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Staro%& jako temat zarówno opracowa' naukowych, jak i(pozanauko-
wych re)eksji cieszy si* od kilku dekad ogromn# popularno%ci#. Ma to 

niew#tpliwie zwi#zek z(faktem, i+ w(krajach zaawansowanych cywilizacyj-
nie w(ubieg$ym stuleciu wyrazi%cie wzros$a przeci*tna d$ugo%& ludzkiego 
+ycia. St#d te+ przekonanie, +e staro%& to problem, z(którym trzeba b*dzie 
si* coraz intensywniej zmaga&. Takie stanowisko zajmuj# zarówno demo-
grafowie, jak i(socjologowie, lekarze, pedagodzy, psychologowie. Staro%& 
wydaje si* by& problemem medycznym, spo$ecznym, ekonomicznym 
etc. Celowo piszemy „wydaje si* by&”, poniewa+ nie jeste%my przekonane, 
+e problemem jest po prostu staro%&. Bo czym jest staro%&? Trudno od-
powiedzie& na to pytanie – nie jest synonimem d$ugowieczno%ci, wi#+e 
si* z(kondycj# (s$absz# ni+ w(m$odszym wieku), a(tak+e z(pozycj# w(spo-
$eczno%ci i(zespo$em ról. By& mo+e jest staro%& tym wszystkim w(ró+nych 
kon,guracjach. 

Przedstawiciele odmiennych specjalno%ci patrz# na staro%& z(punk-
tu widzenia ich dyscyplin – prowadzone przez nich dyskursy, mimo i+ 
oparte na cz*%ciowo wspólnej terminologii, nie s# zbie+ne. Ró+ni je to, 
co kryje si* pod terminami – nie w(pe$ni u%wiadomione kulturowe wy-
obra+enia. Nie chodzi nam tylko o(spo$ecznie konstruowane rozumienie 
staro%ci1, ale system wzajemnie nachodz#cych na siebie, czasem bardzo 
starych, a(czasem zupe$nie nowych obrazów, które znajduj# swoje od-
zwierciedlenie w(j*zyku, ale tak+e s# przez j*zyk tworzone. W(badaniach 
nad staro%ci# nale+y wzi#& pod uwag* nie tylko leksyk*, ale tak+e zwi#zki 
frazeologiczne i(powiedzenia, które dzi*ki petry,kacji i(cz*stemu u+yciu, 

Od Redaktorek

1  Por. H. Jakubowska, Spo"eczne wytwarzanie staro#ci: de$nicje, granice, konteksty, w: Patrz%c 
na staro#&, red. H. Jakubowska, A. Raciniewska, -. Rogowski, Pozna' 2009, s. 15–29. 
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wytworzy$y sie& wyobra!eniow%2. W(tym obszarze wa+ne miejsce zajmuje 
paremiologia, która ujawnia przede wszystkim minione, ale i(wspó$czesne 
sposoby my%lenia o(rzeczywisto%ci3. Materia$ j*zykowy sam w(sobie jest 
no%nikiem znacze', ale jednocze%nie budulcem form opisywania %wiata, 
zarówno tych w$a%ciwych poezji, skondensowanych i(symbolicznych, jak 
i(prozatorskich, zak$adaj#cych szczegó$owe opisy w(obr*bie d$ugich nar-
racji.

Wyobra+enia, w( tym tak+e wyobra+enia o( staro%ci, s# równie+ 
kszta$towane przez ró+nego typu przedstawienia ikoniczne – mamy tu 
na my%li nie tylko sztuk* przedstawiaj#c# (malarstwo, rysunek, rze.b*), 
fotogra,*, ale tak+e uproszczone sposoby wizualnej prezentacji (diagra-
my, schematy etc.). Trzeba pami*ta&, +e zarówno materia j*zykowa, jak 
i(przedstawienia ikoniczne wchodz# w(ró+norakie relacje z(wyobra+eniami 
mentalnymi: kreuj# je, podtrzymuj# i(przekszta$caj#, ale tak+e same pozo-
staj# pod ich przemo+nym wp$ywem.

 I(temu w$a%nie po%wi*cony jest ten tom. Zosta$y w(nim zebrane 
artyku$y, w(których na wybranych przyk$adach zanalizowano, kryj#cy si* 
za zas$on# s$ów, powiedze', opowie%ci i(obrazów, drobny wycinek kultu-
rowych wyobra+e' o(staro%ci.

Anna Gomó$a
Ma$gorzata Rygielska

2  Wyobra+enia kulturowe danej kultury lokalnej tworz# zwarty lub mniej zwarty system, 
który proponujemy nazwa& sieci% wyobra!eniow%. Koherencja systemu wyobra+e' uzale+niona jest 
od poziomu integracji danej kultury. Systemy kulturowe poddane presji innych systemów przyjmuj# 
obce wyobra+enia, $#cz#c je z(w$asnym systemem. Proces ten mo+e prowadzi& do dezintegracji syste-
mu wyj%ciowego; por. np. R. Benedict, Wzory kultury, prze$. J. Prokopiuk, Warszawa 1966.

3  Na ten temat pisze Ewa J*drzejko, O'potrzebie syntezy s"owia(skiej etnoparemiologii. Uwagi 
i'propozycje, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 8 (2011), s. 357–370.

Od Redaktorek
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Old age as a subject of both scienti,c studies and non-scienti,c re-
)ection has been enjoying enormous popularity for several decades 

now. /is is undoubtedly related to the fact that life expectancy or average 
life span in the most advanced countries has clearly increased over the last 
century. Hence the conviction that old age is an issue that will need to be 
increasingly dealt with. /is belief is shared by demographers, sociologists, 
doctors, teachers or psychologists. Accordingly, old age seems to be a med-
ical, social, economic problem etc. We phrase it deliberately as “seems to be” 
since we are not convinced that the problem is simply old age. For what is 
old age? It is di0cult to answer the question1it is not synonymous with 
longevity, it is associated with physical and mental ,tness (weaker than 
in younger age), as well as with a position in a community and a set of 
roles. Perhaps old age represents all the characteristics above in a variety 
of con,gurations.

Representatives of di2erent specialties look at the phenomenon of 
old age from the perspective of their disciplines. /erefore, their discours-
es, though partly based on common terminology, do not coincide. Di2er-
ent is what is hidden under the terms they employ, i.e. cultural imagery 
that are not fully realized. We do not only mean the socially constructed 
understanding of old age1, but the system of mutually overlapping images 
which are sometimes very old, and sometimes entirely new, which are 
re)ected in language, but also created by language. In studies on old age 
it is not only vocabulary but also collocations and proverbs that ought to 

From Editors

1  Cf. H. Jakubowska, Spo"eczne wytwarzanie staro#ci: de$nicje, granice, konteksty, w: Patrz%c 
na staro#& [/e social construction of old age: de,nitions, borderlines, contexts in: Looking at old 
age], red. H. Jakubowska, A. Raciniewska, -. Rogowski, Pozna' 2009, s. 15–29.
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be taken into account. Owing to their petrifaction and frequent use, they 
have created imagery network2. In this area, it is paremiology that occupies 
an important position as it primarily reveals both past and modern ways of 
thinking about reality3. /e language material itself conveys meaning. Yet, 
at the same time it provides building blocks for describing the world, both 
those poetry-speci,c, that is, condensed and symbolic, and those prose-
like and intended for detailed descriptions throughout long narratives.

Images, including those regarding old age, are also shaped by var-
ious types of iconic representations. Not only do we mean the art of rep-
resentations (painting, drawing, and sculpture), photography, but also 
simpli,ed ways of visual presentation (graphs, diagrams, etc.). It must be 
borne in mind that both the language material and iconic representations 
interact in a diverse manner with mental images: they create, sustain and 
transform them, but also they are themselves overwhelmingly in)uenced 
by them.

(/is is what this volume is dedicated to. It is a collection of papers, 
where on the selected examples a li3le slice of cultural images about old 
age hidden behind a veil of words, proverbs, stories and pictures has been 
analyzed.

Anna Gomó$a
Ma$gorzata Rygielska

2  Cultural images of a particular local culture constitute a more or less compact system, 
which we suggest calling an imagery network. /e coherence of the system of images depends on the 
level of the integration of a particular culture. Cultural systems subjected to the pressure of other 
systems adopt foreign images, combining them with their own system. /is process can lead to the 
disintegration of the source system, cf. R. Benedict, Pa)erns of Culture, Boston, New York 1934.

3  Ewa J*drzejko writes on this subject in, O potrzebie syntezy s"owia(skiej etnoparemiologii. 
Uwagi i propozycje, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 8 (2011), s. 357.

From Editors
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Anna Gomó$a

Kategorie przednaukowe i!naukowe
Istnienie w(okre%lonej kulturze sprawia, +e +yjemy równocze%nie 

w(%wiecie kulturowych realiów oraz kulturowych wyobra+e'. Je%li zak$ada-
my, +e rzeczywisto%& istnieje obiektywnie, to cz$owiek dociera do pewnego 
jej wycinka dzi*ki narz*dziom wypracowanym przez kultur*. Narz*dzia 
owe s# uzale+nione od konkretnych j*zyków, co oznacza, +e kulturowe ob-
razy rzeczywisto%ci mog# si* od siebie znacz#co ró+ni&1. Ze z$o+onej tkanki 
ró+norakich po$#czonych ze sob# zjawisk i(procesów wybieramy te, które 
umiemy wyodr*bni& i(nazwa&. To potoczne wyodr*bnianie i(nazywanie 
nie musi by& %cis$e, wystarczy, +e jest „ekonomiczne”, czyli w(szybki sposób 
przywo$uje okre%lone znaczenia. J*zyki naturalne nie tylko s$u+# codzien-
nej komunikacji, ale tak+e s# podstaw# komunikacji w(nauce – w(zwi#zku 
z(tym w(kulturze europejskiej wyró+niamy odpowiednie modele katego-
ryzacji: przednaukowy lub inaczej naturalny (który przejawia si* zarówno 
w(j*zyku ogólnym jak i(w(gwarach) oraz naukowy (uj*ty w(terminolo-
giach). Pisz#ca o(tych zagadnieniach Jolanta Ma&kiewicz twierdzi, i+: 

Kategorie naturalne powstaj# w( ten sposób, +e wybiera si* 
z(rzeczywisto%ci jaki% obiekt o(okre%lonych cechach i(traktuje si* go 
jako wzorzec (prototyp). Wybrany obiekt stanowi albo najbardziej 

1 Tym kwestiom po%wi*cone s# m.in. kolejne tomy (od 1 do 22), wychodz#cej od 1991 roku 
serii „J*zyk a(Kultura”.

Staro!": kategoria naukowa czy wyobra#enie kulturowe?
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przeci*tny egzemplarz, albo egzemplarz, z(którym poznaj#cy podmiot 
kontaktuje si* najpierw, albo egzemplarz, z(którym styka si* on naj-
cz*%ciej. Do tego wzorca dopasowuje si* inne mniej typowe obiekty. 
Uwa+a si* je za nale+#ce do tej samej kategorii, nie dlatego, +e dziel# 
z(prototypem sta$y zespó$ cech, lecz dlatego, +e s# w(pewien sposób 
do niego podobne2. 
 
Terminologia naukowa jest zakorzeniona w(j*zykach naturalnych, 

w(zwi#zku z(tym przenikaj# do niej kategorie wywodz#ce si* z(tych j*zy-
ków. Niemniej: 

Kategoria naukowa de,niowana jest w( terminach teorii zbiorów. 
Obiekty nale+# do kategorii naukowej nie dlatego, +e s# podobne do 
jakiego% wzorca, ale dlatego, +e posiadaj# okre%lony zbiór cech ko-
niecznych i(wystarczaj#cych3.   

Staro!" jako termin naukowy
We wspó$czesnych badaniach naukowych temat staro%ci pojawia 

si* w(wielu ró+norakich kontekstach. Równoleg$e dyskursy poszczegól-
nych nauk wskazuj#, +e problematyka staro%ci jest popularna i(zdaje si* 
by& nie.le opracowana. Mimo to s#dz*, i+ u+ywanie leksemu staro#& jako 
kategorii naukowej bywa dalekie od precyzji. Rzeczownik ów, pochodz#cy 
od przymiotnika stary, od dawna istnieje w(naszym j*zyku. Nale+y do za-
sobu s$ownictwa codziennego, st#d prawdopodobnie wynika przekonanie 
o(jego oczywistym znaczeniu, ale tak+e uznanie dla ekonomicznej obrazo-
wo%ci. Kategoria „staro%&” implikuje zwi#zki pomi*dzy wiekiem, stanem 
zdrowia, wygl#dem, sytuacj# spo$eczn# etc. W(my%leniu potocznym relacje 
te nie s# jednak %ci%le okre%lone. Jak stwierdzi$ Tom Kirkwood: 

2 J. Ma&kiewicz, Kategoryzacja a' j*zykowy obraz #wiata (na  materiale polskiego i' angiel-
skiego s"ownictwa morskiego), w: II Spotkania J*zykoznawcze. W' kr*gu semazjologii leksykologii 
i'terminologii. Materia"y z'Mi*dzynarodowej Konferencji w'Opolu-Szczedrzyku 12–13 wrze#nia 1986 r., 
red. S.Kochman, Opole 1988, s. 163. 

3 J. Ma&kiewicz, Kategoryzacja…, s. 164.

Staro#&: kategoria naukowa czy wyobra!enie kulturowe?
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Paradoks polega na tym, +e wszyscy wiemy, czym jest staro%&. 
Potra,my j# rozpozna&. Trudno jednak poda& jej precyzyjn# de,ni-
cj*. Ka+dy ma swoje w$asne do%wiadczenia dotycz#ce staro%ci [...]. 
Naukowo jednak jest to co% bardziej iluzyjnego, nieuchwytnego4. 

W( tym fragmencie Kirkwood zwraca uwag* na ró+nic* pomi*-
dzy kategori# przednaukow# i(naukow#. Pomimo tego, +e badacze maj# 
jej %wiadomo%&, nie s$abnie tendencja do traktowania leksemu staro#& 
jako kategorii naukowej, zw$aszcza w(demogra,i i(polityce spo$ecznej. 
Chcia$abym zwróci& uwag* na problemy, jakie mog# wynika& ze stoso-
wania wspomnianego leksemu jako kategorii naukowej . By unaoczni& 
t* kwesti*, przywo$am dwie, odleg$e od siebie o(kilka dekad, publikacje 
z(zakresu demogra,i i(polityki spo$ecznej. Nie polemizuj* ze stanowiskami 
poszczególnych autorów, moim celem jest raczej pokazanie ujawniaj#cej 
si* w(pracach naukowych tendencji do korzystania z(kategorii „staro%&”.  
Edward Rosset w(monogra,i Ludzie starzy. Studium demogra$czne poda$, 
i+ terminowi staro#& odpowiadaj# trzy poj*cia: staro%& jako jeden z(eta-
pów +ycia cz$owieka, „staro%& jako charakterystyka struktury ludno%ci 
wed$ug wieku” oraz staro%& jako starzenie si* populacji. Wskaza$ te+, +e 
konieczne jest wyznaczenie progu staro%ci. By dookre%li& pierwsze poj*-
cie, zaproponowa$ odwo$anie do odpowiednich prac biologów, ,zjologów 
i(gerontologów, chocia+ dostrzega$, +e przedstawiane rozstrzygni*cia s# 
wyra.nie rozbie+ne5. 

Dla statystyka ludno%ciowego i(jego najbli+szego s#siada – de-
mografa – okre%lenie progu wieku starczego jest jednak elementarn# 

4 A. Chrzanowska, Lokata w'banku czasu (wywiad z(Tomem Kirkwoodem), „Charaktery” 
2010, nr 2 (157), s. 64.  Tom Kirkwood –  profesor medycyny, jest jednym z(najbardziej znanych 
badaczy procesów starzenia si*, w(Polsce ukaza$a si* m.in. jego praca Czas naszego !ycia. Co wiemy 
o'starzeniu si* cz"owieka, prze$. M. Kowaleczko-Szumowska, Kielce 2005. 

5 E. Rosset, Ludzie starzy. Studium demogra$czne, Warszawa 1967, s. 11–13. Autor, 
odwo$uj#c si* do ustale' S. Fudel-Osipowej, odró+nia staro%& (czyli okres +ycia) od starzenia si* czyli 
procesu, który prowadzi do staro%ci. Starzenie mo+e mie& charakter ,zjologiczny (czyli prawid$owy) 
i( przedwczesny (czyli patologiczny – nast*puj#cy pod wp$ywem niekorzystnych czynników 
zewn*trznych lub wewn*trznych).

Anna Gomó$a
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konieczno%ci#. Odpowied. mo+e by& taka lub inna, ale musi by& kon-
kretna. Praktycznie przyjmuje si* pewn# granic* konwencjonaln#, od 
której +#da si*, aby by$a poprawna pod wzgl*dem logicznym i(aby si* 
nadawa$a do porówna' w(skali mi*dzynarodowej6.  

Je%li biologowie i( ,zjologowie nie przyjmuj# jednoznacznych 
rozwi#za', rodzi si* pytanie, co zatem ma by& podstaw# wyodr*bnienia 
okre%lonej klasy osób? Rosset, proponuj#c rozwi#zanie „konwencjonal-
ne”, musia$ zak$ada&, +e co% powinno stanowi& tak# podstaw*. Wskaza$, 
+e istniej# dwie propozycje, pierwsza ustala próg staro%ci na sze%&dziesi#t, 
a(druga na sze%&dziesi#t pi*& lat. Obie maj# zwi#zek z(kwesti# wieku eme-
rytalnego – autor uzna$ je za równorz*dne7. Niemniej jednak zastrzeg$, i+: 

Naszym zdaniem, nie nale+y identy,kowa& wieku produkcyjnego 
czy emerytalnego z(wiekiem staro%ci. Pierwszy jest kategori# przede 
wszystkim ekonomiczn#, drugi – przede wszystkim biologiczn#8. 

O(ile trzeba zgodzi& si* z(pierwszym zdaniem oraz z(pierwsz# cz*%ci# 
drugiego bez zastrze+e', o(tyle zako'czenie zdania drugiego (zw$aszcza 
w(%wietle poprzednich rozwa+a') wydaje si* zaskakuj#ce – je%li bowiem 
nie ma podstaw, by wskaza& wi#+#ce i((co znacznie wa+niejsze) – empi-
rycznie potwierdzalne  relacje pomi*dzy  wiekiem (rozumianym jako ilo%& 
prze+ytych lat) a(procesami biologicznymi, niemo+liwe jest konwencjo-
nalne okre%lenie progu staro%ci – co najwy+ej konwencjonalnie mo+na 
pewnemu momentowi +ycia przypisa& nazw* progu staro#ci. 

Kwestia wyznaczania progu staro%ci pojawia si* tak+e w(nowszych 
pracach. Dla przyk$adu przywo$am ksi#+k* Barbary Szatur-Jaworskiej 
Ludzie starzy i'staro#& w'polityce spo"ecznej. Autorka pisze i+: 

6 E. Rosset, Ludzie…, s. 14. 
7 Konkretna liczba lat przypisana wiekowi emerytalnemu w( danym momencie nie jest 

istotna dla tych rozwa+a'. 
8 E. Rosset, Ludzie…, s. 16.

Staro#&: kategoria naukowa czy wyobra!enie kulturowe?
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Faza staro%ci to ko'cowy etap w(+yciu cz$owieka – rozpoczyna-
j#cy si* wraz z(osi#gni*ciem okre%lanego konwencjonalnie „progu 
staro%ci”. Jest dynamicznym i( synergicznym zwi#zkiem procesów 
biologicznych i(psychicznych oraz zmian w(sferze spo$ecznej aktyw-
no%ci jednostki9.

Nauki, które zajmuj# si* t# problematyk#, wykorzystuj# w(bada-
niach nast*puj#ce mierniki: wiek biologiczny, wiek demogra,czny, wiek 
psychiczny, wiek spo$eczny, wiek ekonomiczny, wiek socjalny (prawny). 
Wiek biologiczny to „stopie' ogólnej sprawno%ci i(+ywotno%ci organizmu”, 
niemniej proces starzenia biologicznego jest na tyle z$o+ony, +e w(bada-
niach stosuje si* wiele szczegó$owych kryteriów i(wska.ników, by oznaczy& 
zaawansowanie procesu starzenia10. Wydaje si*, +e wiek demogra,czny nie 
powinien nastr*cza& takich problemów – jest to bowiem liczba prze+ytych 
lat11. Badania demogra,czne nawi#zuj# do ustale' nauk przyrodniczych 
(w(których moment pocz#tku staro%ci bywa rozmaicie okre%lany) oraz 
psychologicznych i(socjologicznych, jednak+e „starzenie si* biologiczne, 
spo$eczne i(psychiczne nie przebiega w(tym samym tempie”. Zmienia si* 
równie+  %rednia d$ugo%& +ycia:

Wraz z(wyd$u+aniem si* w(rozwini*tych spo$ecze'stwach prze-
ci*tnego trwania +ycia demografowie wprowadzaj# nowe – wy+sze 
– progi staro%ci, milcz#co zak$adaj#c, +e w(d$u+szym +yciu wyd$u+a 
si* faza pó.nej dojrza$o%ci, za% tym samym staro%& przesuwa si* do 
pó.niejszego wieku12.

Wiek psychiczny cz$owieka mo+na rozumie& wielorako – na pewno 
zwi#zany jest ze sprawno%ci# intelektu i(zmys$ów, ustala si* go niekiedy 

9 B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i'staro#& w'polityce spo"ecznej, Warszawa 2000, s. 33–34. 
10 Jest wiele teorii, których celem jest wyt$umaczenie mechanizmów starzenia – w(artykule 

Barbary Kwiatkowskiej i( Krzysztofa Borys$awskiego (Staro#& w' #redniowieczu i' dzi#, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej” 2010, nr 1, s. 6) podano, +e powsta$o ich ok. 300.  

11 Problem ten nie dotyczy Europy, ale istniej# na %wiecie kultury, dla których wiek 
kalendarzowy nie jest istotny. 

12 B. Szatur-Jaworska, Ludzie…, s. 35. 
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w(odniesieniu do mo+liwo%ci przystosowawczych cz$owieka, jednak nie-
równomierno%& i(z$o+ono%& zmian stanu psychicznego jest na tyle du+a, 
+e nie pozwala to na jednoznaczne okre%lenie progu staro%ci. Wiek psy-
chiczny mo+na ustala& tak+e przez odwo$anie do samooceny cz$owieka 
– starym jest ten, kto czuje si* stary. Wiek spo$eczny ocenia si* przez 
badanie pe$nionych przez cz$owieka ról spo$ecznych w(odniesieniu do 
relacji rodzinnych (dziadek, babcia) lub zawodowych (emeryt, emerytka). 
Przej%cie na emerytur* i(korzystanie ze %wiadcze' emerytalnych jest rów-
nie+ wyznacznikiem wieku ekonomicznego oraz socjalnego (prawnego). 
Szatur-Jaworska krytycznie podchodzi do omawianych kwestii, niemniej 
widzi potrzeb* dalszego stosowania kategorii „staro%&”. 

Wyznaczanie „progów” staro%ci i(kolejnych jej etapów jest prze-
jawem d#+enia do okre%lenia stabilnych dla ram analizy tej fazy +ycia. 
U$atwia te+ operacjonalizacj* poj*cia „staro%&” i(wprowadza pewn# 
przejrzysto%& terminologiczn#13.  

W( tym sposobie uzasadniania konieczno%ci stosowania kate-
gorii „staro%&” w(pracach naukowych zastanawiaj# pewne wyobra+enia 
i(przekonania. Je%li staro%& jako faz* +ycia wyodr*bnia si* raczej z(nawy-
ku j*zykowego, a(zatem opieraj#c si* na kategorii przednaukowej, w(jaki 
sposób mo+e podda& si* ona operacjonalizacji, czyli takiemu doprecyzo-
waniu, w(którym ujawni si* jej jednoznaczny sens empiryczny? Trzeba 
rozstrzygn#&, czy mo+liwe jest wyznaczenie cech zjawiska staro%ci (czy 
na przyk$ad: okre%lona liczba prze+ytych lat, stan zdrowia, poczucie bycia 
starym, pe$nione role spo$eczne s# wystarczaj#co czytelne i(tworz# pe$ny 
katalog); ponadto wa+ne jest ustalenie wi#+#cych relacji  pomi*dzy po-
zycjami owego katalogu. Je%li nie jest to mo+liwe, naukow# u+yteczno%& 
kategorii nale+y uzna& za w#tpliw#. 

13 B. Szatur-Jaworska, Ludzie…, s. 37.
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Terminologizacja
Kategoria naukowa w(ramach okre%lonej teorii mo+e zyska& status 

terminu. Badacze zajmuj#cy si* zagadnieniami terminologii zauwa+aj# 
kilka zjawisk, które zwi#zane s# z(tworzeniem j*zyków specjalistycznych. 
Jednym z(nich jest terminologizacja, czyli – jak pisze Mariusz Górnicz: 
„Transpozycja jednostki leksykalnej z(j*zyka ogólnego do j*zyka specja-
listycznego” i(u+ywanie go jako terminu. To wi#+e si* z(konieczno%ci# 
przypisania jej „%cis$ego znaczenia wyra.nie uj*tego w(formie de,nicji”14. 
Moment, w(którym dokonuje si* terminologizacja, okre%lany jest mianem 
progu terminologizacji. Ma$gorzata Kornacka – autorka po%wi*conego temu 
zjawisku has$a – twierdzi, +e jest to: „Moment, od którego dane wyra+enie 
(wyraz lub po$#czenie wyrazowe) staje si* terminem”. Mo+na go wyzna-
cza& za pomoc# kryteriów: statystycznego lub systemowego. Wed$ug 
pierwszego dany wyraz mo+na uzna& za termin, gdy zosta$ on u+yty przez 
„dostateczn# liczb* autorów”. W(pracach z(dziedziny demogra,i i(polityki 
spo$ecznej rzeczownik staro#& jest u+ywany bardzo cz*sto, nie s#dz* jednak, 
by kryterium statystyczne by$o w(tym wypadku wystarczaj#ce. Natomiast 
kryterium systemowe s$u+y wyznaczeniu progu terminologizacji przez 
wskazanie, +e dany wyraz „zajmuje %ci%le okre%lone i(dot#d puste miejsce 
w(systemie terminologicznym”, wchodz#c w(relacje systemowe z(innymi 
terminami. Kornacka uwa+a, +e przez analogi* mo+na wprowadzi&: próg 
determinologizacji. By$by to taki moment, w(którym „termin staje si* ele-
mentem j*zyka ogólnego”15.

Warto zada& pytanie: czy w(odniesieniu do leksemu staro#& mo+na 
mówi& o(którym% z(tych procesów? Kszta$towanie si* znacze' dokonuje 

14 M. Górnicz, Terminologizacja, w: J*zyki specjalistyczne. S"ownik terminologii przedmiotowej, 
red. J. Lukszyn, Warszawa 2002, s. 146.  Nie jest to oczywi%cie jedyny sposób tworzenia terminów, 
mog# one powstawa& w(sposób absolutnie arbitralny (wykorzystuje si* wtedy np. cyfry), cz*%ciej 
jednak nast*puje odwo$anie si* do $aciny jako „j*zyka uczonego”, a(wi*c predestynowanego, by 
z(niego czerpa& odpowiednie leksemy – tego typu praktyka nadaje nowopowsta$ym terminom walor 
uniwersalno%ci (czasem sztuczny) i(presti+u – prof. Kamilla Termi'ska mówi$a o(tym na seminarium 
antropologiczno-lingwistycznym zorganizowanym przez Zak$ad J*zykoznawstwa Ogólnego 
i(Zak$ad Teorii i(Historii Kultury Uniwersytetu !l#skiego w(marcu 2008;  por. tak+e: K. Termi'ska, 
Kauzacja w'klasycznym j*zyku hebrajskim. Morfologia, semantyka, i'problemy terminologiczne, w: Studia 
j*zykoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Pola(skiemu in memoriam, red. H. Fonta'ski,  
R. Molencki, O. Woli'ska, Katowice 2009, s. 235.  

15 M. Kornacka, Próg terminologizacji, w: J*zyki…, s. 100.
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si* na dwóch poziomach: w(procesie nawarstwie' semantycznych oraz 
przez celowe tworzenie terminologii wraz z(odpowiadaj#cymi jej poj*cia-
mi. Terminy powinny by& konwencjonalne, systemowe, jednoznaczne, 
czyli wyznaczane przez %cis$e de,nicje, nienacechowane warto%ciuj#co 
i(emocjonalnie oraz – co istotne dla naszych rozwa+a' – powinny by& u+y-
wane w(okre%lonych sytuacjach w(odniesieniu do okre%lonych obiektów16. 
Wydaje si*, +e kategoria „staro%&” nie spe$nia tych warunków.

Nie twierdz*, +e prace po%wi*cone problemom ludzi w(pewnym 
wieku lub sytuacji +yciowej nie s# potrzebne, s#dz* jednak+e, +e nie jest 
wskazane u+ywanie nie%cis$ych kategorii. Je+eli bowiem autor pracy (w(za-
$o+eniu o(staro%ci) jako znacz#c# wybiera jedn# cech*, to tekst dotyczy nie 
tyle zjawiska staro%ci, ale pewnej problematyki szczegó$owej, np. traktuje 
o(ludziach po sze%&dziesi#tym (sze%&dziesi#tym pi#tym, siedemdziesi#-
tym) roku +ycia albo o(emerytach, albo o(dziadkach etc. !wiadomo%& tego 
maj# badacze podejmuj#cy t* problematyk#.  Sk#d zatem niech*& do po-
rzucenia kategorii „staro%&”, sk#d ponawiane próby przypisania jej statusu 
terminu oraz opór przed wypracowaniem i(stosowaniem adekwatnych ka-
tegorii i(terminów %ci%le okre%lonych?

Etapy (fazy) "ycia jako wyobra"enie kulturowe
Moim zdaniem wspomniana wy+ej niech*& wyp$ywa z(przywi#zania 

do leksemu oraz reprezentowanego przeze' wyobra+enia. W(przytoczonym 
wy+ej fragmencie pracy Barbary Szatur-Jaworskiej pojawi$ si* rzeczow-
nik faza17. S#dz*, +e nale+y si* zastanowi& nad jego znaczeniem. W(wielu 

16 M. Kornacka, Termin, w: J*zyki…, s. 137.
17 Postrzeganie (a(potem tak+e kategoryzowanie) zjawisk nie tylko ma swe .ród$o w(leksyce, 

ale tak+e – a(mo+e przede wszystkim – w(gramatyce, na co szczególnie zwraca$ uwag* Benjamin 
Lee Whorf, Zwi%zek mi*dzy nawykami my#lenia i' zachowaniem a' j*zykiem, w: ten+e, J*zyk, my#l 
i' rzeczywisto#&, prze$. T. Ho$ówka, Warszawa 1982, s. 185–187 (podrozdzia$: Wzorce gramatyczne 
jako interpretacje do#wiadczenia). Staro#& to rzeczownik, wydaje si*, +e my%limy o(niej bardziej, jak 
o(przedmiocie, ni+ o(pewnym procesie.

Whorf porównuj#c j*zyk hopi z( SAE (Standard Average European) napisa$: „Takie 
terminy, jak »lato«, »zima«, »wrzesie'«, »ranek«, »po$udnie«, »noc«, s# w(naszych j*zykach 
rzeczownikami i( niczym nie ró+ni# si* od pozosta$ych rzeczowników. Mog# by& podmiotami, 
dope$nieniami; mo+emy mówi& »w(zimie« czy »we wrze%niu«, podobnie jak mówimy »w(sadzie« 
czy »w(domu«. Terminy te mog# wyst*powa& w(liczbie mnogiej i(s# policzalne, podobnie jak wszelkie 
nazwy obiektów ,zycznych. Tote+ nasze my%li o( ich pozaj*zykowych odpowiednikach ulegaj# 
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kulturach %wiata istnieje przekonanie o(etapowo%ci +ycia ludzkiego18, co 
wi*cej – etapowo%& owa wyznaczana i(podkre%lana jest odpowiednimi 
rytua$ami przej%cia19. W(kulturze europejskiej od staro+ytno%ci pojawia$y 
si* próby wyodr*bnienia w(+yciu ludzkim nast*puj#cych po sobie etapów. 
Dokona$ tego m.in. Pitagoras, który wyznaczy$ cztery dwudziestoletnie 
okresy +ycia odpowiadaj#ce czterem porom roku, on te+ uzna$, +e staro%& 
„jest podobna do kurczenia si*, tak jak m$odo%& do ro%ni*cia”. W(pogl#-
dach ró+nych my%licieli etapy +ycia by$y wyodr*bniane przez odwo$anie 
do przedzia$ów wiekowych. W(%redniowieczu szukano analogii mi*dzy 
okresami +ycia cz$owieka a(okresami istnienia %wiata. !w. Augustyn wy-
ró+ni$ siedem a(nast*pnie sze%& okresów w(+yciu jednostki („okres kolebki, 
dzieci'stwo, wiek m$odzie'czy, m$odo%&, wiek dojrza$y, staro%&”) Izydor 
z(Sewilli – sze%& (dzieci'stwo do lat siedmiu, puertia do czternastu, wiek 
m$odzie'czy do dwudziestu o%miu, m$odo%& do pi*&dziesi*ciu, dojrza$o%& 
do siedemdziesi*ciu i(pó.niej senies, czyli zgrzybia$o%& i(zdziecinnienie)20. 
Przekonanie o(etapowo%ci ludzkiej egzystencji znajdowa$o tak+e wyraz 
w(sztuce – na uwag* zas$uguje twórczo%& +yj#cego na prze$omie XV i(XVI 
wieku Hansa Baldunga zwanego Grienem,  który temu wyobra+eniu po-
%wi*ci$ kilka dzie$. Tematem  dwóch znanych obrazów Die drei Lebensalter 
des Weibes und der Tod (1510) i(Die Lebensalter und der Tod (1543) s# trzy 
etapy +ycia kobiety. Natomiast Die sieben Lebensalter des Weibes (1544) 
przedstawia siedem postaci kobiecych (w( ró+nych momentach +ycia 
– od ma$ego dziecka do staruszki). Podobny w#tek pojawi si* równie+ 

obiektywizacji. Bez uprzedmiotowienia odpowiedniki te by$yby tylko fragmentem subiektywnego 
do%wiadczenia realnego czasu, tj. fragmentem %wiadomo%ci »up$ywania« – by$yby pewn# cykliczn# 
faz# podobn# do innej, wcze%niejszej w(owym ci#g$ym »up$ywaniu«”(s. 192; podrozdzia$: Fazy 
cykli w'SAE i'w'hopi).  Chocia+ w(j*zyku polskim rzeczownik staro#& (inaczej ni+ na przyk$ad zimy 
czy ranki) nie wyst*puje w( liczbie mnogiej, mo+na jednak uzna&, +e implikowane przez kategori* 
„staro%&” wyobra+enie ma charakter bardziej przedmiotowy ni+ fazowy. Ta uwaga dotyczy tak+e 
„dzieci'stwa” i(„m$odo%ci”. 

18 Por. M. Buchowski, Grupy wieku, w: S"ownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, 
Warszawa–Pozna' 1987, s. 155–156. 

19 Na ten temat por. A. van Gennep Obrz*dy przej#cia, prze$. B. Bia$y, Warszawa 2006. 
20 G. Minois,  Historia staro#ci. Od antyku do renesansu, prze$. K. Marczewska, Warszawa-

Gda'sk 1995, s. 66–67, 128–129. O( dwudziestowiecznych koncepcjach dotycz#cych faz +ycia 
i( kryteriów ich pisz#: B. Szatur-Jaworska, P. B$*dowski, M. Dzi*gielewska, Podstawy gerontologii 
spo"ecznej, Warszawa 2006, s. 41–44.       
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w(pocz#tku dwudziestego wieku na przyk$ad na obrazie Gustawa Klimta Die 
drei Lebensalter der Frau (1905), a(w(malarstwie polskim si*gnie do niego 
Zbylut Grzywacz w(tryptyku Kolejka (siedem etapów !ycia kobiety) z(1985. 
A(zatem w(zale+no%ci od medium pos$ugiwano si* odmiennymi rodzajami  
wyobra+e' (klasy wiekowe sugeruj#ce up$yw czasu lub zmiany cielesne), 
by pokaza& etapowo%& +ycia.

W( sztuce znajdziemy równie+ takie przedstawienia ludzkiej 
egzystencji, w(których wyra.nie dominowa$a symetria – w(pracach pla-
stycznych od szesnastego wieku popularny by$ temat „schodów +ycia”21. 
Jak pisze Douve Draaisma: 

Schody te reprezentowa$y okresy +ycia cz$owieka, wyra+one w(okr#-
g$ej liczbie lat; przewa+nie suma wynosi$a osiemdziesi#t lub sto, tak 
+e szczyt bywa$ osi#gany przez czterdziesto- lub pi*&dziesi*ciolatka. 
Obraz by$ symetryczny. Czasem poszczególne stopnie zawiera$y in-
skrypcje z(powiedzeniami albo dewocyjnymi rymowankami, niekiedy 
ka+demu okresowi odpowiada$o pewne zwierz*: dwudziestolatko-
wi i(trzydziestolatkowi – orze$ i(byk, pi*&dziesi*ciolatkowi – lew i(  
przebieg$y lis, siedemdziesi*ciolatkowi – pies domowy, a(osiem-
dziesi*ciolatkowi towarzyszy$ drzemi#cy przy kominku kot. Staro%& 
bywa$a równie+ symbolizowana przez sow*, lecz cz*%ciej przez g*% 
albo os$a22.

