
ROMAN
Czasopismo Studentów UJ

nr 12
 czerwiec 2012

         fantastyka   





Spis treści

Słowo wstępne .................................................................................4

Aktualności .......................................................................................5

Szeherezada à la française ..............................................................7
Zuzanna Łapko

Don Juan – wcielenie wrażliwości barokowej? .................................9
Konrad Hetel

Reinterpretazioni del mito di Don Giovanni .............,........................12
Agnieszka Baczewska

El sol del mundo se mira en el agua árabe en la tierra española ....17
Agnieszka Durlej

Zacieranie się granic między realnością a fikcją, czyli podmiot
wobec zła na podstawie opowiadania Czarny kot E.A.Poego .........20
Ewa Kucharska

Literackie inspiracje w twórczosci J.R.R. Tolkiena ...........................22
Michał Karbasz

Les portes de l’autre monde. 
L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck .............................................33
Katarzyna Więckowska

Poesia erótica como um desafio à tradição. 
Aleksander Fredro e Manuel Maria Barbosa du Bocage .................36
Grzegorz Kobędza

Apollinaire: poeta przesiąknięty sztuką ............................................47
Magdalena Marzec

El viaje de ida y vuelta
– los países de „pateras” y los países de „cañoneras” ....................51
Agnieszka Durlej

Chegada à ilha Nipu 
(alguns fragmentos d’As aventuras de Nicolau Experiência) ..........56
Grzegorz Kobędza



4

Słowo wstępne

 Czytelnik ma przed sobą numer Romana wydany dzięki pracy nowej redakcji, której 

członkom – korzystając z okazji – serdecznie dziękuję za zaangażowanie i za owocną współpracę! 

To pierwsze doświadczenie nadało kształt naszej wizji czasopisma, którą mamy nadzieję wcielać 

w życie, tworząc jego kolejne numery. Należy także zaznaczyć, że oficjalnie podjęliśmy współpracę 

z Kołami Naukowymi Italianistów oraz Portugalistów. Tym ostatnim zawdzięczamy niedawno 

wydaną – jako numer specjalny Romana – piękną publikację z tłumaczeniami fragmentów prozy 

Pana Luísa Cardoso.

Tym razem mam przyjemność zaprosić do lektury w pięciu językach: polskim, włoskim, 

hiszpańskim, francuskim oraz portugalskim. Tematem przewodnim tego Romana miała 

być fantastyka, tak też teksty krążą wokół tego tematu, choć czasem robią to dość swobodnie. 

Całość rozpoczyna garść aktualności związanych z pracą grupy teatralnej Les Capricieuses 

oraz najświeższą edycją Listy Goncourtów: polski wybór. W dalszej części coś dla siebie odnajdą 

przede wszystkim literaturoznawcy, bo właśnie literatura zawładnęła tym Romanem – co nie 

znaczy jednak, że miłośnicy języka powinni odłożyć pismo na półkę nie zajrzawszy do niego! 

Mamy nadzieję, że ten całkiem pokaźny zbiór artykułów zachęci czytelników do ujawnienia nam 

swoich zainteresowań, jak i prób tłumaczeniowych (wszak kariera Romana zaczęła się 10 lat 

temu od markowania właśnie zeszytów z tłumaczeniami) w trakcie naboru tekstów do kolejnego 

numeru. Nieśmiało mogę zapowiedzieć, że planujemy go wydać w okolicach listopada – wszystkich 

zainteresowanych zapraszam do śledzenia strony Koła, na której wkrótce powinny pojawić się 

nowe informacje.

Chciałabym także serdecznie podziękować dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku 

– Panu Wiesławowi Banachowi, dzięki któremu Roman może się pochwalić tak piękną okładką! 

Życzę wszystkim fantas tyczne j  i wciągającej lektury dwunastego numeru Romana.

Magdalena Marzec



La Liste Goncourt : le choix polonais 2011

Zeszłoroczna edycja La Liste Goncourt : le choix 

polonais admiratorom francuskojęzycznego 

pióra dostarczyła niemało literackich emocji. 

Abstrahując od nieobecności laureata nagrody 

z roku 2010, Michela Houellebecqa (która skądinąd 

została odczytana przez prowadzącą spotkanie 

dedykowane pisarzowi, Agnieszkę Drotkiewicz, 

jako znaczący gest skierowany do polskich 

czytelników), nominowane utwory zapewniły 

jury złożonemu ze studentów romanistyki 

z całej Polski szerokie spektrum estetycznych 

doświadczeń. Jesienny miesiąc upłynął 

nam tym samym na lekturze tekstów różnorodnych, 

począwszy od powieści o sentymentalnej 

naturze, Les Souvenirs Davida Foenkinosa 

czy Rien ne s’oppose à la nuit Delphine de Vigan, 

poprzez uhonorowaną nagrodą Renaudot biografię 

Eduarda Limonova autorstwa Emmanuela 

Carrère’a, wariację na temat La  Modification 

Michela Butora, Dans un avion pour Caracas 

Charles’a Dantziga, aż po osobliwy eksperyment 

narracyjny o tytule Rom@ Stéphane’a Audeguy, 

by w pierwszych dniach listopada wyłonić 

zwycięzcę La Liste Goncourt : le choix polonais.

Przenieśmy się jednak na chwilę do Francji, 

a konkretnie do samej Akademii Goncourtów, 

w siedzibie której odbyła się premiera 

nagrody, bowiem tym razem jej członkowie 

wybierali laureata jeszcze przed polskim jury. 

Ku tradycyjnemu zaskoczeniu francuskiego 

środowiska literackiego Prix Goncourt 2011 

przyznana została za debiutancką powieść 

L’art français de la guerre Alexisowi Jenni, 

nauczycielowi biologii z Lyonu, który określa siebie 

jako „pisarza niedzielnego”. Wyróżniony utwór 

stanowi epicki obraz dwudziestu lat francuskich 

wojen kolonialnych, w którego centralnym punkcie 

autor odmalował skomplikowane relacje między 

mistrzem a uczniem.

Wybierając swojego faworyta, krakowskie jury 

stanęło wobec tego przed istotnym dylematem 

– pójść w ślady Akademii czy też kierować 

się osobistymi preferencjami? Ze wskazaniem 

na rozwiązanie drugie, studentki romanistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłoniły w niezwykle 

zgodnym głosowaniu powieść Carole Martinez 

Du domaine des Murmures, która nota bene 

przegrała w Paryżu z Alexisem Jenni różnicą 

dwóch głosów. O wyborze zdecydowała między 

innymi poetyckość stylu, wysublimowany język, 

wyjątkowa fabuła oraz oniryczny wymiar utworu 

– cechy, dzięki którym wyróżnił się on na tle 

pozostałych tekstów. 

Z przygotowaną argumentacją przemawiającą 

za naszym kandydatem pozostawało jedynie 

przekonać resztę polskiego jury,  że  propozycja  

Martinez  nie tylko zasłużyła na wyróżnienie, 

ale i posiada odpowiednie walory, by zainteresować 

polskiego czytelnika. Obradom, zdecydowanie 

burzliwym i intensywnym, przewodniczył Mikołaj 

Łoziński, młody pisarz i fotograf, który stanął 

na wysokości zadania i doprowadził debatę 

do szczęśliwego końca. Po wielokrotnym 

i wyrównanym zarazem głosowaniu między 

Du domaine des Murmures Carole Martinez 

właśnie a Retour à Killybegs Sorja Chalandona. 

W ostatecznym starciu szala zwycięstwa 

przechyliła się na stronę drugiej powieści będącej 

Aktualności
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połową dyptyku traktującego o współczesnej historii 

Irlandii. By oddać głos wszystkim uczestniczkom, 

które przyczyniły się do wyłonienia laureata 

na La Liste Goncourt: le  choix polonais 2011, 

w tym miejscu wypada zacytować oficjalne 

uzasadnienie tegorocznego wyboru: 

Jury doceniło uniwersalną opowieść o dylematach 

i  niejednoznaczności  ludzkich  wyborów.  Mamy 

okazję  spojrzeć  na  trudną  historię  Irlandii  z  nowej 

perspektywy, która pozwala przedefiniować pojęcia 

tożsamości  narodowej  i  zdrady.  Dzięki  konstrukcji 

przypominającej  efekt  kuli  śnieżnej  wchodzimy 

w realia historyczne i odkrywamy wnętrze bohatera. 

Mimo  swej  poważnej  tematyki,  powieść  może 

przyciągnąć uwagę polskiego czytelnika, wrażliwego 

na problematykę tożsamości narodowej.

Na koniec pozostaje już tylko zaprosić wszystkich 

zainteresowanych do udziału w kolejnych edycjach 

Listy Goncourtów: polski wybór, która otwiera drzwi 

do świata współczesnej literatury francuskojęzycznej, 

a także jest niezwykłą przygodą z tekstem 

oraz jego zróżnicowanym nierzadko odbiorem.

Natalia Palich

Grupa Les Capricieuses

Poznać Francję z widowni i ze sceny 

Wielu studentów chciałoby wyjechać za granicę 

w ramach studiów, niewielu się to jednak udaje. 

Nieliczne projekty, których częścią jest podróż 

do kraju związanego z kierunkiem studiów, najczęściej 

mają wiele warunków, a niektóre z nich są trudne 

do spełnienia. Projekt, w którym wzięliśmy 

udział jako grupa Les Capricieuses, 

był nie tylko bardzo absorbujący, ale też łączył 

się z naszym wspólnym hobby – teatrem. Po wielu 

przygotowaniach trwających niemal pół roku, 

wzięliśmy udział w Dniach Kultury Polskiej w Orleanie 

organizowanych przez Association des Etudiants 

en Polonais. Głównym wydarzeniem był spektakl 

Théâtre de haut vol, który stworzyliśmy we współpracy 

z reżyserem Axelem de Vreese oraz z pomocą 

mgr Marie Dehout. Po występie mieliśmy szansę 

spotkania się z widzami, którzy chętnie dzielili 

się swoimi opiniami – także na temat specjałów kuchni 

polskiej serwowanych w ramach poczęstunku.

Zostaliśmy także zaproszeni do Radia Campus 

Orléans, dzięki czemu mogliśmy wziąć udział 

w spektaklu na żywo. Punktem kulminacyjnym 

zaznajamiania francuskich przyjaciół z polską 

kulturą był wieczorek – soirée polonaise 

– którego zorganizowanie zawdzięczamy 

studentom ADEP-u i Ag’Ory, a w ramach 

którego odbyła się degustacja polskich 

potraw oraz quiz wiedzy dotyczący kultury 

i historii Polski. 

Nie był to jednak koniec naszego 

projektu. Jego kontynuacją był występ 

w krakowskiej Rotundzie, 18 kwietnia, 

kiedy to poza nami dała pokaz także 

grupa Les P’tits Gibus. Mamy nadzieję, 

że to przedsięwzięcie nie będzie naszym 

ostatnim…   
Katarzyna Wawryszczuk 
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Zuzanna Łapko

Szeherezada à la française

Czytelnikowi powieści Milovanoffa, który ma w pamięci Baśnie  tysiąca  i  jednej  nocy,  

to porównanie z pewnością nie będzie obce. Wiktoryn to francuska Szeherezada; wprawdzie 

jego opowieść nie rozciąga się na tysiąc i jedną noc, nie uświadczymy w niej także dżinnów 

w butelce i tym podobnej egzotyki, nie znaczy to jednak, że Melancholia niewiniątek pozbawiona 

jest magii. Bohater-narrator określa siebie mianem „artysty wspomnień”, ja jednak nie waham 

się nazwać go czarodziejem. Jego władzą są słowa, zaklęcia, które przywołują przed oczy czytelnika 

całą paradę duchów przeszłości. Dla człowieka przykutego do wózka ta podróż w czasie to jedyna 

wyprawa, na którą może sobie pozwolić. Jego tożsamość sięga jednak daleko poza osobę 

schorowanego kaleki; rozciąga się ona na całe pokolenia wstecz, aż do początków XX wieku, 

tworząc żywą i barwną sagę rodzinną, którą poznajemy na kartach powieści. 

 Nie chodzi o to, by utrwalić życie, lecz ożywić fotografię1 – te słowa jednego z bohaterów 

można uznać za przewodni motyw opowieści Wiktoryna. Zakurzony album, który narrator 

otwiera przed czytelnikiem, staje się magiczną księgą; wyblakłe zdjęcia nabierają barw, 

a przed naszą wyobraźnią rozpościera się cała tęcza emocji. Powieść jest głęboko intymna 

– z pewnością nie zadowoli poszukiwaczy przygód i miłośników czytelniczej wspinaczki; 

nie w tym również celu, jak mniemam, została napisana. Bohaterowie są podobni do nas: przeciętni, 

a zarazem wyjątkowi. Ich przeżycia, choć często nie mniej dramatyczne od dylematów postaci 

z antycznych tragedii, są daleko bardziej powszednie. I to właśnie pociąga czytelnika w historii 

każdego z nich: zwyczajność i uniwersalność. Wiele par, jak Wiktor i Baptystyna, zmaga 

się z niemożnością poczęcia potomka, niejedna kobieta mogłaby w burzliwych romansach 

Rozalii dojrzeć odbicie swoich własnych problemów, a niejeden mężczyzna, podobnie jak słaby 

i niezdecydowany Paulin, miota się rozpaczliwie między żoną a kochanką.

 Jak przystało na czarodzieja, narrator wodzi czytelnika za nos. Bawi się chronologią 

i perspektywą, łata dziury w pamięci za pomocą własnej wyobraźni, a czasem nawet… przedstawia 

dwie wersje wydarzeń, mówiąc: wybierzcie sobie! Czytelnik dostaje do ręki magiczną różdżkę 

i nagle to, czy przedstawione wydarzenia są zgodne z prawdą, przestaje być istotne. Nasza więź 

z bohaterami jest tak bliska, że sami snujemy przypuszczenia, jak mogliby postąpić w danej 

sytuacji. 

 Wiktoryn niczego nie narzuca, zaprasza nas jedynie do refleksji nad swoim albumem 

rodzinnym. Tym bardziej więc zachwyca i wpisuje się w tę konwencję – niezwykle rzadka 

we współczesnej literaturze – delikatność wobec scen erotycznych. Zdaniem narratora, twórca 

1 J. P. Milovanoff, Melancholia niewiniątek, Warszawa 2003, s. 136.
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jest w takiej sytuacji bezsilny, a przekonanie, że uda mu się zbliżyć do realizmu w opisie czegoś 

tak intymnego jak zbliżenie kochanków, świadczy tylko o naiwności. Nie bez humoru zatem 

(i nie bez nutki przekory), skupia się na szczegółowym opisie wystroju sypialni. 

Jako czarodziej, może także pozwolić sobie na tworzenie równoległych światów. Rozmyśla 

więc nad rolą przypadku w życiu i zastanawia się „co by było, gdyby”, doskonale zdając sobie 

sprawę z wpływu, jaki losy przodków wywarły na jego własne. Podróżuje w czasie (znów magia!) 

i obserwuje minione wydarzenia tak, jakby toczyły się tu i teraz, przed jego oczami: 

Maurycy nie odwiedziłby Rozalii w jej pokoju o niebieskich zasłonach, nie poświęciłby 
trzech kwadransów na przeprosiny i sześciu minut na pierzynce na poczęcie mojej matki. 
Byłem uratowany!2

Nie brak tu melancholii, refleksji nad tym, co utracone i żalu za tym, co nie miało miejsca. 

Jest to jednak melancholia pogodna, nieuchronnie związana z ulotnością życia, melancholia 

człowieka, który z dumą pokazuje nam swoje pamiątki z podróży w czasie. Wszak ta opowieść 

to dla Wiktoryna kolejna okazja, by te pamiątki odkurzyć i przyjrzeć im się na nowo, okazja, 

by znów przeżyć swoje wspomnienia.

 A niewiniątka – kim są? Czy to dobra i łagodna Baptystyna, zagubiony Paulin, żywiołowa 

Rozalia, czy może beztroski, zakochany w przyrodzie Leoncjusz? Każde z nich próbuje 

na swój sposób oswoić los i naiwnie oddaje się pragnieniu szczęścia. A może niewiniątka 

to my wszyscy – pisarz, narrator, czytelnik? Przykuci do swych słabości i niesieni marzeniami, 

słuchamy opowieści Szeherezady i przekraczamy próg naszej własnej krainy czarów, licząc, 

że tysiąc i jedna noc nie dobiegnie końca…

Autor: Jean-Pierre Milovanoff 

Tytuł: Melancholia niewiniątek (La Mélanoclie des innocents) 

Przekład: Krystyna Sławińska 

Wyd. Noir sur Blanc, Warszawa 2003 

Nagrody wg powieści: 

La Mélanoclie des innocents - polska Nagroda Goncourtów, nagroda France télévisions 

La Splendeur d’Antonia - nagrody Joseph Delteil i France Culture 

Le Maître des paons - Prix Goncourt des Lycéens i Prix du Jury Jean Giono 

L’Offrande sauvage - Prix des Libraires

2 Ibidem, s. 112.
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Konrad Hetel

Don Juan – wcielenie wrażliwości barokowej?

Praise him, who dealt his gifts so free

In tears to you, in fire to me.1

Każda istota zdrowa pragnie zwielokrotnień.2

Aby rozważyć, czy postać Don Juana ogniskuje w sobie wyznaczniki barokowej wrażliwości 

– a jeśli tak, to w jakim robi to stopniu – należy wprzód zadać sobie pytanie, w czym zawiera 

się istota, jeśli takowa w ogóle istnieje, barokowego spojrzenia na świat i jak wpisuje się w nią nasz 

bohater. Wydaje mi się, iż wszyscy bylibyśmy mniej więcej zgodni co do istnienia pewnego modelu 

– nazwijmy to – „barokowości”, o którym będzie mowa za chwilę. O wiele trudniej natomiast 

byłoby ustalić jednoznaczną interpretację postaci Don Juana, niezależnie od tego, czy mowa 

o protagoniście Molierowskiej komedii (komedii?), czy o Don Giovannim z klasycystycznej opery, 

czy o tytułowym bohaterze monumentalnego poematu Byrona3. 

 Człowiek epoki baroku jest człowiekiem zagubionym. Jego zagubienie stoi 

w opozycji do „czasów jasnych”, renesansu i klasycyzmu, kiedy ludzie chcieli wierzyć 

w to, że poznali swoją pozycję względem żywiołów Natury i Historii4. Czas wojen, nowych 

odkryć geograficznych, rewolucji naukowych i religijnych perturbacji ukształtuje umysłowość 

ludzi XVII wieku; będą oni czuli wszechobecny brak punktu oparcia i wiele poświęcą, 

by ów punkt znaleźć. W ich dziełach pojawia się to, o czym pisze Andrzej Borowski:

„jakby tęsknota za odnowionym i wyraziście sformułowanym systemem religijno-

filozoficznym, wyrażona zresztą bardzo niejasno i niepewnie. Uderza mianowicie zagubienie 

podmiotu lirycznego w rzeczywistości, która wydaje się obca i niezrozumiała, paradoksalna 

i zaskakująca obserwatora swoją złożonością, a przede wszystkim nieskończonością”5. 

1 H. Vaughan, Vain wits and eyes, [w:] idem, 33 wiersze, tłum. S. Barańczak, Kraków 2000, s. 18. 
2 A. Camus, Don Juan, [w:] idem, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 2004, s. 123.
3 Rzecz skomplikowałaby się zapewne jeszcze bardziej, gdybyśmy chcieli zająć się XX-wiecznymi wcieleniami 
Don Juana, m.in. w dwóch filmach Ingmara Bergmana, Oku diabła (1960) i Don Juanie (1965) oraz w znacznie mniej 
interesującym dziele Jeremy’ego Levena, Don Juanie DeMarco (1995), które może być jedynie kolejnym dowodem 
na to, że Amerykanie z każdej historii potrafią zrobić naiwną bajkę o pseudopsychologicznym podłożu. Świadczy 
to jednak o niesłabnącej popularności hiszpańskiego libertyna, wciąż inspirującego nowe pokolenia twórców, z których, 
zstępując na rodzimy grunt, warto by wspomnieć jeszcze Andrzeja Barta i jego powieść Don Juan raz jeszcze 
(2006).
4 Jest to, oczywiście, olbrzymia i dość naiwna generalizacja, ale wydaje mi się, iż na potrzeby niniejszej pracy 
nie ma sensu wdawać się w zawiłości różnicujące poszczególne epoki, zawsze bowiem pojawiają się twórcy wyłamujący 
się z określonych ram. Czy istnieją oni poza duchem czasu, czy współgrają z tym, co każe temu duchowi ewoluować 
wciąż na nowo? Inna to rzecz i nie miejsce na takie rozważania.
5 A. Borowski, Barok, [w]: Okresy literackie, red. J. Majda, Warszawa 1985, s. 112.
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W XVII wieku człowiek stanął przed przytłaczającym ogromem bytu i siłą rzeczy musiał 

zająć wobec niego jakąś pozycję. Poszukiwania nowych dróg pójdą w diametralnie różnych 

kierunkach, od programowego zwątpienia we wszystko, w co zwątpić można, u Kartezjusza, 

do rozpaczliwej, ale i żarliwej wiary religijnej Pascala. Część poetów odda się lamentowaniu 

nad życiem na płonącej wyspie, część – na przykład Jan Andrzej Morsztyn – będzie żyła 

zupełnie poza dylematami swego czasu, skupiając się na słownych igraszkach, a część, największa, 

wyciągnie rękę do Boga, jak zrobili uczniowie Johna Donne’a, tworząc – pod znakiem szkoły 

metafizycznej – najwybitniejsze wiersze w historii angielskiej poezji religijnej. 

