej potrzeby posiadania, która jest cechą „stare-
go człowieka”. To właśnie dlatego domy zmieniają właścicieli co dziesięć 
lat drogą losowania, srebro i złoto, przedstawiające dla Utopian niewiel-
ką wartość, są one używane przez dzieci jako błyskotki i zabawki, a przy-
wiązanie do nich świadczy o infantylizmie. Dlatego też – jak podaje nar-
rator w wielokrotnie przytaczanym i komentowanym fragmencie – ze 
złota wyrabia się tam przede wszystkim przedmioty codziennego użyt-
ku, takie jak nocniki lub łańcuchy dla niewolników. Pieniądze zostały 
z powodzeniem zastąpione przez wzajemną wymianę dóbr i usług: „Każ-
dy ojciec rodziny przychodzi tu [na rynek miasta] i prosi o to, czego on 
sam, bądź też jego rodzina potrzebuje, i otrzymuje bez pieniędzy czy jakie-
goś innego wynagrodzenia. Dlaczego bowiem miano by czegoś odmawiać 
im, skoro wszystkiego jest pełno i nie ma obawy, aby ktoś żądał więcej, 

20 T. More, Utopia, op. cit., s. 108.
21 Ibid., s. 109.
22 Ibid., s. 110.
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niż potrzebuje? Bo i któż przypuszczałby, że człowiek mający pewność, iż 
nigdy nie zabraknie mu niczego, będzie żądał rzeczy niepotrzebnej”23. Ten 
fragment przemyca pewne założenia dotyczące „nowego człowieka” Uto-
pii, które stoją w sprzeczności z powszechnym doświadczeniem i wiedzą 
o naturze ludzkiej. Można dodać, że to właśnie chęć posiadania dóbr, któ-
rych się nie potrzebuje, jest kołem zamachowym kapitalizmu.

Wydaje się, że homo novus w narracji Morusa jest istotą wyzbytą wszel-
kiego egoizmu oraz postępującą w  sposób nieubłaganie racjonalny24. 
Niewątpliwie taki sposób rozwiązania problemów ekonomicznych przez 
psychologicznie błędne i historycznie nieprawdziwe odwołanie do natu-
ralnej racjonalności człowieka w kwestii zaspokajania potrzeb material-
nych sytuuje Utopię Morusa bliżej nurtu romantycznego. Rafał jest zapew-
ne świadomy podobnych obiekcji, dlatego też przyznaje, iż to pycha (dla 
chrześcijanina źródło wszystkich innych grzechów) sprawia, że człowiek 
pragnie więcej, niż rzeczywiście potrzebuje, aby zaimponować innym, jed-
nak „wśród mieszkańców Utopii tego rodzaju szkodliwe zachcianki są nie 
do pomyślenia”25. Nie wyjaśnia jednak, dlaczego „zachcianki” owe są „nie 
do pomyślenia” i jaki to proces sprawił, że Utopianie kierują się w postępo-
waniu wyłącznie rozumem oraz cnotą. Czy mamy tu do czynienia z innym 
gatunkiem człowieka, czy raczej z człowiekiem, który przeszedł radykalną 
metanoję? Jeśli tak, to jaki byłby jej mechanizm?

Ponieważ Utopia to przede wszystkim traktat społeczno-polityczny 
opisujący alternatywny sposób zorganizowania państwa, a  nie narra-
cja historyczna wyłuszczająca okoliczności, w jakich doszło do przemia-
ny, nie dowiemy się z tekstu zbyt wiele o konkretnych zdarzeniach, które 
doprowadziły do obecnego stanu26. Narrator często podkreśla cnotliwość 
i racjonalność Utopian, nie jest jednak jasne, czy tak obiecujące „tworzywo 
ludzkie” stanowiło odpowiedni grunt do przeprowadzenia eksperymen-
tu społecznego, czy też (udana) próba urzeczywistnienia abstrakcyjnych 
założeń utopizmu doprowadziła do ich interioryzacji przez mieszkańców 
i w konsekwencji do zmiany ich natury.

Przejście do zrealizowanej utopii następuje jak gdyby na dwóch pozio-
mach: po pierwsze, trzeba zbudować odpowiednie instytucje społeczne, 

23 Ibid., s. 127.
24 Tę bezlitosną racjonalność widać też w stosunku Utopian do nieuleczalnie chorych, 

którym zaleca się eutanazję (152). Jednak ciała samobójców wrzucane są do bagna.
25 Utopia, op. cit., s. 128.
26 W przeciwieństwie do Williama Morrisa, który w News from Nowhere (Boston 1890)

szczegółowo opisuje przebieg rewolucji.
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narzędzia nacisku i nadzoru, co ma spowodować wewnętrzną przemianę 
jednostki. Nie jest to jednak metanoja w rozumieniu chrześcijańskim (jak 
np. u św. Pawła) – Utopianin to raczej istota, która dobrowolnie zgadza się 
odegrać rolę małej części w wielkiej machinie społecznej, a jego konfor-
mizm wynika z bezwarunkowej akceptacji norm narzuconych mu przez 
państwo. Dlatego też Utopianie nie tylko bez oporu poddają się ciągłej 
kontroli, ale też są głęboko przekonani o nieodzowności drobiazgowych 
regulacji oraz istnienia rozbudowanego systemu kar i nagród.

Powracamy w ten sposób do kwestii napięcia między dwiema wizjami 
natury ludzkiej. Perspektywa romantyczna zakłada, że człowiek kieru-
je się w swoim postępowaniu wrodzoną szlachetnością, rozumem, odpo-
wiedzialnością i cnotą. Antyromantyczny punkt widzenia utrzymuje, że 
człowiek jest istotą grzeszną, skłonną do występku i trzeba go nieustanie 
kontrolować. Jak powiedziano przed chwilą, tekst wielokrotnie przedsta-
wia Utopian jako ludzi uczciwych, pracowitych, godnych zaufania i racjo-
nalnych, ale w takim razie jaką funkcję pełnią drobiazgowe przepisy oraz 
rozliczne narzędzia kontroli i nadzoru, a także jasno określony system kar 
(jedną z nich jest niewolnictwo)? Czy tekst między wierszami nie sugeruje, 
że „nowy człowiek” zrealizowanej Utopii wymaga nieustannego nadzoro-
wania, aby się przypadkiem nie ześlizgnął w stare przyzwyczajenia? Dla-
tego też musi istnieć bezwzględna maszyneria nieustannej inwigilacji oraz 
zakłady penitencjarne dla dysydentów, które tak dobrze znamy z historii 
XX stulecia (a w czasach obecnych chociażby z Korei Północnej). To odpo-
wiednia organizacja życia społecznego ma zapewnić homo novus zreali-
zowanej utopii pozostanie „nowym człowiekiem”. Dlatego też „Nie ma 
tam ani jednej winiarni czy piwiarni, ani domu rozpusty, nie ma żadnej 
sposobności do zepsucia, żadnych brudnych nor ani tajemnych schadzek. 
Ciągły dozór publiczny zmusza wszystkich bądź do ustalonej zwyczajem 
pracy, bądź do przyzwoitej rozrywki”27.

Jednym z  kluczowych fragmentów, zdradzających istnienie napięcia 
w naszkicowanej wizji sprawiedliwego społeczeństwa, jest ustęp dotyczący 
wyobrażeń religijnych Utopian. Wykazują oni daleko posuniętą tolerancję 
religijną, a w ich świątyniach „nie widać żadnych wizerunków boskich, aby 
każdy mógł wyobrażać sobie bóstwo owej najwyższej religii pod dowolną 
postacią, zgodnie ze swoją religią”28. Każdy może głosić swoje poglądy 
i próbować przekonać do nich innych z wyjątkiem materialistów, którzy 
nie wierzą w życie pozagrobowe oraz w pośmiertną nagrodę lub karę. I to 

27 Ibid., s. 132.
28 Ibid., s. 176.
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właśnie ich stosunek do tych kwestii zdradza, jak silne jest napięcie pomię-
dzy romantyczną a  antyromantyczną wizją człowieczeństwa, między 
„starym” i „nowym” człowiekiem. Mieszkańcy Utopii wierzą w sąd po 
śmierci i choć „zasady te należą do dziedziny religii, jednak zdaniem Uto-
pian zdrowy rozum prowadzi nas do uwierzenia w nie i do przyjęcia ich; 
nie wahają się oni twierdzić, że w razie odrzucenia tych zasad człowiek 
musiałby chyba być obrany z rozumu, jeśliby nie dążył do zapewnienia 
sobie rozkoszy w sposób godziwy lub niegodziwy”29. Wbrew wielokrot-
nemu podkreślaniu w tekście faktu, iż altruizm jest jak najbardziej racjo-
nalną postawą, powyższy fragment dowodzi, jak trudno zwalczyć w sobie 
„starego człowieka”, który przede wszystkim kieruje się własnym intere-
sem, a dobro wspólne niewiele dla niego znaczy. Jedynie system odpowied-
niego nadzoru może sprawić, iż stare, atawistyczne instynkty (np. chęć 
posiadania dóbr lub wyróżniania się z tłumu) będą skutecznie trzymane 
na wodzy. Ponadto wydaje się, że opis naturalnych skłonności Utopian 
zawiera sprzeczność, gdyż chwilę później Rafał mówi, iż według Utopian 
„natura wzywa ludzi, aby wzajemnie pomagali sobie i przysparzali radości 
życia. […] natura również nakazuje nam pilnie baczyć, abyśmy, pomna-
żając własne korzyści, nie krzywdzili drugich”30. Chwilę wcześniej Rafał 
twierdził jednak, że bez strachu przed pośmiertną karą naturalne byłoby 
dążenie do własnego szczęścia kosztem innych. Jaka jest zatem prawdzi-
wa natura ludzka? Trudno o definitywną odpowiedź, jeśli chodzi o natu-
rę Utopian, nie ma jednak wątpliwości, dlaczego próba realizacji ich ide-
ałów w prawdziwym świecie musiałaby zakończyć się niepowodzeniem; 
to właśnie uparty homo vetus, „stary człowiek” i jego upadła natura spra-
wiają, że wszelkie plany budowy sprawiedliwego państwa muszą pozo-
stać mrzonkami. Rafał przyznaje pod koniec opowiadania, że wszyscy 
już dawno poszliby za przykładem Utopii, ale „jeden tylko jakby potwór 
sprzeciwił się tej przemianie: pycha, która od zarania dziejów była matką 
wszystkich nieszczęść […] Pycha jest tym piekielnym wężem, który nie-
jako wślizguje się do serc śmiertelników, wstrzymując ich i odciągając od 
drogi wiodącej do lepszego życia”31.

Utopia to nie tylko dzieło pionierskie, które dało nazwę całemu gatun-
kowi, lecz także utwór zaskakująco wielowarstwowy. Jedną z hermeneu-
tycznych komplikacji jest system narracyjnych zasłon i krzywych luster, 
za którymi chowa się Tomasz Morus. Oczywiście trzeba pamiętać, że to, 

29 Ibid., s. 139.
30 Ibid., s. 141.
31 Ibid., s. 181.



PRzEMySŁAW MICHALSKI96

co dzisiaj uznalibyśmy za sprytną postmodernistyczną zabawę, w cza-
sach More’a było często celowym myleniem tropów, przemyślaną strate-
gią zabezpieczającą pisarza przed gniewem władcy czy zarzutem herezji. 
Dzięki temu autor zyskuje to, co język angielski określa jako „deniabil-
ity” –  możliwość odcięcia się od poglądów wyrażonych przez posta-
cie przez niego stworzone, a przynajmniej nieutożsamiania się z nimi. 
Pomysły Morusa są pod wieloma względami na tyle odważne – zwłasz-
cza w kontekście historycznym Europy początku XVI wieku – że do dziś 
trwa wśród komentatorów dyskusja, czy rzeczywiście sugerował on prze-
prowadzenie podobnych reform, czy też przez celową hiperbolizację pró-
bował ośmieszyć możliwość radykalnej zmiany. Sam Morus był przecież 
człowiekiem zamożnym (choć pod aksamitną szatą stale nosił włosienni-
cę), prawnikiem, mężem stanu i posiadaczem ziemskim, który na pewno 
poniósłby ogromne szkody, gdyby reformy tego rodzaju zostały zrealizo-
wane. Być może Utopia jest po prostu satyrą na tak niedorzeczne pomy-
sły. Punkt widzenia dzisiejszego czytelnika jest naznaczony wiedzą histo-
ryczną o próbach zinstytucjonalizowania powszechnego braterstwa, które 
– nie można tego przemilczeć – również z tekstu Morusa czerpały nieraz 
inspirację. Dlatego też liczne aspekty tego rzekomo szczęśliwego państwa 
kojarzą nam się ze współczesnymi dystopiami. Można zgadywać, że dla 
renesansowego pisarza ważniejsza była krytyka zepsucia współczesnego 
mu społeczeństwa przez ukazanie go w doskonałym zwierciadle Utopii. 
Utwór Morusa jest przede wszystkim diagnozą choroby trawiącej Europę 
początków XVI wieku, próbą znalezienia lekarstwa na różnorakie dolegli-
wości tego okresu. Z drugiej strony jest również ostrzeżeniem, że cudowne 
panaceum, które za pomocą określonych rozwiązań społeczno-politycz-
nych miałoby przerobić „starego człowieka” w doskonałego budowniczego 
nowego, wspaniałego świata może przynieść katastrofalne skutki. Napię-
cie między homo vetus i homo novus, skłonnością do zła i gotowością do 
dobra, egoizmem i altruizmem, jest nieusuwalną cechą natury ludzkiej 
i jedynie taki sposób urządzenia życia, które weźmie pod uwagę tę ambi-
walencję, może zapobiec groźbie despotyzmu.

Abstract

Homo Novus vs. Homo Vetus in Thomas More’s Utopia 

The essay revisits Thomas More’s Utopia – the foundational text of the entire genre of uto-
pian and dystopian fiction. It explores Utopia’s ambiguous and somewhat inconsistent 
view of human nature. On the one hand, More seems to imply that an optimistic view of 
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humanity is fully justified as man is naturally inclined to embrace rationality and work 
towards the common good, while, at the same time, many political institutions described 
in the text of Utopia, whose sole task is constant surveillance and relentless supervision of 
its citizens, suggest a far bleaker outlook on humanity. The essay attempts to investigate 
these contradictions with the aid of Paulian terminology, whereby “the new man” (homo 
novus) refers to the new man of realized utopia, who is guided unerringly by the light of 
reason and responsibility, whereas the concept of “the old man” (homo vetus) represents 
man’s innate proclivity for selfishness, which needs to be kept in check by the state.
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Psychoanaliza w służbie 
komunistycznej utopii. O radzieckim 
projekcie antropologicznym

Projekt stworzenia nowego człowieka radzieckiego, wzorca pięknej, 
doskonałej istoty, jest mocno zakorzeniony w rosyjskiej tradycji kultu-
rowej. Bohaterowie bylin staroruskich czy żywotów świętych prawosław-
nych, z propagowaną przez nie ideą hartowania ciała i duszy, charaktery-
zują się nadludzką mocą, ascetycznością, fanatyzmem i pokorą.

Nowy człowiek, istota praktyczna, wolna od filozoficznych i religijnych 
uprzedzeń, podporządkowana energii kolektywu, pojawia się w kręgach 
radykalnej inteligencji rosyjskiej lat sześćdziesiątych XIX wieku1. Repre-
zentantem postawy, zgodnie z którą wartość istoty ludzkiej mierzona była 
jej korzyścią społeczną, jest bohater powieści Mikołaja Czernyszewskie-
go Co robić? (Что делать?, 1862–1863). Rachmietow, prawzór przyszłego 
nowego człowieka, przejawiający takie cechy jak radykalizm sądów, bez-
kompromisowość i maksymalizm etyczny2, przeciwstawia się nadmiernej 

1 Zob. R. Pipes, Rosja carów, tłum. Władysław Jeżewski, Warszawa 2006.
2 Ten maksymalizm etyczny jest też charakterystyczny dla Lwa Tołstoja.

https://doi.org/10.21906/9788376431437.06
https://doi.org/10.21906/9788376431437.06
https://doi.org/10.21906/9788376431437.06
https://doi.org/10.21906/9788376431437.06
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i  niepożytecznej, jego zdaniem, uczuciowości, stanowiącej przeszkodę 
w dążeniu do samorealizacji.

Silny wpływ na bolszewicki projekt stworzenia doskonałej istoty ludz-
kiej3 wywarła koncepcja „nadczłowieka” Fryderyka Nietzschego. Stała się 
ona filozoficzną podstawą poszukiwania boskiego pierwiastka w człowie-
ku oraz ideału jego duchowej przemiany. W przeciwieństwie do racjona-
listycznej zachodnioeuropejskiej myśli filozoficznej z jej tendencją do roz-
graniczenia w człowieku tego, co ludzkie, i tego, co boskie, Rosjanie, w ślad 
za myślicielami starożytnej Grecji, przyswoili sobie pojęcie „przebóstwie-
nia”, czyli upodobnienia się do Boga. Pojęcie to wynikało z przekonania, że 
natura ludzka zachowała pierwiastek boski, pierwotnym zaś przeznacze-
niem człowieka jest stan sprzed grzechu pierworodnego. Pojęcie „przebó-
stwienia” legło u podstaw idei Bogoczłowieczeństwa (богочеловечество) 
Władimira Sołowjowa, uzasadniającej i  rozwijającej koncepcję piękna 
duchowego, zaproponowanego wcześniej przez Fiodora Dostojewskie-
go4. Idea ta uobecnia się także w literaturze i sztuce pierwszych dekad XX 
wieku5, by wspomnieć choćby takich twórców jak Aleksander Błok, Wło-
dzimierz Majakowski, Borys Kustodijew, Aleksander Dejneka, Włodzi-
mierz Tatlin. Owo przekształcanie świata i przebudowanie świadomości 
człowieka twórcy postrzegali w  kategoriach sztuki jako „życiotworze-
nia”, pretendującej do tego, by wpływać na rzeczywistość i świadomość  
odbiorcy.

Źródła wiary w potęgę człowieka i jego możliwości panowania nad świa-
tem tkwią także w teorii „Bogotwórstwa” (боготворчество) Maksyma 
Gorkiego i Anatola Łunaczarskiego6. Modernistyczne wyobrażenie o kos-
micznej jedności uzyskuje kontynuację w teorii „wspólnego czynu”, czyli 
pracy nad przezwyciężeniem śmierci i zmartwychwstaniem pokoleń Niko-
łaja Fiodorowa, jednego z pionierów „transhumanizmu”, rozumianego 

3 Zob. A. Эткинд, Эрос невозможного. История психоанализа в России, Москва 2016.
4 Pięknymi ludźmi, w duchowym znaczeniu, są bohaterowie powieści Fiodora Dosto-

jewskiego: książę Myszkin (Idiota) i Alosza Karamazow (Bracia Karamazow).
5 Б. Гройс, Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда, 

„Вопросы литературы” 1992 вып. 1, s. 42–61; А. Флакер, Предпосылки социали-
стического реализма, „Вопросы литературы” 1992 вып. 1, s. 62–71.

6 Ów „współczesny Prometeusz”, zdaniem Anatola Łunaczarskiego, pisarza, krytyka 
literackiego i ministra edukacji w rządzie Lenina, to „Wszechczłowiek – istota nie-
śmiertelna, nieustraszona, uskrzydlona miłością”, przekraczająca wszelkie ograni-
czenia; zob. К. Чуковский, Чукоккалa. Рукописный альманах Корнея Чуковского, 
Москва 1979, s. 182.
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jako przekroczenie granic własnego człowieczeństwa7. Ucieleśnieniem 
marzenia o nadczłowieku, zdolnym zapanować nad przyrodą, jest empi-
riomonizm, system filozoficzny Aleksandra Bogdanowa8. Nowy, panujący 
nad przyrodą człowiek, jak rozumował Bogdanow, narodzi się przez pod-
porządkowanie życia osobistego procesowi kolektywnego przekształcania 
świata.

W porewolucyjnych koncepcjach ideologicznych, ucieleśniających ideę 
nowego społeczeństwa, wykorzystano podstawową tezę marksistowskiej 
antropologii filozoficznej, w myśl której człowiek jest istotą podatną na 
oddziaływania zewnętrzne. Nowa władza, a w ślad za nią naukowcy i arty-
ści, opierali się na przeświadczeniu o plastyczności ludzkiej natury oraz 
na założeniu, że historyczny proces kształtowania się człowieka nie został 
jeszcze zakończony. Nowy bolszewicki projekt antropologiczny, polegają-
cy na stworzeniu istoty kolektywnej na podstawie filozofii materialistycz-
nej, nosił nazwę „pieriekowki” („pieriediełki”), czyli gruntownej i całko-
witej przemiany psychofizycznej.

W procesie formowania owego homo faber, reprezentującego postawę 
rewolucyjnej świętości, szukano inspiracji w zdobyczach współczesnej 
nauki i psychologii, zwłaszcza bardzo popularnej w Rosji radzieckiej lat 
dwudziestych ubiegłego wieku psychoanalizy Zygmunta Freuda9. Zarów-
no założenia psychoanalizy, oparte na konfrontacji biologicznej natury 
człowieka z restrykcyjną kulturą, interpretowaną jako wyraz sublimacji 
popędów biologicznych, jak i metody leczenia austriackiego psychiatry 
były popularne w Rosji już pod koniec XIX i w pierwszych latach XX wie-
ku, kiedy to Petersburg i Moskwa stały się ważnymi europejskimi centra-
mi psychoanalitycznymi.

Już w  1904  roku przetłumaczono na język rosyjski dzieło Freuda 
O marzeniach sennych. Freud bardzo mocno wpłynął na wybitnych rosyj-
skich badaczy i krytyków literackich zajmujących się psychologią twórczo-
ści i problemem zależności pomiędzy sztuką a psychiką artysty – Aleksan-
dra Łurię i Lwa Wygotskiego, oraz krytyków literackich wykorzystujących 

7 Myśl Fiodorowa, zwanego „moskiewskim Sokratesem”, w znaczący sposób wpłynę-
ła na twórczość Andrieja Płatonowa, a zwłaszcza na jego powieści Wykop, Czewen-
gur oraz Szczęśliwa Moskwa; zob. A. Pomorski, Duchowy proletariusz. Przyczynek do 
lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie anty-
utopii Andrieja Płatonowa), Warszawa 1996.

8 Aleksander Bogdanow był nie tylko pisarzem, teoretykiem nowej kultury proletaria-
ckiej, ale przede wszystkim lekarzem, prekursorem badań nad transfuzją krwi.

9 A. Эткинд, Эрос невозможного…, op. cit.; К. Ивамото, Психоанализ в Советском 
Союзе, http://psychoanalitiki.ru/2012-07-03-20-39-59.html (29.03.2017).

http://psychoanalitiki.ru/2012-07-03-20-39-59.html
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myśl psychoanalityczną w badaniach nad literaturą wieku10. Myśl psycho-
analityczna bardzo mocno wpłynęła również na życie umysłowe kraju, 
podejmowano pierwsze próby leczenia, prowadzone przez uczniów i kon-
tynuatorów metod terapeutycznych Freuda, między innymi Iwana Jerma-
kowa, Moisieja Wulfa, Wierę Szmidt.

Szerokie możliwości wykorzystania teorii wiedeńskiego psychiatry 
w dziele stworzenia nowego człowieka dostrzegali Lew Trocki11 i Maksym 
Gorki, prawodawca realizmu socjalistycznego12. W latach trzydziestych 
ubiegłego wieku z inicjatywy Gorkiego powstał Wszechzwiązkowy Insty-
tut Medycyny Eksperymentalnej pod kierownictwem Anatola Speranskie-
go, zaś dekadę wcześniej – Psychoanalityczny Dom Dziecka, swoiste labora-
torium, w którym w oparciu o koncepcje Freuda prowadzono eksperyment 
wychowawczy polegający na kształtowaniu u dzieci uczuć kolektywnych.

Już na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia rozpoczął się pro-
ces unifikacji dyscyplin psychoneurologicznych. W latach czterdziestych 
zacierają się granice pomiędzy psychologią a pedagogiką, zdobycze psy-
choanalizy są wykorzystywane w medycynie, kosmonautyce, wojskowo-
ści. W psychologii radzieckiej nie ma już miejsca na roztrząsanie takich 
problemów jak wolność, władza, strach, gniew, seksualność. W  latach 
ortodoksji stalinowskiej psychoanaliza zostaje podporządkowana ideolo-
gii i retoryce partyjnej i aż do lat osiemdziesiątych XX wieku oficjalnie jest 
uważana za przejaw ideologii burżuazyjnej13.

Z biegiem lat zatarciu uległy granice pomiędzy sztuką a  ideologią, 
coraz silniejsze stawały się dążenia nowej władzy do osłabienia ambicji 
twórców, zakres poszukiwań artystycznych był stopniowo ograniczany. 
Lata trzydzieste ubiegłego stulecia zapoczątkowują w Związku Radzie-
ckim monistyczny, totalitarny charakter kultury, zaś nową, obowiązującą 
wszystkich twórców koncepcją artystyczną staje się realizm socjalistycz-
ny, obecny w dyskursie kulturowym i politycznym Rosji radzieckiej od lat 

10 Zob. А. Воронский, Искусство видеть мир. Портреты. Статьи, Москва 1987.
11 Por. wypowiedź Trockiego z 1923 roku: „Formujemy konkretnego człowieka naszej 

epoki, który powinien walczyć o stworzenie takich warunków, by na ich podłożu 
wyrósł harmonijny obywatel komuny” (tłum. wł.), Л. Троцкий, Проблемы культуры. 
Культура переходного периода, http://bookz.ru/authors/trockii-lev/problemi_613.
html (29.03.2017).

12 М.  Горький, Разрушение личности, [w:]  М.  Горький, Очерки философии 
коллективизма, cб. 1, Санкт-Петербург 1909.

13 Zob. А. И. Белкин, А. В. Литвинов, К истории психоанализа в Советской России, 
„Психоаналитический вестник” 1992 № 2; С. Яржембовский, Нас принижающий 
обман. 150 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда, „Звезда” 2006 № 5.

http://bookz.ru/authors/trockii-lev/problemi_613.html
http://bookz.ru/authors/trockii-lev/problemi_613.html


PSyCHOANALIzA W SŁUżBIE KOMUNISTyCzNEJ UTOPII… 103

trzydziestych do końca pięćdziesiątych XX wieku. Dominującą cechą soc-
realizmu jest afirmacja kolektywizmu, uosabiającego stalinowski mit wiel-
kiej rodziny, zbudowany na podstawie rosyjskich tradycji patriarchalnych 
ze szczególnym sakralizowanym stosunkiem do władzy.

W procesie postępującej ideologizacji życia i sztuki psychoanaliza prze-
rodziła się w projekt naukowy oparty na wykorzystaniu technik służą-
cych kontrolowaniu procesów psychicznych oraz odruchów społecznych 
mas. Właśnie na podłożu psychoanalizy powstaje i rozwija się psychotech-
nika, refleksologia, fizjologia mózgu, juwenologia, czyli nauka o zacho-
waniu młodości i sposobach odmładzania organizmu, której celem mia-
ło być wyhodowanie nieśmiertelnego androgyna, stanowiącego jedność 
społeczną, duchową i biologiczną, a także pedologia14, nauka o metodach 
wpływania na osobowość człowieka od najmłodszych lat. Prowadzone są 
badania nad zjawiskami telepatii, psychokinezy, psychosugestii, hipnozy, 
jasnowidzenia, fenomenem halucynacji zbiorowych, tajemnymi rytuałami 
syberyjskich szamanów.

Problemem uwarunkowań biologicznych i społecznych człowieka zaj-
mował się między innymi neurobiolog Siergiej Briuchonienko. Wykorzy-
stał on wynaleziony przez siebie aparat sztucznego krwiobiegu do oży-
wiania organizmów psów w trakcie śmierci klinicznej i zademonstrował 
w 1928 roku w Moskwie żywą, lecz oddzieloną od ciała głowę psa15. Popu-
larna w latach dwudziestych XX wieku materialistyczna koncepcja Iwana 
Sieczenowa, oparta na przekonaniu, że mózg jest narzędziem elektrome-
chanicznym, reagującym na bodźce zewnętrzne, stała się podstawą badań 
podjętych później przez Iwana Pawłowa.

Coraz częściej pojawiają się próby połączenia freudyzmu z marksizmem 
i nauką o wyższych czynnościach nerwowych Iwana Pawłowa16. „Freudo-
marksizm”, ów radziecki wariant psychoanalizy, opierał się na decydującej 
roli stosunków społecznych w formowaniu istoty ludzkiej17.

14 А. Залкинд, Педология. Утопия и реальность, Москва 2001.
15 Por. scenę podczas seansu czarnej magii w teatrze Variétés z powieści Mistrz i Małgo-

rzata Michaiła Bułhakowa, kiedy to kot Behemot odrywa głowę konferansjera Żorża 
Bengalskiego. 

16 Pawłow był jednym z niewielu uczonych rosyjskich akceptowanych i oficjalnie popie-
ranych przez władzę, która traktowała jego szkołę „jako przeciwwagę dla religijnej 
oraz introspektywnej psychologii” (G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 
1917 roku, Kraków 2000, s. 216). 

17 Leszek Kołakowski pisał, że marksizm jest „filozofią scjentystyczną, kolektywnie-prag-
matyczną i aktywistyczną, nie potrzebuje kategorii podmiotowości indywidualnej ani 
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O połączeniu fizjologii Pawłowa i psychoanalizy Freuda pisał Lew Tro-
cki. Jego zdaniem celem zarówno psychoanalizy, jak i  teorii odruchów 
warunkowych jest poznanie mechanizmu ludzkiej psychiki, na którą duży 
wpływ miały procesy społeczne18. Kontrola nad procesami podświado-
mymi człowieka i świadome oddziaływanie na tę sferę życia miały umoż-
liwić realizację najważniejszego zadania, jakim było wyhodowanie nowej 
istoty ludzkiej. Ideą przewodnią, łączącą propozycje obu uczonych, jest 
sprowadzenie wszystkich konfliktów i problemów psychicznych do okresu 
wczesnego dzieciństwa, które stanowi pewnego rodzaju matrycę określa-
jącą dalsze życie człowieka. Zdaniem Freuda właśnie w tym czasie tworzą 
się elementarne mechanizmy emocjonalne, według Pawłowa jest to okres 
tworzenia się związków bezwarunkowo-warunkowych19.

Badania naukowe nad możliwościami ludzkiego mózgu przybierają 
w Rosji radzieckiej charakter eksperymentu społecznego, co potwierdza-
ją doświadczenia przeprowadzane w latach dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku przez uczonych radzieckich20. Fascynacje zjawiskami geniu-
szu i patologii, zdrowia psychicznego i choroby znalazły odzwierciedlenie 
w eksperymentalnych badaniach nad mózgiem człowieka, małpy i psa21, 
prowadzonych w latach trzydziestych ubiegłego wieku w moskiewskim 
Instytucie Mózgu. Badania nad społeczną przemianą człowieka na pod-
stawie założeń marksizmu prowadził również Władimir Bechtieriew, psy-
choneurolog, twórca refleksologii. Uczony propagował tezę o material-
nym podłożu każdego świadomego aktu człowieka i wpływie procesów 

kategorii prawdy w transcendentalnym sensie i świat cały relatywizuje do ludzkiej 
pracy, a więc czyni człowieka twórcą wszechrzeczy” (L. Kołakowski, Główne nurty 
marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład, London 1988, s. 718).

18 Л. Троцкий, К первому всероссийскому съезду научных работников, http://www.
magister.msk.ru/library/trotsky/trotl910.html (20.03.2017).

19 Odzwierciedleniem zainteresowania teorią odruchów warunkowych Pawłowa jest 
film Mechanika mózgu (1926) Wsiewołoda Pudowkina, dokumentalna rejestracja eks-
perymentu nakręcona w laboratorium uczonego jeszcze za jego życia. 

20 А. Куляпин, О. Скубач, Мифология советской повседневности в литературе 
и культуре сталинской эпохи, red. И. Силантьев, Москва 2013, rozdz. Новое 
в  физиологии мозга, s.  96–102 oraz М.  Спивак, Посмертная диагностика 
гениальности, Москва 2001.

21 А. Куляпин, О. Скубач, Мозговой штурм. Экспериментальные исследования 
советских физиологов в контексте культуры 1920–940-х годов, „Звезда” 2008 
№ 1, http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/1/ku14.html (20.03.2017). Badacze przy-
wołują tu eksperymenty prowadzone przez Katedrę Fizjologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Tomsku im. W. Mołotowa w latach czterdziestych ubiegłego wieku, polegające 
m.in. na wycięciu mózgu u zwierząt i obserwowaniu ich zachowań. 

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl910.html
http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl910.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/1/ku14.html
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społecznych na procesy psychiczne. Wewnętrzny świat człowieka jest świa-
tem zorganizowanych emocji, które, zdaniem fizjologa, powinny podlegać 
kontroli państwowej22.

Te eksperymenty miały uzasadnić wykorzystanie radzieckich osiągnięć 
naukowych (szczególnie w dziedzinie neurofizjologii i neuropsychologii) 
w realizacji ideologicznego projektu, którego celem było wyhodowanie 
nowej istoty ludzkiej23. Ów „naukowy ekstremizm” często przekraczał 
granice badań naukowych, był jednakże wyrazem ducha epoki, odzwier-
ciedleniem ekstremizmu społecznego i politycznego, sejsmografem ocze-
kiwań władzy i zamówienia społecznego.

Doświadczenia naukowe i badania nad ludzkim mózgiem i jego możli-
wościami wzbudziły zainteresowanie pisarzy, przynosząc bardzo intere-
sujące realizacje artystyczne, by wymienić choćby twórczość Borysa Pil-
niaka, Izaaka Babla, Wsiewołoda Iwanowa, Michaiła Bułhakowa, Jurija 
Oleszę, Mikołaja Ostrowskiego, Andrieja Płatonowa, a także przedstawi-
cieli nurtu literatury fantastyczno-naukowej24.

Bohaterem powieści Czerwona gwiazda (Красная звезда, 1908) Alek-
sandra Bogdanowa są Marsjanie –  komunistyczny odczłowieczony 
i zmechanizowany kolektyw, gotowy do podboju Ziemi. Antyutopia My 
(Мы, 1920) Jewgienija Zamiatina jest metaforą społeczeństwa totalitarne-
go, w którym każdy aspekt ludzkiego życia podlega kontroli społecznej. 
Powieść kończy się Wielką Operacją wycięcia z ludzkiego mózgu centrum 
fantazji, substratu duszy jednostkowej. Profesor Prieobrażeński25 z powie-
ści Michaiła Bułhakowa Psie serce (Собачье сердце, 1926) przeszczepia 
psu o imieniu Szarik przysadkę mózgową zmarłego człowieka. Powstała 
w wyniku eksperymentu hybryda próbuje zawłaszczyć sobie świat. Uczo-
ny Piersikow z opowieści Bułhakowa Fatalne jaja (Роковые яйца, 1925) 
odkrywa czerwony promień (metafora rewolucji), którego działanie oka-
zuje się destrukcyjne dla człowieka. Urzędnik z opowiadania Lwa Łunca 
Pismo wychodzące nr 37 (Исходящая № 37, 1922), przeniknięty ideą „biu-
rokracji doskonałej”, prowadzącej do alienacji każdej istoty, zamienia się 
w niepotrzebny nikomu kawałek papieru.

22 Bechtieriew był też jednym z prekursorów badań nad hipnozą i telepatią – przekazy-
waniem myśli, a zwłaszcza komend na odległość. W tym celu uczony podjął współ-
pracę ze sławnym w latach 30. treserem zwierząt Władimirem Durowem.

23 Zob. М.  Спивак, Тайна мозга Владимира Ленина, http://www.requiem.ru/
news/2002/02/18/lenin/ (20.03.2017).

24 Por. Голова профессора Доуэля (Głowa profesora Dowella, 1924) czy Человек-
aмфибия (Człowiek ryba, 1928) Aleksandra Bielajewa.

25 Rosyjski czasownik „преображать” oznacza „przeobrażać”, „przekształcać”.

http://www.requiem.ru/news/2002/02/18/lenin/
http://www.requiem.ru/news/2002/02/18/lenin/
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Tendencje kolektywistyczne, wyrażające się w pragnieniu podporządko-
wania swojego życia osobistego społeczeństwu, zjednoczenia się z tłumem, 
towarzyszą Osipowi Mandelsztamowi: „Nie chcę wśród młodzieńców cie-
plarnianych / Rozmieniać duszy ostatniej kopiejki, / Jak do kołchozu indy-
widualny, / Tak wchodzę w świat i  ludzie są mi piękni. // Zrozum mnie 
nareszcie – / Ja muszę żyć, oddychać bolszewiejąc / I tuż przed śmier-
cią wciąż piękniejąc, / Pobyć tu i poigrać z ludźmi jeszcze”26. W utworze 
Andrieja Płatonowa Opowiadanie o wielu ciekawych rzeczach (Рассказ 
о  многих интересных вещах, 1923) zawarta jest myśl o  „tworzeniu 
nowego człowieka” przez świadome przekształcenie swoich instynktów 
w imię dobra kolektywnego, Jurij Olesza w opowiadaniu Materiał ludzki 
(Человеческий материал, 1928) pisze: „Pragnę zdławić w sobie moje dru-
gie »ja« i trzecie, i wszystkie »ja«, które wypełzają z przeszłości. Chcę znisz-
czyć w sobie miałkie uczucia. Skoro nie mogę być inżynierem żywiołów, 
to mogę być inżynierem materiału ludzkiego. […] Krzyczę na cały głos: 
»Niech żyje rekonstrukcja materiału ludzkiego, wszechogarniająca inży-
nieria nowego świata!«”27. Przeobrażenie ludzkiej świadomości jest też 
podstawą konstrukcyjno-ideologiczną monumentalnej księgi Kanał Bia-
łomorsko-Bałtycki imienia I. W. Stalina (Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина, 1931–1934) pod redakcją Maksyma Gorkiego.

Jednakże wiara twórców rosyjskich zarówno w możliwość przemiany 
świata, jak i w siłę ludzkiego ducha była nieodłącznie związana z pytaniem 
o sens eksperymentu społecznego polegającego na wcieleniu w życie pro-
jektów inżynierii społecznej.

W powieści Przywrócona młodość (Возвращенная молодость, 1933), 
oryginalnym połączeniu beletrystyki z  traktatem naukowym, Micha-
ił Zoszczenko z dużym sceptycyzmem odnosi się do prób „pieriediełki” 
osobowości w imię kolektywu. Wewnętrzna walka pomiędzy koniecznoś-
cią dostosowania się do uwarunkowań społecznych a chęcią samostano-
wienia, pomiędzy presją ideologiczną a poczuciem wewnętrznej wolności 
wywołuje dodatkowy konflikt, wynikający ze szczególnej, ukształtowa-
nej tradycją odpowiedzialności pisarza rosyjskiego wobec stawianych mu 
zadań wychowawczych.

Niezwykłym i bardzo odważnym eksperymentem artystycznym, próbą 
połączenia psychoanalizy freudowskiej z ewolucjonizmem Pawłowa jest 

26 O. Mandelsztam, Stance, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, tłum. S. Pollak, Kraków 1983, 
s. 421.

27 J. Olesza, Materiał ludzki, [w:] J. Olesza, Pestka wiśni, przeł. z ros. i posłowiem opa-
trzył Adam Galis, wybór J. Szymak-Reiferowa, Kraków 1984, s. 67–68.
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powieść Michaiła Zoszczenki Przed wschodem słońca (Перед восходом 
солнца, 1943, pełne wydanie 1987). W latach trzydziestych, kiedy pisarz 
pracował nad powieścią, bezpośredni zwrot ku psychoanalizie nie mógł być 
dobrze widziany, dlatego podjął on próbę zawarcia kompromisu pomię-
dzy freudyzmem a oficjalnie aprobowaną teorią behawioryzmu fizjolo-
ga Pawłowa, której celem było zrozumienie społecznej natury człowieka. 
Uczenie się, czyli nabywanie odruchu warunkowego, które Zoszczenko 
interpretował w kategoriach „pieriekowki” charakteru, polegało na zastę-
powaniu bodźca wywołującego reakcję innym bodźcem. Istota oddziały-
wania miała się opierać na przerwaniu połączeń nerwowych z bodźcem, 
który jest przyczyną choroby, i tworzeniem w mózgu nowych mechani-
zmów. Powieść Zoszczenki, wyraz konfliktu pomiędzy pierwiastkiem 
duchowym a kolektywnym, jednostką a masą, nie przynosi jednoznacz-
nych rozstrzygnięć.

Psychoanaliza Zygmunta Freuda, niezwykle popularna w Rosji radzie-
ckiej lat dwudziestych ubiegłego wieku, była wykorzystywana w latach 
późniejszych przez ideologów nowej władzy i naukowców w celu zrea-
lizowania najważniejszego zadania, jakim było stworzenie nowej istoty 
ludzkiej, podporządkowanej władzy i kontrolowanej przez nią. Jednakże 
przewrotność totalitaryzmu w procesie powstawania nowego człowieka 
polegała na tym, że osiągnięcie ideału musiało zostać okupione pogwałce-
niem wolności wewnętrznej. Inżynieria dusz zabiła duchowość, człowiek 
stał się zarówno narzędziem systemu, jak i jego ofiarą, a w warunkach spo-
łeczeństwa totalitarnego harmonia społeczna okazała się utopią.

Abstract

Psychoanalysis in the Service of the Communist Utopia: 
On the Soviet Anthropological Project 

In the process of implementing their anthropological project, that is creating a new, per-
fect human being, the Bolsheviks sought inspiration from modern science and psychol-
ogy, especially Freudian psychoanalysis, which was very popular in Soviet Russia in 
the 1920s. In the process of the ideologization all aspects of life and art, psychoanalysis 
became the foundation of a scientific project to develop techniques for controlling psy-
chological processes and mass social responses. Attempts to link Freudian psychology and 
Marxism were reflected in Soviet art and literature of the period, which elaborated on the 
ideologically-infected scientific experiments to create a new type of human, one that was 
submissive and hence easy for the state to control.
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Nowe stosunki międzyludzkie w prozie 
Julia Cortázara, Carlosa Fuentesa i autorów 
La Onda mexicana w świetle propozycji 
kontrkulturowych lat 60. XX wieku

Na początku nowego tysiąclecia, w obliczu światowego kryzysu ekono-
micznego, w całym świecie zachodnim wyłaniają się nowe formuły orga-
nizacji społeczno-politycznej, pozostające w opozycji do globalnego kapi-
talizmu. W krajach hispanojęzycznych ujawniają się one między innymi 
w postaci ruchów alterglobalistycznych, działalności meksykańskich zapa-
tystów czy hiszpańskiej partii Podemos.

Z historycznego punktu widzenia ostatnim przed naszymi czasami okre-
sem natężonych protestów przeciwko „systemowi” były lata 60. XX stule-
cia. Ówczesna kontrkulturowa kontestacja mieszczańskich norm społecz-
nych i zachowań konsumerystycznych znalazła swój oddźwięk również 
w prozie hispanoamerykańskiej, która w tym czasie zmieniała się dogłęb-
nie. Nowe tematy – naruszające obyczajowe, polityczne i społeczne tabu 
– wyrażały się poprzez eksperymentalne techniki narracyjne, eksploato-
wane przez pisarzy, którzy właśnie wtedy publikowali swoje debiutanckie 
lub przełomowe dzieła. Krótko potem ich twórczość zostanie okrzyknię-
ta „boomem latynoamerykańskim”. U autorów o światowej dziś renomie, 
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https://doi.org/10.21906/9788376431437.07
https://doi.org/10.21906/9788376431437.07


NINA PLUTA110

takich jak Julio Cortázar czy Carlos Fuentes, a także u mniej sławnych, na 
przykład u Meksykanina Gustava Sainza roi się od odniesień do nowego 
stylu życia ówczesnej młodzieży i do ich tęsknoty za życiem „niewyalie-
nowanym”.

W latach 60. młodzież, środowiska uniwersyteckie i część intelektua-
listów w Europie i obu Amerykach wyrażali protest przeciwko dyskry-
minacji, opresyjnym modelom zachowań społecznych, konsumeryzmo-
wi i tak zwanemu „systemowi” czy też „społeczeństwu spektaklu” – by 
przywołać termin Guy Deborda1. Domagając się sprawiedliwszych i bar-
dziej autentycznych stosunków społecznych, dokonano wówczas „swoistej 
dekonstrukcji i wiwisekcji założeń kultury Zachodu”2. Młodzi kwestio-
nowali mieszczański porządek społeczny, który wydawał się przestarzały 
po światowych katastrofach wojennych XX wieku. Nowy styl życia zakła-
dał odrzucenie kapitalistycznej konkurencji, rywalizacji i merytokracji, 
a stosunki społeczne miały być oparte na miłości, szacunku, braterstwie 
i wspólnym poszukiwaniu mądrości3. Charles A. Reich postulował zastą-
pienie fałszywej świadomości wyższą, transcendentalną formą rozumu4. 
Miało w tym być pomocne zażywanie środków psychodelicznych (Timot-
hy Leary, Alan Watts). Raoul Vaneigem czy Guy Debord przekonywali do 
odrzucenia nakazów państwa korporacyjnego. Te i podobne idee przeni-
kały przez mury i granice między światowymi blokami politycznymi5.

Na życie publiczne i kulturę krajów hispanoamerykańskich w latach 60. 
silnie wpływały idee lewicowe, a polityka była sferą konsolidującą życie 
społeczne i stanowiła ważny element codzienności6. Lewicowe inspira-
cje wyrażały się w kulturze, między innymi w takich nurtach jak teatr 

1 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o  społeczeństwie spektaklu, 
przeł. z j. francuskiego Mateusz Kwaterko, Warszawa 2006.

2 W. Burszta, U źródeł buntu. Lata sześćdziesiąte w cyklu śmierci i zmartwychwstania, 
[w:] Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. W. Kuli-
gowski i A. Pomieciński, Poznań 2012, s. 45.

3 Ł. Furmanek, Rewolucyjne wizje teoretyków kontrkultury, „Kultura i historia” 2007 
nr 12, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/478

4 C. A. Reich, cyt. za: ibid.
5 Już od lat 50. w szeroko rozumianej kulturze mnożyły się nowe zjawiska i  trendy 

pogłębiające rozziew między mieszczańskim status quo a aspiracjami powojennej 
młodzieży: free jazz, bitnicy, egzystencjalizm, poezja konwersacyjna, nouveau roman, 
kontynuacje awangard, nowe gatunki rozrywki popularnej upowszechniane przez 
radio i telewizję.

6 C. A. Gadea, Vanguardias político-culturales y  la prehistoria de lo posmoderno en 
América Latina, „La Colmena” 2004 nr 41, s. 27–35, https://lacolmena.uaemex.mx/
article/view/6329 (12.10.2016).

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/478
https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/6329
https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/6329
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kolektywny czy nowa piosenka latynoamerykańska7. Wyobraźnię zbioro-
wą w kręgach działaczy politycznych i twórców kultury cechowały „nasta-
wienie na przyszłość i  reorganizację granic politycznych, świadomość 
zerwania, nieciągłości, kryzysu i konfliktu pokoleniowego”8. Przypomnij-
my, że rewolucja kubańska stanowiła wówczas model udanego przewro-
tu politycznego – kontry wobec dyktatu Stanów Zjednoczonych – budząc 
nadzieje w lewicowych środowiskach na całym kontynencie.

U bohaterów Julia Cortázara widać wyraźną determinację, by przebić 
się do innej, autentyczniejszej sfery życia i odnowić stosunki międzyludz-
kie (np. w powieściach Gra w klasy, 1963, I wyd. pol. 1968; 62/Model do 
składania, 1968, I wyd. pol. 1974; Książka dla Manuela, 1973, I wyd. pol. 
1980). Charakterystycznym chwytem w tych powieściach jest podporząd-
kowanie perspektywy narracyjnej próbie ukazania stanu świadomości 
bohaterów. Narrację zastępuje więc często monolog wewnętrzny, zawie-
rający wielowątkową refleksję o egzystencji: myśli o sprawach drobnych, 
jak parzenie mate, przeplatają się z innymi, takimi jak seks, filozofia, roz-
ważania o języku, polityce, nowinkach naukowych czy refleksja na temat 
ludzkich obyczajów. Styl Cortázara jest erudycyjny, pełen cytatów z prasy, 
literatury, kultury wysokiej i niskiej, a zarazem nieformalny i autoironicz-
ny9. Wywołuje efekt myślenia in statu nascendi, zjednując nam bohaterów 
o atrakcyjnej, acz trudnej, skomplikowanej osobowości. Ich prototypem 
jest Horacio Oliveira z Gry w klasy, antykonformistyczny intelektualista, 
poruszający się między Paryżem a Buenos Aires, żyjący i myślący na prze-
kór konwencjom: romantyk i surrealista jednocześnie. Oliveirę pochła-
niają „uporczywe ontologiczne poszukiwania”10, a  sferę nieuchwytnej 
transcendencji prefigurują w jego monologach symboliczne obrazy, odno-
szące się zarówno do przekraczania granic (uchylające się drzwi, schody 

7 Rodzaj zaangażowanej piosenki poetyckiej z elementami folkloru, rozwijający się od 
twórczości Violety Parry w latach 50. po kubańską „Nueva Trova” z lat 60–70.

8 C. A. Gadea, Vanguardias político-culturales…, op. cit., tłum. N. Pluta.
9 Metoda pisania, do której przyznaje się Cortázar, zdaje się zabarwiać myślenie jego 

bohaterów: „Método: la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la imagina-
ción al servicio de nadie” („Metoda: ironia, nieustanna autokrytyka, niestosowność, 
wyobraźnia nie wprzęgnięta w niczyją służbę” – tłum. N. Pluta, cyt. za: Á. Esteban, 
R. Cremades, Cuando llegan las musas. Cómo trabajan los grandes maestros de la lite-
ratura, Madrid 2016, s. 146).

10 „Mi empecinada búsqueda metafísica” – Cortázar wyraża się tak o swoim własnym 
pisarstwie w liście do Roberta Fernándeza Retamara z 1967 (O położeniu latynoame-
rykańskiego intelektualisty. List do Roberta Fernándeza Retamara, [w:] Ostatnia run-
da, Kraków 1979, tłum. Zofia Chądzyńska, s. 226).
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prowadzące w niewiadomym kierunku), jak i do utopijnych miejsc dojścia: 
mandala, wielobarwna rozeta, górne pole w grze w klasy (po hiszpańsku 
„cielo”, niebo). Najbardziej znanym z takich miejsc jest „kibuc pożądań” 
(z Gry w klasy), przestrzeń, gdzie panuje prawdziwe porozumienie i poja-
wia się quasi-mistyczna jednia.

Cytadel[a] osiągalna jedynie przy pomocy jakiejś bajecznej broni, nie zaś 
„duszy” Zachodu, intelektu, tych wszystkich sił wyniszczonych własnymi 
kłamstwami […] tych alibi człowieko-zwierzęcia, wpędzonego na drogę bez 
powrotu. Kibuc pożądań, nie zaś duszy ani intelektu. I jakkolwiek pożądanie 
także było niedokładnym określeniem niepojętych sił, czuł, że było obecne, 
obecne zarówno w każdym błędzie, jak w każdym skoku naprzód; to znaczyło 
był człowiekiem, nie ciałem albo duszą, a właśnie tą nierozdzielna całością11.

W przemyśleniach Oliveiry pobrzmiewają echa ówczesnej fascynacji 
religiami Wschodu, a także teorie kontrkulturowych myślicieli takich jak 
Herbert Marcuse czy Erich Fromm, wskazujących na potrzebę wyzwole-
nia owych cytowanych „niepojętych sił”, czyli twórczej energii płynącej 
z popędu seksualnego. Przedarcie się do kibucu, czy do innych przestrzeni 
po drugiej stronie, symbolizuje odnowę człowieka, którego nie określałaby 
już płaska psychologia przyczynowo-skutkowa (vide konwenanse miesz-
czańskie), lecz który, by zacytować filozofa Morellego z Gry w klasy, „szuka 
istnienia, sam się projektując, błądząc pośród słów, sposobów bycia, weso-
łości spryskanej krwią”12 i usiłując „zmienić klucz” swego życia.

Jak dostać się na drugą stronę? Środki bywają radykalne: przemagając 
wstręt, Oliveira kopuluje na przykład z brudną kloszardką znad Sekwany. 
Z marginesów lepiej widać prawdy tego i innego świata, o czym wiedzieli 
już mistycy:

… rzucić się na ziemię jak Emmanuèle i zacząć patrzeć stamtąd, zacząć patrzeć 
z kupy gnoju, oglądać świat przez oko w dupie… i może któregoś dnia zoba-
czy się prawdziwy rysunek świata, patterns pretty as can be, i może, popychając 
nogą kamyk, w końcu osiągnie się kibuc13.

11 J. Cortázar, Gra w klasy, tłum. Zofia Chądzyńska, Kraków 1985, s. 190.
12 Ibid., s. 328–329.
13 Ibid., s. 198.
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Sposoby na zanegowanie „prefabrykowanej rzeczywistości”14 i przebi-
cie się do innej nawiązują do tradycji surrealizmu i  jego strategii usta-
nawiania alogicznego i onirycznego anty-porządku. Absurdalnym zaba-
wom i prowokacjom oddają się zarówno bohaterowie powieści – na ulicy, 
w sklepie, restauracji, muzeach – jak i fantastyczny, choć bliski człowieko-
wi stwór zwany Kronopio ze zbioru opowiastek Opowieści o kronopiach 
i  famach i  inne historie z 1962 roku15. Jest on spontaniczny, emocjonal-
ny, tańczy na ulicy, a przez to „przejawia zachowania aspołeczne” i gor-
szy obywateli innych kategorii. Jest zielonym, wilgotnym obiektem, łatwo 
wpada w ekstazę. Niewiele lat później Timothy O’Leary scharakteryzuje 
w podobny sposób przedstawiciela amerykańskiego undergroundu: „swo-
bodny, ekstatyczny, zmysłowy, wilgotny, zabawny i radosny”16. Inni boha-
terowie Cortázara także wychodzą na ulice, gdzie szukają się nawzajem, 
nie umówiwszy się wcześniej (Gra w klasy), co przypomina zarówno gry 
surrealistyczne, jak i eksperymenty z psychogeografii i „dryfowanie” sytu-
acjonistów17. W barach i muzeach prowokują strasznych mieszczan dru-
giej połowy XX wieku.

Spontaniczność w stylu Kronopia może się stać źródłem aktów politycz-
nych. Rolą sztuki jest odmienienie spojrzenia na rzeczywistość, mające 
prowadzić do zmiany stanu świadomości (na co wskazywali wszyscy teo-
retycy kontrkultury). Stąd niedaleko już do chęci przekucia nowej świado-
mości w rewolucyjny „czyn”. Dlatego kontemplacja ściany z cegieł, zegarka, 

14 „[Oliveira] cree que la realidad cotidiana enmascara una segunda realidad que no es 
ni misteriosa, ni trascendente, ni teológica, sino que es profundamente humana, pero 
que por una serie de equivocaciones ha quedado como enmascarada detrás de una 
realidad prefabricada con muchos años de cultura, una cultura en la que hay mara-
villas pero también profundas aberraciones, profundas tergiversaciones. Para el per-
sonaje de Rayuela habría que proceder por bruscas irrupciones en una realidad más 
auténtica” [„Oliveira sądzi, że za rzeczywistością codzienną jest skryta druga rzeczy-
wistość, która nie jest ani tajemnicza, ani transcendentna, lecz głęboko ludzka, ale na 
skutek serii pomyłek została ukryta za drugą rzeczywistością spreparowaną w ciągu 
wielu lat historii kultury, kultury, w której są cuda, ale też głębokie aberracje, głębo-
kie zniekształcenia. Bohater Gry w klasy Cortázar porusza się robiąc nagłe wypady 
w inną, bardziej autentyczną rzeczywistość”] (M. García Flores, Siete respuestas de 
Julio Cortázar, „Revista de la Universidad de México” 1967 nr 7, s. 11, tłum. N. Pluta).

15 J. Cortázar, Opowieści o kronopiach i famach i inne historie, tłum. Zofia Chądzyńska, 
Warszawa 1973.

16 T. Leary, Polityka ekstazy, tłum. D. Misiuna, R. Palusiński, Kraków 1998, s. 140.
17 G.-E. Debord, Teoria dryfu, [w:] Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjoni-

stycznych tekstów o mieście, wybór i tłum. Mateusz Kwaterko i Paweł Krzaczkowski, 
Warszawa 2015, s. 122.
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schodów, czajnika czy aksamitnej damskiej torebki – kiedy to wyobraźnia 
uwalnia się poprzez uwolnienie owych obiektów z oków nawyku – nabiera 
znaczenia politycznego. Ważna jest również podejrzliwość wobec języka, 
ponieważ jego zdradzieckie mechanizmy wpędzają nas w konformizm. 
„Obawiam się tego rajfurstwa atramentu i słów, tego morza języków liżą-
cych dupę świata [myśli Oliveira] … Logos, faute éclatante. Począć rasę, 
która wypowiadałaby się rysunkiem, tańcem, macramé lub abstrakcyjną 
mimiką”18. Tak więc bohaterowie powieści dokonują aktów krytycznego, 
ludycznego dekonstruowania języka, podkładając nowe, arbitralne zna-
czenia pod istniejące terminy naukowe, tworząc neologizmy, gaworząc jak 
niemowlęta. Powstaje nawet osobny język – pamiętny, ociekający eroty-
zmem gliglijski, mający podkreślać wyjątkowość spotkań Oliveiry z Magą: 
„Ledwie zaczynał lerfić jej neomy, już jej się drliła klamycja i oboje zapa-
dali w wodomurie, w dzikie prężyny, w rozpaczliwe dystalancje”19. Zabiegi 
surrealistyczne i nieustanne autokorekty w myśleniu bohaterów Cortázara 
to „atak na język pospolity – na kliszę […], słowo pusto brzmiące – a dalej, 
na ustalony porządek odbijający się w skostniałym języku […] jest wywro-
towym aktem społecznym, […] a także stworzeniem nowej rzeczywisto-
ści, począwszy od tej małej osobistej utopii polegającej na nauczeniu się 
mówić na nowo do siebie i mówić na nowo do innych”20. Również koncep-
cja powieści otwartej i czytelnika aktywnego jest nastawiona na wytrąca-
nie jednostki z myślowych kolein i odzyskiwanie przez nią świadomości 
swej egzystencji21.