Stephen Jay Gould uwa+a$, +e na nasze postrzeganie zjawisk ma 
niebagatelny wp$yw istnienie kulturowo wypracowanych modeli. Ten 
nie+yj#cy ju+ biolog, geolog i(historyk nauki, odwo$uj#c si* do przyk$a-
dów dotycz#cych teorii ewolucji i(historii +ycia na Ziemi, wyja%ni$, w(jaki 
sposób metafory wizualne tworzone na potrzeby nauki „s# tu raczej od-
zwierciedleniem preferencji spo$ecznych i(psychologicznych oczekiwa' 
ni+ danych paleontologicznych czy teorii darwinowskiej”23. 

21 Tej kwestii po%wi*cona jest praca Korine Hazelzet, De levenstrap, Zwolle 1994.
22 D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O' fenomenie pami*ci wieku dojrza"ego, prze". E. Jusewicz-

Kalter, Wo"owiec 2010, s. 24.
23 S.J. Gould,  Drabiny i' sto!ki: jak kanoniczne przedstawienia narzucaj% wizj* ewolucji,  
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Wspomniane wcze%niej wyobra+enia – staro+ytny Pitagorejski ob-
raz ro%ni*cia (przypisany m$odo%ci) i(kurczenia si* (przypisany staro%ci) 
oraz nowo+ytne przedstawienia schodów +ycia zosta$y w(dziewi*tnastym 
wieku naukowo „usankcjonowane” dzi*ki pracom Herberta Spencera. 
W( rozwa+aniach po%wi*conych ewolucji i(dysolucji autor zajmuje si* 
mi*dzy innymi przebiegiem obu procesów w(organizmach zwierz*cych, 
przy czym wskazuje, +e zawsze jest obecne napi*cie pomi*dzy integracj# 
i(dezintegracj#. 

W(pocz#tkowych fazach tego cyklu dominuje integracja – jest to 
okres, który nazywamy wzrostem. W( jego fazach %rodkowych na-
st*puje naprzemienna przewaga jednej nad drug#. Wreszcie w(fazie 
ko'cowej post*puj#ca dezintegracja k$adzie tam* integracji i(– po 
%mierci – burzy to, czego ona poprzednio dokona$a24. 

Podzia$ ludzkiego +ycia na stadia nie by$ równoznaczny z(prze-
konaniem o( symetrii, natomiast wizja Spencera wyra.nie sugeruje 
symetri* pocz#tkowej i(ko'cowej fazy +ycia. Poniewa+ mo+na wyznaczy& 
regularno%ci biologiczne skorelowane z(wiekiem charakterystyczne dla po-
cz#tkowego etapu +ycia, pojawi$a si* pokusa wypracowania analogicznego 
modelu dla etapu ko'cowego. Wzmacniania jest ona dwoma wspomnia-
nymi wy+ej ci#gami wyobra+e' – problemem jest jedynie przypisanie 
okre%lonych zmian danemu przedzia$owi czasowemu. Gdy si*gniemy po 
dziewi*tnastowieczn# prac*, której autorem jest dr Joseph-Henri Reveillé-
Parise: Staro#&. Popularny wyk"ad $zjologji, psychologji, medycyny i'higjeny 
wzgl*dnie do wieku starego znajdziemy tam nast*puj#cy opis:

Od pierwszych +ywotnych zarysów, czyli pierwszej zarodkowej komór-
ki, do ostatniego tchnienia staro%ci, +ycie wzrasta, post*puje, schodzi 
potem na drog* schy$ku i(zupe$nej ruiny; czyli, +ycie ludzkie ma dwa 
g$ówne perjody, mianowicie perjod wzrostu i(schy$ku, co w$a%nie da 

w:  O. Sachs [i(in.], Ukryte teorie nauki, red. R.B. Silvers, prze$. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 33.
24 H. Spencer, Wybór pism, prze$. H. Krahelska, w:  L. Kasprzyk, Spencer, Warszawa 1967, s. 109.
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si* wyobrazi& przez linj* krzyw% stanowi#c# prawdziw# ide*, zupe$n# 
cech* +ycia25.

Wp$ywem my%lenia potocznego na nauk* zaj*$a si* m.in. Jolanta 
Ma&kiewicz. Badaczka zauwa+y$a, +e si*ganie po kategorie i(taksonomie 
wypracowane kulturowo mo+e by& %wiadom# dzia$alno%ci# naukow#.

 
Ale niejednokrotnie potoczne wchodzi do naukowego ukrad-

kiem, poza %wiadomo%ci# naukowców. Dotyczy to g$*bszych warstw 
systemów poj*ciowych: strategii poznawczych, punktu widzenia, 
schematów wyobra+eniowych, poj*& metaforycznych. Tak+e wtedy 
po%rednikiem jest j*zyk, a(%ci%lej – to, co jest w(j*zyku ukryte: j*zy-
kowy obraz %wiata26. 

Ma&kiewicz zwraca równie+ uwag* na to, +e my%lenie potocz-
ne wp$ywa na naukowe sposoby porz#dkowania poj*&. Z(tego powodu 
istnieje w(nauce porz#dkowanie oparte na podobie'stwie i(analogii (po-
nadto autorka wymienia jeszcze „porz#dkowanie wynikaj#ce z(przyleg$o%ci 
w(czasie i(przestrzeni, porz#dkowanie oparte na kontra%cie oraz porz#d-
kowanie gradacyjne”)27. W(próbach poszukiwania progów staro%ci tkwi 
w$a%nie – wynikaj#ca, jak s#dz*, z(my%lenia potocznego – t*sknota za ana-
logi# i(symetri#. 

Staro%& – czego maj# %wiadomo%& biolodzy – nie jest lustrzanym 
odbiciem dzieci'stwa i(m$odo%ci. Gdy zajmujemy si* pocz#tkowymi 
latami +ycia cz$owieka, mo+emy odnale.& pewne prawid$owo%ci rozwo-
jowe, które wyst*puj# w(korelacji z(wiekiem, a(im cz$owiek jest m$odszy, 
tym krótsze s# okresy, w(których zachodz# istotne zmiany biologiczne. 
Stosunkowo $atwo mo+na oznaczy&, czy procesy rozwojowe przebiega-
j# odpowiednio, czy te+ z(jakiego% powodu zosta$y zaburzone, poniewa+ 

25 J.H. Reveillé-Parise, Staro#&. Popularny wyk"ad $zjologji, psychologji, medycyny i'higjeny 
wzgl*dnie do wieku starego, prze$. F. Olszewski, Lwów 1877, s. 19. 

26 J. Ma&kiewicz, Potoczne w'naukowym – niebezpiecze(stwa i'korzy#ci, w: J*zykowy obraz 
#wiata i'kultura, red. A. D#browska, J. Anusiewicz, Wroc$aw 2000, s. 111.

27 J. Ma&kiewicz, Potoczne…, s. 108.
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wariantywna rozpi*to%& czasowa (dla zmian zachodz#cych prawid$owo) 
jest krótka28. Dlatego te+ to, co nazywamy „dzieci'stwem” ma (cho& hi-
storycznie zmienne) w(miar* okre%lone ramy czasowe, co wi*cej – czas 
trwania tego etapu +ycia jest niezbyt elastyczny. Wydaje si*, +e ka+dy 
kolejny etap (bez wzgl*du na to, ile by%my ich wyodr*bnili) b*dzie si* 
charakteryzowa$ coraz wi*ksz# elastyczno%ci# wynikaj#c# z(coraz mniej 
widocznej przek$adalno%ci na zmiany biologiczne.   

Staro!" w!uj#ciu etymologicznym
Trzeba pami*ta&, +e wspó$czesne znaczenia nie musz# si* pokrywa& 

z(wcze%niejszymi, a(si*gni*cie do etymologii i(historii danego wyrazu pozwa-
la nie tylko zrekonstruowa& dawne rozumienie i(jego przemiany, ale tak+e 
u%wiadamia znaczeniowe uwik$anie analizowanej kategorii. Aleksandra 
Niewiara w(artykule po%wi*conym u+yciu bada' etymologicznych do 
rekonstrukcji j*zykowego obrazu %wiata zwróci$a uwag* na konieczno%& 
odwo$ania nie tylko do danego j*zyka, ale tak+e do innych, nale+#cych do 
tej samej grupy j*zykowej. W(zwi#zku z(tym zaproponowa$a si*gni*cie do 
innych j*zyków indoeuropejskich, by ustali&, czy w(obr*bie tej grupy wy-
pracowane zosta$y zbli+one do siebie obrazy %wiata. W(badaniach skupi$a 
si* na trzech parach antonimów, m.in. na opozycji stary – m"ody. 

W(j*zykach indoeuropejskich znaczenie ‘m$ody, niedoros$y’ ety-
mologicznie zwi#zane jest z(nast*puj#cymi rdzeniami: 

* yeu- ‘m$ody’ (np. fr. jeune, ang. young, scs. jun+),  
*mel- ‘mi*kki, drobny, delikatny’ (np. pol. m"ody, $ac. mollis ‘mi*kki’, 

stang. meltan ‘roztapia&’). 
Natomiast ‘stary, dawny’ m.in. z:
*vet- ‘rok’ (np. fr. vieux, $ac. vetus, grec. étos ‘rok’, scs. vet+ch+ ‘stary’ 

stpol. wiotech ‘ksi*+yc w(ostatniej i(pierwszej kwadrze’), 
*al- ‘rosn#&, wy+ywi&’ (np. ang. old, nm. alt, goc. alan ‘wy+ywi&’, $ac. 

alere ‘+ywi&’ i(altus ‘wysoki’),

28 Dlatego te+ mo+na skonstruowa& do%& precyzyjny kalendarz rozwoju ma$ego dziecka – 
takie opracowania s# znane nie tylko specjalistom, ale wchodz# w(sk$ad zasobu wiedzy potocznej 
por. np. h3p://www.mamazone.pl/kalendarz-rozwoju-niemowlaka.aspx [dost*p: kwiecie' 2013].
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*stha-ros  ‘gruby, pewnie stoj#cy, sta$y’ (np. pol. stary, lit. storas ‘t*gi, 
mocny’, stnord. ‘du+y, wielki’, gr. staurós ‘gruby’29 

Badania etymologiczne, zdaniem Niewiary, nie tylko pozwalaj# 
na u%wiadomienie sobie j*zykowej wspólnoty indoeuropejskiej, ale tak+e 
wskazuj# na powstawanie, z(powodu rozlu.niania si* wzajemnych kon-
taktów, nowych sposobów j*zykowego interpretowania zjawisk %wiata. 
Przyj*cie nowego leksemu wynika& mo+e z(potrzeby nazwania nowego 
do%wiadczenia: 

Tak pewnie dosz$o w(j*zykach s$owia'skich do porzucenia nazwy 
jun+ (cho& pozosta$y po niej %lady, por. ros. junosza i(po pewnej zmia-
nie znaczeniowej pol. junak) i(przyj*cia nazwy m"ody wywodz#cej 
si* ze znaczenia ‘ma$e zwierz*’ lub ‘mi*kki, drobny, delikatny’. Taka 
zmiana – zw$aszcza w(skojarzeniu z(równie nowym w(s$owia'szczy.-
nie autonomicznym przymiotnikiem stary pochodz#cym z(rdzenia 
o(znaczeniu ‘gruby, pewnie stoj#cy’, maj#cym raczej konotacj* si$y – 
mog$a wynika& z(postrzegania osoby m$odej jako s$abej, nara+onej na 
niebezpiecze'stwa wynikaj#ce z(ci*+kich warunków +ycia30. 

Pras$owia'ski przymiotnik !star+ (od tego samego rdzenia co !stati 
– ‘sta&’) oznaczaj#cy tak+e ‘sta$y, silny, mocny’, ‘b*d#cy w(pe$ni si$, krzep-
ki’, wypar$  odziedziczony z(praindoeuropejskiego przymiotnik !vet+ch+, 
którego %lady znajdziemy obecnie w(przymiotniku wiotko#& (XV–XVIII w.: 
wiotchy, czyli ‘stary, dawny, zmursza$y, zu+yty’; od XVIII w.: wietki lub wi*t-
ki, czyli ‘zwiotcza$y, bez j*drno%ci, cienki, szczup$y’; wiotesz –‘starzyzna’)31. 
W(S"owniku staropolskim znajdziemy pi*& podstawowych znacze' leksemu 
stary: ‘istniej#cy w(przesz$o%ci, dawniej, poprzedni, dawny’; ‘istniej#cy od 

29 O(greckiej leksyce dotycz#cej staro%ci, która wywodzi si* od innych rdzeni, pisze Anna  
Z. Zmorzanka, Platon o'staro#ci i'ludziach starych, w: Stosunek do ludzi starszych w'staro!ytno#ci klasycznej 
i'chrze#cija(skiej: miscellanea, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, 
s. 73–104. 

30 A. Niewiara, Badania etymologii a' odtwarzanie j*zykowego obrazu #wiata, w: J*zykowy 
obraz…,  s. 103.

31 W. Bory%, S"ownik etymologiczny j*zyka polskiego, Kraków 2005, s. 575–576, 702;   
oraz A. Brückner, S"ownik etymologiczny j*zyka polskiego, Kraków 1927, s. 514
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odleg$ej przesz$o%ci, od dawna, od d$u+szego czasu’; ‘taki, co prze+y$ du+o 
lat, co si* dawno urodzi$, maj#cy wiele lat, nie m$ody’, pl. starszy: ‘rodzice’; 
starszy, starzejszy, nastarszy: ‘wy+szy stanowiskiem od innych, godniejszy, 
znaczniejszy, dostojniejszy, prze$o+ony, zwierzchnik’32.

Obecnie przymiotnik stary oznacza: ‘maj#cy wiele lat’, ‘%wiadcz#-
cy o(d$ugim +yciu’, ‘taki, który si* czym% od dawna zajmuje’, ‘pochodz#cy 
z(dawnych czasów’, ‘dawny poprzedni nieaktualny’, ‘znany, trwaj#cy od 
dawna’, o(produktach +ywno%ciowych: ‘nie%wie+y, czerstwy’; natomiast 
staro#& oznacza: ‘okres +ycia nast*puj#cy po wieku dojrza$ym, okres, kiedy 
si* jest starym, stare lata, s*dziwy wiek’ lub ‘stan rzeczy d$ugo istniej#cej’33. 

Jako synonimiczne w(stosunku do staro%ci podaje si*: „s*dziwy wiek 
s*dziwo%&, jesie'/wieczór/zmierzch +ycia, matuzalemowe/pó.ne/stare 
lata, emerytalny/matuzalemowy/podesz$y/powa+ny/pó.ny/trzeci/z$oty 
wiek”34 lub „pi*kny wiek, powa+ny wiek, pó.ne lata, pó.ny wiek, s*dzi-
wo%&, stare lata, jesie' +ycia euf., trzeci wiek euf. [...], wiek matuzalemowy, 
zgrzybia$o%&”35. 

Pewien obraz znaczenia daj# równie+ antonimy, tu wida& wyra.-
nie, +e leksemy stary i(staro#& odwo$uj# si* do wielu ró+nych skojarze'. 
Przyjrzyjmy si* podanym parom opozycji: m"odo#& (wiek m$odzie'czy, 
okres dojrzewania, pokwitanie, m$ode lata, szczeni*ce lata, dorastanie, ado-
lescencja, wchodzenie w(+ycie, g$upi wiek, wiek niepokojów, dzieci'stwo) 
i(staro#& (jesie' +ycia, wiek emerytalny, wiek podesz$y, wiek pó.ny, d$u-
gowieczno%&, matuzalemowe lata, starzenie si*, przekwitanie, doros$o%&) 
oraz m"ody (niedojrza$y, smarkaty, niepowa+ny, szczeniacki, gówniarski, 
m$odzie'czy, ch$opi*cy, ch$opczykowaty, dziewcz*cy, panie'ski, dzie-
wiczy, niedojrza$y) i(stary (dojrza$y, powa+ny, leciwy, s*dziwy, wiekowy, 
zgrzybia$y, zdziadzia$y, stetrycza$y, zramola$y, strupiesza$y, starszawy, sta-
rawy, podstarza$y, niem$ody, podtatusia$y, d$ugowieczny, zaawansowany, 
podesz$y, matuzalemowy, matuzalowy)36. 

32 S"ownik staropolski, red. nacz. S. Urba'czyk, t. 8, Wroc$aw i(in 1977–1981, s. 421–427.
33 S"ownik j*zyka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1984, t. 3,  s. 322–324. 
34 W. Broniarek, Gdy Ci s"owa zabraknie. S"ownik synonimów, Brwinów 2005, s. 800.  
35 Wielki s"ownik wyrazów bliskoznacznych, red. M. Ba'ko, Warszawa 2005, s. 755. 
36 A. D#brówka, E. Geller, S"ownik antonimów, Warszawa 1995, s. 702. 
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W(procesie historycznym kategoria „staro%&” straci$a nacechowanie 
pozytywne i(  zosta$a obarczona nowymi sensami, ale nie jest neutralna 
emocjonalnie – dlatego nie spe$nia warunków bycia kategori# naukow#. 
Ewokuje koniec, schy$ek, zamieranie, s$abo%&, etc. (a(nie tylko du+# liczb* 
prze+ytych lat jak „d$ugowieczno%&”). W(znaczenie tego wyrazu mo+e by& 
wpisane nacechowanie negatywnie emocjonalne (np. smutek, nostalgia) – 
ta kwestia wymaga jednak+e szczegó$owych bada'. Neutralizacja znaczenia 
leksemu bywa dokonywana przez u+ycie dookre%le' (np. z$ota, pogodna) 
lub metaforyzacj* (np. jesie' +ycia).  

Dlaczego po%wi*ci$am tak du+# cze%& tekstu rozwa+aniom lin-
gwistycznym? Chodzi$o mi nie tylko o(pokazanie, +e wyrazy maj# swoj# 
histori*, a(ich znaczenie z(czasem ulega mody,kacji. Zale+a$o mi tak+e na 
wskazaniu, +e kategorie przej*te z(j*zyka naturalnego s# obci#+one kontek-
stami tego j*zyka, a(zatem ich t$umaczenie na inne j*zyki mo+e sprawia& 
k$opoty. Jest to wa+ne, zw$aszcza w(odniesieniu do kategorii „staro%&”, al-
bowiem w(przywo$ywanych na pocz#tku pracach demografów pojawi$o 
si* przekonanie, +e konsekwentne wyznaczenie progów staro%ci pozwoli 
na porównywanie tego zjawiska w(ró+nych kulturach. Trzeba jednak+e 
zda& sobie spraw*, +e przek$ad wypracowanej kulturowo kategorii, nie jest 
prostym t$umaczeniem wyrazu – to skomplikowany proces przek$adania 
historycznie zakorzenionych wyobra+e'.

Kamilla Termi'ska napisa$a, +e  

Nadanie rangi terminu wyrazowi potocznemu na ogó$ wykorzystuje 
jego zwyczajowe znaczenie. Termin pozbywa si* polisemiczno%ci wyra-
zu, wyostrzaj#c jaki% niuans znaczeniowy i(zapoznaje inne. Wyrywaj#c 
wyraz ze swojego j*zykowego %rodowiska, nadaje mu jednoznacz-
no%& przez zde,niowanie kontekstów, czyli wci#gni*cie w(odmienn# 
ni+ w( j*zyku codziennej komunikacji teoretyczn# sie& powi#za' 
semantyczno-sk$adniowych37.

37 K. Termi'ska, Kauzacja…, s. 235.
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Powy+sza konstatacja nie odnosi si*, jak s#dz*, do kategorii 
„staro%&”. Ponad pó$ wieku temu, francuski semiolog Roland Barthes za-
prezentowa$ swoje rozumienie mitu codziennego. Wskaza$ on, +e s# pewne 
wyobra+enia i(przekonania, w(które ludzie wierz# i(których nie próbuj# 
podawa& w(w#tpliwo%&, poniewa+ uwa+aj# je za „naturalne”38. Podobnie 
niektórzy badacze nie odczuwaj# potrzeby podawania w w#tpliwo%& ka-
tegorii „staro%&”. Wydaje si*, +e w nauce panuje przekonanie, i+ istnieje 
mo+liwo%& precyzyjnego zde,niowania tej kategorii. Czy mo+liwe jest 
jednak wypracowanie etycznej kategorii (w rozumieniu Kennetha Lee 
Pike’a), której mog$y by by& przypisane równowa+ne terminy stworzone w 
j*zykach naukowych powsta$ych w ramach ró+nych j*zyków naturalnych? 
Czy te+ staro%& musi pozosta& kategori# emiczn#? Zw$aszcza, +e:

%rednia d$ugo%& +ycia zmienia$a si* w(poszczególnych okresach 
i(do tej pory jest ró+na na poszczególnych kontynentach39;

s# populacje, w(których +yje wielu ludzi d$ugowiecznych40;
%rednia +ycia populacji i(poszczególnych ludzi jest uzale+niona od 

bardzo wielu czynników;
d$ugo%& +ycia nie jest bezpo%rednio skorelowana z(dobrostanem 

i(stanem zdrowia41 cz$owieka;
d$ugiemu +yciu (zarówno w(sensie bezwzgl*dnym, jak i(wzgl*d-

nym – tj. uzale+nionemu od d$ugo%ci +ycia w( danej grupie)
przypisuje si* w(ró+nych kulturach odmienn# warto%&,  warto%cio-
wanie d$ugiego +ycia uzale+nione jest od dobrostanu ludzi d$ugo 
+yj#cych;

zmiany d$ugo%ci +ycia populacji mog# skutkowa& zmianami w(war-
to%ciowaniu d$ugiego +ycia;

w ró+nych kulturach wyznacza si* ludziom starym (d$ugo– 

38 Por. R. Barthes, Mit dzisiaj, prze$. W. B$o'ska, w: ten+e: Mit i'znak. Eseje, Warszawa 1970, s. 25–61.
39 Por. np. B. Kwiatkowska, K. Borys$awski, Staro#&…, s. 7–15. 
40 Trzeba jednak pami*ta&, +e informacje dotycz#ce grup ludzi d$ugowiecznych nie zawsze 

s# wiarygodne, na co zwraca$ uwag* m.in. znany rosyjski biolog-gerontolog 4ores Aleksandrowicz 
Miedwiediew (w(odniesieniu do mieszka'ców Abchazji); por. T. Kirkwood, Czas…, s. 66. 

41 Na temat relacji zdrowie – dobrostan pisze m.in. Jadwiga Daszykowska, Subiektywny 
dobrostan a'zdrowie, h3p://www.kul.pl/,les/326/aktualny/biblioteczka_cyfrowa/daszykowska02.
pdf  [dost*p: kwiecie' 2013].
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wiecznym) odmienne role, które uzale+nione s# od ich stanu zdro-
wia, p$ci, wzgl*dnego i(bezwzgl*dnego wieku oraz dotychczas 
zajmowanego miejsca.  

To oczywi%cie tylko kilka powodów, dla których „staro%&” trudno 
uzna& za uniwersaln# kategori* naukow#. Mo+e zatem warto od$o+y& do 
lamusa naukowy mit „staro%ci” i(wypracowa& now#, bardziej adekwatn# 
kategori* lub grup* kategorii?

Ewa Kosowska zwróci$a niedawno uwag* na zwi#zek potencjal-
ny „staro%ci” jako potocznej dzisiaj kategorii opisowej z(ukszta$towan# 
w( staro+ytnej Grecji koncepcj# cz$owieka42. Powo$uj#c si* na badania 
Bruno Snella43 podkre%li$a, +e istnieje znacz#ca ró+nica w(pojmowaniu 
i(opisywaniu cz$owieka – bohatera poematów homeryckich oraz cz$o-
wieka – konstruktu ,lozofów. Nie chodzi tylko o(to, +e Homer opisywa$ 
cz$owieka konkretnego, podczas gdy ,lozofowie V w. p.n.e. „wynale.li” 
cz$owieka uniwersalnego. Odkrycie Snella dotyczy$o pierwotnego po-
strzegania cz$owieka jako sumy cz$onków o+ywianych rozmaitymi 
mocami. W(czasach homeryckich nie znano jeszcze koncepcji cz$owieka 
posiadaj#cego cia$o, ewentualnie dusz* i(cia$o. Okre%lenie soma oznacza$o 
jedynie zw$oki. Wa+niejsze by$y cz$onki: gyia – cz$onki poruszane przez 
stawy i(melea – cz$onki poruszane przez mi*%nie. Grecy wierzyli, +e cz$onki 
o+ywia specjalna moc, któr# zwali thymos. Gdy cz$owieka opu%ci$ thymos 
nie traci$ on jeszcze +ycia, upo%ledzona zostawa$a jedynie jego sprawno%& 
motoryczna. Sprawno%& intelektualna uzale+niona by$a od noos – mocy 
wyobra+e', która te+ mog$a ulec os$abieniu, ale nie by$o to jednoznaczne 
ze %mierci#. Natomiast psyche (duch) to nieokre%lona bli+ej moc, której 
brak zmienia$ konkretnego cz$owieka w(pozbawione +ycia cia$o. Psyche 
sta$a si* z(czasem podstaw# dualistycznej koncepcji cz$owieka, spycha-
j#c w(zapomnienie thymos i(noos. Zw$aszcza noos, moc, która w(okresie 

42 Prof. Ewa Kosowska mówi$a o( tym na seminarium antropologiczno-lingwistycznym 
zorganizowanym przez Zak$ad J*zykoznawstwa Ogólnego i( Zak$ad Teorii i( Historii Kultury 
Uniwersytetu !l#skiego w(grudniu 2011.

43 B. Snell, Odkrycie ducha. Studia o' greckich korzeniach europejskiego my%lenia, 
prze$. A. Onysymow, Warszawa 2009, s. 17–39.

Staro#&: kategoria naukowa czy wyobra!enie kulturowe?



30

przedpi%miennym uczyni$a z(d$ugowieczno%ci warto%&, sta$a si* od czasów 
rewolucji plato'skiej %ladem pora+ki, jak# pami*& indywidualna ponios$a 
w(walce ze zbiorow# pami*ci# pisma. A(nie jest wykluczone, +e w$a%nie 
Grecja archaiczna stworzy$a prototypy kategorialne, pozwalaj#ce z(cza-
sem na stworzenie ogólnej idei staro%ci jako okresu, w(którym stopniowo 
opuszczaj# cz$owieka okre%lone moce. Ich utrata mo+e si* oczywi%cie poja-
wi& w(ka+dym wieku, ale z(up$ywem czasu wydaje si* nieodwo$alna. Jednak 
biologiczna indywidualizacja naszych organizmów sprawia, +e niezwykle 
trudno jest w(kategoriach socjologicznych okre%li& tak próg staro%ci, jak 
i(kres +ycia.
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Siwy w$os ozdobn# koron#: 
na drodze prawo%ci si* znajdzie; Prz 16:311

Bana$em b*dzie stwierdzenie, +e +yjemy w(czasach kultu m$odo%ci. Czy 
media masowe nie zasypuj# nas wizerunkami m$odych ludzi, wpajaj#c 

nam jedyny s$uszny idea$? Staro%& uto+samiana jest ze smutkiem, jesie-
ni# +ycia, krótkim czasem, który ledwie nieznacznie dzieli od %mierci. To 
nieprawda – powie kto% – przecie+ istniej# kampanie mobilizuj#ce osoby 
starsze do aktywno%ci, do dzia$ania, do cieszenia si* +yciem. Owszem. Czy 
jednak przebijaj# si* one przez skorup* naszej europejskiej, zachodniej 
%wiadomo%ci i(przynosz# wymierne rezultaty? Czy dzi*ki nim patrzymy 
na staro%& inaczej? Czy starsze osoby widzimy w(bardziej pozytywnym 
%wietle? Z(czym uto+samiamy staro%&?

Na powy+sze pytania znajd# si* setki odpowiedzi. Ja jednak chc* 
zastanowi& si* nad wyobra+eniem staro%ci w(%wiecie, z(którego kultura 
chrze%cija'ska czerpa$a przez wieki, opieraj#c si* na jednym z(najwa+niej-
szych dla niej fundamentów – Pi%mie !wi*tym. Si*gnijmy do pocz#tków 
– nie nale+y bowiem wykonywa& skomplikowanych oblicze', nie na-
uczywszy si* najpierw podstawowych dzia$a'. Za podstaw* tych rozwa+a' 
uznaj* zatem Bibli* hebrajsk# – Stary Testament.

1 Je+eli nie podano inaczej, wszystkie cytaty biblijne pochodz# z(Biblii Tysi#clecia.

Daniela Szczygie$-Szumielewicz
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%ycie cz$owieka w!tradycji "ydowskiej
Bez znajomo%ci j*zyka starohebrajskiego, a(cho&by i(zapoznania 

si* z( tradycj# +ydowsk#, w$a%ciwe odczytanie znaczenia Tory jest za-
daniem niezwykle trudnym, o(ile w(ogóle wykonalnym. Spisywane na 
przestrzeni wieków wypowiedzi rabinów s# dla dzisiejszego czytelnika 
Pisma !wi*tego doskona$ym uzupe$nieniem zwi*z$ego i(cz*sto niejasnego 
zapisu biblijnego.

W(Pirke Awot, czyli Sentencjach Ojców, traktacie Miszny2, w(któ-
rym zebrano zalecenia etyczne i(moralne rabinów i(m*drców +ydowskich, 
znajdujemy opis cyklu +ycia cz$owieka, podzielony na poszczególne etapy:

On ( Jehuda ben Tema) naucza$: pi*cioletni – do [nauki] Tory,  
dziesi*cioletni – do [nauki] Miszny,  trzynastoletni – do [spe$niania] 
przykaza', pi*tnastoletni – do [nauki] Gemary, osiemnastoletni – do 
ma$+e'stwa, dwudziestoletni – do zabiegania [o(utrzymanie], trzy-
dziestoletni – [jest w(pe$ni] si$,    czterdziestoletni – [ma] zrozumienie, 
pi*&dziesi*cioletni – [mo+e] doradza&, sze%&dziesi*cioletni – [jest]  
 

2 Miszna – hebr. szana, „powtarza&, uczy& si*". Zbiór nauk i( komentarzy (tzw. Tora 
ustna), który powsta$ w(Palestynie w( II w. n.e. Wersja znana obecnie zosta$a zredagowana przez 
rabbiego Jehud* ha-Nasiego (* ca.(165; †(217). Na struktur* Miszny sk$ada si* sze%& cz*%ci zwanych 
porz#dkami (sedarim). Ka+dy z(nich zawiera ok. dziesi*ciu traktatów, czyli masechtot, dzielonych na 
rozdzia$y – perakim oraz nauki b#d. dogmaty, czyli misznajot. Tekst Miszny stanowi tak+e podstaw* 
Talmudu. Has$o: Miszna, w: Nowy leksykon judaistyczny, red. J.H. Schoeps, prze$. S. Lisiecka, 
Z. Rybicka, E. Ptaszy'ska-Sadowska Warszawa 2007, s. 557–558.
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stary, siedemdziesi*cioletni – [jest] s*dziwy, osiemdziesi*cioletni – 
[otrzyma$] moc, dziewi*&dziesi*cioletni – [jest] zgrzybia$y, stuletni 
– jakby ju+ umar$, odszed$ i(znikn#$ ze %wiata3.

Warto przyjrze& si* sformu$owaniom u+ytym w(powy+szym frag-
mencie. Do nazwania cz$owieka sze%&dziesi*cioletniego zastosowano 
s$owo zikna, czyli ‘staro%&’; siedemdziesi*ciolatka okre%la wyraz sejwa, czyli 
‘siwizna’; osiemdziesi*ciolatek natomiast „otrzyma$ moc” – w(tym przy-
padku u+yto s$owa gewura, które oznacza równie+ ‘pot*g*, si$*, zwyci*stwo’. 

Jaki jest obraz starego cz$owieka w(Biblii? Odpowied. jest prosta: 
zdecydowanie bardziej pozytywny, ni+ w(czasach nam wspó$czesnych. 
Pismo !wi*te wielokrotnie nawi#zuje do staro%ci, przedstawiaj#c wszyst-
kie jej aspekty – zarówno pozytywne, jak i(negatywne.  Biblia odnosi si* 
do poj*cia staro%ci na kilka sposobów. Niektóre jej fragmenty s# bardzo 
bezpo%rednie, inne za% bardziej poetyckie. Zwró&my uwag* na kilka po-
ni+szych przyk$adów:

3 Pirke Awot 5:25. Cyt. za Modlitewnik !ydowski Pardes Lauder, red. S. Pecaric, prze$.  
E. Gordon, Kraków 2005, s. 590.  
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Powy+sze wyra+enia wyst*puj# w( wielu miejscach Starego 
Testamentu. Nale+y zwróci& uwag*, +e polski przek$ad Tory nie od-
daje w(pe$ni znaczenia orygina$u spisanego w( j*zyku starohebrajskim. 
Powodem tego jest mnogo%& znacze' poszczególnych wyrazów oraz sto-
sunkowe ubóstwo znaczeniowe j*zyka polskiego. Na przyk$ad, poetycki 
wyraz    jaszisz oznacza nie tylko ‘cz$owieka s*dziwego’, ale te+ ‘starca 
o(siwych w$osach’. Podobnie wyraz !sejwa oznacza nie tylko ‘podesz$y 
wiek’, ale i(‘siwizn*’4.  

Julie Jaslow Auerbach w(artykule Oneg Chochman: A'Celebration 
of Turning Seventy, przytacza ciekaw# histori* o(Abrahamie. Do czasów 
Abrahama nie by$o +adnej widocznej ró+nicy mi*dzy lud.mi m$odymi 
i(starymi. Cz$owiek móg$ +y& sto lub dwie%cie lat, a(mimo to nie wygl#da$ 
na starego. Abraham rzek$: „Ja i(mój syn wchodzimy do miasta i(nikt nie 
wie, który z(nas jest synem, a(który ojcem”. Prosi$ wi*c Abraham Boga: 
„Panie wszech%wiata, musi istnie& jaki% zewn*trzny znak odró+niaj#cy 
ojca od syna, starca od m$odzie'ca”. Bóg powiedzia$: „Zaczn* od ciebie”. 
Abraham uda$ si* na spoczynek, a(gdy wsta$ rano, spostrzeg$, +e jego w$osy 
i(broda s# bia$e. Powiedzia$ wtedy: „Panie wszech%wiata, uczyni$e% mnie 
przyk$adem” (Tanchuma, o(Ksi*dze Rodzaju, Chaje Sara)5. Historia ta ma 
na celu u%wiadomienie czytelnikom, +e siwizna jest nie tylko oznak# pode-
sz$ego wieku, ale i(pozytywnym wyró+nieniem na tle innych, zwi#zanym 
z(m#dro%ci# i(przyk$adnym +yciem – jak w(przypadku Abrahama6.

S$owem najcz*%ciej wyst*puj#cym w( Starym Testamencie 
w(kontek%cie podesz$ego wieku jest!  – zaken. ,eological dictionary 
of the Old Testament podaje, +e w(Starym Testamencie zaken w(formie 

4 P. Briks, Podr*czny s"ownik hebrajsko-polski i' aramejsko-polski Starego Testamentu,  
Warszawa 2000, s. 341.

5 Midrasz Tanchuma – wczesny Midrasz do Tory, którego autorstwo przypisuje si* 
rabbiemu Tanchumie bar Abie, opublikowany w(Konstantynopolu w(1522 r. Parasza Chaje Sara, 
4ycie Sary. Parasza to fragment Tory (Pi*cioksi*gu), odczytywany publicznie w(synagodze. Nazwa 
paraszy pochodzi od otwieraj#cych j# s$ów hebrajskich. Chaje Sara znajduje si* w(Ksi*dze Rodzaju, 
23:1-25:18. Wed$ug  obja%nie' H.M. Döppa, por. has$o: Parasza, w: Nowy leksykon judaistyczny..., 
s. 645-646.

6 J. J. Auerbach, Oneg Chochman: A'Celebration of Turning Seventy, w: Growing Together: 
Resources, Programs and Experiences for Jewish Family Education,  ed. J. L. Schein, J.S. Schiller,  
Denver–Colorado 2001, pp. 324–325.
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rzeczownikowej wyst*puje 178 razy, przy czym w(wi*kszo%ci odnosi si* do 
starszego m*+czyzny, cz$onka starszyzny lub urz*dnika, a(raz do kobiety7.