 Ale byli i tacy, którzy nie potrafili przyjąć niestałości zmieniającego się wciąż świata 
i milczenia Boga. Ci wybrali rozum, a raczej egoistyczne podejście do wiary w potężną 

moc rozumu, która pozwalała im żyć tak, jakby nie istniało nic meta, 

a świat pozostawał jedynie wielkim mechanizmem,zegarem mnogim w rozliczne 

tryby, których działanie należy poznać, by żyć w zgodzie z jego prawidłami.

 W tę grupę wpisuje się Don Juan, który na zadane przez Sganarela pytanie o to, 

w co wierzy, odpowiada: „Wierzę, że dwa a dwa są cztery, Sganarelu, a cztery i cztery osiem”6. 

Kiedy zaś po tym wyznaniu służący głosi pochwałę życia w jego złożoności i niemożności 

wytłumaczenia poprzez rozum („arytmetykę”, jak prześmiewczo wyraża się Sganarel), 
zostaje  całkowicie zignorowany przez Don Juana, z kolei autor wprowadza na scenę nową 

postać, tak jakby odpowiedź głównego bohatera miała zostać wyrażona poprzez zachowanie 
względem żebraka, który stanowi zupełne przeciwieństwo szlachcica. Gdy biedak wyznaje, 

iż za swoje modlitwy nie dostaje żadnej zapłaty, Don Juan proponuje mu luidora za wypowiedzenie 

przekleństwa. Zupełnie jakby chciał powiedzieć „Odwróć się od Boga tak jak ja, a weźmiesz 

wszystko, co ta ziemia ma ci do zaoferowania; zapomnij o życiu wiecznym i weź to, co może ci dać 

życie doczesne”. Czyżby gest przesadnie hojnej jałmużny był wołaniem osamotnionego w swoich 

odczuciach człowieka, który pragnie znaleźć kogoś, kto widzi rzeczy w podobny sposób? 

Kogoś, kto nie tyle nie potrzebuje Boga, ile potrzebuje po to jedynie, by się Go wyprzeć? 

Gdy  jednak żebrak odmawia wypowiedzenia bluźnierstwa, bohater mimo wszystko daje mu monetę 
– „przez miłość ludzkości”. Czy jest to przejaw litości nad losem bogobojnego nędzarza, czy może  

próba „zagrania” kogoś o zupełnie innym światopoglądzie, w którym ludzie istnieją nie tylko po to, 

by mogli zostać przez nas wykorzystani? Wszak Don Juan jest aktorem, mistrzem ceremonii: 

„A żyć to kolekcjonować obrazy i odgłosy świata. Budzić się w ramionach kobiet. Widzieć ich twarze, 

kiedy gaśnie lampa. Zakładać wieczorem białe pończochy, czarne lekkie półbuty ze złotymi 

klamrami i wychodzić na jasno oświetloną ulicę, aby tej nocy zdobyć miasto. Być obserwatorem, 

ale i twórcą przygody. Mistrzem występu. Nie widzem tylko, ale – przede wszystkim – aktorem 

świata”7.

6 Molier, Don Juan, [w]: idem, Dzieła, t. II, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1988, s. 315.
7 Tak o pokrewnej skądinąd Don Juanowi postaci Casanovy pisała Zofia Król, recenzując na łamach „Zeszytów 
Literackich” powieść węgierskiego prozaika Sándora Máraiego (Występ gościnny w Bolzano, Warszawa 2005). Z. Król, 
Powściągliwość słowa, „Zeszyty Literackie”, Warszawa – Paryż 2005, nr 4 (92), s. 177 i n.
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 Don Juan – aktor świata; człowiek tworzący swoją historię wedle własnego scenariusza 

na wielkiej scenie theatri mundi. Świadomy swojego losu czy ograniczony przez ułomność 

temperamentu, która nie pozwala mu zostać w jednym miejscu, pokochać jednej kobiety? 

Ułomność, która każe mu iść wciąż naprzód, rozbudzać namiętność i uciekać, dawać uczucie i 

je zabierać, miłować i porzucać. Czy jest on człowiekiem w wiecznym ruchu, niewolnikiem swojej 

pasji, niezdolnym do prawdziwej miłości, czy może kontestatorem buntującym się przeciwko 

urządzeniu świata, usilnie próbującym prowadzić grę wedle własnych reguł, choćby miała się ona 

zakończyć w piekle?

 Z jednej strony bohater ufa tylko „arytmetyce”, z drugiej – słucha wyłącznie 

swoich emocji. Jeśli nie wierzy w zbawienie i potępienie, jeśli pozbawiony został punktu 

odniesienia, narzuconych zasad, jego życie jest próbą wyciśnięcia owocu do samego końca. 

Sam stwarza sobie model, podług którego chce żyć, z dala od eschatologicznych dylematów.

 Kiedy jednak pojawiają się kolejne dowody świadczące przeciwko teorii Don Juana, 

takie jak posąg mściciela i widmo śmierci, ten pozostaje na swoim stanowisku. Teraz, kiedy musi 

uwierzyć w coś poza „arytmetyką”, kiedy wszyscy wiedzą, że jedynie nawrócenie i pokuta 

mogą uchronić go od potępienia, on mimo wszystko pozostaje wierny swojej drodze – wszak 

jest aktorem i musi zagrać rolę do samego końca. Zwłaszcza teraz, kiedy jasne stało się, 

że nie można ufać jedynie rozumowi, bo Bóg zaczął zsyłać swoich posłańców, a wszystko wokół 

zdaje się mówić „Nawróć się!”. On i tak nie porzuca – groteskowej już – maski i doprowadza spektakl 

do samego końca, gdyż nie pozwoli nikomu zmienić własnego scenariusza, choćby był on fałszywy.

 Wydaje mi się, że można uważać tę postać za wcielenie barokowej wrażliwości; 

jest to ktoś, kto w rozsypanym na kawałki świecie znajduje własną oś, dokoła której będzie 

się obracał mimo wszystko. Być protestantem albo katolikiem, grzesznikiem albo świętym, 

astronomem albo kaznodzieją, ale być nim do samego końca. „Obyś był zimny 

albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich”8.

 Dokonanie wyboru ze swej definicji jest ograniczeniem, ale takim, na które 

się zgadzamy; największym bowiem ograniczeniem jest wstrzymanie się od decyzji. 

Wybór Don Juana zabrał mu możliwość zbawienia, ale był j e g o wyborem: 

„[…] Postrzeganie nie jest tylko odbieraniem napierających na umysł niezliczonych wrażeń, 

lecz jest zawsze wyborem między nimi, eliminowaniem tych, które są dla jednostki bez znaczenia. 

Jednostki wyżej zorganizowane nie doznają więcej wrażeń, lecz właśnie mniej, jednostki niżej 

zorganizowane są nimi właśnie dlatego, że nie posiadają selekcyjnej funkcji zmysłów i umysłu.”9 

Wybór ścieżki, którą podążył bohater, mógł być wynikiem jego temperamentu, ale równie dobrze 

– światopoglądu.

 Przy Don Juanie wszyscy inni wydają się letni.

8 Obj 3, 15-16.
9 W. Tatarkiewicz, Bergson, [w:] idem, Historia filozofii, t.  III, Warszawa 2007, s. 240.
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Agnieszka Baczewska

Reinterpretazioni del mito di Don Giovanni
 

L’evoluzione del libretto di Da Ponte su Don Giovanni prende varie forme e stupisce 

con la sua attualità e l’abilità di adattarlo ai tempi contemporanei. Tre realizazioni dell’opera 

di Mozart e Da Ponte proposta da tre grandi teatri europei: Il Teatro alla Scala di Milano (1987), 

il Teatro Reale di Madrid (2005) e Salzburger Marionetten Theater (2003) ci rivelano una dimensione 

attuale del donnaiolo eterno che non perde niente del suo fascino satanico.

 La prima opera viene diretta da Giorgio Strehler e Riccardo Muti con l’orchestra del Teatro 

alla Scala di Milano.

 Il personaggio di Don Giovanni viene interpretato da Thomas Allen che seduce il pubblico 

con il suo baritono puro e forte. Grazie ad Allen Don Giovanni si rivela come cavaliere che tuttavia 

non pare tanto giovane. E’ maturo, fiero e coraggioso, ma prima di tutto è un gran seduttore: passa 

la vita a conquistare le donne o, meglio, a collezionarle. Quello si manifesta perfettamente attraverso 

il mitico catalogo tenuto dal suo servo Leporello in cui sono elencate tutte le donne sedotte. Il gran 

numero di conquiste amorose è un motivo del suo orgoglio: si potrebbe dire ironicamente che forse 

sia l’unica cosa che gli è riuscita nella vita e non avendo altri successi, non gli resta che aumentare 

le sue conquiste. Questo gli permette di sentirsi apprezzato ed influisce sulla sua autostima.

 Il personaggio presentato nel dramma è tragicomico. Allen lo costruisce con tanta 

bravura, allegria e prima di tutto sensibilità. Anche se il tipico Don Giovanni è sempre crudele 

e deciso nei confronti delle donne (cioè: le lascia subito dopo averle conquistate senza nessun 

rimorso di coscienza-tutto avviene come se fosse programmato: caccia-conquista-abbandono) 

nell’opera diretta da Strehler Allen veste i panni di un seduttore raffinato, elegante e delicato. 

Don Giovanni, pur essendo di solito presentato come gentiluomo che rispetta le buone maniere, 

nella realizzazione di Giorgio Strehler diventa ancora più nobile. Questa caratteristica è ben visibile 

nella scena in cui il protagonista seduce la bella Zerlina quando sentendosi appartenente al ceto 

sociale più alto, le dimostra il suo atteggiamento eccezionalmente “aulico”. E qui sta tutta la furbizia 

del nostro Don. Infine le buone maniere costituiscono solamente l’apparenza per il personaggio 

(oppure: la preda) e svaniscono del tutto quando si arriva al dunque. Zerlina effettivamente riesce 

a fuggire dal predatore e quello, per salvare la faccia, accusa di tutto Leporello. Lo fa in modo molto 

aggressivo come se volesse dimostrare il potere che ha sul suo servo. Si può dire che questo 

comportamento provi la vigliaccheria del personaggio. Il quale non vuole che si riveli la verità 

perché ciò significherebbe la fine dei suoi “trucchi” da cui prende le forze vitali... sarebbe la rovina 

di tutto lo spettacolo che ha creato intorno alla sua persona, sarebbe la sua sconfitta. 

 Don Giovanni ha una regola sola: la mancanza di regole. Questo lo porta fino agli estremi 
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nel suo comportamento, non sa quando fermarsi; è come una macchina senza freni. Fa di tutto 

per nascondere la verità: mente, combina, fugge e...recita! Don Giovanni è un ottimo attore, 

a seconda della situazione mette una maschera diversa pur di raggiungere l’obiettivo. E’ perfino 

in grado di fingere di fingere (sic!), mente di mentire, recita di recitare. Si potrebbe dire che qui stia 

il conflitto interiore del protagonista, alla fine chi vorrebbe vivere ingannando gli altri e... in fin dei conti 

anche se stesso?

 Questa dualità personale è abilmente rappresentata da Allen il quale sotto la direzione 

di Strehler è riuscito a rispecchiare sia il fascino del seduttore sia la sua crudeltà e la severità 

nei confronti delle donne. La misoginia è nascosta sotto il manto di eleganza e sotto la dolcezza 

che il personaggio assume pensando egoisticamente al suo scopo che deve raggiungere 

a tutti i costi.

 Don Giovanni in quest’opera è serio e per questo... buffo. In tutta la sua serietà e la severità 

ci pare divertente e perfino ridicolo. La cosa più bella sta nel fatto che lui stesso sembra 

non rendersene conto: fa il ridicolo perché lo è effettivamente!

 E qui bisogna apprezzare moltissimo le capacità teatrali di Thomas Allen che dipinge 

fedelmente tutti questi tratti caratteristici e li interpreta sul palcoscenico in modo talmente convincente 

da non poter non crederci. E’ Don Giovanni strehleriano: classico, elegante, ma allo stesso tempo 

buffonesco. L’aspetto tragicomico diventa la base di tutto il dramma giocoso attorno al quale 

si costruisce la trama.

 Secondo gli artisti del Teatro Reale di Madrid la storia di Don Giovanni viene ambientata 

negli anni 20 del XX secolo. Questo dimostra che le vicende del gran seduttore sono universali 

e col tempo non perdono d’attualità.

 Tutta l’opera si svolge negli spazi che sembrano posti contrastanti, per esempio certe scene 

(l’attesa di Leporello, l’assassinio del Commendatore) sono ambientate in un quartiere abbandonato, 

mentre altre (p.e il matrimonio di Zerlina e Masetto) in un luogo che sembra essere un circo. 

Pare che il regista voglia rispecchiare le relazioni tra i protagonisti tramite la scenografia.

 Al centro di questo palcoscenico dove le decorazioni cambiano a velocità della luce, viene 

inserito Don Giovanni, oppure meglio: Don Juan, ricordando le radici spagnole del personaggio. Qui, 

interpretato da Carlos Alvarez, il protagonista spagnolo ha la possibilità di sviluppare il suo aspetto 

nazionale. Don Giovanni “madrileño” è un personaggio oscuro (e non penso solo all’apparenza 

del signor Alvarez): lo dimostra attraverso il suo comportamento sul palcoscenico. I suoi movimenti 

sono veloci, decisi, anzi aggressivi. Il protagonista secondo Alvarez è una personalità forte, 

forse un po’ grossolana e in primis: senza pietà. Non ha niente a che fare con l’apparente 

eleganza del personaggio di Strehler. Nonostante che Don Giovanni si vesta alla moda, sia abile 

nel corteggiare, sembra un’incarnazione del male. La realizzazione dell’opera rende l’assassinio 

del Commendatore ancora più evidente: la crudeltà dell’omicidio è visibile fin dall’inizio, lo spettatore 

rimane colpito dall’orrore presente sul palcoscenico. Nonostante ciò l’atmosfera non è pesante, 
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tutt’altro: pare leggera e allegra, perfino assurda. Si possono notare elementi dell’umore nero 

e del grottesco. In seguito nell’opera questi tratti diventano fondamentali (le nozze di Zerlina 

e Masetto, il ballo con le maschere) dove tutto si trasforma in un sogno assurdo che assomiglia 

un po’ alla poetica di Lynch.

 Il protagonista ha una forza ed un’energia che subito vengono trasmesse agli spettatori 

e li portano ad una tensione che non li abbandona fino all’ultimo minuto del dramma. Il personaggio 

è un miscuglio di Al Capone, del Padrino e di James Bond. Forse bisognerebbe ancora aggiungere 

James Dean. Alvarez crea un personaggio furbo, subdolo, potente, libero e divertente. Furbo 

perché mente alle donne per sedurle, subdolo per il fatto che conosce i modi in cui risolvere 

i problemi con Donna Anna o Donna Elvira. E potente come aristocratico che può fare ciò che vuole 

senza perdere la posizione dominante (l’atteggiamento verso Masetto e Zerlina). E prima di tutto 

libero, anche in maniera esagerata. La sua disinvoltura non ha limiti: imbroglia, spara, lotta, uccide, 

umilia, stupra, fuma e ride. Non ha paura di scegliere la strada del crimine, si diverte fuggendo 

dalla giustizia, si sente talmente potente da dimenticare il potere superiore cioè quello divino. 

E questa è la ragione del suo fallimento ...

 Il regista ci presenta Don Giovanni come una vittima del ventesimo secolo: quello pieno 

di sofferenza umana a causa delle guerre e della dittatura. Il protagonista del libretto di Da Ponte 

nella realizzazione “madrileña” costituisce una metafora del male. E’ come un demonio, il diavolo 

che si è manifestato nel XX secolo sotto la forma della dittatura di Stalin, di Mussolini, di Franco 

o di Hitler. 

 E così avviene anche nel dramma: Don Giovanni viene punito dal Commendatore che si rivela 

sul palco come una specie di deus ex machina sul grande cavallo e porta con sé il peccatore. 

La cosa strana è che sia il Commendatore sia Don Giovanni si spostano sul cavallo... in alto. 

Dunque Don Juan non è stato trascinato all’inferno, ma l’hanno sollevato... qui si possono 

cercare ambiguità inserite volutamente dal regista: cioè si potrebbe pensare che il protagonista 

andasse con il Commendatore in paradiso? Significherebbe allora che alla fine il male perda 

solo apparentemente e che in realtà venga premiato?

 Vale la pena di notare che nella presente realizzazione dell’opera il regista non rinuncia 

alla famosa “morale” alla fine dell’opera. Essa è costituita dalle immagini della fine della guerra 

dove tutti festeggiano la vittoria. Al centro del palcoscenico si trovano gli altri personaggi circondati 

dai giornalisti in cerca dello scoop. La conclusione è unica: viviamo nel mondo del consumismo 

dove tutto può diventare un prodotto: semplice e pronto per essere digerito.

 Don Giovanni di Alvarez è un mostro che si nasconde sotto l’apparenza di Dandy 

che “ci sa fare” realizzando la strategia del lavaggio del cervello. In questo non è lontano dalla politica 

che ci è fin troppo vicina nella nostra vita quotidiana.

 Abbiamo già avuto il Don Giovanni galante e il Don Giovanni mostro-dittatore. Cosa succede 

se l’attore in carne e ossa viene sostituito da ... una marionetta? Come presentare il personaggio 
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avendo a disposizione solo la voce e le corde appese su un pezzo di legno? Ecco la sfida! Prima 

di tutto è sicuramente più difficile far muovere la marionetta e darle vita, in seguito la forma 

dell’opera cambia completamente e ciò non vuol dire che la presentazione della vicenda tramite 

i pupazzi diventi più povera e meno suggestiva e neanche che le repliche del teatro di marionette 

siano riservate solo ai bambini.

 Il famoso Salzburger Marionetten Theater ha realizzato Don Giovanni di W.A. Mozart basando 

sul libretto di Lorenzo da Ponte. Il testo viene un po’ modificato ai bisogni del teatro di figura cioè 

ridotto e abbreviato. La storia del gran seduttore assume un significato completamente nuovo 

grazie alla presenza delle marionette che vivono solo durante lo spettacolo.

 Don Giovanni come marionetta svolge il ruolo più autentico. Il personaggio è interpretato 

da un fantoccio mosso dall’alto dal puparo. Perciò l’interpretazione è più viva: non c’è l’attore-uomo 

che interpretando il personaggio porta involontariamente con sé sul palcoscenico il suo bagaglio 

di esperienza che, anche se prezioso, da un certo punto di vista potrebbe ostacolare il modo 

in cui il pubblico percepisce il personaggio. Mentre nel caso di una marionetta, il ruolo 

da essa interpretato diventa ruolo-modello: c’è solo il fantoccio predestinato a fare il Don Giovanni. 

In questo modo abbiamo a che fare con una specie di exemplum. 

 Don Giovanni-marionetta è l’incarnazione del gran seduttore, il suo comportamento consiste 

come sempre nell’imbrogliare le donne e tutte le persone che potrebbero allontanarlo dall’obiettivo. 

Grazie alla meccanicità e all’artificiosità nei movimenti della marionetta, Don Giovanni finge ancora 

di più. Recitando sotto la forma del pupazzo si sente ancora più giustificato: non è autentico, 

è finto quindi può superare i limiti della morale ancora più facilmente. Nel mondo delle marionette 

tutto è possibile: si può uccidere il vecchio che è il padre di un’amante, è anche possibile deridere 

Donna Elvira che impazzisce d’amore per il protagonista, non è neanche proibito minacciare 

il servo e renderlo colpevole per salvare la propria faccia, conviene anche dormire con la contadina 

nel giorno delle sue nozze con un altro... Alla fine durante la realizzazione del teatro di Salisburgo, 

ci si diverte perché si guarda la vicenda da una certa distanza. Perché? Primo, le marionette 

vengono sempre associate con qualcosa di piacevole e divertente, sono come pupazzi per  bambini; 

secondo, la ricezione dell’opera è più facile perché il testo è abbreviato mentre la recitazione 

semplificata. Sul palcoscenico, oltre alla scenografia sullo sfondo, esiste solo la voce e i movimenti 

del personaggio-marionetta.