Postacie z tekstów Cortázara działają zatem i teoretyzują na rzecz odno-
wy i ustanowienia autentyzmu w życiu indywidualnym i stosunkach mię-
dzyludzkich. Chodzi o autentyzm hedonistyczny, oparty na pędzie do 
wolności, przyjemności i zabawy; nie jest on jednak zbieżny z odnośną 
kategorią u Heideggera22. Rezultatem działań, zmieniających spojrzenie 
na codzienność miał być, w intencji autora, wstrząs metafizyczny („metafi-
zyczne trzaśnięcie w twarz”), umożliwiający czytelnikowi, idącemu zresz-
tą w ślad za autorem, skok w inną rzeczywistość. Że taka była ambicja 
Cortázara, wynika nie tylko z lektury powieści, ale i z uzupełniających je 

18 J. Cortázar, Gra w klasy, op. cit., s. 383.
19 Ibid., s. 338.
20 L. Harss, Los nuestros, Buenos Aires 1966, s. 408.
21 „[N]ie oszukiwać czytelnika, nie rozpraszać go żadną emocją ani intencją, a tylko ofia-

rowywać mu coś w rodzaju gliny pełnej treści, zaczątku formy ze śladami czegoś, co 
mogłoby być wspólne, ludzkie, a nie indywidualne” (Gra w klasy, op. cit., s. 360).

22 Zob. R. Pinheiro Machado, El concepto de inautenticidad en Heidegger y Cortázar, 
„Revista Letras” 2005 nr 66, s. 111–126, https://doi.org/10.5380/rel.v66i0.5107.

https://doi.org/10.5380/rel.v66i0.5107.
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tekstów23, a moralne i deklaratywne zaangażowanie Cortázara po stronie 
latynoamerykańskiej lewicy i rewolucji kubańskiej (od lat 60.) było dopeł-
nieniem wizji nowego człowieka zawartej w literaturze24.

Kolejny znany pisarz, w którego twórczości można znaleźć wątki kontr-
kulturowe, to Carlos Fuentes. Zareagował on żywo na wydarzenia 1968 
roku we Francji, a później w Meksyku (2 października tego roku doszło 
tam do rzezi studentów na placu Trzech Kultur w Tlatelolco). W wyda-
rzeniach paryskich Fuentes widział „poezję, rewolucję, uświęcenie chwi-
li, czas rozżarzony do białości”25. Z kolei rozruchy w Meksyku miały, jak 
pisze w eseju Tiempo mexicano, wagę porównywalną z wojnami o niepod-
ległość czy rewolucją meksykańską, wyznaczając nowy etap na drodze do 
demokratyzacji.

W twórczości Fuentesa (debiutuje w połowie lat 50., pisze dramaty, ese-
je, prozę) wyróżnia się temat kondycji kulturowej współczesnych Meksy-
kanów, przedstawiony na tle wielowiekowych tradycji – zarówno amery-
kańskich, jak i europejskich. Zainteresowania autora, takie jak historia 
kultur indiańskich, historia Hiszpanii i Europy, religie, a szczególnie ich 
heterodoksyjne odłamy, psychoanaliza, antropologia wplatają się w wie-
lokształtny dyskurs jego najbardziej eksperymentalnych powieści (Kraina 
najczystszego powietrza, 1958, wyd. pol. 1972; Śmierć Artemia Cruza, 1962, 
wyd. pol. 1968; Zmiana skóry, 1969, wyd. pol. 1994; Terra Nostra, 1975, 
wyd. pol. 1993). Czytelnik Dos Passosa, Faulknera i współczesnych mu 
pisarzy francuskich tworzy skomplikowane, wielogłosowe i wielopłasz-
czyznowe struktury narracyjne. Jak sam tłumaczy w eseju La nueva novela 
latinoamericana (1969), złożoność i fragmentaryczność jego powieści jest 
odpowiedzią na niespójną i skonfliktowaną rzeczywistość amerykańską. 
Pozwala też odsłonić odwieczne mityczne schematy, zepchnięte w zbioro-
wą podświadomość współczesnego społeczeństwa meksykańskiego.

23 F. García Ramírez sugeruje, że wynika to m.in. z Cuaderno de bitácora de Rayue-
la (wyd. przez J. Cortázar i A. M. Barrenechea, Buenos Aires 1983); por. Cortázar 
fuera del tiempo, „Letras Libres”, http://www.letraslibres.com/mexico/cortazar-fue-
ra-del-tiempo (9.08.2014).

24 Dodajmy jednak, że Cortázar nie popadł w propagandyzm, ograniczając się, jak się 
wyraził, do jedynego uczciwego dla pisarza sposobu robienia rewolucji: „Niezdolny do 
działalności politycznej, nie rezygnuję z mojego samotniczego powołania do tworze-
nia kultury, do mych uporczywych poszukiwań ontologicznych, do moich gier wyob-
raźni” (O położeniu latynoamerykańskiego intelektualisty. List do Roberta Fernándeza 
Retamara, op. cit., s. 226).

25 C.  Fuentes, Paris. La revolución de mayo, México 1968, http://www.stunam.org.
mx/8prensa/cuadernillos/cuaderno25.htm (9.08.2014).

http://www.letraslibres.com/mexico/cortazar-fuera-del-tiempo
http://www.letraslibres.com/mexico/cortazar-fuera-del-tiempo
http://www.stunam.org.mx/8prensa/cuadernillos/cuaderno25.htm
http://www.stunam.org.mx/8prensa/cuadernillos/cuaderno25.htm
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Wymiar mityczny ujawnia się w fikcjach Fuentesa gwałtownie i pod-
waża fasadę społeczeństwa, które zdradziło ideały rewolucji meksykań-
skiej, wielkiego zrywu polityczno-społecznego z lat 1910–1914. W swojej 
wczesnej powieści, zatytułowanej Kraina najczystszego powietrza (1959, 
wyd. pol. 1972), Fuentes eksploruje „mitologiczno-poetycki obraz Meksy-
ku o nawarstwionych maskach, Meksyk, który nie ma prawie nic wspólne-
go z widoczną dziś powierzchnią tego kraju”26. Kilka dekad po rewolucji 
jej skorumpowani spadkobiercy robią fortuny i sprzymierzają z zagranicz-
nym kapitałem, odnawiając cykl zniszczenia i odnowy, który trwa i powta-
rza się od wieków – od imperium Azteków po dzisiejszy imperializm eko-
nomiczny i kulturowy. W fikcjach Fuentesa czas i chronologia ulegają więc 
zaburzeniu, a dwudziestowieczni Meksykanie z różnych warstw społecz-
nych odgrywają symboliczne role w nawracającym rytualnym schemacie. 
Kryzys społeczno-polityczny, jaki dotyka społeczeństwa Zachodu w poło-
wie XX wieku, zostaje tu więc umieszczony w szerszym kontekście ludz-
kich marzeń o odnowie, utopii i transformacji starego w nowe, wyrastają-
cych z podłoża dawnych religii.

Dlatego w utworach takich jak Zmiana skóry z 1967 czy Terra nostra 
z 1975 roku postacie i atrybuty z różnych czasów historycznych i z róż-
nych wymiarów tworzą postmodernistyczny splot, niestroniący od paro-
dii i elementów fantastyki czy horroru. Niedoścignioną ze względu na 
swój rozmach perspektywę mityczno-historyczną zawiera Terra Nostra, 
ale to wcześniejsza Zmiana skóry, napisana na krótko przed buntami mło-
dzieży w różnych punktach globu w roku 1968, pokazuje cały wachlarz 
ówczesnych poglądów młodego i starszego pokolenia. Z czwórki głównych 
bohaterów dwoje to Meksykanie, a inni to amerykańska Żydówka i natu-
ralizowany w Meksyku Niemiec sudecki o nazistowskiej przeszłości. Ci 
dobrze sytuowani ludzie po czterdziestce wybierają się na wycieczkę kra-
joznawczą na południe od stolicy kraju. W kolejnych miejscach noclegu 
wymieniają się partnerami, a seks staje się pretekstem do bolesnych roz-
liczeń z przeszłością. W relacje bohaterów wtrąca się dodatkowo pierw-
szoosobowy, wszechwiedzący narrator, który pozostaje w enigmatycznym 
porozumieniu z kobiecymi bohaterkami swojej fikcji. Wątek ten kończy 
się nocną eskapadą do wnętrza słynnej piramidy w Choluli (stan Puebla), 
konstrukcji siedmiu nałożonych na siebie piramid z chrześcijańską świą-
tynią na szczycie. To tam dojdzie do katastrofy i śmierci protagonistów: 

26 E. Rodríguez Monegal, Tradycja i odnowa, tłum. G. Grudzińska, [w:] Ameryka Łaciń-
ska w swojej literaturze, t. 1, wprowadzenie i koordynacja prac C. Fernández Moreno, 
Kraków 1988, s. 246.
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grupa sześciu reprezentujących młode pokolenie enigmatycznych hipisów 
(zwanych też mnichami) aranżuje pod okiem narratora, w scenerii pro-
wincjonalnego domu publicznego, deliryczny perfomens, podczas które-
go starsi bohaterowie zostaną osądzeni (i „skazani”) za swoje błędy i winy.

To pobieżne streszczenie daje wyobrażenie o postmodernistycznym spo-
sobie kształtowania świata przedstawionego. W Zmianie skóry nieustan-
nie zderzają się ze sobą poglądy społeczne różnych pokoleń z  różnych 
stron świata, a także cytaty z Deutsches Requiem Brahmsa i z piosenek 
Beatlesów („Wy przyszliście na świat z odbytą terapią psychoanalityczną”, 
wzdycha sfrustrowany pisarz Javier do swojej kochanki). Właściwie każda 
postać nieco inaczej widzi własną i zbiorową historię; trudno zredukować 
panującą tu polifoniczną wrzawę. Narrator zdaje się jednak zajmować rolę 
uprzywilejowaną, gdy osądza dzieje najnowsze: „Świat nazywa się teraz 
Paramount Pictures Presents. – Jasne. Flaga – znak firmowy kosmetyków 
»Revlon«. Hymn narodowy – sygnał Disneylandu. Armią dowodzą Gene-
ral Motors. A poszczególne kraje noszą nazwy U. S. Steel, Hilton i IBM. 
Oto pieprzona mapa dzisiejszego świata”27. Ten stan świata, zdominowa-
ny przez globalny kapitalizm, poprzedziły rządy i wojny pierwszej połowy 
wieku, od których okrucieństw ucierpiały miliony ludzi. Dziś przystało 
o tym zapomnieć, więc „oto teraz ci niewinni cynicy [z zespołów rocko-
wych] śpiewają: you can’t buy my love”28.

Jednak kierunek drogi dziejowej, prowadzącej od Quetzalcoatla, azte-
ckiego odpowiednika Prometeusza, do Pepsicoatla (ukute przez Fuentesa 
miano dzisiejszego boga konsumpcji)29, może zostać odwrócony. Popkul-
tura i obyczaje młodych, mimo swej trywialności, zwiastują zmianę:

te psiankowate, przeróżne narkotyki […] z górnego Peru i czarnego Konga, co 
przenikają w głąb białego świata, żeby wtopić się w nowe odrodzenie, odro-
dzenie jedynej religii, religii ciała i ducha zespolonych ze sobą na posępnych 
gruzach Mrocznego Wieku bankierów, speców od zbrojeń, talmudycznych 
komisarzy, pentagonicznych piechociarzy morskich, planistów i orędowników 
krucjat zbiorowego mordu i degradacji jednostki30.

27 C. Fuentes, Zmiana skóry, tłum. Maria Kaniowa, Andrzej Nowak, José Ortega, Poznań 
1994, s. 78.

28 Ibid., s. 238.
29 De Quetzalcóatl a Pepsicóatl, [w:] C. Fuentes, Tiempo Mexicano, México 1971.
30 C. Fuentes, Zmiana skóry, op. cit., 240.
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Czy odrodzenie społeczeństw ziści się poprzez wskrzeszenie daw-
nych mitów31, czy raczej poprzez uwolnienie się z  gorsetu mieszczań-
skich obyczajów?32 W odpowiedzi Fuentes wskazuje na przewidywalną 
cykliczność historii: kolejno następują po sobie rewolucje i rządy autory-
tarne, ideały zdradzane są przez biurokratów, osobiste marzenia zmie-
niają się w banały: „Chciałem stanowić jedność, jedność ze światem, ze 
sztuką, działaniem i marzeniem”33 – broni się hippisowski mnich, odgry-
wający w groteskowym burdelu postać pisarza. Znowu pojawia się zatem 
owo znamienne dla większości dwudziestowiecznych awangard i rewolu-
cji marzenie o scaleniu sfer ludzkiego życia, o życiu niepodzielonym i nie-
wyalienowanym.

Jeden z bohaterów Zmiany skóry ginie w piramidzie niczym ofiara daw-
nego rytu, ale nie ma w powieściach Fuentesa uniwersalnej recepty na 
odnowę: nie ziści się ona ani przez odprawienie odwiecznego rytuału, ani 
przez unieważnienie mieszczańskiej moralności, ani przez „zwycięstwo 
pragnienia i koniec straszliwych przeciwieństw”. Historia powraca koli-
ście, ale nie powtarza się dokładnie, rewolucje wyradzają się w biurokra-
cje, a osobiste marzenia zmieniają się we własne przeciwieństwa. Awan-
gardowa jedność sztuki, polityki i życia została zrealizowana cząstkowo, 
niedoskonale lub co najwyżej w skali indywidualnej; uznanie tego niepo-
wodzenia i wynikające z niego rozczarowanie przenikają wiele powieści 
Fuentesa, prowadzących grę z oficjalną wersją historii34.

Innym zjawiskiem w  literaturze hispanoamerykańskiej lat 60., które 
można powiązać ze zmianą pokoleniową i obyczajową, są powieści z nur-
tu zwanego La Onda mexicana. W wielu z nich dominuje chwyt ograni-
czający narrację do perspektywy nastoletnich bohaterów, przechodzących 
z dzieciństwa do młodości i przyjmujących kontrkulturowe pozy wobec 
swoich rodziców, typowych przedstawicieli niższej klasy średniej z meksy-
kańskiej stolicy. José Agustín (w La tumba, 1964; De perfil, 1966) i Gusta-
vo Sainz (w Gazapo, 1965; Compadre Lobo, 1977) budują wątłą i  frag-
mentaryczną – do granic zatarcia – fabułę na bazie materiału, jakim są 

31 Notabene we wspomnianym już De Quetzalcóatl a Pepsicóatl (Tiempo Mexicano, 1971) 
Fuentes dostrzega paradoks polegający na tym, że wspólnotowe, komunalne modele 
życia Indian, uważane dość powszechnie za hamulec postępu, od lat 60. były podejmo-
wane przez młodzież z innych części świata w geście kontestacji i odnowy społecznej. 

32 Dodajmy, że i w tej powieści, i w powieściach autorstwa Cortázara są odważne sceny 
seksualne, burzące tabu.

33 C. Fuentes, Zmiana skóry, op. cit., s. 406.
34 Oprócz powieści tu wspomnianych, zob. także np. Cristóbal Nonato tego samego 

autora.
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spostrzeżenia, dialogi, rozmowy telefoniczne czy nagrania na taśmę mag-
netofonową (w Gazapo), rejestrujące trywialne perypetie młodych boha-
terów. Organizowanie imprez, randki z dziewczynami, podkradanie aut 
rodzicom, prawdziwe (a częściej: wyssane z palca) podboje seksualne ura-
stają do rangi bohaterskich wyczynów.

Młodzi z powieści La Ondy zostali ukazani w delikatnym momencie, 
kiedy potrzeba odcięcia się od rodziny i wykształcenia odrębnego gru-
powego języka, kodu, systemu wartości ściera się z potrzebą dookreśle-
nia samych siebie. Temat wchodzenia w dorosłe życie nie był nowy, ale 
w latach 60. zbiegł się z przemianami kultury codziennej, która z młodo-
ści uczyniła wartość najwyższą, która później, wbrew wywrotowym inten-
cjom kontestatorów z 1968 roku, skapitalizowała się w obiegu towarów, 
mód i przekazów medialnych.

U bohaterów Sainza i Agustina nie budzi się świadomość polityczna. Są 
na to za młodzi (okołopiętnastoletni), zbyt nieświadomi istnienia alter-
natywnych propozycji kulturowych pojawiających się w innych częściach 
świata czy po prostu zbyt skupieni na swych problemach dojrzewania, 
zdający się żyć w szczelnie oddzielającej ich od reszty świata bańce mło-
dzieńczego erotyzmu. Ich spontaniczna amoralność kontrastuje z całko-
wicie tradycyjną mentalnością rodziców, operujących pojęciami takimi 
jak „panienka”, „przyzwoitość” czy „obowiązek”. Zagubieni między popę-
dami, potrzebą imponowania kolegom i niechęcią do bezradnych rodzi-
ców, meksykańscy młodzi bohaterowie nie wyglądają zupełnie jak ikony 
kontrkultury. Pokolenie starszych przedstawione jest z kolei jako uwikłane 
w problemy materialne, mniej wykształcone niż mieszczaństwo z krajów 
dobrobytu (rodzice niektórych bohaterów nie umieją czytać). Pokazuje to, 
na jak odmiennym gruncie przyswajano sobie w różnych regionach świa-
ta inspiracje płynące w latach 60. z kultury popularnej i antysystemowych 
ideologii. Meksykańska krytyczka tak podsumowuje znaczenie powieści 
La Ondy dla literatury swoich czasów: „Wraz z Sainzem i Agustinem mło-
dy, pochodzący z klasy średniej mieszkaniec miasta wkracza do literatury 
meksykańskiej, przekładając swobodny język młodych ze świata na mek-
sykański żargon miejski i na nasze gry słowne, nadając mowie rytm muzy-
ki pop, wsączając nowe poczucie humoru”35. Język młodzieżowy, potoczny 

35 M. Glantz, Onda y escritura: jóvenes de 20 a 33, Alicante 2006, http://www.cervan-
tesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvq3c2 (9.11.2016).

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvq3c2
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvq3c2


NINA PLUTA120

i popkulturowy naturalizuje się w całej literaturze światowej w tym właś-
nie okresie36.

Pisarze meksykańskiej La Ondy w pełni wykorzystują efekty wynikające 
z pierwszoosobowej „naiwnej” perspektywy młodego bohatera: zamierzo-
na prostota języka, okraszona żargonem ulicznym czy popkulturowym, 
brak zaangażowania szerszego niż we własne, przewidywalne dylema-
ty – żadnego wymiaru społecznego, żadnej pokusy transcendencji, jak 
u wcześniej wspomnianych literackich kontestatorów. Wprawdzie frag-
mentaryczność narracji (szczególnie u Gustava Sainza) czasem zdradza-
ła zamysł bardziej skomplikowanej, przemyślanej konstrukcji, ostatecz-
nie jednak świeżość młodzieżowego spojrzenia na świat i manifestacyjna 
„powierzchniowość” przestała przyciągać uwagę i początkowy entuzjazm 
dla tego typu prozy przygasł w późniejszych dekadach.

W latach 60. ideałem lewicy latynoamerykańskiej był Nowy Człowiek 
Che Guevary, dla którego życie prywatne i uczucia miały być podporząd-
kowane rewolucji socjalistycznej. W prozie Cortázara symbolem odnowy 
stosunków międzyludzkich był kibuc pożądań, miejsce niemal sakralne, 
choć przeznaczone dla człowieka z tego świata. Jego postacie zadręcza-
ją się podejrzliwością, czy aby nie żyją „życiem pożyczonym, robiąc to, 
co inni, patrząc na to, co inni” (Oliveira). Z kolei bohaterowie Fuentesa 
uświadamiają sobie, że konieczne jest nie tylko odrzucenie modelu życia 
mieszczańskiego w ramach systemu kapitalistycznego, ale też uznanie, że 
we współczesnej zbiorowej świadomości i podświadomości nadal żywe 
są prastare archetypy, odżywające w okresach przełomów politycznych. 
Jak pisze Fernando Aínsa, w mentalności utopistów, pokoleń pragnących 
radykalnej odnowy życia społecznego, współistnieją dwa kierunki myśle-
nia: wychylenie w przyszłość oraz pragnienie przywrócenia idylliczne-
go, minionego już Złotego Wieku37. Rewolucyjne projekty, a jednocześ-
nie fascynacja mitycznymi, pierwotnymi siłami, jakich dopatrywano się 
w prekolumbijskiej przeszłości, ujawnia w prozie Fuentesa, Cortázara i 
innych ową dwoistą, utopijną dążność. Lata 60. to w Hispanoameryce czas 

36 W kręgu literatur hispanoamerykańskich można wskazać również inne utwory z lat 
60. i 70. przedstawiające zmieniający się świat młodzieży, który notabene powoli sta-
wał się modelowy także dla dorosłych: Trzy pstre tygrysy (wyd. uzupełnione 1967; 
wyd. pol. 2016) Kubańczyka Guillerma Cabrery Infante to skrząca się erudycją i dow-
cipem językowym powieść o nocnych klubach i muzyce w Hawanie w przededniu 
rewolucji. Albo późniejsza Que viva la música (1978) Kolumbijczyka Andrésa Caicedo 
– opowiadająca o ciągu rozrywek, imprez muzycznych i narkotyków, w który wpada 
młoda dziewczyna z dobrego domu, doprowadzając swoje życie do ruiny. 

37 F. Aínsa, La reconstrucción de la utopía, Buenos Aires 1999, s. 40.
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kontestacji, kwestionowania politycznego i społecznego status quo, a tak-
że okres odnowy prozy literackiej. Zdaniem Fuentesa literatura otwarła się 
wtedy na wielość społecznych języków i na „nowoczesne plemiona – cywi-
lizację narkotyków, seksu, rozpływającego się ego, autonomii społecznej 
i duchowej decentralizacji”38.

Abstract

New Interpersonal Relations in the Prose of Julio Cortázar and the Writers 
of la Onda Mexicana in Light of the Counterculture of the 1960s

Contemporary political and social movements opposed to global capitalism are remi-
niscent of the 1960s, a period of worldwide political, cultural, and social protests. This 
chapter studies the countercultural attitudes and ambitions in selected novels by Latin 
American authors of this period. Cortázar’s and Fuentes’s characters strive to distance 
themselves from the middle-class mentality, looking for a renewal of human relations 
and for a space of liberty. They find it in imaginary paradisiacal places or in Indian rituals 
restored from the past, respectively. Meanwhile, other writers like Gustavo Sáinz and José 
Agustín, bring a new language to Latin American prose: conversational and blunt, emerg-
ing from a generation of young people enjoying an urban, pop-cultural lifestyle. Through 
this, Latin American fiction assimilated many countercultural influences, and reshaped 
them into a broader current of narrative experimentation called “the New Latin Ameri-
can Novel” of the 1960s and 70s.
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Między Kalifornią hippisów 
a paryskimi studentami. Kilka uwag 
o przystosowaniu i buncie

Zjawiska literackie i artystyczne warto sytuować na tle szerszych prądów 
kulturowych, zamiast widzieć je w postaci sekwencji osobnych, autono-
micznych zdarzeń. Wszystko, co czynimy, podlega bowiem ocenie, wpisu-
jąc się w dylematy etyczne, właściwe dla czasów, w których żyjemy. Stany 
Zjednoczone i Francja to przykłady krajów i tworzących je społeczeństw, 
które na swój sposób próbowały rozwiązywać dylematy Tradycji i Nowego, 
przystosowania i kontestacji.

Kultura amerykańska powstała na gruncie szczególnej wersji protestan-
tyzmu, przywiezionego z Anglii przez purytańskich dysydentów, konte-
stujących religijny establishment High Church, a jednocześnie podkreśla-
jących wagę jednostki i  indywidualnej pracy nad własnym zbawieniem. 
Wpływy Kalwina wskazywały (jak to podkreśla Max Weber)1 szczegól-
ną drogę do zbawienia przez pracę, a nie ascezę, posty i wyrzeczenia, tak 
ważne dla katolików. Otóż ten akcent na pracę i osiągnięcia jednostki 

1 Zob. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. Bogdan Baran, Jan 
Miziński, Lublin 1994.
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https://doi.org/10.21906/9788376431437.08
https://doi.org/10.21906/9788376431437.08
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wypromuje wśród Amerykanów American Dream, mit indywidualnej suc-
cess story – sukcesu materialnego (zob. ewangeliczna przypowieść o talen-
tach!), ale też równe szanse dla wszystkich (equal opportunity for all) – na 
co zwracał uwagę już Tocqueville2. Kariera materialna dla wszystkich: 
from rags to riches, „z pucybuta milionerem”, jak to określi Horatio Alger 
w popularnej powieści o obdarciuchu3, jednej z wielu, zalecającej bogace-
nie się jako cel życia.

Ten właśnie model kariery „z nędzy do pieniędzy” zafascynuje amery-
kańską middle class na kilka pokoleń. Towarzyszy mu zresztą swoiście 
bohaterski mit pioniera, a także dzielnego szeryfa, którzy w XIX wieku 
ruszają na podbój Dzikiego Zachodu („dziewiczego” świata, pozbawione-
go wszelkich reguł), walcząc na niezmierzonej prerii z Indianami i z bez-
prawiem. Dając przykład męstwa, umiejętności pokonywania wszel-
kich przeszkód, pionier ów (i ów szeryf) zdają się tworzyć Nowy Świat 
„na surowym pniu”, zaopatrzeni jedynie w siekierę, strzelbę czy rewolwer. 
Tak nakreślony model, w połączeniu z polityką izolacjonizmu prowadzo-
ną przez Stany Zjednoczone aż do pierwszej wojny światowej, zdawał się 
dobrze odgrywać swą mitotwórczą rolę.

Czy jednak pracoholizm, groszoróbstwo nie odbywają się kosztem ducho-
wego zubożenia? W połowie XX stulecia, po zwycięskiej drugiej wojnie 
światowej, pojawią się w Ameryce wyraźne oznaki zmęczenia. Część spo-
łeczeństwa sugeruje potrzebę zmiany tego wszystkiego, co było określane 
właśnie jako American Dream (marzenie o amerykańskim raju, oparte na 
pozytywnej konotacji etosu pracy) – praca zaczyna być traktowana jako 
przymus, efekt „wyścigu szczurów”4. Powieść J. D. Salingera Buszujący 
w zbożu (Catcher in the Rye, 1951) podkreśli tę wolę jednostkowego samo-
stanowienia w opozycji do oczekiwań społecznych i obowiązującej nor-
my, którą była kariera – owa klasyczna success story, z czasem nieznośny 
„obowiązek” przedstawicieli białej klasy średniej, narzucany synom przez 
konformistycznych ojców. Młody, zbuntowany bohater, zakosztowawszy 
odrobiny „wolności” w  bogatych, WASP-owskich dzielnicach Nowego 
Jorku, wraca na łono rodziny. W niecałe dwie dekady później, w latach 

2 Zob. A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t. 1–4, London 1835–1840.
3 H. Alger, Ragged Dick, or Street Life in New York With the Boot-Blacks, Fairfield, Iowa 

2005.
4 Można by spytać, czy przeświadczenie to nie narasta przynajmniej po części wskutek 

infiltracji amerykańskich środowisk intelektualnych i artystycznych przez europej-
ski marksizm, za sprawą imigrantów z hitlerowskich Niemiec (Adorno, Horkheimer, 
Marcuse), tych samych, którzy po powrocie do Europy, w latach 50. stworzą tak zwa-
ną szkołę frankfurcką.
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sześćdziesiątych XX wieku, w latach wojny w Wietnamie, tradycyjne mity 
narodowego establishmentu spotkają się już z masowym, bardziej bez-
kompromisowym sprzeciwem. Mity te znajdą swego kontestatora najpierw 
w beat generation, w pokoleniu, które próbuje się wyłamać z powinności 
patriotycznych w imię skrajnej swobody obyczajowej pod hasłem do your 
thing: rób swoje, rób to, na co masz ochotę, nie działaj pod przymusem, 
pod presją opinii. Wielu młodych pójdzie teraz w swym nihilistycznym 
odrzuceniu wszelkich zobowiązań społecznych znacznie dalej niż bohater 
Buszujacego w zbożu – znacząca ich część nie wróci już nigdy „do domu”.

Oto najpierw beatnicy, jak zafascynowany Eastern Wisdom Alan Watts, 
jak Allen Ginsberg czy William S. Burroughs, pokolenie odkrywające nar-
kotyki jako drogę radykalnego wyzwolenia, totalnej anarchii, niszczącej 
uznane normy. LSD, acid, marihuana to niemalże synonimy beztroskiego 
nicnierobienia, pasywności, kontemplacji i kontestacji. W sumie chodzi 
o totalny bunt przeciw nowoczesnej cywilizacji Zachodu. To bunt prze-
ciw nowoczesności opartej na etosie pracy i próba wypracowania „innej 
nowoczesności” w imię zasady, że „praca dehumanizuje”, a „stanem natu-
ralnym” człowieka jest teoretyczny twór, znany pod pojęciem „dobrego 
dzikusa”, przeniesiony na grunt Nowego Świata, zagospodarowanego już 
przez pokolenia owładniętych etosem pracy przybyszy z Europy.

Sprzeciw wobec norm społecznych, uznanych za duszący wolność nasze-
go Ja przymus, za agresję pożerającą nasz mózg i naszą wyobraźnię5 – ten 
wyrosły z pokolenia beatników program późniejszej hippisowskiej kontr-
kultury znaczony będzie wielotysięcznymi zlotami koczujących pod 
gołym niebem dwudziestolatków (Woodstock!), oszołomionych narkoty-
kami i specyficzną muzyką. Tym masowym manifestacjom dzieci poczci-
wej amerykańskiej klasy średniej patronują beatnicy (literaci): wymienieni 
już Ginsberg i Burroughs, a także Jack Kerouac (On the Road), Lawrence 
Ferlinghetti i, poniekąd, Dylan Thomas oraz muzycy, jak Jimi Hendrix, 
Bob Dylan, John Lennon, nawet Leonard Cohen.

Warto dodać, że dominujące w establishmencie tradycyjne Amerykańskie 
Marzenie – kapitalistyczny mit nakazujący bogacenie się – kwestionowało 
także wielu lewicowych intelektualistów uniwersyteckich, jak emigranci 
z hitlerowskich Niemiec Max Horkheimer, Thomas Adorno albo piewca 
„wyzwalającej” rewolucji seksualnej Karl Reich, a także Herbert Marcuse 

5 „Jaki sfinks z cementu i aluminium rozbił im czaszki i wyjadł mózg i wyobraźnię?” 
(„What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their 
brains and imagination”) – A. Ginsberg, Skowyt, [w:] A. Ginsberg, Utwory poetyckie, 
przeł. i posł. opatrzył Bogdan Baran, Kraków–Wrocław 1984, s. 17.
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ze swoimi książkami Eros i cywilizacja (1955), Człowiek jednowymiarowy 
(1964) i Tolerancja represywna (1965). Jednocześnie jednak ci inspirowa-
ni europejskim neomarksizmem intelektualiści tworzyli podwaliny wizji 
Nowego Człowieka jako wolnej od wszelkiego przymusu, niezależnej jed-
nostki, ale też jako elementu Nowego Społeczeństwa, „uwolnionego” od 
wszelkich zastanych zobowiązań ekonomicznych i etyczno-moralnych6.

Czyżby chodziło tu o spór natury – samowolnej, leniwej, bezładnej, „dzi-
kiej” – i kultury, cywilizacji, wymagającej wyrzeczeń, pracowitej, zmierza-
jącej do uporządkowania, opanowania chaosu? Wiedziano o tym od daw-
na, promując pracowitą mrówkę przeciw beztroskiemu polnemu konikowi 
(La Cigale et la fourmi Lafontaine’a!), co przypomni w roku 1930 Sigmund 
Freud (Das Unbehagen in der Kultur – Civilisation and Its Discontents)7.

Ale owi beatnicy i hippisi buntują się nie tylko przeciw mitowi „z nędzy 
do pieniędzy”, nakazującemu bogacenie się kosztem rezygnacji z życia „na 
luzie”. Ich radykalna rewolta dotyczy także odrzucenia mitów heroicznych, 
bohaterskich obrazów męskiej tężyzny, dewaluujących się podczas bezsen-
sownej w oczach wielu Amerykanów wojny w Wietnamie, toczonej tam 
przeciw komunistycznej partyzantce przez poborową armię USA. To tak-
że wtedy pojawia się popularne hasło radykalnego pacyfizmu – make love, 
not war, promujące „uwolniony” erotyzm.

Ten skrajny bunt przeciw dominującym normom (praca, obowiązki, 
dyscyplina, etyczno-moralny rygor) nakładanym przez tradycję, przez 
patriotyczne wychowanie, rodzinę, zbiorowość, przez kulturę i Państwo to 
jednak zarazem bunt poszukujący alternatywy dla chrześcijańskiej (prote-
stanckiej) tradycji indywidualizmu w nowych formach wspólnoty – nawet, 
jeśliby przyjmowała ona postać wspólnoty tłumu, podtrzymywanej eksta-
zą muzyczną8.

6 Konformizm zderzy się więc z szerokim frontem kontestacji, a pracowitość – z manife-
stacyjnymi oznakami leseferyzmu. Tę konfrontację pracowitości i lenistwa w zabawny 
sposób streścił Niemiec Heinrich Böll w opowiadaniu o wygrzewającym się na pla-
ży bogaczu, który zachęca leżącego obok na piasku nędzarza do pracy, zarabiania 
i oszczędzania, aby kiedyś mógł on wypoczywać tak beztrosko jak on sam. Biedak 
odpowiada: ja właśnie to robię. Zob. H. Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, 
[w:] Werke. Romane und Erzählungen, hrsg. von B. Balzer, t. 3: 1961–1971, Köln 1987, 
s. 267–269.

7 Polski przekład tej pracy (Cywilizacja i  jej wrogowie) zdaje się wypaczać wydźwięk 
wywodów twórcy psychoanalizy.

8 Flower Power („władza kwiatom”) – oto hasło wywoławcze tego przełomu, sprowa-
dzające się do porzekadła: „orać, siać, bronować nie trza, manna sypie się z powie-
trza”, co wiodło do drop out, do radykalnego zerwania z normalnością w imię wolno-
ści ptaszka, który – nie pracując – żyłby z tego, co uzbiera przy drodze. Buntownicy 
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Ferment kontestacji, hippisowskie wrzenie ideowe wraz z  jego mores 
przeniosą się niebawem do Europy – do Londynu, Paryża i Berlina (Daniel 
Cohn-Bendit, może poniekąd Hans Magnus Enzensberger?). Wszędzie tam 
studenci walczący z establishmentem, z tradycyjnym mieszczańskim eto-
sem obowiązku i kariery będą wołać: „zabrania się zabraniać!” (il est inter-
dit d’interdire!). Studenccy „rewolucjoniści” nie podejmowali jednocześnie 
narzucającej się konsekwencji tego rodzaju marzeń – koniec etosu pracy 
oznacza bowiem jednak: „ktoś musi nam dać to, czego potrzebujemy”.

Czy więc poniekąd, przy uwzględnieniu wszelkich różnic historyczno-
-społecznych, była to kolejna odsłona walki młodych ze starymi, rozprawa 
z dławiącą dynamizm dwudziestolatków, zmurszałą tradycją, skutek znu-
dzenia powojennym, drobnomieszczańskim konsumeryzmem i odziedzi-
czonym po rodzicach dobrobytem bez szerszych perspektyw? S żiru bie-
sitsja, jak mówią Rosjanie. A może to początek lub ważny etap szerszego 
procesu kulturowego? Wszak owa kontestacja establishmentu pobiegnie 
w Europie szerokim frontem. Nawet w Polsce pod koniec PRL-u pojawią 
się, łapani przez milicję, długowłosi hippisi, którzy kilka dziesięcioleci póź-
niej stają się znaczącymi politykami, posłami i członkami rządów. Peace, 
love and happiness: to slogan Woodstocku 1969, którego odległym echem 
zdaje się być aktywność Jerzego Owsiaka z jego hasłem „róbta co chceta”.

Na przełomie XX i XXI wieku w kręgu cywilizacji euroatlantyckiej poja-
wiają się nowe obszary kontestacji: chrześcijańskie dziedzictwo Zacho-
du będzie celem ataków ideologii gender, negującej inne jeszcze poziomy 
porządków kultury. Tym razem jednak chodzi o przekroczenie etapu bun-
tu i przejście do etapu budowy „nowego społeczeństwa”. Inaczej, niż mło-
dzieńczy, pokoleniowy bunt hippisów, gender głosi bowiem wszechwładzę 
Rozumu Instrumentalnego, człowieka uwolnionego od relacji z Bogiem-
-Stwórcą i stwarzającego się wciąż na nowo, bez żadnych przedzałożeń 
i reguł. Obaliwszy Boski Logos, Rozum instrumentalny wszystko potra-
fi, dokonuje cudów, nie pytając o skutki swoich wynalazków: proklamu-
je wszechwładzę nad ludzką naturą, dotąd rozpoznawaną w postaciach 
mężczyzny i kobiety, męża i żony, ojca i matki, syna i córki. Natura ludz-
ka miałaby się stać przedmiotem wyboru, a pytanie o tożsamość nie jest 
już pytaniem o to, kim jesteś (jestem), ale o to, kim chciałbyś (chciałbym), 
chciałabyś (chciałabym) być.

W kilka dziesięcioleci po buncie przeciw establishmentowi pojawia się 
oto nowa postać zwycięskiego establishmentu – elitarna, choć podjęta 

zdają się mierzyć z paradoksem: „mieć wszystko czego się pragnie” („każdemu według 
potrzeb”) czy też „nie mieć nic”.
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i nagłaśniana przez tak zwane mass media ideologia gender. W przeci-
wieństwie do beatników czy hippisów, gromadzących kontestujące trady-
cyjny obyczaj tłumy zbuntowanej młodzieży, nowa wizja świata nie ataku-
je frontalnie, lecz woli przenikać do świadomości elit kulturotwórczych.

Wcześniejsze bunty, jako próby zerwania ciągłości kulturowej nosiły 
znamię pokoleniowe: młodzi buntowali się przeciw starym konformistom. 
Dziś także „starzy” dają się ogarniać przez fale kontestacji. Dziś nawet 
bastion tradycji, szkoła, coraz częściej rezygnuje z „klasyków”: w Niem-
czech Faust Goethego wypada z  programów, we Francji wprowadza 
się genderową edukację w klasach. Prasa deprecjonuje ideę tradycyjne-
go wychowania – deprecjonuje pomysł zakładania rodziny – jako stałe-
go związku mężczyzny i kobiety – z dziećmi, chętnie lansując swobodne 
„partnerstwo” dinksów (double income no kids) oraz bezdzietnych singlów 
(singielek), wciąż poszukujących nowych wrażeń z nowymi partnerami. 
Zresztą, jak już wspomniano, tożsamość męska czy żeńska byłyby aktem 
wyboru i powstawałyby „na zamówienie”. Tak więc kontestacja tradycji 
wkrada się do establishmentu, do elit, stopniowo stając się nową normą9.

Podczas gdy bunt hippisów nosił cechy znanego już (od czasów Sturm 
und Drang, a potem Mickiewiczowskiej Ody do Młodości) pokoleniowego 
buntu młodych przeciw starym, który w jakiejś mierze próbował odnowić 
(odmłodzić) dawną postać świata, gender sytuuje się już na innej płasz-
czyźnie – jest on inspirowany odgórnie przez elity będące u steru władzy. 
Ów establishment intelektualny pragnąłby oddziaływać na społeczeń-
stwo w sposób „oświeceniowy”: po napiętnowaniu tak zwanego populi-
zmu, czyli tradycyjnych poglądów większości na naturę człowieka, chciał-
by radykalnie przebudować stosunki międzyludzkie, wyznaczane przez 
dualistyczną relację mężczyzny i kobiety.

Oto więc Judith Butler z University of California przeprowadziła kam-
panię promującą wolny wybór genderowy jako swoisty performens10. Tak 
jak w teatrze aktorzy podejmują różne role, tak i w życiu, bez względu na 
to, kim się urodziliśmy, możemy wybierać męskość lub żeńskość albo też 
zrezygnować z płciowej tożsamości. Wybierać w pełni dowolnie, realizując 
projekt fizycznego i psychicznego bycia tym lub tą, mężczyzną lub kobie-
tą, a może jeszcze innym, niezdefiniowanym wcześniej bytem? Gender 

9 W roku 2016 Nagrodę Nobla (tj. uznanie przez establishment?) przyznano jednej 
z ikon hippisowskiego buntu, wspomnianemu wyżej pieśniarzowi i poecie Bobowi 
Dylanowi.

10 Zob. J. Butler, Problem gender. Feminizm i obalenie tożsamości (1990), a także: J. But-
ler, Zarządzanie performatywnością (1997).
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byłby więc próbą przekraczania „ograniczeń” natury w imię nieograni-
czonej wolności („dyspozycyjności”, „plastyczności”) człowieka. Ideolo-
gia gender to tylko jeden z przejawów wizji nowego człowieka jako „czło-
wieka bez (w jakikolwiek sposób określonych) właściwości”. Dziś ten 
dyskurs słyszymy z ust elit intelektualnych, głoszony z otwartością dotąd  
niespotykaną.

Koncepcje gender to tylko jeden z przejawów tak kształtowanej wizji 
nowego człowieka. Czyżby było to starcie „elit oświeconych” z  tkwią-
cym w przesądach „populizmem” oskarżanych o inercję i tradycjonalizm 
chrześcijan? Słynna Baumanowska formuła „płynnej rzeczywistości” 
otwierała szeroko pole do nowego rozumienia człowieczeństwa – skoro 
nie ma nic stałego, nie ma żadnych norm naturalnych – można jedynie 
kultywować „wieczną odmienność”. A więc niczym nieograniczona samo-
władność Człowieka jako absolutnego Władcy Stworzenia?

Dodać trzeba, że nie chodziłoby tutaj o dostęp do ról społecznych czy 
zawodów, gdyż dziś są one szeroko otwarte dla kobiet (aczkolwiek kie-
dyś ich spektrum było dzielone dość sztywno na role męskie i role kobie-
ce: twardość, męstwo z jednej, miękka wrażliwość z drugiej). W drugim 
dziesięcioleciu XXI wieku, w jakże odległych od dziewiętnastowiecznych 
struktur warunkach społecznych, członkowie społeczeństw zachodnich są 
kuszeni absolutną wolnością wyboru: tęczową rozmaitością kombinacji, 
której głosicielkami są często kobiety, choć gender służy raczej interesom 
męskiego egoizmu, tworząc – pod pozorem wolności dla kobiety – podwa-
liny akceptacji absolutnej nieodpowiedzialności za swoje czyny, działając 
na rzecz tak mocno zwalczanego „męskiego szowinizmu”11. Dzisiaj wielu 
intelektualnych celebrytów zdaje się podążać tą ścieżką, budując tęczową 
gamę nieograniczonych kombinacji dotychczasowych struktur: lesbian, 
gay, bisexual, transgender – niczym nieograniczona, boska wszechwładza 
Człowieka?

Na straży tych wszystkich skrajności staje szczególny przymus, rzeko-
mo broniący wolności, a mianowicie political correctness – system zaka-
zów blokujący ewentualne sprzeciwy wobec wybranych przejawów życia 
społecznego, deprecjonowanych i  zwalczanych jako przejawy niedo-
puszczalnego populizmu. A więc wolność bez granic dla jednych i nowe 

11 Gender walczy o podważenie fundamentów, kwestionując naturalny model rodzi-
ny składającej się z Ojca, Matki, Dzieci – córek i synów. Już na początku XX wieku 
Antonio Gramsci głosił konieczność „podgryzania” fundamentów chrześcijańskiego 
Zachodu, aby na ruinach zamętu wznosić „nowy, wspaniały gmach” naukowego świa-
topoglądu (komunizmu).
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ograniczenia dla innych? Polityczna poprawność blokująca wolność słowa, 
z chwilą gdy jego użytkownik korzysta ze swoich prerogatyw, kwestionu-
jąc na przykład „genderową” wizję nowego człowieka? Czy polemika taka 
godna jest miana „mowy nienawiści” (hate speech)? Wolność zatem, ale 
tylko dla niektórych?

Zjawiskiem wprowadzającym nową perspektywę w ramach debaty pro-
wadzonej dotąd wewnątrz redefiniującej się euroatlantyckiej formacji kul-
turowej jest pojawienie się w zachodnim świecie jeszcze jednego uczestnika 
owej debaty, a mianowicie zaktywizowanego islamu. Dotychczas w nowo-
czesnej kulturze zachodniej napięcia przebiegały między tymi, którzy gło-
sili, że nie ma normy powszechnej, tylko wolny wybór indywidualny, oraz 
zwolennikami tradycji, to jest między liberalizmem z  jego permisywi-
zmem i relatywizmem moralnym a chrześcijaństwem oraz konserwaty-
zmem z jego moralnymi aspiracjami. Otóż islam – jako swoista „trzecia 
siła” – oferuje na przykład, na nowo (po przezwyciężeniu na Zachodzie 
nierówności w postrzeganiu ról społecznych kobiety i mężczyzny), atrak-
cyjną wolność mężczyźnie i poniżające zniewolenie kobiecie. Może zaska-
kiwać, że oferta ta wydaje się tak pociągającą dla wielu kontestatorów ide-
ałów kultury Zachodu. Mamy więc atak terrorystów na „Charlie Hebdo” 
w roku 2015 i agresję terroryzmu w krajach europejskich, ale i przewrotnie 
ironiczną powieść Michela Houellebecqa o pustce duchowej nowoczesne-
go Zachodu oraz „pokojowym” zwycięstwie islamu.

Jaka jest więc przyszłość kultury zachodniej i jaki los Rodziny Ludzkiej? 
Jakie są standardy rozumnej refleksji nad losem gatunku homo sapiens? 
Światowy pokój, o którym marzył kiedyś Kant i o który modlą się kolej-
ni papieże, domaga się Nowego Człowieka, który byłby w stanie przekro-
czyć swoją obecną kondycję. Rozwiązania proponowane przez polityków, 
pisarzy i medialnych celebrytów są diametralnie różne. Próba zinterpre-
towania wszystkich tych procesów przez krytycznego obserwatora może 
dziś przypominać sytuację nieco bezradnego lekarza, który bada ciężko 
(nieuleczalnie?) chorego. Cóż mu bowiem – a także nam – pozostaje: peł-
ne niuansów, wystrzegające się wszelkich konkluzji rozeznanie czy jed-
noznaczna – okrutna lub definitywnie korzystna – diagnoza? „Dni kultu-
ry zachodniej są policzone, a chrześcijański Nowy Człowiek znajduje się 
w stanie bezalternatywnej agonii”; „człowiek przetrwa i uzyska nowe życie 
jako wolny od kultury, wyzbyty ograniczeń, radosny w swojej nieograni-
czonej zmienności, nowy byt”. A może jakieś tertium datur: apel o otwar-
cie tradycji, ale takie, by nie rozpadła się ona w bezdenny chaos anarchii, 
lecz była zdolna oswoić się z nowymi, choćby bardzo niepokojącymi zja-
wiskami?
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Abstract

Between the California Hippies and the Students of 
Paris: Remarks on Adaptation and Rebellion

The author considers the origins of the contestation of the “old” man that gained ground 
in Europe and the United States in the second half of the twentieth century. Showing the 
stages of the transformations that took place in Western societies throughout the last cen-
tury, he reflects on, among others, the role of the work ethic and the effects of its rejection 
by countercultural movements of the 1960s. The author investigates the possible connec-
tions between the postulates of the sexual revolution and the theses of “gender ideology” 
intensively propagated in the first decades of the present century.
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III. Nowy (?) Człowiek w Nowym Świecie





Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki, pod red. Stanisława Jasionowicza, 
Kraków 2017 (Imaginarium, 2), s. 135–152, https://doi.org/10.21906/9788376431437.09
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Literacka i intelektualna ekspresja „nowego 
człowieka” – brytyjskiego Kanadyjczyka 
(od relacji pierwszych osadników do pisarzy 
okresu poprzedzającego akt Konfederacji)

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że pojęcie „nowy człowiek” stosuję do 
badań wizerunku pierwszych Kanadyjczyków warunkowo, ponieważ każ-
da epoka historyczna ma nie jeden, lecz kilka obrazów człowieka, a jed-
nostka ludzka wciąż ulegała zmianom. Dlatego też, tak jak nie istnieje 
człowiek epoki pierwotnej jako jedna, niezmienna całość, tak samo nie 
istnieje jeden „człowiek antyku”, „człowiek romantyzmu” czy „człowiek 
oświecenia”1. Pisząc o pierwszych osadnikach Ameryki Północnej, będę 
poszukiwała najbardziej charakterystycznych, powtarzających się w swo-
im istnieniu ich wyróżników, składających się na cechy atrybutywne (typo-
wego) Kanadyjczyka konkretnego czasu historycznego, człowieka okresu 

1 Por. np. Człowiek romantyzmu, pod red. F.  Fureta, z  wł. przeł. Justyna Łuka-
szewicz, Joanna Ugniewska, Warszawa 2001 oraz poprzednie wydania z  tejże 
serii. Zob. też: А.  Р. Гарифзянова, Человек в  различных исторических эпохах 
(социально-философский аспект), http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Con-
tent/128275698492484006/Default.aspx (24.11.2016).

https://doi.org/10.21906/9788376431437.09
https://doi.org/10.21906/9788376431437.09
https://doi.org/10.21906/9788376431437.09
https://doi.org/10.21906/9788376431437.09
http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128275698492484006/Default.aspx
http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128275698492484006/Default.aspx
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poprzedzającego rozwój kapitalizmu i imperializmu. W wymiarze antro-
pologiczno-społeczno-filozoficznym człowiek ten zostanie poddany ana-
lizie jako członek pewnej wielkiej wspólnoty ludzkiej (kolonii, państwa, 
obszaru językowego) w jego relacjach z metropolią, instytucjami państwo-
wymi, innymi mieszkańcami tego terytorium (w tym z przedstawicielami 
Pierwszych Narodów, czyli First Nations), przyrodą, ale też w jego działal-
ności gospodarczej, artystycznej oraz przez pryzmat jego stanów psychicz-
nych i duchowych. Egzemplifikacją tych rozważań będą zarówno teksty 
literackie, jak i paraliterackie.

Zainteresowanie Anglików Ameryką Północną datuje się na ostatnie 
dekady XV wieku oraz drugą połowę wieku następnego. W roku 1497 
król Henryk VII, kładąc podwaliny przyszłego imperium, wysłał Wło-
cha Jeana Cabota z ekspedycją morską do Azji przez Atlantyk. W trakcie 
tej wyprawy żeglarz dotarł do wschodnich wybrzeży Kanady; mniej wię-
cej siedemdziesiąt lat później królowa Elżbieta I wyraziła chęć zawładnię-
cia zamorskimi terytoriami Ameryki Północnej, błogosławiąc i wspiera-
jąc finansowo angielskich korsarzy i piratów morskich2. W roku 1583, za 
sprawą żeglarza Humphreya Gilberta, który wcześniej zasłynął z brutal-
nego stylu rządów w Irlandii3, Nowa Funlandia stała się pierwszą osadą 
korony angielskiej w Ameryce Północnej i jedną z najwcześniejszych sta-
łych kolonii w Nowym Świecie. Niemniej jednak aktywna angielska kolo-
nizacja terenów przyszłej Kanady rozpoczęła się dopiero w XVII wieku 
i stanowiła realizację polityki nabierającego kształtów imperium brytyj-
skiego. Młode mocarstwo powołało swoje, oparte na zasadach merkan-
tylizmu, korporacje handlowe (joint-stock companies) w celu sprawowa-
nia kontroli nad koloniami i handlem morskim. W roku 1670 powstała 

2 O oznakach imperialnych zainteresowań królowej w postaci zachęcania do wypraw 
korsarskich oraz nagradzania m.in. angielskich wilków morskich („sea-dogs”) Fran-
cisa Drake’a i Johna Hawkinsa, żeglarza Humphrey’a Gilberta, reprezentujących poli-
tyczne ugrupowanie The West Country Men, aktywnych obrońców i realizatorów 
brytyjskiej polityki kolonialnej, zob. szczegółowo w: Historical Dictionary of Europe-
an Imperialism, editor J. S. Olson, senior associate editor Robert Shadle, associate edi-
tors Ross Marlay, William G. Ratliff, Joseph M. Rowe, New York–Westport–London 
1991, s. 197, 236, 252–253, 275, 436, 499, 692. Warto też przypomnieć, że mniej więcej 
w tym czasie wpływowi pisarze angielscy Richard Hakluyt i John Dee nawoływali do 
stworzenia imperium (Dee po raz pierwszy użył terminu „British Empire”).

3 W tymże roku, w drodze powrotnej do Europy Gilbert zginął. Katastrofa Delight, 
jednego ze statków jego wyprawy, której skutkiem była śmierć 85 członków załogi, 
uważana jest za pierwszą morską katastrofę w trakcie angielskiej kolonizacji Ameryki 
Północnej. Zob. The Canadian Encyclopedia, ed. J. H. Marsh, Toronto, Ontario 2000, 
s. 670.
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angielska Kompania Hudsońska, która uzyskała przywilej, na mocy któ-
rego stowarzyszenie otrzymało na własność tereny wokół Zatoki Hudsona 
oraz monopol na handel z Indianami. Na czele Kompanii Zatoki Hudsona 
stanął królewski kuzyn, książę Rupert. W ciągu kilku następnych lat na 
brzegach zatoki pojawiły się pierwsze faktorie i forty, a kapitał Kompanii 
urósł do ogromnej sumy 100 tysięcy funtów4. Obejmujący blisko cztery 
miliony kilometrów kwadratowych teren zaczęto nazywać Ziemią Ruper-
ta5. Osiągnięcia Brytyjczyków w XVII i XVIII wieku były bez porównania 
większe od rezultatów uzyskiwanych w koloniach francuskich. Na pół-
nocy Brytyjczycy z Kompanii Hudsońskiej zdołali opanować olbrzymie 
terytoria północnej i zachodniej Kanady. O wiele dynamiczniej w porów-
naniu z Nową Francją (francuska kolonia w Ameryce Północnej, zwana 
też Kanadą) rozwijały się kolonie brytyjskie na Wschodnim Wybrzeżu. 
Jak podaje Jan Grabowski: „W latach 1713–1744 ich ludność wzrosła z 300 
tysięcy do ponad miliona”6, podczas gdy w tym samym okresie ludność 
Nowej Francji liczyła jedynie 50 tysięcy mieszkańców. Warto zauważyć, 
że spośród wszystkich krajów imperialnych o ambicjach kolonizatorskich 
w Ameryce Północnej tylko Anglia gwarantowała swoim obywatelom sta-
łe i dziedziczne prawo do ziemi, co zachęcało ich do imigracji i osiedlenia 
się na terytorium przyszłej Kanady. Obok rdzennych Anglików w brytyj-
skim środowisku imigranckim pojawili się Szkoci, Walijczycy i Irlandczy-
cy, uciekający przed głodem i nędzą. Jak twierdzą badacze imperializmu 
europejskiego: „Od roku 1760 do roku 17807 amerykańska rebelia zdomi-
nowała brytyjską politykę kolonialną”8, ponieważ „zmiana z imperium 
komercyjnego na terytorialne wymagała nowego myślenia imperialnego 
i nowych poczynań w latach 1760”9. Długi okres panowania króla Jerzego, 
usiłującego utrzymać kolonie amerykańskie i zachować pozycję hegemona 
wobec Francji, Waszyngtona i powstańców, zamyka początkowe stadium 
tworzenia się imperium brytyjskiego.

4 J. Grabowski, Historia Kanady, Warszawa 2001, s. 67.
5 Terytorium to było równe blisko 50 proc. powierzchni obecnej Kanady oraz obejmo-

wało niektóre obszary dzisiejszych Stanów Zjednoczonych.
6 Ibid., s. 93.
7 Jest to okres rządów Jerzego III, króla Wielkiej Brytanii i Irlandii, a po zjednoczeniu 

obu krajów w 1801 roku aż do śmierci w roku 1820 – króla Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii.

8 Historical Dictionary of European Imperialism, op. cit., s. 246. Te i następne tłumacze-
nia z języka angielskiego są moje.