Hebrajskie  oznacza ‘starzenie si*, bycie starym’ (w$a%c. ‘posia-
danie zwisaj#cej brody’); s$owo to jest powi#zane z(arabskim 
daqn, równie+ oznaczaj#cym ‘brod*’ lub ‘podbródek’. Wyrazu nie u+yto 
w(Biblii wy$#cznie w(kontek%cie niedo$*+no%ci – s$owo to mo+e okre%la& 
tak+e osob* starsz#, lecz pe$n# wigoru i(+ywotn#8. Stosowane jest te+ do 
wskazywania wieku ro%lin (np. Hi 14:8).

Joel Ajayi w(ksi#+ce A'Biblical ,eology of Gerassapience  zwraca 
uwag*, +e ustalenie dok$adnej granicy wieku, w(którym cz$owiek stawa$ 
si* „stary”, jest bardzo trudne, albowiem podzia$ etapów +ycia ludzkiego 
w(Biblii hebrajskiej jest p$ynny. Co wi*cej, autorzy biblijni podaj# ró+ne 
granice +ycia, od 365 do 969 w(przypadku Adama i(jego potomków a+ do 
Noego (Rdz 5:1–32, 9:29), 148-600 w(okresie pó.niejszym (Rdz 11:10–
32), 110–180 lat w(okresie patriarchów (Rdz 50:22, 26 – Józef; Rdz 35:28 
– Izaak). D$ugo%& +ycia stopniowo si* zmniejsza$a, co wida& na przyk$adzie 
Moj+esza (120 lat – Pwt 34:7) a+ do 70 lat w(przypadku Dawida (2 Sm 
5:4). Przy tym wyliczeniu Ajayi dodaje, +e tak drastyczne ograniczenie 
d$ugo%ci +ycia nast#pi$o – wed$ug Biblii – na skutek grzechu. Pomimo to, 
Moj+esz podobnie jak Dawid umar$ „stary i(syty dni”, co pozwala nam 
przyj#&, +e Hebrajczycy uznawali d$ugie +ycie za b$ogos$awie'stwo9.

Interesuj#ce wyja%nienie tej kwestii przedstawia Piotr Osta'ski10 
w(obszernej analizie poj*cia staro%ci w(kontek%cie biblijnym. Rola kap$a-
nów polega$a m.in. na reprezentowaniu ludu przez Bogiem i(publicznym 
sprawowaniu aktów kultu. Do ich obowi#zków nale+a$o rozbijanie namio-
tu zgromadzenia, transport jego elementów, zabijanie zwierz#t o,arnych, 

7 ,eological dictionary of the Old Testament, ed. G.J. Bo3erweck, H. Ringgren, transl.,  
vol. 4,  Michigan 1980, p. 123.

8 Gesenius's Hebrew and Chaldee Lexicon, h3p://www.bluele3erbible.org/lang/lexicon/
lexicon.cfm?Strongs=H2204&t=KJV; [dost*p: kwiecie' 2013].

9 J. A.A. Ajayi, A'Biblical ,eology of Gerassapience, New York 2010, p. 87, 88. 
10 P. Osta'ski,  Historiozbawcza wizja staro#ci w' Pi#mie -wi*tym: studium egzegetyczno-

teologiczne, Pozna' 2007, s. 207–210. W( literaturze polskoj*zycznej staro%ci# zajmuje si* te+ 
m.in. Kazimierz Romaniuk w(ksi#+ce Lata podesz"e i'staro#& wed"ug Biblii, Warszawa 1993, omawiaj#c 
ró+ne aspekty staro%ci w(kontek%cie nowotestamentowym.
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&wiartowanie mi*sa itp. Praca ta wymaga$a nie tylko dojrza$o%ci, ale 
i( sprawno%ci ,zycznej. Stary Testament zawiera bardzo szczegó$owe 
przepisy dotycz#ce roli i(pracy kap$anów, jak równie+ dok$adnie okre%la, 
w(jakim wieku mogli oni by& przyjmowani do s$u+by oraz kiedy byli z(niej 
zwalniani. Osta'ski przytacza cztery fragmenty Pisma odnosz#ce si* do 
wieku kap$anów: Lb 4:2–3, Lb 8:24–26, 1 Krn 23:24, 27, Ezd 3:8. 

Cho& w( przywo$anych wy+ej fragmentach wyst*puj# ró+nice 
w(ustalaniu wieku przyjmowania do s$u+by (20 lub 30 lat), nie ma w(nich 
rozbie+no%ci odno%nie do wieku zwalniania z(niej, czyli 50 lat. Wynika to 
wyra.nie z(tekstu w(Ksi*dze Liczb: 

Takie jest prawo odnosz#ce si* do lewitów: po uko'czeniu dwu-
dziestego pi#tego roku +ycia mog# s$u+y& w(Namiocie Spotkania. Po 
uko'czeniu pi*&dziesi*ciu lat s# wolni od s$u+by i(nie b*d# jej dalej 
wykonywa&. Mog# wprawdzie pomaga& swoim braciom w(Namiocie 
Spotkania przy wykonywaniu zaj*&, ale do w$a%ciwej s$u+by nie mog# 
by& dopuszczeni. Tak masz post#pi& z(lewitami w(sprawie ich s$u+by 
(Lb 8:24–26).

Osta'ski wysuwa przypuszczenie, +e powodem takiego nakazu mu-
sia$o by& przekonanie ówczesnych Hebrajczyków, +e cz$owiek w(wieku 50 
lat zaczyna si* starze&.

Istotny jest tak+e wiek11, w(którym dopuszczalna by$a sp$ata %lubów 
z$o+onych Bogu. Staro+ytni Izraelici uznawali z$o+enie %lubu Bogu – przy-
si*gi, obietnicy – za przejaw pobo+no%ci. Raz z$o+ony %lub nie móg$ by& 
z$amany i(nale+a$o go wype$ni&. Istnia$o wiele rodzajów %lubów, w(tym 
po%wi*cenie siebie lub innej osoby, co w(praktyce mog$o oznacza& podj*-
cie si* do+ywotniej s$u+by w(%wi#tyni. Taki %lub uczyni$a np. Anna, matka 
Samuela, o(czym dowiadujemy si* z(1 Ksi*gi Samuela: 

Gdy w(Szilo sko'czono je%& i(pi&, Anna wsta$a. A(kap$an Heli sie-
dzia$ na krze%le przed bram# przybytku Pa'skiego. Ona za% smutna 

11 P. Osta'ski,  Historiozbawcza wizja staro#ci..., s. 214.
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na duszy zanosi$a do Pana modlitwy i(p$aka$a nieutulona. Uczyni$a 
równie+ obietnic*, mówi#c: „Panie Zast*pów! Je+eli $askawie wejrzysz 
na poni+enie s$u+ebnicy twojej i(wspomnisz na mnie, i(nie zapomnisz 
s$u+ebnicy twojej, i(dasz mi potomka p$ci m*skiej, wtedy oddam go 
Panu po wszystkie dni jego +ycia, a(brzytwa nie dotknie jego g$owy” 
(1Sm 1:9–11).

Wype$nienie obietnicy oznacza$o, +e jej syn stanie si* do+ywotnim 
s$ug# %wi#tynnym, jednak w(praktyce rozwi#zanie to by$o do%& k$opotliwe 
– wi*kszo%& zada' zwi#zanych z(liturgi# wykonywali bowiem kap$ani. Co 
wi*cej, z(wiekiem przydatno%& s$ugi równie+ stawa$a si* coraz mniejsza. 
Proponowano wtedy wykup ze s$u+by. Dowiadujemy si* o(tym ze s$ów 
Ksi*gi Kap$a'skiej:

 Dalej Pan powiedzia$ do Moj+esza: „Mów do Izraelitów i(powiedz im: 
Je+eli kto chce si* ui%ci& ze %lubu, wed$ug twojej oceny dotycz#cego 
jakiej% osoby wobec Pana, tak b*dziesz ocenia$: je+eli chodzi o(m*+-
czyzn* w(wieku od dwudziestu do sze%&dziesi*ciu lat, to b*dzie on 
oceniony na pi*&dziesi#t syklów srebra wed$ug wagi przybytku. Je+eli 
chodzi o(kobiet*, to b*dzie ona oceniona na trzydzie%ci syklów. Je+eli 
chodzi o(m$odzie+ w(wieku od pi*ciu do dwudziestu lat, to ch$opiec 
b*dzie oceniony na dwadzie%cia syklów, a(dziewczyna na dziesi*& sy-
klów. Je+eli chodzi o(dzieci w(wieku od jednego miesi#ca do pi*ciu lat, 
to ch$opiec b*dzie oceniony na pi*& syklów srebra, a(dziewczynka na 
trzy sykle srebra. Je+eli chodzi o(ludzi starszych w(wieku od sze%&dzie-
si*ciu lat wzwy+, to m*+czyzna b*dzie oceniony na pi*tna%cie syklów, 
a(kobieta na dziesi*& syklów. Je+eli jednak kto% jest tak ubogi, +e nie 
mo+e sp$aci& wed$ug twego oszacowania, to postawi osob* %lubowa-
n# przed kap$anem, a(ten j# oszacuje. Wed$ug mo+no%ci tego, który 
%lubowa$, kap$an j# oszacuje”.  (Kp$ 27:1–8)

Osta'ski zwraca uwag* na ró+nice w( uiszczanych kwotach. 
Najwi*ksz# warto%& mieli ludzie w(wieku od dwudziestu do sze%&dziesi*ciu 
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lat (50 syklów – m*+czyzna, 30 syklów – kobieta). Po osi#gni*ciu grani-
cy sze%&dziesi*ciu lat ich warto%& znacznie spada$a. Mo+na przypuszcza&, 
+e powy+sze wyliczenia opiera$y si* na staro+ytnym pogl#dzie, +e wraz 
z(sze%&dziesi#tym rokiem +ycia zaczyna si* staro%&, a(tym samym nast*puje 
spadek si$ witalnych. 

Powy+sze argumenty przekonuj#, +e wed$ug Biblii staro%& zaczyna 
si* pomi*dzy pi*&dziesi#tym a(sze%&dziesi#tym rokiem +ycia, a(wyobra+e-
nie staro%ci w(Pi%mie !wi*tym jest wielowymiarowe.

! !
Staro&' równa si# d$ugie "ycie
Wi*kszo%& z(nas marzy o(d$ugim +yciu. Zapominamy jednak, +e d$u-

gie +ycie oznacza te+ staro%&, która jest przecie+ jego nieod$#cznym etapem. 
Co mówi Biblia o(d$ugim +yciu? Jest ono przede wszystkim b$ogos$awie'-
stwem od Boga, nagrod#, która nale+y si* cz$owiekowi za wype$nianie Jego 
wskazówek i(przykaza' na ziemi. Nawi#zuje do tego ju+ Dekalog, który 
nakazuje: „Czcij ojca twego i(matk* twoj#, aby% d$ugo +y$ na ziemi, któr# 
Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20:12). To tak zwane pierwsze przykazanie 
z(obietnic#, której przedmiotem nie jest bogactwo, m$odo%&, czy powo-
dzenie. Nagrod# s# d$ugie lata +ycia.

„Id.cie dok$adnie drog# wyznaczon# wam przez Pana, Boga wasze-
go, by%cie mogli +y&, by dobrze wam si* wiod$o i(by%cie d$ugo przebywali 
w(ziemi, któr# macie posi#%&” (Pwt 5:33), powiedzia$ Pan do Izraelitów, 
gdy zmierzali do Ziemi Obiecanej"!W(Ksi*dze Powtórzonego Prawa 
znajdujemy tak+e kolejny przyk$ad, który potwierdza, +e nagrod# za po-
s$usze'stwo i(dobre post*powanie jest dla cz$owieka d$ugie +ycie. „Je%li 
napotkasz przed sob# na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka 
z(piskl*tami lub jajkami wysiadywanymi przez matk*, nie zabierzesz matki 
z(piskl*tami.(Matk* zostawisz w(spokoju, a(piskl*ta mo+esz zabra& – aby ci 
si* dobrze powodzi$o i(aby% d$ugo +y$” (Pwt 22:6–7).

Bóg, udzielaj#c Salomonowi b$ogos$awie'stwa w(Gibeonie, oprócz 
m#dro%ci i(bogactwa obieca$ mu jeszcze d$ugie +ycie: „Je%li za% b*dziesz 
post*powa& moimi drogami, zachowuj#c moje prawa i( polecenia za 
przyk$adem twego ojca, Dawida, to przed$u+* twoje +ycie” (1 Krl 3:14). 
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W(podobnym duchu wypowiada si* Salomon w(Ksi*dze Przys$ów: „Tre%ci# 
m#dro%ci jest boja.' Pa'ska, rozs#dkiem – poznanie !wi*tego. Dzi*ki 
mnie twe dni si* pomno+#, lata +ycia b*d# ci dodane” (Prz 9:10–11).

To nie wszystko: d$ugie +ycie jest nie tylko nagrod# za dobre 
post*powanie i(pos$usze'stwo. Jest te+ naturalnym planem Bo+ym dla 
cz$owieka: „A(gdy Abraham do+y$ lat stu siedemdziesi*ciu pi*ciu, zbli+y$ 
si* kres jego +ycia i(zmar$ w(pó.nej, lecz szcz*%liwej staro%ci, syt +ycia, 
i(po$#czy$ si* ze swoimi przodkami” (Rdz 25:7,8). „I(+y$ jeszcze Hiob sto 
czterdzie%ci lat, i(widzia$ swych potomków – w(ca$o%ci cztery pokolenia. 
Umar$ Hiob stary i(pe$en lat” (Hi 42:17). „Miar# naszych lat jest lat sie-
demdziesi#t lub, gdy jeste%my mocni, osiemdziesi#t” – czytamy w(Psalmie 
90:10. W(Ksi*dze Izajasza znajduj# si* natomiast s$owa: „Stanie si* w(ów 
dzie', i+ Tyr pójdzie w(zapomnienie na siedemdziesi#t lat, wed$ug miary 
dni jednego króla” (Iz 23:15).

Pismo !wi*te nie okre%la dok$adnie, ile lat trwa d$ugie +ycie – jego 
celem jest bowiem u%wiadomienie odbiorcy, +e d$ugie +ycie jest nagro-
d#, któr# mo+e otrzyma& w( zamian za pos$usze'stwo i( sprawiedliwe 
post*powanie.

Staro&' i!m(dro&'
Podesz$y wiek wi#za$ si* w(czasach starotestamentowych, i(nie tyl-

ko, równie+ z(m#dro%ci# i(do%wiadczeniem +yciowym: „Szcz*%liwy, kto 
m#dro%& osi#gn#$, m#+, który naby$ rozwagi [...]. W(prawicy swej trzyma 
ona dni d$ugie, w(lewicy – bogactwo, pomy%lno%&” (Prz 3:13, 16).

W(Ksi*dze Hioba natra,amy na wa+kie pytanie: „[Wi*c tylko] 
u(starców jest m#dro%&, roztropno%& u(wiekiem podesz$ych?” (Hi 12:12). 
Nale+y spojrze& na nie w(%wietle prób, jakie by$y udzia$em Hioba, aby móc 
da& w$a%ciw# odpowied.. Stary cz$owiek, który w(ci#gu swojego d$ugiego 
+ycia zmierzy$ si* z(wieloma trudno%ciami, uznawany by$ za .ród$o do-
brych rad i(m#dro%ci, wiedzy i(rozs#dku.

Autorzy ksi#g biblijnych obiektywnie zwracaj# jednak uwag*, +e 
nie tylko podesz$y wiek wi#+e si* z(m#dro%ci#, mo+e si* bowiem zda-
rzy&, +e osoba m$oda, a(oddana Torze i(nauce, posi#dzie o(wiele wi*ksz# 
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wiedz* i(m#dro%&, ni+ starzec. Psalmista wypowiada si* nast*puj#co: 
„Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuj* Twoje postanowienia” 
(Ps 119:100), a(Kohelet g$osi: „Lepszy m$odzieniec ubogi, lecz m#dry, od 
króla starego, ale g$upiego, co ju+ nie umie korzysta& z(rad” (Koh 4:13). 
 W(tradycji +ydowskiej wielkie znaczenie mia$a starszyzna, czy-
li wybrana grupa osób rz#dz#ca ró+nymi typami zbiorowo%ci. W(okresie 
biblijnym starszyzna pomaga$a w(sprawowaniu w$adzy nad Izraelitami. 
Ju+ Moj+esz dokona$ wyboru grupy starszych, którzy mieli wspomaga& 
go w(realizacji wyznaczonego mu zadania. „Wtedy rzek$ Pan do Moj+esza: 
Zwo$aj mi siedemdziesi*ciu m*+ów spo%ród starszych Izraela, o(których 
wiesz, +e s# starszymi ludu i(nadzorcami, i(przyprowad. ich do Namiotu 
Spotkania; niech tam stan# razem z(tob#” (Lb 11:16). Do czasów Drugiej 
!wi#tyni starszyzna pe$ni$a funkcje s*dziów i(przedstawicieli ludu.

W(Pirke Awot znajduje si* nast*puj#ca przypowie%&: „Rabi Jose bar 
Jehuda12, przywódca z(Kefar Habawli, uczy$: Kto si* uczy od dzieci – do 
czego jest podobny? Do tego, kto je niedojrza$e winogrona i(pije [m$ode] 
wino z(t$oczni. Kto si* uczy od starców – do czego jest podobny? Do tego, 
kto je dojrza$e winogrona i(pije stare wino” (Pirke Awot, rozdzia$ 413).

Szacunek dla starszych
Ju+ na pocz#tku Starego Testamentu pojawia si* nakaz szanowa-

nia starszych. „Przed siwizn# wstaniesz, b*dziesz szanowa$ oblicze starca, 
w(ten sposób oka+esz boja.' Bo+#. Ja jestem Pan!” (Kp$ 19:32). Co ozna-
cza szacunek? Wed$ug wyja%nienia talmudycznego, nie nale+y zasiada& 
na miejscu starszego, przemawia& w( jego imieniu [kiedy jest jego ko-
lej]14, czy te+ zaprzecza& mu (Torat Kohanim 19:8015, Kid16 31b, 32b). 

12 Uczony rabiniczny (tanaita) z( II w. n.e.; por. h3p://www.jewishencyclopedia.com/
articles/8794-jose-b-judah; [dost*p: kwiecie' 2013].

13 Pirke Awot (Rozdzia$y Ojców) – traktat etyczny zawieraj#ce najs$ynniejsze sentencje 
tanaitów. Has$o: Miszna..., s. 557.

14 Chodzi o(przemawianie „w( imieniu starszego” wtedy, gdy w$a%nie przypada jego kolej, 
czyli „wtr#canie si*”.

15 Torat Kohanim lub Si.a  – rabiniczny komentarz do Ksi*gi Kap$a'skiej. Has$o: Midrasz, 
w: Nowy leksykon judaistyczny..., s. 552.

16 Kiduszin (Za%lubiny) – 7 traktat w(3 porz#dku Miszny. Has$o Miszna..., s. 557.
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W(okresie misznaickim17 okre%lenie zaken zarezerwowane by$o dla uczo-
nych, w(szczególno%ci cz$onków Sanhedrynu18 lub Bet Din19; uznawano 
je za synonim m*drca, nie musia$o odnosi& si* do wieku jego nosiciela.

Pismo !wi*te, jako znak zbli+ania si* z$ych czasów wskazuje 
brak szacunku dla starszych. Zapowied. tak# odnajdujemy w(Ksi*dze 
Powtórzonego Prawa: „Nawiedzie Wiekuisty na ciebie naród z(daleka, 
z(kra'ca ziemi, gdyby lotem or$a,  naród, którego j*zyka nie zrozumiesz; 
naród srogiego wejrzenia, który nie uwzgl*dni starca, ani nie u+ali si* nad 
m$odzie'cem” (Pwt 28:49–50)20.

Izajasz, pisz#c o(trudnych czasach czekaj#cych Jerozolim* i(Jud*, 
wypowiada si* nast*puj#co: „Ludzie gn*bi& b*d# jeden drugiego i(przy-
jaciel przyjaciela. Wyrostek sponiewiera starca, i( prostak dostojnika” 
(Iz 3:5). 

Opis s#du nad Babilonem, zawarty w(rozdziale 47 Ksi*gi Izajasza, 
jako jeden z(jego grzechów podaje brak szacunku dla starszych i(ciemi*+enie 
ich: „Rozgniewa$em si* na mój naród, sponiewiera$em moje dziedzic-
two. Wyda$em je w(twoje r*ce, ty nie mia$a% dla niego lito%ci. Sprawi$a%, 
+e starcom twe jarzmo zaci#+y$o ogromnie” (Iz 47:6). W(Lamentacjach 
natomiast czytamy nast*puj#cy opis niedoli Izraela: „R*kami [wrogów] 
wieszani ksi#+*ta, nie by$o wzgl*dów dla starszych” (Lm 5:12).

Pogl#d biblijny potwierdza te+ tradycja +ydowska; wed$ug Talmudu, 
znakiem czasów poprzedzaj#cych przyj%cie Mesjasza b*dzie brak szacunku 
okazywany przez m$odych starszym (Sota21, 49b). 

17 II–III w.n.e., zwany równie+ epok# tanaitów, których nauki  – uznane za autorytatywne 
– utrwalono w(Misznie; tradycyjnie dzieli si* na pi*& pokole' uczonych. Has$o tanaici, w: Nowy 
leksykon judaistyczny..., s. 828.

18 Sanhedryn – najwy+sza instytucja religijna i(s#downicza w(Palestynie w(okresie grecko-
rzymskim. W(Sanhedrynie zasiada$o 71 cz$onków, na których czele sta$ arcykap$an. Do zada' Rady 
nale+a$o m.in. podejmowanie decyzji w(sprawie dzia$a' politycznych, powo$ywania arcykap$anów, 
wykonywanie w$adzy s#downiczej w(odniesieniu do najwa+niejszych osób w(pa'stwie, czuwanie nad 
kultem o,arnym i(s$u+b# w(!wi#tyni. Sanhedryn przesta$ istnie& po zburzeniu !wi#tyni w(70 r. n.e. 
Has$o Sanhedryn, w: Nowy leksykon judaistyczny..., s. 741.

19 Bet din (dom s#du)  – +ydowski s#d religijny za$o+ony po upadku Sanhedrynu. Zakres jego 
kompetencji obejmowa$ prawo cywilne, prawo +ydowskie, sprawy karne. Obecnie pe$ni zwykle rol* 
rozjemcz# w(kwestiach religijnych. Has$o: Bet din, w: Nowy leksykon judaistyczny..., s. 118.

20 Cyt. za: Tora – Pi*cioksi%g Moj!esza, prze$. I. Cylkow, Kraków 2010.
21 Sota – 6 traktat w(3 porz#dku Miszny. Has$o: Miszna..., s. 557.
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Skutki nieprzestrzegania rady starszych oraz braku szacunku dla 
osób bardziej do%wiadczonych +yciowo by$y wielokrotnie tragiczne. Biblia 
informuje, +e po %mierci Salomona jego syn, Roboam, przed obj*ciem kró-
lewskiego tronu, zapyta$ rad* starszych: „Jak mi doradzacie odpowiedzie& 
temu ludowi?”. Cho& ich wypowied. by$a rozs#dna, Roboam „zaniecha$ 
rady, któr# mu dawali starsi. Zasi*gn#$ natomiast rady m$odzie'ców, 
„którzy razem z(nim wzro%li i(stanowili jego otoczenie” (1 Krl 12:6, 8). 
Rezultatem zlekcewa+enia przez Roboama zalece' starszych by$ rozpad 
pa'stwa na dwa osobne królestwa: Izrael i(Jud*.

Obowi(zki starszych
Biblijny obraz staro%ci jest mocno rozbudowany. Staro%& to nie tyl-

ko b$ogos$awie'stwo, szacunek i(m#dro%&. To te+ nieustaj#cy obowi#zek 
spoczywaj#cy na osobach w(podesz$ym wieku. 

Jak ju+ wspomniano, starszyzna (zakenim) zajmowa$a wa+n# po-
zycj* w( spo$ecze'stwie, pe$ni#c funkcj* s*dziów, uczonych, m*drców 
i(przywódców. Wiek i(do%wiadczenie obarcza$y starszych odpowiedzial-
no%ci# moraln#, bowiem to w$a%nie na nich powinny by$y wzorowa& si* 
m$ode pokolenia Izraelitów, to od nich mia$ p$yn#& przyk$ad, jak w$a%ciwie 
post*powa& i(przestrzega& przykaza' Boga.

Zapisana w(Ksi*dze Powtórzonego Prawa Pie%' Moj+esza, która 
w(du+ej mierze jest utworem o(charakterze dydaktycznym, opisuj#cym 
przesz$o%& Izraela, zawiera nast*puj#cy fragment: „Na dawne dni sobie 
wspomnij. Rozwa+ajcie lata poprzednich pokole'. Zapytaj ojca, by ci 
oznajmi$, i(twoich starców, niech ci powiedz#” (Pwt 32:7). Nale+y pami*-
ta&, +e w(czasach staro+ytno%ci biblijnej wiedza o(przesz$o%ci przekazywana 
by$a ustnie. St#d te+ zach*cenie m$odych do zasi*gania rady starszych by$o 
bardzo wa+ne, aby pami*& o(przesz$o%ci zosta$a zachowana.

W(ksi*dze Joela znajduje si* nakaz, by osoby w(podesz$ym wieku 
przestrzega$y m$odszych: „S$uchajcie tego, starcy, i(nak$o'cie uszy, wszy-
scy mieszka'cy kraju; czy sta$o si* to za dni waszych lub za dni waszych 
przodków? Powiedzcie to synom waszym, a(synowie wasi niech powiedz# 
swoim synom, a(synowie ich nast*pnym pokoleniom” ( Jl 1:2–3).
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Ksi*ga Powtórzonego Prawa wymienia pi*& rodzajów dzia$a', które 
pozostaj# w( gestii starszyzny miasta: 

1) Ustalenie zap$aty za przelanie krwi; na starszych spoczywa obo-
wi#zek wskazania trzech tzw. miast ucieczki, s$u+#cych za schronienie dla 
zabójców, którzy zbrodni* pope$nili nieumy%lnie, oraz %cigania morderców, 
którzy przelali krew celowo. „Starsi tego miasta po%l# po niego, zabior# go 
stamt#d i(oddadz# w(r*ce m%ciciela krwi, by umar$” (Pwt 19:12).

2) Wyznaczenie pokuty za zabójstwo dokonane przez nieznanego 
sprawc* (Pwt 21:3–6).

3) Wymierzenie kary niepos$usznemu synowi: „ojciec i(matka 
pochwyc# go, zaprowadz# do bramy, do starszych miasta [...]. Wtedy m*-
+owie tego miasta b*d# kamienowali go, a+ umrze. Usuniesz z$o spo%ród 
siebie, a(ca$y Izrael, s$ysz#c o(tym, ul*knie si*” (Pwt 21:18–21).

4) Rozs#dzanie kwestii dziewictwa kobiety wydanej za m#+. „Wtedy 
ojciec i(matka m$odej kobiety zanios# dowody jej dziewictwa do bramy, 
do starszych miasta (Pwt 22:14–18).

5) !wiadczenie w(sprawie lewiratu, czyli zwyczaju po%lubiania wdo-
wy przez brata jej zmar$ego m*+a (Pwt 25:7–9).

Cz$onkowie starszyzny pe$nili tak+e funkcje doradcze na dworze 
królewskim (np. Dawida, Salomona), rozs#dzali spory w(sprawach cywil-
nych, religijnych i(kryminalnych. W(niektórych okoliczno%ciach traktowani 
byli na równi z(dowódcami wojskowymi i(urz*dnikami pa'stwowymi, po-
dobnie jak w(pa'stwach s#siaduj#cych z(Izraelem. 

Przyk$adem w$adzy starszyzny niech b*dzie cho&by cytat z(ksi*gi 
Ezdrasza: „Je%li za% chodzi o(ka+dego, który – wbrew poleceniu przywód-
ców i(starszyzny – w(ci#gu trzech dni nie przyb*dzie, to ca$y dobytek jego 
b*dzie podlega$ kl#twie, a(on wykluczony b*dzie ze spo$eczno%ci powra-
caj#cych z(wygnania” (Ezd 10:8).

Urz*dnicz# rol* starszych potwierdza te+ fragment Pierwszej Ksi*gi 
Królewskiej: „Jego wspó$obywatele, starsi oraz dostojnicy, mieszkaj#cy 
w(mie%cie, zrobili, jak im Izebel poleci$a i(jak by$o napisane w(listach, które 
do nich wys$a$a” (1 Krl 21:11).
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Relacje ma$"e)skie
Zdawa& by si* mog$o, +e rola, któr# przypisuje si* ludziom starym 

w(Biblii, zostaje sprowadzona do nauczania m$odych, s$u+enia im wska-
zówk# i(rad#, a(tak+e – co istotne, do pe$nienia obowi#zków publicznych. 
Nasuwa si* jednak pytanie o(intymne +ycie biblijnych starców. Wyobra.nia 
rysuje posta& staruszka b#d. staruszki, pe$nych powagi i(m#dro%ci, sie-
dz#cych na honorowych miejscach, w(otoczeniu gromadki dzieci. Czy 
intymne +ycie ludzi starszych by$o faktycznie tak dostojne i, mówi#c 
wprost, nudne? Czy obraz ludzi starych jest rzeczywi%cie tak uduchowio-
ny, pozbawiony aspektu cielesnego? 

Dziwi& mo+e moje stwierdzenie, +e Biblia opisuje +ycie seksualne 
osób starszych.  Zw$aszcza, +e w(potocznym wyobra+eniu %wi*to%& pa-
triarchów i(postaci biblijnych, ich skupienie na +yciu duchowym, niejako 
wyklucza cielesno%&. Na potwierdzenie mojej tezy warto przywo$a& kilka 
przyk$adów ze Starego Testamentu.

Abraham i!Sara. „Abraham i(Sara byli w(bardzo podesz$ym wieku. 
Tote+ Sara nie miewa$a przypad$o%ci w$a%ciwej kobietom” podaje Ksi*ga 
Rodzaju (18:11). Zgodnie z(Bo+# obietnic#, mia$ jednak Abraham sta& si* 
ojcem licznego narodu, za spraw# Izaaka sp$odzonego z(Sar#. Wydawa$o si*, 
+e obietnica nie zostanie spe$niona, tym bardziej, +e na$o+nica Abrahama 
– Hagar – zosta$a matk# jego syna Ismaela. Ale „Sara sta$a si* brzemienn# 
i(urodzi$a s*dziwemu Abrahamowi syna w(tym w$a%nie czasie, jaki Bóg 
wyznaczy$” (Rdz. 21:2). Ani w(cytowanym fragmencie, ani w(poprzedzaj#-
cych go lub nast*puj#cych po nim wersetach nie ma wzmianki o(tym, w(jaki 
sposób Sara „sta$a si* brzemienn#”. Nie ma jednak +adnego powodu, by 
s#dzi&, i+ jej ci#+a nie by$a skutkiem normalnych stosunków ma$+e'skich. 
David Klingho2er w(ksi#+ce ,e Discovery of God; Abraham and the Birth 
of Monotheism, opisuj#c histori* narodzin Izaaka, przywo$uje talmudycz-
ny pogl#d, +e Bóg „wspomnia$” na Sar* (umo+liwiaj#c jej zaj%cie w(ci#+*) 
dok$adnie w(Rosz Haszana, wczesn# jesieni#, co odpowiada +ydowskiej 
tradycji, bowiem to w$a%nie w(Rosz Haszana Pan „pami*ta” o(ludziach 
i(ustala nasze losy na kolejny rok22

22 D. Klingho2er, ,e Discovery of God: Abraham and the Birth of Monotheism,  
New York 2004,  p. 202.
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Psalmy. Kolejne potwierdzenie tezy, +e cz$owiek powinien cieszy& 
si* +yciem rodzinnym nawet w(staro%ci, znajdziemy w(s$owach Psalmu 
92: „Zasadzeni w(domu Pa'skim rozkwitn# na dziedzi'cach naszego 
Boga. Wydadz# owoc nawet i(w(staro%ci, pe$ni soków i(zawsze +ywotni” 
(Ps 92:14–15). 

Metuszelach. W(pi#tym rozdziale Ksi*gi Rodzaju przedstawiona 
zosta$a historia rodu Adama. Zdziwienie budzi& mo+e d$ugowieczno%& 
potomków pierwszego cz$owieka. Istotna jest nie tyle jednak liczba prze+y-
wanych przez nich lat, lecz towarzysz#ca im witalno%&. „Gdy Metuszelach 
mia$ sto osiemdziesi#t siedem lat, urodzi$ mu si* syn Lamek.(Po urodzeniu 
si* Lameka +y$ jeszcze siedemset osiemdziesi#t dwa lata i(mia$ synów i(cór-
ki.(Metuszelach umar$ maj#c ogó$em dziewi*&set sze%&dziesi#t dziewi*& 
lat” (Rdz. 5:25–17).

Powy+sze cytaty w(+adnym razie nie wyczerpuj# kwestii zwi#zanej 
z(witalno%ci# i(energi# osób starszych w(Biblii. S# jednak, moim zdaniem, 
wystarczaj#ce, by potwierdzi& tez*, +e Pismo !wi*te wskazuje, +e nigdy nie 
jest za pó.no, by z(+ycia czerpa& pe$nymi gar%ciami i(cieszy& si* ka+dym 
z(jego aspektów. 

Odwaga do dzia$ania
W(obecnych czasach widok starszych osób, które podró+uj# samo-

dzielnie, podejmuj# si* realizacji zada', projektów czy z(rado%ci# uprawiaj# 
hobby, jest w(dalszym ci#gu niezbyt cz*sty. Dlaczego? Przecie+ staro%& nie 
jest, i(nigdy nie by$a, jednoznaczna z(zasiadaniem w(fotelu i(opiek# nad 
wnukami. Tego jednak najcz*%ciej oczekuje wspó$czesne spo$ecze'stwo, 
w(którym m$odzi rodzice nie mog# b#d. nie s# w(stanie sp*dza& czasu 
z(dzie&mi. Cz*sto s$yszymy wi*c o(„instytucji babci i(dziadka”. Okre%lenie 
to chyba do%& jasno wskazuje miejsce wyznaczone ludziom starszym, nie-
zale+nie od tego, czy zgadzaj# si* z(tym, czy nie. Stereotyp ka+e nam patrze& 
na ludzi starych jedynie przez role babci i(dziadka, których jedynym celem 
u(schy$ku +ycia jest troska o(wnuki, a(tym samym zapominanie o(w$asnych 
potrzebach i(marzeniach. 

Staro#& w Biblii hebrajskiej
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Warto zwróci& uwag* na fakt, +e osoby starsze niecz*sto podejmuj# 
wysi$ek i(ryzyko, by zaspokaja& w$asne pragnienia i(d#+y& do wyznaczonych 
celów kosztem wygody i(spokoju. Czy jednak by$o tak zawsze? Przyjrzyjmy 
si* Staremu Testamentowi, który ob,tuje w(przyk$ady odwagi i(przedsi*-
biorczo%ci starców.

„Pan rzek$ do Abrama: »Wyjd. z(twojej ziemi rodzinnej i(z(domu 
twego ojca do kraju, który ci uka+* […]«” (Rdz 12:1). Historia ta jest 
dobrze znana: Bóg nakazuje Abramowi uda& si* w(drog* i(i%& w(nieznane. 
Nie by$oby w(tym nic dziwnego – w(ko'cu dzisiaj tak+e zmiana miejsca 
zamieszkania w(poszukiwaniu pracy czy lepszych warunków +ycia jest 
czym% normalnym – gdyby nie wiek Abrama: siedemdziesi#t pi*& lat. Jak 
wynika z(dalszej cz*%ci historii Abrahama i(Sary, ró+nica wieku mi*dzy 
nimi wynosi$a dziesi*& lat, a(zatem Sara w(chwili wyruszenia do Charanu 
mia$a sze%&dziesi#t pi*& lat.

Nie jest to jedyny w(Starym Testamencie przyk$ad, gdy ludzie 
w(podesz$ym wieku bior# na swoje barki trudne i(wyczerpuj#ce zadania. 
Wystarczy przypomnie& dzieje Moj+esza i(Aarona. Ksi*ga Wyj%cia poda-
je bardzo precyzyjnie wiek braci w(chwili, kiedy zwrócili si* do faraona 
z( +#daniem wypuszczenia Izraelitów z(Egiptu: „Moj+esz liczy$ wtedy 
osiemdziesi#t lat, a(Aaron osiemdziesi#t trzy, gdy przemawiali do faraona” 
(Wj 17:7). 

Sze%&dziesi#t, siedemdziesi#t czy osiemdziesi#t lat to z(pewno%ci# 
nie wiek, w(którym cieszymy si* %wietnym zdrowiem i(kondycj# ,zyczn#. 
Tym istotniejsze jest, +e Abraham i(Sara, Moj+esz i(Aaron, zdecydowali si* 
podj#& ryzyko, nie wiedz#c przecie+, co b*dzie czeka$o ich w(przysz$o%ci. 
Porzucili rodzin*, przyjació$, okolic* i(%rodowisko, które znali, i(bez zb*d-
nych narzeka' i(protestów udali si* za g$osem Boga. 