 Don Giovanni-pupazzo ha molti tratti umoristici: si muove freneticamente discutendo 

con Leporello delle sue intenzioni, abbraccia Zerlina avidamente sperando di conquistarla, 

balla attorno al tavolo con un bicchiere di vino in mano, ebbro di felicità poco prima dell’arrivo 

del Commendatore, picchia Masetto con un manganello e costringe Leporello a suonare la chitarra 

sotto la finestra di Donna Elvira...

 La forma in cui viene presentato il protagonista arricchisce la sua personalità: creata 

grazie ai precisi movimenti del puparo, e anche grazie alle bellissime voci dei cantanti d’opera: 



Don Giovanni canta con la voce di Cesare Siepi.

 Il seduttore-marionetta ci dà l’immagine di un bugiardo che di conseguenza viene punito 

finendo negli abissi dell’inferno (qui molti effetti speciali: fuoco e fumo inclusi). Di conseguenza 

Don Giovanni in questa realizzazione dell’opera sembra un vanitoso e tirato cicisbeo che oltrepassa 

i limiti del buongusto.

 L’esempio citato sopra dimostra che il teatro di figura continua a ispirare registi teatrali 

contemporanei che – in cerca di originalità – di tanto in tanto ricorrono a questa forma di espressione. 

Questo fa capire che la fortuna del teatro di animazione non si limita alle rappresentazioni popolari 

realizzate in piazza nei secoli passati, anche se è lì che nasce l’arte dei marionettisti e burattinai. 

 La storia di Don Giovanni viene reinterpretata molto spesso sia nel teatro sia nella letteratura, 

il mito del donnaiolo eterno è ben presente nell’attività artistica di oggi. Le versioni del mito 

realizzate da La Scala, il Teatro Reale di Madrid e da Salzburger Marionetten Theater dimostrano 

quanto la leggenda di Don Juan sia viva nell’attività artistica di oggi e quante trasformazioni subisca 

non perdendo il suo messaggio universale. Don Juan è sempre in evoluzione, ispira artisti sempre 

nuovi seducendoli con il suo imbattibile fascino. 
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Agnieszka Durlej

El sol del mundo se mira en el agua árabe en la tierra española

... para poder ensimismarse en la tranquilidad  de los ultratemporales y fabulosos 

arcos y de las columnas de estalactitas reflejadas en el agua. (Benthues, 2008:90)  

(trad. Durlej)

Alhambra, estupenda y fabulosa, luchó arduamente hasta el año 1492. Fue entonces 

cuando se rendió como la última fortaleza musulmana, durante el reino de los Reyes Católicos. 

Su esplendor agradecimos a la imaginación y habilidad artística de sus arquitectos y edificadores. 

Alhambra constituye un conjunto: palacio – jardín que comunmente se considera uno de los más 

magníficos en el mundo. Este maravilloso complejo consta de las siguientes partes: La Alcazaba  

y El  Alcázar de los Reyes Moros. Todo el espacio de Alhambra se enfoca en los patios 

que son muy significativos para este lugar. Los dos más conocidos son El Patio de los Arrayanes 

y El Patio de los Leones. El nombre Alhambra tiene su etimología en las palabras árabes: 

Al – Qalat – al – Hambra las que, traducidas literalmente, significan: El Castillo Rojo. El agua 

omnipresente es una caractrística particular en este sitio. Es un elemento de la naturaleza 

el que constituye algo inseparable de la cultura musulmana porque es una metáfora del tan deseada 

agua en el desierto donde aparece en unas cantidades extremadamente escaces. Además, 

vale la pena dedicar más atención al Salón de los Embajadores que está situado en el bastión, 

el que se suele llamar la Torre de Comares. El interior de Alhambra está decorado con una red 

de estucos esculpida en las paredes. Este recurso arquitectónico da la ligereza en su parte interior. 

La bóveda de La Sala de los Abencerrajes y la bóveda de La Sala de Dos Hermanas tienen 

la forma de las cúpulas. Estas cúpulas poseen un rasgo atronómico, es decir, su fondo representa 

un firmamento lleno de estrellas (Pałęcka, Sobański, 1991, en Durlej, 2012:21, 22).

 Alhambra está nombrada actualmente el orgullo de Granada. Además es el castillo, que tiene 

sus orígenes en la época de los moros, más visitado por los turistas. El día, cuando la fortaleza 

fue vencida, su último monarca, Boabdil, el veintigésimo rey de la dinastía de Nazaríes, lloraba 

(Benthues, 2008:90).

 Esta edificio, que depierta mucho la imaginación, fue, durante siglos, la fuente de inspiración 

para los escritores y para los poetas. Un poeta de la proveniencia árabe, Ibn Zamraka, admiraba, 

sobre todo, El Patio de los Leones, lo que expresó con  las siguientes palabras: 

Aun las estrellas querrían vivir ahí, en vez de girar eternamente en los cielos. (Benthues, 

2008:90) (trad. Durlej). 

Esta expresión describe, de una manera exacta, una belleza cósmica de este lugar.  

17



18

 Hans Christian Andersen, por su parte, nombró estos adornos finos de estucos como: 

„un fosilífero mercado de encajes” (Wierzbicka, 1997:86) (trad. Durlej).

 Los Moros tenían muchísimo afecto hacia su paraíso terrestre en Alhambra. Uno de los lemas, 

esculpidos en las paredes de Alhambra, dice: 

No hay en la vida nada peor, que ser ciego en Granada. (Wierzbicka, 1997:88) 

(trad. Durlej)

 También un escritor estadounidense de la época del Romanticismo, Washington Irving, 

escribía bajo una impresión muy fuerte de este lugar. Llegó a Alhambra en el año 1828 y, entonces, 

pasó tres meses en una de las cámaras palaciegas. Durante esta inspiradora estancia escribió 

su famosa obra Cuentos de la Alhambra. En su obra describió esta fortaleza mezcando las leyendas  

y la historia. Creó un mundo lleno de una cultura mágica y misteriosa del Oriente (Wierzbicka, 

1997:89). 

 El Profesor Zdzisław Żygulski, el teórico del arte y de la historia polaco, describió Alhambra 

de la manera siguiente:

Alhambra, descrita y analizada en centenas, si no en miles de redacciones, el palacio 
de una leyenda literaria cuyo nombre se da un sinfín de veces a las vías de la civilización humana 
como el sinónimo de la belleza y del misterio, es en sí misma algo extraordinario, que traspasa 
el círculo en el marco del cual se halla. Es el único palacio árabe en el mundo que permaneció 
con casi toda su belleza, lo que permite evidenciar las maravillas del Oriente y Las mil 
y una noches. Alhambra contiene la tradición de los palacios babilónicos, asirios, persas  
y helénicos, también de las residencias de los cesáreos romanas y de aquellos palacios, 
de los Omeyas, situados en los desiertos, pero su rasgo más significativo es su existencia 
concreta, la posibilidad directa de tocar. (Żygulski, 2007) (trad. Durlej)

 A casi todas las partes de este magnífico monumento les está dedicada una obra poética. 

Uno de los poemas es Poema de la puerta de Comares:

Soy corona en la frente de mi puerta:
Envidia al Occidente en mi el Oriente,
Al – Gani billah1 mándame que aprisa
paso dé la victoria apenas llame.
Siempre estoy esperando ver el rostro
del rey, alba que muestra el orizonte.
¡A sus obras Dios haga tan hermosas 
como son su temple y su figura!

 

 

1 Al – Gani billah – El vencedor por Dios: el sobrenombre del cual se apropió Mohamed V despés de la victoria 
de Algeciras en el año 1369. Fuente: http://www.alhambra.org/esp/index.asp?secc=/alhambra/alhambra_poemas.



 Alhambra, con esplendor  de sus salas, patios, senderos, arroyuelos ha inspirado  

a muchísimos artistas en diferentes sectores del arte. Lo más duradero de Alhambra es su encanto 

que no desaparece con el paso del tiempo. El encanto que siempre empuja a descubrir 

los nuevos secretos que Alhambra esconde en sus interiores finos detrás de los muros ascéticos 

que la rodean.
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Ewa Kucharska

Zacieranie się granic między realnością a fikcją, 
czyli podmiot wobec zła na podstawie opowiadania Czarny kot E.A.Poego

Czarny kot, jedno z najsłynniejszych opowiadań amerykańskiego pisarza E. A. Poe, wpisujące 
się w nurt literatury fantastycznej, ukazuje nieuchwytną, niedefiniowalną rzeczywistość, 
gdzie rozmazuje się granica między realnością a fikcją i na tym tle podnoszone są zagadnienia 
filozoficzno-antropologiczne, takie jak kondycja podmiotu, dwoistość natury ludzkiej czy problem 
istnienia zła. Celem niniejszego artykułu nie jest odpowiedź na żadne z możliwych do zadania 
pytań, lecz zarysowanie pewnej drogi rozumowania, wskazanie na jeden z kluczy do interpretacji 
dzieła. Tak oto, przedstawiwszy sylwetkę  tytułowego kota w kontekście tradycji, przejdę 
dalej od zagadnienia szaleństwa do koncepcji jednostki wyłaniającej się na tle wcześniejszych 
rozważań. 
 Narrator jakby mimochodem wspomina na początku opowiadania słowa swojej żony, 
która „częstokroć napomykała o rozpowszechnionym w starożytności wierzeniu, które we wszystkich 
czarnych kotach widziało przerzucone czarownice”. Zagadnienie złej wróżby nie pojawia się odtąd 
w tekście, lecz jest istotne dla rozumienia wizji świata autora i przesłania dzieła. W tradycyjnych 
wierzeniach czarny kot postrzegany był ambiwalentnie. Z jednej strony w Egipcie i innych kulturach 
kot był szanowany i otaczany boską czcią jako medium ze światem duchów. Kładziono nacisk 
na pozytywne cechy kota związane z jego naturą, takie jak lecznicze właściwości kociej śliny, 
uspokajające mruczenie oraz skuteczne tępienie gryzoni, ale i na kocie spojrzenie. Zwierzę 
ma bowiem w zwyczaju przyjmowanie zupełnie nieruchomej postawy; zamiera niby posąg, wpatruje 
się trwale w przestrzeń czy skupia wzrok na oczach człowieka. Kot, jak żadne inne zwierzę, wydaje 
się istotą myślącą, zastygającą w kontemplacji, zatem tajemniczą, której mądrość niedostępna 
jest człowiekowi. Natomiast w średniowieczu czarny kot był jednym z wcieleń diabła, złowrogim 
towarzyszem czarownic, a więc również powiązany był z rzeczywistością duchową. Powoływano 
się na magiczną symbolikę czerni, ale również – na wspomnianą już naturę kota, na jej niepokojące 
aspekty, takie jak niezależny tryb życia, niewytłumaczalne agresywne zachowania, nocna aktywność 
i – znowu – złowieszcze, hipnotyzujące spojrzenie.
 Centralną postacią opowiadania jest tytułowy czarny kot. Kwestią, na którą należy zwrócić 
uwagę, a która pozwala lepiej zrozumieć dzieło, jest „podwójność” kota. Otóż tytuł sugeruje, 
że będzie mowa o jednym zwierzęciu, podczas gdy w utworze pojawiają się dwa koty, jednak niemal 
identyczne, gdyż po zamordowaniu Plutona bohater przygarnia kolejne stworzenie, do złudzenia 
podobne do dawnego, z drobną różnicą: pręgą przypominającą sznur szubieniczny. Dwa czy jeden? 
Jeśli dwa, to albo sobowtór, albo duch, a więc ten sam kot, lecz pod inną postacią. 
 W utworze pojawia się motyw szaleństwa. Sam narrator co prawda nie przypisuje sobie obłędu, 
choć przyznaje, rozpoczynając swoją spowiedź: „własne zmysły odmawiają mi swego świadectwa”. 

Cóż zatem? Skoro nie może powołać się na przytomność umysłu, czyż nie znajduje się w stanie 



pewnej psychicznej niedyspozycji? Czyż takie wyznanie nie wskazywałoby raczej na niemożność 
wyznaczenia wyraźnej granicy między tym, co zwiemy „normalnością”, a szaleństwem? 
Gdzie kończy się poczytalność a zaczyna urojenie? Pomijając jednak przestrzeń intersubiektywną, 
należy stwierdzić, że dla jednostki istnieje przede wszystkim świat wewnętrzny, zamknięty 
dla publiczności, nieznajdujący wyrazu w słowach, świat subiektywny, do którego dostępu 
pozbawione są inne umysły. Powiemy: narrator to osoba szalona, wierząca – jak każdy wariat 
– w prawdziwość swojego świadectwa. Pozwala nam obserwować zasięg swojego obłędu, 
zaczynając od urojeń dotyczących złowróżbnych znaków, np. płaskorzeźby zamordowanego 
kota, czy ujawniając swoje przekonania mające wpływ na antypatyczne nastawienie w stosunku 
do bohatera. Paranoiczna jest relacja z kotem, który przestaje być zwykłym zwierzęciem, lecz staje 
się równouprawnioną istotą, myślącą i czującą, zdolną do świadomych, nawet wyrachowanych 
zachowań. Czymże jest choroba psychiczna, jeśli nie zatapianiem się w subiektywną rzeczywistość, 
poddawaniem się siłom własnych imaginacji? Warto znowu nawiązać do tradycji, choćby do kultu 
szaleństwa jako uprzywilejowanego geniuszu w okresie romantyzmu, kiedy obłąkany uważany 
był za wybrańca bogów, za medium, które niczym ten tradycyjnie pojęty kot widzi więcej niż inni, 
któremu dostępne są głębsze tajemnice istnienia. Otóż wydaje się, że alkoholizm bohatera 
wcale nie banalizuje jego przypadku, wręcz przeciwnie: alkohol działa podobnie do narkotyków 
wywołujących szamańskie wizje czy oparów, którymi odurzali się kapłani w wyroczniach antycznej 
Grecji, by przewidzieć przyszłość. Podobnie, za sprawą alkoholu została obudzona tajemnicza 
siła; jest ją niestety zło. 
 W opowiadaniu kryje się wiele kwestii filozoficznych, a najwyraźniejszy jest problem 
istnienia zła. Poe wydaje się uznawać zło za zjawisko irracjonalne, niewytłumaczalne, wymykające 
się poznaniu i ratio. Nie możemy głównego bohatera posądzać o wyrachowanie, nie przypisujemy 
zła jego własnej woli, bo daje się on złem powodować, ono w nim działa, pojawiając się dopiero 
na pewnym etapie jego życia, mianowicie wraz z popadnięciem w alkoholizm. Ostateczny triumf 
zła, czyli zabójstwo żony, następuje zupełnie niespodziewanie, jakby przypadkowo. Wiemy, 
że bohater nie jest sobą, porusza się zatem na granicy jawy i snu, zapytamy więc, gdzie leży wina 
bohatera, skoro to nie on działał, ale zło działało w nim. Na pograniczu rzeczywistości i ułudy, 
kiedy jednostka nie panuje na sobą, kiedy wszelkie środki obronne i zapobiegawcze, jak sumienie, 
zostają uśpione, dramat rozgrywa się w przestrzeni interpersonalnej. 
 Tak nam zostaje przedstawiona dwoistość natury ludzkiej, podmiotu, który nie jest stałą, 
silną jednostką, lecz jest słaby, wiotki, chwiejny. Od tego bytu powodowanego złem nic nie zależy, 
wola przestaje mieć znaczenie. Nasza natura charakteryzuje się podatnością na destabilizację, 
degenerację, a człowiek gotów jest w każdej chwili zamienić się z jednostki dobrej, tkliwej 
i kochającej w mordercę żyjącego nienawiścią do reszty świata, w którym trudno postawić 
wyraźną granicę między rzeczywistością a fikcją, jest on bowiem podwójny: urojenie nakłada 
się na realność rządzoną prawami logiki, gdzie łatwo można odtwarzać związki przyczynowo-
skutkowe. Czy jednak w próbach wyjaśnienia zła rozum nie zawodzi? Czy rozum jest w stanie 
przyjąć tezę, że to wyimaginowany obraz kota ostatecznie popchnął narratora do zabójstwa, 

spełniając jednocześnie złą wróżbę? 
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Michał Karbasz

Literackie inspiracje w twórczosci J.R.R. Tolkiena

 CZĘŚĆ PIERWSZA

Tolkien jest przykładem osoby, którą wyobraźnia przywiodła do sławy, bogactwa i, co ważniejsze, 

do samorealizacji – przelania na papier wizji, która towarzyszyła mu od dziecka. Umysł 

pisarza był przepełniony mnóstwem wątków pochodzących z powieści, w których zaczytywał 

się od młodości. Początkowo fascynował go Chaucer i Dunsany, z czasem odkrył Williama 

Morrisa, który – podobnie jak Tolkien – odznaczał się bujną wyobraźnią, a którego twórczość 

pozostawała pod silnym wpływem Waltera Scotta (szczególnie serii Waverley), Chaucera i Keatsa, 

co zaowocowało stworzeniem alternatywnego świata przepojonego motywami średniowiecznymi. 

Na wyobraźnię późniejszego autora Władcy Pierścieni, do czego sam się przyznawał, szczególnie 

podziałały takie utwory Morrisa jak Sigurd the Volsung and the Fall of the Nibelungs, The House 

of Wolfings, Las za światem i jego najdłuższe dzieło, The Well at the World’s End, którego fabuła 

osadzona jest w świecie paralelnym do średniowiecznej Anglii, jednak przenikniętym magią 

i nieznającym chrześcijaństwa. Taki obraz jest ściśle powiązany z wyobrażeniem fantastycznego 

świata Tolkiena, Śródziemia, i jego nacji1.

 W pięciu rozdziałach niniejszego artykułu, podzielonego z racji obszerności tematu 

na dwie części, postaram się wskazać najistotniejsze elementy eposów i różnorakich dzieł 

literatury europejskiej, które – bądź to pośrednio, bądź wprost – stały się inspiracją dla Tolkiena 

i umożliwiły mu – niczym z czarodziejskiego Sampo2 – nieskończone tworzenie światów, mitów 

i zdarzeń odmieniających spojrzenie niejednego czytelnika na rzeczywistość. Warto dodać, 

że tak wielkie oddziaływanie na wyobraźnię czytelnika zawdzięcza Tolkien w dużym stopniu 

instynktownemu rozumieniu archetypów, których koncepcję stworzył dla psychologii Jung. 

W jego twórczości odnajdziemy wiele obrazów postaci „pierwotnych”, a odbiorcy bez trudu mogą 

się z nimi utożsamić.

 1. O tym, jak Bilbo wykradł złoty puchar z leża duńskiego smoka, czyli inspiracja Beowulfem

 Za tym, że zainteresowanie Tolkiena Beowulfem prowadziło go aż do obłędu, przemawia 

chociażby relacja jednego z uczestników wykładów o historii szwedzkiego księcia. Student pisał 

o tym, jak profesor „cichaczem zakradał się pod katedrę i nagle zaczynał grzmieć, recytując 

1 Hobbici byli utożsamiani przez Tolkiena z Anglikami, Shire – z regionem, w którym autor się wychował.
2 Naczelnego artefaktu mitologii fińskiej, Kalewali, o którym więcej w części drugiej.
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początek poematu w staroangielszczyźnie”3. Tolkien zapoznał się z Beowulfem jeszcze w szkole 

King Edward’s w roku 19054 i od tego momentu rozpoczęła się jego fascynacja heroicznym 

eposem.

 W wieku 13 lat Tolkien miał już opanowane podstawy staroangielskiego, mógł więc przeczytać 

Beowulfa w oryginale. Do tego nadzwyczajnego zainteresowania przyczynił się fakt, że Tolkien 

już na tym etapie życia zdecydowanie kroczył ścieżką filologa. Spisany w X wieku epos interesował 

go więc ze względu na to, iż był jednym z najstarszych dzieł literatury staroangielskiej. Była to jednak 

fascynacja słodko-gorzka: chociaż Beowulf jest uważany za zabytek literatury angielskiej, jego fabuła 

oderwana jest zupełnie od obszaru Wysp Brytyjskich, a akcja w całości toczy się na terenach 

Skandynawii. Główny bohater jest Szwedem, a fantastyczne stwory – zamiast Anglii – pustoszą 

Danię. Ta rozczarowująca lokalizacja akcji poematu wzbudziła w młodym Tolkienie chęć stworzenia 

zbioru mitów, którymi Anglicy mogliby szczycić się jako własnymi. Kiedy więc, tuż przed wojną, 

przystąpił do tworzenia pierwszych, luźnych szkiców historii mających stać się potem zaczątkiem 

Silmarillionu, oczywiste było, że bohaterskie czyny nieustraszonego wojownika, spisane w języku, 

któremu wtedy całkowicie dał się już pochłonąć, będą jednym z głównych źródeł inspiracji, co Tolkien 

sam później przyznał w jednym z listów napisanych po wydaniu Hobbita.