9 Ibid., s. 13.
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Polityka prowadzona przez Wielką Brytanię, zwłaszcza w  latach 60. 
i 70. XVIII wieku oraz szerzące się idee oświeceniowe dokonały gruntow-
nej zmiany w społeczeństwie kolonistów północnoamerykańskich, któ-
rzy przestali traktować imperium w sposób unitarystyczny, lecz zaczęli 
widzieć je jako federację zachowujących swą niezależność terytorialnych 
jednostek. Przestawali już czuć się poddanymi brytyjskimi i jawnie zaczę-
li dążyć do niezależności. Pod wpływem idei oświeceniowych wśród kolo-
nistów zwyciężyła myśl o ogłoszeniu pełnej niepodległości. W dniu 4 lip-
ca 1776 roku została podpisana Deklaracja Niepodległości, a tym samym 
powstały Stany Zjednoczone Ameryki – nowe, niezależne od imperium 
brytyjskiego państwo. W Deklaracji Niepodległości po raz pierwszy idee 
Oświecenia zostały zastosowane w praktyce, a dokument stwierdzał, że 
wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i są obdarzeni nienaruszalnymi 
prawami – do życia, wolności i ubiegania się o szczęście.

Zdarzenia te na jakiś czas zahamowały aktywne, zaborcze działania 
imperium. Wywarły też wpływ na świadomość tych, którzy dochowali 
imperium wierności, czyli przyszłych Kanadyjczyków. Historyczny okres 
„1583–1783”, związany z utratą Trzynastu Kolonii po wojnie o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych, nazywany był później przez niektórych 
historyków „pierwszym imperium brytyjskim”10. Drugie imperium bry-
tyjskie, mimo zachowania ustroju monarchii, zgodnie z duchem czasu 
podążyło drogą liberalizmu, co doprowadziło do rewolucji przemysłowej 
i wielkich zmian politycznych oraz ekonomicznych w koloniach. Po ogło-
szeniu przez Stany Zjednoczone niepodległości na Północ wyemigrowało 
od 40 do 100 tysięcy pokonanych lojalistów, co w wielkim stopniu zwięk-
szyło liczbę angielskiej emigracji w Nowej Szkocji (Akadii). W 1867 roku 
Nowa Szkocja, nie bez wewnętrznych tarć, przystąpiła do Konfederacji 
Kanady. W celu zmniejszenia napięć między angielskojęzyczną i francu-
skojęzyczną społecznością, a także w związku z chęcią umocnienia więzi 
z Wielką Brytanią Ustawa o Kanadzie z 1791 r. podzieliła Nową Francję 
(Kanadę) na dwie prowincje: Górną Kanadę i Dolną Kanadę. Przemysł 
zdominowała Górna Kanada: „Angielskojęzyczni biznesmeni stare-
go kapitału, zdobytego w handlu futrami sprawowali kontrolę nad han-
dlem obu Kanad”, notuje Kenneth McNaught, autor The Penguin Histo-
ry of Canada11, co wzmacniało ekonomiczny i polityczny status imigracji 
brytyjskiej, której liczebność rosła z każdym rokiem. Jak podaje badacz-
ka imigracji kanadyjskiej Elizabeth Hopkins: „Pomiędzy 1790 r. i 1860 

10 Ibid., s. 13 i 83.
11 K. McNaught, The Penguin History of Canada, London 1988, s. 63.
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r., a szczególnie od 1815 r. przybyło z wysp Brytyjskich do różnych prowin-
cji Brytyjskiej Ameryki Północnej około miliona imigrantów”12. W wyni-
ku kilku konferencji konstytucyjnych Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Pół-
nocnej z 1867 r. ustanowiła konfederację, tworząc unię czterech kolonii 
brytyjskich w Ameryce Północnej, zwanych odtąd Dominium Kanady lub 
Kanadą13. To wydarzenie historyczne zamyka pierwszy okres kształtowa-
nia się człowieka o nowej tożsamości narodowej – Kanadyjczyka.

Warunki historyczne konkretnej epoki w  wielkim stopniu określają 
podstawowe cechy człowieka, jego sposób życia, a także reguły i wzor-
ce zachowania. Wiek Świateł przyniósł odkrywanie oceanów, badanie 
nowych kontynentów, ludów i kultur, położył fundamenty encyklope-
dycznej wiedzy o świecie. „Ambicja poznania i wiara w użyteczność wie-
dzy odciskają swe piętno na epoce, która pragnie jednoczyć handel, naukę 
i postęp”14. Badacze Oświecenia notują, że w 1718 roku do europejskie-
go słownika Dictionnaire de l’Académie française wkracza nowy wyraz: 
„odkrywca”15. Odkrywca ów „wyrusza w imieniu Europy aż do antypo-
dów tego kontynentu, w imię podboju intelektualnego, którego królestwo 
rozciąga się z wolna na całą planetę”16.

Dopóki korona angielska nie ujawniała swoich aktywnych, zaborczych 
planów imperialnych, Anglik był w Kanadzie pionierem, odkrywcą, bada-
czem, handlarzem, negocjatorem, a jego wyprawy morskie do obszarów 
późniejszej Kanady były „po części badawcze i naukowe […], po części 
strategiczne, jednak wyłącznie w tym znaczeniu, że z ostrożnością przewi-
dywały zagrożenia, jakie ze strony cudzoziemców mogły nadejść dla bry-
tyjskiego handlu morskiego”17. Relacje pierwszych podróżników różnią 

12 E. Hopkins, Immigration, [w:] Interpreting Canada’s Past, ed. by J. M. Bumsted, t. 1: 
Pre-Confederation Reader, Toronto 1993, s. 340.

13 W pierwszym projekcie kanadyjskiej ustawy nazwa nowego państwa brzmiała „Kró-
lestwo Kanady”; później została zmieniona na „Dominium Kanady”, zob. K. McNau-
ght, The Penguin History…, op. cit., s. 130.

14 M.-N. Bourguet, Odkrywca, przeł. Monika Woźniak, [w:] Człowiek Oświecenia, pod 
red. M. Vovelle’a, Warszawa 2001, s. 269.

15 Ibid.
16 Ibid., s. 273.
17 J. F. Bosher, Imperial Vancouver Island: Who Was Who, 1850–1950, Bloomington 2010, 

s. 25: „They were partly exploratory and scientific, like the earlier voyages of captains 
James Cook and George Vancouver, and partly strategic, but only in the sense of being 
wary anticipations of foreign threats to British merchant shipping” („Podobnie jak 
wcześniejsze podróże kapitanów Jamesa Cooka i George’a Vancouvera, były to wypra-
wy po części badawcze i naukowe, po części strategiczne, jednak wyłącznie w tym 
znaczeniu, że z ostrożnością przewidywały zagrożenia, jakie ze strony cudzoziemców 
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się w zależności od postawy moralnej, poglądów ideologicznych autorów, 
jak również ich zamiarów i zadań, wykonywanych przez nich na nowych 
obszarach. Wydana przez Oxford University Press antologia Canadian 
Exploration Literature, opublikowana po raz pierwszy w 1993 roku, przed-
stawia nowatorski zbiór pisarstwa natchnionego odkryciem kontynentu. 
Redaktor tego tomu Germaine Warkentin zapoznaje czytelników z gamą 
narracyjnych relacji Brytyjczyków w ich zetknięciu z Pierwszymi Naro-
dami i otoczeniem: od pozbawionej europejskiej wyższości narracji spo-
strzegawczego naturalisty i pisarza Jamesa Ishama (1716–1761) do typowej 
imperialnej relacji George’a Vancouvera (1757–1798) i przedsiębiorczo-
-imperialnej narracji Alexandra McKenziego (1764–1820)18.

Jednym z pierwszych literackich świadectw oswajania nowego konty-
nentu jest poemat biograficzny Henry’ego Kelseya (c. 1667–1724) – wybit-
nego angielskiego żeglarza, odkrywcy i handlarza futrami, który odegrał 
ważną rolę w szczególnie trudnym dla Kompanii Zatoki Hudsona okre-
sie zbrojnych starć z konkurencyjnymi Francuzami. W pierwszej deka-
dzie istnienia Kompanii (1670–1680) jej przedstawiciele zawierali kolejne 
porozumienia z Indianami, rozpoczęli tworzenie sieci fortów oraz fakto-
rii na wybrzeżach, uruchomili regularne połączenia okrętowe z Anglią. 
Kapitał zainwestowany w spółkę przyniósł olbrzymi zysk. Jednak od 1683 
roku w działalności łowieckiej i handlowej angielskiej kompanii i jej fran-
cuskiej konkurentki rozpoczął się okres zaciekłej rywalizacji, która nie-
omal doprowadziła tę pierwszą do upadku.

Kelsey przybył do fortu w roku 1684, wykonując misję zleconą mu przez 
gubernatora oraz zarząd kompanii i  spędził tam większą część swego 
życia. Z dokładnością kronikarza opisuje w dzienniku swoje doświadcze-
nia, długotrwałą wyprawę eksploracyjną do rzeki Churchill w latach 1689–
1690, precyzyjnie i zgodnie z ówczesną konwencją artystyczną formułuje 
cel swej działalności i powołanie:

mogły nadejść dla brytyjskiego handlu morskiego”). Użyłam tutaj opisu działań Roy-
al Navy w Ameryce Łacińskiej z racji ich podobieństwa do pierwszych wypraw kana-
dyjskich.

18 We wstępie wskazuje on na „czystą imperialną autorytatywność” („sheer imperial 
authority”) Wprowadzenia oficera Brytyjskiej Floty Królewskiej do jego pamiętni-
ka, a w rozdziale Przygrywka do osadnictwa (Prelude to Settlement) niejednoznacznie 
podsumowuje: „George Vancouver przedstawia archetyp imperialistycznego bada-
cza naukowego, Mackenzie jest jego komercyjnym bliźniakiem” („George Vancouver 
represents the archetype of the imperialist scientific explorer, Mackenzie is his com-
mercial twin”). Canadian exploration literature, edited and introduced by Germaine 
Warkentin, Toronto 2006, s. 33 i 350.
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Dziesiątek dziewięć oraz sześćset było lat,
Gdy, zda się jasno, wyruszyłem w świat,
W wyprawie tej dopomógł dobry Bóg,
Bym kraj i mowę dzikich pojąć mógł,
Z korzyścią dla mych panów, co zrobiłem wnet…19

Kelsey był pierwszym Europejczykiem, który dotarł do terenów współ-
czesnej prowincji Saskatchewan, zamieszkał tam wśród Indian, pierwszym, 
który zbadał i opisał Great Plains i  ich autochtonów. Autor wierszowa-
nej relacji nie ukrywa przeżytego lęku, stresu, załamania spowodowanego 
samotnością, zagrożeniem, niezwykłymi warunkami atmosferycznymi 
oraz głodem:

Więc czytaj, czytelniku, bowiem dobrze wiem,
Że na mych trudach wcale nie znasz się,
Na tej pustyni gdzieżem kiedyś był
I gdzie nie pojmiesz wcale, żem tam żył,
Nie widząc gróźb, co wciąż straszyły mnie,
Nadzieję jednak miałem w noce i we dnie,
Że wkrótce mnie opuszczą głód i chłód,
I niewypowiedzianych cierpień cały ród,
Udręki wielkiej doświadczałem wciąż,
Bez odpoczynku pośród trosk i mąk,
Gdyż bez przyjaciół raz zostałem tam,
W podróży mojej długiej całkiem sam,
Ze strachu, grozy drżałem niby liść,
A jednak dalej chciałem w kraj ten iść20.

19 „In sixteen hundred and ninety’th year / I set forth as plainly may appear / Through 
Gods assistance for to understand / The natives language and to see their land / And 
for my masters interest I did soon…”. H. Kelsey, Henry Kelsey his Book being the Gift 
of James Hubbud in the Year of Lord 1693, [w:] Canadian Exploration Literature, edited 
and introduced by G. Warkentin, Toronto 2006, s. 67. W tłumaczeniu tego i następ-
nych fragmentów korzystałam z fachowej pomocy Barbary Ludwiczak.

20 „Now Reader Read, for I am well assur’d / Thou dost not know the hardships I endur’d 
/ In the same desert where Ever that I have been, / Nor wilt thou me believe without 
that thou had seen / The Emynent Dangers that did often me attend, / But still I lived 
in hopes that once it would amend / And makes me free from hunger and from Cold, 
/ Likewise many other things which I cannot here unfold; / For many times I have often 
been oppresst / With fears and Cares that I could not take my rest / Because I was alone 
and no friend could find; / And once that in my travels I was left behind / Which struck 
fear and terror into me, / But still I was resolved this same Country for to see”. Ibid.
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Po krótkim, lecz ekspresyjnym wierszowanym opisie życia Indian Wiel-
kich Równin i Prerii, których jeszcze nigdy nie oglądał Anglik („Indians 
but by English yet not seen”, s. 68), Kelsey zmienia sposób narracji – zaczy-
na relacjonować prozą pamiętnikarską, przypominającą sprawozdanie. 
Niemniej w raporcie tym nie brak dygresji odnoszących się do miejsco-
wych zwyczajów, sposobów polowania, tradycji, wierzeń, pieśni i ich twór-
ców. Nie można nie zauważyć partnerskiego tonu wypowiedzi, pokojo-
wego nastroju: „Wysłano mnie nie zabijać Indian, lecz zawierać pokój 
z tyloma, z ilu byłem w stanie” („neither was I sent there for to kill any 
Indians but to make peace with as many as I could”, 73). Wyjątkowe zdol-
ności Kelseya do prowadzenia negocjacji uczyniły go dobrze prosperują-
cym handlarzem.

James Isham (1716–1761) przybył na Zatokę Hudsona w  1732 roku 
i mieszkał tam do końca życia (zmarł w fabryce futer w Yorku). Można 
uważać go za pierwszego prawdziwego osadnika, ponieważ zakorzenił 
się tam, miał żonę-autochtonkę i syna, nie tęsknił za londyńskim życiem. 
W przerwach pomiędzy ciężką pracą pisał swoje Obserwacje, opowiadając 
o faunie i florze północno-zachodnich obszarów kraju, zwyczajach, wie-
rze i języku Północnych Indian, podpowiadając Brytyjczykom (rodakom 
i swoim bezpośrednim zwierzchnikom) dogodniejsze i bezpieczniejsze 
miejsca na przyszłe osady21. Autor notatek pisze w duchu protestanckiej 
przedsiębiorczości o wzajemnie korzystnych językowych i więziach han-
dlowych pomiędzy Brytyjczykami a autochtonami: „Można zaobserwo-
wać, że ci Indianie, którzy w sezonie polują na potrzeby fortów, nie pora-
dziliby sobie bez pomocy Anglików lepiej, niż Anglicy bez nich, ponieważ 
podstawę naszego bytowania stanowią wytwory tego kraju”22. „Przy 
okazji” spostrzegawczy Anglik przygląda się życiu rodzinnemu Indian, 

21 Dziś powiedzielibyśmy, że jego obserwacje dotyczące języka Indian miały charakter 
badań kognitywnych. Isham zauważył na przykład, że Indianie w swoim języku „nie 
mają żadnych nazw dla dni tygodnia poza »jutro« oraz »pojutrze« lub »za trzy dni« 
czy »trzy dni temu«, a jeśli chodzi o lata, to posługują się miesiącami, czyli księżycami, 
które nazywają zgodnie z okresem i porą roku, tj. »miesiąc gęsi«, »miesiąc żaby« etc.” 
(„they have no names for the Days of week, more than tomorrow Day after tomorrow, 
or 3 Day’s to come, or 3 Days past, and as to Years they go by months (alias moons) 
which h moons they style according to the times and Seasons of the year, as goose 
moon, frog moon &c”). J. Isham, Observations on Hudson Bay, 1743, ed. E. E. Rich, 
1949, [w:] Canadian Exploration Literature, op. cit., s. 102.

22 „It’s to be observ’d that those Indians that hunts at Seasons for the forts, cannot do 
without the assistance of the English, any more than the English without them, for the 
Chief of our Living is this Country’s product”. Ibid.
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porównuje stosunek rodziców do dzieci u autochtonów i u Brytyjczyków, 
dostrzegając więcej przejawów ciepła, miłości i odpowiedzialności za swo-
je potomstwo u tych pierwszych.

Jeszcze bardziej zbliżył się do miejscowej ludności David Thompson 
(1770–1857), pracujący najpierw dla Kompanii Hudsona, a później dla 
jej konkurentki – Kompanii Północno-Zachodniej. Wybitny astronom, 
geograf i kartograf, narażając się na niebezpieczeństwo, a nierzadko i na 
śmierć, pieszo i łodzią pokonywał tysiące mil w celu sporządzenia mapy 
przyszłej Kanady, pragnął poznać kraj zimy, chłodu i lasów. W szczęśliwym 
małżeństwie z córką angielskiego handlarza futer i Indianki być może nie 
czuł się tak osamotniony w nowych warunkach jak jego krajanie. W swo-
ich narracjach badawczych (Narrative of His Explorations in Western North 
America, 1784–1812) przedstawił wnikliwy opis imagologiczny francu-
skich Kanadyjczyków (mieszkańców prowincji Kanada) i autochtonicz-
nych Indian. Szczególnie uwidocznił psycho-mentalne cechy plemienia 
Cree (Nahataways), z którym żył (ich wyjątkową orientację przestrzenną 
przy braku wiedzy astronomicznej i geograficznej, talent do opowiada-
nia, gawędziarstwo, sztukę polowania, jedność z naturą, kanibalizm spo-
wodowany wielkim głodem po wystrzelaniu zwierzyny przez europejskie 
korporacje)23. Zażyłość z Pierwszymi Narodami (First Nations), zakorze-
nienie rodzinne w nowym kraju nie pozbawiają jednak Thompsona jego 
brytyjskości. Jest badaczem nowego, dziwnego kraju, znawcą tej nowej zie-
mi i ludności, tolerancyjnym wobec niej brytyjskim handlarzem, wiernym 
poddanym imperium.

Wcieleniem probrytyjskości w koloniach i rzecznikiem imperializmu 
był oficer Royal Navy, podróżnik i odkrywca Samuel Hearne (1745–1792). 
Ten wolnomyśliciel, wolterianin, autor narracji Journey from the Prince 
of Wales’s Fort in Hudson Bay to the Northern Ocean (1795) opisał swoje 
poszukiwania i badania „kopalni miedzi i  innych rzeczy, mogących być 
użytecznymi dla Narodu Brytyjskiego w ogóle i dla Kompanii Hudsoń-
skiej w szczególności”24. W odróżnieniu od wspomnianych odkrywców-
-pamiętnikarzy cechuje go imperialna wyższość w traktowaniu tuziemców 
(sług człowieka białego); w charakterystyce Indian podkreślał ich żądzę 
krwawej zemsty („they soon began the bloody massacre” – „wkrótce roz-
poczęli krwawą masakrę”; „the horrible scene commenced” – „nastąpiła 

23 D. Thompson, Narrative of His Explorations in Western North America, 1784–1812, 
[w:] An Anthology of Canadian literature in English, ed. by Russell Brown, Donna Ben-
nett & Nathalie Cooke, Toronto 1990, s. 28–35.

24 Samuel Hearne, [w:] An Anthology of Canadian literature in English, op. cit., s. 17.
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potworna scena”; „it was shoking beyond description” – „była to groza nie 
do opisania”25).

Wspomniany wcześniej wielki podróżnik i odkrywca George Vancou-
ver (1757–1798) pomimo swych na ogół pokojowych kontaktów z tuziem-
cami, swoimi dokładnymi badaniami nowych terenów dla poszerzenia 
Brytanii realizował i wspierał kolonialną praktykę imperium – w swo-
ich sprawozdawczych narracjach wyraźnie wskazywał miejsca korzystne 
dla interwencji26. Nieprzypadkowo Germaine Warkentin nazwała Wstęp 
do dzienników podróży morskiej Vancouvera „silnym i nie podlegającym 
dyskusji oświadczeniu o prawie – i obowiązku – Brytyjczyków, by rzą-
dzić światem komercyjnie oraz kulturowo”27. Polityka Londynu była jasna: 
od samego początku dążono do stworzenia w przyszłej Kanadzie warun-
ków dla zwartego osadnictwa brytyjskiego, co ułatwiałoby organizowanie 
życia kulturalnego kolonistów, ich systematyczne kontakty z imperium, 
kontrolowanie ich lojalności, wymianę handlową, skuteczną eksploatację 
bogactw podbitej przestrzeni oraz taniej indiańskiej siły roboczej.

W okresie zaciętej i nieprzerwanej rywalizacji z Francuzami o wpły-
wy w przyszłej Kanadzie nasilały się wśród osadników imperium nastroje 
probrytyjskie. Jeszcze bardziej uaktywniły się one po wojnie o niepodle-
głość Zjednoczonych Stanów Ameryki. Anna Brownell Jameson (1794–
1860), znana pisarka angielska, która ostatecznie nie zdecydowała się na 
dzielenie losu ze swoim mężem w kraju bez kultury i cywilizacji, lecz spę-
dziła tam dwa lata (1836–1838), próbując poznać swoją nową ojczyznę, 
zaobserwowała w Górnej Kanadzie (gdzie skupili się lojaliści) „wyraz bez-
granicznej lojalności wobec ojczystego kraju” („professing […] bound-
less loyalty to the mother country”)28. W Toronto, „młodej stolicy mło-
dej prowincji” z nieprzebytym lasem, oddalonym o pół mili od centrum, 

25 S. Hearne, Journey from the Prince of Wales’s Fort in Hudson Bay to the Northen Oce-
an, [w:] An Anthology of Canadian literature in English, op. cit., s. 25.

26 G. Vancouver, The Voyage of Captain Vancouver 1791–1795, cyt. za: Introduction, 
[w:] Canadian Exploration Literature, op. cit., s. 398–415. O imperialnym charakte-
rze czynności geograficznej i kartograficznej Vancouvera i  jego narracji o niej zob. 
m.in. współczesną powieść historyczną Burning Water George’a Boweringa oraz roz-
dział o niej: M. Kuester, The Deconstruction of the Imperial Master Narrative: George 
Bowering’s Burning Water, [w:] Crisis and Creativity in the New Literatures in English 
Canada, ed. by G. Davis, Amsterdam–Atlanta 1990, s. 99–110.

27 Ibid., s. 397: „is a powerful and unquestioning statement of the right – and obligation 
– of the British to rule the world commercially and culturally”.

28 A. Brownell Jameson, Winter Studies and Summer Rambles in Canada, [w:] An Antho-
logy of Canadian literature in English, op. cit., s. 52.
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w „mieście, które czterdzieści lat temu było pustynnym bagnem i które 
dopiero od dwudziestu lat zaczynało istnieć”, autorka Studiów Zimowych 
(1838) dostrzega kolonialny status ówczesnej Kanady oraz oddaje wraże-
nie „tymczasowości” miasta, którego istnienie warunkowane jest chęcią 
wzbogacenia się jego mieszkańców-przybyszy:

Kanada nie jest krajem, lecz kolonią, nie jest utożsamiana z najdroższymi uczu-
ciami i skojarzeniami, wspomnieniami i nadziejami jej mieszkańców: jest dla 
nich przybraną, nie rodzoną matką. Miłością i dumą obdarzają oni nie biedną 
Kanadę, lecz zamożną i szczęśliwą Anglię29.

Autorka nie neguje zmian tożsamościowych związanych z nadziejami 
przyszłych generacji. Ambiwalentny jest jednak jej stosunek do kanadyj-
skiej przyrody: podejmując się ryzykownej podróży bez męża w głąb kra-
ju, autorka odczuwa strach wywołany nieznanym, wrogim środowiskiem 
naturalnym, z drugiej strony budzą u niej zachwyt cudowne, nietknię-
te ręką człowieka krajobrazy. W swojej relacji z podróży niejednokrotnie 
podkreśla inną niż angielska relację kanadyjskiego człowieka do lasów. 
Masowe niszczenie dziewiczych puszcz przez osadników, bezmyślne, nie-
ekologiczne (używając dzisiejszej terminologii) pozbywanie się drzew dla 
zdobycia miejsca, często za pomocą wielkich, niszczących pożarów, skła-
niają Brownell Jameson ku wnioskowi, że „kanadyjski osadnik nienawidzi 
drzew, traktuje je jako swego naturalnego wroga, jak coś, co podlega znisz-
czeniu, wykorzenieniu, unicestwianiu, dokonywanemu przez wszystkich 
i na wszelkie sposoby”30.

Pierwszych osadników łączy – niezależnie od ich poglądów ideologicz-
nych i moralnych – postrzeganie nowych terenów jako pustynnej, dzikiej 
kolonii, poczucie samotności i wyobcowania, strach przed obcym otocze-
niem, a jednocześnie wielka potrzeba oswojenia nowej przestrzeni i pozy-
skania nowych obszarów osadniczych. Margaret Atwood, pisarka i autor-
ka jednej z pierwszych historii literatury kanadyjskiej, sądzi, iż:

29 Ibid., s. 52: „Canada is a colony, not a country, it is not identified with the dearest affec-
tations and associations, remembrances, and hopes of its inhabitants: it is to them an 
adopted, not real mother. Their love, their pride, are not for poor Canada, but for high 
and happy England”.

30 Ibid., s.  51: „A Canadian settler hates a  tree, regards it as his natural enemy, as 
something to be destroyed, eradicated, annihilated by all and any means”.
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kluczowym symbolem Kanady – potwierdzonym licznymi przykładami obec-
nymi tak w angielskojęzycznej literaturze kanadyjskiej, jak we francuskojęzycz-
nej – jest, bez wątpienia, przetrwanie (Survival, la Survivance). […]. Dla pierw-
szych badaczy i osadników znaczyło ono zwykłe przeżycie w obliczu „wrogich” 
elementów i/albo tubylców: osiąganie miejsca sposobu na przetrwanie31.

Te pierwsze narracje świadczą o pojawieniu się na dotychczas niezna-
nych, niezbadanych terenach alochtona, reprezentującego imperium 
„starego” człowieka, a  jednocześnie człowieka wystawionego na nowe 
doświadczenia, które wymagają od niego wykształcenia nowych cech. Na 
podłożu relacji pierwszych kolonistów stopniowo kształtowała się świado-
mość tożsamości Kanadyjczyków oraz ich literatura i życie intelektualne 
jako stopniowy proces przemiany „starego” w „nowe”.

Dla dzieci pierwszych osadników, potomstwa urodzonego w surowych 
warunkach oswajania nowej kolonii, północnoamerykańskie obszary stają 
się małą ojczyzną. W słynnej odpowiedzi na melancholijny poemat swe-
go stryjecznego dziadka i imiennika The Deserted Village (1770) (Opusz-
czona wioska), gdzie irlandzko-angielski poeta ze smutkiem obserwuje 
wyludnienie wsi, którą opuszczają rolnicy, szukając nowych możliwości 
w miastach przemysłowych i nowo odkrytych krajach Ameryki, Oliver 
Goldsmith junior (1794–1861), urodzony w kanadyjskim Saint Andrews, 
gloryfikuje piękno i majestatyczność właśnie tych zdobytych i zasiedlo-
nych przez Brytyjczyków przestrzeni. Tytuł jego poematu-odpowiedzi jest 
optymistyczny – The Rising Village (1825) (Wzrastająca wioska). Poeta nie 
ukrywa trudności i niebezpieczeństw, jakie spotkały pionierów, ich trau-
matycznej, wielkiej samotności:

Gdy osadnik patrzy w samotności
Na swój dom pośród drzew dzikości,
Jakże serce jego zamiera,
Gdzie żaden doń głos nie dociera,

31 M. Atwood, Survival. A  Thematic Guide to Canadian Literature, Concord 1991, 
s. 32–33: „The central symbol for Canada – and this is based on numerous instanc-
es of its occurrence in both English and French Canadian literature – is undoubtedly 
Survival, la Survivance. […] For early explores and settlers, it meant bare survival in 
face of ‘hostile’ elements and/or natives: carving out a place and a way of keeping alive. 
[…] the main idea is the first one: hanging on, staying alive”.
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Surowa cisza dzierży przestrzenie,
Karmiąc grozę i ponure ich cienie32.

Goldsmith z dumą opisuje bohaterskie usuwanie przeszkód uniemoż-
liwiających rozwój rolnictwa i stałego osadnictwa (tym w szczególności 
Anglicy różnili się od Francuzów, niedbających o zakorzenienie się na 
nowych terenach), m.in. spalenie pięknych, wysokich sosen w celu zało-
żenia farm:

[…] Spadają z wyżyn sosny wzniosłe,
Trzeszcząc, konary lecą rosłe,
Tryska z gałęzi spirala płomieni,
A tam, gdzie niegdyś las szumiał listowiem,
Kukurydzy zwycięskiej falują złote głowy33.

Goldsmith entuzjastycznie wysławia zwycięskie wyniki działań osied-
leńców i rozwój jego rodzimej Akadii w formie symbolicznego portretu 
prosperującej, rozwijającej się gospodarczo i kulturowo kanadyjskiej wsi 
pod „niebiosami Brytanii”34.

Przywiązanie do miejscowych realiów, pragnienie opowiadania o nich 
„regionalnym” głosem urzeczywistnił Thomas Chandler Haliburton 
(1796–1865), imigrant w drugim pokoleniu, nowoszkocki pisarz i prawnik, 
autor pierwszego utworu o tematyce kanadyjskiej, który zdobył większy 
rozgłos, zatytułowanego The Clockmaker (Zegarmistrz) (tom z lat 1837–
1840 oraz późniejsze tomy). Dowcipne listy z życia swoich krajan, pier-
wotnie skierowane do tygodnika „Nova Scotia” (wydawanego w Halifaxie, 

32 „When, looking round, the lonely settler sees / His home amid a wilderness of trees; 
/  How sinks his heart in those deep solitudes, /  Where not a  voice upon his ear 
intrudes; / Where solemn silence all the waste pervades, Heightening the horror of its 
gloomy shades”. O. Goldsmith, The Rising Village, [w:] An Anthology of Canadian lit-
erature in English, op. cit., s. 37.

33 „[…] from their heights the lofty pines descend, / And crackling, own their pond’rous 
lengths extend. / Soon from their boughs the curling flames arise, / And where the 
forest once its foliage spread, / The golden corn triumphant waves its head”. Ibid., 
s. 37–38.

34 Ibid., s. 35: „[…] the Rising Village of the land. / How chaste and splendid are the 
scenes that lie / Beneath the circle of Britannia’s sky!”. Warto dodać, że współcześni 
angielscy interpretatorzy tego utworu dostrzegają zawoalowaną niepokorność wobec 
imperium (matki-macochy), co zgadzało się ze zmianą ideologii autora – od impe-
rialnej do nacjonalistycznej. Zob. http://www.uwo.ca/english/canadianpoetry/cpjrn/
vol01/hughes.htm (12.10.2016).

http://www.uwo.ca/english/canadianpoetry/cpjrn/vol01/hughes.htm
http://www.uwo.ca/english/canadianpoetry/cpjrn/vol01/hughes.htm


OKSANA WERETIUK148

centrum kulturalnego i intelektualnego życia w Nowej Szkocji), twórca ten 
publikował z biegiem czasu w zbiorach opowiadań. Proza ta świadczyła już 
o rozwoju „niezależnej kanadyjskiej wyobraźni literackiej” – „nowoszko-
cka wspólnota literacka pragnęła przeciwstawić się kulturze kraju ojczyste-
go (imperium brytyjskiego), musiała zaznaczyć swą odrębność wobec tej 
kultury, jeśli chciała być uznana za autonomiczną, skoro zaczynała tworzyć 
literaturę narodową swego nowego domu” („of the culture of the mother 
country, against which the Canadian literary community needed to delim-
itate itself, if it against which the Canadian literary community needed 
to delimitate itself, if it was to start writing a national literature of the 
new home”35). Chociaż Haliburton pozostał wiernym synem imperium, 
jego regionalna świadomość literacka odzwierciedlała stopniowy rozwój 
nowej tożsamości narodowej, która w pełni ujawniła się już w trzy lata po 
śmierci pisarza, w politycznej, intelektualnej działalności twórców Konfe-
deracji oraz literackiej twórczości pisarzy nowego okresu historycznego.

Dzika i  surowa kolonia oraz jej nowa narodowość, oparta na gospo-
darce rolniczej, ale też rozwijająca w szybkim tempie swoją kulturę urba-
nistyczną, zaczynała niedługo przed Konfederacją mówić o sobie samej 
i o kształtowaniu się swej tożsamości nowym, własnym językiem. Kim był 
ten Nowy Człowiek i jak widział on swe charakterystyczne cechy?

Zarówno relacje pierwszych osadników Brytyjskiej Ameryki Północ-
nej, w których konfrontowali oni swoją angielskość (czy też brytyjskość) 
z doświadczeniem inności w swoich dziennikach, pamiętnikach i zapi-
skach z podróży, jak i dzieła urodzonych już w nowym kraju anglojęzycz-
nych pisarzy wskazują, że był to człowiek wywodzący się z europejskiego 
oświecenia, pragnący samodzielnie poszukiwać drogi własnego rozwo-
ju – podróżując, nieustannie się kształcąc, interesując się nauką i sztuką, 
ale przede wszystkim dążąc do zaspokojenia codziennych potrzeb. Musiał 
przecież przetrwać, a dopiero potem – zwyciężyć.

Obok pragnienia wiedzy i poznawania nowego pobudzała go do dalekiej 
podróży, osiedlenia i pracy w przyszłej Kanadzie nie mniej potężna żądza 
wzbogacenia się, wzmożona w epoce kapitalizmu przemysłowego i impe-
rializmu, szczególnie ujawniająca się zbiorowo w brytyjskiej chęci domi-
nacji politycznej i gospodarczej na całym świecie. Polityczno-gospodar-
cze idee metropolii miały wpływ na całe życie umysłowe ludzi żyjących 
w kolonii północnoamerykańskiej. Każdy cel działania, każda instytucja, 

35 K. Kolinská, K. Prajznerová, English-Canadian Literature, [w:] P. Kyloušek et al., Nous-
eux-moi. La quête de l’identité dans la littérature et le cinéma canadiens, Brno 2009, 
s. 141, 147, https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103620 (12.10.2016).

https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103620
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każda postawa pierwszego Kanadyjczyka były w mniejszym lub większym 
stopniu ukształtowane i „zabarwione” przez podstawową zasadę ojczy-
stego kapitalizmu, którą stanowiła maksymalna osobista korzyść ekono-
miczna.

Brytyjski osadnik był wiernym poddanym i obrońcą interesów swego 
imperium. Nawet pisząc z zachwytem o nieprzeciętnych cechach charak-
teru i umiejętnościach tubylców, zwykle zachowuje wobec nich dystans, 
postrzegając ich z imperialnej pozycji białego człowieka, a kolonizację rozu-
mie jako misję cywilizacyjną, budowę nowego świata dla Brytanii. W mia-
rę akceptacji nowej ojczyzny, skolonizowanej i sukcesywnie zmienianej 
przez pierwszych przybyszy, brytyjski osiedleniec drugiej generacji czuje 
się miejscowym, jego mentalność zmienia się z imperialnej na kolonialną36.

W niezwykle trudnych warunkach egzystencjalnych u nowego czło-
wieka wykształciły się całkiem nowe psycho-mentalne jakości, określone 
przez Northropa Frye’a jako „the garrison mentality” („mentalność twier-
dzy”) i opisane przezeń najpierw w Zakończeniu do Literary History of 
Canada (1965), następnie – w przedmowie do The Bush Garden (1971) jako 
specyficzny typ mentalności lub osobowości zamkniętych, zabarykado-
wanych w swojej małej placówce cywilizacyjnej osiedleńców, poddanych 
ekspozycji na stałe poczucie zagrożenia, zarówno ze strony dzikich abo-
rygenów, jak i ze strony dzikiej natury; osobowości, niedostrzegających 
możliwości swego istnienia poza grupą37. Bliska obecność wrogich Fran-
cuzów i Amerykanów jeszcze bardziej wyostrzyła ten typ postawy. „Men-
talności twierdzy” towarzyszył określony stan emocjonalny, co wpłynęło 
na wytworzenie specyficznego modelu kultury (wartości, reguł postępo-
wania, obyczajów, mitów, języka – kształtowanych w sytuacji zagrożenia 
i poczucia znajdowania się w obronnej twierdzy). Frye był pierwszym, któ-
ry „wyznaczył dekolonizowaną przestrzeń narodowo-kulturową i określił 
kanadyjską »mentalność twierdzy« jako jeden z fundamentalnych tropów 

36 Postawa ta przetrwa aż do końca lat pięćdziesiątych XX wieku, do momentu wiel-
kich politycznych, dekolonizacyjnych zmian i wytworzenia się postkolonialnych form 
myślenia o dziedzictwie Nowego Świata.

37 N. Frye, Conclusion, [w:] Literary History of Canada. Canadian Literature in English, 
general editor Carl F. Klinck, University of Toronto Press 1965, s. xiv, http://northrop-
frye-thebushgarden.blogspot.com/2009/02/conclusion-to-literary-history-of.html 
(22.11.2016). Zob. też Garrison Mentality, [w:] Literary History of Canada. Canadian 
Literature in English, general editor C. F. Klinck, Toronto 1976, s. 27, 162, 165.

http://northropfrye-thebushgarden.blogspot.com/2009/02/conclusion-to-literary-history-of.html
http://northropfrye-thebushgarden.blogspot.com/2009/02/conclusion-to-literary-history-of.html
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zniewolonego (skolonizowanego) rozumu”38 i ukazał go na przykładzie 
twórczości pierwszych Kanadyjczyków.

Pierwszy Kanadyjczyk widział w przyrodzie swego zaciętego wroga. 
W  przywołanym już Zakończeniu do Literary History of Canada Frye 
notuje, że przez długi czas był pod wrażeniem „właściwego dla poezji 
kanadyjskiej tonu głębokiego, panicznego lęku przed przyrodą”39. Lęk ten 
ujawnił się szczególnie w poezji okresu romantyzmu i był naturalną kon-
tynuacją wrogiego stosunku pierwszych osadników do groźnej, chaotycz-
nej i nieobliczalnej natury. Margaret Atwood uważała taką postawę wobec 
przyrody za atrybutywną cechę całej literatury kanadyjskiej:

Przyroda, widziana jako martwa lub żywa, ale obojętna, lub żywa i aktywnie 
wroga wobec człowieka staje się wspólnym obrazem w literaturze kanadyjskiej. 
Skutkiem martwej albo obojętnej Natury jest odizolowany albo „wyobcowany” 
człowiek; skutkiem aktywnie wrogiej Przyrody jest zwykle człowiek martwy, 
a z pewnością człowiek zagrożony40.

W swojej ekspansji nowy człowiek przyszłej Kanady pokonywał strach 
i pokonywał swego „zaciętego” wroga. Poczucie obcości wobec przyrody, 
wrogość wobec niej odróżniały brytyjskiego przesiedleńca od rdzennych 
mieszkańców, dla których współtworzyła ona z nimi całość. Obsesyjne 
myślenie o otoczeniu przyrodniczym, traktowanie walki z nim jak sensu 
życia, a pokonanie lasów, prerii i jezior jako sposobu rozwoju własnej oso-
bowości wyodrębniało jednak osadników z europejskich wspólnot i tym 
samym przyczyniło się do ukształtowania nowej tożsamości narodowej.

Relacje literackie pierwszych osadników i ich dzieci z jednej strony róż-
nobarwnie odzwierciedlają proces rodzenia się człowieka o nowej men-
talności, nowej postawie wobec otoczenia, nowej tożsamości narodowej. 
Z drugiej zaś strony przyśpieszają proces tożsamościowego dojrzewania 
nowego człowieka, Kanadyjczyka.

38 Northrop Frye’s Canadian Literary Criticism and Its Influence, ed. by B. Gorjup, Toron-
to–Buffalo–London 2009, s. 3.

39 N. Frye, Conclusion, op. cit.
40 M. Atwood, Survival. A Thematic Guide to Canadian Literature, op. cit., s. 54: „Nature 

seen as dead, or alive but indifferent, or alive and actively hostile towards a man is 
a common image in Canadian literature. The result of dead or indifferent Nature is an 
isolated or »alienated« man; the result of an actively hostile Nature is usually a dead 
man, and certainly a threatened one”.
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Abstract

Literary and Intellectual Expressions of the “New Man” – the British Canadian: 
From the Accounts of the First Settlers through the Acts of Confederation

In her discourse about the first English settlers of North America, the author aims to 
determine the attributes of the typical Canadian, a man from a new geographical place 
and historical time predating the development of capitalism and imperialism. From the 
perspective of social and philosophical anthropology, this new man is analyzed as a mem-
ber of a particular human community (colony, English language, British Empire), a large 
social unit whose members have in common geographical area, norms, and values. Inch 
by inch, this community forges the specific Canadian identity in a polyethnic society. The 
first English Canadians, their emotions and quandaries, are examined through their rela-
tions with their parent state, government institutions, the First Nations, and the North 
American wilderness, as well as their economic, spiritual, and literary activity. A selection 
of fiction and nonfiction texts is used to illustrate these deliberations.
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
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Między starym a nowym. Poetyckie 
wizje nowego człowieka w La Légende 
d’un peuple Louisa Fréchette’a

Louis Fréchette (1839–1908) to kanadyjski poeta, nowelista, dramaturg 
i dziennikarz, którego dorobek literacki prezentuje się równie okazale co 
honory, którymi chętnie obdarzali go współcześni1. Świadczą o tym roz-
poczęte pięć lat przed jego śmiercią przygotowania do wydania jego Opera 
omnia, które w planach miały liczyć aż 16 tomów (światło dzienne ujrzały 
zaledwie trzy woluminy)2. Literackimi wzorcami Fréchette’a byli niewąt-
pliwie Alphonse de Lamartine, François-René de Chateaubriand, a prze-
de wszystkim Wiktor Hugo. Na gruncie rodzimym za swojego mistrza 

1 W roku 1880 poeta zostaje laureatem Nagrody Montyona, przyznanej mu przez Aka-
demię Francuską za zbiorek poetycki pt. Les Fleurs boréales; w 1898 roku przewodni-
czy honorowo montrealskiej Szkole Literackiej (l’École littéraire de Montréal); w 1900 
roku zostaje przewodniczącym Société royale du Canada; w latach 1905–1906 prze-
wodniczy komitetowi powołanemu w celu budowy pomnika na cześć Oktawiusza 
Crémazie’go.

2 J. Blais, Fréchette, Louis, [w:] Dictionnaire biographique du Canada, t. 13, Univer-
sité Laval, University of Toronto 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/frechette_
louis_13F.html (10.02.2017).

https://doi.org/10.21906/9788376431437.10
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uważał zaś poeta Oktawiusza Crémaziego, którego twórczości był konty-
nuatorem jako piewca kultu przodków.

Po śmierci Fréchette’a zainteresowanie jego twórczością stopniowo 
maleje, bowiem nowe pokolenie twórców i krytyków literackich zaczyna 
żyć już innymi dylematami. W pierwszej połowie ubiegłego stulecia środo-
wisko twórcze dzielą zasadnicze spory o charakter i język rozwijającej się 
nad rzeką Świętego Wawrzyńca literatury frankokanadyjskiej3. Polemika 
literacka koncentruje się bardziej na teraźniejszości i przyszłości literatu-
ry francuskojęzycznej Kanady, a twórczość Fréchette’a – wraz z jej aspek-
tami narodowymi, akcentującymi kult przodków – popada w zapomnie-
nie, nie odpowiadając już literackim zapatrywaniom następnych pokoleń4. 
Stosunkowo rzadko pochylają się nad poezją Fréchette’a również badacze 
literatury. Do 1968 roku powstało niewiele opracowań poświęconych jego 
twórczości poetyckiej5.

W samym sercu patriotycznego nurtu poezji kanadyjskiego romantyka 
znajduje się dzieło pokaźnych rozmiarów, rodzaj poematu, pretendujące 
do miana epopei narodowej pt. La Légende d’un peuple6. Na jego kompo-
zycję składają się trzy części: pierwsza przedstawia wizję odkrycia Ame-
ryki, w tym Kanady, wizję odkrywców, misjonarzy, pierwszych osadni-
ków oraz ich walki z plemieniem Irokezów; druga zawiera opisy wydarzeń 
z wojny przeciwko Brytyjczykom (wojna siedmioletnia, 1756–1763) oraz jej 
rezultaty; trzecia część natomiast przytacza niektóre wydarzenia z czasów 
rządów brytyjskich, epoki współczesnej autorowi.

Tytuł, koncepcję oraz formę dzieła zaczerpnął kanadyjski poeta z Legen-
dy wieków (La Légende des siècles, 1855–1876) Wiktora Hugo7. Obie Legen-
dy (la Légende des siècles i la Légende d’un peuple) są utworami epickimi 

3 M. Biron et al., Histoire de la littérature québécoise, Montreal 2010, s. 149–274.
4 Świadczy o tym częstotliwość wydań dzieł Fréchette’a, np. La Légende d’un peuple 

została wydana drukiem cztery razy w latach: 1887, 1890, 1897 i w 1989. O ile trzy 
pierwsze edycje ujrzały światło dzienne w niewielkich odstępach czasu (jeszcze za 
życia poety), o tyle na czwartą edycję czekać trzeba było prawie sto lat.

5 G. Tougas, A Checklist of Printed Materials Relating to French-Canadian Literature, 
1763–1968, Vancouver 1973, s. 66–68. Dodajmy, iż listę tę uzupełnia spis opracowań 
oraz wydań tekstów (od 1876 do 2014) dostępny na stronie internetowej wirtualnej 
biblioteki La Bibliothèque indépendantiste (http://biblio.republiquelibre.org/Louis-
-Honor%C3%A9_Fr%C3%A9chette, 10.02.2017).

6 Obszerne streszczenie wraz z pobieżną analizą dzieła znaleźć można w następującym 
opracowaniu: M. Dugas, Un romantique canadien. Louis Fréchette, 1839–1908, Mon-
tréal 1946, s. 127–176.

7 Na temat wpływu Legendy wieków na dzieło Fréchette’a zob. L. A. Bisson, Le Roman-
tisme Littéraire au Canada Français, Paris 1932, s. 199–205.

http://biblio.republiquelibre.org/Louis-Honor%C3%A9_Fr%C3%A9chette
http://biblio.republiquelibre.org/Louis-Honor%C3%A9_Fr%C3%A9chette


MIęDzy STARyM A NOWyM. POETyCKIE WIzJE NOWEGO CzŁOWIEKA… 155

składającymi się z mniejszych części, które z kolei zawierają utwory epi-
ckie niewielkich rozmiarów, ich głównym metrum jest aleksandryn, prze-
platany niekiedy ośmiozgłoskowcem. Oprócz narracji epickich w  obu 
Legendach znajdujemy również partie dialogowe. Co ciekawe, jeśli w spo-
sób bardzo ogólny zestawimy obydwa dzieła, to okaże się, że Fréchette 
nie tylko czerpie z Legendy Wiktora Hugo, ale także – na swój skrom-
ny sposób –  tę Legendę uzupełnia. Autor Nędzników w swoim poema-
cie opisuje co prawda wizje rozwoju ludzkości, tj. różnych cywilizacji, 
ale pomija (poza drobnymi wzmiankami) wizję Ameryki. W kontekście 
całościowej wizji ludzkości i świata można chyba powiedzieć, iż Fréchet-
te, pisząc o Ameryce, dodaje ten brakujący element, choć dzieło kana-
dyjskiego poety, pod wieloma aspektami, wypada bardzo blado w zesta-
wieniu z epopeją Hugo. Mimo wszystko nasuwa się stwierdzenie, iż o ile 
francuski romantyk w swoich wizjach poetyckich ukazuje ewolucję stare-
go świata, o tyle Fréchette przedstawia świat nowy, a wraz z nim nowego  
człowieka.

Należy teraz zadać sobie ważne pytanie: jak można wyłonić z dzieła eta-
py konstytuowania się nowego człowieka? Z jednej strony, rzecz oczywista, 
metodologia musi się opierać na tekście źródłowym, z drugiej zaś – powin-
na czerpać z danych kulturowych, pozaliterackich, dotyczących tożsa-
mości francuskojęzycznej Kanady, którą w dalszej kolejności należałoby 
w jakiś sposób zdefiniować. Wyłońmy zatem dwa kryteria, które nazwie-
my kolejno kryterium filologicznym (odnoszącym się do tekstu źródło-
wego) oraz kulturowym (odnoszącym się do informacji na temat szeroko 
rozumianej kultury quebeckiej).

Kryterium filologiczne narzuca kilka ograniczeń. Po pierwsze, ze wzglę-
du na duże rozmiary tekstu źródłowego, dokonano wyboru tekstów, które 
można sklasyfikować jako reprezentatywne. Po drugie, w celu uchwycenia 
g l o b a l n e g o  charakteru poetyckiej wizji nowego człowieka w utworze, 
wyodrębniono te spośród wizji poetyckich, które stanowią etapy przej-
ściowe, składające się na proces wytwarzania się nowych wartości kultu-
rowych w świecie przedstawionym w dziele. Są to następujące kategorie: 
stary człowiek w nowym świecie, stary świat w nowym człowieku, nowy 
człowiek w nowym świecie, nowy świat w nowym człowieku. Do każdej 
z kategorii przypisano po jednej lub więcej wizji poetyckich.

Kryterium kulturowe powinno, jak to już powiedziano, dotyczyć toż-
samości kulturowej mieszkańców francuskojęzycznej Kanady. Od razu 
nasuwa się pytanie: jak można tę kulturę i  tożsamość zdefiniować? 
Jeden ze współczesnych quebeckich historyków idei, Yvan Lamonde (ur. 
1944), w swojej książce pt. Allégeances et dépendances. L’histoire d’une 
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ambivalence identitaire8 w oryginalny sposób przedstawił próbę definicji 
współczesnej quebeckiej tożsamości. Dodajmy na marginesie, iż jednym 
z zainteresowań badawczych Lamonde’a jest badanie amerykańskości kul-
tury quebeckej. To właśnie w tym kontekście9 zaproponował on następują-
ce równanie, które ma w schematyczny sposób przedstawiać współczesną 
kulturę Québecu10:

Q = (–F) + (GB) + (USA2) – (R) + (C)

Według Lamonde’a, na powyższe równanie składają się następujące 
dominanty: Francja (F), Wielka Brytania (GB), Stany Zjednoczone (USA), 
Kościół rzymsko-katolicki (R) oraz Kanada (C). Quebecki historyk twier-
dzi więc, iż współczesna kultura Québecu zawiera znacznie mniej cech 
kultury francuskiej (europejskiej), niż się powszechnie uważa (–F). Pod-
kreśla też związki z Wielką Brytanią (GB). Następnie akcentuje rolę Sta-
nów Zjednoczonych (USA2). Słusznie stwierdza duże osłabienie wpływów 
Kościoła rzymskiego (–R) oraz zaznacza chęć Quebekczyków do pozosta-
nia w Kanadzie jako federalnej strukturze państwowej (niepowodzenie 
dwóch referendów 1980, 1995).

Przyjęte przez nas kryterium kulturowe zostało oparte na równaniu 
Lamonde’a, które, jak już powiedziano, stanowi próbę zdefiniowania 
w s p ó ł c z e s n e j  tożsamości quebeckej. W naszych rozważaniach rów-
nanie: Q = (–F) + (GB) + (USA2) – (R) + (C), stanowi postać końcową, lecz 
nie docelową. Przypomnijmy, że La Légende d’un peuple została wydana 
w 1887 roku. To zatem ta data jest datą docelową, jest to swoisty termi-
nus ante quem. Oczywiście dominanty wchodzące w skład równania będą 
miały różną biegunowość (+ lub –) w zależności od określonego momentu 
w historii, którego odzwierciedleniem będzie konkretna wizja poetycka.

Zastosowanie obu kryteriów (filologicznego i kulturowego) jednocześ-
nie, na zasadzie siatki „metodologicznej”, może dać ciekawe rezultaty. 
Zadaniem, które w tym miejscu należy sobie postawić, jest próba rekon-
strukcji procesu wytwarzania się nowych tożsamości kulturowych, znaj-
dujących swój wyraz w opisach postaci literackich rozproszonych w czasie 
i przestrzeni świata przedstawionego.

8 Y. Lamonde, Allégeances et dépendances. L’histoire d’une ambivalence identitaire, 
Montréal 2001.

9 Ibid., s. 8, 29–30.
10 Odmianę nazwy własnej „Québec” przyjmuję za prof. Józefem Kwaterko (por. Dialogi 

z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Québecu i na Karaibach, Kraków 2003).
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Poniżej zostaną zaprezentowane cztery etapy konstytuowania się nowej 
kultury w świecie przedstawionym w dziele. Procedować będziemy od naj-
mniej do najbardziej rozwiniętego etapu:

[Q] = (F) + (R) => „Stary człowiek w nowym świecie”.
[Q] = (F2) – (GB) + (R) => „Stary świat w nowym człowieku”.
Q = (F2) + (GB) – (USA) + (R) => „Nowy człowiek w nowym świecie”.
Q = ((-)F) + (GB) + (USA) + (R) + (C) => „Nowy świat w nowym człowieku”.

„Stary człowiek w nowym świecie”  
[Q] = (F) + (R)  
Francuz ancien régime’u

Materiał źródłowy przyporządkowany do tej kategorii prezentuje się oka-
zale, stanowi bowiem ponad jedną trzecią całego utworu, odpowiadając 
całej pierwszej części poematu (Première époque). Ponieważ artykuł ma 
swoje ramy objętościowe, ograniczymy się do wyboru jednego opisu posta-
ci (dwie wizje), która posłuży za ilustrację. A któż może lepiej zilustrować 
wizję starego człowieka w nowym świecie niż Jacques Cartier, odkrywca 
Nowej Francji (1534)?

Cartier przedstawiany jest prawie wyłącznie w kontekście katolickim. 
Zatrzymajmy się teraz nad dwiema wybranymi wizjami Odkrywcy 
odzwierciedlającymi ten stan rzeczy.

Tekst, z którego została zaczerpnięta pierwsza wizja, przedstawia drugą 
z trzech wypraw11 do Nowego Świata. Elementy zawarte w opisie odpo-
wiadają prawdzie historycznej12. 16 maja odbywa się uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego, natomiast marynarze wyruszają w podróż trzy dni 
później, tj. we wspomnienie Świętego Iwona, patrona żeglarzy (19 maja). 
Sama wizja prezentuje się zaś następująco (zwróćmy uwagę na elementy 
religijne): Oto widzimy wnętrze katedry w Saint-Malo13, wszędzie pełno 
wiernych, jest dzień P i ę ć d z i e s i ą t n i c y . Panuje cisza. Wśród tłu-
mu dostrzegamy grupę marynarzy o schylonych głowach, m o d l ą c y c h 
s i ę  w   c i s z y  n a  k o l a n a c h ,  b l i s k o  b a l a s e k. Jeden z nich 

11 Pierwsza wyprawa od 20 kwietnia do 10 maja 1534, druga wyprawa w latach 1535–
1536, trzecia wyprawa w latach 1541–1542.

12 J. Lacoursière et al., Canada-Québec. 1534–2000, Québec 2006, s. 26.
13 Miasto portowe w Bretanii, z którego wywodził się Jacques Cartier.
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wyróżnia się wzrostem i dumną postawą, jest to – rzecz jasna – sam Car-
tier. Nagle dźwięk organów przerywa ciszę i podrywa tłum – rozbrzmiewa 
z wszystkich gardeł hymn Veni Creator.

Agenouillé tout près des balustres bénits,
Un groupe de marins que le hâle a brunis,
Devant le Dieu qui fait le calme et la tempête,
Dans le recueillement prie en courbant la tête.
Un homme au front serein, au port ferme et vaillant,
Calme comme un héros, fier comme un Castillan,
L’allure mâle et l’œil avide d’aventure,
Domine chacun d’eux par sa haute stature.
C’est Cartier, c’est le chef par la France indiqué ;
C’est l’apôtre nouveau par le destin marqué
Pour aller, en dépit de l’océan qui gronde,
Porter le verbe saint à l’autre bout du monde !
Un éclair brille au front de ce prédestiné.
Soudain, du sanctuaire un signal est donné,
Et, sous les vastes nefs, pendant que l’orgue roule
Son accord grandiose et sonore, la foule
Se lève, et, délirante, en un cri de stentor,
Entonne en frémissant le Veni, Creator !14

(Przy balaskach marynarze o twarzach opalonych gorącym wiatrem, na kola-
nach modlą się w skupieniu, zginając karki przed Bogiem, Panem burzy i ciszy 
na morzu15.
Jeden z nich, o pogodnym obliczu, postawie mocnej i dzielnej, męski, spokojny 
niczym heros, dumny niczym Hiszpan, o spojrzeniu żądnym przygód, góruje 
nad pozostałymi swym wysokim wzrostem.
To Cartier, to przywódca wskazany przez Francję; to nowy apostoł, którego 
przeznaczeniem jest zanieść Słowo Boże na drugi koniec świata wbrew huczą-
cym falom oceanu! Blask błyskawicy lśni na obliczu tego wybrańca losu. Nag-
le dają znak przy ołtarzu i podczas gdy organy wydobywają z siebie wspania-
ły i dźwięcznie brzmiący akord, tłum wiernych pod sklepieniami naw zrywa 

14 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, [Trois-Rivières] 1989, s. 53–54. Tekst edycji nie 
posiada numeracji wierszy, dlatego ograniczam się do podania numerów stron.