Cienie staro&ci
Faktem jest, +e zdrowie cz$owieka pogarsza si* wraz z(up$ywem 

lat.  Nie mam tu jednak na my%li chorób i(przypadków losowych, a(raczej 
naturalne os$abienie organizmu wynikaj#ce z(podesz$ego wieku. Równie+ 
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na ten temat wypowiada si* Biblia hebrajska. „Nie odtr#caj mnie w(cza-
sie staro%ci; gdy si$y ustan#, nie opuszczaj mnie” – tak# pro%b* do Boga 
znajdujemy w(Psalmach  (Ps 71:9). Biblia dostrzega wszystkie aspekty 
staro%ci, w(tym utrat* si$. Przy tym jednak jej rol# jest pokrzepienie ducha 
– %wiadomo%&, +e kto% nad nami czuwa i(nie jeste%my pozostawieni sami 
sobie, napawa otuch#.

Dobrym zdrowiem (zarówno w(aspekcie ,zycznym, jak i(umys$o-
wym) do ko'ca +ycia cieszy$ si* Moj+esz: „W(chwili %mierci mia$ Moj+esz 
sto dwadzie%cia lat, a(wzrok jego nie by$ przy&miony i(si$y go nie opu%ci$y” 
(Pwt 34:7); t$umaczenie Izaaka Cylkowa pi*knie oddaje ten fragment s$o-
wami „nie znik$a %wie+o%& jego”23.

Tyle szcz*%cia nie mia$ król Dawid: „Z(biegiem czasu s*dziwy 
Dawid tak si* posun#$ w(latach, +e nie móg$ si* rozgrza&, cho& okrywano 
go kocami” (1 Krl 1:1). Jedynym wyj%ciem w(tej sytuacji by$o znalezienie 
m$odej, pi*knej dziewczyny, by us$ugiwa$a Dawidowi i(ogrzewa$a go. 

Jeremy Schipper w(artykule Disability in the Hebrew Bible, prezen-
tuj#c biblijny pogl#d na niepe$nosprawno%&, nawi#zuje tak+e do kwestii 
staro%ci. Zauwa+a, +e pewne rodzaje niepe$nosprawno%ci by$y w(czasach 
biblijnych traktowane jako normalne przypad$o%ci wynikaj#ce z(pode-
sz$ego wieku. Podaje przyk$ady Izaaka (Rdz 27:1), Jakuba (Rdz 48:10), 
Heliego (1 Sm. 4:15) i(Achiasza (1 Krl 14:4). W(wszystkich podanych 
przypadkach %lepota by$a skutkiem staro%ci. Schipper stwierdza, +e Izaak, 
Jakub czy Heli byli prawdopodobnie uwa+ani raczej za starców, a(nie za 
osoby niepe$nosprawne. Wydaje si*, +e spo$eczne wyobra+enia dotycz#ce 
procesu starzenia si* by$y wówczas inne ni+ w(naszych czasach24.

O(ludziach w(podesz$ym wieku cz*sto mówi si*, +e wstaj# wcze-
snym rankiem. Mo+na si* zgodzi& z(opini# Soni Ancoli-Israel wyra+on# 
w(eseju Sleep Disorders in the Bible, +e rytm snu jest zale+ny od wieku, pro-
porcja snu g$*bokiego do snu p$ytkiego zmienia si*, przy czym z(up$ywem 
lat sen p$ytki zaczyna przewa+a&. Zauwa+ono to ju+ w(Biblii – cz$owiek  

23 Por. Tora – Pi*cioksi%g Moj!esza, prze$. I. Cylkow, Kraków 2010.
24 J. Schipper,  Disability in the Hebrew Bible, Disability in the Hebrew Bible, na stronie Society 

of Biblical Literature, h3p://www.sbl-site.org/assets/pdfs/TBv2i8_SchipperDisability.pdf [dost*p: 
kwiecie' 2013].
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stary „podniesie si* do g$osu ptaka” (Koh 12:4), to oznacza, i+ jego sen 
b*dzie na tyle p$ytki, +e obudzi go nawet ptak25.

Nie ukrywaj#c oczywistych – zwi#zanych z(wiekiem – przypad$o%ci, 
Biblia przedstawia raczej pozytywny wizerunek starych ludzi. Wydaje si* 
te+, +e nie jest on przesadnie wyidealizowany. W(%wiecie biblijnym staro%& 
to nie smutek, a(raczej powaga, m#dro%&, szacunek, a(nawet witalno%& i(ra-
do%& +ycia – d$ugiego +ycia, które jest darem i(Bo+ym b$ogos$awie'stwem, 
otrzymanym w(nagrod* za pobo+no%& i(dobre post*powanie.

Jak bardzo ró+ni si* zatem wizerunek cz$owieka leciwego w(Starym 
Testamencie od wizerunku opuszczonego, bezwolnego i(schorowanego 
starca, który pojawia si* we wspó$czesnych  wyobra+eniach! W(Torze sta-
ro%& wcale nie oznacza ko'ca oczekiwanego z(l*kiem i(smutkiem. To po 
prostu kolejny etap drogi cz$owieka zwi#zany z(w$a%ciwymi sobie emo-
cjami  i(charakteryzuj#cy si* swoistym rodzajem aktywno%ci. W(pó.nych 
latach +ycia cz$owiek mo+e jeszcze wiele zrobi&, zabiera& g$os w(wa+nych 
sprawach, cieszy& si* z(dotychczasowych osi#gni*&, czerpa& rado%& z(+ycia 
rodzinnego – dobrze wykorzysta& ostatnie lata. 
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Ewa Kosowska

Dedal. Triumf  (I)kara

Mitologia grecka, jak wi*kszo%& znacz#cych mitologii, to zaskakuj#cy 
g#szcz w#tków i(motywów, przeplataj#cych si* wzajemnie, cz*sto 

sprzecznych, k$opotliwych w(eksplikacji. Trudno zaproponowa& sensown# 
analiz* konkretnego mitu bez za$o+enia, i+ jest on sum# wszystkich swoich 
wersji1. Jednocze%nie za% inwentaryzacja poszczególnych wariantów wy-
maga od badacza arbitralnego ustalenia ram fabularnych rekonstruowanej 
historii. Przyjmuj#c jakie% wydarzenie za pocz#tek mitu, niemal zawsze 
uruchamiamy szereg motywów pomocniczych, które w(kolejnych interpre-
tacjach mog# uzyska& samodzielno%& i(by& podstaw# odr*bnych w#tków. 

Problem pocz#tku danej opowie%ci mitycznej wydaje si* wi*c 
skomplikowany, przynajmniej w(p$aszczy.nie fabularnej. Ale mit +yje, 
przekszta$ca si*, zyskuje nowe znaczenia – wi*c i(jego kres nie jest spraw# 
oczywist#. Albowiem mit nie sprowadza si* do jednej opowie%ci. Jest stale 
poszerzaj#cym si* zbiorem rozmaitych wersji prawydarzenia, zbiorem in-
terpretacji i(reinterpretacji, nieustann# gr# cytatów i(polemik, ustawicznym 
procesem semiotyzacji i(desemiotyzacji, przestrzeni# uporczywego posze-
rzania pola znaczeniowego w(wyniku przesuni*& fabularnych akcentów. 
Carl Gustaw Jung twierdzi$, +e mity s# bezwiednym objawieniem nie%wia-
domego fundamentu ludzkiej natury, +e s# opowie%ciami o(archetypach. 

1 C. Lévi-Strauss, Struktura mitów, w: ten+e, Antropologia strukturalna, prze$. K. Pomian, 
Warszawa 1970, s. 297.
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Dzisiaj mo+na doda&, +e mit +yje, dopóki ilustrowane przeze' inwarianty 
kulturowe zachowuj# swoj# funkcjonalno%&, dopóki nie wyga%nie intelek-
tualny czy emocjonalny impuls, generuj#cy jego nowe formy fabularne. Ale 
za ka+dym razem, gdy przedmiotem naszych rozwa+a' czynimy jakikol-
wiek mit – o+ywiamy go i(odnawiamy. Je+eli wi*c nawet mówimy o(jego 
ko'cu, to jednocze%nie poprzez akt mówienia przeczymy samym sobie. 
Fakt, +e mody,kujemy wypowied., niewiele zmienia. Interpretujemy bo-
wiem symboliczne prawydarzenie odwo$uj#c si* do przyj*tej perspektywy 
poznawczej, emocjonalnej czy moralnej, ale interpretuj#c, wzbogacamy 
mit i(utrzymujemy jego +ywotno%&. Podstawy kolejnych wyk$adni zako-
rzenione s# w(zmieniaj#cych si* systemach warto%ci. U(.róde$ rozbudowy 
i(przebudowy mitu le+y powolna mody,kacja hierarchii aksjologicznych, 
która wspó$istnieje ze zjawiskiem odnawiania pozornie zdezaktualizowa-
nych sposobów komentowania rzeczywisto%ci. Tendencj* do szybszej 
zmiany przejawia warstwa cywilizacyjna kultury: $atwiej jest nam zaakcep-
towa& nowo%ci w(sferze materialnej, $atwiej przyzwyczai& si* do nowych 
wytworów, z(których po+ytek wydaje si* oczywisty, ni+ zmieni& stereo-
typy zachowa' spo$ecznych, a( tym bardziej fundamentalnych postaw 
aksjologicznych. Trwa$o%& tych postaw, zakorzenionych w(odwiecznych 
sytuacjach egzystencjalnych, wi#+e si* z(inwariantnym poziomem kultury 
i(manifestuje si* mi*dzy innymi w(micie.

Mit chroni sfer* uniwersalnych warto%ci kultury, utrzymuje w(mocy 
sens przes$ania otrzymanego od poprzednich pokole', zapewnia ci#g$o%& 
tradycji. Ale jednocze%nie oswaja z(tym, co nowe, co wynika z(endogennej 
zmiany czy kontaktów z(obcymi. Opowiadaj#c o(przesz$o%ci, mit poma-
ga zrozumie& tera.niejszo%& i(– póki istnieje – stanowi pomost mi*dzy 
nieokre%lonym pocz#tkiem cz$owiecze'stwa a(zawsze skomplikowan# 
wspó$czesno%ci#. Mit pomaga zrozumie& rzeczywisto%&. Rzeczywisto%& 
jest przez mit interpretowana, a(ka+da interpretacja wykorzystuje rosn#c# 
wielopoziomowo%& relacji semiotycznych. Je+eli wi*c opowie%& mityczna 
dotyka istotnych problemów ludzkiej kondycji – kres mitu oddala si* na 
czas bli+ej nieokre%lony.
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Warto pami*ta& o(tych prawid$owo%ciach w(kontek%cie rozwa+a' 
nad znaczeniem mitu Ikara i(Dedala w(kulturze Europy, a(wi*c w(kulturze 
kontynentu, który swoj# nazw* zawdzi*cza mitologicznej wybrance Zeusa. 
Pos$uguj#c si* na co dzie' poj*ciem europejsko%ci, nie zawsze zastanawia-
my si* nad jego genez#. Staro+ytna Grecja +yje w(poj*ciu Europy, ale +yje 
w(u%pieniu; s$owo u+ywane zbyt cz*sto traci swój pierwotny sens. Pi*kna 
Europa, przyczyna nieszcz*%& rodu Labdakidów, jest dzi% postaci# niemal 
zapomnian#, cho& zawsze istnieje mo+liwo%& wtórnego uruchomienia 
jej mitologicznej aury. Zjawisko to nie jest odosobnione – mitologicz-
ne postacie i(wydarzenia s# niekiedy wyciszane przez pami*& spo$eczn#, 
sprowadzone do rangi sygna$ów, ale w(dogodnych okoliczno%ciach bywaj# 
podstaw# kolejnej interpretacji. 

Wydaje si*, +e podobny los przypad$ te+ mitologicznym zdobyw-
com przestworzy. Staro+ytni Grecy ogromn# estym# otaczali przede 
wszystkim Dedala i(jego w$a%nie utrwalali w(swoich opowie%ciach, eposach 
czy ,lozo,cznych dialogach. Homer wspomina o(nim w(Iliadzie, Platon 
w(Menonie przywo$uje s$awne rze.by autorstwa Dedala. Pó.niejsi pisarze 
nadali opowie%ciom o(Dedalu uszczegó$owion# posta& fabularn#. Wed$ug 
istniej#cych przekazów by$ on rodowitym Ate'czykiem, cz$owiekiem 
wszechstronnie utalentowanym. Mia$ wielu uczniów. Niezmiernie czu$y na 
punkcie w$asnej s$awy i(– dzi% powiedzieliby%my – praw autorskich – Dedal 
zazdrosny o(s$aw* jednego z(nich wywiód$ konkurenta na szczyt Akropolu 
i(str#ci$ ze ska$y. !wiadomy, +e za taki czyn czeka go kara, uprzedzaj#c 
wyrok Areopagu wyjecha$ z(Aten i(znalaz$ go%cin* u(Minosa na Krecie. 

Minos zaopiekowa$ si* uciekinierem, powierzy$ mu szereg prac 
i(hojnie obdarowa$. Od króla otrzyma$ Dedal mi*dzy innymi niewolnic* 
Naukrate, która da$a mu syna Ikara. Dedal nadu+y$ zaufania w$adcy (tu mi-
tologia podaje rozliczne wersje nadu+y&), zosta$ uwi*ziony wraz z(synem 
i(dlatego postanowi$ uciec z(Krety. 

Istniej# dwa g$ówne warianty opowie%ci o(ucieczce: jeden wspomi-
na o(skrzyd$ach, które Dedal sporz#dzi$ dla siebie i(dla Ikara; drugi g$osi, 
+e wi*.niowie odp$yn*li na statkach wyposa+onych w(+agle wynalezione 
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przez Dedala. W(obu wersjach m$ody Ikar nie potra, skorzysta& z(wyna-
lazków ojca, co staje si* przyczyn# jego %mierci. 

Wy$ania si* z(tych fabu$ przede wszystkim z$o+ona indywidualno%& 
Dedala: nieprzeci*tnie uzdolniony artysta, wynalazca, in+ynier, architekt, 
rze.biarz – a(jednocze%nie ma$ostkowy cz$owiek, zawistny o(s$aw* i(powo-
dzenie, nielojalny, pop*dliwy, prowokuj#cy k$ótnie, niesnaski i(wojny. Bez 
wzgl*du na to, jak z(perspektywy czasu spogl#da& mo+na na jego system 
warto%ci, bohater ten jest niew#tpliwie postaci# imponuj#c#, tragicznie 
rozdart# mi*dzy przyziemnymi s$abostkami a(nadwra+liwo%ci# warunko-
wan# nieprzeci*tnym talentem. 

Na tle jego geniuszu Ikar jest postaci# epizodyczn#, efemeryd#, 
o(której mitografowie staro+ytni wspominaj# zaledwie w(kilku zdaniach. 
Pragmatycznie nastawieni Grecy cenili talent Dedala, przypisywali mu 
liczne wynalazki, w(tym mi*dzy innymi wykonanie Talosa, wielkiego ro-
bota z(br#zu, który strzeg$ Krety przed obcymi. W(zachowanych pismach 
dominuje motyw wspó$czucia dla osobistego nieszcz*%cia artysty, a(Ikar 
postrzegany jest przede wszystkim jako przyczyna tragedii ojca. Taki wy-
d.wi*k mitu zgadza si* zreszt# z(postaw# za%wiadczan# przez ró+ne .ród$a 
staro+ytne, a(sugeruj#c#, +e warto%& cz$owieka mierzy si* jego konkretnymi 
dokonaniami. Nieszcz*%ciem bywa konieczno%& oddawania dziewic i(m$o-
dzie'ców na +er potworom, ale prawdziwa tragedia wydarza si*, gdy ginie 
heros, czczony za zas$ugi przez lokaln# spo$eczno%&. Porzucanie dzieci (do-
tyczy$o to m.in. Edypa i(Perseusza) nie jest w(mitach czym% wyj#tkowym; 
%mier& m$odego ch$opca czy dziewczyny godna bywa odnotowania przede 
wszystkim jako kl*ska ojcowskich nadziei, a(niekiedy wr*cz jako zamach 
na ojcowskie prerogatywy. W(staro+ytnej Grecji Ikar nie mia$ wi*c prawa 
do samodzielnego istnienia, a(tym bardziej samodzielnego mitu; w(pocz#t-
kach rozkwitu imperium rzymskiego wyst*powa$ przede wszystkim w(roli 
niepos$usznego lub przynajmniej lekkomy%lnego syna.

Mit Ikara – je+eli przyznamy autonomiczny status opowie%ci o(locie 
ku s$o'cu – nie jest wi*c mitem starogreckim. Wzmianki o(katastro,e nad 
Morzem Ikaryjskim pojawiaj# si* w$a%ciwie dopiero w(pierwszym wieku 
przed nasz# er#, znajdziemy je równie+ u(pó.niejszych pisarzy greckich 
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i($aci'skich. Motyw wznoszenia si* w(powietrze na skrzyd$ach spajanych 
woskiem obecny jest w(Przemianach Owidiusza, w(Geogra$i Strabona, 
w(Dialogach Lukiana z(Samosaty czy W*drówkach po Helladzie Pauzaniasza. 
Mo+na za$o+y&, +e mit Ikara ukszta$towa$ si* fabularnie w(okresie helleni-
stycznym, zapewne ju+ po ostatecznym rozpadzie monarchii Aleksandra 
Wielkiego. 

Posta& Aleksandra nie jest tu przywo$ana przypadkowo. Ten 
zdobywca %wiata i( twórca pierwszego w(Europie imperium cieszy$ si* 
za +ycia i(po %mierci niezwyk$# wr*cz popularno%ci#. Nale+a$ do ulubio-
nych bohaterów greckich i(w(literaturze niejednokrotnie przydawano mu 
cechy mitologicznych herosów. Opisy jego zwyci*stw charakteryzuje 
wszelako istotna w$a%ciwo%&: by$ zawsze zwyci*skim, m$odym wodzem, 
zdobywc# %wiata, pomys$owym odkrywc#, ciekawym badaczem i(w(swo-
ich inicjatywach nigdy nie ponosi$ kl*ski. Jedynym niepowodzeniem, jakie 
go spotka$o, by$a przedwczesna %mier& – efekt boskich wyroków. 

Rozliczne Aleksandreidy pisane w(wiele lat po %mierci króla po-
daj#, +e to w$a%nie Aleksander Macedo'ski, ucze' Arystotelesa, pierwszy 
zanurzy$ si* w(morsk# to' pod os$on# szklanego dzwonu i(pierwszy odby$ 
podró+ podniebn# w(koszu podtrzymywanym przez gryfy. Pokona$ g$*bi-
ny i(przestworza, odniós$ sukces, który sta$ si* po%rednio przyczyn# jego 
ostatecznej pora+ki – kary bogów za pych* (hybris). 

Otó+ prawie równolegle z(apoteoz# Aleksandra ulega znamiennej 
transformacji mit Dedala – twórcy Labiryntu, rze.biarza i(wynalazcy: 
zaczyna w(nim dominowa& motyw Ikara. Motyw ten ma niemal+e cha-
rakter polemiki z(mitem aleksandryjskim: o(ile s$awa szalonych czynów 
Aleksandra przys$oni$a dokonania jego ojca, Filipa, to casus Ikara dowodzi& 
mia$ wy+szo%ci spokoju i(do%wiadczenia Dedala nad m$odzie'cz# brawur# 
syna. Z(tego przeciwstawienia zdaje si* wynika& znamienny mora$: by-
waj# wyj#tkowi m$odzie'cy, ale s# to szczególni wybra'cy bogów. Nie 
ka+dy mo+e by& Aleksandrem; na tych, którzy lekcewa+# wskazówki ojców 
cz*%ciej spadaj# nieszcz*%cia. Je+eli dodamy, +e niektóre przekazy suge-
rowa$y nadprzyrodzone pochodzenie Aleksandra, to moralizatorski ton 
historii o(+a$osnych skutkach Ikarowej samodzielno%ci nabiera dodatkowej 
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ekspresji. Jednocze%nie los Ikara to wielka metafora wyboru mi*dzy tym, 
co ojcowskie, a(tym, co macierzyste. Ikar spada do morza. Zwa+ywszy, +e 
matk# jego by$a Naukrate, czyli „si$a morska”, mamy do czynienia z(cieka-
wym materia$em dla interpretacji psychoanalitycznej: m$odzieniec, który 
nie pod#+a %ladami ojca, nara+a si* na niebezpiecze'stwo przechwycenia 
przez matk*, a(jest to niebezpiecze'stwo %miertelne. Ten w#tek interpre-
tacyjny zadaje si* wspiera& sugesti* Johanna Jakoba Bachofena2 i(Roberta 
Gravesa mówi#c#, +e mity greckie symbolicznie uzasadniaj# dziejow# ko-
nieczno%& przej%cia od matriarchatu do patriarchatu.

Ka+da z(wczesnych wzmianek o(Ikarze zawiera podobne przes$a-
nie: ojciec jest cz$owiekiem dojrza$ym, m#drzejszym od syna, bardziej 
do%wiadczonym i(znaj#cym s$abe strony w$asnych wynalazków. Syn jest 
ufny, ale spontaniczny; podejmuje ryzykowne decyzje, które prowadz# 
do katastrofy. Tragedi# Dedala jest brak mo+liwo%ci przekazania synowi 
w$asnych do%wiadcze'. O(losach Naukrate mitografowie milcz#.

     W(dwudziestowiecznej rekonstrukcji tej opowie%ci, dokonanej 
przez Roberta Gravesa, Dedal przedstawiony jest mi*dzy innymi w(roli 
ojca przewiduj#cego nieszcz*%cie:

Po umocowaniu pary skrzyde$ przeznaczonej dla Ikara, powie-
dzia$ ze $zami w(oczach: 

– Uwa+aj, mój synu! Nie le& zbyt wysoko, by s$o'ce nie stopi$o 
wosku, i(nie szybuj zbyt nisko, by fale morskie nie zmoczy$y piór. – Po 
czym na$o+y$ w$asne skrzyd$a i(odlecieli. 

– Trzymaj si* mnie – zawo$a$ – nie szukaj w$asnej drogi! 
Odlecieli na pó$nocny zachód od wyspy, wymachuj#c skrzyd$ami, 

a(rybacy, pasterze i(rolnicy patrz#c w(gór* my%leli, +e to bogowie3.                 

2 Por. J.J. Bachofen, Matriarchat: studium na temat ginajkokracji #wiata staro!ytnego pod"ug 
natury religijnej i'prawnej, prze$. R. Reszke, Warszawa 2007.

3 R. Graves, Mity greckie, prze$. H. Krzeczkowski, Warszawa 1992, s. 271 (92, e).
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Motyw obserwowania lotu obu %mia$ków notuje Owidiusz: 

Rybak, m#c#cy w*dk# czyste wód zwierciad$o, 
Pasterz o(kij oparty i(rolnik o(rad$o, 
Widz#c ich, jak powietrzne przebywali drogi, 
Os$upia$ z(zadumienia i(wzi#$ ich za bogi4. 

Graves obja%nia, +e obraz ten jest kre%lony pod wp$ywem starej, 
palesty'skiej ryciny przedstawiaj#cej przelot Marduka lub Perseusza. 
Trudno polemizowa& z(t# sugesti#. Ale mo+e warto wspomnie&, +e z(sam# 
ide# zainteresowania s$awnym lotem polemizowa$ Pieter Bruegel starszy 
pokazuj#c, i+ podniebny dramat wcale nie musia$ przyku& czyjejkolwiek 
uwagi. Chyba od tego czasu ambiwalentny stosunek do losów Ikara wpisa$ 
si* na sta$e w(struktur* jego mitu.

Za Owidiuszem wi*kszo%& mitografów podejmuj#cych w#tek 
wspólnej ucieczki ojca i(syna przytacza informacj* o(przyczynach tragedii:

Gdy m$odzian niecierpliwy, +e tak nisko lata, 
4#dz# nieba przej*ty, ojca porzuciwszy,
Wzniós$ si* wy+ej w(powietrze. S$o'ca promie' +ywszy
Roztapia skrzyde$ kruche spojenie, wosk wonny. 
Opad$y pióra, nagich ramion ruch bezbronny 
Ju+ go d$u+ej w(powietrzu utrzyma& nie zdo$a.
Spadaj#cy za pó.no ojca w(pomoc wo$a; 
Leg$ w(morzu, które odt#d imi* jego wzi*$o.
Ojciec, nie widz#c syna, przeklina swe dzie$o,
Nieszcz*sny, ju+ nie ojciec. Ikara przyzywa: 
 – „Ikarze, gdzie% , Ikarze?” – Patrzy: cia$o p$ywa. 
Przeniós$ je biedny ojciec na wysp* poblisk# 
I(od pogrzebanego nada$ jej nazwisko5.

4 Owidiusz, Przemiany, prze$. B. Kici'ski, oprac. J. Krókowski, Wroc$aw 1953, s. 143 
(ks. VIII, w. 220–223). 

5!Owidiusz, Przemiany…, s. 143–144 (ks. VIII, w. 239–223).
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W(takim uj*ciu mit s$u+y ukazaniu skutków nadmiernej niecierpliwo%ci, po-
kazuje, +e proces edukacji wymaga d$ugiego czasu, +e idea$ pos$usze'stwa 
ma swoje uzasadnienia. Po%rednio jest te+ przestrog# przed wynalazkami, 
na przyj*cie których cz$owiek nie jest przygotowany. Dedal, który nawet 
syna nie jest w(stanie skutecznie ostrzec przed niebezpiecze'stwem p$y-
n#cym ze strony po+ytecznych przecie+ odkry&, urasta do rangi patrona 
europejskiej cywilizacji, tak cz*sto poddawanej krytyce za obosieczno%& 
technologicznych usprawnie'. Tragedia Ikara polega na zbytnim zadufaniu 
we w$asne si$y i(doskona$o%& techniki; jego los staje si* sygna$em cywiliza-
cyjnego rozziewu mi*dzy wynalazc# a(u+ytkownikiem. 

Odnowiony w(dobie renesansu motyw Ikarowego lotu sta$ si* 
przedmiotem swoistej gry znacze': Leonardo da Vinci nawi#zuj#c do 
tradycji witruwia'skiej pragnie zrealizowa& marzenie Dedala i(projektuje 
machiny lataj#ce. Brueghel zdaje si* sugerowa&, +e podniebne loty nie in-
teresuj# zwyk$ych ludzi, +e przeznaczeniem Ikarów jest samotna %mier&. 
Natomiast w(poezji, mi*dzy innymi polskiej, dominuj# metaforyczne 
zwi#zki mi*dzy skrzyd$ami a(wznoszeniem si* na wy+yny poetyckich unie-
sie': lot, efekt uskrzydlenia, staje si* symbolem talentu, niepowtarzalnego 
daru natury. Nast*puje znamienna kontaminacja skrzyde$, wznoszenia si* 
i(s$awy. „Kto mi da$ skrzyd$a, kto mi* odzia$ w(pióry?”6 – zastanawia si* 
Jan Kochanowski. Szymon Szymonowic oceniaj#c w$asne mo+liwo%ci po-
etyckie pyta: 

A(mnie co za rozs#dek czeka, +em si* pióry 
Ma$ymi kusi$ o(wierzch niedost*pnej góry? 
Ten, co Ikara? […]          

Ale dla Szymonowica podniebny lot ma ju+ inne znaczenie, Ikar staje si* 
symbolem si*gania po to, co pozornie niedost*pne: 

6 J. Kochanowski, Pie#ni. Ksi*gi pierwsze. Pie#( X, w: ten+e, Pie#ni, oprac. L. Szczerbicka-!l*k 
Wroc$aw i(in. 1998, s. 24. 
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[…] Wszak+e przewaga niech b*dzie 
Wiadoma: kto nie wa+y, wysoko nie si*dzie. 
!mia$ego szcz*%cie d.wiga, szcz*%ciu okr*t daje 
4agle i(rym ze szcz*%ciem przyjemnym si* staje. 
Owa i(mnie skrzyd$em swym wzniesie pi*kna s$awa7. 

W(interpretacji poetyckiej element techne, tak wa+ny dla helleni-
stycznej wersji losów Ikara, ulega neutralizacji. Specjalnego znaczenia 
nabiera natomiast sam motyw oderwania si* od ziemi, t*sknoty za zdoby-
ciem niezdobytego, zwyci*stwem niezwyci*+onego, za rozg$osem. Z(kolei 
o%wieceniowy racjonalizm wraca do motywu mitycznej katastrofy:

Niezwyk$ych ludzi zuchwa$a para, 
Zwalczywszy natury prawa, 
Wznawia tor kl*sk# s$awny Ikara 
I(na podniebiu ju+ stawa8. 

– pisze Stanis$aw Trembecki w(wierszu Balon. Okazuje si*, +e los Ikara 
mo+na przezwyci*+y&, +e cz$owiek jest zdolny do realizacji Dedalowych 
projektów. Lot balonem wydaje si* triumfem cz$owieka nad natur# i(%wie-
+o odkrytym prawem ci#+enia.

Od XIX wieku coraz cz*%ciej obserwujemy ambiwalencj* symbo-
liki Ikara. Przede wszystkim skrzyd$a staj# si* synonimem pot*gi, zapa$u, 
zrywu, entuzjazmu i(uniesie' w$a%ciwych m$odo%ci. Sam motyw lotu, 
pokonywania przestworzy, przezwyci*+enia oporu natury, zamienia si* 
w(metafor* postawy romantycznej, zak$adaj#cej mi*dzy innymi, +e nawet 
%mier& nie jest kl*sk#, je+eli mo+e przyczyni& si* do zwyci*stwa idei.

Paradoksalnie romantyzm znosi Ikarow# samotno%&, daje mu szan-
se nowego zaistnienia w(d$ugim szeregu bohaterów, którzy umieli +ycie 
odda& „za spraw*” i(swoj# postaw# utorowali drog* nast*pcom. „Skrzydlaty 
ch$opiec” uciele%nienia odwieczn# ludzk# t*sknot* za s$o'cem, %wiat$em, 

7 Sz. Szymonowic,  Ja#nie Wielmo!nemu Panu Jego Mo#ci Panu Miko"ajowi Wolskiemu…, 
w: ten+e,  Sielanki i'pozosta"e wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wroc$aw i(in. 2000, s. 5–6 (w. 27–33).

8 S. Trembecki, Balon, w: ten+e, Pisma wszystkie, oprac. J. Kot, Warszawa 1953, t. 1, s.  94. 
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transcendencj#. Romantyczny motyw podniebnego lotu wsparty tez# 
o(bosko%ci artysty – kreatora nowych bytów, owocuje innym spojrzeniem 
na rol* Ikarowych uniesie'. Syn Dedala staje si* symbolem wolno%ci, na-
dziei, swobody, beztroski i(rado%ci, jak# niesie cho&by chwilowe zerwanie 
z(przyziemno%ci#. Przejmuje funkcje symbolu ludzkich aspiracji, zwyci*-
stwa ducha nad materi#, niezale+no%ci. 

Analiza najstarszych sensów mitycznych pozwala dostrzega& 
w(Ikarze przede wszystkim niepos$usznego ch$opca, bezmy%lnie gardz#ce-
go %wi*t# zasad# z$otego %rodka. Ikar sprzed trzech tysi*cy lat to wcielenie 
niemo+no%ci, niepowodzenia, ograniczenia ludzkiej kondycji, niedosko-
na$o%ci techniki. Ale %wiat jest – jak powiada Cyprian Kamil Norwid 
– „Rzecz# harmonijnej k$ótni bogów”9, a(mit w(swojej wieloznaczno%ci 
potwierdza t* ambiwalencj*. Dlatego te+ historia Ikara to równie+ opo-
wie%& o(przemo+nej ch*ci poznania, o(potrzebie nowych do%wiadcze', 
o(d#+eniu do przekraczania granic ludzkiej kondycji. 

Charakterystyczne, +e wspó$czesno%&, budowana na warto%ci cy-
wilizacyjnego post*pu, wygubia z( Ikarowego mitu motyw kl*ski. Nie 
wraca przy tym do pierwotnej tezy o(wiod#cej roli Dedala. Poezja czyni 
z(przypowie%ci o(Ikarze autonomiczny motyw literacki. Cz*sto zapomi-
na o(Dedalu, ka+e triumfowa& Ikarowi. Czy+by wspó$twórcy dzisiejszej 
kultury tak reagowali na bezceremonialno%& cywilizacyjnych przemian? 
Czy+by zm*czenie nieustann# akceptacj# nowych wynalazków nie 
pozwala$o wspó$czesnemu cz$owiekowi aktualizowa& starych mitów 
technologicznych? Zw$aszcza w(sytuacji, gdy stary mit akcentuje warto%& 
wiedzy i(do%wiadczenia, daj#cego prymat starym ludziom? Czy+by ide-
alizacja postaci Ikara by$a wa+kim sygna$em rozd.wi*ku nie tylko mi*dzy 
duchem i(materi#, dwoma obszarami ludzkiej samorealizacji, ale i(zna-
miennego dystansu mi*dzypokoleniowego? Upominanie si* o(Dedala 
sugeruje dzi% polemik* z(interpretacjami preferuj#cymi moralne zwyci*-
stwo Ikara. Warto zatem pami*ta&, +e istot# mitu jest komplementarno%& 
postaw alternatywnych.

9 C.K. Norwid, Quidam. Przypowie#&, w: ten+e, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, 
 t. 3, Poematy, Warszawa 1971, s. 161 (ks. XV, w. 227). 
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Usamodzielnienie si* motywu Ikara sprawia, +e symbolika samej 
postaci na ró+nych poziomach organizuje %wiadomo%& uczestników kul-
turowej komunikacji. Uniwersalny wymiar tej symboliki wspiera si* na 
t*sknocie za transcendencj#, za bosko%ci#, pokonaniem cz$owieczych 
ogranicze'. Ale w(kulturze europejskiej mit Ikara zd#+y$ si* te+ skon-
wencjonalizowa& co najmniej w(dwóch wersjach: w(wersji parenetycznej 
przestrogi, utrwalaj#cej tradycyjn# struktur* kultury oraz w(wersji roman-
tycznej walki o(niezale+no%&, o(prawo do wolno%ci i(wyboru. Pierwszy 
z(tych wariantów wyst*puje w(funkcji stabilizatora kulturowego, wskazuje 
na inwariantno%& zachowa' spo$ecznych. Jest z(natury rzeczy statyczny, 
odtwarza raczej ni+ tworzy. Drugi, wsparty na idei d#+e' i(aspiracji, dy-
namiczny, pojawia si* jako kulturowy akcelerator, patronuje twórczym 
postawom i(poszukiwaniom, wskazuje na duchow# i(intelektualn# prowe-
niencj* zmiany cywilizacyjnej. Wspiera go dodatkowo pot*ga symboliki 
akcydentalnej, zindywidualizowanej. Ale jednocze%nie ten drugi wariant 
w( znacznym stopniu zaw$aszcza dawny mit Dedala: przecie+ to w$a-
%nie Dedal w(staro+ytno%ci patronowa$ twórcom i(wynalazcom; to on 
mia$ nowatorskie, niebanalne pomys$y i(odwag* wcielania ich w(+ycie. 
Nowoczesno%& wybra$a Ikara, którego triumf, s$abo umocowany w(ra-
cjonalno%ci, ma wszelkie cechy sankcji, na$o+onej przez zbiorowo%& na 
Dedala. Kary za wyj#tkowy talent, indywidualizm, ekstremalne zacho-
wania, niestandardowe wybory, czyli te cechy, które – pozostawione poza 
spo$eczn# kontrol# – stanowi# zagro+enie dla ka+dej kultury. Paradoksalnie 
to w$a%nie Dedal – kapry%ny artysta, wynalazca nieustannie wcielaj#cy 
w( +ycie nowe pomys$y, krn#brny technokrata – jest duchowo m$ody, 
twórczy, bezkompromisowy. Ikar to zaledwie bierny konsument, który 
nawet nie rozumie werbalnej instrukcji obs$ugi ojcowskiego wynalazku. 
Nowoczesny mit czyni jednak z(niego bohatera.

Kiedy po raz pierwszy zwiedza$am Królewskie Muzea Sztuk 
Pi*knych w( Brukseli, niewiele brakowa$o, by umkn#$ mojej uwadze 
niepozorny, zaskakuj#co niewielki, Pejza! z'upadkiem Ikara Bruegela. 
Bogactwo malarstwa eksponowanego w(muzeum sprawi$o, +e ten znany 
przecie+ z(ró+nych reprodukcji obraz o(ma$o nie podzieli$ losu ton#cego 

Dedal. Triumf (I)kara
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ch$opca. Przypad$a mi w(udziale niewdzi*czna rola wie%niaka, zaprz#t-
ni*tego codzienn# ork# i(nie zwracaj#cego uwagi na czyje% podniebne 
akrobacje i(ich skutki. Odt#d Ikar sta$ si* dla mnie symbolem akcydental-
nym i(swoist# przestrog#: nie dostrzec upadku to po%wiadcza& u$omno%& 
postrzegania, po%rednio potwierdzi& intuicje Bruegela maj#cego odwag* 
przeciwstawi& si* autorytetowi Owidiusza. To jednocze%nie memento, 
ostrze+enie przed ograniczeniami naszych zmys$ów, przed standardami 
percepcyjnymi, przed trudem zauwa+enia istotnej zmiany, zwiastuj#cej 
narodziny nowej jako%ci. W(kontakcie z(mitem potra,my zreorganizo-
wa& w$asn# %wiadomo%&, usystematyzowa& jakie% obszary posiadanej ju+ 
wiedzy, uporz#dkowa& – cho&by incydentalnie – sfer* emocji. Mo+liwo%& 
interioryzacji tych procesów sprawia, +e w(jakim% wymiarze mit staje si* 
bliski ka+demu. 