 Chociaż wpływy Beowulfa widoczne są zarówno w Hobbicie, jak i we Władcy Pierścieni, 

to pierwsza z historii bardziej niż cokolwiek innego zaczerpnęła z niego elementy scenerii, sylwetki 

bohaterów i wątki przygodowe5. We Władcy Pierścieni natomiast echo Beowulfa pobrzmiewa poprzez 

mroczny ton opowieści i epicką doniosłość opisywanych zdarzeń.  Głównym wątkiem Beowulfa 

jest przybycie tytułowego bohatera, bratanka króla, na dwór Hrothgara, duńskiego władcy, z misją 

zgładzenia straszliwego potwora Grendela. Wojownik magicznym mieczem zabija niepokonanego 

dotąd stwora, po czym w podwodnej pieczarze stacza walkę z jego matką. Potwory zamieszkujące 

w jaskiniach są powszechnym motywem występującym w literaturze fantastycznej. Wielokrotnie 

korzystał też z niego Tolkien – Śródziemie pełne jest ciemnych, niezbadanych miejsc, w których 

z równym powodzeniem odnaleźć można wielkie skarby, jak i własną zgubę. Przykładowo w Hobbicie 

Bilbo Baggins gubi się w jaskini  Golluma – poczwary niebudzącej może takiego przerażenia jak 

Grendel, ale nie mniej przewrotnej i zabójczej. W czwartej księdze Władcy  Pierścieni główny 

bohater zostaje zdradzony w mrocznej jaskini i wydany na pastwę pajęczycy Szeloby. Takie 

sceny czytelnik Tolkiena odnajdzie podczas lektury niemalże co chwilę. Warto zatrzymać się 

na moment nad mieczem, który dzierżył Beowulf podczas walki z Grendelem. Miecze, często 

magiczne, są najbardziej typowym orężem, jakiego bohaterowie powieści używają do zwalczania 

zła panoszącego się na świecie. Niedorzecznym byłoby stwierdzenie, że Tolkien, wkładając 

miecze w ręce kreowanych postaci, miał w głowie tylko obraz sceny walki ze staroangielskiego 

3 M. White, Tolkien. Biografia, przeł. K. Majchrzak, M. Majchrzak, Poznań 2003, s. 92.
4 Ibidem, s. 33.
5 Warto pamiętać, że początkowo Hobbit był bajką przeznaczoną dla uszu dzieci Tolkiena – stąd łagodniejszy 
(choć niepozbawiony mrocznych elementów) wydźwięk opowieści. 
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eposu, lecz jeden aspekt tego pojedynku zwraca szczególną uwagę. Po zakończonej już walce 

i śmiertelnym ugodzeniu matki Grendela miecz, który Beowulf znalazł w podwodnej pieczarze, topi 

się pod wpływem złej mocy potwora. Podobny motyw odnaleźć można w scenie zranienia Froda 

przeklętą bronią Morgulu. Ostrze wystawione na światło dzienne topi się na oczach hobbitów.

 Zarówno w Beowulfie, jak i we Władcy  Pierścieni istotne są obrazy sal biesiadnych, 

a także dworów królewskich i rytuałów na nich obowiązujących. Pisarz włożył nawet w usta jednego 

z bohaterów, opowiadającego o stolicy Rohanu Meduseld6, te same słowa, którymi autor Beowulfa 

opisuje dwór Hrothgara. Także procedura spotkania z władcą, rozmowy ze strażnikami i złożenie 

broni przed wejściem do Złotego Dworu odpowiadają tym, które odnajdzie się w staroangielskim 

eposie.

 Postaci występujące w opowieściach Tolkiena, ich imiona i modele mają swoje źródła w różnych 

dziełach. W przypadku Beowulfa widać to na przykładzie niepozornej, lecz jednej z najważniejszych 

postaci Władcy Pierścieni. Niziołek, który w pierwszych etapach powstawania dzieła nie wiedział 

jeszcze, gdzie zakończy swoją podróż, nosił imię o lekkim i zgodnym z jego naturą brzmieniu 

„Bingo”. Pochodziło ono od ulubionych zabawek pociech Tolkiena, jednak w żadnym wypadku 

nie pasowało do mrocznego charakteru, jaki pojawia się w kolejnych rozdziałach powieści. Pisarz 

był niezwykle skrupulatny podczas dobierania imion i tworzenia nazw własnych. Również w tym 

wypadku sięgnął po imię jednego z bohaterów Skandynawii wymienione m.in. w Beowulfie. Fródi, 

starożytny król, był uważany za jednego z najpotężniejszych monarchów Północy. Co ważniejsze, 

za jego rządów panował w krainie pokój zbudowany nie na terrorze, ale na szacunku do mądrości 

i władzy, którymi odznaczał się Fródi. W eposie można odnaleźć fragment mówiący, że „nie 

było też złodziei ani bandytów, tak, że na wrzosowisku Jalangra złoty pierścień leżał nietknięty 

całymi latami”. Powiązania z Władcą Pierścieni są wyraźne. Misją Froda, głównego bohatera, 

jest zniszczenie złotego pierścienia w odległym Mordorze, jednak jeszcze istotniejsze wyzwanie 

stanowi pokusa przywłaszczenia sobie potężnego artefaktu. Ponadto, we wspomnianej już czwartej 

księdze, Faramir dwukrotnie powtarza, że nie wziąłby go, „nawet gdyby leżał na środku drogi”7. 

 Tolkien zaczerpnął też z poematu nazwę całego plemienia – wyraz „ork” pochodzi 

od staroangielskiego „orcneas” i jest używany przy opisie potworów uznawanych za „pomiot Kaina”8. 

Rohirrimowie, w Tolkienowskim świecie jeden z walecznych narodów północy, zarówno z wyglądu jak 

i z obowiązujących ich zwyczajów i etykiety, przypominają bitnych Skandynawów, a wiele ich nazw 

skonstruowanych jest na bazie staroangielskiego.

 Najbardziej widocznym w Hobbicie motywem zaczerpniętym z Beowulfa jest drobna 

z pozoru kradzież złotego pucharu, która w obu dziełach doprowadza do katastrofy – przebudzenia 

i zdenerwowania smoka – co oczywiście skutkuje znacznym pogorszeniem stanu murawy 

6 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Dwie Wieże, przeł. M. Frąc, C. Frąc, Warszawa 2001, s. 106.
7 Ibidem, s. 269.
8 Wątek biblijny pojawił się prawdopodobnie wskutek „kreatywnego przekładu” średniowiecznych mnichów. 



i zmniejszeniem zaludnienia okolicznych miast i wiosek. W poemacie jest to epicki koniec Beowulfa. 

Bohater, teraz już król, po 50 latach względnego spokoju wyrusza, aby stawić czoło bestii. W walce 

zabija gada, jednak sam umiera wskutek odniesionych ran. Podobnie w powieści Tolkiena – hobbit 

Bilbo lekkomyślnie kradnie ze skarbca smoka Smauga złoty puchar, a rozwścieczony smok odcina 

bohaterom drogę ucieczki i atakuje pobliskie miasto.

 2. O tym, jak krasnolud Gandalf stracił oko, czyli inspiracja Eddą Poetycką

 Każdy badacz literatury bądź też miłośnik prozy Tolkiena (jest wysoce możliwe, że oba terminy 

nie muszą się wykluczać), który sięgnie po najstarszy zabytek literatury islandzkiej, czyli Eddę 

Poetycką, szybko przekona się, jak cennym źródłem inspiracji była dla pisarza. Tolkien zapoznał 

się z Eddą na studiach i mimo że wskazywał na Beowulfa jako na utwór literacki, który wywarł 

na niego największy wpływ, wprawny czytelnik odnajdzie znacznie więcej zamierzonych lub mniej 

świadomych powiązań właśnie z Eddą.

 Uśmiech na twarzy czytelnika pojawi się już na początku pierwszej z dziesięciu Pieśni 

Bogów. Bogowie lepią z gliny karłów – Tolkienowskie krasnoludy, o których powstaniu dowiadujemy 

się z Silmarillionu. Warto porównać oba fragmenty:

Tam wtedy Modsognir stworzony został,
Najznamienitszy, Durin jako drugi;
Ci ulepili z gliny mnóstwo karłów
Na podobieństwo ludzkie - tak zaświadczył Durin.

Edda Poetycka, Völuspá, strofa 10, przeł. A. Załuska-Strömberg.

[…] Elfowie niegdyś sądzili, że krasnoludowie po śmierci wracają do ziemi i kamieni, 
z których powstali […]. Najsławniejszy z nich był w późniejszych wiekach Durin, ojciec 
plemienia najbardziej zaprzyjaźnionego z Elfami […].

Silmarillion, s. 66.

 Podobieństwa, które odnajdujemy w powyższych fragmentach, są na tyle oczywiste, 

że nie wymagają komentarza. Warto natomiast dodać, że zarówno w wierzeniach Skandynawów, 

jak i w Silmarillionie krasnoludowie utożsamiani byli ze znakomitymi kowalami służącymi bogom, 

elfom i ludziom, jednak ich największą słabością była chciwość, zamiłowanie do złota i kamieni 

szlachetnych. Co więcej, w kolejnej strofie Eddy odnajdziemy całą listę imion karłów, którymi  Tolkien 

nazwał wszystkich głównych bohaterów krasnoludzkich Hobbita. Zabiegu tego nie można 

już nazwać „podświadomą inspiracją”; był oczywiście celowy – Tolkien dbał o jak największy realizm 

swoich opowieści. Stąd wniosek, że jeśli w swoich powieściach umieszcza rasy występujące 

w mitach i wierzeniach, a więc i funkcjonujące w świadomości ludów, których literatura tak bardzo 

go fascynowała, „transplantacja” imion dodaje jego powieści posmaku realizmu. Jako ciekawostkę 

można wspomnieć fakt, że na islandzkiej liście karłów pojawia się… Gandalf, którego imię dopiero 
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wraz z rozwojem Hobbita przypisane zostało mędrcowi.

 Nie rozstając się z tematem mędrców, przejdę teraz do jednego z ciekawszych porównań, 

a mianowicie Gandalfa i jego pierwowzoru – skandynawskiego boga Odyna, którego postać 

godna jest szczególnego zainteresowania ze względu na to, że dała początek dwóm zupełnie 

przeciwstawnym sobie bohaterom powieści Tolkiena. W wierzeniach skandynawskich Odyn 

był najstarszym z Asów9, twórcą świata i dawcą życia. Jedną z domen, które reprezentował, 

była mądrość, pożądana przez niego ponad wszystko. By ją zdobyć, ponosi ofiary – najpierw oddaje 

oko olbrzymowi Mimirowi w zamian za łyk wody ze studni wiedzy, a następnie wiesza się na konarach 

kosmicznego drzewa Yggdrasil, przebity własną włócznią, po to, by nauczyć się magicznych pieśni 

i run. Wierzono, że stworzył alfabet runiczny i potrafił wykorzystywać drzemiące w nim moce. 

Odyn przemieszczał się pomiędzy światami na najszybszym z wierzchowców – ogierze Sleipnirze. 

Towarzyszyły mu także inne zwierzęta – przynoszące mu codziennie wieści kruki oraz dwa wierne 

wilki.

 Przyjrzyjmy się teraz postaci Gandalfa. Z Silmarillionu dowiadujemy się, że jest potężnym 

duchem, „najmądrzejszym spośród Majarów”10, nawiedzającym Elfów w postaci niewidzialnej 

i podsuwającym im piękne wizje, a następnie na stałe już wysłanym w ludzkiej powłoce 

do Śródziemia. „Przełożoną” Gandalfa była Nienna, jedna z Valarów (duchów wyższych rangą), 

od której nauczył się miłosierdzia. Ta cecha zdecydowanie odróżnia go od Odyna, gdyż tamten 

nierzadko uciekał się do przemocy, bywał okrutny i podstępny. Łączył ich natomiast wygląd 

– Odyn często ukazywał się jako siwobrody starzec w spiczastym kapeluszu, z kosturem w ręku, 

taka też była postać, jaką przybrał w Śródziemiu Gandalf. Wspólna była im także znajomość 

run – jest to wiedza, która w Eddzie stanowi przedmiot pożądania, a we Władcy  Pierścieni 

spotyka się z uznaniem towarzyszy czarodzieja. Ponadto w Dwóch Wieżach Gandalf dosiada 

Cienistogrzywego – najszybszego rumaka wywodzącego się z prastarej, szlachetnej rasy koni. 

W tym miejscu jednak kończą się podobieństwa – koncepcja Gandalfa jako inkarnacji Odyna 

ustępuje mrocznym stronom charakteru tego drugiego. Sam Tolkien w swoich listach twierdził, 

że chociaż Gandalf „ma coś z Odyna”, nie jest z nim identyczny11. Istnieje parę przesłanek, 

żeby w Odynie odnajdować model jeszcze innej postaci – głównego antagonisty Władcy Pierścieni, 

Saurona. Czarnoksiężnik nie od zawsze był zły. W boskiej hierarchii Ardy (Tolkienowskiej Ziemi) 

zajmował miejsce na jednym szczeblu z Gandalfem, jednak, zwiedziony przez Melkora, znikczemniał 

i zaczął wykorzystywać swoją mądrość i wiedzę na własny użytek. Elementem, który najbardziej 

wydaje się upodabniać go do północnego bóstwa, jest postać, jaką przybiera we Władcy Pierścieni 

– wszystkowidzącego oka, koncentrującego całą jego moc i wiedzę, którym rządzi Śródziemiem 

i je terroryzuje. Także Odyn często występował pod postacią jednookiego starca i, tak jak Sauron, 

9 Istoty cechami przypominające bogów występujących w mitologii greckiej.
10 Idem, Silmarillion, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 2009, s. 50.
11 Idem, Listy, red. H. Carpenter,  przeł. A. Sylwanowicz, Poznań 2000, s. 180. 
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mianował się władcą świata, bezlitośnie usuwając przeciwników. Ponadto, co także wskazuje 

na podobieństwo do Odyna, jednymi z jego najwierniejszych sług były wilki.

 Bestiariusz Eddy jest niezmiernie bogaty, a szczególnie ciekawą pozycję zajmują 

w nim zwierzęta. Pełnią role heroldów, strażników, myśliwych, są także zwiastunami Ragnarök 

– dnia zmierzchu bogów. Wspomniany już rumak, którego dosiadał Odyn, był jednym z wielu koni, 

które w mitologii skandynawskiej posiadały nadzwyczajne umiejętności. Był szybki, bez trudu 

wzbijał się w powietrze i przemierzał wodę. Konie były istotami dobrymi, ochoczo służyły 

bogom i ludziom. Podobnie we Władcy  Pierścieni – Aragorn dosiada wierzchowca o imieniu 

Brego i nazywa go przyjacielem. Wymieniony wcześniej Cienistogrzywy wywodzi się ze 

starożytnej rasy koni obdarzonych niegdyś darem ludzkiej mowy. Rohirrimowie w elfickim języku 

wymyślonym przez Tolkiena to po prostu „władcy koni”. Odpowiednikiem koni, których dosiadali 

słudzy Saurona, a później także Sarumana, kolejnego z antagonistów powieści, były wilki. 

W przeciwieństwie do Eddy, we wszystkich swoich dziełach Tolkien przedstawia te stworzenia 

jako istoty bezwzględnie złe. W Hobbicie osaczają bohaterów podczas jednej z przygód, 

podobnie we Władcy Pierścieni – ich złowieszczy skowyt przeraża Drużynę Pierścienia, ponagla 

do ucieczki, co ostatecznie kończy się walką. Na specjalną uwagę zasługuje jednak obraz wilków 

ukazany w opowieści o Berenie i Lúthien, zawartej w Silmarillionie. Kochankowie, aby odzyskać 

jeden z trzech świętych klejnotów, które przywłaszczył sobie Morgoth zasiadający w mrocznych 

komnatach swojej twierdzy Angbandu, uciekli się  do podstępu: za pomocą czarów przywdziali 

skórę dwóch zgładzonych wcześniej potworów – ogromnego wilka Draugluina oraz nietoperzycy 

Thuringwethil. W tym przebraniu docierają pod bramy Morgotha i w normalnej już postaci odzyskują 

Silmaril. W drodze powrotnej zaskakuje ich jednak praojciec wszystkich wilków – Carcharoth. 

Beren, co prawda, osłania Lúthien, ale okupuje to stratą ręki, w której trzymał Silmaril. Pieśń 

o Berenie i Lúthien była ulubionym i najbardziej osobistym utworem Tolkiena, jaki kiedykolwiek 

on napisał12. Inspirację do jego stworzenia czerpał także z drogich mu tekstów. Chociaż główny, 

miłosny wątek opowieści wydaje się nosić znamiona Romea i Julii czy, korzeniami sięgających 

czasów panowania Celtów, opowieści o Tristanie i Izoldzie, to wykazuje sporo podobieństw 

do jednej z pieśni eddyjskich. Opowiada ona historię walki Asa Tyra, bóstwa sprawiedliwości, 

z wilkiem – pomiotem złego boga Lokiego. Zamiarem Tyra było spętanie Fenrira i uwięzienie 

go aż do czasu końca świata, jednak podczas starcia wilk odgryza mu – podobnie jak Berenowi 

– rękę i, podobnie jak Beren, zyskuje on przydomek „jednoręki”. Warto także zwrócić uwagę na to, 

że Odyn wielokrotnie przemieniał się w zwierzęta, aby podstępem osiągnąć swój cel. W innym 

miejscu dowiadujemy się ponadto, że jego małżonka Frigg, bogini małżeństwa i ciepła domowego 

(a takie wrażenie wzbudza u czytelnika piękna Lúthien), przybierała strój sokoła, który pozwalał 

jej unosić się w powietrzu. W rozbudowanym legendarium Tolkiena odnajdziemy także wiele innych 

zwierząt odgrywających ważną rolę w wydarzeniach, jakie dotykają mieszkańców Śródziemia: orły 

12 M. White, op. cit., s. 81.
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utożsamiane były z ptakami królewskimi, kruki natomiast przynosiły wieści zarówno postaciom 

dobrym, jak i tym niegodziwym. Niewątpliwie – wraz z pochłanianiem przez młodego Tolkiena 

kolejnych mitologii pełnych fantastycznych stworzeń, między innymi Eddy – ich obrazy przeniknęły 

do jego świadomości i stały się oczywistymi elementami wykorzystanymi przy tworzeniu 

wymyślonego świata.

      CZĘŚĆ DRUGA

 3. O tym, jak Tom Bombadil przemierzał radośnie Finlandię, czyli inspiracja Kalewalą

 Pewnego dnia, podczas szukania w oksfordzkiej bibliotece podręczników potrzebnych 

do nauki, Tolkien przypadkowo natrafił na gramatykę języka fińskiego. Tego roku wypadł w sesji 

egzaminacyjnej nieco słabiej niż w pozostałych – więcej uwagi poświęcił bowiem nauce fińskiego, 

który zafascynował go i zupełnie pochłonął. Język ten stał się bazą dla stworzenia Quenii – mowy 

Elfów, co było równie istotne dla jego przyszłej kariery pisarskiej jak to, że fiński zwrócił uwagę 

Tolkiena na Kalewalę – zbiór pieśni i opowieści krążący w tradycji ustnej aż do XIX wieku, 

kiedy to fiński uczony Elias Lönnrot postanowił spisać legendy, co miało służyć zbudowaniu 

tożsamości narodowej Finów. Po okresie intensywnej nauki Tolkien powrócił do Kalewali – tym razem 

przeczytał ją w oryginale i to właśnie wtedy zapragnął stworzyć podobną epopeję dla Anglii. 

 Porównywanie obu dzieł zacząć można od Tolkienowskiego początku, czyli stworzenia świata 

opisanego w Silmarillionie. Nikomu chyba nie wyda się zaskakujące, że skoro Tolkien, tak bardzo 

zafascynowany fińskim, oparł na nim jeden z autorskich języków, to występujące w nim nazwy 

częściowo się pokrywają. I tak Ilúvatar – bóg i stworzyciel Ardy, nosi imię podobne do potężnego 

ducha przestworzy – Illmatar13. Synem Illmatar był Vejnemejnen14, „pieśniarz czarodziejski i zaklinacz 

Kalewali”15. Vejno przyczynił się do stworzenia życia na Ziemi, a później stał się jej stróżem. 

Niezwykły wydawał się jego sposób bycia: radośnie przemierzał całą krainę Kalewy wzdłuż 

i wszerz, a jego pieśni, którym zdawało się nie być końca, miały moc kształtowania rzeczywistości. 

Nawet ogólny zarys postaci od razu skojarzy się czytelnikowi Tolkiena z osobą Toma Bombadila, 

pełną tajemnic, o niewyjaśnionej przeszłości. Wiadomo o nim tylko tyle, że jest jedną z najstarszych 

istot zamieszkujących Ardę. We Władcy  Pierścieni bohaterowie spotykają go w Starym Lesie, 

gdzie jego główne zajęcie to beztroskie przeskakiwanie z jednego miejsca na drugie i nucenie  

radosnych pieśni, które w momencie zagrożenia okazują się mieć, podobnie jak w przypadku 

zaklinacza Vejno, magiczną moc – odpędzają złe duchy, władają naturą, itd. Z listów Tolkiena 

13 E. Lönnrot, Kalewala. Epopeja fińska, oprac. Janina Porazińska, Warszawa 1985.
14 Zwany także zaklinaczem Vejno.
15 Ibidem.
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dowiadujemy się co prawda, że sam pomysł stworzenia postaci Bombadila wziął się od lalki, 

która utkwiła w toalecie w trakcie zabawy dzieci. Tolkien w dość niewybredny sposób ułożył 

wtedy historyjkę o Tomie, spotykającym przy okazji swoich przygód Złotą Jagodę – nimfę wodną. 