15 Por. Mt 8, 23–27.
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się i  potężnym głosem w  szaleńczym zapale intonuje drżąco Veni, Creator 
Spiritus!16)

Jeśli przyjrzymy się bliżej wizji, okaże się, iż jest ona ciekawie skonstru-
owana. Na planie ogólnym mamy do czynienia z nagłym przejściem od 
ciszy do hałasu. Jest to cisza przed burzą. Organy zaczynają grać, scena 
przechodzi od spokoju do gwałtowności. Tak jak w świecie natury blask 
błyskawicy poprzedza grom, podobnie i tu „grom” organów jest poprze-
dzony blaskiem błyskawicy, który jaśnieje na obliczu Cartiera. Relacja: 
błysk (na obliczu odkrywcy) – grom (odgłos kościoła), może wskazywać 
na substancjalną jedność postaci Cartiera z Kościołem. Grom przecież jest 
odgłosem uderzenia jednej i tej samej błyskawicy, stanowiąc jedno zjawi-
sko: „Blask błyskawicy lśni na obliczu tego wybrańca losu” (Un éclair brille 
au front de ce prédestiné).

Zwróćmy również uwagę na wyrażenia ewokujące burzę: grupa maryna-
rzy modli się przed Bogiem, Panem burzy i ciszy na morzu (Devant le Dieu 
qui fait le calme et la tempête). Oba elementy – i cisza, i burza – są tu wyra-
żone dosłownie. Na uwagę zasługuje również użycie słowa nefs (łac. navis, 
pl. okręt, w dalszym znaczeniu – nawa), które wzmacnia dodatkowo sym-
bolika Kościoła-łodzi i które wpisuje się nie tylko w przywołany wcześniej 
kontekst burzy, lecz także w kontekst wyprawy drogą morską do Nowe-
go Świata. W końcu nazwanie Odkrywcy „nowym apostołem” (l’apôtre 
nouveau), który ma „zanieść Słowo Boże na drugi koniec świata” (Porter 
le verbe saint à l’autre bout du monde), podkreśla religijny charakter wizji 
i współgra z interpretacją błyskawicy i grzmotu, tj. jedności Odkrywcy 
z Kościołem. Zgodnie z obrazem wyrażonym w tekście wyprawa Cartiera 
ma wyraźnie pobudki religijne.

Druga wizja to wizja iście romantyczna. Podmiot liryczny (człowiek 
XIX wieku), podróżnik, dociera wraz z grupą i przewodnikiem do małe-
go kościółka, w którym prawdopodobnie modlą się Cartier i jego mary-
narze. Zaczyna zapadać zmrok. Podczas gdy podróżnicy udają się w drogę 
powrotną do parowca, który czeka na nich u podnóża wzniesienia, pod-
miot liryczny pozostaje na miejscu i, w samotności, pogrąża się w rozmy-
ślaniach, wyobrażając sobie scenę pierwszej mszy na ziemi kanadyjskiej. 
Po raz kolejny Cartier pojawia się na kolanach, w kontekście wyraźnie reli-
gijnym:

16 Wszystkie cytowane fragmenty wierszy Legendy Fréchette’a zostały przetłumaczone 
prozą przez autora niniejszego artykułu.
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Derrière nous, dans l’ombre, un petit sanctuaire,
Temple paroissial de cet obscur canton,
Dressait son humble seuil au lieu même où, dit-on,
Quelque cents ans passés, sur un autel rustique,
Pendant que le refrain de quelque vieux cantique
Étonnait les échos de ces monts inconnus,
Devant Cartier et ses hardis marins, venus
Pour arracher ces bords aux primitifs servages,
Pour la première fois sur ces fauves rivages,
Un vieux prêtre breton, humble médiateur,
Offrit au Dieu vivant le sang du Rédempteur17.
[…]
Je vous revis, là, tous ensemble agenouillés,
Rudes marins bretons, dans vos cabans souillés
Et raidis sous l’embrun des mers tempêtueuses,
Au milieu de ce cirque aux croupes montueuses,
Au fond de ce désert, loin du monde connu,
Offrant à l’Éternel, tête basse et front nu,
Sur le seuil redouté d’un monde ouvrant ses portes
L’holocauste divin qui fait les âmes fortes.
Entre l’homme et le ciel sublime effusion !18

(Za nami, w cieniu, małe sanktuarium – kościółek parafialny tego ponurego 
kantonu – zapraszało w swe skromne progi, tam, gdzie, jak powiadają, kilka-
set lat temu na skromnym ołtarzu, wśród śpiewu refrenu jakiejś starej pieśni 
rozbrzmiewającej echem w tych nieznanych górach, stary kapłan Bretończyk, 
pokorny pośrednik, ofiarował po raz pierwszy Bogu Żywemu krew Odkupicie-
la w tej dzikiej krainie, na oczach Cartiera i jego śmiałych marynarzy, którzy 
przybyli tu, by wyrwać tę ziemię z rąk prymitywnych dzikusów.
[…]
Ujrzałem was ponownie w tym miejscu, razem klęczących, srogich, bretoń-
skich marynarzy w zabrudzonych, zesztywniałych od morskiego, sztormowe-
go powietrza kaftanach, w samym środku grzbietów górskich, w sercu tego 
pustkowia, daleko od znanego wam świata, gdy na nowym, straszliwym lądzie, 
który przed wami swoje drzwi otwierał, schyliwszy głowy, zdjąwszy czapki, 
ofiarowywaliście Bogu wiecznemu boskie całopalenie, które wzmacnia dusze. 
Między niebem a ludźmi wzniosła wylewność!)

17 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 64.
18 Ibid., s. 65.
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Przedstawione powyżej obydwa przykłady ewokują postać Cartiera 
w kontekstach religijnych, katolickich (katedra w Saint-Malo, kościółek 
w Saguenay). Wszytko to znajduje swoje potwierdzenie w przedstawionym 
wcześniej równaniu: [Q] = (F) + (R), w którym elementowi francuskiemu 
towarzyszy, bardzo uwypuklony, element eklezjastyczny.

„Stary świat w nowym człowieku”  
[Q] = (F2) – (GB) + (R)  
kanadyjski Francuz

Przyglądając się następnemu stadium równania ([Q] = (F2) – (GB) + (R)), 
należy zatrzymać się przy sformułowaniu „stary świat w nowym człowie-
ku”. Wyrażenie „stary świat” oznacza tu nie kontynent europejski, lecz 
Nową Francję, jako część królestwa Francji, która przechodzi pod wła-
danie brytyjskie, co wywołuje dwojaką reakcje kanadyjskich Francuzów. 
Po pierwsze, ludność stawia desperacki opór i podejmuje walkę z Brytyj-
czykami, co w równaniu znajduje odzwierciedlenie w –(GB). Po drugie, 
reakcją na oderwanie od Francji jest jeszcze większe, choć niestety naiwne 
i jednostronne mentalne związanie się z nią, stąd dominanta (F) przyjmuje 
postać (F2). Wyrażenie „nowy człowiek” oznacza tu, rzecz jasna, Francuza, 
który staje się formalnie Brytyjczykiem.

Wizję starego świata w nowym człowieku można by określić jako despe-
racki opór przeciwko najeźdźcom, który stopniowo zamienia się w inercję. 
Jest to zatem wizja nowego człowieka i umierającego w nim starego świa-
ta. Tekst źródłowy dostarcza bogatego materiału, który odpowiada mniej 
więcej drugiej epoce (Deuxième époque) epopei Fréchette’a. Rzeczą nie-
możliwą jest omówienie w tym miejscu wszystkich przykładów, dlatego 
ograniczymy się do wyboru tekstów.

Ciekawą sekwencję stanowią dwa teksty epickie przedstawiające kolej-
no dwóch bohaterów romantycznych. Każda z wizji kończy się tragicznie, 
przedstawiając śmierć postaci – symbol fatalnego końca Nowej Francji. Są 
to: Jean Sauriol oraz Cadot, dowódca fortu o nazwie fort Sauvage.

Jean Sauriol to weteran, człowiek w sile wieku, który podejmuje samotną 
walkę partyzancką z okupantem. Ukrywając się w lasach i walcząc nocą, 
sam jeden zabija wielu Brytyjczyków. Z pomocą tym ostatnim przycho-
dzi jednak klimat, zima zmusza bohatera do wycofania się w góry, gdzie 
znajduje schronienie w jamie niedźwiedzia. Wkrótce zostaje wytropiony 
przez żołnierzy brytyjskich i osaczony. Bohater posuwa się wówczas do 
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desperackiego czynu. Mierzy z pistoletu do beczki z prochem, po czym, 
oddając strzał, zabija nie tylko siebie, ale i wszystkich wrogich żołnierzy. 
Tuż przed naciśnięciem spustu zwraca się tymi słowami do swoich tropi-
cieli:

– Messieurs, dit-il, avant que nous partions ensemble,
Écoutez bien ces mots que je dis sans remord :
Je suis un meurtrier, je me condamne à mort !
Mais vous, les agresseurs ! vous, nation vorace !
Oui, vous, les éternels ennemis de ma race !
Bourreaux de mon pays, vous mourrez avec moi !
Il dit, et, froidement, sans hâte, sans émoi,
Tire son pistolet dans le baril de poudre…
Tout disparut. Ce fut comme un éclat de foudre19.

(Panowie, rzecze, zanim razem zginiemy, posłuchajcie dobrze tych słów, któ-
re dziś wypowiadam z czystym sumieniem: „Jestem mordercą i skazuję się na 
śmierć! Ale wy, agresorzy! wy, naród chciwy zdobyczy!
Tak, wy, odwieczni wrogowie mojego narodu!
Wy, dręczyciele mojego kraju, wy giniecie dziś ze mną!”. To powiedziawszy, bez 
pośpiechu ni przejęcia, z zimną krwią, wystrzelił z pistoletu do beczki z pro-
chem…
Wszystko zniknęło. Było to jak uderzenie pioruna.)

Choć podejmuje desperacką walkę o przetrwanie, stary świat w nowym 
człowieku kończy się bardzo gwałtownie w tej wizji poetyckiej. Jean Sau-
riol podczas pierwszej zasadzki zastawionej na Brytyjczyków krzyczy po 
trzykroć Vive la France. Chciałoby się rzec: jeszcze Francja nie zginęła, 
póki my żyjemy. Wiersz nie jest jednak optymistyczny, ponieważ koń-
czy się gwałtowną śmiercią bohatera, który, jak biblijny Samson, zabie-
ra ze sobą do grobu tylu żołnierzy, ilu tylko zdoła. Podobnie i stary świat 
(symbolizowany tutaj przez przynależność polityczną do Francji) umiera 
w nowym człowieku, stanowiąc dalszy etap w jego ewolucji.

Drugą wizją poetycką jest przedstawienie postaci Cadota – dowódcy for-
tu Sauvage. Jest to kolejna postawa sprzeciwu wobec końca starego świata. 
Oto dowódca fortu buntuje się przeciwko Wielkiej Brytanii, przybijając 
flagę francuską do masztu. Przybywa wysłaniec brytyjski, który żądając 
ściągnięcia flagi, zostaje odesłany z niczym. Rozpoczyna się bunt. Cadot 

19 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 162.
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wraz z załogą przygotowuje się przez pół roku do oblężenia. Na wiosnę 
przybywają okręty brytyjskie, toczą się zażarte walki, jednakże bez uzy-
skania wyraźnej przewagi żadnej ze stron. W końcu Brytyjczycy wycofu-
ją się i zapada decyzja o odłożeniu dalszych walk na później. Następnie 
wybucha rewolucja amerykańska, która mocno angażuje siły brytyjskie. 
Cadot, jego ludzie i  jego fort zostają zapomniani. Jest to, jak się wydaje, 
najistotniejszy element z perspektywy interesujących nas rozważań.

Zdziesiątkowana przez pierwszy brytyjski szturm francuska załoga for-
tu spędza w nim dwadzieścia lat! Zapomniani, nawet przez swoich wro-
gów, patrioci starzeją się i umierają, pozostaje tylko Cadot, który trwa na 
posterunku do końca. Patrząc w stronę Francji, jakby szukając wybawie-
nia, starzec zalewa się łzami. Flaga wciąż wisi na maszcie:

Vingt ans sont écoulés. Cadot n’est plus qu’une ombre.
Dans les ennuis sans fin, dans les transes sans nombre,
Mais sans que son courage ait un instant failli,
Le pauvre solitaire avant l’âge a vieilli.
Il est tout blanc ; sa main tremble sur la détente
De son mousquet rouillé, dont la voix éclatante
N’éveille plus l’écho des grands bois giboyeux.
Seul avec un vieux chien sauvage au poil rugueux,
Fidèle compagnon de sa vie isolée,
Il montait quelquefois sur la tour ébranlée
Où flottaient les haillons troués du drapeau blanc ;
Et là, pensif, courbé sur son bâton tremblant,
Comme s’il eût encor rêvé de délivrance,
Il regardait longtemps du côté de la France,
Et puis s’agenouillait, pendant que de ses yeux
De longs pleurs de vieillard coulaient silencieux20.

(Minęło dwadzieścia lat. Cadot był już tylko cienieniem dawnego siebie. W nie-
kończących się zmartwieniach, w trwogach bez liku, choć odwaga nie opuściła 
go nawet na chwilę, przedwcześnie zestarzał się w samotności. Włos siwy, cera 
blada, drżąca ręka na spuście zardzewiałego muszkietu, którego głośny dźwięk 
nie odbija się już echem w tych wielkich lasach pełnych zwierzyny łownej. Pozo-
stał sam, mając za jedynego wiernego towarzysza swojego samotniczego życia 
starego, szorstkowłosego psa, przybłędę. Wchodził też czasami na rozchwianą 

20 Ibid., s. 174.
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wieżę, gdzie powiewał na wietrze podziurawiony łachman białej flagi21. I tam, 
zamyślony, zgarbiony, podpierając się drżącymi rękoma na swoim kiju, jak gdy-
by marzył jeszcze o tym, że przyjdzie wybawienie, spoglądał długo w stronę 
Francji. Następnie klękał, a z oczu, w ciszy, spływały mu długie strugi łez.)

Śmierć Cadota przedstawia się równie dramatycznie: pewnej zimy 
zauważono, że flaga zniknęła z masztu. Dowódca umarł w zapomnieniu. 
W forcie znaleziono jego nagie, zamarznięte ciało, owinięte w tę samą fla-
gę, której tak zaciekle bronił za życia. Następnie fort popadł w ruinę. Epi-
cki passus kończy się romantycznym motywem ruin, między którymi 
podróżnik dostrzec może czasem powiewające widmo flagi Francji. Ewo-
lucja nowego człowieka zrobiła kolejny krok do przodu. Stary świat powoli 
popada w zapomnienie, robiąc miejsce nowemu.

„Nowy człowiek w nowym świecie”  
Q = (F2) + (GB) – (USA) + (R)  
kanadyjski Francuz – poddany brytyjski

W kolejnym stadium równania pojawia się nowa dominanta o bieguno-
wości ujemnej (USA), a biegunowość dominanty brytyjskiej zmienia się 
z ujemnej na dodatnią. Jest to ślad wojny brytyjsko-amerykańskiej, w któ-
rej kanadyjski Francuz, poddany brytyjski, staje dobrowolnie po stronie 
Brytyjczyków. Jednakże wpływ USA na francuską kulturę mieszkańców 
Québecu nie pozostaje bez znaczenia. Choć mało w poemacie wzmia-
nek dotyczących Stanów Zjednoczonych, skądinąd wiemy, że wpływ ten 
będzie się stopniowo nasilał, by przybrać w końcu biegunowość dodatnią.

Jak widać, nowy człowiek znajduje się już w nowym kontekście histo-
ryczno-kulturowym, konstytuującym warunki nowego świata, w którym 
przyszło mu żyć. La Légende d’un peuple zawiera wiele poetyckich wyob-
rażeń wyrażających ten stan rzeczy, co sprawia, iż po raz kolejny należy 
się ograniczyć do wyboru tekstów. Wyłoniono zatem trzy wiersze: Châte-
auguay (bitwa z czasów wojny brytyjsko-amerykańskiej) oraz dwa teks-
ty ewokujące flagi narodowe: Le drapeau anglais oraz Nos trois couleurs.

Za pomocą pierwszego z  nich, ewokującego bitwę pod Châteauguay 
z 1813 roku (wojna brytyjsko-amerykańska, 1812–1815), można zilustro-
wać pojawienie się dominanty amerykańskiej w zaproponowanej formie 

21 Flaga królewska Burbonów.
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równania. W  wyobrażeniu poetyckim kanadyjscy Francuzi walczą po 
stronie Brytyjczyków z własnej, nieprzymuszonej woli, ba, wyruszają na 
wojnę z entuzjazmem. Przypisują sobie nawet zasługę ocalenia kanadyj-
skich prowincji Imperium Brytyjskiego, co zgodne jest z prawdą histo-
ryczną. Paradoksalnie przyczyniają się tym samym do utrwalenia tych 
samych rządów, przeciwko którym tak zaciekle walczyli ich ojcowie, pod-
dani króla Francji. Mogą się tym samym pochwalić własnym wkładem 
w angielsko-francuską historię Kanady. Wizja poetycka jest w tym miejscu 
bardzo wymowna, przedstawia bowiem kanadyjskich frankofonów, któ-
rzy w odpowiedzi na drwiny brytyjskich Kanadyjczyków wspominających 
podbój Nowej Francji konstatują, że bez ich pomocy nie byłoby w Kana-
dzie rządów Brytyjskich:

Maintenant, sur nos murs, quand un geste ironique
Nous montre, à nous Français, l’étendard britannique
Que le sang de Wolfe y scella,
Nous pouvons – et cela suffit pour vous confondre –
Indiquer cette date, ô railleurs ! et répondre :
– Sans nous il ne serait plus là !
Honneur à vous, conscrits, qui dans ce fier poème,
Voulûtes de nouveau, sous la bannière même
De nos orgueilleux conquérants,
Rajeunir sur nos bords la légende de gloire
Qui dit que, lorsque Dieu frappe fort dans l’histoire,
C’est toujours par la main des Francs !22

(Teraz, gdy ironicznie wskazujecie nam, nam Francuzom, na naszych murach, 
brytyjski sztandar, który Wolfe przypieczętował własną krwią, możemy – i to 
wystarczy, by was zawstydzić – wskazać wam tę datę, o szydercy! i odpowie-
dzieć: Bez nas nie byłoby go tutaj!
Cześć wam, żołnierze, którzy w tym dumnym poemacie zechcieliście na nowo, 
pod sztandarem tych, którzy was podbili, odmłodzić w naszym kraju chwa-
lebną legendę głoszącą, że kiedy Bóg uderza mocno w historii, to zawsze przez 
Franków23.)

22 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 187.
23 Por. Gesta Dei per Francos (dosł. Boże czyny przez Franków): średniowieczna dewiza 

wyrażająca pogląd, iż to właśnie przez Franków, tj. protoplastów Francuzów (pierw-
szych protektorów Kościoła po upadku Cesarstwa Rzymskiego), spełnia się wola 
Opatrzności Bożej.
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Tekstem godnym przywołania w  kontekście wizji nowego człowieka 
w nowym świecie jest wiersz Le drapeau anglais, który odzwierciedla sta-
tus, jakim cieszyła się Kanada od 1867 roku24. To właśnie na tym tle histo-
rycznym należy rozpatrywać wiersz stanowiący rozmowę ojca z synem, 
w której podmiot liryczny wciela się w rolę syna:

Regarde, me disait mon père,
Ce drapeau vaillamment porté ;
Il a fait ton pays prospère,
Et respecte ta liberté.

C’est le drapeau de l’Angleterre ;
Sans tache, sur le firmament,
Presque à tous les points de la terre
Il flotte glorieusement25.

(Spójrz, mawiał mój ojciec, na ten sztandar noszony dzielnie; on uczynił twój 
kraj dostatnim i szanuje twoją wolność.

To jest sztandar Wielkiej Brytanii;
bez skazy, powiewa dumnie na wietrze, w prawie wszystkich zakątkach świata.)

Dwa elementy zawarte w wierszu godne są wyraźnego wyartykułowa-
nia. Pierwszym z nich jest wolność i respektowane prawa kanadyjskich 
Francuzów, którzy definiują się jako un peuple libre, co może sugero-
wać odrębność nie tylko od kanadyjskich anglofonów, lecz także pewną 
odrębność od samych Francuzów. Drugim bardzo wymownym elemen-
tem jest uznanie dominacji brytyjskiej. Tekst wzmiankuje burzliwe dni 
historii, przez które rozumieć należy rebelie (1837), zarówno frankofonów, 
jak i anglofonów, w Górnej i Dolnej Kanadzie26, mające na celu stworze-
nie republiki kanadyjskiej na wzór USA. Wydarzenia te znajdują odbicie 
w Légende, m.in. w poematach Saint-Denis i Chénier. Po burzliwych wyda-
rzeniach z przeszłości nowy człowiek uznaje zatem ostatecznie supremację 

24 Cztery prowincje: Ontario, Québec, Nowa Szkocja i  Nowy Brunszwik tworzą na 
wschodnich obrzeżach dzisiejszej Kanady federację, która przybiera nazwę Konfede-
racji Kanady. Kanada oficjalnie staje się dominium brytyjskim, ciesząc się swobodami.

25 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 242.
26 Obie prowincje powołane zostały przez parlament brytyjski aktem konstytucyjnym 

w 1791 roku.
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brytyjską, nie zapominając zarazem o swoich korzeniach i odrębności 
własnej kultury:

Oublions les jours de tempêtes ;
Et, mon enfant, puisque aujourd’hui
Ce drapeau flotte sur nos têtes,
Il faut s’incliner devant lui.

– Mais, père, pardonnez si j’ose…
N’en est-il pas un autre, à nous ?
– Ah ! celui-là, c’est autre chose :
Il faut le baiser à genoux !27

(Zapomnijmy o burzliwych czasach, a, moje dziecko, skoro dziś ten sztandar 
powiewa nad naszymi głowami, trzeba oddać mu hołd.

– Ależ, Ojcze, wybacz jeśli ośmielę się zapytać…
Czyż nie mamy naszego własnego sztandaru?
Ach! z tym inaczej trzeba się obchodzić, trzeba go całować na kolanach!)

Wiersz Nos trois couleurs28 to kontynuacja Le drapeau anglais. Oba 
wiersze stanowią ciekawą sekwencję ukazującą dwukulturowość Québe-
cu. O ile w Le drapeau anglais podmiot liryczny przywołuje słowa swoje-
go ojca, o tyle w Nos trois couleurs ten sam podmiot zwraca się do swoje-
go syna. Jest to zatem przekazywanie pewnych wartości z dziada na ojca, 
z ojca na syna, jednym słowem, z pokolenia na pokolenie. Mieszczą się tu 
i brytyjskość, i  francuskość, nie wykluczając się wzajemnie. Nie są one 
jednak równoważne, gdyż charakter francuski stanowi trzon kultury, 

27 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 243.
28 W historii Kanady francuskojęzycznej pojawiają się dwie flagi trzykolorowe, obie 

o inspiracji republikańskiej. Pierwsza z nich to flaga Francji (niebielsko-biało-czer-
wona, trzy pionowe pasy) używana przez kanadyjskich frankofonów w pierwszych 
latach Konfederacji (od 1867) oraz wcześniej, w czasie gdy Wielka Brytania i Fran-
cja zawarły ze sobą sojusz w wojnie krymskiej 1853–1856 (por. B. Suite, Le drapeau 
tricolore au Canada, „Bulletin des recherches historiques” 3 (1897) nr 2, s. 29). Ślad 
takiego uzusu stanowi współczesna flaga akadyjska, która łudząco przypomina flagę 
Francji, z tą tylko różnicą, że ma na niebieskim pasie pięcioramienną gwiazdę, sym-
bol maryjny. Drugą flagą trzykolorową jest flaga z czasów rebelii kanadyjskich z 1837 
roku o pasach poziomych: zielonym, białym i czerwonym. Wiersz Nos trois couleurs 
ewokuje trójkolorową flagę Francji.
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komponent brytyjski zachowuje zaś charakter komplementarny w stosun-
ku do kultury francuskiej.

Rzeczą godną podkreślenia przy okazji wspomnianej wyżej dziedzicz-
ności jest zachowawczość francuskiego charakteru kultury przekazywa-
nej z ojca na syna. Aby zachować swoją tożsamość w kontekście nowego 
(anglosaskiego) świata, nowy człowiek (kanadyjski Francuz) musi znaleźć 
jakiś zewnętrzny punkt odniesienia, którym jest trójkolorowa flaga Fran-
cji, wspomniany już symbol francuskości:

Et toi, mon fils, toujours français comme ton père,
Quand nous serons partis, ou que nous serons vieux,
Oh ! ne laisse jamais le lâche ou l’envieux
Flétrir ce défenseur de toute cause juste.
Et puis, ô mon enfant, si la bannière auguste
Devait cesser de luire au soleil canadien,
Sois son appui suprême et son dernier gardien !29

(A ty, mój synu, niezmiennie Francuz jak twój ojciec, gdy moje pokolenie odej-
dzie lub zestarzeje się, o, nie dopuść nigdy, by tchórz jaki lub zawistny człek 
zhańbił ten sztandar – obrońcę każdej słusznej sprawy. A potem, o moje dzie-
cko, jeśli ten wspaniały sztandar musiałby przestać lśnić w kanadyjskim słoń-
cu, ty bądź jego ostatnią podporą i ostatnim stróżem.)

Francuskość nowego człowieka w  nowym świecie jest nader dobit-
nie wyrażona w cytowanym powyżej fragmencie. Przymiotnik „nowy” 
w wyrażeniu „nowy człowiek” rozumie się tu nie jako zerwanie z korze-
niami francuskimi, ale jako pewną od nich odrębność. Flaga Francji nie 
jest tożsama z flagą kanadyjskich Francuzów. Jest to jednak flaga, z któ-
rą podmiot liryczny wyraźnie się utożsamia. Oznacza ona przynależność 
mentalno-kulturową, urasta do rangi symbolu, wyrażając francuskość 
w ogóle.

29 L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 247.
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„Nowy świat w nowym człowieku”  
Q = ((–)F) + (GB) +(USA) + (R) + (C)  
francuski Kanadyjczyk

Ostatnia w naszych rozważaniach forma równania przyjmuje niewielki 
minus przy dominancie (F). Obok wielkiej admiracji Francji wyczytać 
można w eposie żal i gorzką skargę na opuszczenie i porzucenie posiadło-
ści kanadyjskich przez Burbonów, które nazywane jest wprost zdradą. Żal 
ten, nasilając się mniej więcej przez cały utwór, znajduje punkt kulmina-
cyjny w inwektywie o wymownym tytule Sous la statue de Voltaire (pol. 
Pod statuą Woltera)30.

Następnie należy zwrócić uwagę na pojawienie się nowej dominanty 
(C) o biegunowości dodatniej, która oznacza tu kanadyjskość. Można by 
rzec, nieco upraszczając, że okrzyk brzmiący niegdyś Vive la France zmie-
nia się w Vive la liberté. W ten sposób dochodzimy do postaci równania, 
którego elementy składowe zbliżone są już do tych, które zaproponował 
Yvan Lamonde. Zaznaczyć jednak należy, iż komponent (C) pojawia się tu 
w nieco innym kontekście. Dominanta (C) funkcjonuje u kanadyjskiego 
historyka w opozycji do (Q), co interpretujemy jako odrzucenie w referen-
dach możliwości uniezależnienia się prowincji Québecu od Kanady (stąd 
komponent + (C)). W naszym równaniu natomiast dominanta (C) poja-
wia się w opozycji do (F), a nie do (Q). Nowy świat w nowym człowieku 
jawi się zatem jako postrzeganie nowej ojczyzny, którą nie jest już Francja, 
lecz Kanada.

W tym momencie należy zadać sobie pytanie, jak postrzegana jest ta 
ojczyzna w utworze. Innymi słowy: jak postrzegany jest nowy świat? Cie-
kawe rezultaty przyniosło prześledzenie w tekście znaczeń słowa „ojczy-
zna”, a także analiza użycia słów o ekwiwalentnym znaczeniu. Analizie 
poddane zostały użycia zarówno nazw własnych, tj. Canada, Québec, jak 
i nazwy pospolite.

W trakcie badania użycia nazw pospolitych rzucają się w  oczy dwa 
określenia: patrie (ojczyzna) oraz pays (kraj). Zestawienie obu określeń na 
zasadzie kontrastu przedstawia się bardzo interesująco i ma swój wkład 

30 W dramatycznym momencie, gdy Nowa Francja przechodziła w ręce Brytyjczyków 
miał Wolter wyrazić się sarkastycznie o posiadłościach francuskich w Ameryce Pół-
nocnej, określając je jako: quelques arpents de neige (kilka morgów śniegu). Zapisało 
się to głęboko w pamięci kolektywnej Quebekczyków.
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w zrozumienie postrzegania nowego świata w poemacie. Określenie patrie 
ewokuje zazwyczaj Francję31, zwłaszcza w tej części poematu, która opi-
suje historię sprzed inwazji brytyjskiej (wojna siedmioletnia, 1754–1763), 
lecz nie tylko. Dostrzec tu można pewien aspekt etymologiczny wyrażenia 
(patrie, łac. [terra] patria – ziemia ojców).

Zupełnie inaczej prezentuje się kwestia użycia słowa pays – kraj. Nale-
ży podkreślić, iż właśnie to określenie, a nie –  jak by się mogło wyda-
wać – patrie, najtrafniej oddaje w eposie nowy świat w nowym człowie-
ku. Wyrażenie pays, nie tak górnolotne jak partie, lecz pełne prostoty ma 
wyraźny afektywny charakter, który nadaje towarzyszący mu zawsze przy-
miotnik lub zaimek dzierżawczy, np.: ô mon noble pays, ô cher pays, ô mon 
pays, cher pays inclément, pour sauver son pays, etc. Określenie pays ozna-
cza tu wyłącznie Kanadę, a ściślej: Québec, i wyraża konkretne przywią-
zanie nowego człowieka do ziemi. Przywiązanie to znajdzie później swój 
jakże dobitny wyraz w literaturze quebeckiej. A ponieważ jest to przywią-
zanie do ziemi kontynentu amerykańskiego, można więc chyba zaryzy-
kować stwierdzenie, iż w pewnym sensie jest to oddalenie owego nowego 
człowieka od Europy, które zapowiada odrębność kultury znad rzeki Świę-
tego Wawrzyńca (obok francuskości i brytyjskości dostrzec można w niej 
również amerykańskość w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa).

Kolejnym etapem analiz jest próba prześledzenia kontekstów, w jakich 
użyte zostały nazwy własne, które można by uznać za synonimy słowa 
ojczyzna, tj. Canada i Québec. Nazwie Canada towarzyszy bądź przymiot-
nik français, wskazujący wyraźnie na przynależność polityczną do Fran-
cji sprzed podboju brytyjskiego, bądź przymiotnik ewokujący przyrodę. 
Oba użycia okazują się nienacechowane patriotycznie, w znaczeniu Kana-
da = ojczyzna.

Zwróćmy uwagę na prawie zupełną nieobecność nazwy Québec w zna-
czeniu ojczyzna. Québec w poemacie oznacza tylko i wyłącznie geograficz-
ną nazwę miasta.

31 Wyjątkiem od tej reguły jest jedno użycie słowa patrie oznaczającego nie Francję, 
lecz Kanadę. Znajduje się ono jednak w nieobecnym w pierwszej edycji dzieła wier-
szu, który został wstawiony później do poematu, stąd odmienna tonacja wyrażenia: 
Et toi, de ces héros généreuse patrie, / Sol canadien, que j’aime avec idolâtrie, / Dans 
l’accomplissement de tous ces grands travaux, / Quand je pèse la part que le ciel t’a 
donnée, / Les yeux sur l’avenir, terre prédestinée, / J’ai foi dans tes destins nouveaux! 
(I ty, tych bohaterów szlachetna ojczyzno, którą kocham i ubóstwiam, ziemio kana-
dyjska, gdy rozważam te wielkie zadania, których wypełnienie przydzieliły Ci nie-
biosa, wybranko losu, mam ufność w twych nowych dziejach, zwracając me oczy ku 
przyszłości). L. Fréchette, La Légende d’un peuple, op. cit., s. 95.
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Reasumując, w przypadku nazw pospolitych terminy patrie i pays nie 
są synonimami. Dzięki ich zestawieniu ujawnia się koloryt znaczeniowy 
każdego z tych wyrażeń, co umożliwia zrozumienie postrzegania nowego 
świata przez nowego człowieka. Ten ostatni odnajduje się w nowym świe-
cie przez przywiązanie do ziemi, do kraju, który zamieszkuje. Nie porzuca 
on jednak mentalno-kulturowych więzi z Francją, co plasuje go dokładnie 
między nowym a starym.

Podsumowując całość zaproponowanych analiz, prześledźmy raz jesz-
cze, w wielkim skrócie, etapy konstytuowania się nowego człowieka, które 
wyłaniają się z dzieła Fréchette’a przy całościowym spojrzeniu na utwór.

Za punkt wyjścia uznać należy równanie w najpierwotniejszej posta-
ci, tj. [Q] = (F) + (R), które ilustrować będzie kategoria: „stary człowiek 
w nowym świecie”. Tożsamość quebecka równa się wówczas tożsamości 
francuskiej ancien régime’u.

Następne stadium równania wiąże się z pojawieniem się dominanty bry-
tyjskiej: [Q] = (F2) – (GB) + (R), co znajduje swoje odbicie w kategorii: „sta-
ry świat w nowym człowieku”. Tożsamość quebecka równa się wówczas 
tożsamości kanadyjskiego Francuza, mieszkańca Nowej Francji.

Kolejna forma równania jawi się jako: Q = (F2) + (GB) – (USA) + (R), 
i odpowiada kategorii: „nowy człowiek w nowym świecie”. Tożsamość 
quebecka równa się wówczas tożsamości kanadyjskiego Francuza – pod-
danego brytyjskiego.

Ostatnia, docelowa postać równania, w której można spotkać wszystkie 
już dominanty z równania Lamonde’a (choć o odmiennej biegunowości) 
przedstawia się, jak następuje: Q = ((-)F) + (GB) + (USA) + (R) + (C). Odpo-
wiada ona kategorii: „nowy świat w nowym człowieku”. Tożsamość quebe-
cka równa się wówczas tożsamości francuskiego Kanadyjczyka.

Z wymienionych powyżej etapów spróbujmy teraz wyłonić globalną 
wizję Nowego człowieka. Po lekturze utworu i przeprowadzonych ana-
lizach można z  łatwością zauważyć, że nowy człowiek – Kanadyjczyk, 
u  Fréchette’a nie jest w  wielu aspektach nowy, wiele wskazuje na jego 
związki ze starym światem (tj. z Francją). W Legendzie Fréchette’a uchwy-
cić można raczej jego charakter przejściowy. Jest to nowy człowiek, ale in 
statu nascendi, którego mentalność i kultura właśnie się tworzą. Może-
my dzięki temu obserwować przejście od starego człowieka do nowego. 
Człowiek, którego wizje znajdują swój wyraz w La Légende d’un peuple, 
znajduje się właściwie między nowym a starym: to jeszcze nie Quebek-
czyk, ale już nie Francuz. Mamy zatem do czynienia z poetycką wizją two-
rzenia się nowych jakości kulturowych, które odzwierciedla świat przed-
stawiony w utworze. Zjawiska te zapowiadają odrębny charakter kultury 
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quebeckiej, w której skład wchodzą trzy główne komponenty: francuskość 
(przedstawiona przez postać Cadota), brytyjskość (wiersz Flaga brytyjska) 
oraz amerykańskość, tj. kanadyjskość (wyrażona w utworze przez przy-
wiązanie do ziemi).

W świetle tego, co zostało powiedziane powyżej, można zaryzyko-
wać wniosek, iż wizje postaci zawarte w La Légende d’un peuple Loui-
sa Fréchette’a – przy ich ogólnym zestawieniu – ilustrują mozolny pro-
ces tworzenia się nowego człowieka. Przypomnijmy w tym miejscu, że 
Legenda Fréchette’a jest zbiorem utworów poszeregowanych tematycznie, 
z których każdy stanowi autonomiczną całość. Nasuwa się zatem pytanie 
o spójność dzieła. Zestawiając Legendę wieków z Légende d’un peuple, Bis-
son pisze, że:

W tego rodzaju dziele, w którym opisuje on [Fréchette] niezwykle barwne 
wydarzenia bądź najważniejsze bitwy, uzyskanie wrażenia spójności było rze-
czą trudną. Krytycy przedstawili już wcześniej Wiktorowi Hugo zarzut jej bra-
ku w Legendzie wieków; w tym zbiorze wierszy można jednak śledzić postę-
py rozwoju ludzkości z biegiem dziejów. Znaleźć można również w Legendzie 
wieków spójność ogólnych idei Wiktora Hugo, którą można by nazwać jego 
„filozofią” dostrzegalną niemalże na każdym kroku. Fréchette powinien był 
w podobny sposób pozwolić odczuć czytelnikowi, że to właśnie lud kanadyjski 
walczy i cierpi niezmiennie przez wieki. Oto na czym polegałaby prawdziwa 
epopeja; tracimy jednak z oczu element epicki w tym iście kinematograficznym 
ciągu wydarzeń, które nie mają związku jedne z drugimi32.

Czy jednak przytoczone powyżej stwierdzenie może wydawać się słusz-
ne w świetle naszych analiz? Dzieło Fréchette’a ma, jak to zostało ukaza-
ne, swoją wewnętrzną spójność, która wyłania się dopiero przy głębszej 
lekturze. Proces śledzenia postępu przemian, jakie zachodziły w posta-
ciach oddalonych w czasie i przestrzeni świata przedstawionego pozwala 
dostrzec ukrytą myśl przewodnią utworu, która stanowi trzon jego spój-
ności: jest nią proces tworzenia się nowego człowieka.

32 L. A. Bisson, Le Romantisme Littéraire au Canada Français, op. cit., s. 200. Tłumacze-
nie Grzegorz Duliński.
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Abstract

Between the New and the Old: A Poetic Vision of the New Man – 
the French Canadian of La Légende d’un people by Louis Fréchette

This chapter focuses on the process of the creation of a “new mythology” of the first French 
settlers of Québec in Fréchette’s epic nineteenth-century poem. Composed in the poet-
ic style of his time, the poem successively highlights the significant stages of the forma-
tion of a new culture, from the arrival of the first explorers and settlers through the late 
nineteenth century. In his analysis of the poem, the author employed Yvan Lamonde’s 
methodology and his original definition of the factors that influenced the shaping of the 
Québécois identity.
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Nowy człowiek Miguela de Unamuno. 
Nuevo Mundo

Na krótko po ukazaniu się powieści Nuevo mundo (1994), znany włoski 
badacz twórczości hiszpańskiego autora Paolo Tanganelli wyrokował, iż 
badanie tego tekstu będzie dla unamunistów drogą przez mękę1. W isto-
cie ustalenie dokładnej daty tworzenia powieści w stosunku do innych 
ważnych intertekstów (takich jak Beatriz, Gabriel, Recuerdos de niñez 
y mocedad, La Esfinge, Diario íntimo) pochłonęło uwagę badaczy twór-
czości Unamuna. Głównym punktem odniesienia w tych dociekaniach 
stał się problem kryzysu wiary pisarza, który nastąpił w 1897 roku. Ist-
nieją dwa zasadnicze podejścia do tego szeroko omawianego w biografii 
(i autobiografii) Unamuna wątku: peruwiańczyk Armando Zubizarreta 
utrzymuje, że w wyniku kryzysu z 1897 roku Unamuno wrócił na łono 
Kościoła, zaś sam kryzys obrazuje autentyczny charakter jego religijności, 
czerpiącej swą autentyczność z dialogu i zwątpienia2. Sánchez Barbudo 
natomiast dowodzi, że Unamuno przez całe swoje życie teatralizował i lite-
racko eksploatował młodzieńcze rozterki, kiedy to wiarę stracił w sposób 

1 P. Tanganelli, Nuevo mundo y la crisis del 97, „Cuadernos Cátedra Miguel de Unamu-
no” 1996 nr 31, s. 132.

2 A. F. Zubizarreta, Tras las huellas de Unamuno, Madrid 1960, s. 111–151.

https://doi.org/10.21906/9788376431437.11
https://doi.org/10.21906/9788376431437.11
https://doi.org/10.21906/9788376431437.11
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nieodwracalny. Mamy więc Unamuna głęboko wierzącego z jednej stro-
ny i Unamuna ateistę z drugiej oraz badaczy poszukujących dowodów na 
jedną z dwóch hipotez. Książka Nuevo mundo została wprzęgnięta w tę 
polemikę i przyznam, że gdyby przyszło mi podążać tą ścieżką (tzn. odpo-
wiedzieć na pytania, czy Unamuno był szczery w swych wyznaniach i czy 
jego wiara uległa ostatecznemu zachwianiu na skutek młodzieńczego kry-
zysu) pewnie spełniłaby się wyrocznia włoskiego filologa: badanie Una-
munowskiego tekstu stałoby się dla mnie koszmarem. Dlatego też propo-
nuję inną drogę.

Wspomniana perspektywa odciągnęła uwagę krytyki od pewnych waż-
nych komponentów Nuevo mundo, w szczególności natury estetycznej. 
W istocie badanie tego tekstu w służbie biografii (to niewątpliwie pokło-
sie podejścia Ricarda Gullóna: wszystkie teksty Unamuna są autobiogra-
ficzne3), i to biografii z jej kluczowym momentem (kryzysem), prowadzić 
musi do impasu – tekst staje się bowiem jedynie niedojrzałym elemen-
tem pewnego procesu, przedsionkiem kryzysu, jak zwykło się mówić o tej 
powieści4. Metodologiczne obciążenie, jakim jest przypisanie Unamuna 
do Pokolenia ’98, nie pozwoliło jednak dostrzec śladów symbolistycznej 
dykcji w młodzieńczej powieści tego autora5.

Powieść Unamuna zawiera koncepcję nowego człowieka, której wciele-
niem jest jej bohater, młody Eugenio Rodero. O jego losach dowiadujemy 
się z relacji przyjaciela, który mając dostęp do jego tekstów oraz odwołując 
się do własnych wspomnień, próbuje odtworzyć jego życie. Tekst zwień-
czony został esejem Eugenia. Głównym wątkiem powieści jest utrata wia-
ry, która następuje, gdy młody Rodero opuszcza rodzinną wieś w Kraju 
Basków i udaje się na studia do Madrytu. Na krótko przed wyjazdem do 
hiszpańskiej stolicy Eugenio ma wizję, która, jak zobaczymy, zawiera istot-
ne elementy misji nowego człowieka:

Na tle pachnącego pola pojawiła się czysta postać dziewczyny ubranej na różo-
wo. Jej oczy spojrzały na niego, jak spogląda niebo, spokojne i bez żadnego 

3 R. Gullón, Autobiografías de Unamuno, Madrid 1976.
4 Zubizarreta sytuuje powieść Unamuna „w przedsionku kryzysu” („antesala de la cri-

sis”), zanim jeszcze była ona znana czytelnikom (A. F. Zubizarreta, Tras las huellas 
de Unamuno, op. cit., s. 47–109). Peruwiański krytyk czerpał informacje o tekście 
z obszernej korespondencji Unamuna dotyczącej tej powieści.

5 Doskonałą syntezę symbolistycznej powieści stanowi książka W. M. Malinowskiego, 
Le roman du symbolisme, Poznań 2003; zob. też El simbolismo, edición de J. O. Jimé-
nez, Madrid 1979 oraz A. Kłosińska-Nachin, Miguel de Unamuno y el modernismo. 
Aproximación a la prosa unamuniana, Łódź 2012.
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zamiaru, jakby spojrzenie pochodziło z nieskończonej głębi. Przeszła obok, 
a blade warkocze opadały na jej różowe plecy. Wydało mu się, nie zdając sobie 
z tego w pełni sprawy, że wizja powstała z otoczenia, że była tajemniczą kon-
densacją wiosennej zieleni pól, weselnego zapachu kwiatów, świeżości powie-
trza, czystości nieba6.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że powieść powstała między 1895 
a 1896 rokiem, w czasie gdy Unamuno pisał i publikował w „La España 
moderna” cykl esejów, które kilka lat później ukazały się pod wspólnym 
tytułem En torno al casticismo. W tekstach tych definiuje pojęcie „nimbu” 
(„nimbo”), będące wówczas jego ideałem estetycznym. „Nimb” rozumieć 
można z jednej strony jako pewną właściwość rzeczywistości, z drugiej zaś 
– sztuki, która tę rzeczywistość stara się przywołać. W rozumieniu Una-
muna jest to fuzja porządku ziemskiego i boskiego, a zarazem narzędzie 
artystyczne sugerujące harmonijne współistnienie człowieka z transcen-
dencją. Na poziomie doświadczeń jednostki nimb przejawia się w relacji, 
jaka zawiązuje się między człowiekiem a ideałem rządzącym jego życiem. 
Ideał powinien być, jeśli ma mieć charakter „nimbatyczny”, wynikiem 
doświadczania rzeczywistości, a nie narzuconym instytucjonalnie dogma-
tem. Przeciwieństwem sztuki „nimbatycznej” był dla Unamuna Calderón, 
u którego – w interpretacji autora Mgły – porządek boski i ludzki są wyraź-
nie od siebie oddzielone, a prawa boskie istnieją jako nadrzędne zasady 
nieumotywowane ludzkim odczuwaniem7. Wracając do cytatu z Nuevo 
mundo, sadzę, że w sposobie przedstawienia kobiety mamy do czynienia 
z próbą wprowadzenia w życie Unamunowskiego „nimbu”. Zauważmy, że 
dziewczyna ukazuje się bohaterowi wiosną, która stanowi tło dla jej syl-
wetki, będącej jednocześnie częścią wiosennego pejzażu. Zwróćmy rów-
nież uwagę na liczne elementy zmysłowości, które pojawiają się w tym 
obrazie: zapachy, kolory, cielesność postaci (warkocze, plecy), przemie-
szane z boskimi cechami dziewczyny, takimi jak głębia spojrzenia i czy-
stość. I wreszcie wyrażenie kluczowe dla moich rozważań: dziewczyna jest 

6 „Sobre el fondo del campo fragante se destacaba la figura pura y limpia de una mucha-
cha vestida de rosa. Sus ojos lo miraron como los mira el cielo, serenos y sin intención 
alguna, y cual partiendo la mirada de una profundidad infinita. Pasó y dos trenzas 
rubias le caían sobre el fondo rosado de la espalda. Parecióle, sin darse de ello clara 
cuenta, que la visión había surgido del ámbito mismo, que era condensación misterio-
sa de la verdura primaveral del campo, del aroma nupcial de las flores, del frescor del 
aire, de la castidad del cielo” (M. de Unamuno, Nuevo mundo, przeł. A. Kłosińska-Na-
chin, Madrid 1994, s. 47).

7 M. de Unamuno, En torno al casticismo, Madrid 1998, s. 81–85. 
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„tajemniczą kondensacją wiosennej zieleni pól, weselnego zapachu kwia-
tów, świeżości powietrza, czystości nieba”. W Nuevo mundo Unamuno 
sugeruje więc pożądaną fuzję poprzez „nimbatyczny” obraz kobiety.

Analizowany fragment jest interesujący jeszcze z  jednego powodu. 
W innym miejscu Nuevo mundo znajdujemy nawiązanie do włoskiego 
malarza z XV wieku – Fra Angelica8. Sądzę, że inspiracją dla Unamunow-
skiej dziewczyny w różowej sukni przedstawionej w wiosennej scenerii 
mógł być obraz Zwiastowanie autorstwa Fra Angelica, znajdujący się od 
połowy XIX wieku w madryckim Muzeum Prado.

Fra Angelico, Zwiastowanie, I połowa XV wieku, Museo del Prado, Madryt

Zauważmy, że do zwiastowania doszło w marcu, czyli wiosenny charak-
ter sceny potwierdza moje przypuszczenia. Poza tym hipoteza ta znajdu-
je swoje umocowanie w tekście Nuevo mundo w postaci licznych odwołań 
do Matki Bożej, przybierających charakter lejtmotywu. Należy również 
dodać, że w  opublikowanych w  ostatnim wydaniu Obras Completas 

8 M. de Unamuno, Nuevo mundo, op. cit., s. 45. 
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Unamuna znalazło się opowiadanie stanowiące zalążek jego pierwszej 
powieści. Bohater tego tekstu nosi znaczące imię Gabriel, tak jak przyno-
szący dobrą nowinę archanioł, co wskazuje na fakt, że wizja zwiastowania 
nakłada się na doświadczenia bohatera Nuevo mundo9.

Dla naszego tematu ma to ogromne znaczenie. Scena zwiastowania 
zapowiada bowiem narodziny nowego człowieka oraz jednocześnie jego 
mesjańską misję. Nowy człowiek z powieści Unamuna realizuje swoją 
wizję w dwóch wymiarach: religijnym i społecznym. Obydwa wymiary 
mają wspólny mianownik: poszukiwanie wolności (ale nie niezależności) 
i odrzucenie wszelkich dogmatów. Nimbatyczny ideał, który stał się este-
tycznym narzędziem przekazu, jest również widoczny w porządku ideolo-
gicznym, jaki ustala nowy człowiek: ideał napędzający działanie człowieka 
jest wewnętrznym, nieukierunkowanym utylitarnie imperatywem.

Konsekwencje tak rozumianego ideału są, rzecz jasna, najlepiej widocz-
ne na poziomie religijnym. Co ciekawe, wiara nowego człowieka swymi 
korzeniami tkwi w starym świecie: Unamuno w bardzo wyrazisty spo-
sób zarysowuje bowiem tradycyjną w literaturze hiszpańskiej opozycję 
miasto–wieś, uwypuklając zderzenia starego, dobrego porządku z nowym, 
złym i zepsutym. Z jednej strony mamy starego proboszcza wiejskiego, 
który przyjmuje swego ucznia w domu, w którym rozchodzi się zapach 
kadzidła: „Dom księdza napawał go takim samym szacunkiem, co koś-
ciół, co więcej, wydawał mu się kościołem bardziej intymnym i bardziej 
skupionym”10. Nie ma żadnej sprzeczności między instytucją a sferą pry-
watności i ksiądz, przekazując Eugenio swoją zasadę „Bądź dobry” („A ser 
bueno”), jest wcieleniem religijności autentycznej, będącej źródłem har-
monii. Unamuno, o którym mówi się, że nie lubił muzyki, oprócz zapachu 
kadzidła obdarzył starego proboszcza muzycznym atrybutem – harmonij-
ką. W ten sposób realizuje się fuzja zapachu, dźwięku i idei (czyli nimba-
tyczna geneza harmonii), ukazująca przednowoczesnego człowieka, niedo-
tkniętego alienującym wirusem zwątpienia. Taki obraz emanuje również 
ze wspólnotowego przeżywania mszy: „Cichy i uważny tłum, przyjmują-
cy komunię w ciszy, słuchający mszy, nie słysząc jej, […] wszyscy klękają-
cy jednocześnie, wszystko to pozwalało mu wrócić do czasów bezintere-
sownych zamiarów i czuć zmartwychwstanie świata”11. Choć ten ostatni 

9 Idem, Sin título, [w:] Obras completas, t. 2, Madrid 1995, s. 751–755.
10 „La casa del cura le inspiraba el mismo respeto que la iglesia, es más, le parecía una 

iglesia más íntima y más recogida” (M. de Unamuno, Nuevo mundo, op. cit., s. 44).
11 „La muchedumbre silenciosa y atenta, comulgando en el silencio, oyendo, sin oír la 

misa, […] el arrodillarse a la vez todos, todo le volvía a sus años de desintencionadas 
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obraz religijności i wspólnotowości pożądanej dotyczy mszy w Madrycie, 
miasto to jest dla młodego Eugenia miejscem zepsucia, korupcji i przy-
gnębienia. Na szczególną uwagę zasługuje degradacja ideału, jaką niesie 
ze sobą kontakt z kobietą rzeczywistą, w opozycji do Matki Boskiej z wiej-
skiej, wiosennej wizji. W stolicy Eugenio odkrywa cielesność, najpierw, 
gdy w nocy przemyka się ciemnymi uliczkami i jest zaczepiany przez pro-
stytutki („biedne, blade kobiety”12), następnie na stancji, obcując ze służą-
cą. Dziewczyna z wiosennej wizji niosła obietnicę nieśmiertelności (stąd 
uwypuklam jej znaczenie, omawiając religijny wymiar Unamunowskiego 
nowego człowieka), kobieta realna jest wyłącznie cielesna i grzeszna, kon-
takt z nią zawsze kojarzony jest z ciemnością, zaś relacja z nią sprawia, że 
nowy człowiek oddala się od realizacji swojej misji.

Choć wizja nowego człowieka czerpie ze źródeł przednowoczesności, 
wydaje się, że nie chodzi jedynie o powrót do takiego przeżywania reli-
gijności, jakie prezentują stary proboszcz i ludzie w kościele, a Unamuno 
kojarzy z dzieciństwem. Kryzys wiary Eugenia Rodera jest bowiem nie-
odwracalny: obnażając rozziew między dogmatem a życiem, Unamuno 
postuluje konieczność odnowy, która byłaby wejściem w okres dojrzało-
ści i autentyczności. Dawnej harmonii nie da się bowiem przywrócić ani 
jej ustabilizować, jej obrazy unaoczniają jedynie zastygnięcie dogmatu. 
Nowy człowiek sam ustanawia swoje prawa, nie pozwalając, aby stały się 
martwą literą:

Wówczas dostrzegł jasno, iż wraz z odnowieniem w jego duszy delikatnych 
uczuć religijnych z dzieciństwa zabił ostatecznie stare dogmaty, a z ich popio-
łów wyłaniała się silna wiara, święta wiara, wiara w wiarę, taka, która tworzy 
to, czego nie widzimy, która tworzy dogmat, ożywia go i przekształca, zabija go 
i na nowo powołuje do życia, wiara w samą wiarę13.

Mistyczna wizja Eugenia zapowiada więc w istocie narodziny nowego 
Chrystusa, który łącząc element boski i ludzki, od nowa ustanawia żywą 
wiarę, Eugenio czuje się zaś apostołem tej odnowionej wiary.

intenciones sintiendo la resurrección del mundo” (ibid., s. 55).
12 „aquellas pobres mujeres pálidas” (ibid., s. 49).
13 „Vio entonces claro que al rejuvencer en su alma los suaves sentimientos de su religión 

infantil había acabado de matar los viejos dogmas, de cuyas cenizas surgía vigorosa 
la fe, la santa fe, fe en la fe, la que crea lo que no vemos, la que hace el dogma, lo aviva, 
lo transforma, lo mata y lo resucita, la fe en la fe misma. Salió del templo respirando 
nuevas auras y creyó entrar en un nuevo mundo” (ibid., s. 57).
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Działania Eugenia w  sferze społecznej napotykają opór otoczenia 
i wszystkie kończą się klęską. Bohater odwiedza kawiarnie i bierze udział 
w prowadzonych tam dysputach. Domyślamy się, że chodzi o „tertulias”, 
nieformalne spotkania świata intelektualno-artystycznego, jakich niema-
ło było w pod koniec XIX wieku w Madrycie. Tematy, na jakie się roz-
prawia w  kawiarniach (byki, kobiety, polityka), Eugenio określa mia-
nem „vaciedades”14, co tłumaczyć można jako „głupoty”, choć istotny jest 
rdzeń „vacío” – pusty. Kontakt z tą sferą życia społecznego ma reperkusje 
w wymiarze religijnym, Eugenio doznaje bowiem, na skutek niemożno-
ści nawiązania prawdziwej i szczerej rozmowy (nie wiemy, czego miałaby 
ona dotyczyć, jak sądzę – nieśmiertelności) swego pierwszego doświadcze-
nia nicości15. Kiedy wreszcie wydaje mu się, że znalazł kogoś, przed kim 
mógł odkryć swoje rozterki, został przez swojego przyjaciela wmieszany 
w interesy, które skończyły się oszustwem w majestacie prawa. Ponadto 
Eugenio przez krótki czas współpracuje z pewną gazetą, która sama siebie 
określa mianem „moderna” lub „modernista”16, ale napotyka jedynie ruty-
nę, marazm i głupotę: „Wyobraź sobie, że żaden z nich nigdy nie myślał 
o pierwszym początku rzeczy ani o ostatecznym końcu życia”17. Wreszcie 
dochodzi do ostatecznej konceptualizacji konfliktu w postaci opozycji ja–
oni: „Ja wypełniałem prawo, ale nie dla samego prawa, bo moim prawem 
jestem ja, moją moralnością jest moja natura. Robiłem to, co oni mówią, 
ale robiłem to z moim powodów, nie z ich”18.

Mamy więc do czynienia z postacią bardzo spójną w obydwu wymia-
rach postulowanej odnowy: na poziomie religijnym odrzucenie dogmatu 
i poszukiwanie w samym sobie źródeł wiary współgra z koncepcją moder-
nizmu katolickiego, jaki szerzył się w Europie od początku XX wieku 
i z którym łączy się czasem myśl hiszpańskiego autora19. W sferze spo-
łecznej Eugenio Rodero, odrzucając wszelkie ideologie oraz kwestie try-
wialne („toros, mujeres, política”), postuluje myślenie esencjalistyczne 
(refleksja nad istotą bytu), które miałoby się stać przedmiotem komuni-
kacji międzyludzkiej pozwalającej człowiekowi przejrzeć się w drugim 

14 Ibid., s. 53.
15 Ibid.
16 Ibid., s. 60.
17 „Fígurate que ninguno de ellos ha pensado seriamente una sola vez en el origen pri-

mero de las cosas ni en el fin último de la existencia” (ibid.).
18 „Yo cumplía la ley pero no por la ley porque mi ley soy yo, mi moral es mi naturaleza. 