Charakter tej blisko%ci zale+y od naszej wyobra.ni, wra+liwo%ci 
i(kompetencji. Ale bardzo trudno jest w(nowatorski sposób ustosun-
kowa& si* do tradycji mitogra,cznej. Wi*kszo%& potencjalnych relacji 
zosta$a ju+ w(historii kultury symbolicznie zakodowana: mo+emy na%la-
dowa& Owidiuszowych pasterzy, wpatrzonych z(zachwytem w(%mia$ka 
naruszaj#cego sfer* boskich kompetencji, mo+emy ignorowa& jego pod-
niebne wyczyny, mo+emy dostrzega& w( Ikarze romantyczny symbol 
m$odzie'czego buntu i(t*sknoty za niezale+no%ci# lub ostrze+enie przed 
bezre)eksyjn# niefrasobliwo%ci#. Ikar spad$ i(zgin#$, ale przedtem zd#+y$ 
wyznaczy& cz$owiekowi nowy cel. Cel, który dla staro+ytnych by$ jeszcze 
niespe$nionym marzeniem, a(dla nas wspó$czesnych jest ju+ tylko wyzwa-
niem technologicznym.

Poszerzaj#c mit o(kolejne historyczne realizacje zawartych w(nim 
idei oscylujemy mi*dzy przestrog# i(apologi#, nie zawsze pami*taj#c o(tym, 
+e sukces jest tylko po+#dan# alternatyw# pora+ki, a(pora+ka – nieudanym 
sukcesem. Te dwie komplementarne funkcje ludzkiej potrzeby przesuwa-
nia granic pozwalaj# kl*sk* przeku& w(moralne zwyci*stwo. Mit stwarza dla 
obu dogodn# p$aszczyzn* istnienia. Koincydencja przeciwie'stw wyzna-
cza bardzo szerokie ramy potencjalnym interpretacjom. Mit zale+y wi*c od 
nas. Ale to po%rednio oznacza, +e jeste%my z(nim nadal zwi#zani.

Ewa Kosowska
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Ma$gorzata Rygielska

Vieux, mais encore vert – o staro!ci w j$zyku %ancuskim

Relacjom $#cz#cym kultur* i( j*zyk po%wi*cono ju+ wiele wa+kich 
opracowa'1. Po dzi% dzie' jest to kwestia istotna, która pozostaje 

przedmiotem dyskusji badaczy, reprezentuj#cych czasem – wydawa$o by 
si* – skrajnie ró+ne dyscypliny, chocia+by takie jak j*zykoznawstwo i(neu-
rologia, nauki o(poznaniu2, in+ynieria materia$owa i(inne. Temat to jednak 
tyle+ frapuj#cy, co wielow#tkowy. W(tym tek%cie chc* si* skupi& jedynie 
na drobnym wycinku tej obszernej problematyki, a(mianowicie na próbie 
opisu wyznaczników j*zykowych obrazu staro%ci w(j*zyku francuskim.  

1 Zal#+ki koncepcji, wedle których  j*zyk odzwierciedla pojmowanie %wiata przez ludzi, 
którzy si* nim pos$uguj#, pojawia$y si* ju+ w( renesansie. Szczególn# rol* odegra$y tutaj nurty 
reformatorskie, w( ramach których domagano si* m.in. przek$adu Biblii na j*zyki narodowe. 
Problematyka dotycz#ca zwi#zków mi*dzy my%l#, j*zykiem, a( kultur# zyskuje nowy wymiar 
w(o%wieceniu, a( tak+e w(wieku dziewi*tnastym, szczególnie w(my%li Johanna Go3frieda Herdera 
i( Wilhelma von Humboldta. Wspó$cze%ni badacze, nawi#zuj#c do znanej tezy Sapira-Whorfa, 
spieraj# si* o(jej zasadno%&, dziel#c si* na kilka obozów: zdecydowanych przeciwników, sceptyków, 
umiarkowanych zwolenników, a( tak+e entuzjastów. Przedstawienie ró+nic mi*dzy stanowiskami 
poszczególnych uczonych, dla których przedmiotem analiz jest czasami skrajnie odmienny 
materia$ badawczy wykracza poza zakres tego artyku$u; zosta$o to ju+ zreszt# przynajmniej 
cz*%ciowo opisane w( ró+nych pracach, zarówno o( charakterze syntetycznym, jak i( analitycznym.  
Por. m.in. J. Anusiewicz, A. D#browska, M. Fleischer, J*zykowy obraz #wiata i' kultura. Projekt 
koncepcji badawczej, w: J*zykowy obraz #wiata i'kultura, red. A. D#browska, J. Anusiewicz, Wroc$aw 
2000, s. 11–44. Autorzy obja%niaj#: „chodzi o(pokazanie elementów systemu j*zykowego b*d#cych 
no%nikami obrazu %wiata. Wydaje si*, +e nale+# do nich: struktura gramatyczna j*zyka, s$ownictwo 
i(frazeologia, sk$adnia i(struktura tekstu, semantyka, etymologia, stylistyka j*zykoznawcza (g$ównie 
stylizacje), onomastyka i( etykieta j*zykowa. Dwie ostatnie grupy zagadnie' wprawdzie nie 
nale+# do systemu j*zykowego, lecz s# sposobem jego zastosowania w(okre%lonej funkcji”; s. 31. 
Por. te+ J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wroc$aw 1994.

2 W$#czy& nale+y tutaj równie+ projekty w( ramach ró+nych nurtów niejednorodnie 
pojmowanej kognitywistyki.
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Towarzyszy mi przy tym przekonanie, i! j"zyk, zw#aszcza jego leksyka, 
odzwierciedla i$przechowuje sposób postrzegania %wiata, który mo!e zna-
cz&co ró!ni' si" u$przedstawicieli poszczególnych kultur. Podstawowym 
materia#em badawczym b"dzie dla mnie zwi&zana ze staro%ci& leksyka daw-
nego (w$ograniczonym zakresie) i$wspó#czesnego j"zyka francuskiego. 
Odwo#ywa' b"d" si" równie! do etymologii i$frazeologii. 

Stary jak !wiat i"stare, dobre czasy
Najprawdopodobniej oko#o roku 1050 pojawia si" w$La Vie de 

Saint Alexis3 s#owo velz, które odnosi si" do czego%, co trwa d#ugi czas, jest 
wieloletnie  („ca 1050 velz »qui existe depuis longtemps«, ici en parlant 
du monde [Alexis, éd. Chr. Storey, 9]”) 4. We francuskim tek%cie !ywot 
"wi#tego Aleksego okre%lenie to pojawia si" wtedy, gdy mówi si" nie tylko 
o$%wiecie, ale i$dawnych przodkach: 

Bons fut li siecles al tens ancienor,
Quer feit i$ert e justise et amor,
Si ert credance, dont or n’i$at nul prot:
Tot est mudez, perdude at sa color;
Ja mais n’iert tels com fut as ancesisors.

Al tens Noe et al tens Abraham,
Et al David que Deus par amant tant,
Bons fut li siecles: ja mais n’iert si vailanz.
Vielz est e frailes, tot s’en vait declinant,
si’est empeiriez tot bien vait remanant.
 

3 Korzystam z$ dziewi"tnastowiecznego wydania: La Vie de Saint Alexis. Poème du XIe 
Siècle, par G. Paris, Paris 1872, p. 139, gdzie pojawia si" forma vielz b&d( velz, co wynika z$ troski 
o$zachowanie zgodno%ci rymów. 

4 O$ile nie podaj" inaczej, opieram si" na zestawieniach dost"pnych na platformie Centre 
National de Ressources Textuelles et Lexicales: h)p://www.cnrtl.fr/etymologie/vieux [dost"p: luty 
2013].  Dalej w$tek%cie g#ównym lub przypisach: CNRTL.
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Pois icel tens que Deus nos vint salver,
Nostre anceisor ovrent cristientet,
Su fut uns sire de Roma le citet;
Riches hom fut de grant nobilitet:
Por ço l’vosdi, d’unson ,l voil parler5.

Odleg$e czasy przywo$ywane s# jako wzór dobrych wieków, kiedy 
panowa$y jeszcze niepodzielnie sprawiedliwo%& i(mi$o%&. W( %redniowie-
czu cz*sto przodków – zarówno rodu ludzkiego, jak i(cesarskich familii 
– upatruje si* w(biblijnych patriarchach: w(Abrahamie i(Noem oraz królu 
Dawidzie jako szczególnie umi$owanym przez Boga. Abraham6, „protoplasta 
i(patriarcha narodu izraelskiego”7, podobnie jak jego nast*pcy, wspominani 
w(Starym Testamencie, mieli +y& szczególnie d$ugo, blisko tysi#c lat8, a(po-
tomkowie Noego: Sem, Cham i(Jafet dali pocz#tek wszystkim ludom %wiata  
(Rdz. 9: 18). Powo$anie si* w(/ywocie #wi*tego Aleksego na  biblijnych 
przodków („Nostre anceisor ovrent cristientet”), wi#+e si* równie+ z(po-
zytywnym waloryzowaniem epok, zwi#zanych z(panowaniem patriarchów, 
st#d powtórzenie inicjanego: „Bons fut li siecles al tens ancienor”, w(ko-
lejnej zwrotce, która stanowi rozwini*cie pocz#tkowego sformu$owania: 
 „Al tens Noe et al tens Abraham, / Et al David [...] / Bons fut li siecles”. Dobre 
by$y czasy za naszych przodków: Abrahama, Noego, wreszcie – Dawida. 

Powo$ywanie si* na przodków jako na autorytet, a(jednocze%nie 
zaznaczanie wi*zi z(nimi, by$o w( %redniowieczu szczególnie wa+nym 
aktem, który mia$ wymiar daleko wykraczaj#cy poza chwyty retoryczne 
czy literackie. Jacques Le Go2 przekonuje, +e w(%redniowieczu temu, co 
uwa+ane by$o za dawne, przydawano pozytywn# warto%&, dodatkowo 
wspieran# przez sprawnie dzia$aj#ce prawo zwyczajowe, w(ramach któ-
rego wielokrotnie podczas ró+nych sporów powo$ywano si* na dawno%& 

5 La Vie de Saint Alexis. Poème du XIe Siècle..., p. 139.
6 „Widzie& Abrahama – mie& ponad 50 lat. Ew. wg Jana, 8, 57: »Pi*&dziesi*ciu lat jeszcze 

nie masz, a(Abrahama widzia$e%«”. Uda& si* na „$ono Abrahama”, to inaczej umrze& (Ew. wg -uk., 16, 
22); W. Kopali'ski, S"ownik mitów i'tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 12.

7 W. Kopali'ski, S"ownik mitów..., s. 12.
8 Najstarszym cz$owiekiem wymienionym w( Starym Testamencie mia$ by& Matuzalem 

(Rdz. 5, 25–27), syn Henocha, a(dziadek Noego.
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zachowa', stanowi#cych przedmiot dyskusji. Argumentów potwierdza-
j#cych ow# dawno%& poszukiwano zarówno w%ród %wiadectw +ywych 
ludzi, zachowuj#cych istotne tre%ci z( pokoleniowych przekazów, jak 
i(w%ród „starodawnych pism” czy „starych zwojów”. Nierzadko mia$y one 
walor rozstrzygaj#cy: formu$y a'longe retroactis temporibus („od najbar-
dziej pradawnych czasów”) u+yte w(po%wiadczeniach, czy powo$anie si* 
na ancientie scripture („starodawno%& pisma”) zazwyczaj wystarcza$y, by 
orzec, która ze stron wyst*puje ze s$usznymi +#daniami lub – co zdarza$o 
si* równie cz*sto – sprzeciwem wobec wprowadzanych zmian9. W(kultu-
rze europejskiego %redniowiecza wyra.nie wspó$istniej#, cho& na ró+nych 
prawach, wp$ywy „barbarzy'skiej Europy”10, przyjmowane na wielu ob-
szarach chrze%cija'stwo oraz spu%cizna staro+ytnych Greków i(Rzymian. 
Podkre%la si* wi*c wy+szo%& Starego Testamentu nad Nowym, ale i(re-
spektuje nakazy zwyczajowego prawa, które cz*sto s# nadal „powa+nym 
argumentem dla wymiaru sprawiedliwo%ci”11. Autor Kultury #redniowiecz-
nej Europy, francuski historyk, zauwa+y$, i+ 

Stary, staro!ytny, antyczny (antique) mo+e oznacza& „to, co nale+y 
do przesz$o%ci”, a(dok$adniej – do tej epoki historycznej, któr# na 
Zachodzie od XVI wieku nazywa si* staro!ytno#ci%, to znaczy okresu 
przed triumfem chrze%cija'stwa w(%wiecie grecko-rzymskim, przed 
wielkim regresem demogra,cznym, ekonomicznym i(kulturalnym 
wczesnego %redniowiecza12,

a(w(ocenie tego, co jest dawne, stare, b#d. staro+ytne, istotn# rol* od-
grywa „postawa jednostek, spo$ecze'stw i( epok wobec ich w$asnej 
przesz$o%ci”13. Okre%lenia: stary, dawny, staro!ytny, które mo+na uzna&  
 

9 J. Le Go2, Kultura #redniowiecznej Europy, prze$. H. Szuma'ska-Grossowa, Gda'sk–
Warszawa 2002, s. 392.

10 Por. K. Modzelewski, Barbarzy(ska Europa, Warszawa 2004.
11 J. Le Go2, Historia i'pami*&, prze$. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wst*p P. Rodak, Warszawa 

2007, s. 67.
12 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 65.
13 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 66. 
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za synonimy, pojawiaj# si* w( ró+nych, czasami skrajnie odmiennych 
kontekstach: 

Na tej zasadzie %redniowiecze i(renesans b*d# mówi& o(diable 
jako (pra)dawnym w*+u (antiquus serpens) i(Ziemi jako pra(dawnej) 
matce (antiqua mater), w(drugim znaczeniu wyra.nie neutralnym, 
odsy$aj#cym jedynie do pocz#tków ludzko%ci, natomiast w(pierwszym 
przypadku z(obci#+eniem pejoratywnym, gdy+ dawno%& Z$ego jedy-
nie wzmacnia jego z$o%liwo%&, podczas gdy dawno%& Ziemi dodaje 
jej przymiotów14.

Wida& wi*c wyra.nie, i+ nale+y ka+dorazowo rozpatrywa& dane 
wyra+enie nie tylko w(kontek%cie j*zykowym, czy sytuacyjnym, w(jakim 
ono wyst*puje, ale równie+ w(odniesieniu do okre%lonego sposobu po-
strzegania %wiata i(waloryzowania zjawisk oraz systemu wyobra+e' i(idei, 
z(którymi si* ono wi#+e. Takie podej%cie pozwoli nam równie+ – nawet 
je%li dysponujemy ograniczonym materia$em – prze%ledzi& na podstawie 
dost*pnych nam .róde$ j*zykowych, wspartych o(informacje innego typu, 
nie tylko zmiany zachodz#ce w(leksyce, frazeologii, ale przede wszystkim 
w(ludzkim, kulturowo warunkowanym postrzeganiu %wiata, który opisy-
wany jest w(g$ównej mierze przy pomocy %rodków j*zykowych. 

Spo%ród wielu synonimów s$owa vieux, wspó$czesne s$owniki 
wymieniaj# na pierwszym miejscu démodé, nast*pnie suranné, ancien, 
antique, usé15. Zebrane synonimy, których jest co najmniej kilka%cie, 
mo+na podzieli& na grupy, tworz#ce pola semantyczne zwi#zane m.in. 
z(dawno%ci# (ancien, antique, ale tak+e archaïque), pochodzeniem od 
dawnych przodków (ancêtre, ancestral, patriarche), okre%leniami wieku 
rzeczy, ludzi i(zjawisk oraz relacji, w(jakich pozostaj# wzgl*dem tera.niej-
szo%ci (np. passé, millénaire, séculaire, antédiluvien, historique, centenaire). 
Pojawi& si* tu mog# równie+ nazwy minionych epok i(stylów (gothique, 
rococo). Antonimy nie s# tak liczne: w(opozycji do starego, dawnego, 

14 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 68–69.
15 Tak+e i(tu korzystam z(baz danych CNRTL: h3p://www.cnrtl.fr/synonymie/vieux.
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minionego poozstaj# m.in.: actuel, contemporain, moderne, neuf, nouveau, 
récent16. Jacques Le Go2 zwróci$ uwag*, i+ 

Opozycja mi*dzy poj*ciami „dawny/nowoczesny” (ancien/moderne) 
rozwin*$a si* w(niejednoznacznym, z$o+onym kontek%cie. Po pierw-
sze dlatego, +e terminy te nie od zawsze by$y sobie przeciwstawiane. 
Antique (stary, staro!ytny, antyczny) móg$ by& zast*powany przez 
ancien (dawny) albo traditionnel (tradycyjny), moderne (nowocze-
sny, nowo!ytny, nowy, obecny) – przez récent (niedawny, #wie!y) albo 
nouveau (nowy). Po drugie dlatego, +e obydwu okre%leniom towarzy-
szy& mog$y pozytywne, neagtywne b#d. neutralne konotacje. Kiedy 
okre%lenie nowoczesny (moderne) pojawia si* w(pó.nej $acinie, ma 
jedynie znaczenie niedawnego (récent), jakie zachowa jeszcze d$ugo 
w(%redniowieczu17. 

W(XVI wieku, m.in. w(wyniku zmian zachodz#cych w(europejskiej 
historiogra,i, które by$y odbiciem szerszych tendencji i(zmian kulturo-
wych, pojawiaj# si* koncepcje periodyzacji dziejów, w ramach których 
uznaje si* wieki %rednie (medium aetas) za ogniwo $#cz#ce czasy staro+ytne, 
a(czasy nast*puj#ce po %redniowieczu okre%la si* jako czasy nowe18. To 
w$a%nie 

w(szesnastowiecznej Francji ustalono [...] wyra+aj#c# si* w(liczbach 
hierarchi* pomi*dzy okre%leniami antyczny, dawny i(stary: „Antyczny 
góruje ponad dawnym, a(ten znowu ponad starym; a+eby by& antycz-
n#, rzecz musi mie& tysi#c lat, dawn# – dwie%cie, star# – ponad sto lat19.

16 CNTRL: h3p://www.cnrtl.fr/antonymie/vieux.
17 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 65.
18 Jacques Le Go2 zauwa+a, +e „ka+de z( tych okre%le' wskazuje cz*sto jedynie 

na pewien okres chronologiczny, przy czym nowo!ytny, nowy (moderne) przeciwstawiany jest raczej 
#redniowiecznemu ni+ staro!ytnemu (ancien)”; J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 66. 

19 J. Le Go2, Historia i' pami*&..., s. 70. Badacz powo$uje si* na Dictionnaire historique 
de l’ancien langage .ançais Jeana Baptiste’a(La Curne’a(de Saint-Palaye.
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Jean Baptiste La Curne de Saint-Palaye wydaje si* wyznacza& ró+ni-
ce pomi*dzy tym, co stare, tym, co dawne i(tym, co antyczne, w(zale+no%ci 
od miejsca przydzielonego na osi czasu. W( tym wypadku kwestia jest 
jednak o(wiele bardziej skomplikowana, ni+ spory „starych z(m$odymi”, 
o(których wspominaj# zarówno historycy sztuki, jaki i(historycy literatury. 
Nie chodzi bowiem jedynie o(pokoleniowe kon)ikty ani o(próby udo-
wodnienia w$asnych racji przy pomocy mniej lub bardziej przemy%lanej 
krytyki tego, co zastane, dobrze znane, co nierzadko sta$o si* po+ywk#, na 
której i(dzi*ki której wyro%li g$osiciele nowego. Istot# tego sporu, o(któ-
rym wspomina Le Go2, jest bowiem raczej %cieranie si* ze sob# dwóch 
„rodzajów post*pu: post*pu przez powrót do .róde$ i(wieczny powrót, 
post*pu dokonuj#cego si* po okr*gu, w(którego najwy+szym punkcie znaj-
duje si* antyk, oraz post*pu linearnego, po linii prostej, który promuje to, 
co od antyku coraz bardziej oddalone”20. W(sporze staro+ytników z(no-
wo+ytnikami (Querelle des Anciens et des Modernes)21 ci ostatni wysuwali 
argumenty, które mia$y przewa+y& szal* na ich korzy%&, odwo$uj#c si* m.in. 
do d$ugo%ci trwania %wiata i(stopniowej akumulacji wiedzy, umiej*tno%ci 
i(ró+norodnych praktyk. „!wiat jest starszy o(dwa tysi#ce lat i(ma wi*cej 
do%wiadcze' ni+ w(czasach Arystotelesa i(Platona”22 – pisa$ Nicolas de 
Malebranche. Zestawianie starego z(‘nowym’ mo+e mie& ró+ny charakter 
i(s$u+y& ró+nym celom, a(ponadto mo+e dotyczy& niemal ka+dego aspektu 
ludzkiej rzeczywisto%ci. W(odniesieniu do rygorów pisarskiego rzemios$a  
rozró+nienie takie pojawi$o si* ju+ za czasów Horacego i(Owidiusza23, a(we 
Francji w(obszarze sporów teoretycznoliterackich wskazanie na stare s$owa 
i(dawne regu$y poetyckie w(opozycji do nowszych propozycji zaczyna na-
biera& kszta$tu pocz#wszy od XVI wieku, kiedy docenia si* jeszcze dawny 
j*zyk, by w(kolejnym stuleciu osi#gn#& apogeum w(programowych pracach 
dotycz#cych sztuki poetyckiej i(zwi#zanych z(ni# wymogów24. We wcze-

20 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 70.
21 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 77–78.
22 Cyt. za: J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 77.
23 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 72.
24 W( przyk$adach nie zosta$y zawarte fragmenty Sztuki poetyckiej Boileau ani urywki 

dawnych prac o( charakterze j*zykoznawczym: „1579 vieil Francois (H. E6789::9, Precellence 
du langage .., éd. E. Huguet, p. 84); 1565 (R;:6<=>, Abrégé de l’Art poëtique .ançois ds Œuvres, 
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%niejszym, pi*tnastowiecznym dziele Guillaume’a(Coquillarta znajdziemy 
natomiast krytyk* dzia$alno%ci s#dów i(braku spójno%ci mi*dzy prawem 
kanonicznym, a(prawem rzymskim, m.in. w(odniesieniu do regulacji sto-
sunków ma$+e'skich. To w$a%nie u(niego znajdziemy przeciwstawienie: 
„Le vieil droit... / Le droit nouveau dit autrement”25 – nowe prawa stano-
wi# inaczej. W(XV wieku pojawia si* równie+ Testament Françoisa Villona, 
który – jak wykryli j*zykoznawcy – stylizowany by$ przez autora na utwór 
wcze%niejszy, starszy, przy pomocy wprowadzanych ró+nego typu archa-
izmów. Pomimo wielu ironicznych sformu$owa' pojawia si* tu szczególnie 
popularny w(literaturze %redniowiecza motyw Ubi sunt...?26, a(tak+e wes-
tchnienie „mais ou sont les neiges d’antan?” („ach, k*dy+ s# drzewiejsze 
%niegi”),  pe$ne t*sknoty za dawnymi czasami27. Oprócz postaci mitycz-
nych i( legendarnych, wspomina on równie+ dawnych i(wspó$czesnych 
mu w$adców, m*+nych wojowników, ale tak+e %redniowieczne uczone 
i(zakonnice, ksi*+ne s$ynn#ce z(cudzo$óstwa (Ma$gorzat* Burgundzk#) 
i(pe$ne cnót bojowniczki ( Joann* D’Arc). Wiele miejsca po%wi*ca równie+ 
opisom starzej#cego si* ludzkiego cia$a oraz etapom +ycia, spo%ród któ-
rych wyró+nia m$odo%& (‘kwiat wieku’), dojrza$o%& (‘lata m*skie’), staro%& 
i(%mier&. Kiedy pisze Testament ma oko$o trzydziestu lat i(przewiduje, i+ nie 
doczeka okresu dojrza$o%ci.

Stary cz$owiek
Przymiotnik vieux – ‘stary’ mo+e odnosi& si* zarówno do materii 

nieo+ywionej, jak i(o+ywionej, w(tym do ro%lin, zwierz#t28, a(tak+e ludzi. 

éd. P. Laumonier, t. 14, p. 9: Tu ne reje3eras point les vieux motz de noz Romans); 1610 (D98?89=, 
L’Académie de l’Art poétique, éd. J. de Bordeaux, p. 105: terme vieux); 1619 à la vieille mode (S8@;@:9, 
Satires ds Cabinet satyrique, éd. Fleuret et Perceau, p. 478)”; CNRTL.

25 „1480 le vieil droit p. oppos. à droit nouveau (GA8BB<A?9 C;CA8BB<=7, Œuvres,  
éd. J. Freeman, p. 145”; CNRTL.

26 Pisze o(tym m.in. S. Skwarczy'ska, Topos Ubi sunt qui ante nos fuerunt, w: ta+, W'orbicie 
literatury, teatru, kultury naukowej, Warszawa 1985, s. 80–150. Ubi sunt jest fragmentem retorycznego 
zawo$ania: Ach gdzie+ s# (ci, którzy byli przed nami)!

27 F. Villon, Wielki Testament, prze$. T. Boy-4ele'ski, Warszawa 1927. Cyt. za: 
h3p://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wielki-testament.html. „Refren tej ballady: Mais ou sont les 
neiges d'antan? nale+y do najs$ynniejszych wierszy w(literaturze francuskiej [wspó$czesne t$umaczenie 
brzmi raczej: Ach, gdzie s# niegdysiejsze %niegi – Red. WL]”; przypis 69.

28 „1385 vieulz loups (EA67<DE9 D96DE<?F6, Miroir de Mariage, éd. G. Raynaud, t. 9,  
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W(Pie#ni o'Rolandzie, ok. roku 1100 pojawia si* równie+ przymiotnik velz, 
tym razem jednak w(odniesieniu do osoby: „Il est mult vielz”29, cz*sto 
z(zaznaczeniem szacunku30. W(tym samym utworze okre%lenie velz znaj-
dujemy w(opisie w$adcy – króla Karola Wielkiego: „Carles li velz, a(la barbe 
)urie”. Bujna, d$uga broda mo+e nie tylko wi#za& si* z(wiekiem (czyli by& 
atrybutem osób starszych), ale te+ z(pozycj# spo$eczn#31. Nieco pó.niej po-
jawia si* ju+ rzeczownik les vieilles32 – ‘starzy’, a(tak+e wyra+enia „w(starych 
latach”, „stary (starszy) wiek”, „w(jego starych dniach”33. Cz*sto przymiot-
nika ‘stary’ – vieux u+ywa si* w(opozycji do m$ody34.

By& starym, to zazwyczaj znaczy – by& w(zaawansowanym wieku35, 
cho& de,nicje s$ownikowe przewa+nie nie zawieraj# infomacji, na podsta-
wie których mogliby%my wnioskowa&, wedle jakich kryteriów mamy ów 
stopie' zaawansowania wieku okre%la&. Przebywaj#cy w(wi*zieniu Villon 
nie doczeka ani dojrza$o%ci (‘m*skich lat’), ani staro%ci:

Y, iak ów pi*kny Romans Ró!y
Powiada (ba, nie bez powodu!), 
W(samym pocz#tku swey podró+y, 
I+ trzeba p$ocho%& serca z(m$odu 

p. 34); ca 1393 en parlant de végétaux (Ménagier de Paris, éd. G. E. Brereton et J. M. Ferrier, p. 201); 
2. 1357 vieilles debtes (GA8BB<A?9 >9 M<DE<AB7, Œuvres, éd. E. Hoep2ner, t. 3, p. 122)”; CNRTL.

29 „Ca 1100 en parlant d'une personne (Roland, éd. J. Bédier, 524: Il est mult vielz, si ad sun 
tens uset)”; CNRTL.

30 „Ca 1100 »âgé«, ici empl. avec un nom propre, comme un surnom [v. J. BG>89=, 
Commentaire] avec une nuance de respect”; CNRTL.

31 W( pa'stwie Karolingów d$ugie w$osy i( brody, podobnie jak u( Longobardów,  
wyró+nia$y panuj#cych.

32 „1160-74 les veilles (W<D9, Rou, III, 1095, éd. A. J. Holden, t. 1, p. 201)”; CNRTL.
33 „1385 en tes vieulx jours (EA67<DE9 D96DE<?F6, op. cit., p. 17); ca 1485 (Mystère Viel 

Testament, éd. J. de Rothschild, t. 1, p. 738: vielz ans; t. 2, p. 196: viel age); 1612 sur ses vieux jours 
(H. >'U=HG, L'Astrée, éd. H. Vaganay, t. 1, p. 281)”; CNRTL.

34  „En parlant d'un animé. [...] Relativement à la durée moyenne de la vie humaine; 
s’oppose à jeune]”; CNRTL. Odnajdziemy tu równie+ przyk$ady literackiego u+ycia s$owa stary 
(a) w(opozycji do m$odo%ci. 

35 „D’un âge avancé, qui est dans la vieillesse. [...] Vieil oncle; de vieilles gens; de vieilles 
personnes; le vieil Hugo; être vieux, très vieux” – „W(zaawansowanym wieku, w(staro%ci. [...] Stary 
wuj, starzy ludzie, stare (starsze) osoby, stary Hugo, by& starym, bardzo starym”. Przymiotnik ‘stary’ 
odnosi& mo+e si* nie tylko do pojedynczej i(konkretnej osoby, ale te+ do grup ludzi; CNRTL.
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Darowa&, ie%li wiek znów m*ski 
Iest statecznieyszy, mnimam przecie, 
I+ ci, co pragn# moiey kl*ski,
Nie chc# mnie widzie& w(m*skiem lecie36.

By& „posuni*tym w(latach”, oznacza jednak najcz*%ciej zbli+a& si*, 
w(osobistym, biogra,cznym wymiarze, do %mierci, której daty nie znamy. 
Przesuni*cia na osi czasu liczone s# wed$ug przyj*tych jego miar: w(dniach, 
latach, a(czasem wi*kszych jednostkach: epokach czy okresach ludzkiego 
+ycia, które bywaj# przyrównywane do pór roku lub dzielone na okre%lone 
ca$ostki, przy czym nie zawsze jeste%my w(stanie dok$adnie wskaza& granice 
i(kryteria takiego podzia$u. Arystoteles wspomina o(m$odo%ci, dojrza$o%ci 
i(staro%ci37, Solon natomiast wyodr*bnia w(+yciu ludzkim siedmioletnie 
etapy:

Dziecko male'kie sw# pierwsz# zagrod* z*bów, w(dzieci'stwie 
jeszcze wyros$#, traci, kiedy do siedmiu lat dojdzie.
Kiedy za% siedem nast*pnych lat mu dope$ni& zezwoli
bóg, m$odzie'czego wygl#du jawi# si* wówczas oznaki.
W(trzeciej siódemce pojawia si* zarost na brodzie, a(cia$o 
krzepnie, nadto za% cera barw* odmienn# zyskuje.
W(czwartej siódemce natomiast najlepsz# si* ka+dy odznacza
si$# ,zyczn# – m*+czy.ni widz# w(niej m*stwa oznaki.
W(pi#tej winien m*+czyzna pomy%le& ju+ o(ma$+e'stwie,

36 F. Villon, Wielki Testament... Ten sam fragment w(oryginale brzmi: „Et, comme le noble 
Romant / De la Rose dit et confesse / En son premier commencement, / Qu’on doit jeune cueur, en 
jeunesse, / Quant on le voit vieil en vieillesse, / Excuser; helas! il dit voir. / Ceulx donc qui me font 
telle oppresse, / En meurté ne me vouldroient veoir”, Oeuvres complètes de François Villon, suivies d'un 
choix des poésies de ses disciples, édition préparée par La Monnoye, mise au jour, avec notes et glossaire 
par M. Pierre Jannet, Paris 1867, p. 25–26, cytuj* wg wersji: h3p://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6468587z/f53.image.r=villon%20jannet.langFR; [dost*p: luty 2013].  W(dziele Villona wiele 
jest interesuj#cych opisów starzenia si* i(staro%ci, których tutaj nie przytaczam.

37 Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, prze$., wst*pem i(komentarzem 
opatrzy$ H. Podbielski, Warszawa 2009, s. 130–134, Retoryka, ks. II, 1389a–1390b. Niezwykle 
ciekaw# interpretacj* m$odo%ci, dojrza$o%ci i( staro%ci u( Arystotelesa zaproponowa$a podczas 
seminarium antropologiczno-lingwistycznego (marzec 2011) zorganizowanego przez Zak$ad 
Historii i(Teorii Kultury Uniwersytetu !l#skiego prof. Ewa Kosowska.
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trosk* o(dzieci okaza&, zadba& o(ród swój na przysz$os&.
W(szóstej umys$ m*+czyzny ze wszech miar dojrza$ym si* staje,
wówczas niepewnych przedsi*wzi*& nie chce ju+ podejmowa&.
Siódma siódemka to pora najlepsza j*zyka i(my%li,
tako+ i(ósma, a(obie stanowi# lat czterna%cie.
Jeszcze w(dziewi#tej jest silny, lecz j*zyk jego i(m#dro%&
s$absze ju+ wtedy ni+ w(porze cnoty najwy+szej rozkwitu.
Kto za% dziewi#t# prze+yje, ten miar* stosown# wype$ni,
wówczas nie b*dzie przedwcze%n# %mier& przeznaczona mu losem38.

We wspó$czesnym j*zyku francuskim okre%lenie stary wraz ze wska-
zaniem cz*%ci cia$a, do której si* odnosi, np.  vieux bras, vieilles mains – stare 
ramionna, stare r*ce, cz*sto pe$ni te+ funkcj* metonimii. Funkcjonuje tutaj 
zasada pars pro toto: „stare nogi w*drowca” („vieilles jambes de vagabond”) 
oznaczaj# po prostu starego cz$owieka, który sam siebie ponagla do dal-
szej, nieust*pliwej w*drówki39. Droga, któr# si* przemierza, staje si* wtedy 
metafor# ludzkiego +ycia, a(przebyte odleg$o%ci mo+na mierzy& w(latach, 
epokach, porach roku czy dni.

Po$#czenie przymiotnika vieux z(imieniem w$asnym pojawia si* 
podobnie jak w(j*zyku polskim: mo+na go u+y& zarówno w(sformu$owa-
niu „stary Mickiewicz”, jak i(„stary Chateubriand”40, przy czym wyd.wi*k 
znaczeniowy takiej frazy musi by& ka+dorazowo precyzowany przez kon-
tekst wypowiedzi, w(której zosta$a ona u+yta – miewa bowiem zarówno 
zabarwienie deprecjonuj#ce, jak i(nasycone szacunkiem dla danej osoby 
(w(tym wypadku – twórcy). Pojawiaj# si* równie+ porównania: by& starym  
 

38 Solon, fragment 27, prze$. W. Appel, w: Liryka staro!ytnej Grecji, opr. J. Danielewicz, 
Wroc$aw 1987, s. 310–311. Ten sam fragment odnajdziemy w: Cyceron, Katon Starszy o' staro#ci, 
prze$. Z. Cierniakowa, przypisy M. Szyma'ski, w: Pochwa"a staro#ci, Warszawa 1996, s. 6    –7. 
Tu tak+e informacja o(tym, +e „Grecy ch*tnie dzielili +ycie ludzkie na siedmioletnie etapy”; s. 6.

39 „En parlant d’une partie du corps. Vieille bouche, ,gure; vieux bras; vieilles mains; vieux 
cœur, corps, visage. Allons, vieilles jambes de vagabond, en avant! Allons, vieux os, vieilles semelles, 
vieille ombre sur le pavé boueux! (M8B;6I, Amour. init., 1910, p. 39)”; CNRTL.

40 „Nom propre + vieux (vieilli). Dans sa vieillesse, dans son grand âge. Synon. âgé. C’est 
là, comme disait Chateaubriand vieux, une o0ense à la rectitude de la vie (A. F=<:D9, Vie li)ér., 1888,  
p. 346)”; CNRTL.

Ma$gorzata Rygielska



77

jak Herod (vieux comme Hérode), czy by& starym jak Matuzalem (vieux 
comme Mathusalem)41. 