Pomimo mało chlubnego rodowodu Bombadil z czasem otrzymał cechy, dzięki którym przypomina 

tajemniczego pieśniarza z fińskiej epopei, co uczyniło go jedną z bardziej intrygujących postaci 

Władcy Pierścieni.

 Z historią Vejno związane jest powstanie najważniejszego przedmiotu magicznego mitologii 

fińskiej, wspomnianego już wcześniej młynka Sampo. Brat Vejno, kowal Ilmarinen, wytopił 

go w zamian za rękę córki czarownicy, władczyni sąsiadującej z Kalewalą krainy Pohjoli. Sampo 

posiada trzy specjalne właściwości – produkuje nieskończone ilości soli, mąki i złotych monet, 

zapewniając tym samym niebywałą potęgę i dobrobyt jego posiadaczowi. Niestety, chytra wiedźma 

nie dotrzymuje obietnicy, a rozczarowany Ilmarinen wraca do domu. Jednakże po jakimś czasie, 

z myślą o przymierającym głodem narodzie, bracia wyruszają na bojową wyprawę, aby odzyskać 

Sampo. Bohaterom Kalewali udaje się odebrać chroniony przez zbrojnych i magiczne bramy 

młynek, wcześniej jednak muszą przelać wiele krwi jego obrońców. Do podobnych czynów popycha 

bohaterów Władcy Pierścieni tytułowy przedmiot, wzbudzający chciwość już samym swoim blaskiem; 

wokół potężnego pierścienia toczą się wojny, samym swoim istnieniem zmienia losy wszystkich 

krain, w jakich się pojawia.

 Ostatnia z istotnych historii wykazujących spore podobieństwa do fińskich pieśni opowiada 

o ludzkim wojowniku, Túrinie Turambarze. Jest to piękny, choć tragiczny utwór, w którym Tolkien 

zastanawia się nad znaczeniem i siłą losu. Ojciec Túrina słyszy z ust Morgotha przekleństwo 

obciążające jego i całe jego potomstwo. W opowieści jesteśmy świadkami dojrzewania młodego 

Túrina, sprowadzającego, często niezamierzenie, nieszczęście i cień na siebie i wszystkich, 

z którymi przebywa. Po wielu trudnych decyzjach i przejściach odnajduje w końcu spokój u boku 

pięknej Níniel. Z czasem okazuje się jednak, że jego wybranka straciła pamięć wskutek smoczej 

magii, a czytelnik dowiaduje się, że jest ona siostrą Túrina. Następnie jesteśmy świadkami sceny 

o schemacie rodem z Romea i Julii – Túrin walczy ze smokiem i zabija go, jednak nie zachowuje 

wystarczającej ostrożności i nieprzytomny osuwa się na ziemię pod wpływem jadu sączącego 

się ze smoczego ciała. W momencie śmierci smoka z Níniel zostaje zdjęty czar niepamięci, 

która – widząc  nieruchome ciało męża/brata – z rozpaczy rzuca się w przepaść. Po chwili 

nieświadomy niczego Túrin odzyskuje przytomność, jednak gdy dowiaduje się o losie swojej żony 

– przeświadczony, że klątwa Morgotha ostatecznie się dopełniła – wbija trzon miecza w ziemię 

i prosi ostrze o odebranie mu życia – taki też jest jego koniec. Niemalże identyczny wątek 

odnajdziemy w Kalewali – Kullervo, również wygnaniec, od dziecięcych lat narażony na pogardę, 

z czasem staje się mściwy i nieczuły. Gdy pewnego razu spotyka żebraczkę, uwodzi ją, a ponieważ 

okazuje się, że to jego siostra, dziewczyna ze wstydu popełnia samobójstwo. Kiedy nieświadomy 

pokrewieństwa Kullervo odnajduje martwe ciało siostry, nabija się na własny miecz.
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 Tolkien, stawiając sobie za cel stworzenie „ulepszonej Kalewali”, najwyraźniej świadomie 

użył pewnych rozwiązań fabularnych oraz postaci wzorowanych na poemacie. Poszerzył 

jednak funkcjonujące już mity o nowe wątki, czym w szczególny sposób ubogacił epopeję.

 4. O tym, jak Aniołowie wyśpiewywali Ziemię, czyli inspiracja Biblią

 Chociaż słowo „Bóg” nie pada w ani jednym utworze Tolkiena, on sam uważał, że wymyślona 

przez niego mitologia jest głęboko religijna, a Władcę  Pierścieni postrzegał „jako opowieść 

chrześcijańską, nawet katolicką”16. Co więcej, zależało mu na tym, aby wzorce moralne przekazać 

raczej za pomocą przykładu niż dosłownej opowieści. Rzeczywiście, pomimo braku jakiejkolwiek 

religii i świątyń w krainie Śródziemia, postaci takie jak Frodo, Gandalf czy Galadriela prezentują 

wartości typowe dla chrześcijaństwa, a więc miłosierdzie, poświęcenie i pokorę. Tolkien podsunął 

też czytelnikowi pewne wskazówki: dzień, w którym drużyna wyrusza z misją zniszczenia 

pierścienia, to 25 grudnia, natomiast udaje jej się tego dokonać 25 marca, co nawiązuje do starej 

angielskiej tradycji – zgodnie z nią obchodzono wtedy Wielki Piątek. Tak więc Tolkien tym subtelnym 

podtekstem sugeruje, że najważniejsze wydarzenia Władcy Pierścieni rozgrywają się w czasie 

odpowiadającym w Ewangeliach narodzinom i śmierci Chrystusa.

 Najpiękniejszym chyba fragmentem wzorowanym na Biblii jest opis stworzenia świata, 

który znajduje się w Ainulindalë – pierwszej z ksiąg Silmarillionu. Ponieważ Tolkien miejscami 

nawiązywał do stylu biblijnego, warto zacytować parę fragmentów, aby lepiej ukazać punkty 

łączące oba opisy:

Na początku był Eru, Jedyny, którego na obszarze Ardy nazywają Ilúvatarem; On to powołał 
do życia Ainurów, Istoty Święte, zrodzone z Jego myśli. Ci byli z Nim wcześniej, niż powstało 
wszystko inne. Rozmawiał z nimi i poddawał im tematy muzyczne. Ainurowie zaś śpiewali 
przed Nim i On radował się tą muzyką (…)17.

Stronę dalej czytamy:

(…) Muzyka i echa Muzyki rozległy się w Pustce, aż przestała być pustką. 
Nigdy już później Ainurowie nie stworzyli równie wspaniałej muzyki, chociaż powiedziane 
jest, że chóry Ainurów i Dzieci Ilúvatara zaśpiewają piękniejszą jeszcze pieśń 
przed Jego obliczem po dopełnieniu się dni18.

 Zasadnicze podobieństwa do Biblii przejawiają się więc w istnieniu Jedynego Boga, 

który jest początkiem wszystkiego. Z kolejnego wersu dowiadujemy się o stworzeniu 

Ainurów19 – odpowiedników biblijnych Archaniołów, swoim śpiewem kształtujących wizję Ziemi 

urzeczywistnioną później przez Eru. Nowy świat nosi nazwę „Eä”, co oznacza „Świat, który Jest” 

16 M. White, op. cit., s. 163.
17 J.R.R. Tolkien, Silmarillion, op. cit., s. 33.
18 Ibidem, s. 34.
19 Zwanych także Valarami.
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– czytelne odwołanie do imienia Bożego – „Jestem, który Jestem”. Kolejny wspólny element 

Biblii i Tolkienowskiego świata to narodzenie Dzieci Ilúvatara, czyli m.in. ludzi; podobny będzie 

także ich koniec, dopełnienie dni przypominające zapowiedź końca świata, w jaką wierzą 

chrześcijanie. Ostatnią z istotnych zbieżności jest upadek jednego z Ainurów, Melkora, który chciał 

przywłaszczyć sobie całą władzę nad Ziemią, a po przebudzeniu się elfów i ludzi zasiał 

wśród nich strach, nieufność i nienawiść. Upadek Lucyfera, a także pozostałe wyraźne podobieństwa 

pozwalają postrzegać opis stworzenia świata zawarty w dziele Tolkiena jako alternatywną, bardzo 

plastyczną i poetycką wersję tego, co przeczytać możemy w Biblii.

 5. O tym, jak Aragorn leczył rany za pomocą jabłek, czyli inspiracja mitami celtyckimi

 Mitologia celtycka, choć posiada o wiele większe bogactwo, szczególnie znana jest z dwóch 

opowieści. Pierwsza mówi o tragicznej miłości Tristana i Izoldy. Nie ulega wątpliwości, że Tolkien, 

profesor specjalizujący się w literaturze staroangielskiej, miał z nią styczność i pewne jej elementy20 

przeniknęły do wykreowanego przezeń świata. Dużo wyraźniejsze są jednak powiązania 

z inną postacią królującą, w przenośni i dosłownie, wśród legend celtyckich. Tą postacią jest król 

Artur, o którym legendy krążyły najpierw w tradycji ustnej, a następnie zostały spisane w XII wieku 

w duchu wypraw krzyżowych przez Geoffreya Monmoutha w formie etosu rycerskiego jako część 

pseudohistorycznego dzieła Historia Regum Britanniae. Z czasem pisarze tacy jak Chrétien 

de Troyes czy Robert de Boron dodawali kolejne wątki do i tak zagmatwanej już historii, w ten sposób 

powstało wiele wersji legendy o królu i rycerzach Okrągłego Stołu. 

 Bohater pojawiający się we Władcy  Pierścieni, którego korzeni można doszukiwać 

się w postaci Artura, to Aragorn. Jest on potomkiem najszlachetniejszego z królujących 

pośród ludzi rodów – Númenorejczyków, jednak podobnie jak w przypadku celtyckiego króla, 

jego pochodzenie ujawnione zostaje dopiero z czasem. Aragorn posiada wyjątkową zdolność 

leczenia ran, przypisywaną w podaniach Arturowi. Ważny element opowieści to miecz bohatera 

– niezwykle ostry, posiadający nadzwyczajną siłę, a dodatkowo związany z dziedzictwem króla21. 

Broń o wielkiej mocy odnajdziemy też w historii o Arturze – najpierw wyciąga on miecz ze skały, 

co świadczy o królewskiej krwi płynącej w jego żyłach, a następnie otrzymuje od Pani Jeziora 

Excalibur – ostrze, którym tylko on może się posługiwać. Aragorn także wielokrotnie podkreśla, 

że jedynie prawowity dziedzic Isildura może dzierżyć jego miecz, Andúrila.

 Według jednej z wersji legendy w bitwie z Mordredem Artur zostaje ciężko raniony i przenosi 

się na czarodziejską wyspę Avalon, aby odzyskać siły. Istnieją przypuszczenia, że wyspa, 

której doszukiwano się w wielu miejscach otaczających Wielką Brytanię, wzięła swój początek 

20 Na przykład omdlenie Tristana podczas walki ze smokiem u brzegów Irlandii przypomina wspomnianą już historię 
Túrina Turambara.
21 Dodatkowo, miecz Aragorna miał zostać wykuty z odłamków przekazywanych z ojca na syna. Identyczny niemalże 
wątek pojawia się w Völsungsadze.  
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z innych celtyckich legend. Według nich przypominające Tolkienowskich Elfów rasy Tuatha Dé Dannan 

i Sidhe opuszczały Irlandię dla Tír na Nóg – położonej na zachodzie wyspy, na której mogły zaznać 

wytchnienia, a której obraz także wpłynął na twórczość Tolkiena.  Co ciekawe, tworząc Silmarillion, 

pisarz tak skonstruował język, aby „Avallónë” oznaczało „blisko domu Valarów” – w jego mitologii 

była to pierwsza wyspa na zachód, należąca już do Błogosławionego Królestwa, w Drugiej Erze 

ukrytego przed ludźmi po ich buncie. Przez wspomniany zabieg lingwistyczny Tolkien chciał dać 

do zrozumienia, że legendy o królu Arturze, których wydarzenia wedle jego literackiego kalendarium 

miały miejsce na długo po opowieściach opisanych w Silmarillionie, zaczerpnęły nazwę „Avalon” 

z prawdziwej historii przez niego spisanej.

 Jak zostało to już w tekście przedstawione, pisarzowi zależało na stworzeniu bogatej i rzetelnej 

mitologii, którą mógłby się poszczycić każdy Anglik. Dlatego też całokształt jego twórczości może 

przypominać czytelnikowi swoistą kompilację mitów i podań pozostających w świadomości zarówno 

mieszkańców Brytanii, jak i sąsiednich obszarów, takich jak Skandynawia czy Niemcy. Literackim 

sukcesem (albo raczej sukcesem literatury) można nazwać to, że dzięki milionom egzemplarzy 

sprzedanych książek osadził w umysłach czytelników, co prawda przedstawione w indywidualny 

sposób, ale jednak bazujące na „prawdziwych” legendach, skarby literatury europejskiej.
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Katarzyna Więckowska

Les portes de l’autre monde
L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck

...cette atmosphère n’enveloppe que ceux qui ont eu soin d’aérer leur vie en entrouvrant parfois 

les portes de l’ autre monde. C’est près de ces portes que l’on voit.1

 L’Oiseau bleu, cette oeuvre peut-être la plus connue du nobliste belge, plusieurs fois 
mise en scène et adaptée au cinéma, est-elle seulement un conte naïf pour les enfants ? 
Est-ce qu’elle nous enchante seulement par ses paysages féeriques et ses protagonistes 
sympathiques ? Qu’y a-t-il dans ce petit drame qu’on finit de le lire bouche bée en regardant 
le monde comme si on le voyait pour la première fois dans la vie ? Quelle idée de Maeterlinck 
se reflète dans cette féerie en douze tableaux ?
 Les protagonistes du drame sont enfants. Il n’y a rien d’étonnant  : les enfants sont naturellement 
plus aptes à saisir le surréel, l’invisible... Ce concept romantique était déjà présent dans d’autres 
śuvres de Maeterlinck. L’action commence par la scène qui se passe dans une pauvre chaumière 
d’un bûcheron. Ses enfants, Tyltyl et Mytyl, observent par la fenêtre de leur chambre modeste 
le déroulement de la fête chez leurs voisins. Les petits riches mangent autant de friandises 
qu’ils veulent; Tyltyl et Mytyl se mettent alors à jouer à manger des gâteaux et ils admirent la beauté 
du palais de leurs voisins. À ce moment-là apparaît la Fée Bérylune qui constate : « Ce n’est pas 
plus beau que chez toi. »2. Et elle se plaint des hommes : « Depuis la mort des fées ils n’y voient 
plus du tout et ne s’en doutent point... Heureusement que j’ai sur moi tout ce qu’il faut pour rallumer 
les yeux éteints... »3

Selon la Fée, les hommes ont perdu la capacité de voir ce qu’il y a dans les choses. 
On n’aperçoit plus de sublime dans ce qui nous entoure. La réalité quotidienne nous semble 
plate, pénible, ennuyeuse tandis qu’elle est pleine de merveilleux, d’admirable, de sublime. 
Pour en rendre compte aux enfants, La Fée Bérylune les charge de la mission de trouver l’Oiseau 
bleu dont sa petite fille malade a tant besoin pour être heureuse. Elle leur donne le Diamant 
qu’il faut tourner quand on veut voir les choses comme elles sont en réalité. La présence de cet objet 
magique fait que Tyltyl et Mytyl découvrent que tout ce qui paraît inanimé possède une âme... 

La Lumière, le Pain, le Lait, le Sucre, l’Eau, le Chien et la Chatte... Ces choses et animaux 
deviennent compagnons du couple d’enfants dans la quête de l’Oiseau bleu. La Lumière 
est leur guide. Ils partent pour de paysages fantastiques, des jardins féeriques, irréels, des pays 
de l’Autre Monde... Malgré la présence de la bienveillante Lumière et les facultés du Diamant, 

1 M. Maeterlinck, La vie profonde [in :] Le Trésor des humbles,Paris 2008, p. 167.
2 M. Maeterlinck, L’Oiseau bleu, Bruxelles 2009, p. 27.
3 Ibidem,  p. 29.
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ils n’atteignent pas leur but: ils n’arrivent pas à capter l’Oiseau bleu. Or, les enfants découvrent 
quelque chose de plus précieux...
 On dirait que la scène cruciale de la pièce est celle qui se déroule dans le Jardin 
des Bonheurs. C’est alors que tombent la plupart des apparences. Avant de tourner le Diamant, 
les enfants ne perçoivent que les gros Bonheurs: Bonheur-d’être-riche, Bonheur-d’être-
propriétaire, Bonheur-de-la-vanité-satisfaite, Bonheur-de-boire-quand-on-n’a-plus-soif, Bonheur-
de-manger-quand-on-n’a-plus-faim, Bonheur-de-ne-rien-savoir, Bonheur-de-ne-rien-comprendre, 
Bonheur-de-ne-rien-faire, Bonheur-de-dormir-plus-qu’il-n’est-nécessaire, Rire-Epais... Et pourtant, 
tous ces soi-disant Bonheurs ne supportent pas la clarté du Diamant et fuient chez les Malheurs. 
La Lumière dit alors : « On trouve sur la Terre beaucoup plus de bonheurs qu’on ne croit; 
mais la plupart des Hommes ne les découvrent point... »4

 Quand Tyltyl tourne le Diamant, devant ses yeux défile toute une foule des petits Bonheurs : 
Bonheurs des enfants, Bonheurs-de-ta-maison, Bonheur-de-se-bien-porter, Bonheur-de-l’air-pur, 
Bonheur-d’aimer-ses-parents, Bonheur-du-ciel-bleu, Bonheur-de-la forêt, Bonheur-des-heures-
de-soleil, Bonheur de printemps, Bonheur-des-couchers-de-soleil (qui est plus beau que tous les rois 
du monde!), Bonheur-de-voir-se-lever-les-étoiles, Bonheur-de-la-pluie, Bonheur-du-feu-d’hiver, 
Bonheur-des-pensées-innocentes, Bonheur-de-courir-nu-pieds-dans-la-rosée... Le petit garçon 
n’arrive pas alors à dissimuler son étonnement : y aurait-il des bonheurs dans sa maison... ? 

Mais, petit malheureux, elle en est pleine à faire sauter les portes et les fenêtres !... 
Nous rions, nous chantons, nous créons de la joie à refouler les murs, à soulever les toits 
mais nous avons beau faire, tu ne vois rien, tu n’entends rien...5

 Et enfin, Tyltyl et Mytyl font connaissance avec les Grandes Joies qui... ne rient pas. 
Voilà une autre apparence qui s’effondre : « Ce n’est pas quand on rit qu’on est le plus heureux »6 
explique la Lumière. La plus grande, la Joie-sans-égale-de-l’amour-maternel a le visage de la Mère 
Tyl et, malgré cela, les enfants ont du mal à la reconnaître. « Tu n’es venu ici que pour te rendre 
compte et pour apprendre enfin comment il faut me voir quand tu me vois là-bas »7 dit la mère 
à son fils et le demande aussi : « Maintenant que tu m’as vue, me reconnaîtrais-tu, sous ma robe 
déchirée, lorsque tu rentreras dans ta chaumière ? »8

 La visite dans le Jardin des Bonheurs apprend aux deux enfants à voir au-délà des apparences. 
Ils n’ont plus besoin du Diamant pour apercevoir une beauté invisible. Une fois rentrés chez eux, 
ils regardent avec admiration tout ce qu’ils connaissaient aussi bien depuis leur naissance... Ainsi, 
l’intérieur de leur pauvre chaumière, quoique toujours le même, leur paraît « incomparablement, 

féeriquement plus frais, plus riant, plus heureux »9 comme l’indique Maeterlinck dans les didascalies. 
Ils sont capables de reconnaître l’Amour maternel en personne de leur mamon grondeuse. 

4 Ibidem, p. 120.
5 Ibidem, p. 122.
6 Ibidem, p. 125.
7 Ibidem, p. 129.
8 Ibidem, p.129.
9 Ibidem, p. 163
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Et, à la fin, le fils du bûcheron s’aperçoit tout stupéfait de ce que sa tourterelle est bleue !
 La morale du drame est donc évident : le bonheur n’est pas loin de nous. Tout ce qu’on cherche 
sans relâche, tout ce qu’on désire est caché dans notre propre maison, dans notre vie de tous 
les jours. Néanmoins, la philosophie maeterlinckienne va beaucoup plus loin. Maeterlinck 
développe cette idée dans ses essais du recueil Le Trésor des Humbles, surtout dans celui intitulé 
La vie profonde. Là, le dramaturge ne se sert plus d’images fantastiques pour nous convaincre 
que notre vie est bien plus belle qu’elle ne le paraît. « Il faut que tout homme trouve pour lui-même 
une possibilité particulière de vie supérieure dans l’humble et inévitable réalité quotidienne. »10 
Ce n’est pas dans je ne sais quels événements que nos yeux peuvent s’ouvrir. Maeterlinck essaie 
de nous persuader « qu’il y a de la lumière dans tous ce qui arrive. »11 La véritable sagesse 
ne consiste donc pas à apercevoir le sublime de notre existence uniquement dans les grands 
moments solennels ou tragiques. Au contraire, tout ce qui est divin en nous-mêmes est caché 
dans les plus simples gestes qu’on fait tous les jours.