Hacía lo que ellos dicen, pero lo hacía por mis razones, no por las suyas” (ibid., s. 62).
19 Zob. J. Cózar Castañar, Modernismo teológico y Modernismo literario. Cinco ejemplos 

españoles, Madrid 2002, passim.
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człowieku, unikając w ten sposób doświadczenia pustki w obcowaniu czło-
wieka z samym sobą. Sam Unamuno, mówiąc o swojej powieści, wyzna-
je, że jest ona owocem zainteresowania anarchizmem20, ale nie tym, któ-
ry kazał ludziom podkładać bomby, lecz takim, jaki nakazuje odrzucenie 
gorsetu cudzych poglądów i ma charakter transcendentalny i filozoficzny.

Narodziny nowego człowieka, w  dużej mierze owoc kryzysu wiary, 
dokonują się w sposób ostateczny nie gdzie indziej jak w Nowym Świe-
cie. Eugenio podróżuje bowiem do Argentyny, skąd wraca jako „inny 
człowiek”21. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o misjonarzach, 
którzy w XVI wieku wędrują do Nowego Świata z egzemplarzem Utopii 
Thomasa More’a w nadziei, że na nieskażonych cywilizacją starego świa-
ta ziemiach uda się zaprowadzić nowy, sprawiedliwy porządek. Wiado-
mo, że się nie udało. Eugenio wraca z Nowego Świata z taką oto refleksją: 
„nie ma takiego miejsca, dokąd nie dotarłaby nasza cywilizacja, jej for-
poczty to proch, alkohol, błyskotliwe szmatki, puste dogmaty, pieniądze 
i kłamstwo”22. Podobnie jak ci dawni misjonarze, Eugenio czuje się apo-
stołem nowej religii. Unamunowski nowy człowiek to echo, a może raczej 
odpowiedź na Nietzscheańskiego nadczłowieka (o Nietzschem Unamuno 
mawiał „biedny człowiek”): chrześcijanin, który sam się stwarza. Kilka lat 
później miejsce Eugenia Rodero zajmie Don Kichote, przed którym Una-
muno postawi równie utopijne zadanie: kichotyzacja Europy23.

W Unamunowskiej koncepcji nowego człowieka warto podkreślić jej 
niedoceniany, estetyczny wymiar. Totalizujący charakter mistycznej wizji, 
jej związek z prerafaelizmem oraz bogactwo sugerowanych treści, kon-
cepcja bohatera, a także obecność leitmotywów sprawiają, że – w moim 
mniemaniu – tekst śmiało uznać można za powieść z kręgu symbolizmu. 
I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że twórczość Unamu-
na uporczywie łączy się z jej etycznym zaangażowaniem, jak gdyby etyka 
mogła się obyć bez estetyki.

20 Cytuję za L. Robles, Introducción, [w:] M. De Unamuno, Nuevo mundo, op. cit., s. 20.
21 „Parecía otro hombre” (M. De Unamuno, Nuevo mundo, op. cit., s. 59).
22 „No hay sitio a donde no haya llegado nuestra civilización, sus avanzadas son la pól-

vora, el alcohol, los trapos vistosos, los dogmas hueros, el dinero y la mentira” (ibid., 
s. 59).

23 Zob. M. De Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, Buenos Aires 1945.



NOWy CzŁOWIEK MIGUELA DE UNAMUNO. NUEvO MUNDO 183

Abstract

Miguel de Unamuno’s New Man in Nuevo Mundo

This text presents the vision of the new man in the first novel written by the Spanish writ-
er Miguel de Unamuno (1864–1936), but not published until 1994. Contrary to the dom-
inant critical approaches that mine Unamuno’s novel for answers to biographical ques-
tions, the author shows the connections between Nuevo Mundo and symbolist discourse. 
The novel’s protagonist oscillates between mysticism and anarchism. His renewal occurs 
in the religious (the coming of the new Christ and breaking with petrified dogmas) and 
social (rejecting ideologies in favor of contemplation of the meaning of life) dimensions. 
Unamuno renders theses concepts through references to the Pre-Raphaelite aesthetic and 
the early Renaissance painting of Fra Angelico. In keeping with the canon of the symbol-
ist novel, Unamuno’s new man suffers defeat in the face of reality.
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Dekonstrukcja nowego człowieka. Wygnanie 
i pamięć w dziele Vladimira Nabokova

Tak, będziemy sztancować inteligentów, będziemy ich produkować jak 
w fabryce (Nikołaj Bucharin, 1925)1.

Olbrzymi odpływ intelektualistów, stanowiących istotną część ogólnej masy 
uciekinierów z Sowieckiej Rosji w pierwszych latach rewolucji bolszewickiej, 
wydaje się dziś rodzajem błądzenia jakiegoś mitycznego plemienia, które-
go tajemnicze znaki wygrzebuję teraz spod piasków pustyni. Dla amery-
kańskich intelektualistów nie istnieliśmy […]. Tamtego świata już nie ma 
(Vladimir Nabokov, 1962)2.

1 Cytuję za: M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Od 
narodzin do wielkości 1917–1939, tłum. Andrzej Mietkowski, Poznań 2016, s. 296.

2 „The tremendous outflow of intellectuals that formed such a prominent part of the 
general exodus from Soviet Russia in the first years of the Bolshevist Revolution seems 
today like the wanderings of some mythical tribe whose bird-signs and moon-signs 
I now retrieve from the desert dust. We remained unknown to American intellectu-
als […]. That world is now gone” (V. Nabokov, The Gift, New York 1991, translation 
from the Russian by M. Scammel with the collaboration of the author). Przekłady na 

https://doi.org/10.21906/9788376431437.12
https://doi.org/10.21906/9788376431437.12
https://doi.org/10.21906/9788376431437.12
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Te dwie wypowiedzi nie tylko ilustrują przepaść między światem powieś-
ciowym Vladimira Nabokova a  sowieckimi wcieleniami nowego czło-
wieka, ale także opisują dwa oblicza tej samej rzeczywistości historycz-
nej i politycznej. W Utopii u władzy Michał Heller podkreśla, że walka 
z inteligencją była od pierwszych dni rewolucji jedną z zasadniczych cech 
polityki Lenina3; wiązała się z nią wyrażona przez Bucharina chęć stwo-
rzenia nowej inteligencji, całkowicie oddanej reżimowi. Słowa Nabokova 
pochodzą z przedmowy, którą napisał w 1962 roku do amerykańskiego 
wydania Daru. Jest to ostatnia powieść tego autora napisana po rosyj-
sku, ale też kolejna wariacja na temat figury rosyjskiego intelektualisty 
na wygnaniu oraz pożegnalny hołd złożony literaturze rodzinnego kra-
ju. Choć Nabokov zawsze zaprzeczał, jakoby pisząc swoje powieści, kiero-
wał się pobudkami politycznymi, to wydaje się, że należy interpretować tę 
figurę wygnańca jako przeciwieństwo socjalistycznej utopii nowego czło-
wieka. Warto zresztą przypomnieć, że Fiodor, bohater Daru, jest autorem 
zjadliwej biografii Czernyszewskiego, twórcy słynnej powieści Co robić?, 
napisanej w roku 1863 w więzieniu w Twierdzy Pietropawłowskiej, a opa-
trzonej podtytułem Z opowiadań o nowych ludziach. Książka ta, co do 
której również Nabokov przyznaje, że w zadziwiający sposób oddziały-
wała na ówczesnych rosyjskich czytelników, nawróciła na socjalizm część 
wykształconej młodzieży, w tym samego Lenina. Czernyszewski opisuje 
w niej właśnie tych nowych ludzi mających budować przyszłość: zwłasz-
cza postać Rachmietowa stanowi wcielenie swego rodzaju nadczłowieka, 
silnego i surowego, ale przede wszystkim całkowicie oddanego sprawie. 
Tymczasem rosyjski intelektualista na wygnaniu, obojętnie obserwujący 
z zewnątrz nowe społeczeństwo, z którym nigdy nie wchodzi w interakcję, 
jest wcieleniem przeszłości, której grozi zagłada. Jego prawdziwa ojczyzna 
istnieje tylko w jego pamięci. Nabokov pisze więc w 1927 roku, przy okazji 
dziesiątej rocznicy rewolucji październikowej:

Świętujemy dziesięć lat wolności. Takiej wolności, jaką znamy my, nie zaznał 
żaden być może naród. W tej szczególnej, niewidocznej Rosji, która nas ota-
cza, karmi i podtrzymuje […] nie ma żadnej reguły prócz nakazu miłowania 
jej i żadnej władzy prócz naszego własnego sumienia […]. Kiedyś będziemy 

język polski cytowanych fragmentów Przedmowy do amerykańskiego wydania Daru 
– Sabina Potaczek-Jasionowicz.

3 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy, op. cit., rozdz. 3: Poszukiwania generalnej 
linii, s. 171n. Por. s. 209: „Od pierwszego dnia rewolucji Lenin upatruje głównego wro-
ga w inteligencji”.
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wdzięczni ślepej Klio za to, że pozwoliła nam zakosztować tej wolności i na 
wygnaniu przejmująco pojąć i przeżyć rodzinny kraj […]. Nie ciskajmy więc 
gromów na wygnanie. Powtórzmy w  te dni słowa antycznego wojownika, 
o którym pisze Plutarch: „nocą, na pustynnych polach z dala od Rzymu rozbi-
łem namiot i mój namiot był mi Rzymem”4.

We fragmencie tym nakreślone zostają kontury pewnej utopii, pomy-
ślanej jako antidotum na „utopię u władzy” w ZSRR, żeby odwołać się do 
tytułu książki Michała Hellera5. Ale tym idealnym światem, rządzonym 
nie przez wszechmocne fakty, lecz wolność sumienia, jest tutaj oczywiście 
świat wspomnień, jakie przechowuje w pamięci każdy wygnaniec; w przy-
padku Nabokova jest on tożsamy z  niczym nieskrępowanym światem 
literatury, w którym chciał on „rozbić namiot”. Jednak przeszłość, któ-
rą wygnaniec nosi w sobie, jawi się w rosyjskich powieściach emigracyj-
nych jako głęboko ambiwalentna: ma moc odkupieńczą w Maszeńce, gdzie 
wspomnienie miłości leczy główną postać z depresji i poczucia wyobcowa-
nia, ale może też prowadzić do samobójstwa, jak w Obronie Łużyna, któ-
rej bohatera, błyskotliwego szachistę obdarzonego fenomenalną pamięcią 
stopniowo ogarnia obsesja, że całe jego życie będzie wyłącznie powtó-
rzeniem. Ta ambiwalencja stanowi odzwierciedlenie sytuacji rosyjskiego 
pisarza w Europie. Ponieważ jest pozbawiony swojej naturalnej publiczno-
ści, jego dzieło jest właściwie skazane na pozostanie w kręgu emigracyjnej 
inteligencji. Tymczasem jednak stosunki z nią Nabokova pozostają napię-
te – co również stanowi temat Daru – jest to dla niego przede wszystkim 
świat skazany na zagładę6. Ponieważ emigracji towarzyszy konieczność 

4 V. Nabokov, Rul’, 18 listopada 1927, cyt. za: ibid., s. 272.
5 Por. również artykuł Marie-Christine Autant-Mathieu, La mission rééducatrice des 

écrivains prolétariens au sein du vieux Théâtre d’Art: „Produkcja nowego człowieka 
w sztuce i kulturze odbywa się w opozycji do tego reliktu dawnej epoki, jakim jest 
intelektualista – delikatny, tolerancyjny humanista, współczujący wrogowi klasowe-
mu, pełen wątpliwości, odmawiający twórczości zaangażowanej, mający skłonność 
do introspekcji i dzielenia włosa na czworo. Intelektualista nie wierzy w obiektyw-
ną, absolutną prawdę, w odróżnieniu od nowych ludzi, którzy akceptują, godzą się 
na ograniczenia, a jednak uważają się za ludzi wolnych. A w nowym społeczeństwie 
zostawanie z boku, posiadanie własnego zdania to zdrada” (Construire/déconstruire 
l’homme nouveau, op. cit., s. 90).

6 Por. gorzki ton przedmowy do amerykańskiego wydania Daru z 1962 roku: „Ponie-
waż świat Daru stał się obecnie takim samym fantazmatem jak każdy z moich świa-
tów, mogę mówić o tej książce z pewnym dystansem” („The world of The Gift being at 
present as much of a phantasm as most of my other worlds, I can speak of this book 
with a certain degree of detachment”).
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opanowania nowego języka literackiego (co porównuje on do metamor-
fozy motyla), a także konieczność zdobycia nowej publiczności, przepro-
wadzka do Ameryki pozwala twórcy przekazać, a jednocześnie przekształ-
cić swe własne wspomnienia z Rosji i z Europy. Wydaje się, że tylko ta 
powtórna emigracja w pełni urzeczywistnia utopię odkupieńczej pamięci, 
opisaną przez pisarza.

Chciałabym zweryfikować tę hipotezę, skupiając się na motywie pamię-
ci w dwóch tekstach z okresu amerykańskiego: autobiografii Nabokova, 
której ostateczna wersja ukazała się w roku 1967 pod tytułem Pamięci, 
przemów, ale której geneza w rzeczywistości obejmuje ponad trzydzieści 
lat, oraz w Lolicie, wydanej w 1955 roku we Francji, a następnie w 1958 
w Stanach Zjednoczonych; powieści najpierw ocenzurowanej, której suk-
ces przyniesie Nabokovowi międzynarodową sławę. Choć dzieła te zostały 
opublikowane w odstępie dziesięciu lat, powstawały w tym samym czasie; 
były też pisane stosunkowo dłużej i z większym wysiłkiem niż pozostałe 
utwory Nabokova. Chodzi również o jedyne dwa teksty, które sam autor 
przetłumaczył z angielskiego na rosyjski, a następnie znów na angielski 
w przypadku Pamięci, przemów; są to poza tym zdaniem wielu krytyków, 
między innymi Roberta Altera, dwa arcydzieła Nabokova7.

Skupię się przede wszystkim na podwójnym motywie pamięci i wygna-
nia, który jest wspólny tym dwóm dziełom, choć na pierwszy rzut oka 
zostaje on w nich potraktowany w sposób przeciwstawny. W Pamięci, prze-
mów, której poszczególne rozdziały ukazywały się najpierw osobno w pra-
sie amerykańskiej, Nabokov, będący wówczas po czterdziestce, wspomina 
swoją przeszłość, do dziewiętnastego roku życia związaną z Rosją, później 
z Europą. Autobiografia kończy się dokładnie w momencie, gdy z żoną 
i synem wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Przeważająca część utworu 
jest jednak poświęcona dzieciństwu i młodości spędzonym w Rosji. Jawią 
się one nie tylko jako swego rodzaju złoty wiek, bezpowrotnie utracony, ale 
przede wszystkim jako jedyne i niewyczerpalne źródło późniejszej twór-
czości literackiej. Jednakże Nabokov nie ogranicza się do wspomnień oso-
bistych. Jako pamiętnikarz chce również zwalczać za oceanem sowiecki 
przekaz propagandowy i przedstawić amerykańskim czytelnikom wier-
ny i zniuansowany portret rosyjskiej inteligencji w przededniu rewolucji, 
a następnie na emigracji. Otoczona kultem postać ojca odgrywa pierw-
szoplanową rolę w tym projekcie: Nabokov opisuje rozległe zaangażowa-
nie polityczne tego arystokraty, wybitnego prawnika, zwalczającego carski 
reżim, który go uwięził, ministra w Rządzie Tymczasowym Kiereńskiego, 

7 R. Alter, Nabokov and Memory, „Partisan Review” 58 (1991) nr 4, s. 620–621.
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od 1919 roku przebywającego na wygnaniu i zastrzelonego w 1922 roku 
w Berlinie przez rosyjskiego monarchistę. Autobiografia ta jest też opo-
wieścią o wychowaniu w iście cieplarnianych warunkach: rozpieszczany 
przez rodziców, Nabokov od najwcześniejszych lat wyrastał w środowisku 
trójjęzycznym: angielsko-francusko-rosyjskim i poświęca kilka rozdzia-
łów swoim kolejnym angielskim guwernantkom i szwajcarskiej nauczy-
cielce, które mocno wpłynęły na niego w dzieciństwie; opowiada również, 
że odebrał edukację nowoczesną i  liberalną, gdyż jego ojciec zatrudnił 
rosyjskiego preceptora o poglądach rewolucyjnych, po czym zapisał go 
w wieku dwunastu lat do szkoły Teniszewa w Sankt Petersburgu, znanej 
z innowacyjnych metod pedagogicznych.

Autobiografia Nabokova, której fragmenty należą do pierwszych teks-
tów, jakie napisał po angielsku (a także po francusku, w przypadku naj-
wcześniejszego z nich), jest więc rodzajem przepustki, kiedy to rosyjskie 
dzieciństwo autora jawi się jako klucz do jego metamorfozy w pisarza 
o międzynarodowej sławie; wspomnienia z przeszłości nie są więc u nie-
go nigdy jedynie źródłem nostalgii czy żalu, ale też niosą obietnicę na 
przyszłość, co wyraźnie sugeruje przywołanie w końcowej partii tekstu 
obrazkowej zagadki, w której młody Dymitr Nabokov odkrywa za namo-
wą ojca wizerunek, którego już nigdy nie zapomni: chodzi o statek wypły-
wający do Nowego Świata. Krótko mówiąc i rzecz jasna nieco upraszcza-
jąc, w Pamięci, przemów Nabokov przekształca tragiczny los, naznaczony 
wygnaniem i brutalną śmiercią ojca i wielu bliskich, w czyste dzieło sztu-
ki, uwolnione od ciężaru dziejów. Jako potomek rodziny o bogatej histo-
rii, wychowany w zupełnie wyjątkowych warunkach, przekazuje amery-
kańskim czytelnikom typowo europejskie wspomnienia. Ta chęć złożenia 
hołdu odkupieńczej przeszłości wyjaśnia a contrario uporczywą krytykę 
freudyzmu, ale też wyrażoną wprost odmowę jakiejkolwiek formy uspra-
wiedliwienia czy samokrytyki, w odróżnieniu od oskarżycielskiego mode-
lu, który legł u podstaw Wyznań Jeana-Jacques’a Rousseau.

Dzieło głęboko skandalizujące, Lolita albo wyznania owdowiałego euro-
pida, stanowi w pewnym sensie – jak dowiadujemy się o tym z przedmowy 
– odwrotną wersję tej „złotej legendy” pamięci. Chodzi tu również o dzieło 
autobiograficzne, ale jest to autobiografia fikcyjna, przypisana głównemu 
bohaterowi, Humbertowi Humbertowi. Podobnie jak Nabokov, ten Fran-
cuz o skomplikowanych europejskich korzeniach wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych około czterdziestki. Jako profesor uniwersytetu specjalizu-
jący się w literaturze angielskiej bohater uosabia także bogactwo kulturo-
we, które ironicznie przeciwstawia intelektualnej nicości amerykańskiej 
klasy średniej. Na koniec otwarcie przyznaje, że spisywane w więzieniu 
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wyznania mają w przyszłości posłużyć mu do obrony, gdyż niebawem ma 
stanąć przed sądem pod zarzutem morderstwa. W retrospektywnej opo-
wieści o swojej miłości do Lolity Humbert Humbert odwołuje się zresztą 
do pamięci podwójnie. W istocie wyjaśnia swoje zainteresowanie erotycz-
ne nimfetkami, przywołując jako wspomnienie z dzieciństwa spędzonego 
w Europie scenę, w której kocha się na plaży z dziewczyną w swoim wieku 
i która zostaje brutalnie przerwana przez bandę wyrostków. W jego przed-
sięwzięciu samousprawiedliwienia to wspomnienie odgrywa rolę swego 
rodzaju sceny pierwotnej, wyjściowej i nigdy nieprzezwyciężonej trau-
my, prowadzącej do powtarzania perwersyjnego zachowania. Daje się tu 
rozpoznać niezbyt wyrafinowaną karykaturę teorii Freuda, której jednak 
Humbert Humbert przypisuje moc tragicznego fatum.

Jego pierwsze spotkanie z Lolitą odbywa się więc pod znakiem wspo-
mnienia młodej Europejki. Humbert opisuje scenę pseudo-rozpoznania, 
w której obsesyjne wspomnienie w cudowny sposób dostępuje wcielenia, 
a dystans czasowy ulega unieważnieniu. Instrumentalizacja przeszłości 
stanowi istotę projektu autobiograficznego Humberta Humberta, towa-
rzysząc świętokradczemu wtargnięciu „starzejącego się pawiana” do 
raju dzieciństwa. Później Humbert Humbert nie tylko deprawuje Loli-
tę, ale i pretenduje do roli jej ojca i wychowawcy: wygłaszana przez niego 
z pozycji europejskiego intelektualisty krytyka amerykańskiego modelu 
wychowania dziewcząt jest zresztą w powieści jednym ze źródeł komi-
zmu. Zbrodnia, jakiej Humbert dopuszcza się na Lolicie, polega jednak 
na pozbawieniu jej razem z dzieciństwem jakiejkolwiek formy pamięci. 
Jako perwersyjny wychowawca pozostawi jej jedynie wspomnienia śmiesz-
ne lub wstrętne, które symbolizują tandetne przedmioty zgromadzone 
w trakcie ich amerykańskiej odysei8. W artykule poświęconym powie-
ści Nabokova, zatytułowanym Chef-d’œuvre ou livre immonde (Arcydzie-
ło czy plugawa książka), Cécile Guibert donosi, że chiński tłumacz Lolity 
przemianował powieść w 1992 roku na Chorobliwą i zwyrodniałą miłość9. 
Wszystko wskazuje na to, że w tym dwuznacznym arcydziele Nabokov 
zaklina postać zdegenerowanego mieszczańskiego intelektualisty, piętno-
waną przez sowieckich piewców nowego człowieka.

8 Zob. piękną analizę powieści pióra Francesco Orlandy w Les Objets désuets dans 
l’imagination littéraire, ouvrage traduit de l’italien par Paul-André et Aurélie Clau-
del, Paris 2013, s. 672–677.

9 „Lolita” : chef-d’œuvre ou „livre immonde”, https://bibliobs.nouvelobs.com/
romans/20141121.OBS5824/lolita-chef-d-uvre-ou-livre-immonde.html (30.11.2017).

https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20141121.OBS5824/lolita-chef-d-uvre-ou-livre-immonde.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20141121.OBS5824/lolita-chef-d-uvre-ou-livre-immonde.html
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Na ostatnich stronach powieści, po ostatecznej utracie Lolity, Humbert 
Humbert osiąga jednak jeśli nie odkupienie, to w każdym razie pewien 
rodzaj samoświadomości. W chwili gdy podsumowuje swoją opowieść, 
przywołuje wspomnienie z zamierzchłych już czasów: przypomina sobie, 
że tuż po zniknięciu Lolity, uprowadzonej przez jego rywala, podczas jaz-
dy samochodem dostał mdłości i zatrzymał się na poboczu drogi prowa-
dzącej przez Góry Skaliste:

Zbliżając się do przyjaznej otchłani uzmysłowiłem sobie, że słyszę melodyjną 
jednię dźwięków wznoszących się niby opar z górniczego miasteczka leżące-
go u mych stóp, w zakamarku doliny. Oko rozróżniało geometrię ulic między 
rzędami czerwonych i szarych dachów, zielone dymki drzew, kręty strumień 
i bogaty, kruszcorodny połysk miejskiego wysypiska, a za miastem nitki dróg 
przecinające zwariowany kilim ciemnych i jasnych pól, dalej zaś wysokie lesiste 
góry. Lecz jeszcze jaskrawiej od tych cicho rozradowanych barw (pewne barwy 
i odcienie zdają się bowiem rozkoszować dobrym towarzystwem) – jaskrawiej, 
a zarazem bardziej onirycznie, niż owe kolory jawiły się mojemu oku – ucho 
odczuwało tę parną wibrację nagromadzonych dźwięków, gdy nie milknąc ani 
na chwilę wznosiła się ku granitowej wardze, na której stałem, ocierając spluga-
wione usta. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że wszystkie te odgłosy są jednakiej 
natury, że prócz nich żaden dźwięk nie dobiega spomiędzy ulic przezroczyste-
go miasta, gdzie kobiety siedzą w domach, a mężczyźni są nieobecni. Czytel-
niku! Słyszałem po prostu melodię dzieci pochłoniętych zabawą, nic innego, 
a powietrze było tak czyste, że z oparu zmieszanych głosów, majestatycznych 
i filigranowych, odległych i magicznie bliskich, szczerych i bosko tajemniczych, 
wyodrębniał się niekiedy, jakby nagle wyzwalał, prawie jak słowo wyraźny try-
skał żywy śmiech, uderzenie baseballowego kija, turkot wózka, wszystko to jed-
nak działo się zbyt daleko, aby oko mogło wychwycić spośród dyskretnej ryciny 
ulic jakikolwiek ruch10.

Ta reminiscencja odwołująca się zarówno do zmysłu słuchu, jak i wzro-
ku stopniowo przeradza się w niezwykłą metaforę wspomnienia. Pano-
ramiczny widok nadaje pamięci formę przestrzenną, w  której górska 
przepaść ucieleśnia dystans czasowy. W miarę jak czyni on przeszłość nie-
dostępną, dystans ten przekształca ją w dzieło sztuki: utrwala małe amery-
kańskie miasteczko górnicze za pomocą precyzyjnych konturów, kolorów 
i harmonijnych cieni jako zimowy pejzaż w stylu Bruegla. W połączeniu 
z tajemniczą muzyką, która wydaje się dochodzić z przepaści, ta wzniosła 

10 V. Nabokov, Lolita, przeł. Michał Kłobukowski, Warszawa 1997, s. 372–373.
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wizja stanowi też dla Humberta Humberta niezwykle bolesną zagad-
kę. Ogarniające go mdłości i zawroty głowy sugerują pokusę popełnie-
nia samobójstwa. Rozwiązanie zagadki pojawia się w ostatnich zdaniach 
powieści, kiedy narrator dociera raptem do prawdy o swojej historii, wyra-
żonej tutaj po raz pierwszy i zarazem ostatni:

Kiedy tak stałem na wyniosłym urwisku, wsłuchany w tę muzyczną wibrację 
i w błyski osobnych okrzyków na tle jak gdyby skromnego szemrania, zrozu-
miałem nagle, że źródłem dojmującej beznadziei, która mnie przytłacza, nie jest 
brak Lolity u mego boku, lecz nieobecność jej głosu w tym zgodnym chórze11.

Angielskie słowo hopelessly wyraża tutaj skrótowo, ale dobitnie naji-
stotniejszą ideę nieodwracalności: szczególne piękno wspomnienia, jego 
wymiar artystyczny, ale również jego prawda, zagadka, którą rozwiązu-
je, tkwi właśnie w niemożności powrotu do przeszłości, odmiany tego, co 
było. Zawroty głowy Humberta Humberta są konkretnym wyrazem tego 
jednocześnie dramatycznego i fascynującego dystansu, jaki czas nadaje 
ludzkiemu doświadczeniu. W kolejnym fragmencie Humbert Humbert 
rezygnuje z używania swoich pamiętników w trakcie procesu i decyduje, 
że będą się one mogły ukazać dopiero po śmierci jego i Lolity: mowa we 
własnej obronie przeradza się w literacki nagrobek, a ostatnie linijki powie-
ści sugerują, iż jest on tyleż piękny, co zbędny: „Myślę o turach i aniołach, 
o sekretach trwałych barwników, o proroczych sonetach, o schronieniu 
w sztuce. A jest to jedyna nieśmiertelność, jakiej możemy zaznać oboje, 
moja Lolito”12.

Mimo demonstracyjnego optymizmu taka sama koncepcja pamięci 
pojawia się w Pamięci, przemów. Podobnie jak w Lolicie, przybiera ona 
często postać kontemplowanych obrazów, które zazwyczaj wieńczą odtwa-
rzanie przeszłości. Nabokov komponuje te obrazy niczym malarz, staran-
nie je kadrując i bawiąc się perspektywą; bardzo często kojarzy wspomnie-
nie ze swoistym doświadczeniem wertykalności, jednoczesnym źródłem 
przyjemności i lęku. Zacytuję jeden przykład, pochodzący z końca pierw-
szego rozdziału13, gdzie Nabokov wspomina pewien częsty epizod ze swo-
jego dzieciństwa. W trakcie obiadów w rodzinnym domu letniskowym na 
wsi jego ojciec musiał nierzadko odchodzić od stołu, żeby porozmawiać 

11 Ibid., s. 373.
12 Ibid., s. 274.
13 W przekładzie polskim rozdział ten nie ma tytułu, we francuskim jest zatytułowany 

Passé parfait (przyp. tłum.).
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z chłopami, przychodzącymi z prośbami, które najczęściej spełniał. Dzie-
cko dostrzegało wówczas z daleka, przez otwarte okno jadalni, owację 
urządzaną ojcu:

Nagle spojrzawszy ze swego miejsca przez wschodnie okno, oglądałem na włas-
ne oczy niezwykły przypadek lewitacji. Tam, za szybą na sekundę pojawiała się 
w leżącej pozycji uroczyście i wygodnie rozpostarta w powietrzu postać mego 
ojca, jego biały garnitur trochę się wydymał, piękna spokojna twarz zwróco-
na była ku niebu. Wzbijał się tak ze dwa albo trzy razy przy okrzykach „uh” 
i „hura” niewidocznych podrzucaczy, przy czym trzeci wzlot był wyższy niż 
drugi i oto po raz ostatni widzę go spoczywającego na wznak i jakby na zawsze 
na ciemnoniebieskim tle skwarnego południa, niczym jednego z tych pokaź-
nych rozmiarów niebian, którzy w swobodnych pozach, szatach zdumiewają-
cych obfitością i trwałością fałd polatują na cerkiewnych sklepieniach pośród 
gwiazd, podczas gdy w dole w rękach śmiertelników zapalają się jedna po dru-
giej woskowe świece, tworząc w  falowaniu kadzidła rojowisko płomyków, 
a kapłan wypowiada wersety o odpoczynku i pamięci, i połyskliwie żałobne 
lilie przesłaniają twarz tego, co leży wśród płonących świateł w nie zamkniętej 
jeszcze trumnie14.

Wzrok jawi się tutaj jako nośnik pamięci par excellence. Dzięki jego pre-
cyzji wspomnienia zyskują niemal fotograficzną realność, ale stwarza on 
też wrażenie wyobcowania, sugerując obecność jakiejś zagadki lub tajem-
nicy. Wspomnienie wzrokowe, jednocześnie żywe i dokładne, stopniowo 
przekształca się w religijny fresk, odsłaniając w ten sposób pewien ukry-
ty sens: „niezwykły przypadek lewitacji” ojca staje się żałobną apoteozą, 
przywodząc na myśl wznoszenie się duszy zmarłego, którego ziemskie 
ciało spoczywa w otwartej trumnie. Ta podwójność ma charakter proro-
czy. Zapowiadając już na początku książki śmierć swojego ojca, Nabokov 
z góry łączy najwcześniejsze wspomnienia o swoich bliskich z myślą o ich 
śmierci. W zdaniu, które wije się niczym arabeska, pozwala czytelnikowi 
dostrzec związek, jaki pamięć ustanawia między obecnością a nieobec-
nością, życiem a śmiercią, rzeczywistością a  jej artystycznym przetwo-
rzeniem. Można by dostrzec w ambiwalencji tych obrazów wspomnie-
nia coś pokrewnego zdefiniowanej przez Rolanda Barthesa podstawowej 
ambiwalencji fotografii: „Poświadczając, że przedmiot był realny, zdjęcie 

14 V. Nabokov, Tamte brzegi, tłum. z j. ros. Eugenia Siemaszkiewicz, Warszawa 1991, 
s. 21 (w przekładzie francuskim dokonanym z języka angielskiego mowa o zachodnim 
oknie – przyp. tłum.).
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każe podstępnie uwierzyć, że jest on żywy. Dzieje się to z powodu właśnie 
tej przynęty, która przypisuje Realności absolutnie wyższą wartość, jak-
by wieczną. Ale przenosząc tę rzeczywistość ku przeszłości (to-co-było), 
sugeruje, że jest ona już martwa”. Barthes dodaje nieco dalej: „fotografia 
mówi mi o śmierci w czasie przyszłym”15.

Wydaje mi się, że na podstawie wybitnych dzieł, jakimi są Pamięci, 
przemów oraz Lolita, można określić twórczość powieściową Nabokova 
w ogóle jako sztukę pamięci, dwojako przeciwstawiającą się utopii nowego 
człowieka: pamięć nie tylko zakłada akceptację pewnej spuścizny, którą 
pisarz często definiuje jako dług, ale przede wszystkim, zdaniem Naboko-
va, uwalnia ona człowieka od tyranii rzeczywistości. Pytaniu „Co robić?” 
z powieści Czernyszewskiego oraz wezwaniu do działania i budowania 
nowego świata bohaterowie Nabokova przeciwstawiają swoją skłonność 
do patrzenia na rzeczywistość, także tę, którą w danej chwili przeżywają, 
przez pryzmat wspomnienia. Ta gra w wyobcowanie i dystansowanie się 
względem rzeczywistości jest nie tylko chwytem estetycznym, ma rów-
nież wymiar etyczny i polityczny, co potwierdzają dwa eseje Nabokova 
o teatrze. Stanowią one zapis dwóch wykładów, które wygłosił na uniwer-
sytecie Stanforda latem 1941 roku, to znaczy w kilka miesięcy po przyby-
ciu do Stanów Zjednoczonych. Nabokov krytykuje w nich bardzo otwar-
cie sowieckie eksperymenty teatralne, mające na celu uczynienie z teatru 
jednego z głównych narzędzi kształcenia ludu i tworzenia nowego czło-
wieka16. W pierwszym z tych esejów, zatytułowanym Playwriting, Nabo-
kov podejmuje namysł nad czymś, co uznaje za podstawowe prawo lub 
konwencję teatralną: „Sztuka teatralna to spisek idealny, ponieważ, choć 
jest w pełni widoczna, nie mamy najmniejszego wpływu na jej przebieg, 
a mieszkańcy sceny nie widząc nas, wpływają na nasze dusze z niemal 

15 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 1995, 
s. 133 i s. 161. Gdzie indziej Barthes podkreśla związek między fotografią a pamięcią 
wzrokową: „Zdarza się, że lepiej mogę zrozumieć zdjęcie, które sobie przypominam, 
niż zdjęcie, które widzę, jakby widzenie bezpośrednie źle ukierunkowywało język 
[…]” (ibid., s. 95).

16 Na temat roli teatru w kształtowaniu sowieckiego nowego człowieka, zob. artykuł 
Marie-Christine Autant-Mathieu, La mission rééducatrice des écrivains prolétariens 
au sein du vieux Théâtre d’Art, [w:] Construire/déconstruire l’homme nouveau (avant 
1953), op. cit., s. 91–104. Dowodzi ona, że Konstantin Stanisławski, którego Nabokov 
nazywa scenicznym geniuszem, był jedną z pierwszych ofiar przejęcia Moskiewskie-
go Teatru Artystycznego, „uważanego za bastion burżuazyjnej reakcji, gniazdo poten-
cjalnych emigrantów”.
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nadludzką łatwością”17. Paradoksalna komunikacja, leżąca u podstaw dra-
matopisarstwa, zakłada zdecydowane oddzielenie świata sceny od świata 
widowni; zasada ta znajduje potwierdzenie w fakcie, iż aktor nie może się 
uchylić od udziału w akcji, podczas gdy widz w każdej chwili może opuś-
cić salę – co teatr sowiecki, ze swoimi wychowawczymi zapędami, kwe-
stionuje:

Właśnie dlatego uważam za śmieszne próby sowieckiego teatru, by włączyć 
widzów do sztuki. […] Wyobraźmy sobie jakiegoś dramatopisarza czy dyrek-
tora teatru przepełnionego ideami kolektywizmu i umiłowania mas […] którzy 
zmuszają widzów do aktywnego uczestnictwa […] taka metoda […] jest abso-
lutną ułudą, ponieważ widz ma pełne prawo odmówić uczestnictwa i może 
wyjść z teatru, jeśli go takie wygłupy nie bawią. Z kolei jeśli jest on zmuszony do 
uczestnictwa dlatego, że sztuka dotyczy Idealnego Państwa i jest grana w rzą-
dowym teatrze kraju, rządzonego przez dyktatora, teatr ten staje się tylko bar-
barzyńską ceremonią lub rodzajem szkółki niedzielnej do wpajania przepisów 
policyjnych – […] życie społeczne, które jest ciągłą i wszechobecną grą aktorską 
w okropnej farsie napisanej przez Ojca Ludu z żyłką do teatru18.

We fragmencie tym wyraźnie widoczny jest związek między refleksją 
estetyczną a namysłem politycznym. Co więcej, konwencja ta, zdefinio-
wana jako istota teatru, w rzeczywistości odpowiada jego własnej filozofii 
życiowej, jak to wyjaśnia w konkluzji swojego eseju:

Mój wstępny zarys relacji pomiędzy widzami a rozgrywającym się na scenie 
dramatem można wyrazić następująco: pierwsi mają świadomość istnienia 
tego drugiego, ale nie mają nad nim władzy; z kolei dramat jest nieświadomy 

17 „A play is an ideal conspiracy, because, even though it is absolutely exposed to our 
view, we are as powerless to influence the course of action as the stage inhabitants are 
to see us, while influencing our inner selves with almost superhuman ease” (http://lib.
ru/NABOKOW/esse_en.txt).

18 „That is why I call ridiculous the attempts of the Soviet theatre to have the spectators 
join in the play. […] If we imagine some playwright or manager, brimming over with 
those collectivist and mass-loving notions […] making the spectators play […], such 
a method […] is an utter delusion to boot, because the spectator remains perfectly free 
to refuse to participate and may leave the theatre if he does not care for such fooling. 
In the case of his being forced to act because the play refers to the Perfect State and is 
running in the governmental theatre of a country ruled by a dictator, the theatre in 
such case is merely a barbarous ceremony or a Sunday-school class for the teaching 
of police regulation – […] public life being the constant and universal acting in the 
dreadful farce composed by a stage-minded Father of the People” (ibid.)

http://lib.ru/NABOKOW/esse_en.txt
http://lib.ru/NABOKOW/esse_en.txt
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widzów, ale ma siłę pozwalającą ich wzruszyć. Ogólnie rzecz biorąc, przypomi-
na to stosunek, zachodzący pomiędzy mną a postrzeganym przeze mnie świa-
tem; jest to coś więcej niż zasada istnienia, to konieczna konwencja, bez której 
żadne z nas nie mogłoby istnieć. […] [T]akże w życiu każda próba manipulo-
wania światem czy też próba wtrącenia się świata w moje istnienie jest sprawą 
niezwykle śliską – nawet jeśli każda ze stron zakłada dobre intencje19.

Z tego filozoficznego postulatu radykalnego oddzielenia „ja” od świa-
ta zewnętrznego wynika absolutna wolność twórcza artysty: w drugim 
wykładzie, zatytułowanym The Tragedy of Tragedy, Nabokov paradoksal-
nie krytykuje tę najwyższą odmianę dramatopisarstwa, jaką jest jego zda-
niem tragedia. Stwierdza, że rządząca nią zasada przyczynowości, pradaw-
na idea fatum, ogranicza wolność twórcy. Ubóstwu współczesnych wcieleń 
tragedii, niezmiennie spętanych przez ten rodzaj determinizmu, Nabo-
kov przeciwstawia niezmierzone bogactwo powieści, opowiadań i wierszy, 
powstałych w ciągu ostatnich stuleci kultury zachodniej. Socjalistyczna 
utopia nowego człowieka opiera się na fantazmacie ludzkiej wszechmocy 
względem świata zewnętrznego: Nabokov przeciwstawia jej utopię arty-
styczną, którą nazywa magią lub czarami i w której zdystansowanie się 
wobec rzeczywistości jawi się jako warunek konieczny niczym nieograni-
czonej wolności.

Wydaje się, że wymiar polityczny, nieodłączny u Nabokova od kwe-
stii estetycznych, pozwala wyjaśnić znaczący wpływ, jaki jego twórczość 
wywarła na literaturę światową końca XX wieku. Do Nabokova odwołują 
się twórcy tak różni, jak Danilo Kiš, W. G. Sebald czy Orhan Pamuk, bo 
jego dzieła nie da się sprowadzić do postmodernistycznej gry; przeciw-
nie – stanowi ono dla nich zbawienny wzór, antidotum na wszelkie próby 
narzucania totalitarnych ideologii.

Zakończę więc cytatem z  krótkiego eseju Orhana Pamuka na temat 
Nabokova, gdyż współbrzmi on z wywodem, który starałam się przepro-
wadzić. Pamuk stwierdza, że Nabokov należy do jego ulubionych pisarzy, 
i stara się zrozumieć, dlaczego stał mu się tak potrzebny, jak może nam 

19 „My initial formula referring to the spectators and the drama on stage may be 
expressed thus: the first is aware of the second but has no power over it; the second 
is unaware of the first, but has the power of moving it. Broadly speaking, this is very 
near to what happens in the mutual relations between myself and the world I see, and 
this too is not merely a formula of existence, but also a necessary convention without 
which neither I nor the world could exist. […] in life, too, any attempt at tampering 
with the world or any attempt by the world to tamper with me is extremely risky busi-
ness even if in both cases the best intentions are implied” (ibid.).
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być czasem niezbędne lekarstwo. Piękno stylu Nabokova stanowi pierwszy 
powód, jednak nie wystarczy, aby wyjaśnić ocalającą moc jego twórczości. 
Ta ostatnia polega, zdaniem Pamuka, na paradoksalnym połączeniu tego 
piękna z pewnego rodzaju okrucieństwem:

[…] okrucieństwo Nabokova przejawia się w pokazywaniu z najdrobniejszy-
mi szczegółami, że nic – ani życie, ani inni ludzie, przyroda, otoczenie, ulice 
czy miasta – nie odpowiada na nasz ból i cierpienie […] Głęboka przyjemność 
z lektury Nabokova płynie stąd, że jego książki uświadamiają nam najokrut-
niejszą prawdę: nasze życie nie do końca odpowiada wewnętrznej logice świata 
[…] Gdy odkryjemy logikę świata […] na pocieszenie zostaje nam tylko piękno; 
proza Nabokova […] jest naszą jedyną obroną przed okrucieństwem świata20.

Piękno dzieła Nabokova jest okrutne, gdyż jest bezinteresowne, rozmyśl-
nie oderwane od świata rzeczywistego, co zdaniem Pamuka paradoksalnie 
nadaje mu walor swoistej konieczności:

Muszę tu powiedzieć, że w mych młodych latach, gdy wszyscy oczekiwali od 
pisarza zaangażowania w dyskusje na tematy społeczne i etyczne, przywdzie-
wałem pełną pychy postawę Nabokova niczym zbroję. W latach siedemdziesią-
tych oceniane z perspektywy Turcji powieści Nabokova wydawały się oderwa-
nymi od rzeczywistości fantazjami o nieistniejącym świecie, podobnie zresztą 
jak sami bohaterowie Ady. Obawiając się, że książki, które planowałem napisać, 
utoną w żądaniach bezwzględnego, niesprawiedliwego i paskudnego środowi-
ska, w jakim się obracałem, poczułem spoczywający na mnie jako jednostce 
moralny imperatyw zaakceptowania nie tylko Lolity, lecz także innych dzieł 
Nabokova (takich jak Ada), w których pisarz posuwa się do granic możliwości 
we własnych obsesjach, żartach, literackich grach i odwołaniach, seksualnych 
fantazjach, erudycji i sarkazmie21.

Myślę, że można tę ocenę zestawić z opinią Danilo Kiša, który pisał 
w roku 1986:

Potępienie przez Nabokova pewnego rodzaju literatury i określonych pisarzy 
ma, mimo wszystko, charakter raczej moralistyczny niż estetyczny. Cała jego 
twórczość, opowiadania i powieści, eseje, wykłady i wywiady, cała jego postawa 

20 O. Pamuk, Okrucieństwo, piękno i czas, [w:] Inne kolory. Eseje i opowiadania, tłum. 
Anna Akbike Sulimowicz i Tomasz Kunz, Kraków 2012, s. 225–226.

21 Ibid., s. 230.
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jest żarliwą mową w obronie wartości duchowych, walką przeciw chaosowi, 
głupocie stulecia, przeciw fałszywym wartościom, przeciw krytyce, która dzie-
ło sztuki ocenia według kryteriów pozaestetycznych, socjologicznych, psycho-
logicznych lub (nie daj Boże!) psychoanalitycznych. I jeśli krytyka nie całkiem 
jeszcze wpadła w bełkot, a literatura nie stała się sługą ideologii – marzenie 
i ucieczka zaś, gra intelektu i gra fantazji nadal są aktem kultury par excellence, 
w znacznej mierze zawdzięczamy to mistrzowi-czarodziejowi, jakim był Vla-
dimir Nabokov22.

(z języka francuskiego przełożył Przemysław Szczur)

Abstract

Deconstructing the Soviet Ideology of the “New Man”: 
Exile and Memory in Vladimir Nabokov’s Works

As a Russian exile, Nabokov was wholly opposed to the Soviet ideology of the “new man.” 
The theme of memory, essential to his Russian and American novels, may be interpreted 
as his personal answer and poetical antidote to that modern utopia. This text explores the 
rich implications of this theme in his two American masterpieces, Lolita (1955) and Speak, 
Memory (1966). It shows that the accuracy and poetry of Nabokovian memories are not 
only aesthetic, but also encompass ethical and political meanings.
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Uśmiech Nowego Człowieka: problem 
nowej tożsamości w literaturze Chicano1

Gloria Anzaldúa, amerykańska poetka hiszpańskiego pochodzenia, 
w swojej pracy Borderlands/La Frontera, często określanej jako jeden z naj-
ważniejszych utworów jej autorstwa, używa metafory rany celem opisania 
granicy pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi: „Granica mię-
dzy USA a Meksykiem jest otwartą raną (hiszp. una herida abierta), gdzie 
Trzeci Świat ociera się o Pierwszy Świat i krwawi. Jednak zanim stwo-
rzy się strup, krwawi ona ponownie, a krew tych dwóch światów miesza 
się ze sobą, tworząc trzecie państwo – kulturę graniczną”2. Rana, ze swej 
„natury” sprawiająca ból i będąca niejako bólu tego symbolem, jest zatem 
zarazem czynnikiem przyczyniającym się do powstania i kształtowania 
się nowej kultury oraz narodzin nowej tożsamości. Ponieważ rana ta nie 
może się zagoić, jej istnienie można interpretować jako metaforę proce-
su tworzenia i kontynuacji nowej kultury. Jak pisze Anzaldúa: „Dla każ-
dego Meksykanina i Chicano żywym jest mit utraconego terytorialnego 

1 Tłumaczenia wszystkich fragmentów tekstów użytych w  powyższym artykule są 
mojego autorstwa.

2 G. Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza, San Francisco 1987.

https://doi.org/10.21906/9788376431437.13
https://doi.org/10.21906/9788376431437.13
https://doi.org/10.21906/9788376431437.13
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skarbu”3. Tym skarbem jest fragment Meksyku inkorporowany przez 
Stany Zjednoczone po wojnie w latach 1846–1848. Tak więc Chicanos, 
Meksykanie przenoszący się do południowych części USA, znajdują się 
w miejscu, które kiedyś należało do nich, co warunkuje powstanie dumy 
i odrodzenie poczucia więzi z ziemią, która staje się też źródłem nowych 
trudności i traum.

W swojej pracy Chicano Poetics: Heterotexts and Hybridities Alfred Arte-
aga wypowiada się na ten temat w następujący sposób: „Być Chicano na 
terenie przygranicznym oznacza stworzyć siebie pośród rywalizujących ze 
sobą definicji narodu, kultury, języka, rasy, etniczności itd.”4 Nazywa on 
Chicanos „międzykulturowymi heteroglotami”5, w tym jednym wyraże-
niu zawierając kwintesencję ich językowej codzienności: permanentnego 
funkcjonowania pomiędzy dwiema kulturami, posługując się równocześ-
nie przynajmniej dwoma językami.

Wiersze wybrane dla zilustrowania tego procesu ukazują dwa diametral-
nie różniące się podejścia do kwestii tożsamości obecne w literaturze Chi-
cano. Są to napisane w XX wieku utwory: Poema en tres idiomas y caló José 
Antonia Burciagi, To Live in the Borderlands Means You Glorii Anzaldúi 
i Sonrisas Pat Mory. Podczas gdy podmioty liryczne u José Antonia Burcia-
gi i Pat Mory wypowiadają się pozytywnie o tożsamości Chicano, czasem 
wręcz prawie ją gloryfikując, podmiot wiersza Glorii Anzaldúi traktuje ją 
jako życiowy ciężar i przedstawia w negatywnym świetle. Jest ona przed-
stawiona jako przeszkoda w normalnym funkcjonowaniu oraz uzyskaniu 
akceptacji społeczności, w której żyje Chicano. Właśnie sposób postrzega-
nia nowej tożsamości Chicano oraz jej wyrażania w utworach literackich 
zostanie omówiony w dalszej części pracy.

Zanim przyjrzymy się sposobowi postrzegania tożsamości Chica-
no w utworach należących do tego nurtu literackiego, należy zaznaczyć, 
że nieodłącznym elementem tej literatury jest zastosowanie mechani-
zmu, który lingwistyka określa jako zmianę kodu językowego (ang. code-
-switching). Została ona zdefiniowana przez Shanę Poplack w następują-
cy sposób: „Zmiana kodu językowego polega na naprzemiennym użyciu 
dwóch języków wewnątrz jednego dyskursu, zdania lub frazy”6. Barbara 

3 Ibid., s. 10.
4 A. Arteaga, Chicano Poetics: Heterotexts and Hybridities, New York 1997, s. 10.
5 Ibid., 95.
6 S. Poplack, Sometimes I’ ll start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL: 

toward a typology of code-switching, „Linguistics” 18 (1980) nr 7–8, s. 583, https://doi.
org/10.1515/ling.1980.18.7-8.581.

https://doi.org/10.1515/ling.1980.18.7-8.581.
https://doi.org/10.1515/ling.1980.18.7-8.581.
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E. Bullock i Almeida Jacqueline Toribio w swoim artykule Zagadnienia 
w  badaniach zmiany kodu językowego7 wyróżniają kilka typów osoby 
dwujęzycznej, w tym osoby reprezentujące „dwujęzyczność odziedziczo-
ną”, które określane są jako heritage bilinguals:

Drugie pokolenie […] osób dwujęzycznych, w przeciwieństwie do swoich rodzi-
ców może używać w przeważającym stopniu języka dominującego w nowej 
kulturze. W miarę jak ich kontakt z językiem dominującym staje się bardziej 
intensywny, użycie języka domowego i kontakt z nim może zostać ograniczony. 
A zatem, poza zmianą kodu językowego, ich wypowiedzi mogą zdradzać cechy 
typowe dla atrycji, włączając w to kalki językowe8.

Należy zaznaczyć, że właśnie ten typ osoby dwujęzycznej przeważa 
w literaturze Chicano, i  jest on reprezentowany przez Glorię Anzaldúę, 
która jednocześnie jest uznawana za jedną z czołowych autorek tego nur-
tu literackiego. Utwory literatury Chicano są pisane po angielsku, z zasto-
sowaniem hiszpańskojęzycznych wtrąceń.

Poplack, cytowana przez Carmen Fought, określa takie zmiany kodu 
językowego –  charakterystyczne dla literatury Chicano –  jako  „zmia-
ny emblematyczne” (ang. emblematic switches), „których celem jest pod-
kreślenie tożsamości etnicznej”9. W tekstach tych elementy należące do 
kultury meksykańskiej, a zatem reprezentujące ją, są wyrażone w języ-
ku hiszpańskim – lecz nie tylko one, z racji tego, że Chicanos dokonu-
ją zmiany kodu językowego z angielskiego na hiszpański również wtedy, 
gdy wypowiadają się o osobach, które są im najbliższe. Zachodzi przy tym 
zależność: im mniejszy związek emocjonalny mówiącego z daną osobą, 
tym częściej określają ją za pomocą angielskiego słowa. Badania z zakre-
su socjolingwistyki przeprowadzone na grupie ludności Chicano przez 
Carmen Fought jasno potwierdzają tę regułę – w przypadku dziadków 
badaczka odnotowała zdecydowaną preferencję języka hiszpańskiego10.

Ralph Ludwig i Hector Poullet twierdzą w swoim artykule, że funkcją 
literackiej zmiany kodu językowego jest zazwyczaj „wprowadzenie kon-
trastu celem wyróżnienia bohatera, konkretnej reakcji lub sytuacji, która 

7 B. E. Bullock, A. J. Toribio, Themes in the Study of Code-switching, [w:] The Cambridge 
Handbook of Linguistic Code-switching, edited by Barbara E. Bullock, Almeida Jacqu-
eline Toribio, New York 2012, s. 1–18, https://doi.org/10.1017/CBO9780511576331.002.

8 Ibid., s. 8.
9 C. Fought, Chicano English in Context, New York 2003, s. 6.
10 Op. cit., s. 160.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511576331.002.
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umożliwi wytworzenie punktu odniesienia, pozwalającego na wytworze-
nie powiązań z całością tekstu”11. Konkretne wyrażenia lub słowa wyra-
żone w języku kultury, można powiedzieć – macierzystej (w tym wypadku 
jest to język hiszpański) – natychmiast osadzają zatem tekst i jego bohate-
rów w określonym kontekście kulturowym, zwracając uwagę na elementy, 
które są najbardziej istotne dla danej kultury. Dla wszystkich kwestii poru-
szanych w utworach należących do literatury Chicano kultura oraz język 
są zarówno podstawą, jak i tłem: nakreślają ramy opowieści, pomagając ją 
zrozumieć, a zarazem stanowią jej esencję.

José Antonio Burciaga używa w swoim utworze Poema en tres idiomas 
y caló trzech języków: angielskiego, hiszpańskiego i nahuatl – oraz slan-
gu caló. Już na samym początku utworu definiuje tę sytuację jako szaleń-
stwo. Jednak, jak czytelnik przekonuje się w dalszej części wiersza, jest to 
szaleństwo w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Podmiot mówi „Opa-
dają poskręcane marzenia / i czuję jak rozwija się kwiat / z czterech róż-
nych żywotów”12. Cztery życia, reprezentowane przez języki i slang, łączą 
się w podmiocie lirycznym, tworząc jedną spójną całość jego tożsamości. 
Swoiste życie w kilku językach odbiera on jako sposobność pełniejsze-
go odczuwania świata oraz zwiększonej świadomości własnych korzeni. 
To właśnie wspomniany przez podmiot liryczny podbój Meksyku przez 
Hernándo Cortéza dał początek Chicanos – zarówno w znaczeniu biolo-
gicznym poprzez mestizaje (łac. mixtus, oznacza połączenie różnych ras), 
jak i kulturowym – poprzez język i tradycje przybyłe z Hiszpanii wraz 
z Cortezem. W pojęciu hybrydyczności w rozumieniu Alfreda Arteaga 
„zaznaczają się za jednym razem kondycja genetyczna Chicano (hybry-
dyczny rasowo) oraz jego świadomość własnej tożsamości. W wyniku tego 
termin hybrydyczności (hybrydyzacji) zdaje się dawać możliwość wykre-
owania za jednym razem pewnych form świadomości tożsamości”13. 
W dalszej części swojej pracy Arteaga twierdzi, że styl utworów należą-
cych do nurtu Chicano jest „wielojęzyczny i dwugłosowy w swej eklek-
tycznej hybrydyzacji”14.

11 R. Ludwig, H. Poullet, Langues en contact et hétéroglossie littéraire : L’écriture de la 
créolité, [w:] Écrire en langue étrangère. Interférences de langues et de cultures dans le 
monde francophone, sous la direction de R. Dion, H.-J. Lüsebrink et J. Riesz, Québec 
2002.

12 J. A. Burciaga, Poema en Tres Idiomas y Calo, [w:] A. Arteaga, Chicano Poetics: Hete-
rotexts and Hybridities, op. cit., s. 89.

13 R. Ludwig, H. Poullet, Langues en contact et hétéroglossie littéraire…, op. cit., s. 13.
14 Ibid., 74.
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Podmiot liryczny Burciaga, czujący się potomkiem Majów, w spójny spo-
sób przechodzi od opisu swojej językowej codzienności do swoich korzeni 
po to, by pod koniec utworu stwierdzić, że jego usta są świątynią Nahuatl 
zabitą przez Anglików (lub, w domyśle, przez język angielski) i raniącą jego 
hiszpański15. Podmiot mówi: „teraz kuleję w połamanym hiszpańskim”16, 
co można traktować jako piękne porównanie języka do butów, w których 
idzie się przez życie. Język można zatem traktować tutaj metaforycznie 
– tak samo jak buty służą do przemieszczania się, język służy do komuni-
kacji. Podmiot liryczny u Burciaga przyznaje, że kuleje, czyli miewa trud-
ności w komunikacji ze względu na zmiany, jakie zaszły w języku. Mimo 
tych, zdawałoby się, negatywnych uwag, dokładnie w momencie, w któ-
rym czytelnik mógłby się spodziewać wręcz depresyjnego zakończenia 
utworu, ostatnie trzy wersy uspokajają odbiorcę. Podmiot liryczny zapew-
nia, że ten stan rzeczy nie stanowi dla niego problemu. Stwierdzenie to 
jest kolejnym dowodem na to, że nie tylko akceptuje on swoją nową toż-
samość, ale wręcz ją celebruje. Uznaje różnorodność występującą w nim 
samym za coś godnego nie tylko uwagi, ale wręcz zachwytu. Jest to jed-
nak zachwyt spokojny, wyrażony bardziej doborem słów niż żywą inter-
punkcją czy licznymi wykrzyknieniami. Można zatem wywnioskować, 
że pomimo trudności, jakich nastręcza życie w kilku językach, podmiot 
liryczny jest w tym życiu szczęśliwy.