Okre%lenia ludzi starych, które spotykamy we wspó$czesnych s$ow-
nikach polsko-francuskich i(francusko-polskich, np. vieil homme (‘stary 
cz$owiek), vieux (w(liczbie mnogiej, jako ‘starzy ludzie’), a(tak+e  vieilles 
personnes (‘starzy ludzie’), personnes âgées (‘starzy ludzie’, dos$. ‘osoby 
wiekowe’) maj# charakter neutralny, ale te+, w(zale+no%ci od kontekstu zna-
czeniowego, w(jakim si* pojawi#, b#d. towarzysz#cych im okre%le', mog# 
zosta& odebrane jako wyra+enia nacechowane. Do charakterystycznych 
rysów staro%ci, które opisywane s# zazwyczaj jako niepo+#dane zmiany 
stanu nale+# m.in.: 

zmiana postawy cia$a: przygarbienie, pochylenie, widoczne 
przykurcze, „ci#+enie ku ziemi”; np. on se ratatine en vieillissant – 
‘starzej#c si*, cz$owiek si* kurczy’, il a'une silhoue)e vieillie – ‘ma 
sylwetk* starca’, vieillard cassé, courbé, gâteux – ‘przygarbiony, zgi*ty, 
niedo$*+ny starzec’, wyst*puj# równie+ wyra+enia i(zwroty poufa$e 
i(deminutiva, np. vieillard voûté, gâté, sec – ‘przygarbiony, zdziecin-
nia$y, zasuszony staruszek’;

obni+enie odporno%ci, zwi*kszenie zapadalno%ci na sezonowe 
choroby, brak si$ ,zycznych, np. vieillard valétudinaire – ‘cherlawy 
starzec’, ‘s$abowity’, ‘chorowity’;

charakterystyczne zmiany wygl#du zewn*trznego: siwe w$osy, 
zauwa+alne zmarszczki, wiotko%& skóry, np. vieillard chenu – ‘siwy 
starzec’, une vieille édentée – ‘bezz*bna staruszka’;

zmiana stylu +ycia, dawnych przyzwyczaje', zmiejszenie aktyw-
no%ci ,zycznej, np. le vieux dormait dans son fauteuil presque toute la 
journée – ‘staruszek spa$ w(fotelu prawie ca$y dzie'’;

ch*& do rozmów odbierana przez osoby trzecie jako nadmierna, 
sk$onno%& do narzekania, cz*ste powracanie do tych samych tre%ci, 
41 „Être vieux comme Hérode, comme les rues, comme les chemins, comme le monde.  

Les Paturot ont peuplé l'arrondissement: ils sont aussi vieux que nos montagnes (Reybaud, J. 
Paturot, 1842, p. 305). Avec cela, Kobus, j'ose te prédire que tu deviendras vieux comme Mathusalem 
(Erckm.-Chatr., Ami Fritz, 1864, p. 2)”; CNRTL. W(j*zyku polskim w(miejsce porównania cz*%ciej 
spotyka si* frazy/zwroty: by& w(wieku Matuzalemowym, osi#gn#& Matuzalemowy wiek. Por. te+ 
przypis 9 w(niniejszym tek%cie.
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prowadzenie d$ugich monologów, np. les vieux  se répètent  souvent – 
‘starzy ludzie cz*sto si* powtarzaj#’ (neutr.), vieux radoteur, (pot.) 
raseur, vieux casse-pieds – ‘stary nudziarz’, ‘gl*da’, (wulg.) vieux birbe, 
vieux débris, gâteux, (pot.) (vieux) ramollo – ‘stary pierdo$a’, grime, 
vieux grognon, scrogneugneu – ‘stary zrz*da’42.

Niekiedy wskazuje si* na pewne cechy, zwyczajowo wi#zane z(m$o-
do%ci#, aby podkre%li& ich stopniowy zanik w(pó.niejszym wieku. Ich 
utrzymanie przez jak najd$u+szy czas jest po+#dane, a(obecno%& u(ludzi 
starszych zauwa+a si* ze zdziwieniem. Cz*sto spotykane jest wtedy u+ycie 
partyku$, „komunikuj#c[ych], +e dany stan rzeczy trwa$ lub trwa d$u+ej, ni+ 
mówi#cy si* tego spodziewa$”43, np. vieillard encore vert, verdelet – ‘czerstwy, 
krzepki staruszek’ lub ce vieillard est encore vigoreux pour son âge – ‘ten staru-
szek jest jeszcze do%& +wawy jak na swój wiek’, vieillard plein de forces vitales, 
encore vaillant, énergique – ‘starzec jeszcze pe$en si$ +ywotnych’, ‘energicz-
ny’, ‘tryskaj#cy zdrowiem, pe$en zapa$u, silny’, ‘waleczny’, ‘nieustraszony’. 
Najprawdopodobniej cz*%& przys$ów zwi#zanych ze staro%ci#, zw$aszcza 
tych konstruowanych w(oparciu o(przeciwstawienie m$odo%ci i(staro%ci, 
podkre%la$a zachowanie w(zaawansowanym wieku dobrej kondycji, przede 
wszystkim jednak sprawno%ci ,zycznej: vieux, mais encore vert – ‘stary, ale 
jary’ cz*sto pojawia si* w(sytuacjach, kiedy zwraca si* uwag* na wytrzyma-
$o%&, gi*tko%&, panowanie nad cia$em, np. „– J’ai remarqué que ton oncle 
a(travaillé hier au jardin avec des jeunes. Quel âge peut-il bien avoir? – Il 
a(presque quatre-vingts ans: il est vieux, mais encore vert (– Zauwa+y$em, 
+e twój wujek pracowa$ wczoraj w(ogrodzie razem z(m$odymi. Ile on mo+e 
mie& lat? – Ma oko$o osiemdziesi#tki: jest stary, ale jary)”44.

42 Wielki s"ownik polsko-.ancuski, t. 4, S–T, opr. B. Froszt*ga i( in., Warszawa 2005, 
s. 274–281. Je%li nie zaznacz* inaczej, wszelkie obja%nienia w( j*zyku polskim pochodz# z( tego 
wydania: Wielki s"ownik polsko-.ancuski, t. 1, A–K, opr. E. Pie'ko% i( in., Warszawa 1995, s. XI). 
Uzupe$nienia w( tek%cie g$ównym lub w( przypisach umieszczam na podstawie hase$ zawartych 
w: Wielki s"ownik .ancusko-polski, t. 2, M–Z, oprac. S. Ciesielska-Borkowska, i( in. Warszawa 1996 
z(podaniem w(nawiasie numeru tomu (cyfr# rzymsk#) i(strony (cyframi arabskimi).

43 Podaj* za internetowym S"ownikiem j*zyka polskiego: h3p://sjp.pwn.pl/szukaj/jeszcze; 
[dost*p: luty 2013].

44 L. Zar*ba, Polsko-.ancuski s"ownik .azeologiczny. Dictionnaire phraséologique polonais-
.an1ais, Warszawa 1995, s. 397.
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Przeciwstawienie: stary, ale jary (w(j*zyku francuskim: stary, lecz 
jeszcze zielony) podkre%la zachowanie dobrej kondycji ,zycznej, ogólnej 
+ywotno%ci, gi*tko%& cia$a. Co ciekawe, podobne wyra+enia odnajdziemy 
u(Homera45. Na podstawie skrupulatnych analiz j*zykowych jego dzie$ 
Bruno Snell zauwa+a, +e w(tamtych czasach „nie mo+na by$o zrozumie& 
ani nazwa& cia$a jako takiego”, a(„materialne cia$o cz$owieka rozumie si* nie 
jako jedno%&, ale jako wielo%&”46, z$o+enie zdolnych do ruchu i(o+ywianych 
wewn*trznymi si$ami cz$onków. Ten aspekt postrzegania cz$owieczego 
cia$a dobrze widoczny jest w(poni+szych fragmentach: 

Achilles czar*, w(której przecudna robota, 
Zanosi do Nestora przez rz#d Greków d$ugi: 
We. to, starcze, szanowny z(wieku i(zas$ugi! 
Niech ci pami#tk# b*dzie Patrokla pogrzebu: 
Podoba$o si* wzi#& go z(oczu naszych niebu! 
T* ja ci czar* dzisiaj o,aruj* darem, 
Bo b*d#c przygnieciony tylu lat ci*+arem, 
Nie uzbroisz si* w(rzemie', ni pójdziesz w(zapasy; 
Bieg, oszczep nie dla ciebie: ju+ to nie twe czasy. 
Daje mu upominek, on ch*tnie odbiera: 
Prawda z(twoich ust, synu, odzywa si* szczera: 
Wyzu$a mi* z(m$odo%ci si$ staro%& niewdzi*czna, 
Nogi moje %ci*+a$y, prawica niezr*czna, 
Czemu+ we mnie ta czerstwo%& dzi% nie odm$odnieje, 
Jak# mia$em, gdy m*+ni sk$adali Epeje
 

45 „»Zielona staro%&« – ‘jara’, ‘rze%ka’, ‘czerstwa’, ‘zdrowa’ pojawia si* ju+ u( Homera 
i( Wergiliusza” – pisze  W$adys$aw Kopali'ski, S"ownik mitów i' tradycji kultury, Warszawa 1987, 
s. 1103.

46 B. Snell, Odkrycie ducha. Studia o' greckich korzeniach europejskiego my#lenia, prze$. 
A. Onysymow, Warszawa 2009, s. 19. Soma oznacza$o cia$o martwe, zw$oki, chros – to skóra 
zapewniaj#ca odizolowanie od %wiata zewn*trznego, a( zarazem umo+liwiaj#ca z( nim kontakt, 
„granica cz$owieka” („skóra w(sensie anatomicznym, skóra, któr# mo+na zedrze& – to derma”), gyia 
to cz$onki [...] poruszane przez stawy, a(melea to cz$onki maj#ce si$* dzi*ki mi*%niom”, s. 18–19. Jako 
okre%lenia „duszy” i(„ducha” pojawiaj# si* natomias: psyche, która wi#+e si* z(oddechem i(mo+e odej%& 
do Hadesu, thymos – odpowiedzialny za ruch oraz noos kieruj#cy wyobra+eniami, s. 21–24.
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Amarynkeja, króla, w(podziemne siedliska, 
A(syny na cze%& ojca sprawia$y igrzyska! 
Nikt mi do chwalebnego nie zrówna$ zawodu 
Ni z(Pylów, ni z(Epejów, ni z(Etolów rodu... 
Taki by$em – dzi% m$odym ten zaszczyt pozosta$. 
Poddaj* si* staro%ci smutnej, ju+ czas min#$, 
Kiedym ja %wietnie mi*dzy bohatery s$yn#$. 
Ty pójd. ko'czy& twojego obchód przyjaciela: 
Wdzi*cznie bior*, co twoja przyja.' mi udziela; 
Widz*, +e Nestor zawsze w(sercu twym si* mie%ci. 
Znaj#c, do jakiej prawo mam u(Greków cz*%ci, 
Odda$e% nale+yty zaszczyt siwej g$owie. 
Niechaj ci ten uczynek nagrodz# bogowie47.

Staro%& opisywana jest tutaj jako os$abienie ruchomo%ci cz$onków: 
„nogi moje %ci*+a$y, prawica niezr*czna”, stopniowy zanik  si$ i(t*+yzny 
,zycznej („wyzu$a mi* z(m$odo%ci si$ staro%& niewdzi*czna”). Jednocze%nie 
nie odmawia si* starcom wiedzy i(do%wiadczenia – wr*cz przeciwnie – 
w$a%nie z(tego powodu obdarzani s# oni szacunkiem ludzi i(szczególnymi 
wzgl*dami bogów. W(innym fragmencie Iliady:

Chocia+ to wszystko wam znane, kochani, lecz jeszcze to powiem: 
ludziom, co starsi s# wiekiem, przydaj# czci nie%miertleni
Ajas latami niewiele nade mn# góruje, 
lecz Odyseja ród starszy z(dawnego jest pokolenia;
mówi#, cho& stary, lecz jary – i(nie naj$atwiej by posz$o
któremukolwiek z(Achajów przewy+szy& go prócz Achilla48.

47 Homer, Iliada, prze$. F.K. Dmochowski, oprac. T. Sinko, Kraków 1930, ks. XXIII, wersy 
9974–1001. Korzystam z( wersji elektronicznej, dost*pnej na stronie: h3p://wolnelektury.pl/
katalog/lektura/homer-iliada.html; [dost*p: luty 2013].

48 Iliada, prze$. K. Je+ewska, opr. J. -anowski, Warszawa 2005, pie%' 23, wers 791. Korzystam 
z( wersji elektronicznej, dost*pnej na stronie: h3p://www.wiw.pl/kulturaantyczna/iliada/iliada-
tekst.asp?piesn=23&wers=751; [dost*p: luty 2013].  
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Homerowe JKLMNOPQ oznacza (JKRS – wspó$cze%nie mo+e oznacza& 
zarówno ‘rami*’, niegdy% mia$o jednak znaczenie wzniesionego ramienia – 
‘the shoulder with the upper arm’, ‘si$y ramienia’, ‘krzepy’, ‘mocy’, a(tak+e 
czego% ‘surowego’, ‘szorstkiego’ – ‘crude’, ‘czystego’, ‘twardego’, ‘cierpkiego’ 
– ‘raw’, ‘undressed’) %mia$ego, aktywnego starszego m*+czyzn* (‘a(fresh, 
acve old man’) 49 i(w(j*zyku polskim zosta$o oddane jako „stary, ale jary”50. 
W(jednym z(francuskich t$umacze' ten sam fragment brzmi nast*puj#co:

– Je vous le dis à tous, et vous le voyez, amis(; maintenant et toujo-
urs, les immortels honorent les vieillards. Aias est un peu plus âgé 
que moi(; mais Odysseus est de la génération des hommes anciens. 
Cependant, il a(une verte vieillesse, et il est di0cile à tous les Akhaiens, 
si ce n’est à Akhilleus, de lu3er avec lui à la course51. 

Wynika st#d, i+ bogowie greccy epoki homerowej szczególnie 
upodobali sobie ludzi starszych – i(to ich w$a%nie obdarzaj# szacunkiem, 
tak+e z(uwagi na ich wcze%niejsze czyny, jakich dokonali z(troski o(dobro 
ca$ej spo$eczno%ci i(odwag* w(dzia$aniu52. 

Po dzi% dzie' o(przodkach mówi si* zazwyczaj z(atencj# (ancêtre 
mo+na równie+ u+y& jako potoczne okre%lenie starca53). Podobnie i(o(oso-
bach starszych mo+na powiedzie&: vieillard vénérable, respectable; majesteux 
vieillard – ‘czcigodny’, ‘dostojny’, ‘szacowny starzec’.

49 T$umaczenia grecko-angielskie podaj* korzystaj#c z( narz*dzi dost*pnych na stronie 
PERSEUS: h3p://www.perseus.tuTs.edu/hopper/morph

50 Zielono%& jako wyznacznik krzepko%ci, +ywotno%ci, energii i(si$y zosta$a zachowana nie 
tylko w(przek$adzie francuskim, ale i(w(angielskim: „Among you all that know it well, will I(declare, 
my friends, that even to this day the immortals shew honour to older men. For Aias is but a( li3le 
older than I, whereas Odysseus is of an earlier generation and of earlier men – a( green old age 
is his, men say – yet hard were he for any other Achaean to contend with in running, save only for 
Achilles”, transl. by A.T. Murray, Cambridge – London 1924, cytuj* wersj* dost*pn# na stronie: 
h3p://www.theoi.com/Text/HomerIliad23.html; [dost*p: luty 2013].

51 Iliade, trad. par L. de Lisle, Paris 1866, passus 438. Cyt. za h3p://fr.wikisource.org/wiki/
Iliade/Rhapsodie_XXIII; [dost*p: luty 2013].

52 „U(Homera cz$owiek przed swoim bogiem stoi wolny: jest dumny, gdy otrzymuje od 
niego jaki% dar, a(zarazem skromny, gdy+ wie, +e wszystko wielkie pochodzi od bogów. A(gdy cz$owiek 
cierpi przez boga, jak Odyseusz przez Posejdona, nie korzy si* przed nim ani nie ucieka, ale %mia$o 
staje naprzeciw tej wrogo%ci, znosi j#, mimo ca$ej nami*tno%ci znajduj#c równowag* mi*dzy pokor# 
i(but#”, B. Snell, Odkrycie ducha..., s. 51.

53 B. Snell, Odkrycie ducha..., s. 51.
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Przeciwie'stwem zielono%ci (vieux, mais encore vert) staje si* zmur-
sza$o%&, zgrzybia$o%&, sucho%& (vieillard voûté, gâté, sec), skojarzona cz*sto 
ze zmian# postawy cia$a (przygrabienie), zmniejszeniem jego wymiarów 
(‘kurczenie si*’ – on se ratatine en vieillissant), stopniowy zanik si$ witalnych 
i(ograniczanie ruchomo%ci poszczególnych cz*%ci cia$a, a(tak+e ruchliwo%ci 
ca$ego cz$owieka. Na podstawie przyk$adów wyra+e' i(zwrotów zwi#zanych 
ze staro%ci#, które funkcjonuj# dzi% w(takich j*zykach jak polski, francuski, 
angielski, czy niemiecki, mo+na nie tylko zrekonstruowa& wspólne wy-
obra+enie cz$owieka, którego modelem mo+e by& wzrastaj#ca, a(nast*pnie 
chyl#ca si* ku ziemi ro%lina (kwiat, drzewo), ale te+ wskaza& .ród$a takich 
wyobra+e'. W%ród nich wa+n# rol* odgrywaj# nie tylko przekazy biblijne, 
w(tym tak+e psalmy, ale i(staro+ytne eposy. Anna Gomó$a zauwa+y$a, +e 
„istotne jest pytanie zarówno o(cechy drzewa jak i(cz$owieka”54 i(wska-
za$a wertykalno%& jako cech* prymarn#, w$a%ciw# i(drzewom, i(ludziom, 
rzadko natomiast spotykan# w(%wiecie zwierz*cym55. Podkre%li$a równie+, 
+e „W(wielu kulturach znajdziemy, +e cz$owiek – jak ro%lina – wyrasta 
z(ziemi, ro%lina bywa uznawana za model cz$owieka”56. W(powiedzeniach 
dotycz#cych staro%ci znajduj# si* przeciwstawienia: stary, ale jary – vieux, 
mais encore vert. Staro%& (vieillesse) kojarzona jest z(pochyleniem sylwetki, 
przygarbieniem, „ci#+eniem ku ziemi”, czasem tak+e z(zesztywnieniem 
cz$onków, z(ograniczeniem ruchomo%ci, ze stwardnieniem skóry, a(przy-
najmniej z(wyra.nym ograniczeniem jej elastyczno%ci. 

Przy nazywaniu okresów +ycia cz$owieka cz*sto si*ga si* po me-
tafory „)orystyczne”: m$ody jest w(kwiecie wieku, stary jest zmursza$y, 
spróchnia$y – podobnie jak stare, ulegaj#ce stopniowemu rozk$adowi drze-
wo b#d. uzyskane z(niego drewno. By& starym, to równie+ by&  suchym, 
zesch$ym, wyschni*tym – jak suche, wysuszone drewno b#d. drzewo 

54 A. Gomó$a, Cz"owiek i'drzewo – re2eksje o'podobie(stwie i'upodobaniach, „Studia i(Materia$y 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le%nej” 2011, z. 4, s. 108.

55 Autorka zwraca równie+ uwag*, i+ „Przy niewyra.nym widzeniu – co wyra+one zosta$o 
w(Ewangelii wed"ug #wi*tego Marka w(opowie%ci o(uzdrowieniu %lepego z(Betsaidy (Mk 8, 22–26) 
– cz$owiek wydaje si* chodz#cym drzewem. Zarys stoj#cego cz$owieka przypomina zarys drzewa, 
st#d zapewne – przez analogi* – wyobra+enie chodz#cego drzewa”, A. Gomó$a, Cz"owiek…, s. 109.

56 A. Gomó$a, Cz"owiek..., s. 111. 
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– mo+emy wszak powiedzie& i(bois sec (II, 666)57, i(vieillard sec (wysuszo-
ny staruszek)58. 

Potwierdzenie tych obserwacji odnale.& mo+na równie+ w(niektó-
rych zwrotach i(wyra+eniach wyst*puj#cych w(j*zyku potocznym, tak+e 
tych, które przyjmuj# form* apostrof. Staro%& kojarzy& mo+e si* równie+ 
ze skamielinami: o(rodzicach potocznie mówi si* viocs59. Cechy niszczenia 
(upadku, kruszenia si* – croulants) bywaj# $#czone z(podkre%leniem wieku 
przez odwo$anie si* do minionych epok geologicznych (fossile)60.

Mój stary!
Oprócz epitetów stary, stara, starzy, u+ywanych jako pospolite 

okre%lenia osób starszych, wiekowych, s$owa stary mo+na w(potocznym 
j*zyku francuskim u+ywa& równie+ w(odniesieniu do osób, z(którymi $#-
cz# nas poufa$e stosunki. Bliskim, przyjaznym relacjom nie musi wówczas 
towarzyszy& ró+nica wieku, cho& cz*sto zaznacza si* w(ten sposób wi*zi 
mi*dzypokoleniowe, zw$aszcza wtedy, kiedy wi#+# si* z(ustanowion# spo-
$ecznie hierarchi#. 

Mo+na wi*c zwróci& si* np. do kolegi, czy kole+anki: mon vieux, ma 
vieux (mój stary, moja stara); salut, mon vieux! (cze%&, mój stary!); salut, ma 
vieille! comment va? (cze%& stara, jak leci?), a(nawet podkre%li& w(ten sposób 
empatyczne nastawienie podczas rozmowy: je te comprends bien, mon vieux 
(dobrze ci* rozumiem, stary). Stary, stara mówi si* równie+ potocznie o(ro-
dzicach, wspó$ma$+onkach, a(nawet prze$o+onych. W(j*zyku francuskim 

57 Wielki s"ownik .ancusko-polski, red. J. Dobrzy'ski i(in., t. 2, Warszawa 1982, s. 666. Dalej 
w(tek%cie g$ównym lub w(przypisach w(nawiasie, z(podaniem tomu i(numeru strony.

58 sec, séche mo+na równie+ powiedzie& o(nadmiernie szczup$ej osobie – ‘suchy’, ‘chudy’ 
(II, 666), sec oznacza równie+ ‘wytrawny’, np. wytrawne wino to vin sec, a(niewymuszona elegancja 
to élégance sèche (II, 666). Za uwag* na ten temat oraz za rozmow* – nie tylko o(„suchej elegancji” – 
dzi*kuj* mgr Gra+ynie Wilk.

59 Vieux, vieille u+ywa$o si* równie+ pod koniec wieku XIX na okre%lenie ojca lub matki, 
a(od poczatków wieku XX, les vieux mo+na by$o powiedzie& nie tylko o(dziadkach, ale i(rodzicach. 
„1881 vieux »père«, vieille »mère« (R8@<A>, Dict. arg. mod.); 1901 les vieux »les parents, les grands-
parents« (B=A<:7)”; CNRTL.

60 vioc, vioques, vioquard, lud. les viocs –‘rodzice’, ‘starzy’, ‘wapniaki’ (II, 980), croulants 
– ‘wal#cy si*, gro+#cy zawaleniem’ (od crouler – zawali& si*), przen. empire croulant – ‘upadaj#ce 
cesartstwo’, fossile – ‘kopalny’, ‘skamienia$y’ (animaux fossiles), ‘skamielina’, ‘cia$o kopalne’, przen. 
‘przedpotopowy, staro%wiecki, np. li)érature fossile – przestarza$a literatura (I, 376). 
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widoczne jest tutaj rozró+nienie: o(ojcu lub matce mo+na powiedzie& stary, 
stara (vieux, vieille), o(rodzicach, nawet niekoniecznie w(zaawansowanym 
wieku mówi si* starzy (vieux), ale ju+ o(+onie czy m*+u powie si* raczej 
jules lub légitime: il est venu au cinéma avec sa légitime (przyszed$ do kina 
ze swoj# star#). U+ycie leksemu jules61 podkre%li wi*. uczuciow# mi*dzy 
ma$+onkami, natomiast légitime62 wska+e raczej na prawomocno%& $#cz#-
cego ich, o,cjalnie usankcjonowanego zwi#zku. Okre%lenia: bourgeoise63, 
b#d. gwarowe la patronne64 (wyst*puje te+ forma le patron), które na j*-
zyk polski bywa t$umaczone jako gospodyni, wskazuj# na rol* kobiety 
w(utrzymywaniu domowego ogniska (bourgeoise to inaczej pani domu), 
na umiej*tno%ci zarz#dzania domostwem, a(tak+e... przyrz#dzania smacz-
nego po+ywienia (pani domu to tak+e ménagère, cho& ménagère to równie+, 
mi*dzy innymi, nazwa kompletu sztu&ców65). Bywa zatem, +e przy u+yciu 
leksemów, które mog# by& t$umaczone na j*zyk polski jako stara, moja sta-
ra (w(znaczeniu: moja +ona) wskazuje si* typowe funkcje, jakie zazwyczaj 
pe$ni w(ma$+e'skim stadle kobieta, cho& nie jest to regu$#. Mo+na bowiem 
u+y& sformu$owania: je dois demander à la patronne (musz* zapyta& mojej 
starej). S$owa patronne, podobnie, jak jego formy w(rodzaju m*skim patron, 
u+ywa si* tak+e w(odniesieniu do prze$o+onych. Dla szefa – m*+czyzny 
zarezerwowane jest równie+ okre%lenie singe66.

W(j*zyku potocznym s$owo stary cz*sto wyst*puje w(po$#czeniu 
z(wyzwiskiem. Pejoratywne okre%lenia, a(nawet wulgaryzmy mog# odno-
si& si* do wygl#du zewn*trznego, np. np. vieux tableau – ‘stara baba’, ‘stare 

61 jules – ‘nocnik’, ale tak+e potocznie i( +artobliwie ‘m#+’, ‘kochanek’. Gwarowo równie+ 
‘sutener’ (I, 978).

62 légitime – ‘prawowity’, ‘prawny’, ‘s$uszny’, union légitime – legalny zwi#zek ma$+e'stwo, 
femme légitime – prawowita ma$+onka, enfant légitime – ‘%lubny’, ‘dziecko %lubne, z(prawego $o+a’, 
lud. ‘(%lubna) ma$+onka’, il sort avec sa légitime – wychodzi ze swoj# %lubn# ma$+onk#, tak+e ‘zachowek’ 
(I, 1009).

63 bourgeoise – ‘mieszczanka’, lud. ‘pani domu’, ‘gospodyni’ (I, 196).
64 patron, patronne – staro+. ‘patron’, tak+e ‘obro'ca’, ‘opiekun’, protektor’, ‘patronka’, 

‘w$a%ciciel’, ‘w$a%cicielka’, ‘gospodarz’, ‘gospodyni’, ‘pan domu’, ‘pani domu’, ‘pryncypa$’, ‘majster’, 
‘kierownik’, ‘pracodawca’, ‘szef ’, ‘zwierzchnik’ (II, 245).

65 Takie sformu$owanie mo+e by& uznane za nadu+ycie, jednak wedle s$owników ménage to: 
‘gospodarstwo domowe’, ‘dom’, ‘gospodarno%&’, tak+e ‘ma$+e'stwo’ i( ‘komplet sztu&ców w(kasecie’, 
rzadziej: rodzina, faux ménage – ‘zwi#zek nie%lubny’; synonimy to m.in.: maison, économie, couple, 
famille; faire bon ménage – ‘dobrze +y& z([m*+em, +on#]’ (II, 56).

66 singe – gatunek, samiec ‘ma$pa’, przen. ‘ma$piszon’, ‘ma$polud’, przen. ‘ma$pa’, ‘na%ladowca’, 
gw. ‘konserwa wo$owa’, lud. ‘w$a%ciciel’, ‘szef ’ (synonim – patron), (II, 697).
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pud$o’, dos$ownie: stary obraz, stare malowid$o (I, 728-729), vieux croûton 
[croûton – dos$. ‘kawa$ek skórki od chleba’, ‘grzanka’ lub ‘chleb pra+ony’, 
pot. ‘rutyniarz’, a(croûter – ‘pokrywa& skorup#’, ‘pokrywa& skórk#’ (I, 377)], 
vieux débris – ‘stare próchno’ (I, 395-396), czy ramollo – ‘zramola$y’ (II, 
494), typowych  zachowa' uznawanych za starcze, a(tak+e przypisywanych 
starszym ludziom cech psychicznych, b#d. os$abienia w$adz intelektual-
nych. Wtedy równie+ pojawi& si* mog# okre%lenia wyra.nie obra.liwe, np. 
vieux crétin – ‘stary kretyn’ (I, 370) , vieux radoteur – ‘stary gl*da’, ‘nudziarz’ 
(II, 488), vieux jeton – ‘stary g$upiec’ (I, 970)67, czy nawi#zuj#ce do postaci 
teatralnych grime – przen. ‘stary zrz*da’, ‘stary g$upiec’ (I, 812)68. Bywa, +e 
przypisuje si* staremu m*+czy.nie nadmiernie wybuja$y pop*d seksualny, 
lubie+no%&, nieprzywoito%&, nazywaj#c go vieillard libidineux – ‘oble%nym 
starcem’69. O(kobiecie mo+na ponadto powiedzie&: vieille sorcière – sta-
ra czarownica b#d. vielle fée – stara wied.ma (I, 678)70. O(osobach p$ci 
obojga, które w(wieku uznawanym za odpowiedni nie zawarli zwi#zku 
ma$+e'skiego, mówi si* vielle $lle – stara panna (rester vieille $lle – ‘zosta& 
star# pann#’) i(vieux garçon – stary kawaler (rester garçon – ‘zosta& starym 
kawalerem’). U+y& mo+na równie+ innych sformu$owa', wskazuj#cych 
na powi#zania bez+e'stwa z(celibatem. Pojawiaj# si* tutaj odniesienia 
do mo+liwo%ci wyboru innych +yciowych dróg, w%ród których znacz#c# 
rol* odgrywaj# powo$ania duchowne i(zakonne: stary kawaler to bowiem 
równie+ vieux célibataire71, a(zosta& star# pann#, coi0er Sainte-Catherine, to 
okry& g$ow* – jednak nie czepcem ma$+e'skim, lecz zakonnym kornetem.

67 jeton – ‘+eton’ (np. w(grach hazardowych), przen. ‘fa$szywy cz$owiek’, ‘hipokryta’, vieux 
jeton – ‘stary g$upiec’ (I, 970).

68 grime – przen. ‘stary zrz*da’, ‘stary g$upiec’, teatr. ‘stary zrz*da’, jouer les (pères) grimes – gra& 
%miesznych starców, dos$. ‘z$y ucze'’; grimer – teatr. ‘u/charakteryzowa& kogo% na starca’, se grimer 
(przestarza$e) – ‘malowa& sobie zmarszczki na twarzy, postarza& si* za pomoc# makija+u, natomiast 
wspó$cze%nie – ‘ucharakteryzowa& si*’ a(potocznie ‘malowa& si*, u+ywa& szminek’  (I, 812).

69 Przestarzale: vieux marcheur. Marcheur – ‘(dobry) piechur’, ‘uczestnik marszu’, 
vieux marcheur – ‘stary babiarz’, marcheuse natomiast to nie tylko ‘odtwórczyni drugorz*dnej 
roli (w( balecie)’, ale tak+e...‘ulicznica’ (II, 37). Jean-Pierre Bois analizuje siedemnastowieczne 
de,nicje staro%ci. Por. J.-P. Bois, Historia staro#ci. Od Montaigne’a' do pierwszych emerytur, prze$. 
K. Marczewska, Gda'sk–Warszawa 1996, s. 26–28.

70 fée to ‘wró+ka’, ‘czarnoksi*+nica’, bonne fée – ‘dobra wró+ka’, a( vieille fée – ‘stara  
wied.ma’ (I, 678). 

71 célibataire – ‘bez+enny’, ‘kawalerski’ (célibat – ‘celibat’, ‘bez+e'stwo’). Mo+na równie+ u+y& 
wyra+enia célibataire endurci – ‘zatwardzia$y stary kawaler’ (I, 248-249).

Vieux, mais encore vert – o staro#ci w j*zyku .ancuskim
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Nale+y te+ rozró+ni& bycie starym (a(nawet bardzo starym) – (être 
très vieux, vieille) i(poczucie bycia starym (se sentir vieux, vieille). Stan sta-
ro%ci bywa wskazywany b#d. wyró+niany przez zewn*trzne instancje, 
natomiast odczucie bycia starym zale+y cz*sto od postrzegania samego 
siebie, w$asnego cia$a, samooceny w$adz ,zycznych i(psychicznych oraz 
swego miejsca i(roli w(spo$eczno%ci. Wiek psychologiczny nie musi si* 
pokrywa& z(wiekiem biologicznym, podobnie jak postrzeganie samego 
siebie niekoniecznie pozostaje w(zgodzie z(narzuconymi z(zewn#trz kry-
teriami o(charakterze wyznaczników ekonomiczno-spo$ecznych. Bywa, +e 
kto% – z(uwagi np. na przekroczenie pewnej granicy wieku, która mo+e by& 
ró+na ze wzgl*du na przyj*te b#d. narzucone kryterium jej wyznaczania 
– nazywany jest osob# starsz#, staruszk#, staruszkiem, ale jednocze%nie 
zachowuje pe$ni* w$adz psychicznych i(umys$owych.

Cz*sto rzeczownikowi starzec (vieillard) lub przymiotnikowi stary 
(vieil homme), towarzysz# liczebniki wskazuj#ce wiek, które mog# te+ wy-
st*powa& samodzielnie, np. (vieillard) octogénaire (‘osiemdziesi*cioletni 
starzec’), (vieillard) centenaire (‘stuletni starzec’), centenaire (‘stuletnia sta-
ruszka’). Wspó$cze%nie granice wieku, w(którym uznaje si* kogo% za osob* 
starsz# wyznaczane s# wed$ug ró+nych, cz*sto arbitralnie przyjmowanych 
kryteriów. Na podstawie rozmaitych, zazwyczaj $atwych do zaobserwowa-
nia oznak b#d. wyznaczników, uznanych w(danym spo$ecze'stwie np. na 
mocy ustale' cywilno-prawnych zwi#znych chocia+by z(ustalaniem wieku 
emerytalnego, mo+na te+ stwierdzi&, i+ niektórym osobom zdarza si* vieili-
lir avant l’âge – zestarze& si* przed czasem, zanim osi#gn# pewien wiek – na 
tyle zaawansowany, i+ nie nazywa si* go ju+ dojrza$o%ci#, lecz staro%ci#.

W(obszarze nauk medycznych funkcjonuj# natomiast na równych 
prawach terminy: sénilité – ‘uwi#d starczy, starczo%&, staro%&’ (II, 678)72, 
sénescence – ,zj. ‘starzenie si*’, np. sénescence des tissus – ‘starzenie si* tka-
nek’, med. ‘senilizm’ (II, 678) oraz wywodz#ce si* z(innych .ród$os$owów: 
vieillissement – ‘starzenie si*’, np. ‘starzenie si* przedwczesne’ – vieillissement 
prématuré i(gérontisme – med. ‘staro%&, senilizm, zniedo$*+nienie starcze’  
(I, 783). Poj*cia i(kategorie wyst*puj#ce w(j*zyku naturalnym, pojmowanym 

72 Np. sénilité précoce – ‘przedwczesny uwi#d starczy’ (II, 678).
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zarówno jako element kultury, jak i(narz*dzie komunikacji, wykorzystuj# 
równie+ rozmaite j*zyki naukowe, w(ramach których wypracowuje si* spe-
cjalistyczn# terminologi*. I(odwrotnie – terminy o(charakterze naukowym 
mog# przenika& do j*zyka potocznego, czemu towarzysz# niekiedy ró+nego 
typu mody,kacje znaczeniowe. St#d okre%lenie sénile – ‘starczy’, wyst*puje 
w(j*zyku naturalnym, np. voix sénile – ‘starczy g$os’, tak+e w(jego odmianie 
potocznej sénile – jako ‘zgrzybia$y’, zramola$y, jak równie+ w(terminologii 
medycznej, np. involution sénile – zmiany zanikowe w(ustroju w(wieku star-
czym (II, 678). Podobnie Geront u+yte w(odpowiednim kontek%cie mo+e 
oznacza& ‘$atwowiernego starca’73, géronte – ‘cz$onka geruzji w(staro+ytnej 
Grecji’, a(gérontologie – gerontologi*, nauk*, której przedmiotem s# procesy 
zwi#zane ze starzeniem si*, przede wszystkim starzeniem si* cz$owieka 
(I, 783). Francuskie vieux wywodzi si* z($aci'skiego vetus, a(oba pochodz# 
najprawdopodobniej od tego samego praindoeuropejskiego rdzenia 

*wet- o(znaczeniu ‘rok’ (por. greckie étos – ‘rok’). Postaci# bli+sz# 
francuszczy.nie jest $aci'ska forma vetus, veteris – tu ju+ w(znaczeniu 
‘stary’, a(literalnie ‘przesz$oroczny’. Za form* bezpo%rednio poprzedza-
j#c# francuskie vieux Dictionnaire étymologique... i(Le Grand Robert de 
la langue .an1ais uznaj# $aci'sk# form* vetulus o(znaczeniu ‘ju+ stary’, 
‘w(pewnym wieku’74.