Nous vivons tous dans le sublime. Dans quoi donc voulez-vous que nous vivions ? 
Il n’y a pas d’autre lieu de la vie. Ce qui nous manque, ce ne sont pas les occasions de vivre 
dans le ciel, c’est l’attention et le recueillement ; et c’est un peu d’ivresse d’âme.12

Cette attention conseillée par l’écrivain, tel le Diamant qui faisait voir les protagonistes de l’Oiseau 
bleu,  est nécessaire pour qu’on puisse voir cette beauté et cette grandeur qui se trouve p a r t o u t . 
Peut-être chacun de nous est-il propriétaire d’un objet semblable qu’il suffit de tourner pour voir 
les choses comme elles sont véritablement...
 Il ne s’agit donc pas d’un bonheur quelconque, d’un simple plaisir, d’une joie de vivre 
qui est à portée de main de tout homme. Maeterlinck y voit une vérité encore plus saisissante : 
notre vie sous sa forme quotidienne est la seule qui nous arrive, il n’existe pas d’autre possibilité 
de toucher l’infini, d’atteindre une grandeur d’âme, une divinité... L’auteur croit que chacun 
de nous devrait retrouver son Dieu. 

Il faut vivre à l’afflût de son Dieu, car Dieu se cache; mais ses ruses, une fois reconnues, 
semblent si souriantes et si simples ! Un rien, dès lors, nous révèle sa présence 
et la grandeur de notre vie tient à si peu de chose !13

 L’Oiseau bleu serait alors une sorte d’invitation à un voyage à travers des contrées 
merveilleuses dont le but n’est pas seulement de nous faire sourire et découvrir de petits plaisirs 
du quotidien... En entrouvrant ces portes de l’autre monde, on touche l’infini, on s’approche 
du mystère de la vie... Peut-être ce secret restera-il pour toujours insasissable, comme l’Oiseau bleu 

qui s’échappe aux enfants, mais le seul fait de l’effleurer peut déjà changer notre existence. Il suffit 

de tourner le Diamant magique que chacun possède au fond de son âme, il faut être attentif, il faut 

« habituer son śil à regarder les événements et les hommes dans une atmosphère divine. »14

10 M. Maeterlinck, M. Maeterlinck, La vie…, p. 157.
11 Ibidem, p. 158-159.
12 Ibidem, p. 161.Ibidem, p. 161.
13 Ibidem, p. 165.Ibidem, p. 165.
14 Ibidem, p. 168.Ibidem, p. 168.
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Grzegorz Kobędza

Poesia erótica como um desafio à tradição.  
Aleksander Fredro e Manuel Maria Barbosa du Bocage

 INTRODUÇÃO

 Este trabalho consiste numa apresentação e análise da poesia erótica de dois escritores: 

Aleskander Fredro e Manuel Maria Barbosa de Bocage. Têm-se em conta poemas muito frívolos1 

que constituem uma parte menos conhecida e discutida da obra destes autores. Embora Fredro 

e Bocage sejam criadores muito importantes do ponto de vista das literaturas polaca ou portuguesa, 

a poesia erótica deles não é um objeto de estudo muito frequentemente. É também difícil, 

pelo menos quanto a Fredro, encontrar uma edição da obra erótica que seja tão bem preparada 

como as edições das obras canónicas do autor. O trabalho contém uma análise de Sztuka 

obłapiania de Fredro e alguns sonetos eróticos de Bocage.

 O mais interessante assunto desta justaposição é o uso da tradição e da convenção 

nesta poesia mas igualmente as razões ou condições externas que podiam provocar, se é possível 

dizer assim, este tipo de escrita. Há varios motivos para justapor a poesia obscena de Fredro 

e de Bocage e de descrever este género em geral. O principal é a vontade de apresentar uma parte 

marginalizada de obra de dois autores apreciados e considerados figuras muito importantes 

para a literatura nacional e talvez não só. É preciso ter em conta o que já foi mencionado: 

o papel da tradição (ligada à cultura alta) e a polémica com a convenção. A justaposição proposta 

neste texto ainda não existe e o seu propósito é sublinhar mais uma vez a diversidade da literatura 

e fazer com que se saiba mais sobre as épocas do Iluminismo e Romantismo na Europa. 

 O AMBIENTE 

 Para os historiadores de literatura claro está que o ambiente em que viviam os autores 

e o contexto da época influenciaram a obra obscena deles. Os investigadores de Fredro 

e de Bocage indicam, geralmente, razões diferentes da produção deste tipo de poesia, todavia 

é possível encontrar algumas semelhanças em ambas as biografias.

 Antes de analisar a obra erótica de dois autores recorrendo às biografias deles, vale a pena 

mencionar a situação da lírica frívola na literatura portuguesa e polaca. Quanto a Portugal, 

é bastante fácil encontrar motivos eróticos nos textos fundamentais da literatura portuguesa antiga, 

por exemplo nas cantigas de escárnio e maldizer, no Cancioneiro Geral, nas obras de Gil Vicente 

ou n’Os Lusiadas (canto IX)2. Apesar disto, Bocage não teve liberdade total de escrever (de facto 

perdeu a liberdade literalmente). Contudo, estes temas sempre estiveram presentes na literatura 

1 Fredro também escreveu algumas comédias obscenas interessantes, mas o trabalho concentra-se na poesia.
2 D. Pires, Poesia erótica de Bocage, http://purl.pt/1276/1/erotismo.html, 9.12.2011 r.
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portuguesa, também nas obras mais importantes.

 Na cultura polaca pode-se observar outra atitude. Segundo  Bogdan Zakrzewski, 

os pesquisadores polacos revelam a obra obscena rara e vergonhosamente, enquanto ela é muitas 

vezes uma fonte de orgulho para os franceses ou ingleses. No início do seu artigo o investigador 

também sublinha que este género de textos é um rico e grande componente da cultura polaca 

e nem sempre era tão desdenhado como no século XX3. Depois refere-se às opiniões de alguns 

críticos e historiadores. Cita – como todos os que escrevem sobre a poesia erótica de Fredro 

– a opinião negativa de Stanisław Pigoń, um grande pesquisador da literatura polaca, mas a seguir 

mostra que existe uma atitude mais positiva. Pigoń escreveu que a obra obscena de Fredro não tinha 

nenhum valor literário, negou – em caso de alguns textos – a autoria de Fredro e não teve em conta 

os poemas eróticos preparando a edição de obra completa do autor; mas havia investigadores 

que chegaram a conclusões diferentes, por exemplo acharam esta lírica ambiciosa e de valor 

(Zwoliński) ou atribuíram a Fredro a autoria de outros poemas (Łojek)4. Zakrzewski acaba por dizer 

que os textos obscenos mostram bem o talento do escritor e é necessário conhecê-los quando 

se quer analisar a obra de Fredro5.

 É preciso saber que Fredro passou a sua infância e adolescência num ambiente tolerante 

o que – como escreve Zbigniew Kuchowicz – influenciou o erotismo do autor6. Nesse tempo 

havia muitas mudanças na vida social. No Ducado de Varsóvia (e não só) a cultura começou 

a ser laica por várias causas, tais como a introdução do Código Napolêonico. O pensamento liberal 

era apoiado pela literatura e ideias franceses. Portanto, havia imenso desembaraço de costumes 

e a censura tornou-se menos restritiva7. Em Pan Tadeusz – XIII Księga (Noc poślubna Tadeusza 

i Zosi), um poema escrito (como se supõe) por Fredro, há uma referência à França e os hábitos 

sexuais franceses, não conhecidos na Polónia anteriormente. O fragmento seguinte descreve 

o início da primeira relação sexual entre Tadeusz e Zosia, os personagens da epopeia nacional 

polaca:

Tadeusz miał myśl jedną – myśl ta to mineta 
(Sztuka wówczas na Litwie nikomu nie znana 
Dziś już rozpowszechniona, ale źle widziana 
Przez strzegące cór swoich matrony 
I księży, którzy nieraz ganią ją z ambony).
Tadeusz we Francji długie lata bawił, 
Wielce się w używaniu sztuki owej wprawił, 

3 B. Zakrzewski, O  twórczości  obscenicznej Aleksandra Fredry, [em:] idem, Fredro z paradyzu. Studia i szkice, 
Wrocław 1976, pp. 132-156.
4 Comp.: ibidem, p. 142.
5 Ibidem, pp. 151, 153.
6 Z. Kuchowicz, Obyczaje seksualne środowiska młodego Fredry, [em:] idem, Aleksander Fredro we fraku i szlafroku. 
Osobowość i życie prywatne, Łódź 1989, p. 82.
7 Ibidem, pp. 83-84.
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Niezmiernie lubił lizać, wyrażał mniemanie, 
Że mineta o wiele przewyższa jebanie […]8

 Outra condição importante que se assinala nos artigos sobre a poesia erótica de Fredro 

é o seu período de serviço militar. Kuchowicz sublinha as novas regras da leva de recrutas 

e da disciplina, mas em particular – a liberdade de costumes, sobretudo nos destacamentos dirigidos 

pelo príncipe Józef Poniatowski9. Rafał Leszczyński acrescenta uma nota sobre a linguagem 

dos soldados, na qual os vulgarismos, também os de tipo biológico, sempre estiveram presentes 

e tinham certas funções como estimulação de agressão antes de batalha. Embora se negue 

frequentemente a presença extraordinária das palavras indecentes nas conversas no exército, 

a história prova-a10. Vale a pena reparar que Fredro foi soldado entre os seus 16 e 21 anos 

– quando esteve a formar a sua personalidade11.

 Bocage também serviu na tropa12 mas parece que os historiadores não ligam este facto 

à sua obra, escrevendo sobre a poesia erótica13. Sublinha-se melhor o puritanismo português 

do século XVIII, muitos tabus sociais, um sistema escolar preconceituoso ou as regras da moral 

católica. Além disso, a censura ingeria-se muitas vezes nos textos e a Inquisição limitava a liberdade 

dos escritores. Esta situação provocava uma objeção dos autores que se queriam exprimir 

sem restrições14. No século XVIII em Portugal as ideias francesas, mencionadas em relação 

ao poeta polaco, foram travadas pela Inquisição15. Então é justificado dizer que o contexto social 

da lírica obscena de Fredro e de Bocage é completamente diferente apesar de eles terem vivido 

nos tempos próximos. 

 Porém, ambos os escritores têm mais uma coisa em comum: a autoria de muitos textos 

não está confirmada. Ambos escreveram poemas frívolos quando eram jovens. A lírica obscena 

de Fredro era muito popular entre os soldados e depois noutros grupos16. As provas convincentes 

da autoria são as cartas dum amigo do poeta, Józef Grabowski17. Aliás, as dúvidas de Pigoń, 

como escreve Zakrzewski, têm a sua justificação: é difícil identificar a autoria das obras obscenas. 

Muitas são anónimas ou assinaladas com um pseudónimo e publicadas em cópias descuidadas18. 

8  A. Fredro [?], Pan  Tadeusz  –  XIII  Księga  (Noc  poślubna  Tadeusza  i  Zosi) [em:] A. Fredro, A. Mickiewicz, 
T. Boy-Żeleński, Pan Tadeusz – XIII Księga  (Noc poślubna Tadeusza  i Zosi). Baśń o  trzech braciach  i  królewnie. 
Nowoczesna sztuka chędożenia. Mrówki, Warszawa 1993, pp. 9-19.
9 Z. Kuchowicz, op. cit., p. 82.
10 Veja: R. Leszczyński, Wprowadzenie, [em:] A. Fredro, Głupie gusta młodości, Łódź 1991, pp. 14-17.
11 Ibidem, p. 13. Ibidem, p. 13. 
12 Veja: Ó. Lopes, J. A. Saraiva, , Bocage, [em:] ibidem, História da Lieratura Portuguesa, Porto 1996, p. 643.
13 Comp.: D. Pires, Poesia erótica de Bocage, http://purl.pt/1276/1/erotismo.html, 9.12.2011.
14 Ibidem.Ibidem.
15 M. A. C. Mourão, M. F. P. Nunes, Introdução, [em:] M. M. B. du Bocage, Antologia Poética, Lisboa 1998, p. 19.
16 Z. Kuchowicz, op.cit., p. 92.
17 Veja: B. Zakrzewski, Fredro nie tylko komediopisarzem, Wrocław 1993, pp. 26-27.
18 Idem, O twórczości…, op. cit., p. 143.
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Daniel Pires refere-se ao quase idéntico no caso de Bocage:

Tendo em consideração que Bocage deixou muito poucos autógrafos manuscritos dada 
a sua proverbial dispersão, não se pode ter a certeza relativamente à autoria de algumas 
poesias eróticas que circulam como se do poeta fossem19.

Quando se fala sobre a poesia obscena, há sempre pouca certeza, não só quanto à autoria 

dos textos, mas igualmente quanto às pessoas que prepararam uma edição20. Embora o meio 

de Fredro tivesse uma atitude positiva para com a poesia erótica dele e este tipo de literatura 

tenha uma notável tradição na cultura portuguesa, faltam publicacões dos líricos bem preparadas 

e – muitas vezes – atitude própria dos investigadores e editores. Algum tipo de tabu ainda existe 

e provavelmente continuará a existir. A pequena antologia Głupie gusta młodości é um bom exemplo. 

Contém um prefácio com informações importantes, contém mesmo desenhos frívolos que ilustram 

o texto mas omitem-se alguns fragmentos por causa... da decência e do risco de insultar alguém 

(especialmente as pessoas religiosas)21. Na verdade, este trato não é nem liberal, nem científico.

 A TRADIÇÃO

 Os autores dos artigos sobre a poesia erótica de Fredro e de Bocage geralmente 

não mencionam o papel da tradição literária e cultural nestes textos, ou seja, a sua intertextualidade. 

É pena, porque a presença destes contextos demonstra o valor da lírica obscena do escritor 

polaco e português.

 Escolhidos os poemas eróticos mais caraterísticos, parece que as referências diretas 

mais visíveis têm a ver com culturas estrangeiras. Uma das exceções é um texto já mencionado 

– XIII Księga..., uma continuação específica da obra-prima de Mickiewicz. Obviamente, os sonetos 

eróticos de Bocage provêm – de algum modo – de cantigas ou a lírica de Camões, todavia mais 

interessantes são os contextos evocados criticamente, com mudanças de uso de um motivo 

determinado. Quanto a Fredro, existem algumas ligações à poesia polaca, porém não parece 

que sejam os mais interessantes por causa do melhor desenvolvimento e nível dos textos do autor. 

Sztuka obłapiania, que vai ser logo apresentada neste trabalho, foi comentada por Kuchowicz 

assim:

Poemat napisany jest lekko, z przymrużeniem oka, równocześnie nader plastycznie, skrzy 
się od przedniego, Fredrowskiego dowcipu, zarówno sytuacyjnego jak psychologicznego 
[...] Klimatem, przywiązaniem wagi do fizjologii i anatomii przypomina utwory Jana 

19 D. Pires, op. cit.
20 Este assunto, quanto a Bocage, também está particularmente relacionado com a história de Portugal. Veja 
mais no artigo de Pires ou em polaco: P. Dębowiak, Poezja erotyczna Bocage’a, http://iberysci.pl/11909/11909/art1752.
html, 6.12.2011. Quanto a Fredro, anónima é a introdução a Sztuka obłapiania (edição imprimida pela primeira vez 
em 1926),  O Erosie w poezji Fredry. Segundo a informação no site da Biblioteca Nacional, o autor do prefácio 
foi Stefan Vrtel-Wierczyński, um bibliógrafo famoso.
21 R. Leszczyński, op. cit., pp. 9-10.
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Andrzeja Morsztyna, przede wszystkim zaś nawiązuje do erotyków oświeceniowych, 
które jednak przewyższa m.in. znajomością życia intymnego, psychiki ludzkiej, bogactwem 

prezentowanych zachowań22.

 Ambos os poetas se referem à tradição antiga greco-romana e literaturas dos países 

do Oeste da Europa, confirmando o seu conhecimento da cultura do continente. Sztuka obłapiania, 

uma obra em quatro cantos, contém muitos diálogos com textos velhos e contemporâneos23. O título 

do poema evoca Ovídio e a sua A Arte de Amar, então Fredro liga-o à tradição das obras clássicas 

de caráter didático que parodia. De facto, é visível e mencionado por uma parte dos investigadores, 

tais como Kuchowicz, que Sztuka... tem valores didáticos. Fredro, uma pessoa tolerante, 

escreve sobre vários costumes sexuais, também tais fenómenos como parafilias, onanismo, 

homossexualidade ou prostituição, com tratos diferentes. Contudo, Fredro não representa 

uma atitude tão radical como de Sade, que achava “natural” tudo o que um homem deseja, 

até deixando as pessoas cometerem crimes sexuais24.

 No início do canto primeiro aparecem muitas referências, portanto vale a pena citar a estrofe 

toda (ortografia original):

Śpiewaj o Muzo, jakimi przymioty  
Można jebura zyskać wieniec złoty!
Śpiewaj rozkosznie pełna ognia Feba!
Niech pozna Naród, jak jebać potrzeba! 
Wiem ja to wprawdzie, że nie jesteś rada, 
Gdy ci o huju rozprawa wypada. 
Lecz nie bez tego-ć Panieneczko gładka, 
Abyś czasami nie wypięła zadka 
Na łechtające prośby Apollina, 
Pana Niebianów, cnego skurwysyna; 
Lub rozczulona jego wdzięcznem pieniem 
Nie nagrodziła palca poruszeniem. 
Różne są gusta – to nikt nie zaprzeczy,
Wiem o tem… Ale wróćmy się do rzeczy25.

 Fredro começa o seu texto com uma invocação, embora o poeta romano não o tivesse 

feito26. A Apóstrofe deste tipo tem mais a ver com a epopeia. Outro elemento da tradição antiga 

é o nome do Apolo. Ao mesmo tempo aparece a “Nação” – os destinatários do texto; isso pode 

22 Z. Kuchowicz, Obscena – postawa wobec seksualności, [em:] idem, Aleksander…, op.cit., p. 117.
23 A edição 1926-1990 contém anotações que indicam alguns destes contextos, mas nem todos. 
24 Z. Kuchowicz, op.cit., p. 120.
25 A. Fredro, Sztuka  obłapiania.  Poemat w  IV  pieśniach wierszem  z  roku  1817, Bydgoszcz 1990, p. 7. Depois 
só o número da página nesta edição.
26 Veja: Publius Ovidius Naso, Ars amatoria, http://la.wikisource.org/wiki/Ars_amatoria/Liber_I, 02.01.2012. 
Só há algumas apóstrofes breves, normalmente aos romanos.

40



ser considerado como um certo anacronismo. Logo encontra-se um jogo com o género mencionado. 

O narrador profana a Musa: chama-a só rapariga e fala da sua relação sexual com o seu protetor. 

Ela deixa de ser deusa, já não é poderosa e venerável. O deus também não é definido com muita 

cortesia. Depois, o que é importante, o “eu” vai despedir a Musa, vai decidir que a ajuda 

dela não é necessária. Os dois últimos versos da estrofe sugerem uma digressão, um efeito 

aplicado na literatura antes de Fredro escrever Sztuka... por Sterne ou Ariosto27.

 Nos versos 81-88 há uma referência à história do amor de Pierre Abélard e a Heloísa. 

Fredro sublinha o facto do aleijão do filósofo mas acrescenta uma nota sobre as consequências 

do ponto de vista da amante (p. 10):

Każdy z swych członków człek chętniej utraci, 
Jak ony worek nikczemny z postaci. 
Jęczał Abelard żywota ciąg cały, 
Że mu okrutnie oberżnięto gały. 
Wolałby cierpieć bez ręki lub nogi, 
A Heloizie dogodzić niebogi, 
Która nieszczęsna trąc dupą o ścianę, 
Płakała ciągle stratę ukochaną.

O editor anónimo escreve (p. 14) que o autor conheceu a história através do poema Eloisa 

to Abelard de Alexander Pope. Provavelmente leu a edição francesa preparada por Colardeau 

que continha um prefácio intitulado La vie, les amours et les infortunes d’Abélard et d’Héloïse. 

Naquela introdução há muitas informações que têm a ver com o aleijão.

 O primeiro canto contém pelo menos mais uma referência interessante. O narrador 

volta à mitologia. Nos versos 165-180 fala sobre a masturbação, evocando o mito do Narciso. 