Ralpha Ludwig i Hector Poullet w swoim artykule uznają również, że 
wiersz Burciaga „Idealnie przedstawia zmianę kodu językowego: zmia-
ny występujące w  krótkich jednostkach tekstu wewnątrz jednej jed-
nostki syntaktycznej, przejścia semantyczne, adaptacja fonologiczna 
i morfologiczna”17. Pod względem budowy utwór ten, mimo zastosowa-
nia trzech języków i slangu, paradoksalnie jest bardzo spójny. Co cieka-
we, jak wspominają Ludwig i Poullet, oprócz zaangażowania trzech języ-
ków i slangu Burciaga dokonuje również stylizacji niektórych wyrażeń 
na język nahuatl. Przykładami takich słów są „recuerdotl” (hiszp. recuer-
do, „pamiętam”) czy „cuandotl” (hiszp. cuando, „pamiętam”). Zabieg ten 
czyni utwór bardziej intrygującym i atrakcyjnym, przyciągając czytelni-
ka oryginalną estetyką. Przede wszystkim, rozbudowując gamę zastoso-
wanych środków o stylizację, autor wywołuje jeszcze silniejsze wrażenie 
językowego mestizaje. Za jej pomocą Burciaga tym bardziej uwidacznia 

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
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wewnętrzne zespolenie języków w podmiocie lirycznym. Jak pisze Alfred 
Arteaga:

Poezja Chicano opowiada się za hybrydyzacją, lingwistycznym mestizaje, 
inkorporacją języków i dyskursów obecnych w Ameryce. Skłania się ona ku 
odrzuceniu monologu wierszy […] pisanych tylko w języku angielskim, ale też 
tych pisanych tylko w języku hiszpańskim. Zamiast tego proponuje ona wielo-
języczność, wielogłosową literaturę granicy. Mestizaje wielogłosowych tekstów 
potwierdzających różnorodność Chicano i amerykańską wielogłosowość pole-
mizuje z angloamerykańską reprezentacją i upodmiotowieniem18.

Można zatem powiedzieć, że Burciaga pokazuje w swoim utworze, że 
chociaż wielojęzyczna tożsamość Chicano czerpie z kilku źródeł, jedno-
cześnie może być odczuwana jako spójna i harmonijna.

Pat Mora w swoim wierszu Sonrisas (Uśmiechy) prezentuje odbiorcy 
podmiot liryczny, który nie potrafi ocenić, do której należy kultury – żyje 
„w korytarzu”. Korytarz ten można interpretować jako miejsce życia mię-
dzy kulturami, w stanie ambiwalencji. Mimo że odbiorca mógłby oczeki-
wać od podmiotu obiektywności, ten wyraźnie faworyzuje sposób bycia 
Meksykanek, które „skrywają uśmiechy w swych czarnych, meksykań-
skich oczach”19. Bardzo wyraźnie zarysowuje się kontrast między dwie-
ma grupami kobiet zajmujących osobne pokoje: eleganckie Amerykanki, 
ubrane w perfekcyjne beżowe kostiumy rozmawiają o uczelnianych lub 
szkolnych kwestiach, popijając czarną kawę; Meksykanki natomiast mają 
wyblakłe sukienki, ale za to ich środowisko tworzy o wiele cieplejszy i ser-
deczniejszy obraz. Często się śmieją (również oczami), a ich śmiech miesza 
się z parą z gorących jeszcze tamales. Atmosfera w pokoju zajmowanym 
przez Amerykanki stwarza nieco chłodne, surowe wrażenie, natomiast 
pozorny chaos panujący w pokoju Meksykanek – który poetka wprowadza 
przez czasowniki wyrażające ruch – kreuje ciepły i naturalny obraz frag-
mentu zżytej ze sobą grupy.

Warto zauważyć, że podmiot liryczny wyróżnia dźwięk brzęczących fili-
żanek w pierwszej części wiersza oraz próbę zwrócenia uwagi na głośne 
zachowanie w drugiej. Również w tej kwestii autorka zastosowała kon-
trast: chłodna elegancja jest zestawiona ze spontanicznością. Ten wyraźny 
wewnętrzny podział ukazuje dylemat Chicanos (i Chicanas) – a miano-
wicie fakt, że znajdują się oni zawsze na granicy dwóch kultur, z których 

18 A. Arteaga, [w:] Chicano Poetics: Heterotexts and Hybridities, op. cit.
19 P. Mora, Sonrisas, [w:] Borders, Houston 1986.
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czerpią równocześnie, ale nie mogą się całkowicie utożsamić z  żadną 
z nich. Chociaż sam wiersz jednoznacznie na to nie wskazuje, z łatwoś-
cią można się zorientować, po której stronie granicy sytuują się sympatie 
podmiotu lirycznego.

Gloria Anzaldúa przedstawia zaś w swoim wierszu To live in the bor-
derlands means you negatywny stosunek do mieszanej tożsamości Chica-
no. Skupia się ona głównie na perspektywie kobiecej. Warto zaznaczyć, że 
tytułowe życie na terenach przygranicznych można interpretować dosłow-
nie i w przenośni, jako że należąc do kultury powstałej jako mieszanka 
dwóch różnych kultur, Chicanos znajdują się pomiędzy nimi w każdym 
aspekcie codziennego życia, zarówno przekraczając granicę dzielącą Sta-
ny Zjednoczone i Meksyk, jak i próbując się odnaleźć w nowej dla nich 
rzeczywistości w znaczeniu kulturowym, tworząc dla siebie nowy grunt 
pod nogami.

Podmiot liryczny u Anzaldúi przemawia do odbiorcy zdecydowanymi 
obrazami, używając nierzadko militarnych metafor. Wyrażenia takie jak: 
„złapana w krzyżowy ogień pomiędzy obozami”, „walczysz ciężko”, „jesteś 
ranna, giniesz w akcji / martwa, próbując się bronić”20, ukazują wewnętrzne 
napięcia, jakich doświadcza rozdarta między dwiema kulturami Chicana. 
Osoba mówiąca wspomina również, że Meksykanki nazywają ją rajetas21 
(hiszp. zdrajczyni, kobieta łamiąca dane słowo) – jej mieszana tożsamość 
jest zatem negatywnie postrzegana przez osoby należące do jednej kultu-
ry (mimo że ona również się z niej wywodzi, co dla innych ludzi powin-
no być wspólnym mianownikiem). Anzaldúa wplata w tekst hiszpańskie 
słowa i wyrażenia zarówno wtedy, gdy służy to oznaczeniu przynależno-
ści kulturowej, jak i wtedy, gdy używa ich dla podtrzymania „hybrydycz-
nej” narracji.

Mówiąc o Glorii Anzaldúi, nie sposób nie wspomnieć kwestii femini-
zmu Chicana, którego jest ona reprezentantką. Jak twierdzi Pablo Lópiz 
Cantó:

Filozofia Chicana uznała granicę jako miejsce, z którego może rozpocząć teo-
retyzowanie na temat subordynacji i emancypacji. […] [Most], permanentnie 
znajdujący się na skrzyżowaniu Stanów Zjednoczonych i Meksyku, za pomo-
cą którego charakteryzować można populację Chicana, służy jako metafora 

20 G. Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza, op. cit., s. 194–195.
21 Ibid.
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wszystkich innych podziałów, takich jak podziały rasowe, płciowe, klasowe 
czy seksualne22.

Wspomniany przez Lópiz Cantó most jako symbol granicy między Sta-
nami Zjednoczonymi a Meksykiem przeniknął również do kultury maso-
wej, między innymi w tytule serialu kryminalnego The Bridge23, traktu-
jącego o przestępczości granicznej na tym obszarze. Sama Anzaldúa tak 
wypowiada się o Chicanas w swojej pracy Borderlands/La Frontera:

Wyalienowana ze swojej kultury macierzystej, „obca” w kulturze dominują-
cej, kolorowa kobieta nie czuje się bezpiecznie w wewnętrznym życiu własne-
go Ja. Sparaliżowana strachem, nie potrafi zareagować, jej twarz jest schwy-
tana w przejściach, przestrzeniach pomiędzy odrębnymi światami, w których 
zamieszkuje24.

Wypowiadająca się w Borderlands/La Frontera Anzaldúa ukazuje rów-
nież oblicze wojowniczki, gdy zwraca się do kultury amerykańskiej, spra-
wiającej poprzez swoje asymilacyjne działania, że czuje się ona w opresji:

Zatem nie dajcie mi swoich zasad i praw. Nie dajcie mi swoich letnich bogów. 
To, czego chcę, to zgoda ze wszystkimi trzema kulturami: białą, meksykańską, 
indiańską. Chcę wolności wyrzeźbienia mojej własnej twarzy, zatamowania 
krwawienia popiołami, wykreowania moich własnych bogów z mego wnętrza. 
I jeśli zabronione mi jest pójść do domu, będę musiała się zatrzymać i zagar-
nąć moje własne terytorium, tworząc nową kulturę – una cultura mestiza – za 
pomocą mojego własnego drewna, cegieł i zaprawy, i mojej własnej femini-
stycznej architektury25.

Warto zauważyć, że w utworze autorstwa Anzaldúi podmiot liryczny 
wyraża swoją przynależność kulturową poprzez przytoczenie negatyw-
nych słów, kierowanych do niego przez innych przedstawicieli tej samej 
kultury, krytykujących nową tożsamość podmiotu. Warto byłoby zadać 
pytanie, czy słowa te rzeczywiście są kierowane do podmiotu przez innych 
czy też może osoba mówiąca sama sobie zarzuca nielojalność wobec 

22 P. Lópiz Cantó, Feminismo Xicana, „Daimon Revista Internacional de Filsofía” 2014 
nr 63, s. 110, http://dx.doi.org/10.6018/daimon/199761.

23 The Bridge: Na granicy (2013–2014), Meredith Stiehm, Elwood Reid (serial telewizyjny).
24 G. Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza, op. cit., s. 21.
25 Ibid., s. 22.

http://dx.doi.org/10.6018/daimon/199761
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kultury, w której wyrosła. W przypadku obydwu interpretacji język zasto-
sowany w utworze odzwierciedla hybrydyczną tożsamość i podkreśla fakt 
postrzegania jej przez podmiot liryczny jako ciężar.

Nowa tożsamość Chicanos i Chicanas, świadomie budowana przez poe-
tów definiujących swój szczególny kulturowy status, wyraża się nie tyl-
ko za pomocą szczególnego, „hybrydycznego” języka ich utworów. Ze 
względu na swobodę stylu i kolokwialność wypowiedzi można wpraw-
dzie odnieść wrażenie, że podmiot liryczny opowiada odbiorcy o sobie 
jako o jednostce uwikłanej w tożsamościowe dylematy; można też jednak 
wysnuć wniosek, że bezpośredniość i szczerość literatury Chicano czyni ją 
jeszcze bardziej wiarygodnym medium przekazu kulturowych niuansów 
w sytuacji, gdy wyraża się ona jako szczególna „trzecia jakość”. Nie zawsze 
przekaz ten jest radosny i pozytywny, co ujawnia się w dwóch diametral-
nie różnych postawach podmiotów lirycznych. Nie zmienia to faktu, że 
czytając utwory należące do tego nurtu można odnieść wrażenie przebi-
jającej z nich szczerości – i gdy już ten Nowy Człowiek (Chicano lub Chi-
cana) się uśmiecha, czytelnik chce wierzyć, że jest to uśmiech prawdziwy, 
w którym, tak jak w wierszu Pat Mory, śmieją się przede wszystkim oczy. 
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie w takich chwilach 
w przestrzeni otwartej rany, jaką jest różnica kulturowa, powstaje impuls, 
który może się stać zalążkiem procesu zbliżania się jej brzegów – zapowie-
dzi wyzdrowienia.

Abstract

The Smile of the New Man: Issues of Identity in Chicano Literature

Based on an analysis of short fragments of selected texts by Gloria Anzaldúa, José Anto-
nio Burciaga, and Pat Mora, the author focuses on how Chicanos view and describe their 
identity in literary works. The text touches on the issue of the perception of ethnic identity 
as either a positive phenomenon or as a burden. Basic background information is provided 
on code-switching, sociolinguistics, and theory of literature.
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Niektóre aspekty wizji Nowego 
Człowieka w recepcji czytelniczej

Posługując się kategorią Nowego Człowieka, trudno o ujęcia ścisłe, defi-
niowalne jednoznacznie. Za „nowego” można uznać nie tylko człowieka 
nowoczesnego i ponowoczesnego, ale także każdego człowieka ucieleśnia-
jącego ideały nowej epoki kulturowej w stosunku do tej, w której został on 
ukształtowany. Określenie „nowy człowiek” funkcjonowało już w czasach 
Imperium Rzymskiego, kiedy nazywano w ten sposób kogoś, kto po raz 
pierwszy w rodzie sprawował jakąś funkcję publiczną1. „Nowy” znaczyło 
więc: „pierwszy”, „bez zaplecza”. Nowym człowiekiem nazywano też imi-
granta przybywającego ze „starego świata” do Ameryki, owej nowej Ziemi 
Obiecanej2. W świecie chrześcijańskim Nowy Człowiek to człowiek odro-
dzony przez łaskę i żyjący Ewangelią, tworzący „w sobie samym z dwóch 

1 Por. J. Salomon, La Fabrique de l’homme nouveau, https://www.carn.info/revue-jour-
nal-francais (20.11.2017).

2 Zob. M.  Herma, Nowy człowiek wielozadaniowy, http://www.ziemianiczyja.
pl/2010/03/nowy-czlowiek-wielozadaniowy/ (1.12.2017). Różne odcienie znaczenio-
we tego pojęcia podsuwają kolejne prace na ten temat. Zob. wspomniane wyżej pra-
ce, a z innych np. J. Baszkiewicz, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia 
i rzeczywistość rewolucji, Warszawa 1993; E. Fromm, Mieć czy być. Duchowe podstawy 
nowego społeczeństwa, Warszawa 1989.
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jednego człowieka nowego”3. To człowiek stosujący nauczanie mistrzów 
nowego życia, korzystający zarówno z nauczań dawnych, utwierdzonych 
w synodach i licznych księgach teologicznych, jak i tych współczesnych, 
z nauczaniem św. Jana Pawła II czy papieża Franciszka na czele4.

W obliczu pytań, jakie padają w związku z tym tematem, warto poruszyć 
kwestię relacji pomiędzy twórcą wizji (obrazu, projektu) „Nowego Czło-
wieka” a jego odbiorcą. Powstaje bowiem wątpliwość co do tego, w jakim 
stopniu Nowym Człowiekiem jest autor dzieła, a w jakim – jego odbior-
ca. Problem ten umocowany jest, rzecz jasna, w poetyce odbioru i zmusza 
w związku z tym choćby do muśnięcia wycinka obszaru badań Rolanda 
Barthes’a, zwłaszcza pracy Le Plaisir du texte (1973), S/Z (1976), zbioru ese-
jów Mythologies (1957), a także artykułu z roku 1971, zatytułowanego Le 
mythe, aujourd’hui (Mit dziś). Zgodnie z ujęciem Barthes’a, w czytelniczej 
percepcji dzieła ważny jest proces konotacji-denotacji jako części szersze-
go procesu – mitologizacji / i demitologizacji następującej wtedy, gdy znak 
staje się nowym znaczącym (signifiant) i połączony z nowym znaczonym 
(signifié), tworzy znak wyższego rzędu – mit współczesny5. Nowy Czło-
wiek byłby jednym z tak rozumianych mitów współczesnych.

Konotując i denotując tekst, dopełniając własne wizje i systemy wartoś-
ciowania tekstu, czytelnik („odbiorca” mitu) przetwarza jego wewnętrz-
ne kody, z których szczególnie ważne są wyszczególnione przez Barthes’a 
w S/Z kody: kulturowy, symboliczny i hermeneutyczny. Jednocześnie czy-
telnik ów jest – w mniejszym lub większym stopniu – „podatny” („goto-
wy”) na tego rodzaju przekaz. Umieszcza on bowiem ten przekaz w orbi-
cie kultury czasu w nim przedstawionego, nadaje sensy jej symbolom, 
interpretuje je oraz całą zawartość znaczeniową teksu. W imię zasad her-
meneutyki czytelnik zadaje mu pytania ze świadomością niemożności 

3 Słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy 
przekład z Wulgaty, komentarz Eugeniusz Dąbrowski, Warszawa 1951, s. 608. 

4 Poza wieloma tekstami papieża Jana Pawła II należy wspomnieć choćby prace: J. Sob-
kowiak, Nowe życie –  nowy człowiek, [w:]  Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania 
moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 363–366; F. Blachnicki, Ruch 
światło-życie – życie jako pedagogia Nowego Człowieka, http://www.oaza.pl/ruch-
-swiatlo-zycie-jako-pedagogia-nowego-czlowieka (20.11.2017). Nie można też zapo-
minać o wizjach Nowego Człowieka proponowanych przez inne nurty intelektualno-
-religijne, zwłaszcza tych żywo rozwijających się w XX wieku, jak Le Chemin Neuf, 
New Age, nurt Alfa i inne.

5 Cytuję niedosłownie objaśnienia Zofii Mitosek z Semiotyka, [w:] Teoria badań litera-
ckich, wyd. III poszerzone, Warszawa 1995, s. 251. Mitosek opiera się na tekście Bart-
hesa Mit dzisiaj, przeł. Wanda Błońska, [w:] R. Barthes, Mit i znak, Warszawa 1970, 
s. 32nn. 
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otrzymania ostatecznych odpowiedzi. Tekst zachowuje bowiem margines 
tajemnicy otwierającej szeroko wrota do nieustającej gry konotacji i inter-
pretacji. Dlatego nasycenie go symboliką i zagęszczonym ustrukturyzowa-
niem utrudnia także dookreślenie wizji „Nowego Człowieka”. Taki prze-
kaz podkreśla wagę samego procesu interpretacji, a zmniejszająca się rola 
autora prowadzi do późniejszych stwierdzeń o jego śmierci6.

Nowoczesny czytelnik współtworzy więc wraz z autorem wizje (projek-
ty, obrazy) bohatera, a w konsekwencji – mit współczesny Nowego Czło-
wieka, a to, kto bardziej tworzy, autor czy czytelnik, zależy w znacznym 
stopniu od formy artystycznej dzieła. Dzieło napisane tradycyjnie wizję 
Nowego Człowieka przedstawia w sposób czytelny. Więcej wysiłku kono-
tacyjnego wkłada czytelnik w tworzenie wizji Nowego Człowieka w dzie-
łach nasyconych symboliką i w różnym stopniu nowatorskich formalnie. 
W takich utworach autor podsuwa tylko pewne sugestie kierunku inter-
pretacyjnego, dopełniania miejsc niedookreślonych, a czytelnik wypełnia 
je swoim zasobem wiedzy i wyobraźni. Jak już wspomniano, w przeka-
zach tradycyjnych jawi się dość wyrazisty obraz7 bohatera, co powoduje, 
że rola odbiorcy w procesie kształtowania tekstu jest mniejsza. Konkre-
tyzując dzieło w małym stopniu „niedookreślone” (teksty „do czytania”) 
odbiorca doznaje „przyjemności tekstu”, a percypowany przez niego obraz 
bohatera czy jego wizja są dopełniane zgodnie z sugestiami i aluzjami pod-
suwanymi przez autora, spełniając jednocześnie filozoficzne, światopoglą-
dowe czy też polityczne i etyczne oczekiwania odbiorcy. Takie właśnie są, 
zgodnie z Barthes’owską nomenklaturą, teksty „do czytania”.

Czytelnik może też doznać „rozkoszy” (jouissance) tekstu, lecz tylko 
wtedy, gdy jego wysiłek konotacyjno-denotacyjny słabnie, a obraz czy 
wizja bohatera burzą jego oczekiwania estetyczne i etyczne (textes scrip-
tibles, teksty „do napisania”). Czytelniczej rozkoszy tekstu dostarczają 
wtedy tacy ich bohaterowie, którzy zbliżają się do różnych modeli Nowe-
go Człowieka.

Bywają też takie programy artystyczne, których realizacje w dużym stop-
niu eliminują Nowego Człowieka jako bohatera, jako że likwidują – czy 
przynajmniej znacznie ograniczają – rolę podmiotu w dziele. Francuska 

6 Zob. R. Barthes, La mort de l’auteur, Paris 1967.
7 Obraz – według wszelkich definicji teoretycznych jest bardziej realistyczny, mime-

tyczny, jest odzwierciedleniem jakiejś realności; natomiast wizja jest „przedstawie-
niem, o którym się sądzi, ze nie ma charakteru mimetycznego, wyobrażeniem doty-
czącym przyszłości, zapisem widzeń, objawień itp. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, 
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, wyd. 2, Wrocław 
1988, s. 318 i 576.
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„nowa powieść” jest w dużym stopniu pozbawiona podmiotowej wizji 
homme nouveau, jeśli nie myślimy o powieściach mniej lub bardziej auto-
biografizujących, jak słynny tekst Michela Butora, zatytułowany La Modi-
fication (1957), czy książka Nathalie Sarraute L’Enfance (1983). W wielu 
„nowych powieściach” człowiek utożsamiony jest z przedmiotem lub jego 
częścią czy atrybutem, a jeśli się w ogóle pojawi, ma duże kłopoty z toż-
samością. Czasem bohaterem jest tylko głos czy gest, jak dzieje się to na 
przykład w powieściach Samuela Becketta Compagnie (1980), Alaina Rob-
be-Grilleta Jalousie (1957) czy w La Maison de rendez-vous Michela Buto-
ra z roku 1965.

Sposób ujęcia człowieka w tekstach nouveau roman zdaje się być ante-
cedencją Nowego Człowieka jako człowieka ponowoczesnego w literatu-
rze XXI wieku. Już autobiografizująca powieść Butora, zatytułowana La 
Modification, może stwarzać takie wrażenie: bohater postanawia zmienić 
cel swej podróży do Rzymu, by zerwać z kochanką, wrócić do żony i opi-
sać swe przygody oraz modyfikację życia. Staje się kimś nowym w sto-
sunku do siebie, którym był od dwudziestu lat, pomagając w ten sposób 
powieści spełnić wspomniane trzy wewnętrzne kody powieści: kulturowy, 
symboliczny, hermeneutyczny, zawieszając jednocześnie ich dotychczaso-
wy status.

O ile francuska Nowa Powieść kwestionuje oczywistość odwołań do 
kategorii człowieczeństwa, o tyle poezja Tadeusza Różewicza szkicuje jego 
nową definicję:

Nowy człowiek
to ten tam
tak to ta
rura kanalizacyjna
przepuszcza przez siebie
wszystko8

Wizja Nowego Człowieka, zasugerowana samym tytułem wiersza i roz-
winięta w postaci metafory „rury przepuszczającej wszystko”, to z jednej 
strony wynik redukcji człowieka do przedmiotu czy atrybutu, z drugiej 
strony projekcja człowieka ponowoczesnego jako człowieka wielozadanio-
wego, odgrywającego w jednym czasie wiele, często niespójnych ze sobą, 

8 T. Różewicz, Rozmowa z księciem, [w:] Poezja, t. 2, Wrocław 2006, s. 133 (Utwory 
zebrane, 8). Ideę „Nowego Człowieka” u Różewicza poprzedziła jego idea „nowej poe-
zji”, zrodzonej „po Oświęcimiu”. 
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ról. Denotacyjne działania czytelnicze nie są w tym wypadku zbyt trud-
ne do odszyfrowania, ukierunkował je bowiem poeta już choćby tytu-
łem wiersza. Niemniej sam proces konfrontacji z mnogością sensów użytej 
przez niego metafory napotkał czytelniczą „rozkosz” tekstu, wynikającą 
z podważenia kulturowych i symbolicznych kodów, pozwalających odnaj-
dywać się dotąd w bezpiecznym świecie znajomych konotacji. Jednakże 
w poszukiwaniu bogatszego obrazu, zawartego w samym dziele i w mniej-
szym stopniu współtworzonego przez czytelnika, zwrócić się można także 
do prozy, i to prozy bardziej tradycyjnej.

Od dzieciństwa wszyscy jesteśmy zauroczeni pierwszym (a więc nowym) 
człowiekiem na bezludnej wyspie, który sprostał własnej samotności, 
a także obcości niebezpiecznej, ale dostarczającej mu środków do życia 
przyrody. Tym bardziej że w jego życiu pojawia się „dziki”, który okazuje 
się „dobrym sługą”. Mowa oczywiście o Robinsonie Cruzoe Daniela Defoe 
(1719). Robinson jest Nowym Człowiekiem dlatego, że jest człowiekiem 
nowym na obcej, bezludnej ziemi9 i pierwszym, „dziewiczym” jej miesz-
kańcem10. Opisy sytuacji, w jakich znalazł się Robinson, i jego zachowań 
w obliczu nowej przestrzeni stwarzają tak bogaty obraz bohatera, że czy-
telnicze działania denotacyjne w ciągu stuleci recepcji powieści nie były 
przedmiotem kontrowersji. Chyba że chcemy umieścić jego obraz w szer-
szym kontekście interpretacyjnym, jak kolonializm, problem Innego, sto-
sunek człowieka do przyrody.

Przykładem nowej, intertekstualnej lektury powieści Defoe jest książ-
ka Michela Tourniera, zatytułowanej Vendredi ou les limbes du Pacifique 
(1967). Podobnie jak w omawianej wcześniej powieści otrzymujemy roz-
budowany obraz człowieka na bezludnej wyspie i równie bogaty obraz jego 
sługi. Nie musimy więc początkowo wkładać dużego wysiłku konotacyj-
nego, by wypełniać dużo miejsc niedookreślonych i stwarzać z niewielu 
przesłanek ich obraz. Wnioski interpretacyjne czytelnika są jednak zna-
cząco odmienne. Vendredi (Piętaszek) okazuje się złym sługą i przejmu-
je rolę pana, a pan staje się jego podwładnym. W tej zamianie ról spełnia 
się stwierdzenie Jeana Baudrillarda z książki Zbrodnia doskonała: „każ-
da podejrzliwość w łonie naszej kultury […] opiera się na nieustannym 
zawłaszczaniu innego przez tego samego”11.

Czy dwaj bohaterowie powieści Tourniera mogą być uznani za „Nowych 
Ludzi” (u Defoe tylko Robinson, albowiem Piętaszek był zgodnym 

9 Zob. M. Herma, Nowy człowiek, op. cit.
10 Zob. J. Salomon, La Fabrique…, op. cit.
11 J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, Kraków 2008, s. 55.
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z obowiązującym w XVIII wieku kodem kulturowym „dobrym dzikim”)? 
Główny bohater dwudziestowiecznego autora z tych samych względów co 
Robinson oraz ze względu na umiejętność wycofania się ze swego statu-
su „pana” i zgody na przyjęcie roli „sługi” staje się „nowym człowiekiem” 
po raz drugi. Pan zgadza się zostać sługą. W imię jakich przesłanek? Czy 
powinien tak postąpić? Kolejne pytania budzi też postępowanie Piętaszka 
– bezwzględnego, zaborczego „dzikiego” który, zawładnąwszy rolę pana, 
skorzystał z pierwszej okazji, by uciec z „rajskiej” wyspy. Jeśli uznamy go 
za Nowego Człowieka, to dlatego, że przełamał on tradycję niewolniczą 
i sam się wyzwolił. Polemiczna w stosunku do Defoe powieść Tourniera 
zadaje jednak pytanie: Czy perspektywa etyczna jest niezbędna, by móc 
uznać człowieka za Nowego Człowieka? Wydaje się, że w religijnym zna-
czeniu tego fenomenu – na pewno, natomiast w szerszym jego ujęciu może 
wystarczyć socjologiczne rozumienie etyki, choćby to, które podaje Bau-
man: „Zdania etyczne we właściwym tego słowa znaczeniu to takie zna-
czenia, których prawdziwość nie zależy od tego, co ludzie czynią, ani od 
tego, co uważają, że czynić powinni”12.

Zadawanie tego rodzaju pytań, a  także próby udzielenia odpowie-
dzi na nie to etap procesu odnoszącego się do kwestii Nowego Człowie-
ka – „zakładnika” własnej kultury, ale także poszukiwacza odpowiedzi 
na pytania o  charakterze antropologicznym. Ten właśnie ich wymiar, 
uwzględniający nasuwające się pytania o ludzką naturę, może prowadzić 
zarówno do przyjemności, jak i rozkoszy tekstu, a dzięki temu do pełnej 
łączności pomiędzy twórcą a czytelnikiem.

Ciekawym przykładem pojawiających się w literaturze europejskiej XX 
wieku pytań o Nowego Człowieka może być porównanie dwóch dwudzie-
stowiecznych powieści – Georges’a Bernanosa i Jerzego Andrzejewskiego, 
nawiązujących do religijno-etycznego wymiaru człowieczeństwa. Rozu-
miany religijnie człowiek jest odrodzony, zmieniony przez Łaskę, trwający 
w swym wyzwoleniu moralnym mimo przeciwieństw losu i panującemu 
wokół złu, a czasem i własnym upadkom. Jest więc etyczny. Może tu paść 
pytanie, czy uznamy za Człowieka Nowego bohatera, który od zawsze był 
przygotowany do nowego życia obiecanego przez Chrystusa i nie musiał 
się nawracać z drogi niewiary, ale za to ustawicznie walczyć ze sobą i ze 
złem zewnętrznym oraz cierpieniem, by pogłębiać swoje oddanie Bogu, 
nigdy nie przestając być Człowiekiem Nowym.

Takim bohaterem zdaje się być ciężko chory, niezdający sobie spra-
wy ze swej choroby i w końcu umierający proboszcz ze wsi Ambricourt 

12 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności nowoczesnej, Warszawa 1994, s. 42.
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w powieści Georges’a Bernanosa Le journal d’un curé de campagne (Dzien-
nik wiejskiego proboszcza, 1936). Jednak to wiejski proboszcz Paweł Sie-
cheń z powieści Jerzego Andrzejewskiego, zatytułowanej Ład serca (1937), 
wzorowanej – jak zgodnie stwierdza krytyka – na francuskiej powieści 
katolickiej13 bez wątpienia może być uznany za Nowego Człowieka par 
excellence. Walczył też na wojnie, dopiero później poczuł powołanie do 
kapłaństwa i złożył ślubowanie służby Bogu, zostawiwszy kobietę, Annę. 
Podobnie jak proboszcz z Ambricourt, Siecheń przeżywa walki wewnętrz-
ne, a doświadczając wokół siebie wiele zła – wątpi w swe powołanie. Wybie-
ra się nawet do biskupa, by zrezygnować z kapłaństwa, lecz wycofuje się 
ostatecznie z tego zamiaru. Pod koniec fabuły proboszcz Siecheń spotyka 
Annę jako prostytutkę w knajpie na wsi, w której pracuje. Wyrzuty sumie-
nia prowadzą go do wyniszczenia fizycznego. Znalezionego bez sił w dro-
dze ze śniadaniem dla ukrywającego się zabójcy, którego wcześniej urato-
wał z bagna, tenże zabójca ratuje i zanosi na plebanię.

Skrótowo przedstawiona fabuła nabrzmiała jest modlitwami, czuwania-
mi nocnymi, przeżyciami wynikłymi z walki dobra i zła wokół i wewnątrz 
serca bohatera, zwątpień we własne powołanie, pragnienia ustawiczne-
go pomagania ludziom, wyciągania ich ze zła. Wielu cierpień wewnętrz-
nych dostarcza bohaterowi dręcząca go ciągle myśl: „Dlaczego rozgrze-
szał, zamiast przekląć, upokorzyć, siłą rzucić na kolana?”14. Ale ksiądz 
Siecheń wiedział, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, dzięki cierpieniu 
rodzimy się do nowego życia jako nowi ludzie: „Dopiero, gdy wiele straci-
łem, gdy nie mogłem służyć temu, czemu służyć chciałem, wówczas przej-
rzałem, iż właśnie to cierpienie leżało w planach Boga. […] Któż łatwo 
oddaje się Bogu? Gdy nas zawoła, czynimy wszystko, aby odwlec godzinę 
poddania się”15. W czytanych i powtarzanych codziennie słowach mod-
litw i psalmów doszukuje się coraz nowszych akcentów, nowych wezwań 
do realizacji trudnego powołania: „Znane mu od dawna słowa zabrzmiały 
nowym akcentem”16. Siecheń, który stał się Nowym Człowiekiem na kar-
tach powieści określonego dnia i stawał się nim na nowo każdego kolejne-
go dnia w modlitwach, powiększa galerię bohaterów dwudziestowiecznej 
katolickiej powieści zachodniej: Georges’a Bernanosa, François Mauriaca, 
Juliena Greena, G. K. Chestertona i wielu innych.

13 Zob. W. Maciąg, Ład serca, [w:] Literatura polska XX wieku, Warszawa 2000, s. 394.
14 J. Andrzejewski, Ład serca, Warszawa 1983, s. 28.
15 Idem, s. 59.
16 Idem, s. 42.
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Przywołane tu dwie powieści katolickie, utrzymane w dość klasycznej 
konwencji, podsunęły nam postaci Nowych Ludzi, których obrazy zostały 
namalowane szeroko i dogłębnie. Wysiłek czytelniczy w kreacji ich obra-
zu czy wizji sprowadził się tylko do refleksji nad pełną nowością prze-
miany lub nowością ograniczoną brakiem nawrócenia, zwrotu życio-
wego – jak u księdza ze wsi Ambricourt, bowiem posiadał on wiarę od 
dzieciństwa.

Najwięcej wysiłku w kreacji wizji Nowego Człowieka wymagają dzie-
ła o kompozycji awangardowej, a przy tym wielopoziomowo ufilozoficz-
nione i unaukowione. Przykładem takiego dzieła może być Człowiek bez 
właściwości, czterotomowa, nieukończona powieść Roberta Musila, pisana 
w latach 1921–1942, a wydana w całości w roku 1952. Czytelnik musi się 
tu przedzierać przez uliryczniony, elegancki, choć fragmentaryczny esej 
i bogaty dyskurs spekulatywny, który można by odnieść do wielu nurtów 
myśli dwudziestowiecznej (jak drążące tytułowy problem powieści teorie 
Petera Sloterdijka, Petera Singera, prace Maxa Webera, antropologia Mir-
cei Eliadego, fenomenologia Maxa Schelera, a także nietzscheanizm, psy-
choanaliza Carla Gustava Junga czy relatywizm Richarda Rorty’ego17), 
by móc uchwycić jego fabułkę, ten „wątlutki zaczep”18. Osadzona jest 
ona w Wiedniu, w Cekaemii, jak z delikatnym sarkazmem nazywa Musil 
Austrię, od roku 1913 do sierpnia roku 1914, a w niej wielu bohaterów 
wyższego świata urzędniczego z głównym bohaterem na czele – 27-let-
nim inżynierem o imieniu Ulrich, interesującym się matematyką, logiką 
i fizyką.

Próbując stworzyć wizję osobowości Ulricha, czytelnik musi pozbie-
rać jego właściwości, gęsto rozsiane w  wypowiedziach innych boha-
terów i w ich mowie niewypowiedzianej, w narracji odautorskiej oraz 
w recepcyjnych odczytaniach zachowań bohatera. Jego postępowanie jest 
przecież osobliwe, pragnie on bowiem żyć „ponad wszelką miarę” (t. 2, 
s.  216), w  świecie iluzyjnym, nieoczywistym, ewentualnym, relatyw-
nym. W dodatku – jako sekretarz fabularnej „Akcji Równoległej”, mają-
cej na celu „wyzwolenie duszy z pęt cywilizacji” (t. 4, s. 597), na konfe-
rencji „Zasady Niedostatecznej Przyczyny” (t. 1, s. 181) bohater wyraża 

17 Zob. z bogatej krytyki literackiej o autorze chociażby: R. Lis, Roberta Musila koncep-
cja człowieka bez właściwości, „Przegląd Religioznawczy” 2013 nr 1, s. 24–70; J. Sob-
kowiak, Człowiek bez właściwości a cnota. W poszukiwaniu duchowego horyzontu, 
„Teologia i Moralność” 6 (2009), s. 11–25; E. Naganowski, Podróż bez końca. O życiu 
i twórczości Roberta Musila, Kraków 1980.

18 Posłowie, s. 627. Podstawą jest wydanie: R. Musil, Człowiek bez właściwości, t. 1–4, 
przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, Warszawa 2002. 
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pragnienie stania się „człowiekiem bez właściwości”19. Musil do końca 
życia nie uporał się z przeczuwanym przez siebie problemem „człowieka 
bez właściwości”; wydaje się, że tak jak jego bohaterowie, także on sam cią-
gle „potykał się o ideę”20. Mnogość i jakość tych potknięć każą czytelni-
kowi uznać odnalezione, niedookreślone „właściwości” Ulricha za cechy 
świata, który także on wybrał, za przestrzeń, którą czytelnik uzna za włas-
ną. Pozwala to potraktować te jakości jako hipotetyczne, ewentualne, nie-
oczywiste, neutralne cechy osobowości, a nie jako nacechowane etycznie 
„zalety”, co oddaje francuskie tłumaczenie słowa tytułu „qualité” (niemie-
ckie „Eigenschaften”).

Wysiłek czytelniczy ma więc zmierzać do odnalezienia wśród dostrzeżo-
nych cech Ulricha właściwości, które można by przypisać Nowemu Czło-
wiekowi. Wydaje się, że ta nieoczywistość świata i  tożsamości ludzi to 
atrybuty ponowoczesności i ponowoczesnego człowieka i że główny boha-
ter powieści, poprzez swą filozofię życia i swoje wybory, dąży do tego, by 
„skasować rzeczywistość” (t. 2, s. 140). Już bowiem w tomie pierwszym 
dowiadujemy się, że w abstrakcji dzieją się rzeczy bardziej istotne, nato-
miast w samej rzeczywistości dzieją się rzeczy błahe (t. 1, s. 95). Jest to 
punkt widzenia właściwy nowoczesnej teorii „symulakrów” – fałszywych 
wizerunków udatnie zastępujących rzeczywistość prawdziwą21. Model 
człowieka zarysowany w programach sztuki postmodernistycznej zakła-
da istotę, która straciła sens życia, jest zagubiona w świecie jej wrogim 
i chaotycznym, nie ma swej tożsamości. Nasz bohater wprawdzie swą toż-
samość jakoś posiada (jego inteligencka, austriacka proweniencja jest uka-
zana bardzo wnikliwie), ale pyta Waltera o zasadność stawiania problemu 
sensu życia, przekonując go następnie, że bez pytań tych można się obejść 
(t. 1, s. 329). Choć sam Ulrich nie miał poczucia sensu życia, „mówił ina-
czej, niż myślał” (np. t. 1, s. 78), miał romanse z mężatkami i uznawał się 
do końca czasu fabularnego za człowieka wolnego, to jego jedyną suwe-
renną „wolą” było powtarzane wielokrotnie pragnienie pójścia na wojnę.

Bohater Musila demonstrował brak moralności i  swoją obojętność 
wobec chrześcijaństwa (np. t. 3, s. 318), jakkolwiek uważał się za człowie-
ka religijnego, a nawet za mistyka: „Nie wierzę, że Bóg już był, wierzę, że 
dopiero przyjdzie” – twierdził (np. t. 2, s. 261; t 3, s. 552). Krytyka literacka 
dostrzega w takiej postawie życiowej Ulricha jego bliskość nowym prądom 

19 Krytyka wiąże ten cel z obroną kultu cesarza Franciszka Józefa.
20 Słowa gen. Stomma do Ulricha, t. 4, s. 230.
21 Zob. J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris 1981.
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religijnym, zwłaszcza rozwiniętemu już po śmierci Musila „New Age”22. 
Z kolei Egon Naganowski uważa, że jest to „swoista sekularyzacja misty-
ki i Boga, staroindyjski dualizm boga światła i boga ciemności”23. Taki 
konglomerat sprzeczności, tkwiący we współczesnym bohaterze i  we 
współczesnym czytelniku, wymyka się wyobrażeniom o modelu Nowego 
Człowieka jako stojącego jedynie w intelektualnej opozycji wobec wcześ-
niejszych konwencji i  literackich praktyk. Dlatego też końcowe pytanie 
brzmi: Czy Nowy Człowiek musi być bohaterem pozytywnym? Nieko-
niecznie, choć niektóre z  jego nowoczesnych i ponowoczesnych wersji 
nadal odnoszą się do zagadnień o wymiarze etycznym.

Abstract

Reader Reception of the Vision of the New Man: Selected Aspects

The author interrogates the relationship between the author and the reader within the 
context of the process of creating the modernist vision of the New Man. What is the 
degree of activity on both sides of the equation in creating the vision? Is the reader merely 
the passive recipient of the image created by the writer, or does he actively co-create the 
image. The author also addresses the possibility of posing ethical questions in modern and 
post-modern textual practice.
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Nowy człowiek, nowy poeta? Przykład 
Władysława Broniewskiego i Louisa Aragona

Koncept (czy też mit) nowego świata i nowego człowieka związane są z ideą 
lub wyobrażeniem czasu linearnego, ukierunkowanego na przyszłość, 
a także z zapowiedzią lub projektem nastania czasu wprawdzie radykalnie 
odmiennego od tego, który był i który jest, a jednak czerpiącego z prze-
szłości i  teraźniejszości swą mobilizującą moc. Wiara w tak rozumianą 
przyszłość odwołuje się bowiem zawsze do jakiegoś – historycznego, sym-
bolicznego czy mitycznego – wydarzenia z przeszłości, które je warunkuje, 
ukierunkowuje i strukturyzuje. Wyrażenie to („nowy człowiek”) pojawia 
się u św. Pawła, dla którego takim wydarzeniem jest oczywiście zmar-
twychwstanie Chrystusa. Pisze on w liście do Efezjan:

[Trzeba], abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który 
się psuje przez zwodnicze żądze. Lecz odnówcie się duchem umysłu waszego 
i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w spra-
wiedliwości i świętości prawdy (Ef, 4, 22)1.

1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie polskim Jakuba Wujka, 
tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli Stary Testament 

https://doi.org/10.21906/9788376431437.15
https://doi.org/10.21906/9788376431437.15
https://doi.org/10.21906/9788376431437.15


DANIèLE CHAUvIN226

Przypomnijmy, że List do Rzymian i Pierwszy List do Koryntian sytu-
ują ten sam nakaz w ramach dialektycznej opozycji pomiędzy Adamem 
–  człowiekiem „starym” a  nowym Adamem, czyli Chrystusem, gwa-
rantującym przez swoje zmartwychwstanie nadejście nowego człowieka 
(Rz 5, 12–21 i Kor 15, 22–45). Wprawdzie bowiem czasy się wypełniły, ale 
jeszcze się nie dokonały: wszystko rozgrywa się w owym napięciu pomię-
dzy tym, co już nastąpiło, a tym, co ma nadejść. Niewiele lat później Apo-
kalipsa opisuje za pomocą alegorii i symboli, jak będzie wyglądało nasta-
nie nowego świata i nowego człowieka, interpretując Historię jako czas 
trudnych prób, przez które człowiek będzie musiał przejść: niszczycielskie 
plagi nawiedzające w tym czasie ziemię to konieczne zapowiedzi nowych 
narodzin. Zawarty w końcowej części Apokalipsy opis Nowego (Niebiań-
skiego) Jeruzalem rozpoczyna się następująco: „I widziałem »nowe niebo 
i nową ziemię«” (Ap 21, 1). Nowy człowiek nie może się więc obejść bez 
nowego świata. Eschatologia chrześcijańska jest spadkobierczynią (między 
innymi) profetyzmu i mesjanizmu żydowskiego. W księdze proroka Iza-
jasza czytamy bowiem te oto słowa Jahwe: „I zostawicie imię swe na przy-
sięgę wybranym moim, a zabije cię Pan Bóg, a sług swych nazwie innym 
imieniem […]. Bo oto ja stwarzam niebiosa nowe i ziemię nową, a nie będą 
w pamięci rzeczy poprzednie ani przyjdą na myśl” (Iz 65, 15–17). Następu-
je po tym długa sentencja, ważna z naszego punktu widzenia:

Nie będzie tam więcej niemowlęcia dni ani starca, który by nie wypełnił dni 
swoich; bo dziecię stuletnie umrze, a  grzesznik stuletni przeklęty będzie. 
I pobudują domy, i będą mieszkać; i nasadzą winnice, i będą jeść owoce ich. 
Nie będą budować, a inny będzie mieszkał; nie będą sadzić, a inny będzie jadł; 
bo jak dni drzewa będą dni ludu mego, a dzieła rąk ich zestarzeją się. Wybrani 
moi nie będą pracować próżno ani nie będą rodzić w trwodze; bo potomstwem 
błogosławionych Pańskich są, i wnukowie ich na ziemi (Iz, 65, 20–23).

Podczas gdy Izajasz, zgodnie z tradycją profetyczną zakładającą zbawie-
nie w czasie historycznym, odwołuje się do rzeczywistych doświadczeń 
ludu Izraela, Apokalipsa, w swoim mniej oczywistym przesłaniu („i nie 
będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, 
gdyż pierwsze rzeczy przeminęły” – Ap 21, 4) – zdaje się interpretować sło-
wa Świętego Pawła w duchu soteriologii chrześcijańskiej. Większa część 
tekstu Apokalipsy skupia się wszakże na tym, co zbawienie poprzedza: 

Stanisław Styś, Nowy Testament Władysław Lohn, Kraków 1962. Wszystkie cytaty 
z Pisma Świętego pochodzą z tego wydania.
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wstrząsy, wojny, plagi, innymi słowy koniec świata i koniec Historii jako 
warunek konieczny do powstania nowego Jeruzalem. Tekst ten mógł być 
odczytany jako „mały traktat o  ewolucji historycznej” (Umberto Eco) 
i jako „pamiętnik przemiany duszy” (Carl Gustav Jung).

Na początku XX wieku, naznaczonego między innymi okrucieństwami 
pierwszej wojny światowej oraz jej społeczno-ekonomicznymi skutkami, 
powróciła do łask perspektywa historyczna, podjęta wcześniej i rozwija-
na krytycznie w myśli Lutra, Herdera, Kanta czy Nietzschego oraz przez 
rewolucję francuską, która, jak wykazała Mona Ozouf, postanowiła w pre-
cedensowy sposób „zlaicyzować” biblijną wiarę w poczęcie nowego czło-
wieka, stawiając na edukację przez Rozum, Prawdę i Wolność, lecz nie była 
w stanie zerwać „quasi-substancjalnej więzi pomiędzy [nią] a chrześcijań-
stwem w swoich działaniach na rzecz odnowy”2.

W artykule Lata trzydzieste, fabryka „nowego człowieka” Laura Bossi 
pisze: „Stworzenie nowego człowieka, nowej rasy, nowego ludu staje się 
w latach 30. motywem przewodnim. Tego nowego człowieka powoływa-
li już do życia rewolucjoniści, naukowcy i poeci lat 20., od Trockiego po 
Marinettiego, a podjęły się go wykuć systemy totalitarne Związku Radzie-
ckiego, faszystowskich Włoch czy narodowo-socjalistycznych Niemiec”3. 
Także wtedy mit Apokalipsy staje się nośnikiem lub „pasażerem na gapę” 
ideologii. To właśnie zjawisko Jean-Pierre Sironneau nazywa ideologicz-
nymi dewiacjami (dryfami) wyobraźni religijnej, badając je jako „religie 
polityczne”4. „Ideologia polityczna”, pisze on, „szczególnie w jej najbar-
dziej radykalnych wersjach uznała się nie tylko za zdolną, by objaśniać 
naukowo przeszłość, ale także by nieść nadzieję przyszłego zbawienia, 
obiecując rychłe powstanie społeczeństwa prawie doskonałego”5 i nawet 
jeśli niektórzy francuscy badacze (jak A. Besançon czy J. Baechler) zaprze-
czyli obecności mitu w ideologii, to inni próbowali wykazać jego potężne 
oddziaływanie jako fundamentu ideologii. W swojej Antropologii struktu-
ralnej Claude Lévi-Strauss twierdził, że „nic nie jest tak podobne do myśle-
nia mitycznego jak ideologia polityczna. W naszych współczesnych społe-
czeństwach ta druga zastąpiła po prostu tę pierwszą”6.

2 M. Ozouf, L’homme régénéré. Essais sur la Révolution française, Paris 1989, s. 130.
3 L. Bossi, Les années 1930, La fabrique de „l’homme nouveau”, Paris 2008, s. 36.
4 Zob. J.-P. Sironneau, Sécularisation et religions politiques, La Haye 1982, zob. też: 

J.-P. Sironneau, Figures de l’imaginaire religieux et dérive idéologique, Paris 1993.
5 J.-P. Sironneau, Idéologie et mythe, [w:] Questions de mythocritique. Dictionnaire, sous 

la direction de Danièle Chauvin, André Siganos et Philippe Walter, Paris 2005, s. 185.
6 C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris 1958, s. 231.
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Pozornie racjonalny dyskurs ideologiczny skrywa często swe zakorze-
nienie w podłożu mitycznym, szczególnie w aspekcie, który nas interesuje: 
marzenie o nowym komunistycznym społeczeństwie reaktywuje nadzie-
je na tysiącletnie królestwo pokoju, sprawiedliwości i  szczęścia, które-
go nadejście miałby przygotować czas rewolucji, czas walki i przemocy. 
Dla Trockiego, Lenina, a później dla Stalina wydarzeniem przeszłym, ale 
wciąż jeszcze oczekiwanym, wydarzeniem, na którym opiera się nadzieja 
na nadejście nowego świata i nowego człowieka nie jest zmartwychwstanie 
Chrystusa, ale rewolucja bolszewicka. Można jednak odnaleźć w ideologii 
komunistycznej strukturalne pokrewieństwo z mitycznym scenariuszem 
koncepcji millenarystycznych, a wymowa obietnic Izajasza współbrzmi 
z wizją końca wyzysku robotników7.

Należy zauważyć, że mity biblijne, eschatologiczne czy millenarystycz-
ne nie są jedynymi, które budują wyobrażenie o nowym świecie i nowym 
człowieku: Atlantyda sąsiaduje w nich z nowym Jeruzalem, a Prometeusz 
stoi obok Chrystusa (obie te postaci są zresztą często przez wielu autorów 
zestawiane czy wręcz utożsamiane). Prometejski mit nowego człowieka 
stanowi sedno projektu sowieckiego: robotnik, proletariusz czy żołnierz, 
wykształcony w duchu materializmu dialektycznego jako siły napędo-
wej historii, będzie owym Tytanem, człowiekiem z marmuru lub z żela-
za. Maksym Gorki mówi o „sowieckim nadczłowieku” i ukazuje wielkie 
budowle stalinizmu, takie jak projekt konstrukcji kanału Białomorskiego 
czy Magnitogorska, jako „miejsca narodzin nowego człowieka”8.

Do tej wiary w zdolność nauki i techniki do zrodzenia nowego człowie-
ka trzeba by dodać edukację ideologiczną mas, w której uczestniczą pro-
paganda i sztuka. Artysta odgrywa istotną rolę społeczną, jego zadaniem 
jest kształtowanie wyobraźni i mobilizowanie energii. Jako prorok nowe-
go świata jest człowiekiem czynu, który trudzi się, by wykonać Plan tak 
samo jak robotnik na budowie. Symbolicznym przykładem takiej posta-
wy był Majakowski, który czyniąc ze swojej poezji narzędzie propagan-
dy, pozostał do końca artystą, a jego samobójstwo w 1930 roku ostatecz-
nie utrwaliło wizerunek poety. Znaczenie jego misji przekroczyło granice 
bolszewickiej Rosji. Przytoczmy kilka linijek wiersza, który Adam Ważyk 

7 J.-P. Sironneau, Figures de l’imaginaire religieux et dérive idéologique, op. cit., s. 188.
8 Por. C. Foucrier, Mythologie et idéologie, l’Atlantide et l’Homme Nouveau dans la lit-

térature européenne de l’entre deux guerres, [w:] Modernités antiques. La littérature 
occidentale et l’Antiquité gréco-romaine dans la première moitié du XXe siècle, sous la 
direction de Véronique Gély, Sylvie Parizet et Anne Tomiche, Nanterre 2014, s. 63–79.
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zadedykował Paulowi Éluardowi, a który Aragon zamieścił w czasopiśmie 
Les lettres françaises w roku 1955:

Towarzyszu Eluard, towarzyszu nadziei,
Górnicy strajkują w zagłębiach Zachodu […]
Czuję we krwi ciężar węgla
I metalu Śląska
I radość górników, którzy przekraczają plan […]
Jest taki kraj, gdzie zmienia się serce człowieka
Kraj, w którym plan wymyślony przez ludzi
Zmienia nawet klimat9.

A oto cytat fragmentu wiersza Antoniego Słonimskiego, z tego samego 
numeru francuskiego pisma:

Jeślim co marzył, syn marnotrawny,
Goryczy pełen samotnik,
Dziś tym marzeniom kształt daje jawny chłop i robotnik10.

Można również zacytować Iwaszkiewicza i jego List do prezydenta Bie-
ruta:

I wiem, że Ty rozumiesz, iż los mi przeznaczył
Pisać wiersze: u k ł a d a ć  s ł o w a  d l a  P o l a k ó w.
I że więcej nie mogę nic. I że to jest także
Budowa nowych rzeczy i droga do światła11.

Dwaj współcześni sobie poeci, równolatkowie Louis Aragon i Władysław 
Broniewski (obydwaj urodzeni w 1897 roku) mogą być, wśród wielu innych, 
wzorcowym przykładem takiej misji. W latach 20. Broniewski przystępuje 

9 „Camarade Eluard, camarade d’espoir, / Les mineurs sont en grève aux bassins d’oc-
cident / […] / Dans mon sang pèsent le charbon / Et le métal de Silésie / Et la joie des 
mineurs qui dépassent le plan / […] / Il est un pays où l’on transforme le cœur des 
hommes / Un pays où le plan qu’ont décidé les hommes / Transforme même le cli-
mat” (tłum. na język francuski C. Dobrynski; A. Ważyk cytowany przez L. Aragona 
w „Lettres françaises” 1955, cyt. za: L. Bossi, Les années 1930, op. cit., s. 38, przeł. na 
język polski Beata Czarnomska). Wszędzie poniżej, gdzie nie podano innego autora 
przekładu, jest nim Beata Czarnomska.

10 Ibid.
11 J. Iwaszkiewicz, List do Bieruta, „Trybuna Ludu” 1953 nr 108, s. 6.
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do ruchu komunistycznego, współpracując z wieloma jego organami, taki-
mi jak „Nowa Kultura”, „Kultura Robotnicza”. Z kolei Aragon wstępuje do 
francuskiej partii komunistycznej w 1927 roku i, inaczej niż większość jego 
przyjaciół surrealistów, pozostaje jej wierny do śmierci. Od 1933 roku pracuje 
w redakcji L’Humanité, a także wraz z Paulem Nizanem sekretarzuje redakcji 
czasopisma „Commune”, wydawanego przez Stowarzyszenie Pisarzy i Arty-
stów Rewolucyjnych (Association des écrivains et artistes révolutionnaires). 
Od 1953 roku jest naczelnym „Lettres françaises”. Obaj dobrze znają Maja-
kowskiego, a Broniewski tak mówi o poecie, którego tłumaczył: „Majakow-
ski, najważniejszy z nich wszystkich, pokazał mi zupełnie nowe światy”. 
Podobnie Aragon, wspierany w tym przez Elsę Triolet, która przez jakiś czas 
była przyjaciółką Majakowskiego, zanim z poetą związała się jej siostra Lilia 
Brik. W zbiorze Hourra l’Oural, prawdziwym hymnie na cześć industriali-
zacji Uralu i wykuwania nowego człowieka, odnajdujemy zarówno wizjo-
nerski entuzjazm tego „rewolucyjnego romantyzmu”, „człowieka w trakcie 
stawania się”, jak i reminiscencje z podróży pary na Ural w latach 1932–1933. 
Aragon napisze później: „Pragnąłem oddać niezwykłe uczucie, które nami 
zawładnęło: mieliśmy wrażenie, że podróżujemy po jakimś Dzikim Zacho-
dzie z jego początków, z jego gorączkową pracą, niesłychaną różnorodnością 
spotykanych ludzi, czy to w hotelu, czy na ulicach, uczucie, że znaleźliśmy 
się w jakimś nowym świecie, w pierwszych dniach stworzenia”12. W podob-
nym duchu utrzymany jest reportaż Paula Vaillant-Couturier wydany 
w 1932 roku pod tytułem Budowniczowie nowego życia (Les Bâtisseurs de 
la vie nouvelle): „Tu [w socjalistycznym mieście] żyją nowi ludzie pośród 
radości pracy i odpoczynku”13. Broniewski nie poświęcił odrębnego zbioru 
na głoszenie pochwały tego „nadzwyczajnego eksperymentu”, ale niektóre 
jego wiersze i teksty autobiograficzne świadczą o tym, że wyznawał ten ideał 
i podzielał ten entuzjazm. Podobnie jak Majakowski wychwalający w napisa-
nym w 1928 roku wierszu Jekaterinburg-Swierdłowsk miasta Uralu, Broniew-
ski staje się piewcą Magnitogorska. W jednym z późniejszych tekstów Bro-
niewski stwierdza: „Rzeczywiście marzyliśmy Magnitogorskiem, mówiliśmy 
Magnitogorskiem, magnitogorskimi piecami […]. Wtedy naprawdę nie wie-
dzieliśmy […] że ten Magnitogorsk był zbudowany na trupach chłopów”14. 
Jak pisał w roku 1930 Aragon w wierszu Magnitogorsk 1932:

12 L. Aragon, Œuvres poétiques complètes, préface de J. Ristat, édition publiée sous la 
direction d’O. Barbarant, t. 1, Paris 2007, s. 600.