73 Geront to przydomek pochodz#cy z(osiemnastowiecznej komedii francuskiej; +artobliwie 
b#d. w( znaczeniu przeno%nym tak+e cz$owiek, który pozwala sob# dyrygowa&: „Terme d'antiquité 
grecque: membre du sénat de Lacédémone; nom donné, dans les comédies françaises du XVIIe siècle, 
à des vieillards qui se laissent dominer par ceux qui les entourent. Fig. Homme faible et qui se laisse 
gouverner. Pour quel Géronte me prend-on? s'écria-t-il, [Ch. de Bernard, Un homme sérieux, § XVI]”,'„Du 
grec, vieillard”, Dictionnaire de la langue .ançaise, t. 2, par É. Li3ré, Paris 1873, p. 1868.

74 A. Niewiara, Staro#& staro#ci, czyli wst*p $lologiczny, w: Staro#&, red. A. Nawarecki, 
A. Dziadek, Katowice 1995, s. 11, 14. Autorka powo$uje si* na: Nouveau dictionnaire étymologique 
du .ançais par Jacqueline Picoche, Paris 1974, p. 690 oraz Dictionnaire alphabétique et analogique de 
la langue .ançaise de Paul Robert, Paris 1985, v. 9, p. 625–626. Na podobne zale+no%ci wskazuj# te+ 
s$owniki dziewi*tnastowieczne: „Wallon, vî, vieux, vîll, vieille; bourguign. veille, vieille; provenç. vel, 
velh, vielh, vilh; cat. vell; espagn. viejo; portug. velho; ital. vecchio; du lat. populaire veclus pour 
vetulus (vetulum, non veclum, dit lUAppendix Probi, dans Keil, v, 162). Vétulus est le diminutif de 
vetus, qui tient au grec, éolien, année, sanscr. vatsa, année, et signi,e par conséquent proprement 
annuel. Les deux formes vieil et vieux sUexpliquent par l'ancienne langue: vieil est le cas du régime, 
vieils ou vieux est celui du sujet; ces deux sont restées dans la langue moderne, qui ne s'en est plus 
servie que pour des usages de prononciation. à côté de viel, l'ancienne langue avait aussi viez, pour 
les deux genres; viez vient du lat. vetus. Viez se dit encore dans les campagnes de Normandie”, 
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Dociekania etymologiczne s# niezwykle cenne. Czasem jednak fa$-
szywe etymologie i(nabudowane na nich fa$szywe mniemania prowadz# 
nas na manowce. Jacques Le Go2 przytoczy$ w(swych rozwa+aniach ustale-
nia Émile’a(Benveniste’a, zwracaj#c uwag* na to, i+ cz*sto poprzestajemy na 
znanych nam znaczeniach niektórych s$ów. Dotycz# one najcz*%ciej jasno 
okre%lonego fragmentu minionej rzeczywisto%ci kulturowej i(znajduj# po-
twierdzenie w(innych dotycz#cych jej danych, niekoniecznie o(charakterze 
j*zykowym. Próba rekonstrukcji dziejów jakich% poj*& zawsze musi by& 
bowiem osadzona we w$a%ciwym dla nich kontek%cie historycznokultu-
rowym, uwzgl*dniaj#cym tak+e czas i(okoliczno%ci ich powstania. Bywa 
te+, +e to etymologia skrywa trudno dostrzegalne albo wr*cz przeciwnie 
– uznawane za oczywiste – sprzeczno%ci:

Obok szacunku dla starców wyst*puje te+ pogarda dla starzenia si*, 
zgrzybia$o%ci. Za dobr# monet* wzi*to fa$szyw# etymologi* kojarz#c# 
greckie s$owo geron, starzec, z(poj*ciem geras, honor. Émile Benveniste 
przypomnia$ jednak, +e s$owo geron nale+y wi#za& z( sanskryckim 
jarati „by& zgrzybia$ym, zmursza$ym, pomarszczonym” i(dodawa$: 
„Oczywi%cie, staro%& by$a otaczana szacunkiem; starcy tworz# rad* 
starszych, Senat; ale nigdy nie s# im oddawane honory królewskie, 
nigdy starzec nie otrzymuje królewskiego zaszczytu, geras w(%cis$ym 
znaczeniu tego s$owa75.

Dictionnaire de la langue .ançaise, t. 4, par É. Li3ré, Paris 1874, p. 2486. Podobnie od s$owa ‘rok’ 
pochodzi okre%lenie antique:„Provenç. antic; catal. antig; espagn. antiguo; ital. antico; de antiquus, 
dérivé de ante, avant (voy. AINS). L'ancien français est antif au masculin, antie ou antive au féminin”, 
Dictionnaire de la langue .ançaise, t. 1, par É. Li3ré, Paris 1873, p. 157. Przymiotnik sénile wywodzi 
si* natomiast od $aci'skiego senex: „Provenç. et espagn. senil; ital. senile; du lat. senilis, de senex, 
vieillard; comparez le goth. sinista, le plus vieux, et le gaél. sean, vieux”, Dictionnaire de la langue 
.ançaise, t. 4, par É. Li3ré, Paris 1874, p. 1891. Wida& tutaj wyra.ne podobie'stwo w( obszarze 
j*zyków roma'skich.

75 J. Le Go2, Historia i'pami*&..., s. 67, W(tek%cie Le Go2a odes$anie cytatów z(BenvenisteUa: 
É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris 1969, v. 2, p. 48–49.
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Staro%& to cz*sty motyw w( literaturze, malarstwie, muzyce i( ,lmie. 
Przekonujemy si* o(tym, czytaj#c lektury szkolne i(obserwuj#c zaj*-

cia po%wi*cone sztuce: do kanonu edukacji nale+# Stary cz"owiek i'morze 
Ernesta Hemingway’a, Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka, Sk%piec Moliera, 
O'starych kobietach Czes$awa Mi$osza, Faust Johanna Wolfganga Goethego, 
obraz Hansa Baldunga Trzy etapy !ycia ludzkiego i'#mier&, aria Sko$uby Ten 
zegar stary… z(III aktu opery Straszny dwór Stanis$awa Moniuszki, ,lmy 
Pora umiera& (re+. Dorota K*dzierzawska, 2007) i(Prognoza pogody (re+. 
Antoni Krauze, 1982). Na temat staro%ci powsta$y liczne aforyzmy, my%li, 
epigramy i(maksymy. Staro%& jest cz*%ci# +ycia i(sztuki. 

Skojarzenia, jakie staro%& przywodzi na my%l, s# przewa+nie ne-
gatywne: brak si$, gorsza pami*&, k$opoty ze zdrowiem, poczucie bycia 
niepotrzebnym, niedo$*+no%&, niekorzystny wygl#d. Zalety podesz$ego 
wieku: do%wiadczenie, m#dro%& i(cierpliwo%&, nie s# zbyt liczne i(cz*sto 
nikn# przyt$oczone liczb# wad. Wi*kszo%& ludzi zgadza si* z(t# opini# 
– spróbuj* to pokaza&, odwo$uj#c si* przede wszystkim do przys$ów nie-
mieckich, ale i(polskich. „Przys$owia s# m#dro%ci# narodów” – mo+na 
je uzna& za interkulturowy $#cznik mi*dzy wyobra+eniami ró+nych na-
rodów, kszta$towanymi przez obserwacj* i(do%wiadczenia. Zdarza si*, 

Magdalena 4y$ko-Groele

„Ka#dy wiek ma swoje rado!ci”,  czyli co o staro!ci 
i starzeniu si$ mówi& wyra#enia i przys'owia niemieckie
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+e kilka przys$ów przekazuje t* sam# my%l, wyra+aj#c j# innymi s$owami. 
Przyk$adem mo+e by& niemieckie: „Das Alter ist eine schwere Last” (sta-
ro%& to ci*+ki balast – M4G1). Za jego polski odpowiednik mo+na uzna& 
„Staro%& nie rado%&, %mier& nie wesele” (P2). Bywa te+, +e przys$owia kilku 
narodów odwo$uj# si* do tego samego wyobra+enia. Do tej grupy nale-
+y powiedzenie „Starego wróbla na plewy nie z$apiesz”, które, jak podaje 
S"ownik przys"ów w'o#miu j*zykach Dobros$awy i(Andrzeja !wierczy'skich, 
ma odpowiedniki w(j*zykach polskim, angielskim, niemieckim, francu-
skim, w$oskim, rosyjskim, hiszpa'skim i(w($acinie3. 

Jak# m#dro%& przekazuj# o(staro%ci i(starzeniu si* niemieckie przy-
s$owia? Etymologia niemieckiego alt ‘stary’ odsy$a nas do $aci'skiego altus 
– ‘wysoki’. Jego odpowiednikiem w(j*zyku niemieckim jest aufgewachsen 
– ‘doros$y, wyro%ni*ty’, a(wi*c imies$ów czasownika rosn%&. Do tej samej 
rodziny wyrazów nale+# $aci'skie alere – ‘+ywi&, odchowa&’ i(alimenta – 
‘%rodki utrzymania’ (przej*te w(XVIII wieku przez j*zyk prawniczy na 
okre%lenie nale+nych do p$acenia %rodków na utrzymanie potomstwa)4. 

Leksem stary (niemieckie alt) to wdzi*czny obiekt pragmatycznych 
bada' lingwistycznych. Jego znaczenie jest bowiem zale+ne od kontekstu 
i(od osoby mówi#cej. Co innego znaczy bowiem stary w(wypowiedzi le-
karza: „Trzeba zast#pi& stary organ nowym”, a(co innego w(wypowiedzi 
gospodyni domowej: „Trzeba wypra& te stare spodnie”. S$ownik Wörter 
und Wendungen podaje nast*puj#ce znaczenia przymiotnika alt: ‘w(za-
awansowanym wieku’: stary cz$owiek; ‘nie nowy, nie%wie+y’: stary chleb; 
‘wieloletni, sprawdzony’: stary przyjaciel; ‘wyst*puj#cy przed czym%’: stary 
rok si* sko'czy$; ‘by$y’: mój stary kolega; w(znaczeniu przeno%nym – stara 
%piewka5. 

1 Skrót M4G oznacza przek$ad w$asny autorki.
2 Skrót P oznacza przys$owie popularne.
3 D. i( A. !wierczy'scy, S"ownik przys"ów w' o#miu j*zykach, Warszawa 2001, s. 280; 

na oznaczenie tego .ród$a stosuj* skrót DA!.
4 Etymologie.  Herkun3swörterbuch der deutschen Sprache, bearb. von Günther Drosdowski 

u.a., Dudenverlag, Manheim 1989, S. 30.
5 Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch, hrsg. von E. Agricola, 

Leipzig 1972, S. 57–58; t$umaczenie przyk$adów – M4G.  
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Reinhard Fiehler6 wskazuje na trzy rozumienia rzeczownika das 
Alter – ‘wiek kogo% lub czego%, staro%&’. Das Alter mo+e oznacza&:

wielko%& czasowo-numeryczn#, czyli okre%lon# liczb* lat +ycia;
fenomen biologiczny, czyli okre%lenie naturalnych procesów doj-

rzewania i(starzenia si*;
fenomen spo$eczny, czyli mi*dzy innymi typowe dla okre%lonego 

wieku zachowania, reakcje, pogl#dy i(system warto%ci. 
Okre%lenie wieku, w(którym dla cz$owieka zaczyna si* staro%&, jest 

rzecz# wzgl*dn# i(w(pewnym stopniu umown#: „Man ist so alt, wie man 
sich fühlt” – mówi si* po niemiecku, a(po polsku „Ka+dy ma tyle lat, na ile 
si* czuje” (P). S# osoby sprawne ,zycznie i(intelektualnie w(wieku siedem-
dziesi*ciu lat i(takie, które w(dniu swoich czterdziestych urodzin popadaj# 
w(stan niemocy, wmawiaj#c sobie podesz$y wiek i(zwi#zan# z(nim niedo-
$*+no%&. Niektórzy wi#+# staro%& z(wiekiem emerytalnym, ale on równie+ 
podlega zmianom. W(Polsce w(ostatnich latach podj*to dzia$ania prawne 
zmierzaj#ce do podniesienia i(zrównania (do sze%&dziesi*ciu siedmiu lat) 
wieku emerytalnego kobiet i(m*+czyzn, co wywo$a$o burzliwe dyskusje. 

Trudno nie zgodzi& si* z(opini#, +e staro%& to stan, w(którym kto% 
„zachowuje si* jak stary”. Jako fenomen socjologiczny staro%& nie jest bo-
wiem okre%lona liczb# lat, lecz cechami konkretnej osoby i(jej mentalno%ci, 
wi*c mo+e dotyczy& cz$owieka w(ka+dym wieku. Przyjrzyjmy si* takim wy-
ra+eniom jak: stara panna – kobieta niezam*+na, nawet je%li wci#+ jeszcze 
m$oda, zachowuj#ca si* w(sposób, który utar$o si* traktowa& jako staro-
panie'ski; stary zrz*da – nudny i(marudz#cy m*+czyzna, zarówno m$ody, 
jak i(stary. Przymiotnik stary wskazuje nie na wiek, ale zachowanie; stary 
zrz*da, to m*+czyzna, który zrz*dzi stale, zawsze i(„od zawsze”. 

Wizerunek staro%ci w(kulturze europejskiej zmienia$ si* z(czasem. Jak 
twierdzi Carolin Krüger, odwo$uj#c si* do ustale' innych badaczy, w(wie-
kach XVI i(XVII cz$owieka starego uwa+ano za „balast i(posta& po+a$owania 
godn#”7. Inaczej by$o w(o%wieceniu – staro%& zacz*to wówczas postrzega& 

6 R. Fiehler, Die Linguistik und das Alter, „Sprachreport. Informationen und Meinungen zur 
deutschen Sprache“ 1996, HeT 1, S. 2.

7 C. Krüger, Zur Representation des Alter(n)s im deutsche Sprichwort, Frankfurt  
am Main 2009, S. 79. 
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jako „faz* +ycia maj#c# swoje prawa”8. Szczególnie zainteresowano si* 
mo+liwo%ciami przed$u+enia +ycia i(coraz %mielej zwracano si* ku docze-
sno%ci, doceniaj#c bardziej walory +ycia na ziemi ni+ mglist# nadziej* na 
„+ycie wieczne”. To sprawi$o, +e literackie opisy cielesnych i(intelektual-
nych przywar staro%ci zosta$y zast#pione pochwa$# m#dro%ci i(warto%ci 
ludzi starych9. Wiek XIX utrwala pozytywny wizerunek staro%ci, mo+na 
nawet powiedzie&, +e obraz ludzi starych ulega nawet pewnej idealizacji, 
cho& nie m#dro%& i(do%wiadczenie maj# uzasadnia& szacunek dla seniorów. 
!wiatopogl#d czasów biedermeierowskich (1815–1848) przyzna$ starym 
ludziom rol* statystów w(„rodzinnej idylli” – wielopokoleniowa rodzina 
sta$a si* gwarantem $adu i(bezpiecze'stwa, zacz*to eksponowa& takie ce-
chy staro%ci, jak: spokój, $agodno%&, zadowolenie, +yczliwo%&, wierno%&, 
przydatno%& dla rodziny10. 

Wiek XX zmienia dotychczasowe warto%ciowanie staro%ci. Ludzie 
w(podesz$ym wieku coraz rzadziej s# postrzegani jako depozytariusze 
tradycji, z(racji wieku i(do%wiadczenia predestynowani do roli doradców 
i(przewodników. Przeciwnie – w(XX wieku uwa+a si*, +e mo+na si* obej%& 
bez poucze' i(napomnie' starców11. 

Carolin Krüger powo$uje si* na przeprowadzone w(1994 roku 
badania socjologiczne dotycz#ce postrzegania ludzi starych przez przed-
stawicieli trzech grup wiekowych. Cechy podane przez respondentów 
przyporz#dkowano siedmiu zwaloryzowanym modelom, które opatrzono 
znacz#cymi etykietami. Do stereotypów pozytywnych zaliczono:

Golden Ager – niezale+ny, dbaj#cy o(zdrowie, my%l#cy o(przysz$o-
%ci, aktywny, ciekawy %wiata, produktywny, odnosz#cy sukcesy, 
zorientowany spo$ecznie;

Perfect Grandparent – rodzinny, opieku'czy, wspieraj#cy, inteli-
gentny, bystry, godny zaufania, m#dry;

John Wayne Conservative – niez$omny, dumny, patriotyczny, 

8 C. Krüger, Zur Representation…, S. 81. 
9 Por. C. Krüger, Zur Representation…, S. 91. 
10

 Por. G. Gökenjan, Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des Alters, 
Frankfurt am Main 2000, S. 172; podaj* za: C. Krüger, Zur Representation…, S. 107.

11 C. Krüger, Zur Representation…, S. 123.
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religijny, piel*gnuj#cy pami*& o(przesz$o%ci.
W(grupie stereotypów negatywnych znalaz$y si*:
Shrew/Curmudgeon – u+alaj#cy si* nad sob#, pozbawiony ela-

styczno%ci i(wyczucia, samolubny, zgorzknia$y, zazdrosny;
Despondent – depresyjny, l*kliwy, samotny, pozbawiony nadziei, 

smutny;
Recluse – niezdecydowany, sfrustrowany, przygn*biony;
Severely Impaired – schorowany, s$abowity, nieporadny, 

niezborny12.
Do tych ustale' nawi#zuje Carolin Krüger, pisz#c o(sytuacji ludzi 

starych w(Niemczech od drugiej po$owy XX wieku. Zauwa+a ona, +e do-
minuje w(tym czasie obraz aktywnego starszego cz$owieka. W(Niemczech 
poziom +ycia seniorów (za takich uwa+a si* ludzi, którzy uko'czyli sze%&-
dziesi#t pi*& lat) jest wysoki, maj# dobre warunki materialne, ch*tnie 
i(du+o podró+uj# i(korzystaj# z(uroków +ycia. Powstaj#ce w(takiej sytuacji 
wyobra+enia o(staro%ci nie zawieraj# opisów niedo$*+no%ci i(biedy, +ywe s# 
wci#+ jednak negatywne oceny niestosownych zachowa' ludzi starych13. 
Za niesmaczne uznaje si* „starcze amory” i(takie+ apetyty, co znajduje 
wyraz m.in. w(porzekad$ach: „Ein alter Mann und eine junge Frau, gewisse 
Kinder...” (CK, s. 19714, Pewien starszy pan, pewna m$oda kobieta, pewne 
dzieci… – M4G); „Dem Greise fehlt’s nicht am Appetit, aber beißen kann 
er nicht” (P; Apetyt staremu jeszcze dopisuje, ale gryzienie u(niego szwan-
kuje – M4G); „Junge Frau und alter Mann sind ein trauriges Gespann” 
(CK, s. 195, Zaprz*g to nieudany, gdy m$oda ona a(on stary – M4G).

Wspomniana wy+ej autorka, odwo$uj#c si* do niemieckoj*zycz-
nych zbiorów, grupuje przys$owia o(staro%ci i(starzeniu si* w(36 kategorii 
tematycznych. Ka+da z(nich odnosi si* do wybranej cechy podesz$ego 
wieku. S# to mi*dzy innymi:

12 Por.  M.L. Hummert, T. A. Garstka, J. L. Shaner, S. Strahm,  Stereotypes of the Elderly 
Held by Young, Middle-Aged, and Elderly Adults, “Journal of Gerontology: Psychological Sciences” 
49 (1994), pp. 240V249.

13 C. Krüger, Zur Representation…, S. 123.
14 Przys$owia zaczerpni*te z( pracy C. Krüger, Zur Representation…, oznaczam skrótem 

CK i(podaj* numer strony. 
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uspokojenie dawnego temperamentu, sk$onno%& do dewocji 
i(%wi*toszkowato%ci: „Im Alter kommt der Psalter” (CK, s. 170, co 
mo+na przet$umaczy& jako: Gdy staremu co insze nie wychodzi, to 
z(psa$terza psalmy zawodzi lub Staremu co insze nie wychodzi, wi*c 
mu dzie' na modlitwie schodzi – M4G); „In der Jugend Wild, alt 
der Tugend Bild” lub „In der Jugend wild, im  Alter mild” (BB15, s. 
296, Za m$odu w(g$owie g$upoty, jako stary jest wzorem cnoty – 
M4G); „Ist der Teufel alt, so will er Mönch werden” (CK, s. 219, 
stary diabe$ chcia$ mnichem zosta& – M4G);

g$upota starcza i(malkontenctwo: „Alter schützt vor Torheit nicht” 
(CK, s. 214, Przed g$upot# staro%& nie chroni – M4G); „Alter Esel 
will niemand loben” (CK, s. 207, Osio$ stary widzi tylko przywary 
– M4G);

upór, nietolerancja: „Alter ist ungelehrig” (CK, s. 200, Staro%& 
jest niewyuczalna – M4G); „Alte Bäume biegt man nicht mehr” 
(CK, s. 225, Starych drzew si* nie nagina – M4G), co odpowiada 
polskiemu „Starych drzew si* nie przesadza”;

chorowito%&, nieprzydatno%&, wygodnictwo i(uci#+liwo%& dla oto-
czenia: „Zehn alte Weiber, elf Krankheiten” (CK, s. 190, Dziesi*& 
starych bab, jedena%cie chorób – M4G); „Alte Besen wirT man 
ins Feuer (CK, s. 225, Stare miot$y wyrzuca si* do pieca – M4G);  
„An einem alten Haus hat man immer zu )icken” (CK, s. 149, Ze 
star# cha$up# s# same k$opoty, ci#gle jest przy niej mnóstwo robo-
ty – M4G); „Alte Katzen liegen gern am Ofen” (CK, s. 181, Stare 
kocury lubi# le+e& przy piecu – M4G); „Alte Philosophen taugen 
nicht zu jungen Zofen” (BB, s. 33, Nic z(tego nie b*dzie, gdy ona 
m$oda, a(on stary i(zrz*dzi – M4G);

m#dro%& i(do%wiadczenie: „Der Alten Rat, der Jungen Tat macht 
Krummes grad” (CK, s. 187, Kr*te drogi si* prostuj#, gdy starzy 
radz#, m$odzi pracuj# – M4G); „Jahre lehren mehr als Bücher” 
(CK, s. 173, Lata wi*cej ucz# ni+ ksi#+ki – M4G); „Alt an Jahren 

15 Skrótem BB oznaczam przys$owia zaczerpni*te z: H. Beyer, A. Beyer, Sprichwörterlexikon, 
Leipzig 1987. 
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hat viel erfahren” (CK, s. 187, Kto +yje d$ugie laty, ten w(do%wiad-
czenia bogaty – M4G); „Geduld ist die schärfste Wa2e des Alters” 
(P,  Cierpliwo%& to najostrzejsza bro' staro%ci – M4G).                            
Do najliczniej reprezentowanych kategorii tematycznych nale+# 

przys$owia o(mi$o%ci w(podesz$ym wieku, w%ród których przewa+aj# z$o-
%liwe i(+artobliwe: „Rasche Pferde passen nicht für einen alten Wagen” 
(CK, s. 224, Szybki ko' nie pasuje do starego wozu – M4G); „Wer mit 
60 Jahren eine junge Frau heiratet, ladet den Tod zu Gast” (CK, s. 218, 
Kto z(sze%&dziesi#tk# bierze za +on* m$od# dziewczyn*, ten sobie zaprasza 
%mier& w(go%cin* – M4G); „Altes Heu ist schwer anzuzünden aber noch 
schwerer zu löschen” (P, Stare siano nie$atwo zapali&, ale jeszcze trudniej 
ugasi& – M4G).

Wiele przys$ów zaleca zapobiegliwo%& i(przygotowania za m$odu 
do ostatniego okresu +ycia, inne przestrzegaj# przed skutkami m$odzie'-
czej niefrasobliwo%ci: „Der Morgen sorgt, der Abend verzehrt” (CK, 
s. 227, Kto pracuje jako m$ody, ten na staro%& ma wygody – M4G); „Wer im 
Alter ernten will, muss in der Jugend säen” (CK, s. 227, Ten ma na staro%& 
ze +niwa uciech*, kto za m$odo%ci siania nie zaniecha$ – M4G); „Junge 
Säufer, alte Be3ler” (CK, s. 227, Za m$odu pijakiem, na staro%& +ebrakiem 
– M4G). Przys$owia przeciwstawiaj# sobie cz*sto staro%& i(m$odo%&, np. 
„Was Hänschen nicht lent, lent Hans nimmermehr” – polskie „Czego Ja% 
si* nie nauczy$, Jan nie b*dzie umia$” (P). Inne podkre%laj# to, co wspólne 
dla obu etapów +ycia i(to, +e cechy staro%ci i(m$odo%ci uzupe$niaj# si*. 
Traktowanie m$odo%ci i(staro%ci jako biegunowych etapów +ycia wydaje 
si* oczywiste, podyktowane jest sk$onno%ci# do opisywania rzeczywisto-
%ci przez opozycje. M$odo%& i(staro%& przywo$uj# wyobra+enie pocz#tku 
i(ko'ca, wzrastania i(obumierania, a(ostatecznie +ycia i(%mierci.   

Wydaje si*, +e m$odo%ci przypisuje si* wi*cej pozytywnych cech ni+ 
staro%ci, ta druga nie jest ich jednak+e ca$kiem pozbawiona. Przywo$ajmy 
takie wyra+enie jak: alter Wein (ist mild), dos$ownie: ‘stare wino’ (jest $a-
godne). Polak uj#$by to inaczej: stare wino oznacza bowiem trunek wysoko 
ceniony ze wzgl*du na moc. 
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 Na powitanie mo+na powiedzie&: altes Haus! (co dos$ownie znaczy: 
‘stary domu!’, ale u+ywamy tej frazy w(znaczeniu: ‘stary druhu!’) lub alter 
Freund! (‘stary przyjacielu!’). Podziw dla czyjego% sprytu lub umiej*tno%ci 
radzenia sobie wyra+a si* w(j*zyku niemieckim i(polskim podobnie: alter 
Hase (dos$ownie: ‘stary zaj#c’) i(stary wyga. Znajdziemy tak+e przys$owia, 
które pozytywnie, poprzez odwo$anie do ich dojrza$o%ci oraz trwa$o%ci,  
warto%ciuj# obiekty okre%lane jako stare: „Alte Stämme, gute Früchte” 
(CK, s. 187, Stare drzewa daj# dobre owoce – M4G); „Alte Füchse gehen 
schwer in die Falle” (CK, s. 193, „Starego lisa trudno z$apa&” – P) lub „Alte 
Liebe rostet nicht” (BB, s.  33, „Stara mi$o%& nie rdzewieje” – P); „Der alte 
Brauch ist der Beste” (BB, s. 34,  Stare obyczaje maj# najwi*ksze uznanie 
– M4G); „Alte Fahrleute sind gute Wegweiser” (BB, s. 32,  Gdy stary 
powozi, zb$#dzenie nie grozi – M4G); „Alter Speck macht fe3e Suppen” 
(BB, s. 34, Gdy w(zupie stara s$oninka, wszystkim leci %linka – M4G16).

W(j*zyku niemieckim der Alte, podobnie jak w(polskim przymiotnik 
stary – u+ywany jest jako rzeczownik, gdy mowa jest o(osobie prze$o+o-
nego, m*+a lub ojca. O(+onie albo matce (niezbyt elegancko) mawia si*: 
meine Alte – moja stara. Za +artobliwe albo pogardliwe (w(zale+no%ci od 
kontekstu  i(tonu wypowiedzi) mog# by& uznane takie wyra+enia jak: al-
ter Esel – stary osio", alte Schachtel – stare pud"o (o(starej, niesympatycznej 
kobiecie); stare pud"o to inaczej – tak+e kolokwialnie – stara baba. 

W(potocznym j*zyku popularne s# powiedzonka zawieraj#ce przy-
s$owie z(zabawnym dopowiedzeniem: „Das Alter muss man ehren, sagte 
der Mönch und gri2 nach dem ältesten Wein” (CK, s. 211, Staro%ci nale-
+y si* szacunek, powiedzia$ mnich i(si*gn#$ po najstarsze wino – M4G); 
„Übung bringt Kunst, sagte jener und warf ein altes Weib zum Fenster 
hinaus, dass es sollte )iegen lernen” (CK, s. 211, "wiczenie czyni artyst#, 
powiedzia$ taki jeden i(wyrzuci$ star# bab* przez okno, by si* nauczy$a 
lata& – M4G); „Die Nüsse sind jetzt nicht mehr so gut wie vor fünfzig 
Jahren, sagte der alte Mann, der keine Zähne ha3e” (CK, s. 212, Orzechy 
nie s# teraz takie dobre, jak przed pi*&dziesi*ciu laty, powiedzia$ bezz*bny 
starzec – M4G). 

16 Tu sens czytelny, je%li przywo$amy tradycj* przechowywania i(konserwacji s$oniny, która 
nabiera& mia$a smaku, dojrzewaj#c w(okre%lonych warunkach.   
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Na koniec chcia$abym przytoczy& przys$owie, w(którym odwo$anie 
do staro%ci nie ma charakteru prze%miewczego, lecz s$u+y podkre%leniu wy-
soko warto%ciowanych zwi#zków mi*dzy pokoleniami, a(szerzej – mi*dzy 
przesz$o%ci# i(tera.niejszo%ci#: „Wie die Alten sungen, so zwitschern die 
Jungen” (BB, 35, Jak gadali starzy, tak i(m$odzie+ gwarzy – M4G), którego 
polski odpowiednik to „Niedaleko pada jab$ko od jab$oni” (P).   

W(tytule przywo$a$am niemieckie „Jedes Alter hat Seine Freuden” 
(Ka+dy wiek ma swoje rado%ci – P). Zdanie to wyra+a akceptacj* ca$ego 
procesu +ycia – losu ludzkiego na wszystkich jego etapach. W(ka+dym wie-
ku mo+emy si* rozwija&: „Zum Lernen ist niemand zu alt” (CK, 175) – „Na 
nauk* nigdy nie jest za pó.no” (P), ale mo+emy tak+e godnie i(pogodnie 
rezygnowa& z(tego, czego pragn*li%my wcze%niej: „Zalet# staro%ci jest to, +e 
nie po+#da si* ju+ rzeczy, na które za m$odu nie mo+na by$o sobie pozwoli& 
z(braku pieni*dzy”.  
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przez Ignacego Lubicz Czerwi!skiego 
Kawalera Orderu Ces[arza] Austriackiego Leopolda

1823!

Do czytelnika
Nie by"o i#nie masz tego w#naszej cz$%ci %wiata, co dot&d jeszcze mi$-

dzy dzikim ludem Ameryki zwyk"o si$ utrzymywa', i( tam ka(da rodzina 
za %wi$t& niejako us"ug$ sobie k"adzie, a(eby zgrzybia"emu Ojcu, czynem 
katowskim reszt$ w&tku (ycia z#tego przes&du odbiera', i(by przyspieszo-
nym zabójstwem nie tylko cia"u w#jego cierpieniach dogodzi' – ale i#dusz$ 
za swoje uwolnienie ucieszy'. Przeciwnie, na naszej cz$%ci )wiata czul-
szy instynkt Natury, nadto czystszym rozumem, a#rozum )[wi$t&] religi& 
objawiony, raczej wiecznie rozkazuj& siwym w"osom respekt pe"nej czci 
oddawa', b&d* z#tego wzgl$du, (e im wi$cej s$dziwszy znajdzie si$ Starzec 
– tym wi$cej ma za sob& domys"u, (e dawna czerstwo%' lat i#zdrowia jego 
by"y na dobro spo"eczno%ci stargane, b&d* (e sama wieku jego powaga, 
m&dro%ci& i#do%wiadczeniem wsparta, nie przestanie nowej generacji za 

1
 Orygina" r$kopisu znajduje si$ w# zbiorach Biblioteki Zak"adu Narodowego 

im. Ossoli!skich we Wroc"awiu: Czerwi!ski Ignacy Lubicz, Dnie Staro!ci czyli jak i"w" czem stan 
owego wieku zdolny jest reszt# $ycia uprzyjemnia%, Biblioteka Zak"adu Narodowego im. Ossoli!skich 
we Wroc"awiu, rps, sygn. 850/I, k. 59–74. Tekst opracowano wedle przyj$tej w# odniesieniu do 
tekstów  dziewi$tnastowiecznych zasady zachowania indywidualnych cech j$zyka twórcy, jego 
niekonsekwencji, b"$dów i# nalecia"o%ci prowincjonalnych, przy równoczesnej umiarkowanej 
modernizacji pisowni.# Fragmenty nieczytelne b&d* niejednoznaczne zosta"y uj$te w# nawiasy {}. 
Zachowano podkre%lenia odautorskie.

Za udost$pnienie r$kopisu i# zgod$ na publikacj$ dzi$kujemy Dyrektorowi oraz 
pracownikom Biblioteki Zak"adu Narodowego im. Ossoli!skich we Wroc"awiu.

Dnie Staro!ci 
czyli jak i w czym stan owego wieku zdolny jest

 reszt" #ycia sobie uprzyjemnia$ 



107

Model s!u"y#, a$ten znowu za Nauk%. Przy tak &wi%tym bezpiecze'stwie 
o$(ycie naszego Starca, braknie mu tylko niekiedy tego, i" on sam nie wie, 
albo nie umie, ani swego wieku, ani duszy swej w$owym to biegu "ycia 
swego, zabawi#, gdzie !a'cuch jestestwa naszego, przedtem razem do zmy-
s!owo&ci przykuty, teraz nagle rozrywa si%, czego je&li rzeczony Cz!owiek 
nie postrze"e, wi%c sam si% robi winnym, "e na jego staro&# spadaj) tak 
srogie nudy, "e mu ów Starzec dzikiego ludu ma!o co mo"e zazdro&ci#, 
rzecz zatem pewna, "e temu tylko dni staro&ci nie sprzykrz) si%, który ju" 
w$m!odo&ci swej uczy! si% by# kiedy& Starym. Jako" dzie!ka niniejszego 
zamiarem jest odkry# te wszystkie &rodki, które nie tylko ci%"ar wieku, 
zgrzybia!ego w$wi%kszej cz%&ci, mog) istotnie l"ejszym, ale i$sam) &mier# 
mog) mu mniej straszn) zrobi#.

Tre&# Rozdzia!ów
Rozdzia! I. Czy to prawda, "e Stary cz!owiek miewa osobny Organ 

do ch%ci d!ugiego (ycia
Rozdzia! II. Sk)d to mi%dzy lud*mi m!odymi i$starymi przeciwny 

w$sk!onno&ciach i$w$zabawach powstaje Charakter
Rozdzia! III. Jakie to s) defekta i$wady, które &wiat Starcom zwyk! 

zarzuca#
Rozdzia! IV. Sk)d to imi% nudów powstaje i$ jak) z$nich kl%sk% 

Staro&# ponosi
Rozdzia! V. W$czym i$przez jakie &rodki Starzec jest w$stanie uprzy-

jemnia# swe "ycie
Rozdzia! VI. Powody, dla których Starcowi imi% +mierci mniej 

straszne wydawa# si% powinno

Rozdzia! I. Czy to prawda, "e stary Cz!owiek miewa osobny 
Organ do ch#ci d!ugiego $ycia

Na czele tego rozdzia!u, s!uszna rzecz jest wprzód wyja&ni#, od 
którego to punktu (ycia swego zaczyna Cz!owiek imi% staro&ci przybie-
ra#, póki nareszcie, zatkane sokami kana!y nie wstrzymaj) onych biegu 
i$póki na koniec zepsucie tych"e soków i$utracona w$nerwach czu!o&#, nie 
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przymusz! duszy, i"by z#tym roz$!czy$a si% cia$em, które nie jest zdolne 
odt!d da& si% rz!dzi&, a#to jest, co przyrodzon! 'mier& sprowadza, czyli 
ów punkt, gdzie ka"dy z#nas do najwy"szego stopnia dojrza$o'ci si$ swo-
ich przyszed$szy, zaczyna wprzód do staro'ci, a#potem do zgrzybia$o'ci 
nachyla& si%, a" nareszcie na kszta$t drzewa próchnieje. Przecie" nie ten to 
jest jeszcze wiek dla cz$eka, który by go mia$ prawo w#grób natychmiast 
wpycha&, bo je"eli wzgl%dem zwierz!t czworono"nych "ycie wyrachowane 
jest, o#sze'& razy tyle przeci!gu, co onych pora wzrostu wynosi, tedy wzgl%-
dem "ycia podobnie Cz$eka, bior!c za pierwsz! cz%'& "ycia jego wiek lat 25. 
powinna by d$ugo'& tego "ycia jego najmniej do lat 150. rozci!ga& si%. Na to 
wprawdzie jak dot!d zbyt rzadkie wydarzaj! si% przyk$ady, za to te" wiek lat 
60. zwyk$ by& u#nas pocz!tkiem wieku staro'ci i#trwa w#tym imieniu, do lat 
80. lub 90. gdy" odt!d zaczyna si% jego zgrzybia$o'&, która je"eli do lat 100. 
dojdzie wi%c taki wiek ma prawo oraz nazywa& si% wiekiem najrzadszym. 