Na explicação (p. 15) o editor liga esta interpretação à obra de La Fontaine.

 No canto próximo, no qual o “eu” tenta adivinhar como é possível cada ser saber onde 

procurar o prazer físico, não há tantas referências a outras tradições. Aparecem dois nomes 

masculinos: Leon e Dorant (p. 23):

Leon powiada, że niema rozkoszy,
Jak go na dziewce kiedy kto przepłoszy […]
Tłusty zaś Dorant przeciwne ma zdanie:
„Nielubię – mówi – nasze wielkie panie […]”

O primeiro nome vem de outros textos de jovem Fredro, enquanto o segundo aparece 

na comédia clássica francesa (p. 26). O canto terceiro consiste numa descrição de algumas obras 

de arte que mostram costumes sexuais diferentes. Isto pode provocar algumas associações 

27 Veja: J. Sławiński, Poemat dygresyjny, [em:] Słownik terminów literackich, dir. por J. Sławiński, Wrocław 2008, 
pp. 396-397. 
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com poemas descritivos, que também apresentavam monumentos28. Pode-se encontrar 

igualmente uma reinterpretação do mito do Pigmaleão. Segundo o narrador, a estátua construida 

por ele não foi animada graças às preces do artista à Afrodite, mas graças ao contato com o pénis 

dele: “Że zaś ten luby posąg był kobiétą, / Chociaż kobietą z twardego kamienia, / Na szturm 

kusicy przecie dał znak tchnienia” (p. 30). Pois, o “eu” observa o mundo e a história dele do ponto 

de vista da sexualidade, que pode explicar tudo; representa o pansexualismo.

 O editor assinala mais um contexto. No verso 99 Fredro usa a palavra “zamtuz” que significa 

‘casa de devassidão e prostituição’. Embora não haja nenhuma referência direta, indica-se a obra 

de Rej, Potocki e Zabłocki que usaram o mesmo conceito. (p. 37). Na última parte não se encontram 

nenhuns contextos ligados à tradição que decidisse mencionar.

 Quanto a Bocage, sobretudo vale a pena descrever as referências nos sonetos eróticos. 

Tradicionalmente, o tema dos sonetos era o amor. Antes de Bocage escrever os seus sonetos, 

outros poetas, por exemplo Shakespeare ou Donne, tinham aplicado algumas mudanças 

em comparação a Petrarka ou Dante. É possível reparar uns contextos de sonetos dos autores 

anteriores e outros jogos com o património. A visão do mundo representada pelo “eu” de Bocage 

é semelhante à visão em Sztuka... 

 Muitas referências são menos óbvios do que as do poema de Fredro; não têm a ver 

com os nomes tão conhecidos como Narciso, Apolo ou Pigmaleão. Por exemplo no soneto XVII:

Dizem que o rei cruel do Averno immundo
Tem entre as pernas caralhaz lanceta,
Para meter do cu na aberta greta
A quem não foder bem cá n’este mundo:

Tremei, humanos, d’este mal profundo,
Deixai essas lições, sabida peta,
Foda-se a salvo, coma-se a punheta:
Este prazer da vida mais jucundo.

Se pois guardar devemos castidade,
Para que nos deu Deus porras leiteiras,
Senão para foder com liberdade?

Fodam-se, pois, casadas e solteiras,
E seja isto já; que é curta a idade,
E as horas do prazer voam ligeiras!29

Bocage aplica a forma do soneto italiano, em que os quartetos têm um caráter descritivo e os tercetos 

– um caráter reflexivo. Aparece aqui um contexto relacionado com a cultura antiga. O lago Averno, 

28 Veja: Idem, Poemat opisowy, [em:] op.cit., p. 397.
29 M. B. B. du Bocage, [Soneto] XVII, [em:] idem, Poesias Eroticas, Burlescas, e Satyricas, Bruxellas MDCCCLIV, 
p. 127.  Agora sabe-se que os dados sobre esta edição (por exemplo a cidade onde foi publicada) são falsos. Veja: 
D. Pires, op.cit.
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descrito por Virgílio em Eneida, era fonte de gases venenosos e portanto os romanos achavam 

que era a antecâmara do inferno30. “O rei cruel do Averno” pode ser identificado com o Hades. 

O sujeito nega os princípios cristãos ligados ao amor físico, mesmo que chame o nome de Deus. 

Não exprime diretamente a sua atitude à fé cristã (melhor exprime-a à Igreja católica). Evocando 

– de maneira um pouco graciosa – o deus da mitologia greco-romana, o “eu” estabelece uma regra 

guardada pelas forças divinas: é permitido e até necessário ter relações sexuais, a abstinência 

não faz sentido. Como Petrarca, Bocage fala sobre o amor, mas de modo completamente diferente. 

No fim do soneto constitui uma oposição entre a vitalidade, que se manifesta nos atos de “foder”, 

e o acabamento da vida humana, introduzindo uma reflexão existencial.

 É também possível Bocage ter conhecido os sonetos de outro modificador da forma, William 

Shakespeare. Na obra lírica deste autor aparecem continuamente alguns tipos de personagens. 

O poeta inglês dedica uma grande parte a um rapaz bonito31. O autor português parodiou 

as descrições poéticas e platónicas32 da beleza masculina, concentrando-se mais uma vez 

na esfera biológica da sexualidade (III, p. 113):

Esse disforme e rigido porraz 
Do semblante me faz perder a côr; 
E assombrado d’espanto, e de terror 
Dar mais de cinco passos para traz; 
 

A espada do membrudo Ferrabraz 
De certo não metia mais horror: 
Esse membro é capaz até de pôr 
A amotinada Europa toda em paz. 
 

Creio que nas fodaes recreações 
Não te hão de a rija machina soffrer 
Os mais corridos, sordidos cações: 
 

De Venus não desfrutas o prazer: 
Que esse monstro, que alojas nos calções 
É porra para mostrar, não de foder.

Este poema não é o único soneto com o motivo principal do pénis e é possível indicar aqui outros 

contextos, todavia este exemplo mostra como Bocage ridiculariza os esquemas que já existem, 

escolhendo um tema específico e passando da aprovação para o riso. Outro uso, bastante 

inovador, encontra-se no soneto XIII, que é uma adivinha (p. 123):

30 Veja: http://portalwiedzy.onet.pl/30061,,,,averno,haslo.html, 01.01.2012.
31 Amanda Mabillard escreve: “it is almost universally accepted by scholars that the poet’s love interest 
is a young man in sonnets 1-126” (A. Mabillard, An Analysis of Shakespeare’s Sonnet 18, http://www.shakespeare- 
-online.com/sonnets/18detail.html, 01.01.2012). 
32 Obviamente, na obra de Shakespeare também aparece escárnio ou vulgarismos.
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É pau, e rei dos paus, não marmelleiro,
Bem que duas gamboas lhe lombrigo;
Dá leite, sem ser arvore de figo,
Da glande o fructo tem, sem ser sobreiro:
 

Verga, e não quebra, como zambujeiro;
Occo, qual sabugueiro tem o embigo;
Brando ás vezes, qual vime, está comsigo;
Outras vezes mais rijo que um pinheiro:
 

Á roda da raiz produz carqueja:
Todo o resto do tronco é calvo, e nú;
Nem cedro, nem pau-sancto mais negreja!
 

Para carualho ser falta-lhe um u;
Adivinhem agora que pau seja,
E quem adivinhar meta-o no cu.

 Por causa do tamanho reduzido deste trabalho, não se podem analisar todos os sonetos 

eróticos de Bocage a procura dos desafios à tradição. No entanto, vale a pena mencionar 

mais dois exemplos. A obra número VI traz uma visão da história. Segundo o “eu” que fala 

a uma mulher chamada Nise “Milhões de vezes putas têem reinado” (p. 116) – as mulheres famosas 

e importantes (por exemplo a Cleópatra) sempre foram promíscuas e por esta razão ganharam 

tanta influência no mundo. O último lírico citado neste artigo revela a diferença entre a obra 

de Bocage e as suas fontes italianas. No soneto XLIV (p. 154) há um jogo com a convenção 

aplicada por Petrarca. Ambos textos evocados em baixo começam de maneira muito semelhante, 

mas logo se assinalam algumas oposições relacionadas com o entendimento de amor e relações 

entre as pessoas. No texto de Bocage aparece outra vez a obsessão ligada ao pénis:

Eram oito do dia; eis a creada
Me corre ao quarto, e diz “Ahi vem menina
Em busca sua; faces de bonina,
Olhos, que quem os viu não quer mais 
nada”.

Eis me visto, eis me lavo, e esta engraçada
Fui ver in continenti; oh céus! que mina!
Que breve pé! Que perna tăo divina!
Que mamminhas! que rosto! Oh, que é tão 
dada!

A porra nos calçőes me dava urros;
Eis a levo ao meu leito, e ella rubente
Não podia soffrer da porra os murros;

“Ai!... Ai!... (de quando em quando assim se 
sente)
Uma porra tamanha é dada aos burros,

Năo é porra capaz de foder gente”.
Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
per la pietà del suo factore i rai, 
quando i’ fui preso, et non me ne guardai, 
ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro. 
 

Tempo non mi parea da far riparo 
contra colpi d’Amor: però m’andai 
secur, senza sospetto; onde i miei guai 
nel commune dolor s’incominciaro. 
 

Trovommi Amor del tutto disarmato 
et aperta la via per gli occhi al core, 
che di lagrime son fatti uscio et varco: 
 

però, al mio parer, non li fu honore 
ferir me de saetta in quello stato, 
a voi armata non mostrar pur l’arco1.
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AS CONCLUSÕES

 Este trabalho é uma justaposição de poesia erótica de dois escritores, Fredro e Bocage que 

parecem ter muito em comum. Viveram no tempo próximo; nasceram na segunda metade do século 

XVIII (respetivamente 1793 e 1765) e morreram no século XIX (a diferença mais significante: 1876 

e 1805; a vida de Bocage foi bastante curta). São personagens muito importantes para as suas 

culturas nacionais, responsáveis pelas novas tendências nas suas literaturas.

 Em ambos os casos, as obras frívolas, criadas na época juvenil, têm a ver com a influência 

do pensamento francês, mesmo que o acesso a ele fosse dificultado em Portugal. Também houve 

razões ligadas à sociedade, diferentes nas terras polaca e portuguesa, e à vida dos escritores. 

Todavia, as consequências literárias foram semelhantes, apesar das divergências poéticas.

 Fredro e Bocage referiam-se às tradições culturais nacionais e estrangeiras. No caso 

do primeiro grupo, observa-se normalmente uma influência geral; as influências das obras de outros 

países são melhor definidas e mais frequentemente discutidas. Os motivos tirados dos textos são 

modificados e ridicularizados; também se criticam algumas ideias das obras canónicas. Acontece 

que há muitos vulgarismos e um fragmento é extremente obsceno, mas é preciso assinalar que 

os autores provam um bom conhecimento da literatura europeia e da história, demostrando um 

grande talento artístico. Portanto, é necessária uma reflexão mais profunda sobre este tipo 

de poesia. Não deve ser tratada só como “os gostos estúpidos da juventude”.
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Magdalena Marzec

Apollinaire: poeta przesiąknięty sztuką

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.1

 Guillaume Apollinaire jest jednym z artystów, których twórczość daje nam odpowiedź 

na pytanie o to, czy jest możliwym przetransponowanie jednej dziedziny sztuki na inną 

– czy można poprzez słowo przekazać to samo, co poprzez obraz, czy można zastosować 

w różnych technikach artystycznych te same środki wyrazu. Na formowanie się talentu poety 

niebagatelny wpływ mieli artyści malarze, których ścieżki życiowe nałożyły się na te Apollinaire’a, 

dzięki czemu ten mógł bardzo dobrze poznać ich techniki, ich idee, ich koncepcje. Zaś należąc 

do środowiska pisarzy, mógł skonfrontować je z tymi, jakie panowały w środowisku pisarskim. 

Zastanawiając się nad problemem korespondencji sztuk u tego francuskiego poety, należałoby 

rozpatrzyć go w dwóch płaszczyznach: tej związanej z życiorysem (spotkania z przedstawicielami 

innych dziedzin sztuki) oraz tej obejmującej dzieła (ślady innych dziedzin sztuki w poezji 

Apollinaire’a). W ramach tego krótkiego eseju – zaczątku dla obszerniejszej pracy – zarysuję 

jedynie oba te aspekty.

 Guillaume Apollinaire miał okazję rozwijać swoje poetyckie umiejętności w towarzystwie 

przedstawicieli kształtującej się ówczesnej awangardy artystycznej. Michel Décaudin stwierdził 

nawet, że wpływ malarzy był fundamentalny – mieli oni odgrywać na początku XX wieku tę samą rolę, 

co muzycy w epoce symbolizmu, tj. rolę inicjatorów, którzy pokazali drogę2. Życie Apollinaire’a 

z czystym sumieniem możemy nazwać kolażem – kolażem złożonym z doświadczeń wielu artystów, 

z którymi miał do czynienia. Słowo to nie jest tu zresztą przypadkowe – jesteśmy przecież w czasach, 

kiedy Braque i Picasso zaczynają używać tego terminu podczas swoich prób artystycznych. 

Ich eksperymenty powodują, że Apollinaire zaczyna marzyć o podobnym wyzwoleniu w poezji, 

które prowadziłoby to syntezy będącej Sztuką par excellence3. Miejscem – tyglem, w którym mieszały 

się najnowsze koncepty artystyczne, było paryskie wzgórze Montmartre oraz tamtejszy Bateau 

Lavoir – tymczasowy przytułek dla przyszłych przywódców sztuki – jak trafnie nazwała to miejsce 

Julia Hartwig w biografii poety4. Tam właśnie nowe malarstwo miało okazję oddziałać na poetycką 

1 C. Baudelaire, Correspondances [w:] Les fleurs du mal.
2 M. Décaudin, „Et moi aussi je suis peintre” [w:] Les critiques de notre temps et Apollinaire, Paris 1971, s. 83.
3 Ibidem, s. 83-84.
4 J. Hartwig, Apollinaire, Warszawa 1961, s. 84.
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wyobraźnię Guillaume’a – spowodowało, że odczuł potrzebę formalnego odnowienia, odświeżenia 

poezji. Chociaż trzeba mieć na uwadze, że – jak czytamy w biografii: 

Apollinaire, nie mający w sobie nic z ekstremisty, nie nadawał się do formułowania 
zbyt ryzykownych deklaracji ani obalania porządku panującego w aktualnej sztuce. 
Jego rewolucyjność, kiedy głosił i objaśniał teorie i sztukę kubistów, była rezultatem pracy 
wewnętrznej podejmowanej nierzadko wbrew sobie, była wynikiem przezwyciężania 
naturalnych skłonności do sztuki opartej o tradycję, zasilanej z nieustannie bijącego źródła 
klasyczności.

 Byłby zatem Apollinaire ulepiony z przeciwnych tradycji – klasycznej i tej, którą wnieśli w jego œuvre 

bywalcy Bateau Lavoir. Tak też jego twórczość zostanie naznaczona przez wspomnianych 

już kubistów, których twórczości stanie się obrońcą, pozna fowistów, zrozumie naiwną sztukę 

celnika Rousseau, zafascynuje się wizjami Chagalla… Wystarczy wspomnieć, że obraz pracowni 

Picassa, której Apollinaire był nierzadkim bywalcem, posłużył za tło wizyty u malarza w Poecie 

zamordowanym. Jak wskazuje Hartwig, czasy, gdy poeta zaczął odwiedzać Bateau Lavoir, 

to okres różowy Picassa, a w krok za nim podążył autor Poety… z wierszami o nastroju lirycznym, 

odpowiadającymi nastrojowi takich obrazów jak Akrobata  i  żonglerka5 z 1905. Apollinaire 

był nie tylko uczestnikiem spotkań malarzy, bywalcem tych samych miejsc, ale i ich „promotorem” 

– pisał wstępy do katalogów (jak ten dla wystawy Cercle de l’art moderne z Havre zatytułowany 

‘Trzy cnoty plastyczne’, którymi są czystość, jedność i prawda), liczne artykuły poświęcone 

nowościom w świecie sztuki. Rozumiejąc ich poszukiwania, został przesiąknięty myślą artystów 

niejednokrotnie nazywanych obrazoburcami. 

 Zajmując się problemem powinowactwa literatury i sztuk plastycznych, Mario Praz pisze:

Wydaje się, że na dobrej drodze znalazł się Antonio Russi, który stwierdziwszy w L’arte 
e le arti, iż „w normalnym doświadczeniu każdy ze zmysłów zawiera w sobie, dzięki 
pamięci, wszystkie inne zmysły”, stosuje tę formułę do przeżycia estetycznego, mówiąc, 
że „w przeżyciu każdej ze sztuk są zawarte, dzięki pamięci, wszystkie inne sztuki”. 
Nie chodzi tu o prostackie przetłumaczenie, w najoczywistszy sposób niemożliwe (dowiódł 
tego Lessing w Laokoonie), jednej sztuki na drugą, a nawet jednego dzieła sztuki na inne 
w obrębie tego samego środka wyrazu. Kolory i formy, które może nam zasugerować 
muzyka, są zupełnie różne od tych kolorów i form, które malarstwo i rzeźba mogą 
sugerować bezpośrednio. Podczas gdy w doświadczeniu praktycznym jakiś przedmiot 
odebrany przez jeden ze zmysłów będzie mógł zawsze, jeśli zajdzie potrzeba lub okazja, 
zostać odebrany przez wszystkie inne zmysły, to stan ducha wywołany przez jedną 
ze sztuk nie będzie mógł być nigdy zrealizowany w pełni przez bezpośredni i jednoczesny 
udział wszystkich innych sztuk6.

5 Ibidem, s. 91.
6 Mario Praz, Mnemosyne, rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk 2006, s. 36.



Zdaje się, że dobrze rozumiał to Apollinaire: nie próbował tłumaczyć języka malarzy na język 

poety, chciał raczej zawrzeć w swoich utworach tę samą myśl, którą przekazywali tamci – chciał 

aktywnie wziąć udział w ich poszukiwaniach, a to wszystko przy próbach zastosowania podobnych, 

co oni, środków. Co zresztą udało mu się i wielokrotnie określany jest jako jeden z głównych 

przedstawicieli artystów, którzy zapoczątkowali trwające do dziś przemiany w sztuce. Jego ideę 

nowej sztuki doskonale oddaje utwór Strefa otwierający cykl Alkohole nazywany manifestem 

sztuki nowoczesnej. Poemat ten jest przecież niczym innym jak ciągiem następujących po sobie 

obrazów, czym autor nawiązuje do symultanizmu Roberta Delaunaya. Delaunay był zresztą 

jednym z tych artystów, którzy wywarli duży wpływ na poezję Apollinaire’a. To jemu autor Strefy 

przypisuje stworzenie orfizmu – Delaunay poszukiwał harmonii czystych barw, kolory zastępowały 

mu obiekt. Pierwszym tego typu cyklem malarza były Okna. Katalog wystawy, na której obrazy 

zostały zaprezentowane, otwierał nie kto inny, jak Apollinaire, wierszem, w którym zastosował 

ten sam środek, co malarz: symultanizm. Wróćmy jednak do omawianej Strefy – tu cykl poetyckich 

obrazów otwiera wieża Eiffela, która tak często pojawia się na płótnach Delaunaya. Konstrukcja 

ta staje się dla niego nośnikiem dopełniających się barw, mało tego – jest ona przecież jakby syntezą 

nowoczesności, którą tak sławili artyści, a która zasugerowana jest już przez pierwszy wers 

Strefy:

 Na koniec starodawny ten świat ci się przejada

 oraz dalej, np.:

grecka i rzymska antyczność twojego nie nasyci głodu 

Tutaj starzyzną trąci już nawet widok samochodu 

Całość utworu to nic innego jak właśnie zazębiające się sceny; wydaje się zresztą, że w innym 

miejscu niż Paryż dziewiętnastego stulecia symultanizm nie mógłby powstać – gdzie indziej 

malarz czy poeta znalazłby taką masę obrazów w jednym miejscu? Tylko tutaj mogły powstać 

takie oto wersy:

teraz jesteś w Paryżu sam jeden w tłumie 
Stado autobusów ryczy koło ciebie sunie 7.

Widzimy więc, że Apollinaire podzielał z sobie współczesnymi malarzami tak fascynację 

nowoczesnością i zainteresowanie podobnymi tematami, jak i dążenie do modernizacji 

samych środków wyrazu, wprowadzając do poezji to, co tamci do malarstwa. Symultanizm 

jest jakby konsekwencją tego, czego uczył się od Picassa czy Braque’a – kolażu. Ten także polegał 

na rozbiciu rzeczywistości – obieraniu wielu punktów widzenia; jednak dopiero symultanizm pozwolił 

na zestawienie jej fragmentów w pewien harmonijny ciąg.