13 Cyt. za: P. Juquin, Aragon, un destin français, t. 1, Paris 2012, s. 577.
14 „Rzeczywiście marzyliśmy Magnitogorskiem, mówiliśmy Magnitogorskiem, magni-

togorskimi piecami. Wtedy naprawdę nie wiedzieliśmy, […] że ten Magnitogorsk był 
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Technika
W dobie rekonstrukcji
Decyduje
O wszystkim15.

W roku 1975, w posłowiu kolejnego wydania tomu Hurra Ural! poe-
ta nabiera dystansu do swojego wcześniejszego entuzjazmu i zaślepienia, 
pisząc na egzemplarzu należącym do przyjaciela: „I pomyśleć, że ja w to 
wierzyłem!”. Jednak lata 30. to czas szczególnej wiary w społeczną i poli-
tyczną misję poety. Hurra Ural! Ten otwierający tom wykrzyknik wyko-
rzystuje grę dźwięków i słów, kondensując zamysł dzieła: to slogan, ale 
nawiązujący do wymiaru epickiego („Napisałem obszerny poemat w stylu 
klasycznym, który oficjalnie usankcjonuje moje miejsce w literaturze”16). 
Chodzi tu również z pewnością o aluzję do wiersza Majakowskiego Kwe-
stia wiosny, w którym poeta pisał:

Mieszkańcy się gromadzą
I po stokroć krzyczą
Hurra
Hurra
Hurra17.

W Hurra Ural! Aragon, który właśnie zerwał z surrealizmem Bretona, 
mierzy się w pewien sposób z Majakowskim, stanowiącym dla niego inspi-
rację w jego poszukiwaniach dotyczących pisarstwa rewolucyjnego i nowej 
tożsamości poetyckiej. Czy stanie się nowym poetą, by opowiedzieć nowe-
go człowieka? Zmiana tematyki odbywa się w tonacji futurystycznej epo-
pei o węglu, stali i elektryczności, pod ideologicznym znakiem rewolucji 
proletariackiej:

Jest mnóstwo ideologii […]
A pod ich stwardniałymi dłońmi
Trzeszczą poufale trzewia przyszłości

zbudowany na trupach chłopów” (A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, oprac. nauk. 
R. Habielski, t. 1, Kraków 2012, s. 209).

15 Cyt. za: O. Barbarant, [w:] L. Aragon, Œuvres poétiques complètes, op. cit., s. 1381.
16 L. Aragon, List do G. Sadoula, cytowany przez P. Juquin, Aragon, un destin français, 

op. cit., t. 1.
17 W. Majakowski, Kwestia wiosny, cyt. za: P. Juquin, Aragon, un destin français, op. cit., 

t. 1, s. 575; wiersz opublikowany pierwotnie w czasopiśmie „Krasnaja Niwa” 1923 nr 14.
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Ogniste lamparty skaczą po toczących się wagonikach
Wzdłuż kombinatu półproduktów chemicznych
Dudni minerał wpadając do kruszarki
Dudni śmiech wielkich pieców
Dudnią pochwalnie wody zapory
Łopocą czerwone chusty z białymi słowami18.

Tak więc w następnym utworze, który wypadałoby zacytować w całości, 
gdyż przewija się w nim obsesyjny refren („Magnitogorsk / noc jest piękna 
/ Magnitogorsk / czy to ty”), Aragon tak wyraża swoją radość:

Niebo całe należy do młodości
A młodość do przyszłości
Jutro zmusza bez wytchnienia
Dziś, by stało się wspomnieniem. […]

Śpiewajmy nowe romance
O nowej pasji
Dbając o wielkie prace
Zrodzone z rewolucji19.

Zbiór kończy się aktem strzelistym wiary i czołobitnym pozdrowieniem 
w dostojnej ramie, z czym poeta w pełni się utożsamia:

Nadejdzie z pewnością dzień

I na niebie o szóstej godzinie ukazał się
Wielki czerwony napis o takiej treści 

18 „Il y a / De l’idéologie en pagaye / […] / Et sous leurs mains calleuses familièrement 
/ Claque le flanc de l’avenir // Et des léopards de feu se détachent au passage des wagon-
nets / Le long du combiné des sous-produits chimiques / Tonnerre du minerai tom-
bant au concasseur / Tonnerre du rire des hauts fourneaux / Tonnerre d’applaudis-
sements des eaux du barrage /  Il y a des mouchoirs rouges avec des mots blancs” 
(L. Aragon, Œuvres poétiques complètes, op. cit.).

19 „Tout le ciel est à la jeunesse / et la jeunesse à l’avenir / L’avenir à chaque instant presse 
/ le présent d’être un souvenir. […] // Chantons les nouvelles romances / d’une nou-
velle passion / en gardant les travaux immenses / nés de la Révolution” (L. Aragon, Les 
amants de Magnitogorsk, op. cit., s. 578).
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Cześć Partii Bolszewików
W K P
(b)
I jej przywódcy towarzyszowi Stalinowi20

Również Broniewski nieco później, bo w 1949 roku, pokłonił się przy-
wódcy bolszewików w długim poemacie zatytułowanym Słowo o Stalinie, 
w którym pojawiają się podobne odwołania do rewolucji przemysłowej, 
która zrodzi nowego człowieka i nowy świat:

„Rewolucja – to parowóz historii” – powiedział Marks, zdziałał Lenin […]
„Rewolucja – parowóz dziejów”…
Chwała jej maszynistom! […]
Chwała płonącym iskrom! […]
Chwała tym, co wśród ognia i mrozu
jak złom granitowy trwali […]
Tam – bezrobocia, strajki, głód.
Tu – praca. Natchniony traktor.
Tworzy historię zwycięski lud. […]
I rodzi się nowy świat,
świat stary pęka jak atom.21

Ten nowy świat ma biblijne barwy ziemi obiecanej przez Izajasza czy św. 
Jana.

Odwrócimy łożyska rzek
I pustynię woda użyźni,
popędzimy w dwudziesty wiek
ku szczęściu Światowej Ojczyzny!22

Po części VIII, w której wielokrotnie skandowane jest pisane majuskułą 
imię Stalina, wiersz kończy się słowami:

20 „Un jour viendra sans doute / Et dans le ciel de Six heures il y avait / Un grand écriteau 
rouge où on lisait / Salut au Parti Bolchevik / VKP / (b) / Et à son chef le camarade Sta-
line” (L. Aragon, Œuvres poétiques complètes, op. cit., s. 597).

21 https://broniewski.wordpress.com/2010/12/07/slowo-o-stalinie/ (30.11.2017)
22 Ibid.

https://broniewski.wordpress.com/2010/12/07/slowo-o-stalinie/
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Chwała imieniu Stalina
Pokój światu, pokój23.

Obok tych grzmiących hymnów oraz aktów strzelistych wiary w innych 
utworach ujawnia się nieco odmienny, bardziej osobisty ton. W wierszu 
Magnitogorsk albo rozmowa z  Janem24 Broniewski z humorem i ciepło 
wspomina czas spędzony w roku 1931 w więzieniu z członkami redakcji 
sympatyzującego z ruchem komunistycznym „Miesięcznika Literackiego” 
(Jan Hempel, Stanisław Ryszard Stande, Aleksander Wat i paru innych). 
Pisze o „tarczy dialektyki”, która chroni jego kolegę przed okropnością 
celi, jego natomiast chroni „leciutki obłok poezji”25. Mimo wieku, choro-
by, aresztowania Jan przypomina przyjacielowi, że „w Magnitogorsku dziś 
ruszyły dwa wielkie piece”26. To siła dialektyki utrzymuje Jana przy życiu 
i przemienia okropność celi w coś czystego i wzniosłego. Poeta natomiast 
jest tam po to, by dać świadectwo i w emocjonalny sposób opowiedzieć 
cud przemiany dokonanej w wyobraźni:

Świt był szary, pełznął niechętnie,
Jakby mieli go zarżnąć nad miastem,
I myślałem sobie: „Jak pięknie
W tej parszywej celi trzynastej”. […]
I płonęły w śledczym areszcie
Wielkie piece Magnitogorska27.

Emocje i humor obecne są także w Magnitogorsk 193228 Aragona. Nie tyle 
w opisie nowego miasta, jak widzieliśmy to wyżej, powielającym obrazy, 
których można się spodziewać, ile w formie przekazu, dygresjach, wpro-
wadzeniu języka potocznego, grze słów (od tytułu począwszy). Oto cytat: 
„i pomyśleć, że odlewanie kęsów stalowych nie ma jeszcze swojego poe-
ty”, lub równie dziwaczny, jak „przypadkowe spotkanie stołu sekcyjnego, 
maszyny do szycia i parasolki” (Lautréamont w szóstej pieśni Maldorora, 
bardzo cenionej przez surrealistów) porównanie trzewików zawieszonych 

23 Ibid.
24 W. Broniewski, Magnitogorsk albo Rozmowa z Janem, Krzyk ostateczny, [w:] Wiersze 

i poematy, Warszawa 1980, s. 138–139.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 L. Aragon, Magnitogorsk 1932, [w:] L. Aragon, Œuvres poétiques complètes, op. cit., 

s. 575–577.
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na belkach do „anty-Duhringa na wystawie u  bukinisty”. Można zro-
zumieć, że mały konik nic z tego nie rozumie. Kim jest ów mały konik? 
Być może wspomnieniem pośpiesznej wizyty, jak ta, którą odbył w 1932 
roku Paul Vaillant-Couturier, galopując na „rączych koniach” dyrekto-
ra kopalni: „Konie Magnitogorska korzystają z ostatnich chwil sławy […] 
są ostatnią pamiątką po stepie”29. Konik ma więc znaczenie symboliczne: 
przemierza poemat i nowe miasto, nie pojmując wyzwań. Nie jest jednak 
oskarżonym, wręcz przeciwnie: to naiwny świadek gwałtownych prze-
mian, poeta zdaje się mieć dla niego dużo czułości, co sugeruje użycie 
przymiotnika „mały”, regularne powtarzanie początkowego wersu „mały 
konik nic z tego nie rozumie”, które zamienia wiersz w piosenkę, a zwłasz-
cza końcowe słowa, skierowane bezpośrednio do konika: „ty nic z tego nie 
rozumiesz”. Poeta staje się wówczas, nie bez pewnego ironicznego dystan-
su, nauczycielem:

……… Posłuchaj
Mały koniku radiowych słów, które są
Kluczem do tego uralskiego rebusa […]

Technika
W okresie odbudowy
Decyduje
O wszystkim

Mały koniku mały koniku zrozum mnie dobrze
Mały koniku mały koniku zrozum mnie dobrze30.

Rytm zmienia się, by powtarzać słowa radiowej propagandy, ale poeta 
prosi swojego konika, by ten zrozumiał jego, poetę… Innymi słowy, poeta 
to ten, który za pomocą własnych słów, obrazów, rytmów adaptuje ideo-
logię, żeby mogli ją sobie przyswoić „biedni ludzie”, by użyć wyrażenia 
Elzy z wiersza „Ce que dit Elsa”, zawartego w tomie Oczy Elzy (Les yeux 
d’Elsa, 1942):

Mówisz mi daj spokój grzmiącej orkiestrze
Bo w tych czasach jest masa biednych ludzi
Którym trudno jest grzebać po słownikach

29 P. Vaillant-Couturier, cyt. za: P. Juquin, Aragon, un destin français, op. cit., t. 1, s. 577.
30 W. Broniewski, Magnitogorsk albo Rozmowa z Janem, op. cit., s. 139.
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I woleliby zwykłe słowa,
Łatwe do powtarzania po cichu […]

Aby twój wiersz dawał nadzieję na ciąg dalszy
Ponurej historii naszych kroków
Aby głos ludzki zatryumfował nad blachą instrumentów
I dał powód do życia
Tym których wszystko zaprasza na śmierć

Aby twój wiersz był w miejscach gdzie nie ma miłości
Tylko krwawa harówka i zdychanie z zimna
Jak piosenka nucona co nadaje stopom lekkości
Jak czarna kawa w porannej godzinie
Jak przyjaciel spotkany na drodze krzyżowej31.

W wierszu Bania z poezją, w którym Broniewski dwukrotnie przywołu-
je nazwisko Aragona, niektóre wersy wydają się wyraźnym echem wiersza 
Ce que dit Elsa. Można się w nich wręcz doszukiwać nie tylko referencji, 
ale i najwyższej atencji wobec francuskiego poety:

[…] wszędzie tam, gdzie krew,
Gdzie ból, gdzie zrywy całopalne,
[…] tam Miłość […]
Wszędzie, gdzie człowiek się borykał
Na Śmierć, tam Pieśń, tam Miłość wiodła32.

Z kolei w utworze Robotnik z Radomia Broniewski wyznawał: „nie wiem, 
co to poezja”, dodając jednak:

31 „Tu me dis laisse un peu l’orchestre des tonnerres / Car par le temps qu’il est il est de 
pauvres gens / Qui ne pouvant chercher dans les dictionnaires / Aimeraient des mots 
ordinaires / Qu’ils se puissent tout bas répéter en songeant / […] / Que ton poème soit 
l’espoir qui dit à suivre / Au bas du feuilleton sinistre de nos pas / Que triomphe la voix 
humaine sur les cuivres / Et donne une raison de vivre / A ceux que tout semblait invi-
ter au trépas // Que ton poème soit dans les lieux sans amour / Où l’on trime où l’on 
saigne où l’on crève de froid / Comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds 
/ Un café noir au point du jour / Un ami rencontré sur le chemin de croix” (L. Aragon, 
Ce que dit Elsa, [w:] L. Aragon, Œuvres poétiques complètes, op. cit., s. 798).

32 W. Broniewski, Bania z poezją, „Przekrój” 1946 nr 15.
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Jest w niej coś z laski Mojżesza
Strumień dobędzie z skały,
Umie zabijać i wskrzeszać33.

Wiersz Do przyjaciół poetów kończy się tym wezwaniem, które w zbio-
rze Krzyk ostateczny odnosi się do pierwszej wojny światowej, lecz na różne 
sposoby modulowane jest w innych wierszach (Innego wymyśl poetę). Oto 
słowa, jakie kieruje on do swych przyjaciół poetów:

My,
Podpalacze serc,
Dynamitardzi sumień,
Recydywiści marzenia,
Gniewu i entuzjazmu […]
Przyjdzie dzień,
Przyjdzie dzień,
I radośnie będziemy podpalać!34

Nowy poeta to przecież ten, który prowadzi lud, podtrzymując nadzie-
ję na nowy świat i nowego człowieka, to ten, który swoją pieśnią wspiera 
ich powstanie.

A więc: czy naprawdę nowy poeta? W roku 1943 Paul Eluard napisał:

Pobudzany przez swój „lud” Whitman, wzywający do broni Hugo, wciągnięty 
przez Komunę Paryską Rimbaud czy egzaltowany i zarażający entuzjazmem 
Majakowski, wszyscy ci poeci, wyróżniający się rozległością spojrzenia, sta-
ją się w pewnej chwili poetami zaangażowanymi. Jako że wszyscy oni dyspo-
nują absolutną władzą nad słowem, ich poezja nigdy nie zostanie pomniejszo-
na w wyniku bardziej lub mniej brutalnego kontaktu z rzeczywistością […]35.

Świadectwo poety, dzięki owej „rozległości spojrzenia”, która ponad 
udrękami teraźniejszości pozwala mu dojrzeć i wspierać przyszłość, sta-
jąc się wizją aspirującą do tego, by stać się działaniem. Jak mogłaby jednak 

33 W. Broniewski, Robotnik z Radomia, [w:] Nadzieja, op. cit., s. 284.
34 W. Broniewski, Do przyjaciół-poetów, [w:] Krzyk ostateczny, op. cit., s. 127.
35 „Whitman animé par son peuple, Hugo appelant aux armes, Rimbaud aspiré par 

la commune, Maïakovski exalté, exaltant, c’est vers l’action que les poètes à la vue 
immense sont, un jour ou l’autre, entraînés. Leur pouvoir sur les mots étant abso-
lu, leur poésie ne saurait jamais être diminuée par le contact plus ou moins rude du 
monde extérieur […]” (P. Eluard, [w:] L’Honneur des poètes, Paris 1943).
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sugerować ostatnia fraza Eluarda, wypowiedziana w  swoistym geście 
zaprzeczenia, wszyscy ci poetyccy „zbawcy ludzkości” zdają się wyrażać 
potęgę słowa, niezależną do „zobowiązań rzeczywistości”. Czy mają oni 
świadomość podejmowanego przez siebie ryzyka, związanego z możliwoś-
cią poezji służalczej, choć tworzonej w imię wolności i nadziei?

(z języka francuskiego przełożyła Beata Czarnomska)

Abstract

New Man, New Poet? The Case of Władysław Broniewski and Louis Aragon

From the first decades of the twentieth century, the biblical myth of the new man and the 
new world has been at times the “vehicle,” at times the “stowaway,” of political ideology: 
the dream of communist society reactivates the hopes for a thousand-year realm of peace, 
justice, and happiness that the revolution—a time of struggle and violence—would bring 
about. From this perspective, the artist, charged with shaping the imagination and gen-
erating enthusiasm, accepts the function of an animator of society, as exemplified by the 
poems of Aragon and Broniewski examined here.
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Wizja Nowego Człowieka w Wiwisekcji 
Mirona Białoszewskiego

Od tego się zaczęło w 1955 roku w Warszawie, na piątym piętrze czynszów-
ki w mieszkaniu-pokoju Lecha Emfazego Stefańskiego1, […] na dziesięciu 
metrach kwadratowych podłogi widownia (scena i kulisy w alkówce), galeria 
na kredensie cioci w przedpokoju (raz stała księżniczka w ciąży z widokiem na 
drzwi); ci, co się nie dostali w pięć pięter w dół, zamęt na podwórzu, protekcje, 
wstęp bezpłatny, a w górę ciurkiem wybrani. […] Dodawałem później Wiwi-
sekcję do moich wieczorów poetyckich w różnych miastach. Wtedy kucałem 
za krzesłem z narzuconą płachetką, a palce rąk odgrywały wszystko co trzeba 
w dziurze do siedzenia po wyjęciu krążka. Raz nawet w Paryżu kucałem przed 

1 Lech Emfazy Stefański jeszcze przed powołaniem Teatru na Tarczyńskiej w roku 
1946 (wraz z malarzem Hilarym Krzysztofiakiem) założył Teatr Cynobrowych Snów, 
w którym wystawiano spektakle lalkowe. Stefański był zafascynowany teorią Czy-
stej Formy (z egzemplarzem Szkiców estetycznych Witkacego w plecaku wziął udział 
w Powstaniu Warszawskim), odwoływał się do niej w swoich realizacjach scenicz-
nych – w jego sztuce Śledzie, śledzie, która miała być przejawem niechęci do rzeczy-
wistości, główną rolę zagrał Miron Białoszewski w stroju klauna wykonanym z gazet, 
por. T. Sobolewski, Człowiek Miron, Kraków 2012, s. 233.

https://doi.org/10.21906/9788376431437.16
https://doi.org/10.21906/9788376431437.16
https://doi.org/10.21906/9788376431437.16
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światową Leonor Fini2 […] nie rozumiała słowa po polsku, a wołała „très inté-
ressant!…” A może to Sartrowa do Sartre’a w parę lat później na schodach 
u mnie na Placu Dąbrowskiego? – już nie pamiętam3.

Taką przedmową rozpoczyna Miron Białoszewski4 tom swoich utworów sce-
nicznych5 zatytułowany Teatr Osobny 1955–19636, który otwiera Wiwisekcja7.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Lekcja anatomii doktora Tulpa, 
1632, Mauritshuis, Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Haga

2 Leonor Fini (1907–1996), argentyńska malarka surrealistyczna, popularna wśród 
paryskiej bohemy z kręgu Picassa i Salvadora Dalí, związana z polskim pisarzem Kon-
stantym Jeleńskim.

3 M. Białoszewski, Teatr Osobny 1955–1963, Warszawa 1988, s. 7–8 (wszystkie cytaty 
z Wiwisekcji pochodzić będą z tego wydania).

4 Zdaniem Tadeusza Sobolewskiego wstęp, sygnowany nazwiskiem Białoszewskiego, 
w istocie napisał Ludwik Hering: „Tarczyńska stała się jednym z głównych ogniw 
odwilżowej awangardy. Atmosferę tych wydarzeń opisał Ludwik Hering (jako M. B.)”, 
T. Sobolewski, Człowiek Miron, op. cit., s. 236. 

5 Miron Białoszewski pasjonował się teatrem od najmłodszych lat, w czasie okupacji 
organizował w piwnicach kamienic, wraz ze Swenem Czachorowskim, tzw. „lotny 
teatr”, spektakle polegały m.in. na reżyserowaniu modlitw lub rytualnym czytaniu 
gazetek, por. T. Sobolewski, Człowiek Miron, op. cit., s. 233.

6 Por. M. Białoszewski, Teatr Osobny 1955–1963, op. cit. 
7 W skład zbioru Teatr Osobny oprócz Wiwisekcji weszły utwory sceniczne: Kabaret: 

Pieśń na krzesło i głos, Lepy, Szara msza, Wyprawy krzyżowe, Żmud, Stworzenie świata, 
Osmędusze, Działalność, Imiesłów, Wą, Pani Koch, Peruga czyli Szwagier Europy, Szury.
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Wiwisekcja, nazwana przez Białoszewskiego monodramem na dziesięć 
palców8 (bohaterami dramatu są Osoby-Palce: Prawe – Mały, Serdeczny, 
Średni, Wskazujący, Kciuk i Lewe – Mały, Serdeczny, Średni, Wskazujący, 
Kciuk) jest rodzajem ekfrazy, stanowiąc artystycznie przetworzoną litera-
cką interpretację obrazu Rembrandta Lekcja anatomii. 

Białoszewski świadomie stylizuje aktorów swojego spektaklu na postaci 
z obrazu holenderskiego mistrza9:

Dwie ręce w czarnych rękawiczkach z uciętymi czubkami.
Udają
 a to holenderskich doktorów,
 a to zakonnice w białych nagłowiach.
 Wszystko w skrzynce z amfiteatrem bez dna albo w krześle10.

Obraz Rembrandta staje się tym tekstem kultury, do którego odwołuje 
się Białoszewski w swym dramacie wielokrotnie, aby zaprezentować włas-
ną koncepcję antropologiczną, przy czym pomimo kontekstu historycz-
nego polskiej odwilży i liberalizacji życia w Polsce końca lat pięćdziesią-
tych XX wieku, o której wzmiankę znajdziemy w przedmowie11, pisarz 
w typowy dla siebie sposób uchyla się od podejmowania wprost zagad-
nień politycznych12. Swoją uwagę kieruje w stronę uniwersalnej filozofii 

8 Lech Emfazy Stefański tak wspomina spektakl: „To, co zaproponował Miron, było 
niezwykłe, bo miał dziesięciu aktorów na scenie: swoje palce jako doktorów-schola-
styków w Wiwisekcji, rozważających: azali istnienie istnieje, azali nie istnieje, i wpa-
dających w ekstazę modlitewną na widok spuszczanej z góry solniczki” (T. Sobolew-
ski, Człowiek Miron, op. cit., s. 235). 

9 Związek twórczości Białoszewskiego ze sztukami pięknymi analizuje szczegółowo 
A. Śliwa, Sztuka-percepcja-język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszew-
skiego, Kraków 2013.

10 M. Białoszewski, Teatr Osobny 1955–1963, op. cit., s. 11.
11 Ibid., s. 7–8.
12 Sam Białoszewski (jak również jego teatr) był jednak obiektem zainteresowania 

PRL-owskich służb bezpieczeństwa. W archiwach IPN znajdują się raporty (podpisa-
ne TW Piotr, TW Tomasz), z których wynika, że w mieszkaniu pisarza podczas coty-
godniowych spotkań studentów i literatów mówiło się wiele o braku wolności słowa 
i druku (sam Białoszewski przez autora raportu przedstawiony został jako filosemi-
ta, narkoman i pederasta), por. T. Sobolewski, Człowiek Miron, op. cit., s. 22. W taj-
nej notatce MSW sporządzonej przez widza sztuk teatralnych Białoszewskiego i jed-
nocześnie członka Grupy Operacyjnej działającej pod kryptonimem „Zagubiony” 
znajdziemy (obok nazwisk i charakterystyki osób współtworzących z Białoszewskim 
realizacje sceniczne) szczegółowy wykaz rekwizytów używanych w spektaklach: „trze-
paczka do bicia, zapałki, grzebień, solniczka, laska, krzesła, łyżka wazowa, workowate 
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człowieka, a  jego wiwisekcja (łac. „cięcie żywego”) jest operacją prowa-
dzoną na ludzkiej świadomości. Przedmiotem zainteresowania Białoszew-
skiego nie jest umysł zniewolony, ale świadomość Nowego Człowieka, któ-
ry walczy o swobodę wyobraźni13.

W artykule podjęta zostanie próba interpretacji Wiwisekcji Mirona Bia-
łoszewskiego ukierunkowana na zagadnienia antropologiczne14. Podsta-
wę teoretyczną rozważań na temat wizji Nowego Człowieka w omawia-
nym dramacie stanowić będą zagadnienia teoretyczne wprowadzone do 
dyskursu humanistycznego przez Gilberta Duranda, francuskiego antro-
pologa i  socjologa kultury. Zgodnie z  przyjętą perspektywą badawczą 
hermeneutyka utworu Białoszewskiego zmierzać będzie do wydobycia 

materiały, parasolka, papier ścierny, lalka”, T. Sobolewski, Człowiek Miron, op. cit., 
s. 21. Część z tych rekwizytów odgrywa kluczową rolę symboliczną w Wiwisekcji.

13 Tadeusz Sobolewski w książce pt. Człowiek Miron w rozdziale Teatr lat pięćdziesią-
tych pisze: „Potrzeba teatru i teatralizacji własnego życia przenikała całe to środowi-
sko. Była funkcją indywidualizmu, rodzajem prywatnej liturgii. Tworzyła warstwę 
ochronną, broniącą przed wielkim teatrem ideologii, który rozgrywał się wokół” 
(T. Sobolewski, Człowiek Miron, op. cit., s. 233). 

14 Twórczość Mirona Białoszewskiego doczekała się licznych opracowań, w których 
omawiane były m.in. zagadnienia języka poetyckiego (S. Barańczak, Język poetycki 
Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974), problemy genologiczne (M. Głowiński, Miro-
na Białoszewskiego gatunki codzienne, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice, pod red. 
M. Głowińskiego, Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 144–151; W. Wantuch, Miron 
Białoszewski w poszukiwaniu gatunków lirycznych, [w:] ibid., s. 152–163; A. Krajew-
ska, Białoszewskiego „dramat osobny”, czyli „wypadek z genologii”, [w:] ibid., s. 226–
136; A. Zieniewicz, Małe iluminacje: formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, War-
szawa 1989; A. Świrek, Z gatunkiem czy bez…: o twórczości Mirona Białoszewskiego, 
Zielona Góra 1997), konstrukcja podmiotu (M. Łukaszuk-Piekara, „niby-ja”: o poezji 
Białoszewskiego, Lublin 1997; A. Gleń, „W tej latarni…”. Późna twórczość Mirona Bia-
łoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Opole 2004; E. Winiecka, Białoszewski 
sylleptyczny, Poznań 2006), aspekty biograficzne twórczości Białoszewskiego i  jego 
„życiowy teatr” (A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o twórczo-
ści Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997; Miron. Wspomnienia o poecie, pod red. 
H. Kirchner, Warszawa 1996; H. Kirchner, Tworzenie Białoszewskiego (Nowe źród-
ła biograficzne), [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice, op. cit., s. 253–259; T. Sobolew-
ski, Człowiek Miron, Kraków 2012), zagadnienia recepcji (P. Sobolczyk, Dyskursywi-
zowanie Białoszewskiego. Teoria recepcji i recepcja krytycznoliteracka, Gdańsk 2013; 
A. Śliwa, Czy lingwistyczny oznacza hermetyczny. Recepcja twórczości Białoszewskie-
go w świecie, [w:] Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, pod red. 
R. Cudaka, Katowice 2006, s. 179–186), związki z awangardą (M. Delaperrière, Miron 
Białoszewski wobec awangardy, [w:] eadem, Pod znakiem antynomii. Studia i szkice 
o polskiej literaturze XX wieku, Kraków 2006).
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i omówienia figur wyobrażeniowych15 i mitemów, budujących antropolo-
giczną siatkę znaczeń.

W Durandowskim i postdurandowskim nurcie badań zwraca się szcze-
gólną uwagę na związki łączące kreację artystyczną i struktury mitycz-
ne. Zdaniem Jeana Jacques’a Wunenburgera świat wyobrażeń mitycznych 
zawiera matryce odradzające się w wyobraźni twórczej artysty16. Wunen-
burger dostrzega analogie pomiędzy tkaniem materii narracji mitycznych 
i materii tekstylnej, nazywając mit tramą17 dzieła literackiego. W warstwie 
przedstawieniowej Wiwisekcji daje się wyraźnie zauważyć tramę symbo-
liczno-mityczną18, na której Białoszewski buduje zręby swojej antropologii.

Centralną figurą mityczną Wiwisekcji jest bogini Atena. Dramat roz-
poczyna scena, w  której widzimy pusty amfiteatr, a  głosy dobiegające 
z kulis, jak chór z tragedii greckiej, skandują słowa: Pa-natenaje!, Ob-jata!. 
Panataneje (w dramacie Białoszewskiego zapis: Pa-natenaje) były świętem 
i obrzędami obchodzonymi w starożytnej Grecji ku czci Ateny. Ważny 
element obrzędów stanowił taniec nagich mężczyzn (u Białoszewskiego 
jest to taniec dziesięciu Palców „ubranych w czarne sutanny i białe kryzy, 
po rembrandtowsku”19), dla upamiętnienia zwycięstwa Ateny nad gigan-
tami. W interpretacji Białoszewskiego mityczna gigantomachia poddana 
została zabiegowi demityzacji i desakralizacji – głosy chóru skandującego 

15 O roli widzenia „drugimi oczami, tymi wyobrażeniowymi” pisze Białoszewski w swo-
im dzienniku: M. Białoszewski, Tajny dziennik, Kraków 2012, s. 511.

16 J. J. Wunenburger, Création artistique et mythique, [w:] Questions de mythocritique. 
Dictionnaire, red. D. Chauvin, A. Siganos, P. Walter, Paris 2005, s. 67.

17 Trama jest rodzajem jedwabnej przędzy używanej na osnowę tkanin. Trame (fr.) 
– „element łączący składniki w strukturze materii”.

18 W artykule przyjęta zostanie Durandowska koncepcja symbolu jako figury mitycznej 
(figure mythique), dającego się wyrazić na poziomie langage obrazu archetypowego 
(image archétype). Wyobraźnia (mundus imaginalis) będzie rozumiana jako Świado-
mość Rodząca Obrazy, struktura dynamiczna, zdolna do przekształceń, umożliwiają-
ca dekompozycję i transformację obrazów w tekstach kultury oraz ich literacką palin-
genezę, por. G. Durand, Figures mythiques et visages de l’oeuvre. De la mythocritique 
à la mythanalyse, Paris 1979, s. 17–36. Ujęcie diachroniczne i synchroniczne zagad-
nienia symbolu por. G. Durand, L’imagination symbolique, Paris 1976. Zbliżone do 
Durandowskiego rozumienie symbolu prezentują badacze wyobraźni: F. Monney-
ron, Le mythe et le mythique: bilan et perspective d’une hérmeneutique, „Cahiers de 
l’Imaginaire”, Paris 1992, s. 123–138; L. Mattiussi, Schème, type, archétype, [w:] Que-
stions de mythocritique. Dictionnaire, red. D. Chauvin, A. Siganos, P. Walter, Paris 
2005, s. 307–317.

19 M. Białoszewski, Wiwisekcja, [w:] Teatr Osobny 1955–1963, op. cit., s. 13.
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obrzędowe formuły („Ob-jata!”20) mają według zamysłu artysty brzmieć 
jarmarcznie. Desakralizacja ta pojawia się na wielu poziomach tekstu, 
w którym Białoszewski podejmuje ironiczną reinterpretację mitu jako 
reprezentacji sacrum. Częstym zabiegiem artystycznym służącym temu 
celowi w Wiwisekcji jest łamanie zasady decorum, nieustanne przewar-
tościowywanie utrwalonego kulturowo symbolizmu sacrum i profanum: 
to, co w kulturze przynależy semantycznie do sfery sacrum, w dramacie 
Białoszewskiego zostaje pozbawione świętości, to, co w kulturze utrwa-
lone zostało jako profaniczne, w Wiwisekcji nabiera znamion świętości, 
wzniosłe staje się pospolite, pospolite zostaje uwznioślone. I tak oprócz 
jarmarcznego obrzędu ku czci Ateny Palce biorą udział w nieszporach do 
Grzebienia (który ma rozczesać „perukę idei”), śpiewają godzinki i litanię 
do Rozumu, aby zaraz potem zacząć smażyć placki, czy skandują podnio-
słe pieśni na cześć trzepaczki do piany (zabawa semantyczna szeregiem 
asocjacji: „spirala abstrakcji – w byle sprężynie – choćby w trzepaczce”21), 
aby następnie stać się Grupą Uwielbienia Solnicy (solnica w dramacie Bia-
łoszewskiego jest reprezentacją Słońca i  pozalogicznej sprawiedliwość 
(zabawa semantyczna i brzmieniowa przybierająca postać paronomazji: 
solniczka – sol – słońce). Styl wysoki, podniosłe eksklamacje, apostrofy, 
litanie, modlitwy do rozumu („Ukorzmy się przed nim. Módlmy się do 
przejrzystości choćby cząstki jego o przebłaganie całości”22) przeplata-
ją się w Wiwisekcji ze stylem niskim, na który składają się rymy banalne, 
częstochowskie (rzesze – wyczesze; lodu – miodu; ości – zależności, Klara 
– para), anakoluty („Nieugaszona w prawdach istoto grzebienia / Płoniesz 
z ręki do ręki w palców pokolenia”23), kolokwializmy („LEWY ŚREDNI do 
PRAWEGO ŚREDNIEGO: Kawalerze, nie ślizgaj po mnie spojrzeniem jak 
po rynnie”24), wulgaryzmy (Bizantyńskaja blat’25, gut ang. – jelita, bebe-
chy), paronomazje („Solnica wypuszcza ćmy. Ćmy – ćmy – ćmok”26) czy 
glosolalie (tużu – tużu, Ta – da / ta – da – da.).

Białoszewski podejmuje w ten przewrotny sposób polemikę z filozoficz-
ną tradycją pojmowania człowieka jako res cogitans. Uzyskuje to poprzez 
mnożenie artystycznych zabiegów zmierzających do zdeprecjonowania 

20 Ibid. Obiata (u Białoszewskiego objata) była ofiarą składaną bogom lub siłom nad-
przyrodzonym.

21 Ibid., s. 26.
22 Ibid., s. 18.
23 Ibid., s. 19.
24 Ibid., s. 20.
25 Ibid., s. 21.
26 Ibid.
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kartezjańskiego racjonalizmu. Wprowadza do dramatu liczne chwy-
ty literackie, polegające na zachwianiu Arystotelesowskiej zasady deco-
rum, a służące parodii stylu naukowego wywodu: Palce zwracają się do 
siebie: „Doktorze Prawy Serdeczny”, „Doktorze Lewy Wskazujący” (gra 
słów, będąca aluzją zarówno do łac. słowa doctus – uczony, jak i do boha-
tera obrazu Rembrandta, doktora Tulpa, przeprowadzającego lekcję ana-
tomii). Innym razem, na forum akademickim („Panowie Kolegium”, „Sala 
Dysput”27), Palce prowadzą utrzymany w stylu kolokwialnym, pseudoeru-
dycyjny dialog podejmujący doniosłe zagadnienia ontologiczne, a wykazu-
jący w rezultacie absurdy wnioskowania logicznego:

PRAWY ŚREDNI:
W ową nieskończoność pustki wiążą się linie bytu. A skoro napięcie kierunko-
we promieni bytu, siatki bytu – wyraża niebyt, czyż nie załapuje to w wątpli-
wość bytowania bytu w ogóle?
KCIUK PRAWY
Bytu bytu?
LEWY MAŁY
Wynika z uplecionej przez doktora Prawego Średniego konsekwencji, że pira-
mida wyłożona jako dzieło sztuki wyprzedziła stereometrię wątpliwości?…
PRAWY SERDECZNY
Transfiguralność nauki da się wyprzedzić jeno niebytowi28.

Białoszewski bawi się leksykalnymi środkami stylistycznymi, których 
używa w funkcji litoty – przy czym owo pomniejszenie znaczenia opisy-
wanego zjawiska służy temu, aby na jeszcze jednym poziomie organizacji 
tekstu podjąć polemikę z tradycją kartezjańską i wykazać jej sztuczność 
i martwotę: zamiast ontologii w Wiwisekcji pojawia się termin „ortope-
dia ontologiczna” lub „proteza ontologiczna”29, innym razem Białoszew-
ski wykorzystuje przeniesienia semantyczne i wprowadza w takiej samej 
funkcji metaforę („peruka idei”30). Niekiedy swój sprzeciw wobec człowie-
ka kartezjańskiego wyraża expressis verbis za pomocą szeregu eksklamacji: 
„LEWY WSKAZUJĄCY: Opuśćmy miejsce myślenia!; PRAWE PALCE: 

27 Ibid., s. 15.
28 Ibid., s. 14–15.
29 Ibid., s. 14.
30 Ibid., s. 17.
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Uciekajmy!; LEWY SERDECZNY: Wszystkie szpary wzburzone rzeką 
przeciwności, rzeką przeciw rozumowi”!31

Jaki jest zatem Nowy Człowiek Białoszewskiego? W Wiwisekcji można 
odnaleźć propozycję antropologiczną, według której człowiek pojmowa-
ny jest w kategoriach kultury jako animal symbolicum. Ta Cassirerowska 
wizja człowieka sytuuje go w świecie jako byt relacyjny w stosunku do 
podstawowych form symbolicznych kultury: mitu, religii, sztuki i języka, 
nauki32. W antropologii Cassirerowskiej obok terminu „inteligencja” poja-
wia się fundamentalne dla jego filozofii kultury pojęcie inteligencji sym-
bolicznej33:

Wielcy myśliciele, którzy określili człowieka jako animal rationale, nie byli 
empirykami ani też nie było nigdy ich intencją dać nam empiryczną ocenę 
natury ludzkiej. Przy pomocy tej definicji wyrażali raczej podstawowy impe-
ratyw moralny. Rozum jest bardzo wąskim i niewystarczającym terminem, 
nie może więc objąć form kulturalnego życia człowieka w całym ich bogactwie 
i różnorodności. Wszystkie te formy jednak są formami symbolicznymi. Stąd 
zamiast określać człowieka jako animal rationale, powinniśmy określić go jako 
animal symbolicum. W ten sposób potrafimy wskazać na odrębność gatunko-
wą człowieka34.

Wprowadzenie przez Mirona Białoszewskiego do Wiwisekcji posta-
ci Ateny jako centralnej figury mitycznej odwołuje do symboliki tego 
bóstwa, wyobrażanego nie tylko jako bogini mądrości, ale też jako prządka 

31 Ibid., s. 18.
32 Por. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, War-

szawa 1971.
33 Ernst Cassirer przywołuje poglądy antropologiczne H. Taine’a, według którego „inte-

ligencja” w odniesieniu do człowieka jest terminem bezużytecznym i pozbawionym 
naukowego znaczenia (nie jest bowiem przywilejem natury ludzkiej, a tylko bardziej 
złożoną formą tego samego automatyzmu asocjacyjnego, który można zaobserwować 
we wszystkich reakcjach zwierzęcych) oraz Roberta M. Yerkesa, który stawia tezę, że 
termin „inteligencja” jest przestarzały i domaga się ponownego zdefiniowania. Cassi-
rerowi bliska jest antropologia Johna Deweya, który w książce Natura i zachowanie 
człowieka wskazuje niebezpieczeństwa tzw. „realizmu scholastycznego”, w którym 
naczelnym narzędziem dochodzenia do prawdy jest umysł ludzki dokonujący na rze-
czywistości nieustannych operacji definiowania, inwentaryzacji, układania spisów. 
Zdaniem Cassirera sprowadziło to istotę ludzką do kategorii zbioru cech, które moż-
na kolejno ponumerować, skatalogować i wyczerpująco opisać, por. E. Cassirer, Esej 
o człowieku, op. cit., s. 129–131.

34 E. Cassirer, Esej o człowieku, op. cit., s. 70.
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ludzkiego losu35. Takie wyobrażenie Ateny odnajdziemy w Metamorfo-
zach Owidiusza (VI,1 i ns), gdzie Atena zamienia Arachne w pająka, co jest 
karą za to, że ta odważyła się współzawodniczyć z boginią w sztuce tkania. 
W narracjach mitycznych tkanina ma symbolikę nie tylko antropologicz-
ną, ale też kosmiczną36 – Atena miała uczestniczyć w procesie tkania bez-
kresnej kosmicznej sieci wiążącej niewidocznymi nićmi ludzi, roślinność, 
zwierzęta, śmierć, regenerację i życie pośmiertne37. Innym ważnym poten-
cjałem symbolicznym Ateny, który można odnaleźć artystycznie przetwo-
rzony w Wiwisekcji, jest opisywana przez Eliadego symbolika odrodze-
nia związana z tą figurą mityczną. Eliade przywołuje Hymny Kallimacha 
z III w n.e., w których Atena opiewana jest jako żeńskie bóstwo płodno-
ści związane z  symbolizmem wody (hylogenie) i  zanurzenia (symboli-
ka puryfikacyjna), patronuje procesowi regeneracji człowieka i płodnych 
sił natury (w Hymnach Kallimacha symbolizm ten przedstawiony został 
jako kąpiel bogini). Białoszewski nawiązuje do tej mniej znanej symboli-
ki Ateny w początkowej scenie monodramu Palce, bezpośrednio po eks-
klamacjach „Pa-natenaje”, skandują apostrofy do bogini płodności Kybele 
(„Cyy-bele! Cy-bele!!!”38).

W ujęciu Białoszewskiego człowiek, odradzający się w liberalizującej się 
polskiej rzeczywistości lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku39, powra-
ca do mitu i rytuału (nieprzypadkowo pierwsza scena dramatu odwołuje 

35 M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. Jan Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 177.
36 W biblijnych psalmach przędzenie i tkanie jest symbolem stwarzania człowieka: „Ty 

utkałeś mnie w łonie mej matki” (Ps 139, 13), ale też utkane są niebo i czas. W kultu-
rze indyjskiej symbol tkania i Wielkiego Tkacza pojawia się w Bhagawadgicie, gdzie 
Kriszna ogłasza się Najwyższą Osobą, która tka Wszechświat. W hymnach Rigwedy 
Wielkim Tkaczem jest Słońce nazywane Kosmicznym Pająkiem. Symbolika tkania 
poprzez odwołanie do regularnej struktury tkaniny jest odczytywana jako reprezen-
tacja idei spójnego uporządkowania kosmosu (mikrokosmosu i makrokosmosu); sze-
rzej na ten temat, por. J. Ślósarska, Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa 2004, 
s. 19–28.

37 M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 17–18.
38 M. Białoszewski, Wiwisekcja, [w:] Teatr Osobny 1955–1963, op. cit., s. 13.
39 Tadeusz Sobolewski przywołuje fragment dziennika Jerzego Zawieyskiego (zapis 

z 17 czerwca 1955), w którym znajdziemy niepochlebną recenzję Wiwisekcji jako 
utworu metafizyczno-religijnego słabego artystycznie i niepoprawnego politycznie: 
„Zupełna paranoja. Bezsens, który czepia się spraw, jakie są związane z religijną tema-
tyką. Cóż to oznacza? Czy obsesje? Czy bunt? Obrzydzenie do marksizmu przybie-
ra taką oto formę […]. Ciekawe, co będzie z tą młodzieżą” (T. Sobolewski, Człowiek 
Miron, op. cit., s. 236).
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się do sakralnych obrzędów ku czci Ateny i Kybele40). Mirona Białoszew-
skiego, który sam siebie nazywał niewierzącym, badacze jego twórczości 
rozpatrują w kontekście antropologii ponowoczesnej Rogera Bastida i jego 
Mistycyzmu bez Boga, pisząc, że był poszukiwaczem spontanicznego sac-
rum, pierwotnego transu, swoim życiem i twórczością realizował własny 
model świętości, „świętości dzikiej”41. Białoszewski w Wiwisekcji wyko-
rzystuje tramę antycznych narracji mitycznych, aby za pomocą środków 
literackich przeprowadzić rembrandtowską lekcję anatomii na ludzkim 
rozumie. Jest to w rezultacie rodzaj dekonstrukcji modelu antropologicz-
nego animal rationale, który Cassirer nazywa modelem klasycznym czło-
wieka42. Białoszewski przedstawia proces powolnego umierania starego 
człowieka (animal rationale)43 również na poziomie wyobrażeniowym za 
pomocą obrazów morbudycznych, umysł człowieka racjonalnego, repre-
zentowanego prze Palce-Doktorów Scholastyków, toczy bowiem „Trójco-
wa schizofrenia”44, a filozoficzna ontologia wymaga protez ortopedycz-
nych („ortopedia ontologiczna trąci schizmą”45).

Białoszewski, dokonując literackiej wiwisekcji, odsłonił ostatecznie, 
w końcowej scenie swego monodramu, jelita i bebechy (ang. gut46) czło-
wieka kartezjańskiego i  absurdy logicznego rozumowania, dlatego też 
wieńczy Wiwisekcję już nie przywoływaną wcześniej litanią do Rozumu, 
ale pospolitą piosenką śpiewaną w rytm tanga:

Jestem nie jestem
białe niebieskie
rozum czy maczek
zwoje trzepaczek47.

40 Na temat epifanii jako sposobu przedstawiania i sposobu organizacji semantycznej 
utworów Białoszewskiego por. R. Nycz, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifa-
nii w poetyce Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice, op. cit.,  
s. 179–190.

41 T. Sobolewski, Człowiek Miron, op. cit., s. 15.
42 Por. E. Cassirer, Esej o człowieku, op. cit., s. 69. 
43 W dzienniku Białoszewskiego czytamy: „Zapaliłem świece. Popatrzyłem w świece 

i  leżąc tak nieco embrionalnie na łóżku pomyślałem o człowieku. Nagle człowiek. 
Jedna z istot, która jest, czuje się. I zaczyna myśleć. Patrzy w ogień, buduje całą pira-
midę mistyki przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Właściwie to to samo, co ćmy” 
(M. Białoszewski, Tajny dziennik, op. cit., s. 611). 

44 M. Białoszewski, Wiwisekcja, op. cit., s. 14.
45 Ibid.
46 Ibid., s. 27.
47 Ibid., s. 26. Gra słów: zwoje (mózgowe) – zwoje trzepaczek.
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Abstrakt

The Vision of the New Man in Miron Białoszewski’s Wiwsekcja

The author examines anthropological issues in Miron Białoszewski’s Wiwisekcja. Her 
reflections on the play’s vision of the new man are grounded in the theoretical issues intro-
duced into humanistic discourse by Ernst Cassirer and Gilbert Durand. The hermeneutics 
of Białoszewski’s text aim at extracting and discussing imaginative figures and mythemes 
that emerge from the human, anthropologically structured imagination. 
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Głos wewnętrzny nowego człowieka – 
Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia 
duchowne Przemysława Dakowicza

Piątego października 1923 roku w  czasopiśmie „Criterion” ukazał się 
artykuł Thomasa Stearnsa Eliota, zatytułowany The Function of Criticism. 
W tłumaczeniu na język polski, dokonanym przez Marię Niemojowską 
na potrzeby wyboru szkiców krytycznych autora Ziemi jałowej, został on 
zatytułowany Rola krytyki1. Do napisania tego tekstu sprowokował i zain-
spirował Eliota artykuł Johna Middletona Murry’ego On Fear, and Roman-
ticism z września tego samego roku, w którym dopiero co owdowiały po 
śmierci Katherine Mansfield Murry zauważał: „Angielski pisarz, angiel-
ski duchowny, angielski mąż stanu nie dziedziczy po swoich przodkach 
żadnych reguł oprócz przeświadczenia, że w momentach krytycznych ma 
polegać na swym głosie wewnętrznym”2. Wymienieni przez autora dostoj-
ni mężowie mogą zaś temu wewnętrznemu impulsowi zaufać, ponieważ 
„Jeżeli zechcą w dążeniu do poznania samych siebie pokopać dostatecznie 

1 T. S. Eliot, Rola krytyki, [w:] idem, Szkice krytyczne, wybrała, przeł. i wstępem opatrzy-
ła Maria Niemojowska, Warszawa 1972, s. 289–303.

2 Cyt. za: ibid., s. 294

https://doi.org/10.21906/9788376431437.17
https://doi.org/10.21906/9788376431437.17
https://doi.org/10.21906/9788376431437.17
https://doi.org/10.21906/9788376431437.17


TOMASz GARBOL254

głęboko – a wysiłku tego nie ma dokonywać sam intelekt, ale cała osobowość 
– dotrą do jaźni, która jest uniwersalna”3. Nagrodą za wnikliwą i wytrwa-
łą introspekcyjność jest nawiązanie kontaktu z transcendencją: „Człowiek, 
który prawdziwie wejrzy w siebie, dosłucha się głosu Boga”4. Eliot przy-
wołuje te fragmenty tekstu Murry’ego – przekonany o  ich panteistycz-
nej wymowie – jako symptomatyczne dla obecnej w kulturze gloryfikacji 
tego, co skryte w głębi indywidualnego doświadczenia egzystencjalnego.

Wspominam o  tej polemice, ponieważ nie była ona incydentem, ale 
nawiązywała do wcześniejszych sporów, a także miała swój ciąg dalszy5. 
Tekst Eliota stał się kanoniczny, przynajmniej dla osób zadających sobie 
pytanie o  sens krytyki literackiej. Także polemika z  Murrym bywała 
przedmiotem literaturoznawczego namysłu. Merytoryczna zawartość tego 
dialogu oraz sformułowane na jego użytek argumenty pozwalają zadać 
pytanie, czy ujawniające się w nim napięcie nie zasila większego układu 
o dwóch dobrze znanych biegunach: klasycyzm i romantyzm. W każdym 
razie spór Eliota z Murrym staje się czytelny właśnie w obrębie tego trady-
cyjnego, dwubiegunowego modelu zróżnicowań dzieł kultury i polemiki 
dotyczącej tej różnicy. Kiedy bowiem Eliot mówi o całości kultury, ulega-
jącej korekcie pod wpływem dzieł nowych, lecz podtrzymywanej w swym 
istnieniu przez klasyczny kanon6, Murry7 odnajduje w Burzy Szekspira 
przekonanie, że spełnienie ludzkich pragnień, zaspokojenie tęsknot – cią-
gle napotykających mur egzystencji, wypełnionej poczuciem permanen-
tnej niemożności – nastąpi w „nowym wspaniałym świecie”8.

Eliot identyfikuje ów afirmowany przez Murry’ego głos wewnętrzny, 
nadając mu imię, które brzmi: „liberalizm”9. Pozostaje ono zresztą – w całej 
debacie Eliota z Murrym – w pojęciowym splocie, który można by zre-
konstruować następująco: romantyzm (a nie klasycyzm), liberalizm (a nie 

3 Ibid., s. 295
4 Ibid.
5 Zob. E. G. Griffin, The Eliot-Murry Debate, [w:] idem, John Middleton Murry, New 

York 1969, s. 43–51.
6 Zob. T. S. Eliot, Literat a nauki klasyczne, [w:] idem, Szkice krytyczne, op. cit., s. 344–

366.
7 Zob. J. M. Murry, The Nature of Poetry, [w:] idem, Discoveries: Essays in Literary Crit-

icism, London 1924, s. 42.
8 Murry odwołuje się do słów Mirandy w Scenie 1 Aktu V Burzy Szekspira: „How beau-

teous mankind is! O brave new world, / That has such people in ’t!”. Fragment ten 
bywał różnie tłumaczony, ale powieść Huxleya, powtarzająca frazę Szekspirowską, 
pozwala odwołać się do funkcjonującego w polszczyźnie tytułu dzieła Huxleya.

9 Zob. T. S. Eliot, Rola krytyki, op. cit., s. 297.



GŁOS WEWNęTRzNy NOWEGO CzŁOWIEKA… 255

rojalizm) i antropologiczny progresywizm (a nie esencjalizm). Wydaje się, 
że ów splot nie jest właściwy tylko w odniesieniu do tej konkretnej pole-
miki, lecz – przeciwnie – mógłby być tłem myślowym, domyślnym ukła-
dem odniesienia dla wielu różnych prób sformułowania koncepcji nowego 
człowieka.

Wyobrażenie o tym, jak silna jest w kulturze intelektualna opcja na rzecz 
głosu wewnętrznego, daje stanowisko Harolda Blooma, który w głośnym 
eseju Elegia dla kanonu, proponującym jego własny zachodni kanon, trak-
tuje kanoniczność jako relację pomiędzy indywidualnym czytelnikiem 
a pisarzem. Taki kanon jest sztuką pamięci, czyli rejestracją tego, co tak 
bardzo porusza wewnętrznie, że stawia opór naturalnej skłonności do 
zapominania10. Jest on więc katalogiem najmocniejszych impulsów gło-
su wewnętrznego.

Oczywiście, łatwo jest stanowisko Eliota sprowadzić do pytania: po co 
głos wewnętrzny, skoro istnieją stare, sprawdzone zasady? Esej Rola kry-
tyki pochodzi jednak z wczesnego okresu jego twórczości, gdyż powstał 
zaledwie rok po Ziemi jałowej, i trudno byłoby dostrzec tu echo żarliwo-
ści religijnej, która stała się doświadczeniem Eliota w późniejszym okresie.

Kulminacją przeprowadzonej przez eseistę krytyki głosu wewnętrznego 
jest następujący fragment polemiki:

Po cóż jakieś zasady, jeżeli ma się głos wewnętrzny? Jeżeli coś mi się podo-
ba, niczego więcej nie pragnę; i jeśli w dostatecznie licznym gronie będziemy 
wspólnie krzyczeli, że to nam się podoba, tobie (któremu się to nie podoba) 
powinno to całkowicie wystarczyć11.

Sens postawy Eliota nie ma charakteru moralnego, ale przede wszystkim 
artystyczny. Sztuka powstająca z inspiracji głosu wewnętrznego wydaje 
mu się podejrzanie uproszczona, pozbawiona dyscypliny. Autor Roli kry-
tyka tak rekonstruuje te poglądy, sprzeczne ze swoim przekonaniem:

W rzeczywistości nie obchodzi nas wcale literacka doskonałość – dążenie do 
doskonałości jest dowodem małostkowości, ponieważ wykazuje, że pisarz 
uznaje istnienie zewnętrznego, niepodważalnego autorytetu duchowego, do 
którego postanowił się dostosować. W gruncie rzeczy sztuka w ogóle nas nie 

10 Zob. H. Bloom: An Elegy for the Canon, [w:] idem, The Western Canon: The Books 
and School of the Ages, New York 1995, s. 17. Marcin Szuster tłumaczy ten tytuł jako 
Podzwonne dla kanonu, „Literatura na Świecie” 2003 nr 9–10, s. 164–201.

11 T. S. Eliot, Rola krytyki, op. cit., s. 297.
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interesuje. Nie będziemy czcili Baala. Poddanie się zasadom klasycznym spro-
wadza się do ukłonu złożonego władzy lub tradycji, nigdy człowiekowi. My zaś 
potrzebujemy nie zasad, lecz ludzi. Tako rzecze Głos Wewnętrzny12.

Nietzscheański trop jest zrozumiały – skoro nie zasady, to człowiek, ale 
człowiek na tyle silny – wzmocniony w swojej władzy formułowania moc-
nych sądów aksjologicznych – żeby zrównoważyć brak wyeliminowanych 
zasad. U Nietzschego tak zwana via moderna osiąga szczyt i pełną samo-
świadomość. Via moderna to znaczy przede wszystkim myślenie w nurcie 
nominalizmu, które w nowoczesności polega na usytuowaniu poszukiwań 
transcendencji „w otchłani samego Bycia”. Autorem tej ostatniej formuły 
jest Hans Blumenberg, tak ją wykładający: „Absolutyzm Bycia to w istocie 
tylko kontynuacja średniowiecznego rozpoznania nominalistów realizo-
wana innymi środkami”13.

Charakterystyczny jest aforyzm pojawiający się w Zmierzchu bożyszcz: 
„Mam obawy, że się nie uwolnimy od pojęcia Boga, ponieważ nadal wie-
rzymy w gramatykę”14. Gramatyka – w kontekście uwag Eliota – mogłaby 
zostać potraktowana jako synonim zasad, zwłaszcza że dotyczą one prze-
de wszystkim kwestii artystycznej doskonałości, samej poetyki. Autory-
tet indywidualnego doświadczenia – dostrzeżony w postawie Murry’ego 
– zastępuje owe zasady. Według Eliota uprawomocnienie owego autory-
tetu polega jednak na swego rodzaju szantażu emocjonalnym: „mnie się 
to podoba”.