 Już na podstawie tak krótkiego zarysu widać, jak duży wpływ miało środowisko malarskie 

7 Wszystkie fragmenty Strefy w tłum. Adama Ważyka.
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na twórczość (i osobowość) Guillaume’a Apollinaire’a. Esej ten ma stać się podstawą dla szerszego 

omówienia kontaktów poety ze sztuką plastyczną, jego spotkań z artystami, tekstów krytycznych 

odnoszących się do aktualnych wystaw, utworów będących analogicznymi dla konkretnych 

obrazów. Warto zwrócić uwagę na to jak istotne były w tym przypadku właśnie korespondencje 

sztuk, których tak często się poszukuje u różnych autorów oraz na to nowe, świeże spojrzenie 

na poezję, które wniósł ten francuskojęzyczny poeta zaangażowany w rozwój tak znacznych 

prądów jak fowizm, kubizm, surrealizm…

Apollinaire en académicien, Pablo Picasso,
Musée National Picasso w Paryżu
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Agnieszka Durlej

El viaje de ida y vuelta 
– los países de „pateras” y los países de „cañoneras”

El artículo está basado en la memoria de licenciatura con el título 
El viaje de ida y vuelta hispano – marroquí en tres géneros diferentes:

 en el drama Tentación de Carles Batlle, en la novela Gálvez en la frontera de Jorge Martínez Reverte

 y en la película Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez, escrita por mgr Agnieszka Durlej.

 Las palabras el viaje de ida y vuelta constituyen aquí el reflejo literario del fenómeno 

de la migración que surge en el marco de la globalización. La migración, que aparece 

con cada vez más frecuencia, se la observa entre los países de pateras, de la emigración, en este 

caso Marruecos, y los países de cañoneras, de inmigración, con cuyo nombre en este case study 

comparamos España. Esta nomenclatura está relacionada de una manera intrínseca, sucesivamente, 

con la posición de un país que acoge a los inmigrantes y con el país del abandono. La cultura 

de los países de cañoneras es la que “gobierna”. Esta cultura impone su conjunto de creencias 

y su jerarquía de valores. Es como un buque insignia que tiene como objetivo ir más adelante 

(Campos García 2005:3).

 En el polo opuesto se situan los países de pateras, los cuales los habitantes abandonan. 

Esta migración continua, en cierto modo, se contribuye a la penetración de un país de acogida. 

Sucesos de este tipo pueden provocar muchas consecuencias, porque hay muchos países que, 

a toda fuerza, quieren proteger su identidad. Para ejecutar sus preconceptos establecen un conjunto 

de estrategias que les ayuden a realizarlos. Esta postura no indica el rechazo de lo ajeno, 

sino la protección de sus caractrísticas particulares, con toda la conciencia de diversidad de las razas 

y de las culturas. El quid está en esto que aquí no es boligatorio ni el rechazo ni la integración. 

Se trata solamente sobre una plena habilidad de aprovechar lo que trae consigo, a un país 

concreto, el otro, una persona que proviene de otra parte del mundo. Lo que es lo imprescindible 

en estas circunstancias es la capacidad de seleccionar una información nueva, que llega 

al destinatario, de una manera racional porque no se puede llevar a los extremos. Es esta mescla 

magnífica de varios elementos, la que puede ser tan enriquecedora, pero no se puede olvidar 

la igualdad de la gente entre sí, la que independientemente del punto de vista es siempre acertada 

y significativa (Campos García 2005:3). 

Como escribe Juan Goytisolo, 

Según mi propia experiencia, la convivencia en el interior del tejido urbano se convierte 

en un banco de pruebas del que todos podemos sacar provecho (Goytisolo 2007:193). 
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 Las personas que llegan a un país muy a menudo influyen en la creación de su realidad. 

Gracias al intercambio de las experiencias, las costumbres, los estilos de vida, las prácticas 

culinarias, las lenguas usadas tiene lugar un provecho mutuo. Esta interculturalidad lleva 

al surgimiento de una civilización más rica culturalmente, más acogedora y, también, más abierta 

en contactos con la gente extranjera (Goytisolo 2007:191, 192). En la situación de este tipo nacen 

la asimilación y la integración. 

 Según las palabras de Goytisolo, en nuestra civilización se puede distinguir dos mitos 

principales que representan el motivo de viaje: el motivo de Robinson Crusoe y el mito de Ulises 

en  Odisea. Estos dos motivos indican dos polos opuestos que ocupan sus viajeros. El viaje 

de Robinson Crusoe es la consecuencia de un simple azar, él viaja para sobrevivir. Ulises 

es un héroe que desidera aventuras, experiencias, para, al final, volver a su destino (Goytisolo 

2007:189). 

 Goytisolo muestra también otra visión de los inmigrantes. De un lado están considerados 

como unas termitas voraces, ratones o langostas. Pero de otro lado son como las cigüeñas que, 

después de abandonar su patria, trascorren unas distancias enormes para llegar a su lugar – destino 

y,  sucesivamente, volver al país del cual provienen. Sólo los más fuertes llegan a su meta. Muchos 

de ellos mueren ya en el intento (Goytisolo 2007:189, 190). 

 Son los inmigrantes marroquíes a la orilla del mar española a los que se puede nombrar 

hombres – cigüeñas, porque muchos de ellos, a pesar de las dificultades y de las prohibiciones, 

intentan atravesar la forontera de una menera ilegal. Muchos de los más intrépidos mueren 

devorados por el agua o están detenidos por la aduana que patrulla la zona (Goytisolo 2007:190). 

La frontera la que tienen delante de sus ojos no sólo consituye para ellos una línea de demarcación, 

sino también una puerta del paraíso soñado, detrás de la cual, creen que tendrán una vida mejor. 

Sueñan con un bienestar económico pero la realidad muchas veces resulta ser menos favorable 

de lo que esperaban y los estándares de la vida inferiores de lo que pensaban. Muchas veces tienen 

sus empresas, por ejemplo, son propietarios de las tiendas, los bares, los restaurantes con cocina 

propia de su país, las carnicerías musulmanas, los  locutorios o las peluquerías. Además, para reunirse, 

se edifica nuevas mezquitas, centros culturales y religiosos. Sin embargo muchos marroquíes 

trabajan en España de una manera ilegal, son una mano de obra barata. La mayoría de ellos vive 

en unas condiciones de vida muy modestas o fatales. En tal pobreza, muy a menudo, nace la dencuencia,  

y los comportamientos agresivos despiertan la falta de confianza y el miedo, el que sienten 

los españoles en su presencia. 
***

 El análisis contrastivo del fenómeno de la inmigración marroquí en España fue representado 

en tres géneros: la novela policíaca, el drama y la película de drama. Esta representación del tema 

permite ver este fenómeno de una perspectiva muy amplia. Gracias a este recurso se puede 

mostrar de una manera precisa las direcciones de las relaciones entre estas dos naciones, es decir, 
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la cultura marroquí vista desde la perspectiva hispana y viceversa. 

 La mejor definición de la tragedia, que corresponde a la obra Tentación es la de Annie 

Ubersfeld, del año 1996. Annie Ubersfeld hace hincapié en la estructura arquetípica de la obra 

de este género que es un conjunto de dos espacios: cerrado, representado por la ley, el poder, 

la moral; y ese otro que abarca el desorden, la pasión y la libertad. Sin embargo el segundo caso 

conlleva la vida de un personaje que es un viaje incesante de un sitio a otro, una huida constante 

(Ayuso de Vicente 1997:382). 

 La acción del drama Tentación transcurre en la casa de Guillem, en Barcelona. Guillem finge 

ser anticuario pero en realidad se ocupa del tráfico de los inmigrantes ilegales. Un día le visita 

el viejo amigo de su padre, Hassan, el padre de una familia marroquí, que ha emigrado a España 

en busca de un estasus de vida mejor. Sin embargo, la situación se complica porque en la casa 

de Guillem está la hija de Hassan, Aixa. Cuando Hassan la ve allí, está lleno de emociones porque 

la ha encontrado después de su huida de su patria ante su boda concertada sin consultar su opinión. 

Hassan la abraza de una manera paternal. Ella quiere hospedarlo tan bien como sea posible. 

Guillem, viendo esta situación, cae en una furia infrenable. Sospecha que este hombre pueda 

ser su amante. Conducido por la ira entra en su casa y lo empuja al balcón donde no hay barrandilla. 

Después Aixa nota todo lo que ha ocurrido. Guiada por los malos recuerdo del pasado, pisa 

los dedos de su padre quien, con los restos de su fuerza, está agarrando el borde del balcón. 

Al final cae muerto. 

 Guillem, al principio, ama a Aixa, pero depués de un poco de tiempo empieza a tratarla 

como si fuera un objeto, aprovechándose de ella y vendiéndola, como una mercancía defectuosa,  

a otra persona que se ocupa del tráfico de la mujeres públicas. 
***

 En la novela Gálvez en la frontera de Jorge Martínez Reverte en el primer plano destacan 

las ambivalencias de la otredad. Al frincipio domina un miedo enorme ante el otro, después 

se convierte en unas emociones y relaciones muy fuertes. 

 La novela policíaca se caracteriza por su acción que se concentra en la resolución 

de un enigma, sobre todo, criminal. Toda la acción tiene lugar en un mundo real. Su héroe suele 

ser un policía o un detective que, al final, descubre el significado de un misterio (Bernacki, Pawlus 

1999:592). 

 Julio Gálvez, el protagonista de esta novela, es periodista en la sección de Economía 

en un importante diario madrileño. Un día a su colega de trabajo, Takako, se le roban el bolso. Resulta 

que lo hizo Ahmid, un joven inmigrante ilegal de Maghreb. Durante la entrevista en la comisaría Julio 

finge que no reconoce al delinuente. Después de un tiempo surge la noticia que la gente le acusa  

a Ahmid de poner el fuego en el barrio madrileño Lavapiés. Durante este incendio han muerto 

dos niños. En concecuencia,  ante este incidente y ante  de unos hombres de la nacionalidad 

china que lo espían, Ahmid tiene que huir a Marruecos. Ahmid ha robado unos documentos 
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muy importantes para estos hombres chinos, relacionados con su empresa, que estaban 

en el bolso de Takako. El detective, después de las insistencias del chico, le ayuda en su huida. 

Le lleva en su coche  a Algeciras, de donde Ahmid, con el conductor de un camión, va a Tánger. 

Por consiguiente, en un ferry llega al otro lado del Estrecho Gibraltar. Después de algún tiempo, 

Julio, en busca de los documentos perdidods, emprende su viaje, en avión, a Marruecos. Al final 

resulta que durante todo el tiempo estos documentos estaban escondidos, por Ahmid, en la casa 

del detective, en Madrid. 
***

 Retorno a Hansala, de la directora de cine Chus Gutiérrez, es una película de drama. 

Este tipo de arte cinematográfica se concentra en los comportamientos humanos, sus posturas 

psicológicas en unas situaciones sociales concretas. Este género se enfoca, sobre todo, 

en el análisis de las realaciones inetrhumanas y del interior de la gente que se forman gracias 

a la historia, la tradición, el estilo de vida y la mentalidad (Bernacki, Pawlus 1999:449). 

 Según la opinión de Barbara Zecchi, esta película muestra un diálogo cultural 

entre los marroquíes y los españoles. Evoca la posibilidad de un enriquecimiento recíproco 

y la transformación de las ideas y de los sentimientos. El final queda abierto para posibilitar 

un reencuentro lleno de esperanza (Zecchi 2010:176). 

 Martín, el propietario de un tanatorio, ayuda a Leila que es una inmigrante marroquí 

que trabaja en Málaga. Un día las olas del mar arrojaron a la playa en Algeciras los cuerpos 

de los inmigrantes marroquíes que llegaron a la costa española en pateras y querían cruzar 

la frontera de una manera ilegal. Entre los náufragos estaba el hermano de Leila, Rachid. Martín, 

al comienzo de pago, transporta su cuerpo a su ciudad natal Hansala. Con el paso del tiempo, 

entre Leila y Martín se establece una amistad muy cordial. El español, viendo aquella miseria 

omnipresente y sintiendo una empatía enorme a los habitantes de Hansala, decide no cobrar 

dinero. Intenta apoyarlos emocionalmente. 

 

 Gracias a estos cambios continuos de la acción se ha representado varios medios 

de transporte en los que se puede hacer la travesía por El Estrecho Gibraltar: en patera, en barco, 

en avión y en camión. El modo depende del estatus económico de los protagonistas o si actúan 

de acuerdo con las normas legislativas, entonces, si su viaje es legal. 

 Estos dos géneros literarios: el drama Tentación y la novela policíaca Gálvez en la frontera, 

y el género cinematográfico: la película de drama Retorno a Hansala tratan del tema de miagración 

pero gracias a las diferencias entre ellos representan un amplio abanico de los aspectos 

de este fenómeno social. Lo que parece lo más importante es el hecho de ver la migración desde 

dos perspectivas opuestas culturalmente y situacionalmente: desde los países de “pateras” y los 

países de “cañoneras”. 
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“Entre Martín 
y Leila 
se establece 
una relación 
muy fuerte”
Fuente:
http://
cineclubgallinero.
blogspot.
com/2009/12/
pelicula-188_14.

html
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Grzegorz Kobędza

Chegada à ilha Nipu
 (alguns fragmentos d’As aventuras de Nicolau Experiência) 

przekład fragmentu Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków 

Ignacego Krasickiego na język portugalski

O vento começou a soprar de repente mas era tão 
forte que tivemos de abaixar a maioria das velas. 
Utilizaram algumas vezes as âncoras mas essas 
não conseguiram segurar-nos. Todo o equipamento 
estava num tremor impossível de descrever, enquanto 
o vento, que era contra nossos planos, dirigia-nos 
a terras incógnitas. A tempestade durou seis dias sem 
nenhum intervalo, os ventos aumentavam, o mastro 
principal quebrou-se, mais de metade da gente 
no navio não podia trabalhar por causa da idade 
e doenças. Quanto a mim, usava todas as minhas 
capacidades para retirar a água  que cobria o convés. 
Subitamente, um dos marinheiros gritou que a terra 
firme estava perto. Esse grito, desejado noutras 
circunstâncias, tornou-se a nossa sentença capital. 
Dentro de um momento, levado às rochas, o navio 
despedaçou-se com um estalido insuportável [...].

Powstał z nagła wiatr, ale tak mocny, żeśmy większą 
część żaglów musieli spuścić. Rzucono kilkakrotne 
kotwice, ale te nas utrzymać nie mogły. Cały ekwipaż 
w niewymownej bojaźni zostawał, ile że wiatr, 
dyrekcji naszej cale przeciwny, niósł nas ku lądom 
nieznajomym. Przez dni sześć trwała ustawicznie 
burza, wzmagały się wiatry, maszt pryncypalny złamał 
się, większa połowa ludzi zostających na okręcie 
z niewczasu, choroby i pracy nie była zdolna 
do roboty. Jam ile możności krzepił nadwerężone 
siły pompując wodę, wałami niezmiernymi okręt 
nasz przykrywającą. Wtem jeden z majtków zawołał, 
iż ląd blisko. Okrzyk ten, w innych okolicznościach 
pożądany, stał się nam wszystkim wyrokiem śmierci. 
W jednym momencie wpędzony na skały, okręt 
rozbił się z nieznośnym trzaskiem […].

Tendo a esperança que ele fosse entender 
qualquer coisa, comecei a falar-lhe polaco, latim, 
francês e quando ele também não compreendia, 
descrevi a minha situação com gestos, tentando 
mostrar como tinha viajado pelo mar de países 
muito afastados, como o meu navio se tinha 
despedaçado, como os companheiros se tinham 
afundado, como eu tinha fugido da morte agarrado 
a uma tábua. Perceberam, segundo reparei, 
que tinha vindo do mar; mas não conseguiram 
compreender nada quando descrevi o nosso navio 
e a terra da qual eu tinha chegado. E porque estava 
com muita fome, pedi uma refeição, gesticulando; 
depois de ter reparado isso, este velho pegou 
na minha mão e dirigiu-me à sua casa.

Na hazard, że może co zrozumie, zacząłem 
do niego mówić po polsku, po łacinie; po francusku, 
a gdy i on mnie nie rozumiał, gestami opisywałem 
mu sytuacją moją teraźniejszą, reprezentując 
ile możności, jakem płynął morzem z krajów 
bardzo dalekich, jak się mój okręt rozbił, 
jak współtowarzysze potonęli, ja na deszce 
uszedłem śmierci. Zrozumieli, jakem z nich poznał, 
iż przypłynąłem od morza: ale tego pojąć nie mogli, 
gdym im nasz okręt opisywał i krainę daleką, 
z której przyszedłem. Że zaś mi głód zaczynał 
bardzo dokuczać, prosiłem przez gesta o posiłek; 
postrzegłszy to ów starzec wziął mnie za rękę 
i zaprowadził do domu swojego.

Ela, tal como as outras, não era grande 
nem maravilhosa; a limpeza, a ordem e a simetria 
bonita eram o seu maior ornamento. Todas as casas 
eram de madeira mas todas as paredes brilhavam 
como se a madeira tivesse sido envernizada, porque 
não se podia achar que brilhassem sem isso. 
No primeiro quarto havia bancos baixos à roda 
da assoalhada; aqui é que o dono me colocou; 
do seu grito veio uma mulher velha, que eu achava 
a sua esposa. Essa, no início surpreendida 
pelo que o marido lhe disse, cumprimentou-me, 
pondo a sua mão no coração. À minha frente 
colocaram uma mezinha; imediatamente trouxeram 
refeições, que só continham legumes, lacticínios 
e frutas, e água num vaso que se parecia 
com os nossos de faiança.

Nie był, tak jak i inne, ani wyniosły, ani wspaniały; 
czystość, porządek i piękna symetria największą 
była jego ozdobą. Domy wszystkie były drewniane, 
ale ściany zewnątrz i wewnątrz połyskiwały, 
jakby napuszczane było drzewo osobliwym 
pokostem; nie można albowiem było rozumieć, 
iżby miały być takowe z przyrodzenia. W pierwszej 
izbie ławy były naokoło, niewiele od podłogi 
wzniesione; tam mnie gospodarz posadził; przyszła 
za zawołaniem sędziwa niewiasta, jakom miarkował, 
żona jego. Ta zadziwiwszy się z początku, 
gdy jej mąż o moim przyjściu powiedział, pozdrowiła 
mnie położeniem ręki na sercu. Postawiono 
przede mną stolik; nie bawiąc przyniesiono potrawy 
z samych jarzyn, nabiału i owoców, a w naczyniu 
podobnym do naszych farfurowych wodę.
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Mesmo se não estivesse com fome, não teria 
conseguido parar de comer os vegetais 
e sabores, e especiarias misteriosas; as frutas 
eram muito melhores do que as nossas, 
o pão parecido com o pão de centeio mas muito 
mais saboroso. Tinha só uma colher para comer. 
Querendo cortar o pão, retirei a faca do meu bolso. 
Essa ferramenta, provavelmente desconhecida 
no país, surpreendeu muito o anfitrião. Olhava-a 
com curiosidade mas parecia ter medo de tocá-la. 
Quando lha passei, tomou a ponta e feriu 
o seu dedo. Tendo visto o sangue, deixou a faca cair 
e começou a gritar. Quando os membros da família 
chegaram, contou-lhes o que se tinha passado. 
Não me deixaram levantar a faca e mal consegui 
não desatar a rir quando dentro em pouco, tendo 
trazido um instrumento semelhante ao ancinho, 
puxaram a faca à distância na direção da porta; 
depois de a terem jogado fora, observaram-na 
à distância; parece que para verificar se se ia mover; 
depois prepararam uma cova bastante funda 
que, tendo sepultado lá a faca, cobriram com solo.

Choćby mi był zbyteczny głód nie dokuczał, 
nie mógłbym się był jednak odjeść jarzyn, i smaku, 
i zaprawy przedziwne; owoce były nierównie 
lepsze od naszych, chleb podobny do żytnego, 
ale smaczniejszy. Łyżkę tylko miałem do jedzenia; 
chcąc chleba ukroić dobyłem noża z kieszeni.  
Zdziwiło bardzo gospodarza to zapewne 
w tamtym kraju nie widziane narzędzie. Doglądał 
nań z ciekawością i zdało mi się, iż się go nie śmiał 
dotknąć; gdy mu więc do rąk ofiarowałem, wziął 
za ostrze i obraził sobie palec. Postrzegłszy krew rzucił 
nóż na ziemię, wołać zaczął; a gdy się domownicy 
zbiegli, opowiedał im, co się stało. Chciałem zdjąć 
nóż z ziemi, ale mi nie dopuścili tego i ledwom 
się mógł od śmiechu wstrzymać, gdy po małej 
chwili przyniósłszy jakiś instrument na kształt grabi, 
z daleka mój nóż popychali ku drzwiom; wyrzuciwszy 
go za drzwi, przypatrowali mu się z daleka, 
podobno chcąc widzieć, czy się nie rusza; wykopali 
za tym dołek dość głęboki i tam go pochowawszy 
przysypali ziemią.

Tekst polski za: http://literat.ug.edu.pl/mikolaj/.
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