Aforyzm Nietzschego nie tylko przypomina o zależności pomiędzy gra-
matyką a całościowym wyobrażeniem o Bogu i człowieku, ale ujawnia 
również nieodzowność Boga w nominalistycznej wizji rzeczywistości. Do 
wyobrażenia Boga, od którego nie sposób się uwolnić nawet na via moder-
na odnosi się uwaga jednego z klasyków modernizmu, Hermana Hessego: 
„Kto szuka owego prawdziwego »ja«, ten szuka zarazem normy wszelkie-
go życia, gdyż to najbardziej wewnętrzne »ja« jest takie samo u wszyst-
kich – ono jest Bogiem, ono jest »sensem«”15. Utożsamienie wewnętrznego 

12 Ibid.
13 H. Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, transl. by Robert M. Wallace, 

Cambridge, Mass. 1985, s. 192. Cytat i tłumaczenie – również formuły Abgrund des 
Seyns – za Agatą Bielik-Robson, Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Kraków 2012, 
s. 130. 

14 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. i wstępem opa-
trzył Grzegorz Sowiński, Kraków 2000, s. 38.

15 H. Hesse, Moja wiara, wybrał i posłowiem opatrzył S. Unseld, przeł. Robert Reszke, 
Warszawa1998, s. 108.
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„ja” z Bogiem to akt naturalizacji transcendencji wyznaczający ważną oś 
debaty – pomiędzy wyznawcami „głosu wewnętrznego” oraz obrońcami 
„zasad” – sporu o możliwość immanentyzacji objawienia. Dla tych, któ-
rzy ją dopuszczają, objawienie staje się epifanią w modernistycznym sensie 
tego słowa, czyli w znaczeniu, które nadał mu James Joyce. W jednej z jego 
powieści zostaje ono wyłożone, w ramach rekonstrukcji poglądów głów-
nego bohatera, w następujący sposób: „Pod pojęciem epifanii rozumiał 
nagłe, duchowe manifestacje, bądź to w pospolitości mowy i gestu, bądź 
też w godnym zapamiętania stanie samego umysłu. Wierzył, że właśnie 
człowiek pióra powinien zapisywać owe epifanie z niezwykłą troską, świa-
dom ich wyjątkowej delikatności i ulotności”16.

W owych zapisach wewnętrznych poruszeń chodzi przede wszystkim 
o wierną ich rejestrację. Wsłuchiwanie się w siebie nieuchronnie prowa-
dzi do natknięcia się na świadomość własnych ograniczeń, własnej nie-
możności. To zaś z kolei – jak się okazuje u Murry’ego czytającego Burzę 
– każe tęsknie wyglądać nowego wspaniałego świata. Jak wiadomo, jest to 
tylko jeden z możliwych wariantów myślenia o „brave new world”. W dru-
gim jego wariancie – częstszym we współczesnej kulturze – poszukuje 
się wsparcia w micie niewinności, z którym współgra zakwestionowanie 
poglądu, że człowieczeństwo jest zdefektowane i skażone.

W Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk i  Ćwiczeniach duchownych 
Przemysława Dakowicza inwencyjność, podążająca za głosem wewnętrz-
nym i łącząca się z chętnym traktowaniem zasad jako przeszkód do omi-
nięcia, jest równie ważna, choć u każdego z tych autorów przybiera zasad-
niczo odmienny sens. Zasadność zestawienia obszernej powieści i tomu 
poetyckiego można łatwo zakwestionować, obydwa dzieła łączy jednak 
fascynacja zjawiskiem przemiany, która dokonała się w kulturze europej-
skiej pod wpływem idei oświeceniowych. W przypadku Ksiąg Jakubowych 
jest to cały, domyślny – i rzadko ujawniany, ze względu na wymogi fabu-
larnej opowieści – układ odniesienia, stanowiący kontekst nauk Jakuba 
Franka. Z kolei w Ćwiczeniach duchownych Dakowicza nietrudne do zre-
konstruowania są inspiracje filozofią Sørena Kierkegaarda – jednego z pio-
nierów na dukcie myśli europejskiej, określanym jako via moderna.

Thomas von Schönfeld, bohater Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk, swe-
go rodzaju minister finansów frankistów, w rozmowie z Jakubem Fran-
kiem przekonuje go:

16 J. Joyce, Stefan bohater, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył K. F. Rudolf, Poznań 
1995, s. 208. 
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Człowiekowi trzeba pokazać, że ma wpływ na swoje życie i na świat cały. Jak 
tupnie, to zadrżą trony. Ty mówisz: prawo trzeba łamać niejawnie, w swoich 
alkowach, na zewnątrz udawać, że się mu podporządkowało. Łamać prawo 
w sypialniach i buduarach! – Thomas czuje, że się w krytyce wuja zapędził, 
i ton jego głosu trochę się obniża. – Ja mówię odwrotnie: prawo, jeśli jest nie-
sprawiedliwe i stanowi dla ludzi nieszczęście, trzeba zmieniać, działać jawnie, 
odważnie, bez żadnych kompromisów17.

O prawie do łamania zasad – zarówno w sypialniach, jak i w instytucjach 
stanowiących prawo – przekonuje właśnie głos wewnętrzny. Po chwilo-
wym przejściu frankistów na islam Nachman układa taką pieśń dla swo-
ich współbraci:

Pod szarą szatą nie mam niczego prócz duszy,
Jest tam na chwilę, każde łańcuchy pokruszy.
[…]
Zbudujcie nowe mury ona je przestąpi
[…]
Wzgardzi urodzeniem i trwałym kształtem rzeczy
Dwornością, wychowaniem, tym, co masz na pieczy18.

To wewnętrzny głos wiernego uprawomocnia wybory sprzeczne z zasa-
dami spisanych kodeksów i  niepisanych obyczajów, a  nawet własnych 
mniemań człowieka. Jest on żywiołem rewoltującym życie, stale prze-
kraczającym kolejne granice i ramy. Nie ma dla niego żadnego wędzidła, 
ponieważ dusza, którą sławi pieśń, jest całkowicie wolna, niczym nieogra-
niczona. Uznaje ona co prawda swoją zależność od Boga (zwracając się do 
Niego z błaganiami: „pomóż mi, dobry Boże”, „otwórz me marne usta”), 
ale jest to zależność tak nieokreślona, że nic konkretnego nie można by 
o niej powiedzieć. Tradycyjne narzędzia służące do wyrażenia ludzkiej 
zależności od Boga nie mają tutaj zastosowania.

Ten sam Nachman, jeden z  najbliższych współpracowników Jaku-
ba Franka, wcześniej rabin Buska, odwiedza go w Turcji, by nakłonić go 

17 O. Tokarczuk, Księgi Jakubowe albo wielka podróż przez siedem granic, pięć języków 
i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę 
dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspo-
możona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka, Kraków 
2014, s. 125.

18 Ibid., s. 549.
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do powrotu na tereny Rzeczypospolitej. Obejrzawszy budzące zachwyt 
gospodarstwo Franka, Nachman poddaje się takim oto myślom:

I przypomnieli mi się wszyscy ludzie cierpiący i zwierzęta, aż targnął mną 
wewnętrzny szloch i zacząłem się modlić gorąco o koniec tego świata, w któ-
rym ludzie tylko czyhają na siebie, żeby zabić, zabrać, poniżyć, zadać gwałt. 
I nagle zrozumiałem, że może już nigdy nie wrócę na Podole, bo nie ma tam 
dla nas miejsca, którzy chcemy iść swoją drogą, śmiało, uwolnieni od wszelkich 
brzemion religii i zwyczaju. I że drogi, które nas prowadzą, może są i zmienne 
– sam często traciłem rozeznanie – ale kierunek jest dobry19.

Ta zasadnicza wątpliwość co do kształtu świata, wymagającego zmia-
ny, warta ceny uwolnienia się od brzemion religii i zwyczaju, zrodziła się 
w głowie kogoś noszącego w sobie pretensję i żal:

Coś jest nie tak, otacza nas jakiś fałsz. Coś musiało zostać przemilczane w tym, 
czego nas uczono w jesziwach. Na pewno zatajono przed nami jakieś fakty 
i dlatego nie możemy sobie świata złożyć w całość. Musi istnieć tajemnica, któ-
ra wyjaśnia wszystko20.

Maksymalizm poznawczy pragnienia, by odkryć „tajemnicę, która 
wyjaśnia wszystko”, spełnia się w dynamice głosu wewnętrznego. Wszyst-
ko daje się wyjaśnić, ponieważ nie podąża się jedną drogą, ale zmienia się 
marszrutę w zależności od wyzwań i potrzeb. W poszukiwaniach nie omija 
się sfer ciemności – przeciwnie: „trzeba iść w ciemność, bo dopiero z ciem-
ności widać to, co jasne”21. Te ostatnie słowa rekonstruują stan świadomo-
ści Nachmana, który bierze udział w obrzędzie budzącym w uczestnikach 
poczucie nieobyczajnego zachowania: żona jednego z rabinów stoi z obna-
żonym torsem w kręgu mężczyzn, którzy kolejno podchodzą do niej, by 
„dotknąć ustami koniuszków jej piersi”22. Naruszenie zasad moralności 
ma posłużyć odkryciu nowych perspektyw, nowych dróg ku światłu.

W głowie strapionego Nachmana tkwi cały zestaw poglądów, emocji 
i dezyderatów-efemeryd, w każdej chwili podlegających zastąpieniu inny-
mi. Współczucie dla ludzkiej biedy, dążenie do poprawy losu splata się tutaj 
nierozdzielnie z poczuciem, że należy pozostać wiernym wewnętrznemu 

19 Ibid., s. 550.
20 Ibid., s. 816.
21 Ibid., s. 644.
22 Ibid.
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przekonaniu, a zasady stojące na przeszkodzie realizacji tej szlachetnej 
misji – unieważnić. Najpierw uznaje się je za nieważne indywidualnie, 
pozwalając, by rewoltowały życie osobiste i najbliższej wspólnoty. Potem 
zaś, gdy pojawią się sprzyjające okoliczności, można tej rewolcie nadawać 
sukcesywnie coraz szerszy wymiar – ciągle w imię wierności wewnętrzne-
mu przekonaniu, że domaga się tego głos wewnętrzny.

W Ćwiczeniach duchownych Przemysława Dakowicza głos wewnętrzny 
słyszalny jest nie mniej wyraźnie niż w Księgach Jakubowych. W poema-
cie Climacus i sobowtóry duchowa jałowość codzienności obejmuje „zerka-
nie / we własną głąb, operowanie okiem / wewnętrznym”23. To odbywające 
się pod patronatem Kierkeegarda ćwiczenie się w powadze dojrzewającej 
dzięki powtórzeniu – powtórzeniu, które pozwala się zorientować we włas-
nej sytuacji – prowadzi do nagłego odkrycia: „W środku nocy nagła pew-
ność, że nie będziesz / zbawiony, chłód dołu, pytanie gdzie kiedy / zostało 
zgubione to, co się zgubiło”24.

Głos odzywający się w poemacie Dakowicza nie przemawia zgodnie 
ze starą zasadą: „z obfitości serca mówią usta”. Ów głos pozostaje raczej 
w sprzeczności z głosem serca. W innym poemacie – zatytułowanym Ćwi-
czony – przywołuje Dakowicz wyznanie Anneliese Michel: „Kiedy mówię 
moje serce nie mówi wraz ze mną”25. Anneliese Michel – zmarła w roku 1976 
w wieku 24 lat Niemka z Klingenbergu nad Menem – stała się publicznie zna-
na za sprawą traumatycznego doświadczenia cierpienia, spowodowanego 
powracającymi atakami epilepsji oraz patologicznymi stanami psychoso-
matycznymi, które przez wielu zostały zinterpretowane jako tzw. opętanie.

Dakowicz sięga po ten przejmujący przykład, dostrzegając w nim symp-
tom sytuacji polegającej na tym, że głos wewnętrzny okazuje się bezpań-
ski. Pozostając głosem wewnętrznym, jest zarazem nie-swój, nie-własny, 
ponadindywidualny. Obrazy poetyckie Dakowicza ewokują jednocześnie 
interioryzację i zagubienie. To tak, jakby wejście w głąb siebie okazywało 
się zgubną pułapką – w tym sensie, że doprowadza do zagubienia siebie: 
„przyjmujesz to z dobrodziejstwem inwentarza, /  już nie myślisz o oso-
bowości mnogiej, odzyskujesz / koherencję, ty mówisz przez to (ale twoje 
serce / nie mówi wraz z tobą), pytasz, stwierdzasz, wydajesz / polecenia, 

23 P. Dakowicz, Climacus i sobowtóry: II. Vagula blandula (raz jeszcze), [w:] idem, Ćwi-
czenia duchowne. Poematy, Warszawa 2016, s. 22.

24 Ibid., s. 23.
25 Idem, Ćwiczony: I. Przerwy w zabudowie, [w:] ibid., s. 39.
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głosem zrazu grubym i nieprzyjaznym, / potem po serii ćwiczeń oddecho-
wych i medytacjach, / łagodniejącym, przechodzącym w falset”26.

Jak to możliwe, że zagłębiając się w to, co najbardziej swoje, odkrywa się 
własną alienację? Odpowiedzi poszukiwać można u świętego trenera „ćwi-
czeń duchownych”, do których w tytule tomu nawiązuje Dakowicz. Moż-
na ją też odnaleźć u myśliciela zanurzonego w doświadczeniu nowoczes-
ności – Giorgia Agambena. Przy okazji refleksji nad fenomenem Geniusza 
– tego z powiedzenia: indulge Genio – Agamben przenikliwie zauważa, że 
w obiegowej opinii duchowość polega przede wszystkim na uświadomie-
niu sobie, iż jednostka zawiera pewien ładunek rzeczywistości niezindywi-
dualizowanej, podlegającej władzy Geniusza27. On jednak z kolei nie należy 
wyłącznie do sfery duchowej. „Genialne jest w nas wszystko, co bezosobo-
we, na przykład siła przetaczająca krew w naszych żyłach lub sprawiająca, 
że zapadamy w sen, utajona potęga regulująca życie naszego ciała”28.

Dakowicz dostrzega ten ruch myśli nowoczesnej, tęskniącej za tym, 
by duch przyoblekł się w ciało, by nie traktował go jak wroga. W innym 
poemacie, Majster z Niemiec, nawiązującym do słynnej Todesfuge Pau-
la Celana, ironicznie zostaje potwierdzona zasadność aspiracji człowie-
ka do zapanowania nad swoją cielesnością: „ludzie muszą lepiej / zrozu-
mieć swoje ciało / i mieć z nim lepszy kontakt / ciało to najcenniejsze / co 
mamy”29. Ten neutralnie brzmiący dezyderat, który dobrze by wyglądał 
w niejednym poradniku pozytywnego myślenia, ma jednak u Dakowicza 
inny sens – wynikający z kontekstu wystawy Światy ciał Gunthera Lieb-
chena von Hagensa. Ćwiczenia duchowne – jak to ćwiczenia – pozwala-
ją stawiać pytania niepoprawne. Niektóre z nich odnoszą się do cielesno-
ści. Czy jesteśmy skazani na duchowość szukającą ratunku w genialnym 
(w takim sensie, jak u Agambena) doświadczeniu cielesności jako żywiołu 
fascynującego swoją transgresywnością wobec ludzkiej podmiotowości? 
Jak uniknąć przerażającej pułapki polegającej na pogodzeniu się z tym, 
że nowość nieśmiertelności to jedynie trwałość ciała? W projekcie von 
Hagensa ten koncept przybiera postać monstrualną – tak zwanej plastyna-
cji ciał, postrzeganej przez potencjalnych ich dawców jako źródło nadziei: 
„ofiarowuję ciało / bo dzięki temu moja śmierć / nie będzie końcem ale 

26 Idem, Ćwiczony: X. Głębokie gardło, [w:] ibid., s. 51.
27 Zob. G. Agamben, Genius, [w:]  idem, Profanacje, przeł. i wstępem opatrzył Mate-

usz Kwaterko, Warszawa 2006, s. 19.
28 Ibid., s. 21.
29 P. Dakowicz, Majster z Niemiec, [w:] idem, Ćwiczenia duchowne. Poematy, op. cit., 

s. 69.
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/ początkiem nowego”30. Intuicja i nadzieja ulegają wpływowi tego aspektu 
Geniusza, w którym ludzkie poczucie przynależności do gatunku okazuje 
się totalne – unieważniające pytania o to, co indywidualne.

„Nowość” –  ujawniająca się w  tak niepokojący sposób w  deklaracji 
nabywcy usług von Hagensa – przeraża niestety ciemnościami wewnętrz-
nych otchłani mikrokosmosu ludzkiego ciała. Jest on pełen nieprzeniknio-
nych dźwięków, rytmów i odruchów. Poddanie się ich budzącemu trwo-
gę chaosowi, zasłuchanie i wczucie w nie – przypomina znalezienie się 
w niemającej końca, zapętlonej klaustrofobicznej przestrzeni. U Dakowi-
cza, w utworze Hemerai apophrades – odwołującym się w tytule do teo-
rii „lęku przed wpływem” Harolda Blooma – z poematu Climacus i sobo-
wtóry poetycki obraz właśnie takiej przestrzeni znajduje się w centrum 
utworu: „tunel, kanał, nieskończenie długa rura”31. Ruch, który się w niej 
odbywa, jest zawsze zstępujący – to spadanie. U Dakowicza chodzi przede 
wszystkim o otchłanną przestrzeń relacji międzyludzkich, międzypokole-
niowych, których szczególną odmianą jest intrygująca Blooma niejedno-
znaczna więź łącząca na terenie sztuki mistrza i ucznia. Odbywając podróż 
po tych swego rodzaju zaświatach czy raczej „pod-światach”, nieuchronnie 
natrafia się jednak na to, co w człowieku materialne, fizyczne, wynikają-
ce z przynależności gatunkowej: „mięśnie były wiotkie ścięgna / kruszały 
żyły pękały z trzaskiem”32.

Kontekstem dla tego obrazu poetyckiego Dakowicza jest również wiersz 
Tadeusza Różewicza Nowy człowiek z tomu Rozmowa z księciem (z roku 
1960). Nowość człowieczeństwa jest tam ujmowana za pomocą podobne-
go motywu: „Nowy człowiek / to ten tam / tak to ta / rura kanalizacyj-
na / przepuszcza przez siebie / wszystko”33. „Rurowatość” człowieczeń-
stwa – u Dakowicza uniwersalna tak, jak powszechne jest osuwanie się 
egzystencji konkretnej osoby w otchłań swojego Geniusza – okazuje się 
jakością stopniowalną. „Nowy człowiek” – współczesny poety, pracują-
cego nad utworem w końcówce lat pięćdziesiątych XX wieku – doświad-
cza jej w stopniu wyższym niż jego poprzednicy i przodkowie. Kulturo-
wą zmianę, decydującą o tej intensyfikacji poetycko dookreśla Różewicz 
w  sugestywnym poemacie Spadanie czyli o  elementach wertykalnych 
i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego, z którego pochodzą 

30 Ibid., s. 67.
31 Idem, Hemerai apophrades, op. cit., s. 26.
32 Ibid.
33 T. Różewicz, Nowy człowiek, [w:] idem, Poezja, t. 2, Wrocław 2006, s. 133 (Utwory 

zebrane, 8). 
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pamiętne słowa: „dawniej spadano / i wznoszono się / pionowo / obecnie 
spada się / poziomo”34. U Dakowicza znajdziemy potwierdzenie tej diag-
nozy – już w pierwszym, czytelnie nawiązującym do jednego z sugestyw-
nych obrazów poetyckich Ziemi jałowej, wersie tomu: „Po tym mieście 
można jeździć tylko w kółko w kółko”35. Zapętlenie doświadczane przez 
użytkownika całej infrastruktury cywilizacyjnej sytuuje go w podobnym 
jak u Różewicza położeniu – kogoś skazanego na los drobiny wprawianej 
w ruch i gwałtownie zatrzymywanej przez tajemniczy żywioł wytwarza-
jący siły działające w owej rurze. Ponieważ przechodzi ona przez wnętrze 
człowieka, odnosi się wrażenie, że odgłosy towarzyszące tym chaotycznym 
ruchom są szlachetnym głosem wewnętrznym, któremu należy pozostać 
wiernym. Poematy Dakowicza sugestywnie unaoczniają pułapki i opresje, 
w jakie popada „nowy człowiek”, wsłuchujący się w swój głos wewnętrz-
ny, by odkryć genialność cielesności – genialność, to znaczy duchowość 
wynikającą z obietnicy dokonania aktu transgresji własnej cielesności. 
Biorąc w rachubę owych opresji przypadki tzw. opętań, Dakowicz pośred-
nio potwierdza obserwację Agambena: „Odpowiednikiem Geniusza w tra-
dycji chrześcijańskiej jest oczywiście anioł stróż. Ściślej mówiąc, dwa anio-
ły: jeden święty i dobry, prowadzący nas ku zbawieniu, drugi przeklęty 
i występny, skazujący nas na wieczne potępienie”36.

*
W jednej z ostatnich scen Ksiąg Jakubowych – zamykającej wątek pozor-
nie tylko poboczny, bo nienależący do nurtu opowieści o Jakubie Franku 
– Aszer towarzyszy swojej umierającej żonie Gitli, która odrzuciła w ostat-
nich chwilach życia asystę księdza i rabina. Myśli Aszera, konstatujące-
go z lekarską skrupulatnością kolejne somatyczne oznaki zbliżającej się 
śmierci żony, układają się w eschatologiczną refleksję:

Nie ma więc żadnego ostatniego tchnienia, myśli z rosnącą złością Aszer, żadna 
dusza nie wymyka się z ciała, wręcz przeciwnie, to ciało ściąga ducha do siebie, 
żeby go zanieść do grobu. Tyle razy to widział, ale dopiero teraz w pełni zrozu-
miał. Właśnie tak. Nie ma żadnego ostatniego tchnienia. Ani żadnej duszy37.

34 Idem, Spadanie czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka 
współczesnego, [w:] idem, Poezja, t. 2, op. cit., s. 396.

35 P. Dakowicz, Wyrzygnąć. Traktat o całości, [w:] idem, Ćwiczenia duchowne. Poematy, 
op. cit., s. 7.

36 G. Agamben, Genius, op. cit., s. 27.
37 O. Tokarczuk, Księgi Jakubowe…, op. cit., s. 64.
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Stanowczość tego wniosku koresponduje z nocnym koszmarem pew-
ności: „nie będziesz zbawiony”. Tu właśnie rysuje się zasadnicza różnica 
pomiędzy Ćwiczeniami duchownymi i Księgami Jakubowymi. Owa pew-
ność jest bowiem u Dakowicza symptomem choroby, a u Tokarczuk ozna-
ką wyzwolenia z chorych rojeń. Oboje jednak dobrze wiedzą, że ich udzia-
łem jest doświadczenie człowieczeństwa innego, „nowego” – zanurzonego 
w otchłani głosu wewnętrznego.

Abstract

The Inner Voice of the New Man: Olga Tokarczuk’s Księgi Jakubowe 
and Przemysław Dakowicz’s Ćwiczenia duchowne

T. S. Eliot’s reference to the “inner voice” in The Function of Criticism is the starting point 
for this essay. For Eliot, the inner voice, or individual set of beliefs, amounts to a contra-
diction between the writer’s principles and commitments arising from cultural tradition. 
It is a good point of departure for the comparison of two works of contemporary Polish 
literature: Olga Tokarczuk’s Księgi Jakubowe (The Books of Jacob) and Przemysław Dako-
wicz’s Ćwiczenia duchowne (Spiritual exercises). In both of these works, the perspective of 
the inner voice is important, revealing the problems of the new man. In spite of their dif-
ferences, both works present the new man as a being dramatically immersed in the abyss 
of the inner voice.
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Człowiek z przeszczepionym sercem – 
Nowy Człowiek? O metamorfozach motywu 
przeszczepu w prozie XX i XXI wieku

Nietrudno wymienić wiele klasycznych utworów z gatunku prozy nar-
racyjnej lub filmów fabularnych opartych na motywie transplantacji. Już 
monstrum doktora Frankensteina ze słynnej powieści Mary Shelley (1818) 
to człowiek, u  którego wszystkie organy zostały zastąpione częściami 
zamiennymi pobranymi od zmarłych wydobytych z grobów. Wyspa dok-
tora Moreau (1896), autorstwa H. G. Wellsa to opowieść o zimnym i skru-
pulatnym fizjologu, który dokonuje makabrycznych eksperymentów, pole-
gających na łączeniu części ciał ludzkich ze zwierzęcymi, co prowadziło do 
powstawania nowych, hybrydycznych istot.

W późniejszym o kilka dekad opowiadaniu Michaiła Bułhakowa, zaty-
tułowanym Psie serce (1925), transplantacja funkcjonuje jako metafora 
(choć metafora ta opiera się prawdopodobnie na wiedzy autora o prowa-
dzonych w latach 20. przez radzieckich fizjologów i chirurgów ekspery-
mentach transplantacyjnych z wykorzystaniem psów): profesor Prieobra-
żenski, szukający tajemnicy wiecznej młodości, przeszczepia psu ludzką 
przysadkę mózgową i gruczoły płciowe. Po operacji pies stopniowo zmie-
nia się w człowieka, ale uczłowieczony kundel dziedziczy najgorsze cechy 

https://doi.org/10.21906/9788376431437.18
https://doi.org/10.21906/9788376431437.18
https://doi.org/10.21906/9788376431437.18
https://doi.org/10.21906/9788376431437.18
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dawcy: pije, kradnie, jest arogancki, niegrzeczny, porywczy i okazuje się 
gorącym zwolennikiem nowej władzy. Psie serce to oczywiście satyra na 
Związek Radziecki lat 20. ubiegłego wieku – eksperyment na psie można 
potraktować jako niebezpieczną aluzję do wielkiego eksperymentu doko-
nanego na ludziach przez władze sowieckie; „przeszczepu”, który okazał 
się dramatem poddanego mu społeczeństwa.

Zainteresowanie motywem przeszczepu w utworach należących do fikcji 
wzrasta znacząco, gdy transplantacja zaczyna być rozumiana jako meto-
da terapeutyczna i gdy wchodzi do arsenału metod oficjalnej medycyny, 
a szczególnie z chwilą, gdy zaczyna okazywać się skuteczna1. W literatu-
rze i filmie – nie sposób bowiem nie brać tu pod uwagę charakterystycznej 
dla kultury popularnej intermedialności motywów, wzorców i reprezen-
tacji – przeszczep staje się głównym motywem wielu utworów o charakte-
rze sensacyjnym lub wręcz thrillerów2, ale także pretekstem do rozważań 
o charakterze filozoficznym, związanych z otwartymi przez kwestię prze-
szczepu nowymi horyzontami myślenia o istocie człowieczeństwa.

Świetnym przykładem połączenia obu tych tendencji jest napisany przez 
Stanisława Lema scenariusz do zrealizowanego przez Andrzeja Wajdę 
w roku 1968 filmu Przekładaniec3: po kolejnych wypadkach ciało kierow-
cy wyścigowego zostaje stopniowo zastąpione częściami pochodzącymi 
od różnych dawców: brata, innych mężczyzn, kobiet, a ostatecznie – psa. 
Komizm scenariusza polega na nierozwiązywalnych kwestiach prawnych 
wynikających z kolejnych transplantacji: bohater zostaje najpierw „prze-
kładańcem” dwóch braci (nie wie, czy jest mężem czy szwagrem tej samej 
kobiety, ojcem czy stryjem jej dzieci), następnie rodzina kobiety oskarża go 
o zaniedbanie obowiązków matki, a pewien dentysta wyraża roszczenia do 
złotych zębów, które kierowca otrzymał po narzeczonej dentysty. Pod gro-
teskowym opowiadaniem kryje się zagadnienie filozoficzne: „Co decydu-
je o tożsamości ludzkiej osoby w sytuacji tak daleko, jak to dziś możliwe, 
zaawansowanej wymienności jej materialnej podstawy?”4. Albo, po pro-
stu: co tak naprawdę decyduje o tożsamości osoby ludzkiej? Czy podstawa 

1 Najważniejszymi etapami w tym procesie są: odkrycie grup krwi (1901), poznanie zja-
wiska reakcji immunologicznej organizmu (1942), wynalezienie leków immunosupre-
syjnych (1958), opis śmierci pnia mózgu (1959) i pierwszy przeszczep serca u człowie-
ka (1967).

2 Najsłynniejsze pozycje filmowe to: Georges Franju, Les Yeux sans visage [Oczy bez 
twarzy] (1960); Michael Apted, Blink (1994); John Woo, Face Off (1997).

3 Film w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1968 roku.
4 J. Jarzębski, Rzeczy nienarracyjne Stanisława Lema, https://solaris.lem.pl (23.02.2017). 

Tekst stanowi posłowie do: S. Lem, Przekładaniec, Kraków 2000.

https://solaris.lem.pl
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„ja” jest materialna, ściśle związana z ciałem? A może indywidualna toż-
samość jest jedynie splotem różnorodnych przeżyć?

Opublikowana w 2013 roku we Francji powieść Maylis de Kerangal zaty-
tułowana Reperować żywych5 wyróżnia się nowym podejściem do moty-
wu przeszczepu w utworze o charakterze fikcyjnym6. Młody i  zdrowy 
chłopiec staje się ofiarą wypadku samochodowego, a przez to – zasobem 
pierwszorzędnej jakości narządów, które zostaną od niego pobrane i ura-
tują życie innym osobom. Dodajmy, że ta skrupulatnie udokumentowana 
opowieść o zwyczajnym, „banalnym” przeszczepie serca (autorka chętnie 
opowiada, że była świadkiem przeszczepu serca w paryskim szpitalu Pitié-
Salpêtrière)7 spotkała się z wielkim uznaniem czytelników i krytyki8. Czy 
powieść ta może świadczyć o tym, że nastąpiły już czasy Nowego Człowie-
ka, człowieka o nowym stosunku do własnego ciała? Zanim jednak przy-
stąpimy do analizy powieści Maylis de Kerangal, przyjrzyjmy się kilku 
innym, opublikowanym już w XXI wieku utworom, opartym na motywie 
transplantacji.

W sztuce pod tytułem Noc czyli słowiańsko-niemiecka tragifarsa medycz-
na (2005)9 Andrzej Stasiuk wykorzystuje stare wierzenie, że przyjmując 
organ, biorca przejmuje również niektóre cechy i przyzwyczajenia daw-
cy. Polski złodziej zostaje zabity podczas rabunku u niemieckiego jubi-
lera. Zamordowany Polak staje się dawcą organów i jego serce otrzymuje 
właśnie stary i bogaty właściciel sklepu jubilerskiego. Chory zgadza się na 
przeszczep po długiej konwersacji z lekarzem. Długo się wahał, ponieważ 
dawca był „tym ze Wschodu”. Bogaty Niemiec tak samo bał się śmierci, 
jak słowiańskiego serca. Po przebudzeniu jubiler zachowuje się dziwnie, 
staje się ordynarny, krzyczy, grozi podpaleniem i zagładą, ale jednocześ-
nie wciąż przypomina pracownikom szpitala, że są urzędnikami pań-
stwowymi. W pacjencie mieszają się słowiańskie serce i niemiecki rozum. 
Dusza Polaka zaś wstępuje z powrotem w ciało, by chłopak mógł poroz-
mawiać z nowym właścicielem swego serca. Ostatnia scena to obraz szpi-
talnego łóżka, na którym leżą przytulone ciała Polaka i Niemca, połączo-
ne jednym sercem. Rozmawiają ze sobą o II wojnie światowej, niemieckich 

5 M. de Kerangal, Reperować żywych, tłum. Krystyna Arustowicz, Kraków 2015.
6 Pomijam tutaj opowieści zaliczające się do kategorii świadectwa.
7 Zob. m.in. wywiad z M. de Kerangal: Donner un organe, c’est remettre son corps au 

pot commun [Oddać organ to jak wrzucić swoje ciało do wspólnego kotła], http://www.
lesgeneralistes-csmf.org i M. de Kerangal, La renaissance d’un cœur, http://next.libe-
ration.fr (23.02.2017).

8 Powieść otrzymała nagrodę Roman des étudiants France Culture – Télérama.
9 A. Stasiuk, Noc: słowiańsko-niemiecka tragifarsa medyczna, Wołowiec 2005.

http://www.lesgeneralistes-csmf.org
http://www.lesgeneralistes-csmf.org
http://next.liberation.fr
http://next.liberation.fr
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samochodach, „wschodniej” babci i w końcu zasypiają. Noc, to opowieść 
o stereotypach, narodowych kompleksach, wzajemnych urazach i resen-
tymentach. W szerszym rozumieniu ma to być relacja zderzenia Wschodu 
z Zachodem i, jak to wyraża chór, „o tym, że żądza Wschodu nie znajdzie 
ukojenia w obfitości Zachodu” i „o tym, że strach Zachodu nie znajdzie 
ukojenia w łagodności Wschodu”. Motyw transplantacji wykorzystany jest 
tu wyłącznie w celu alegorycznym. Stasiuk w oczywisty zresztą sposób 
nawiązuje w swej farsie do średniowiecznych alegorycznych form, przede 
wszystkim do anonimowej Skargi umierającego z XV wieku.

Nie opuszczaj mnie to powieść brytyjskiego pisarza Kazuo Ishiguro 
z roku 200510, znakomicie odebrana przez – szczególnie młodych – czy-
telników na całym świecie. Tym razem nie chodzi już o powiązane z trans-
plantacją kwestie osobowości i tożsamości. Bohaterami powieści są pozba-
wione rodziców dzieci mieszkające w pensjonacie i chodzące do szkoły 
w bardzo komfortowych warunkach. W toku akcji okazuje się, że miejsce, 
w którym żyją, to bardzo „zhumanizowana” hodowla klonów, a one same, 
gdy dorosną, zostaną dosłownie rozebrane na części. Wśród klonów krą-
ży legenda, że jeżeli dwoje młodych ludzi kocha się naprawdę, mogą oni 
uzyskać odroczenie „wyroku” i wkroczyć w normalne życie. Nauczyciele 
zachęcają dzieci do rysowania i bohaterowie myślą, że właśnie ich rysun-
ki mogą być dowodem, iż są zdolni do miłości, a więc należą do ludzkości. 
Niestety, jest to tylko legenda, a skłanianie klonów do rysowania jest, jak 
się okazuje, częścią projektu mającego na celu ukazanie społeczeństwu, że 
klony mają dusze, że nie są po prostu maszynami. Nie oznacza to jednak, 
że nie należy ich zabijać, a jedynie, że trzeba im zapewnić ludzkie warun-
ki życia przed śmiercią. Wbrew romantycznym stereotypom miłość nie 
ratuje.

Nie opuszczaj mnie to opowieść o świecie, w którym ciało ludzkie sta-
ło się towarem. Jednak za tą ewidentną wymową kryje się ważkie pyta-
nie. Pod koniec opowiadania czytelnik zaczyna rozumieć, że narrator-
ka Kathy (powieść napisana jest w pierwszej osobie) zwraca się wprost do 
innych klonów, a czytelnik zdaje sobie sprawę, że narratorka zachowuje 
się tak, jakby myślała, że on sam też jest klonem. Ten udany chwyt wywo-
łuje u czytelnika dreszcz grozy, a jednocześnie serię pytań: Kim (czym) 
tak naprawę jesteśmy? Czy także my nie jesteśmy przypadkiem klonami, 
stworzonymi (zmanipulowanymi) przez „innych” istotami, nieznającymi 
swego prawdziwego przeznaczenia? Czy możemy być pewni, że jesteśmy 
wolni, że nie kierują nami zewnętrzne siły? Ishiguro zdaje się sugerować, 

10 K. Ishiguro, Nie opuszczaj mnie, przeł. Andrzej Szulc, Warszawa 2005.
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że ludzka wolność nie jest nigdy dana a priori i że zawsze stoi ona pod zna-
kiem zapytania11.

Podzieleni to powieść dla młodzieży autorstwa Neala Shustermana, 
opublikowana w roku 200712. Akcja rozgrywa się w przyszłości, po Dru-
giej Wojnie Domowej, która toczyła się o prawa reprodukcyjne. Po latach 
krwawych walk między Obrońcami Życia a  Zwolennikami Wolnego 
Wyboru uchwalono mrożący krew w żyłach kompromis: życie ludzkie jest 
nienaruszalne od momentu poczęcia do wieku lat trzynastu. Pomiędzy 
trzynastym a osiemnastym rokiem życia dziecka rodzice mogą zdecydo-
wać się na „podzielenie” potomka, wskutek czego wszystkie jego organy 
zostaną przeszczepione różnym potrzebującym biorcom. Można się zatem 
dziecka pozbyć, jednak formalnie rzecz biorąc, jego życie nie dobiega koń-
ca. Connor, Risa i Levi, z różnych powodów przeznaczeni na podzielenie, 
uciekają z transportu. Jeśli uda im się przetrwać do osiemnastych uro-
dzin – będą bezpieczni. Podzieleni opowiada o społeczeństwie opartym 
na komercjalizacji ciała ludzkiego, lecz na pierwszy plan szybko wysuwa-
ją się kwestie związane z wiekiem czytelników, do których powieść jest 
skierowana, to znaczy: dojrzewanie, konflikt z rodzicami, niezależność. 
Podzieleni to nowoczesna wersja bajki o czarownicy lub o olbrzymie poże-
rającymi dzieci, jednak „kompromis”, który jest podstawą funkcjonowa-
nia „Nowego Społeczeństwa” w niczym nie zmienia istoty sporu pomiędzy 
dwiema zwalczającymi się wcześniej frakcjami.

Wymienione powyżej przykłady wskazują, że w wieku XXI transplanta-
cja i związana z nią kwestia rozumienia istoty ludzkiego życia w kontek-
ście jego biologicznego wymiaru, pozostaje często tematem powiązanym 
z tradycją antyutopii i konwencją literatury fantastycznej pełną symbo-
li, metafor i kulturowych aluzji. Tymczasem opublikowana we Francji 
w roku 2014 książka Maylis de Kerangal zatytułowana Reperować żywych 
zdaje się odrzucać ten model na rzecz antymetaforycznej, quasi-dokumen-
talnej opowieści o samej procedurze transplantacji. Oto więc trzech nasto-
latków wraca samochodem do domu po surfingowym seansie. W drodze 
ulegają wypadkowi i  jeden z nich, Simon Limbes, zostaje ciężko ranny. 
Jego serce wciąż bije, ale mózg przestał pracować. Przyjmujący chłopca do 
szpitala chirurg od razu rozumie, że młode ciało Simona może uratować 
życie kilku innym osobom. Trzeba jeszcze otrzymać zgodę rodziców, któ-
rzy na początku nie chcą uwierzyć, że ich syn nie żyje – przecież widzą, 

11 Zob. J.-P. Engelibert, Des hommes et des machines, https://www.youtube.com 
(23.02.2017).

12 N. Shusterman, Podzieleni, przeł. Łukasz Dunajski, Warszawa 2016.

https://www.youtube.com
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że oddycha – wybrać biorców, którzy przedstawiają najlepsze rokowania, 
zorganizować całe przedsięwzięcie: powołać zespół znakomitych lekarzy, 
przeprowadzić zabieg pobrania narządów, przewieźć organy do odległych 
szpitali, w których czekają „kompatybilni” biorcy.

Gdy organy chłopca rozjeżdżają się na cztery strony Francji, powieść 
koncentruje się na losach serca. Odbywa ono podróż samolotem do Pary-
ża i zostaje wszczepione do ciała Claire, pięćdziesięcioletniej kobiety cier-
piącej na niewydolność tego właśnie organu. Kulminacyjnym punktem 
powieści jest operacja pobrania organów u młodego chłopca, który zostaje 
dosłownie rozebrany na części (płuca, nerki, wątroba, oczy, itp.) oraz scena 
wszczepienia serca Claire. Chwilami opowieść „wychodzi” ze szpitala, aby 
opowiedzieć o losach, przeżyciach i rozterkach lekarzy i pielęgniarek bio-
rących udział w przedsięwzięciu lub innych postaci związanych z fabułą 
(rozwiedzionych rodziców Simona, jego dziewczyny). Powieść była często 
określona jako „chóralna”13, ponieważ nie ma w niej głównego bohatera 
(jest on najpierw pogrążony w śpiączce, a następnie umiera) – składają się 
na nią losy różnych postaci (żywych), z których żadna nie jest ważniejsza 
od innych. Serce Simona – wielu krytyków uciekło się do tego porównania 
– stanowi „serce” całej powieści, gdyż to z niego wypływają i do niego wra-
cają wszystkie wątki, niby krew krążąca w ludzkich żyłach. Jednak istotą 
procesu transplantacji pozostaje „rozczłonkowanie”, podział organizmu 
(a zarazem ludzkiej jednostki) na wiele samoistnie funkcjonujących frag-
mentów wchodzących w relacje z innymi organizmami.

Świat przedstawiony w powieści Maylis de Kerangal jest światem szcze-
gólnym. W poniższym fragmencie lekarka Marthe Carrare, zajmująca się 
koordynacją przeszczepów, powiadomiona telefonicznie o dostępności 
młodego zdrowego serca, udaje się do szpitala i siada przy komputerze:

Poszukiwanie zmierza ku konkluzji, Marthe przysuwa twarz do ekranu, jej 
oczy wychodzą z orbit, przeobrażają się za szkłami okularów. Nagle palce, 
pożółkłe w zgięciu trzeciego paliczka, zatrzymują myszkę: pilnie potrzebne 
serce, kobieta, pięćdziesiąt jeden lat, grupa krwi B, wzrost metr siedemdzie-
siąt trzy, sześćdziesiąt pięć kilo wagi, leczona w szpitalu la Pitié-Salpêtrière, na 
oddziale profesora Harfanga. Marthe czyta uważnie raz i drugi wyświetlają-
ce się informacje, wie, że rozmowa, którą ma teraz przeprowadzić, wywoła na 
drugim końcu linii powszechną bieganinę, wielką aktywizację neuronów, nie-
samowity przypływ energii, słowem: nadzieję.

13 Np. G. Renault, Réparer les vivants. Monologue organique, http://next.liberation.fr 
(23.02.2017).

http://next.liberation.fr
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Halo! Tu Agencja Biomedycyny – zbytek uprzejmości i skrupulatności wobec 
sekretariatu oddziału – połączenie jak pałeczka sztafetowa wędruje od centrali 
do numerów wewnętrznych, aż do bloku operacyjnego, skąd nagle dobywa się 
zdecydowany głos: Harfang, słucham, na co Marthe rusza z kopyta, lecz mówi 
stanowczo, jakby ryła słowa w kararyjskim marmurze: doktor Carrare, Agencja 
Biomedycyny, mam serce – to bezsensowne, ale właśnie tak się wyraża; jej stru-
ny głosowe nadwerężyły wypalane przez czterdzieści lat papierosy i kulki niko-
tynowe obracane na wszystkie strony językiem pod łukiem podniebiennym 
– mam serce dla pacjentki z pańskiego oddziału, czekającej na przeszczep: ser-
ce kompatybilne. Reakcja natychmiastowa – ani chwili ciszy – okej, proszę mi 
przysłać dokumentację. Carrare kończy: dobra, ma pan dwadzieścia minut14.

Fragment ten jest charakterystyczny dla całej powieści Kerangal. Akcja 
toczy się w supernowoczesnym świecie, wśród aparatury dernier cri, miga-
jących światełek i świecących ekranów, w przyspieszonym tempie, nie-
pozostawiającym ani chwili na namysł, wymagającym sprawności i bez-
zwłocznych decyzji, w  rzeczywistości pojmowanej jako sieć połączeń, 
poddanej strumieniom informacji i odpowiedzi na błyskawiczne impul-
sy. Przytoczony fragment, podobnie jak cała powieść, kładzie nacisk na 
fakt, że stosowanie chirurgii transplantacyjnej wymaga bardzo szerokiej 
i sprawnie funkcjonującej sieci logistycznej, co pozwala odnieść praktyki 
współczesnej medycyny do ich wymiaru antropologicznego i społeczne-
go. Pojawia się bowiem pytanie o wpływ technologii na rozumienie tego, 
co „naturalne”.

Pomimo szczegółowych opisów wyrafinowanych medycznych procedur 
powieść Maylis de Kerangal jest często określana mianem „poetyckiej”. 
Składa się na to oczywiście wrażenie „płynności” tekstu, wynikające z bra-
ku separacji pomiędzy fragmentami, wypowiedzianymi (lub pomyślany-
mi) przez poszczególne postaci a dyskursem narratora. Zdania są długie, 
wycyzelowane: odruchy, uczucia, wrażenia są opisanie za pomocą serii 
czy wręcz potoków słów. Autorka zdaje się w ten sposób na różne sposo-
by krążyć wokół tego, co pragnie wyrazić, aby skuteczniej dotrzeć do sed-
na. Kunsztowny warsztat Maylis de Kerangal kontrastuje z suchym opi-
sem procedur administracyjnej i technicznej strony operacji, z wymogami 
„sprawności” oraz „wydajności”, charakteryzującymi opisywany przez nią 
nowoczesny świat. Nadanie „poetyckiego” (?) charakteru okolicznościom 
śmierci w szpitalu można uznać za próbę nadania nowego wymiaru sytu-
acji „nowoczesnego umierania”.

14 M. de Kerangal, Reperować żywych, op. cit., s. 169–170.
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Powieść Maylis de Kerangal nie należy do gatunku fantastyki naukowej, 
nie jest też antyutopią ani pretekstem do interpretacji symbolicznej. Repe-
rować żywych jest co prawda opowieścią o nowoczesnym społeczeństwie, 
którego członkowie zdolni są sprawnie ze sobą współpracować, w którym 
rodzice godzą się niemalże natychmiast na pobranie organów oddychają-
cego jeszcze dziecka: płaczą, ale nie ma w nich żadnego objawu buntu lub 
złości, a lekarze i pielęgniarki zapominają o swoich własnych intymnych 
przeżyciach. Wszyscy przecież dążą do uratowania Claire15. Znaczenie 
alegoryczne pokrywa się jednak tym razem ze znaczeniem dosłownym, 
gdyż celem dążenia tego zjednoczonego w wysiłku ciała społecznego jest 
właśnie uratowanie życia chorej na serce Claire. Temat, tradycyjnie zwią-
zany z interpretacją symboliczną, traci u Maylis de Kerangal ten właśnie 
wymiar. Możemy to ująć w następującym skrócie: opowiadanie o trans-
plantacji jest „tylko” opowiadaniem o transplantacji i nie podejmuje trady-
cyjnie związanych z tym tematem zagadnień. W Reperować żywych brak 
dylematów moralno-religijnych, biorca nie obawia się, że wraz z nowym 
organem przejmie niektóre cechy i  przyzwyczajenia dawcy, spektrum 
komercjalizacji ciała ludzkiego nie jest przedmiotem refleksji, transplan-
tacja nie oznacza żadnych powikłań prawno-legislacyjnych.

Czytając powieść Maylis de Kerangal, odnosimy wrażenie, że integralne 
podejście do ciała uległo znamiennej modyfikacji. „Coraz powszechniejsze 
staje się poczucie zewnętrzności ciała względem człowieka, czyli – ujmu-
jąc to z drugiej strony – poczucie, że wyłącznie sfera świadomości czło-
wieka stanowi o jego człowieczeństwie, bez udziału cielesności”16, stwier-
dza Maria Nowacka, rozważając wpływy chirurgii transplantacyjnej na 
rozumienie bytu ludzkiego. Podobna deprecjacja i utylitarne traktowanie 
ciała „nie łączy się jednak z dowartościowaniem duchowości człowieka”17 
– dodaje. Biologiczne przetrwanie organizmu staje się wartością najwyż-
szą i wszystkie działania przedsięwzięte w celu jego przedłużenia lub ulep-
szenia są uznane jako w najwyższym stopniu moralne. Refleksji o konse-
kwencjach takiej postawy książka Maylis de Kerangal nie podejmuje.

Pomimo silnego osadzenia powieści w realiach dzisiejszego zachodniego 
świata oraz szczegółowego opisu procedur towarzyszących transplantacji 

15 David Caviglioli napisał, że Reperować żywych to „współczesny, zbiorowy, techniczny 
epos” („épopée contemporaine, technique, collective”), D. Caviglioli, Maylis de Keran-
gal  : c’est l’histoire d’un cœur…, https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20140109.
OBS1890/maylis-de-kerangal-c-est-l-histoire-d-un-coeur.html (23.02.2017).

16 M. Nowacka, Transplantacja. Przegląd zagadnień, http://www.incet.uj.edu.pl 
(23.02.2017).

17 Ibid.

https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20140109.OBS1890/maylis-de-kerangal-c-est-l-histoire-d-un-coeur.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20140109.OBS1890/maylis-de-kerangal-c-est-l-histoire-d-un-coeur.html
http://www.incet.uj.edu.pl
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(a także realistycznego obrazu samej operacji) czytelnik nie ma wraże-
nia, że świat Maylis de Kerangal to „jego” świat. „Rzeczywistość” ukazana 
w Reperować żywych złożona jest w bardzo dużej mierze z obrazów optycz-
nych złudzeń. W powieści roi się wręcz od ekranów, szyb, okularów i kro-
pli wody, zaparowanych szyb, przeróżnych mgieł i oparów, innymi słowy: 
pryzmatów, poprzez które postaci – a z nimi czytelnik – patrzą na świat, 
„rozbity” na niezliczone kopie. W cytowanym powyżej fragmencie lekar-
ka patrzy na ekran komputera przez grube szkło deformujących oczy oku-
larów. Powiadomiona o wypadku matka Simona patrzy na świat poprzez 
własne łzy, szybę samochodu, którym udaje się do szpitala, i przez krople 
padającego właśnie deszczu. A tak oto sam Simon zapamiętał okoliczności 
swojej pierwszej rozmowy z Juliette (swoją dziewczyną):

powietrze po ulewie jest niesamowicie przejrzyste, a chodnik usiany żółtymi 
liśćmi, które deszcz postrącał z drzew, Simon ukradkiem spogląda w bok, skó-
ra Juliette jest tuż-tuż […], jest oślepiony, tysiące zwierciadełek utworzyło się 
na kroplach wody, które wirują; oboje pochylają głowy w dół i omijają kałuże, 
rower pobrzękuje w takt ich kroków, każde słowo i każdy gest tchnie odwa-
gą i wstydliwością niczym rewers i awers tego samego wydarzenia, to rozkwit 
uczucia, widzą swoje odbicie w szybie i idą w górę alei niczym książęta18.

Czy za tysiącem wirujących zwierciadełek kryje się jeszcze rzeczywi-
stość, czy też została ona zastąpiona symulakrami swego własnego istnie-
nia? Według Baudrillarda nasza ponowoczesność to świat symulakrów, 
hiperrzeczywistość charakteryzująca się brakiem spodniej warstwy, to 
system znaków, odsyłających wyłącznie do samych siebie (czyli nieodsy-
łających do czegokolwiek, co stanowiłoby o ich niekwestionowanej łącz-
ności). To świat reklam, ekranów i  impulsów elektrycznych, w którym 
rzeczywistość znika, mnożąc w  nieskończoność swoje własne odbicie. 
Oczywiście nawarstwienie pryzmatów i odbić obecne w książce Maylis 
de Kerangal należy do indywidualnego warsztatu autorki, nadając światu 
przedstawionemu specyficzną, jednolitą tonację. Możemy jednak posunąć 
interpretację powieści trochę dalej, gdyż narracja Reperować żywych spra-
wia wrażenie, że akcja toczy się w rzeczywistości wirtualnej, silnie zme-
diatyzowanej, można by nawet rzec: hipermarketowej i hiperszpitalnej, 
podobnej do tej, którą Baudrillard opisał w Symulakrach i symulacji. To 
świat cierpiący na ubywanie sensu, pozbawiony podłoża, złożony wyłącz-
nie z mnogości odizolowanych od siebie pustych znaków. Transplantacyjny 

18 M. de Kerangal, Reperować żywych, op. cit., 176–177.
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motyw, pozbawiony symbolicznego rezonansu, z jakim był od początku 
ściśle związany, jest być może właśnie takim pustym znakiem, pozbawio-
nym relacji ze sferą intersubiektywnej rzeczywistości.

Maylis de Kerangal napisała powieść o Nowym Człowieku, przedsta-
wicielu Nowego Społeczeństwa, dla którego ciało stało się jednocześnie 
„przedmiotem wymiany” i dobrem najwyższym. Pytanie o to, czy jeste-
śmy obecnie świadkami zmiany paradygmatu etyki i jakie byłyby ostatecz-
ne skutki tej zmiany, nadal pozostaje otwarte. Książka Maylis de Kerangal 
nie pomaga na nie odpowiedzieć, choć zawarte w powieści sprzeczności, 
wyrażające się między innymi w kontraście pomiędzy paradokumental-
nym charakterem opowieści a wrażeniem nierealności świata przedsta-
wionego wskazują, że poszukiwania sposobów redefinicji ludzkiej toż-
samości to kwestia o szczególnym znaczeniu dla najbliższej przyszłości 
człowieka.

Abstract

Is a Man with a Transplanted Heart a New Man? On the Metamorphosis of the 
Motif of Organ Transplantation in Twentieth and Twenty-First Century Prose 

Although by the second half of the twentieth century organ transplantation had become 
a standard medical procedure, in late-twentieth- and early twenty-first century films 
and literature it is still closely aligned with anti-utopias and fantasy, demanding sym-
bolic interpretation. Organ transplantation per se is never really the subject of a given 
work; it is a metaphor and pretext for philosophical considerations. Maylis de Kerangal’s 
novel Réparer les vivants (Mend the Living) published in France in 2013, proposes a new 
approach to the transplantation motif which focuses on the process of the biological mod-
ification itself, without invoking traditional ethical dilemmas, and recognizes the biologi-
cal survival of the body as the highest good. The book may be an indication that a shift in 
the ethical paradigm is taking place, but its consequences are not fully recognized.
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The New Man: Visions, Concepts, Languages

Summary

The New Man: Visions, Concepts, Languages

The notion of the New Man, in its various iterations, has functioned in 
European culture from its earliest history to the twenty-first century. This 
publication, through the juxtaposition and comparison of modern critical 
idioms engaged in the discussion of the desire to redefine what it means 
to be human and the process of becoming “new,” aims to reinvigorate the 
debate about concepts and visions for the transformation or reinvention 
of humankind. This approach to the subject allows us to revisit questions 
about the essence of humanness in a period when belief in permanent 
traits of human nature is increasingly challenged. 

The book comprises eighteen chapters divided into four sections, pre-
ceded by a comprehensive introduction. The first section, “Questions on 
Human Nature” deals with the idea of the New Man within the context 
of questions about human nature and the essence of civilization. In the 
second section, “Concepts, Contestations, Manifestos,” comprises analy-
ses that present concepts of the New Man as polemical visions—from the 
post-Enlightenment construct of a rational, powerful being as an antidote 
to the “old” man through twentieth-century contestations of the existence 
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inalienable human nature. The third section, “The New (?) Man in the 
New World,” addresses the space that the New Man “inhabits”—under-
stood both as geographical reality and as the regions of the imagination. 
The fourth and final section, “The New Man in Modern and Post-Modern 
Literary Expression,” focuses on how this issue is addressed in modern and 
post-modern literary practice. 

The reflections of literary scholars, comparatists, cultural scholars, and 
philosophers from universities in Poland and France have been brought 
together in this book, published in cooperation with the Pracownia Badań 
Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią (Center on Com-
parative Study of Contemporary Western Culture) as the second volume 
in the Imaginarium series. The books in this series present a comparative 
approach to literature, art, and other manifestations of Western culture, 
encompassing dialogue between sympathetic and critical standpoints.
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W swojej szczególnej autobiografii, zatytułowanej Roland Barthes par Roland 
Barthes (1975), jej autor przytacza historię statku Argo, którym Jazon podróżo-
wał wraz ze swymi towarzyszami w poszukiwaniu złotego runa. Otóż podczas 
długotrwałego rejsu podróżnicy wymieniali stopniowo zużyte deski statku, aż 
okazało się, że statek ów nie zawiera już żadnego oryginalnego elementu. Ta stara 
opowieść stała się dla XX-wiecznego francuskiego semiologa metaforą mającą 
służyć zakwestionowaniu idei ludzkiej tożsamości, stanowiąc jednocześnie jeden 
z argumentów na rzecz rozumienia Nowego jako „Absolutnie Innego”. Czy jest to 
jednak ostateczna interpretacja kwestii antropologicznej? Współczesne nadzieje 
i niepokoje dotyczące możliwości przekroczenia własnej kondycji przywołują stare 
pytania o trwałość i zmienność, zawarte już w Arystotelesowskiej definicji pojęcia 
natury – „physis”. Tak samo więc, jak u zarania kultury zachodniej, tak i w drugiej 
dekadzie dwudziestego pierwszego stulecia podnoszenie kwestii Nowego Człowieka 
zdaje się być formą pytania o człowieka par excellence.

Książka jest efektem refleksji neofilologów, komparatystów, kulturoznawców i filo-
zofów z ośrodków uniwersyteckich w Polsce i we Francji. Powstała we współpracy 
z Pracownią Badań nad Współczesną Kulturą Zachodnią, działającą w ramach 
Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jako drugi tom serii 
Imaginarium. Celem tych prac jest konfrontowanie w duchu komparatystycznym (ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektywy ideowo-wyobrażeniowej) tekstów, arte-
faktów oraz innych świadectw powstałych w kręgu kultury zachodniej i pozostających 
z nią w aprobującej, dialogicznej lub krytycznej relacji.
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