To, co si% dopiero powiedzia$o, wyja'nia jeszcze dok$adniej Tabella 
stoletnia skróce( "ycia cz$owieka, Pana Wenzla, który 'mier& sta osób 
w#jednym jakoby roku urodzonych, pod$ug ró"nej liczby na dziesi!tki lat 
podzieliwszy, gdy przyszed$ na siódmy dziesi!tek, wi%c nie zostawia ju" 
wi%cej {wspo$ecznych?} sobie przy "yciu osób, jak tylko osób sze'&, a#od 
wieku lat osiemdziesi!t, ledwie osób trzy. 

Atoli, "e morali'ci dostrzegli, i" w#starych ludziach, im wi%cej oni 
zdaj! si% zbli"a& do )mierci, tym wi%ksza razem zdaje si% odzywa& w#nich 
chciwo'& d$ugiego *ycia, przeto s$awny niegdy' Pall, chc!c ich jakoby oto 
uniewinni&, 'mia$ ju" by$ im w#swoim systemacie Czaszkowym osobny 
organ mi$o'ci d$ugiego "ycia przyda&, a#co razem popiera$ b!d+ t! obser-
wacj!, "e starzy ludzie prawie nigdy na samobójstwo nie odwa"aj! si%, b!d+ 
wnioskiem w#tej mierze, widoków opatrzno'ci, i"by niekiedy udr%czona 
s$abo'ciami zgrzybia$o'&, nie usi$owa$a cierpie( swych rozpacz! skróci&. 
Atoli, takowy systemat, nie móg$ s$usznie zdrowemu rozumowi podoba&, 
bo 1o Stary cz$owiek, je"eli zdaje si% wi%cej swe "ycie ochrania&, tedy to 
czyni z#przygasu tylko swych burzliwych passyi, tudzie", z#przyt%pionej tej 
dumy, która nie tak, jak to cz%'ciej u#m$odych ludzi wydarza si%, i" 'mier& 
pr%dzej nad zawód  swych projektów chce przek$ada&. 2o *e cierpienia 
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swe starzec, owszem !atwiej zwyk! znosi" albo st#d, $e nad sob# bli$szo%" 
%mierci znajduje lub, $e niejako z&wy$sz# pewno%ci# za swym grobem na 
strasznego s'dziego natra(" obawia si'. Na wniosek za% domys!u opatrz-
no%ci dosy" tu jest przywie%" ów wrodzony najlichszym stworzeniom 
instynkt, pod!ug którego tak samo, jak i&ludziom mi!o%" zachowania swe-
go $ycia zwyk!a onym by" zwyczajn# ch'ci#. A&$e gdzie zachodzi ch'" do 
$ycia, tam razem i&boja)* %mierci !#czy" si' zwyk!a, wi'c nale$y teraz nad 
tym zastanowi" si', i$ co innego jest kocha" swe $ycie i&dlatego ba" si' 
%mierci, to$ znowu co innego jest ba" si' %mierci, gdy on' zgrzybia!o%" 
wieku zbli$a, a&co inszego nareszcie jest, gdy dla starego cz!eka osobne 
przyczyny ch'" d!ugiego $ycia wska$#.

Tu pierwsza owa boja)* %mierci, z&mi!o%ci $ycia samym w!a%ciwie 
m!odym ludziom s!usznie przynale$y: Oni to z&samego szacunku swej 
m!odo%ci nie mog# nie uwa$a" swego $ycia za dar nadto drogi, i$ przy 
najwi'kszej nawet n'dzy, nieradziby go utraca", zw!aszcza, $e krzepko%" 
wieku swego tak ma!o postrzegaj#, jak ów ka$dy zdrowy cz!owiek, co ma!o 
zwa$a, $e jest zdrów. Dlatego to temu cz!eku m!odemu, je$eli kiedy czarna 
piecz'" albo pomniki cmentarzowe prawo %mierci przypomn#, tedy on 
wówczas, b'd#c dotkni'ty mi!o%ci# swego $ycia, woli wnet do weselszych 
raczej przenie%" si' wyobra$e*. 

Wszak$e cz!owiek zgrzybia!y, je$eli tak samo na imi' %mierci wzdry-
ga si', jednak on, jak si' wy$ej rzek!o, l'ka si' wyra)nie przysz!ych tylko 
m#k, z&wyzienienia ducha, lub $e os!abienie zmys!ów osobnym go $alem 
uciska o&wieczn# dawnych swych przyjació! strat'. Na koniec, w&starych 
ludziach za ch'ci# $ycia odzywa" si' mog# inne powody, i$ 1o Ów to stary 
cz!owiek tyle swe +ycie nauczy! si' by! uwa$a", jak owego Przyjaciela, co 
lubo mu wady jego przykrzy!y si', nieradby przecie$ go traci"; 2o Chce 
si' i&temu starcowi d!u$ej $y" i&dlatego, $e najpi'kniejsze niegdy% swe lata, 
ci'$kim oddawszy pracom, teraz by rad onych zbiera" owoce; 3o Chce 
$y" d!u$ej i&ów, któremu wielko%" projektów jego i&nadziei, nie da!y si' 
jeszcze uko*czy" albo 4o $e dorobiwszy si' znacznego maj#tku, chcia!by 
go jeszcze odt#d, pod!ug tej miary, przy reszcie dalszego swego $ycia u$y". 
Chc# 5o d!u$ej $y" i&ci, co jeszcze nie s#dz# si' za swe zas!ugi, pomimo 
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podesz!ego wieku swego, by" dostatecznie wynadgrodzonymi – historia 
polska #wiadczy o$s!awnym bohaterze niegdy#, Czarnieckim, i% mu zgon 
%ycia dopiero wówczas milszym si& by" wyda!, gdy cho" na godzin& przed 
#mierci', bu!aw& poln' u$!ó%ka swego ogl'da!. Czyli% na koniec nie pra-
gnie Ojciec póty %y", póki swych dziatek nie rozporz'dzi lub dziad, póki 
wzrostu swych wnuków ogl'da" nie b&dzie, wszak%e na dowód ch&ci d!u-
giego %ycia mo%na doda" i$t& s!awn' powie#", snu Demokryta niegdy#  
(lozofa greckiego, i% on b&d'c przez Jowisza zawo!any do Olimpu, przy 
nads!uchiwaniu ró%nych pró#b, które z$ziemi przychodzi!y, us!ysza! by! 
z$zadumieniem i$t& pro#b& pewnego starca, aby mu ów Bóg jeden tylko 
jeszcze rok prorogacyi %ycia raczy! udzieli", na co Jowisz, u#miechaj'c si&, 
rzek! jakoby do Demokryta, i% to tak' sam' pro#b& z$ró%nych {pretestów?}, 
ju% od dwudziestu lat odbiera. 

Atoli, je%eliby owym starym ludziom, prócz powy%szych natural-
nych przyczyn by!o zarzucono, %e oni osobny instynkt do ch&ci d!ugiego 
%ycia w$sobie nosz', tedy o$t& opini& mo%e by" obwiniona sama tylko m!o-
dzie%, która na sytuacj& cz!eka starego spogl'daj'c, s'dzi go by" nierównie 
nieszcz&#liwszym ni%li On takim jest w$istocie.

Rozdzia! II. Sk"d to mi#dzy lud$mi m!odymi i%starymi przeciw-
ny w%sk!onno&ciach i%zabawach powstaje charakter

Ledwie nie sta!o si& ju% rzecz' zwyczajn', %e m!odzie% nie przestaje 
o$przywary niektóre starców obwinia", a$oni nawzajem %adnych im nie 
przepuszczaj' zdro%no#ci. Ta wojna ze strony m!odych ludzi zdaje si& od 
tego ich wieku zaczyna", gdy si& os'dz' mie" wolno#" wchodzenia w$#wiat, 
a$ze strony starców wtenczas, gdy za granic& wieku #redniego przechodz'. 
Tu wiek #redni i$zgrzybia!o#" ma!o chc' niejako w$te k!ótnie wchodzi", bo 
pierwszy, to jest cz!owiek #redniego wieku za dorobkiem chwa!y swych 
zas!ug, b'd) za k'tkiem dla przytu!ku przysz!ej staro#ci w$tym swym wieku 
ubiegaj'c si& przy takim roztargnieniu ma!o zwyk! kiedy w$obce sk!on-
no#ci wdawa" si&, a$drugi tym bardziej w$to nie wdaje si&, przestawszy 
dobrowolnie o$ca!y #wiat dba"; wi&c to tylko starych ludzi jest na!ogiem, 
%e z$m!odymi lud)mi w$sk!onno#ciach swych i$charakterach zgodzi" si& 
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i!podoba" si# sobie nie mog$. Wszak%e jednak zarzuci" tego nie mo%na 
starym ludziom, i%by oni nie kochali m&odego wieku lub %eby o!nim tak 
nie s$dzili, jak to niegdy' Pani Sévigné powiedzia&a, i% to jest wiek tyle 
przyjemny i!luby, %e wartby by& adoracji, lecz tu doda&a: gdyby tylko dusza 
i!rozum m&odego cz&owieka by&y tak doskona&e jak cia&o, a!to samo wszyscy 
oraz starzy ludzie, zwykli powtarza". 

Lecz obaczmy, jakiej to jest szko&y owa m&odzie%, która najprzeciw-
niejsza dla starych ludzi, {?} charaktery, a!tu si# wnet daje widzie", i% to jest 
ta sama, której edukacja czyli wychowanie nie by&o umiarkowane. 1o Z!tym 
stanem rangi, w!której by go mog&a by&a przysz&o'" w!swym spo&ecze(stwie 
umie'ci". 2o Z!tym miejscem, na którym by go niepewno'" losów, mog$ca 
si# ui'ci", mog&a postawi". 3o Z!tym wczesnym zbiorem Cnót i!talentów, 
których by mu dla w&asnego szcz#'cia i!po%ytku spo&eczno'ci nale%a&o %y-
czy", a!gdzie niemniej i!to si# zapomnia&o, i% to nie )lozo)i jest dzie&em, 
cz&owieka stwarza" szcz#'liwym, lecz samej tylko religii, która postarawszy 
si# przywi$za" serce do cnoty, tym &atwiej potem obudza w!nim czu&o'" 
duszy i!charakter sta&y, a!bez czego defekta m&odo'ci, a% do wieku starego, 
s$ gotowe przenie'" si#. 

Otó% jest pierwsza m&odo'ci wada, na któr$ starzy ludzie przymu-
szeni s$ cz#stokro" utyskowa" i!nie darmo w!tej mierze do 'wiadectwa 
swych Ojców odwo&uj$ si#, %e za ich czasów m&odzie%, a% do lat dojrza-
&ych, pod surow$ niegdy' oka bywa&a stra%$, a!zabawa ich, stosowna do 
stanu, by&a praca. Tu dalej upatruj$ niekiedy, ci% starzy ludzie w!samych 
oraz rodzicach, t# now$ wad#, %e oni swym dzieciom chc$c przekaza", jak 
najkrótsz$ niby drog# do rozumu, zwykli %e teraz albo nadto za m&odo do 
szkó& wysy&a" lub g&ówki onych wszelkim rodzajem nauk, skróconymi tyl-
ko metodami zasila", wi#c Syn w!pierwszym wypadku, zako(czywszy swe 
szko&y w!nadto m&odym wieku, ledwie potem Ojca w!rozpacz nie zapro-
wadza, co ma z!nim robi", jako to: masz go w!dziecinnym wieku %eni", gdy 
jeszcze on nad sob$ zna" rz$d winien, i%by si# dojrza&o'" jego ubezpieczy&a, 
masz mu s&u%b# wojskow$ wskaza", gdy moc Konstytucji jego, z!prac$ tego 
stanu mo%e si# znale*" ma&o zgodn$ albo nareszcie, masz  go magistraturze 
jakiej zaleci", gdy on jeszcze ze statku swego nie zda& dowodów. Co si# za' 
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tyczy owych nauk w!skróconych metodach nabytych, tedy zdaje si", i# tu 
sam czysty rozs$dek rzeczonych Rodziców powinien by oto ostrzec, #e 
taka ba%amutnia nie zwyk%a zna& ani natury rozumu ludzkiego ani celu edu-
kacji, a!zatem, starsi ludzie zdaj$ si" mie& i!tu s%uszne racje, chwal$c swych 
Ojców, #e oni dzieci'stwo swych dzieci starali si" jak najd%u#ej przeci$ga& 
z!tej boja(ni, i#by wywrócony porz$dek mszcz$c si" jakoby o!wczesne na-
uki swej Krzywdy w!to miejsce gorzkich nie przyniós% skutków, a!które 
wtenczas natychmiast odzywaj$ si", gdy m%ody cz%owiek przyw%aszczy so-
bie t" nauk", której jeszcze w!gruncie nie naby%, lub gdy mi%o)& jego w%asna 
do obiektów mniej sta%ych i!p%ochych z!ca%$ si%$ zwróci si". 

Wszystko to zaczyna si" wprzód od tego uprzedzenia w!m%odym 
cz%owieku, #e jakoby wyst$pi& na )wiat jest jedno, co ca%kowitego naby& 
prawa do rozumu, tymczasem ta pretensja do Cnoty, do rozumu, do gu-
stu wcale od tych zasad bywa daleka, jak one wy#szego wieku cz%owiek 
zwyk% sobie w!wy#szej pewno)ci wystawia&, najprzód bowiem samo tu 
imi" pretensji, jest u!niego wcale podejrzane, gdy np. pretensja do rozumu, 
nie umiej$c si" ukry&, wi"c tym samym nie dowodzi rozumu, to# znów 
pretensja do pewnych cnót tym samym onych nie dowodzi, gdy najistot-
niejsze w!nich cnoty, jakimi s$ bezinteresowno)& i!skromno)&, oczywi)cie 
zapominaj$ si", nareszcie, ka#dy tu sam od siebie postrzec mo#e, #e gdzie 
przyw%aszczony ten lub ów przymiot duszy poka#e si", tam pewnie #adnego 
znale(& nie mo#na, a!cho& na to trzeba niekiedy milcze&, atoli przynajmniej 
wówczas nie daje si" o!to gniew ut%umia&, gdy podobnie fa%szywa czu%o)& 
albo fa%szywe m"stwo usi%uj$ tak#e sid%a swego oszukania, ku zjednaniu 
sobie szacunku i!pochwa%, zarzuca&, ile #e one samym tylko prawdziwym 
zas%ugom zwyk%y w%a)ciwie przynale#e&. Tu za) dalej, pozwoliwszy naresz-
cie na to, aby powy#sza m%odzie# w!towarzystwo )wiatowe wesz%a, tedy 
jednak idzie tu jeszcze o!rodzaj cnót, z!którymi wychodzi, to jest, #e one 
albo tylko na rozumie mog$ si" opiera& lub te# razem i!na sercu, a!tu wnet 
taka zachodzi ró#nica, i# do Cnót rozumu najcz")ciej zach"ca& trzeba lub 
one przypomina&, wi"c tu to jest owe miejsce, gdzie starzy ludzie nabywaj$ 
prawa i!obowi$zku, a#eby m%odym ludziom swych udzielali do)wiadcze', 
przestróg i!nauk, przeciwnie, cnoty serca wcale tego wszystkiego nie 
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potrzebuj!, gdy" zwyk#y one z$w#asnych swych tylko dobrych sk#onno%ci 
wydobywa& si', bo czyli" np. spokojny cz#owiek potrzebuje, aby mu umiar-
kowanie przypomina&, albo kto kocha prawd', czy" go trzeba o$k#amstwo 
przestrzega&, lub czy si' temu przek#ada mi#o%& bli(niego, kto z$cnoty ser-
ca jest sprawiedliwym, przecie" wiemy, "e i$takie nawet serce, zwyk#o si' 
dopiero w$towarzystwie starszych ludzi kszta#ci&, a$przeto dziwowa& si' 
nie mo"na, gdy niekiedy stary cz#owiek w#asne m#odzie"y schadzki maj!c 
za podejrzane, niewinnym nawet niekiedy zabawom gotów przygania&. 
Wszak"e miewa owa m#odzie" drugi rodzaj pretensji, a$ta jest do dobrego 
gustu, mianowicie do wiadomo%ci wszelkiego rodzaju sztuk wyzwolonych 
tudzie" do wykwintnych ubiorów i$ró"nej mody, a$nawet do literatury, nie 
zawsze sobie w#a%ciwej i$potrzebnej. Nie wie zatem ów cz#owiek m#ody, 
"e gust prawdziwy i$istotny bez wprawy poprzedniczej delikatno%ci zmy-
s#owej, nie tak to #atwo daje si' nabywa&, st!d te" najcz'%ciej wydarza si', 
i" to z$fa#szywej pretensji do gustu zara"a si' ów m#ody cz#owiek zbytkiem 
wymys#ów, jakoby do tonu i$mody wielkiego %wiata nale"nych, a$co naresz-
cie na stracie samej ojczystej fortuny nieraz zwyk#o si' ko)czy&. Na takie 
to przyk#ady, w$ci!gu "ycia swego starzec patrz!c ustawicznie podobno nie 
darmo z$Cyceronem wywo#uje O! czasy! O! obyczaje. 

A$"e mówi#o si' tu dot!d, o$tej tylko m#odzie"y, która jeszcze na 
terminie swej dojrza#o%ci nie stan'#a, wi'c gdy dojdzie do niej, tedy wów-
czas zaiste ani sam Ojciec, ani te" starzy ludzie nie zaprzeczaj! wcale tej 
prawdy, "e tej to m#odzie"y wszelkie na potem poznanie ludzi starszych jest 
potrzebne, sama bowiem ich staro%& zdaje si' nawzajem zdrowszym "y& 
powietrzem. Nale"y za% tu o$tym domy%la& si', "e ów cz#owiek z$gotowymi 
oraz szlachetnymi przymiotami do tego towarzystwa wst'puje, jako to: 
z$wszelk! obyczajno%ci!, nie mniej z$#agodnym humorem i$z$przyzwoit! 
skromno%ci!, a$wtenczas rzecz niepodobna, aby najzazdro%niejszym nawet 
ludziom taki cz#owiek nie podoba# si', je"eli za% przy tym powierzchow-
no%& jego ozdobiona b'dzie tonem uczciwym, tedy wówczas, na takiej 
m#odzie"y sami najprzód starzy ludzie zwykli wiele zyskiwa&, gdy" to od 
niej dopiero, rzetelny dla siebie ho#d respektu i$powa"enia odbieraj!, a$za to 
nawzajem wyp#acaj! si' owi starzy ludzie tym, "e swe wyroki na ich zas#ugi 
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pisz!, niemniej o"charakter ich jako te# o"rozum i"widoczn! obyczajno$%, 
surowo wprawdzie, ale sprawiedliwie decyduj!, zgo&a oni to zapowiadaj!, 
czym to s! teraz owi m&odzi ludzie, i"co z"nich by% mo#e, poniewa# za$ na 
takowym wyrokowaniu rzadko si' kiedy myl!, przeto zacny m&odzieniec, 
nie zwyk& nigdy ich kresk! pogardza%. 

Z"tych zatem uwag m&odzie# z"tego tylko wychowania $mie starych 
ludzi o"dziwaczny w"sk&onno$ciach pos!dza% charakter, gdy raczej dla do-
brej m&odzie#y s! oni Ojcami i"nauczycielami.

Rozdzia! III. Jakie to s" defekta i#wady, które $wiat starcom 
zwyk! zarzuca%

Prawda jest, #e osobne defekta i"wady u"starców, które m&odym 
ludziom cz'stokro% niezno$nymi by% si' wydaj!, bez wzgl'du na to, #e owe 
wady nie zrodzi&y si' z"staro$ci!, ale raczej jest to pozosta&o$% (le niegdy$ 
strze#onego dzieci)stwa lub zepsutej m&odo$ci, lub s! to na&ogi $rednie-
go wieku, które w"ci!gu przesz&ej pracy i"ró#nych do$wiadcze) da&y si' 
naby%, a"co wszystko u"starego cz&eka w"wy#szym tylko teraz stopniu zwy-
k&o wyst'powa%, tego rodzaju odzywaj! si', jako to: Pierwsza taka wada 
niby jest: #e samorz!dztwa, tudzie# ustawicznego dla siebie respektu s! 
chciwi; a"tu z"pierwszej wady gotowi oni na wszystkich m&odych ludzi 
o"to wszystko gniewa% si', co by si' pod&ug ich woli i"pod&ug ich g&owy 
nie dzia&o, znajduj!c niby wsz'dy b!d( brak rozumu, b!d( do$wiadczenia, 
atoli, je#eli si' zwa#y, #e ów starzec by& albo jest Ojcem lub bywa& Panem 
albo Zwierzchnikiem niegdy$ w"cywilnych albo te# wojskowych s&u#bach, 
tedy tu &atwo jest znale(%, #e owe wady starego Cz&eka z"jego to tylko daw-
nego starsze)stwa odzywaj! si', a"staro$% potwierdzaj!c mu, jakoby taki 
rozum chce tym $mielej b&'dy m&odych ludzi rozstrz!sa%, atoli insza rzecz 
jest, gdy starzec, nie postrzegaj!c w"sobie si& duszy swej os&abienia, sa-
mochc!c zrz'dzi i"krzywi si' na wszystko. Niemniej chciwo$% tak#e owa 
ustawicznego respektu nie mo#e by% tak#e za now! wad' staro$ci uwa#ana, 
bo któ# o"tym nie wie, #e cz'stokro% ju# w"dzieci)stwie albo w"m&odo$ci 
by&a niektórych starców g&owa nabita wielko$ci! rodu lub maj!tku, lub te# 
mo#e pó(niej otrzymane z"przywileju tytu&y i"honory tak sw! dum! dusz' 
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s!abo"ci# zarazi!y, i$ teraz stary nawet wiek nie jest zdolny onej uzdrowi%. 
Drugim zarzutem wzgl&dem starców bywa, $e oni zwykli stare tylko swoje 
obyczaje chwali%, a'nowych nienawidz#. Przecie$ najcz&"ciej tu oni prawd& 
gadaj#, jak o'tym by!o w'przesz!ym Rozdziale, stawiaj#c sobie w'podobie(-
stwie owego niegdy" Senatora Rzymskiego, którego gdy zapyta! Juliusz 
Cezar, po co wszed! do Senatu, kiedy sam si& tylko sprzeciwia, na to on 
mu odpowiedzia!, i$ wszed! dlatego, $e staro"% jego od wszelkiego go sen-
tymentu boja)ni uwalnia, równie wi&c i'nasi starcy nie chc# i'nie mog# tego 
ukry%, ile to stare ich niegdy" obyczaje, a'które niekiedy cnot& zast&powa!y, 
s!abniej#, jako to np. i$ to za ich niegdy" wieku, do prawa uczciwo"ci nale-
$a!o religi&, rz#d i'mi!o"% pokoju publicznie szanowa%, a'teraz to wszystko 
zdaje si& w'zepsucie przechodzi%, niemniej, i$ przedtem Synowie ich "ci"le 
Ojcom swym pos!usznymi byli dzie%mi, teraz chc# si& oni za przyjació! 
uwa$a%, na koniec, i$ same formu!y dzisiejszej obyczajno"ci raczej tylko 
Logik& passyów zawieraj#, ale nie t& otwart# szczero"%, jaka ich Ojcom 
by!a w!a"ciwa – atoli zarzut tej wady staje si& wówczas sprawiedliwym, gdy 
starzec z'samego tylko uprzedzania i'przes#du usi!uje gani% nowe obyczaje, 
bo miesza si& on wówczas zuchwale do praw nowej generacji, które je$eli 
moralno"ci nie przeciwstawiaj# si&, tedy odpowiedzialn# swym Ojcom 
by% nigdy za nie nie mo$e. 

Trzeci zarzut wady przeciwko starcom jest, i$ oni zabaw i'weso!o"ci 
m!odych ludzi cierpie% nie zwykli, tu zdaje si&, $e do okazji tego zarzutu 
ci tylko starcy nale$#, którzy m!odo"% swoj#, tak co do cia!a, jako i'duszy 
rozmait# niegdy" rozpust# nadwer&$yli, st#d teraz niewinne nawet m!o-
dzie$y zabawy i'swywole nie mog# w'ich oczach stawa% si& przyjemnymi. 
Starzec przeciwnie niegdy" cnotliwego $ycia, zwyk! wówczas ca!# raczej 
rozkosz i'pociech& czu%, gdy w'zabawach m!odych ludzi przypomnie% so-
bie razem mo$e wonno"% kwiatu swego niegdy" m!odocianego, niemniej 
sami Rodzice mo$e by si& pr&dzej zestarzeli, gdyby ich niekiedy dzieci 
swoj# swywol# rze"ko"ci im nie powraca!y, atoli, zgrzeszyli by oni wten-
czas, gdyby ci$ starzy ludzie, z'powagi wieku swego wyst&puj#c, usi!owali 
razem m!odo"% na"ladowa%, gdy$ tylko dowodziliby, $e nie starali si& nigdy 
nauczy% samych siebie szanowa%. 
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Czwarty zarzut: wady wzgl!dem starców jest, jakoby oni zawsze 
surowego i"ostrego byli humoru to# niecierpliwi i"uparci – tu najprzód 
na surowy i"ostry humor odpowiada si!, i# nie zawsze one staro$% rodzi, 
lecz ju# dawniej rozmaity sk&ad temperamentu zrodzi&, to# niecierpliwo$% 
i"upór nie zawsze s' tak#e nowym zarodem staro$ci, lecz s' raczej (ród&em 
z"tego tylko niegdy$ wychowania, wszak#e staro$% w"swój przywilej tym 
$mielej tylko chce je teraz mie$ci%, #e si! s'dzi mie% wi!cej rozumu od 
drugich, a"tu zostaje doda%, #e powy#sze wady tym bardziej w"owym starcu 
na #adne nie zas&uguj' odpuszczenie, je#eli on w"ci'gu swego wieku #ad-
nej sobie chwa&y w"niczym nie umia& wyjedna%, lub #e jest uparty z"braku 
o$wiecenia. 

Pi'ty zarzut zwyk& si! starcom przyznawa%, i# &akomstwa s' przyja-
ció&mi, która to wada ob&'kanie imaginacji oznacza z"nieufno$ci i"chciwo$ci, 
a"co wszystko po(niej sknerstwo wspiera. Wszak#e wyda si! i"ta wada mniej 
by% s&uszn', je#eli si! zwa#y, i# to nie sam wiek bywa onej win', ale raczej 
os&abienie innych nami!tno$ci, jako to: #e u#ycie rozrywek ju# si! staro$ci 
sprzykrzy&o, to# #e #ycie towarzyskie ju# mu przesta&o przynosi% s&odycz, 
#e nareszcie do$wiadczona mo#e nieraz niewdzi!czno$% ju# w"nim umo-
rzy&a ch!% dobrze czynienia. Co si! tyczy samego imienia &akomstwa, tedy 
wiedzie% trzeba, i# to jest dziecko dopiero owych czasów, kiedy pieni'dz 
zacz'& to znaczy%, co niegdy$ rzetelne bogactwo znaczy&o, a"tu kruszec za 
sam' sw' trwa&o$%, tyle od &akomstwa zosta& polubiony, i# niekiedy swemu 
posiadaczowi pr!dzej radzi n!dz! znosi%, ni# si! swego tkn'% skarbu, za 
to te# chciwo$% najcz!$ciej w"jednym grobie z"swym lubigorszem bywa 
chowana. 

Szósty zarzut wzgl!dem starych ludzi jest, jakoby ustawicznej pe-
danterii, z"tego uprzedzenia, i# to oni tylko sami wszystko wiedz' i"umiej', 
a"tymczasem tego Pedanta nauka i"wiadomo$% najcz!$ciej na takiej tylko 
stoi wyspie, #e nie b!d'c zdolny przeskoczy% z"niej do innego brzegu, czyli 
do innego zwi'zku nauk, raz na raz o"jednej tylko rzeczy rozprawia, atoli 
widzimy, #e ta wada cz!sto oraz m&odych ludzi czepia si!, a"starzec tym 
ch!tniej on! potem do swej us&ugi przybiera, i# s'dzi si! z"swego wieku 
by% ucze)szym. 
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Siódmy nareszcie zarzut, obwinia starców o!s"abo#$ do gus"ów i!za-
bobonno#ci albo raczej obwinia o!t% s"abo#$, i& cz%stokro$ zwykli wiar% 
swoj' w!obserwach religijnych do takich niekiedy drobnostek przywi'-
zywa$, których pocz'tku albo nie potwierdza czysto#$ religii, albo onych 
wyrzeka si%. Atoli, tu warto najprzód nad tym zastanowi$ si%, i& owa wada 
najcz%#ciej od pierwszych piastunek bierze swe nasiona, które potem w!ci'-
gu dalszego &ycia wieczn' niejako s"abo#$ umys"u w!serce wkorzeniaj'c, 
nareszcie on% do samej przenosi staro#ci i!tym "atwiej dojrzewa$ pozwala, 
gdy& ów cz"owiek nie chcia" jakoby o!tym wiedzie$, &e pokój serca jego 
tam bywa pewniejszy, gdzie on samym tylko rozkazom i!radom swej reli-
gii usi"uje by$ pos"usznym, przecie& z!drugiej strony, je&eliby ów starzec 
z!religijnego tylko przekonania szed" za znakami swych b"%dów, tedy by on 
nie móg" by$ ca"kowicie winnym, gdy&by zawsze dowodzi", &e religi% swoj' 
uwa&a nie tylko by$ gwarantk' swojej niewinno#ci ale oraz pocieszyciel-
k' swych cierpie(, zgo"a dowodzi"by on, &e zmys"y jego koniecznie tego 
wymagaj', aby niewidzialno#$ obiektów by"a mu niejako bli&ej w!formach 
widzialnych przedstawiona. 

Mo&na tu zapewni$, i& to nie jest jeszcze zupe"ny zbiór wielu innych 
wad, które #wiat zwyk" starym ludziom zarzuca$, lecz o!nich ka&dy pó)niej 
tym "atwiej dowie si%, gdy sam kiedy# z!rozumem zacznie by$ starym.

Rozdzia! IV. Sk"d to imi# nudów powstaje i$jak" z$nich kl#sk# 
staro%& ponosi

Ta s"abo#$, która oznacza si% imieniem nudów, chocia& w!ka&dej 
porze wieku cz"eka niekiedy udr%cza, przecie& na tym miejscu mo&na przy-
da$, i& od niej staro#$ tym wy&sz' kl%sk% odbiera$ zwyk"a, je&eli jeszcze 
i!to si% znajdzie, &e z!matk' tych to nudów, tj. pró&niactwem przez wi%ksz' 
niegdy# cz%#$ &ycia swego &y$ lubi"a. Nim si% ta my#l da ni&ej lepiej wy-
t"umaczy$, tymczasem owe imi% nudów, tak si% obja#nia, i& to jest brak 
porz'dku i!planu &ycia, a!zatem, sam czas, z!którym &yje si%, to& w"asne 
Jestestwo  prawie wówczas znienawidzaj' si%, a!skutkami tej choroby s' 
lub &e umys" z!tego cz"owieka, najcz%#ciej w!tym razie w!swych my#lach 
na drog% wad przechodzi, lub &e samemu nawet cia"u liczne przyspiesza 
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defekta. Tu same Pismo !w. wyda"o ju# niegdy$ swój wyrok na pró#niac-
two, #e onego tyle nale#y si% strzec, co niewierno$ci, tudzie# nale#y nim 
tyle pogardza&, jak owym nieu#ytecznym drzewem, któreby tylko ogniska 
warte by"o, tu znowu, sama natura zdaje si% pró#niaka w'tym osobno kara&, 
i# #ycie jego niejak($ obumar"o$ci( zara#a, nareszcie stan owej choroby 
nudów w'tym jeszcze bywa smutny, #e nawet najwi%ksza fortuna i'onej roz-
kosze nie s( zdolne da& rady uzdrowienia, owszem bogacza to najcz%$ciej 
momenta #ycia jego s( bez pokoju, a'pokój bez pociechy, niemniej co u'pra-
cowitego cz"eka uwa#a"by si% czas by& skarbem, tedy na niego wówczas jak 
gdyby jaki ci%#ar podatkowy zwyk" spada&. Nadto owa choroba nudów 
bywa jeszcze tym niebezpieczniejsza, gdy tego opanuje, kto mniej posiada 
geniuszu, rozs(dku, rozumu i'talentów, bo natenczas duch jego nie ma si% 
czym zabawi&, a'tu razem i'przeznaczenie duszy naszej zawodzi si%, która 
zawsze my$le& musi, a'której "a)cucha nauki tylko po#yteczne dla siebie 
samego i'spo"eczno$ci, niezwyk"y przerywa&, jako# w'tym to celu sama 
"askawa opatrzno$& raczy"a nam przymiot ciekawo$ci udzieli&, i#by przez 
ni( i'przez prac% do niej stosowne, stan nasz i'nasza szcz%$liwo$& ulepsza"y 
si%, to# aby mi"o$& nauk nawet do podesz"ego wieku nas nie porzuca"a, 
zw"aszcza, i# to dopiero istotnie w'tym wieku cz"owiek zaczyna czu&, #e 
dusza Jego jest g"ówn( jestestwa jego cz(stk(, przeciwnie, je#eliby dusza 
mianowicie w'starcu, jakoby nie #y"a, tedy by to wyra*ny stanowi"o dowód, 
#e #ycie Jego niegdy$ istotnie na pró#niactwie up"yn%"o, niemniej on by to 
by" tym starcem, co swe #ycie mo#e nazwa& s"usznie ci%#arem. W'takim to 
oraz stanie inne przy tym przykro$ci same z'siebie zwyk"y powstawa&, jako 
to, #e cz"owiek ów bez nauki lub bez innych przyjemnych przymiotów, traci 
najprzód t% pociech%, i# mu trudno przychodzi swe my$li, czucia i'opinie 
drugim komunikowa&, a'w'czym dar mi"o$ci w"asnej zwyk" nam ca"( roz-
kosz przynosi&, po wtóre, #e w'tym stanie #aden by si% zwi(zek przyja*ni 
nie nadarzy", a'wówczas nie mia"by komu trosków serca swego zwierza&, 
przydajmy do tego nareszcie to jeszcze, #e same oraz zdrowie niekiedy tego 
wymaga, aby cz"owiek dla zasilenia umys"u i'si" swoich, z'w"asnymi tylko 
odpoczywa" my$lami, owszem, pracowici ludzie lub te# wy#szym czuciem 
obdarzeni, cz%sto nawet umy$lnie takiego szukaj( ustronia, a#eby z'sob( 
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tylko samemi u!yli rozrywki, wszak!e ów cz"owiek, co nie uczy" si# od 
m"odo$ci wieku swego tak my$le%, aby si# potem z&sob' umia" bawi%, nie 
potra( wcale na potem powy!szych znale)% rozkoszy, tj. mianowicie sta-
ro$% nie potra( zacz'% !y% spokojnie i&szcz#$liwie, atoli przeciwnie, starzec 
obdarzony sam' pami#ci' po!ytecznych niegdy$ dla spo"eczno$ci us"ug 
a&wzgl#dem siebie dobrych czynów, które wykonywa", $mia"o gotów do 
ko*ca !ycia swego surowego oraz wygl'da% s'du, którego nie$miertelno$% 
duszy jego zwyk"a oczekiwa%.

Rozdzia! V. W"czym i"przez jakie #rodki starzec jest w"stanie 
uprzyjemnia$ swe %ycie 

Gdyby w& tym miejscu mia" si# da% spis $rodków uprzyjemnie-
nia !ycia ludzi wieku $redniego, tedy by si# im w&krótko$ci powiedzia"o, 
!e przyjemno$% Ich !ycia szczególniej na tym zawis"a, 1o !e maj' mie% 
dom nie bardzo wielki, ani te! nadto szczup"y, tudzie! nie maj' si# w&nim 
$wieci% !adne zbytki, na które si# zwyk"o tylko sadzi% dumne bogactwo. 
2o Wiedzie% maj', !e istotna szcz#$liwo$% na maj'tku wtenczas si# tylko 
znajdzie, gdy go ma tyle, i! mu na !ycie uczciwe bez przepychu wystarczy, 
niemniej, aby dozwala" obowi'zywa% sobie przyjaciela i&razem zapomaga% 
ubo!szych. 3o Aby za przyjació" swych tych tylko uwa!a", co s' zgadzaj'ce-
go si# z&nim humoru, co s' oraz dyskretnymi, to! z&roztropno$ci' weseli, 
nie zazdro$ni i&nienawisni? 4o Tego to cz"eka czyni oraz !ona szcz#$liwym 
w&ów czas, gdy w&posiedzeniach zwyk"ych wyda si# by% przyjemnych przy-
miotów, to! mi"a, skromna, weso"a, powa!na, o$wiecona, to! dla swych 
s'siadek ludzka, nie wynios"a i&nie harda nade wszystko. 5o Przyjemnem 
tego! cz"eka stanie si# !ycie, je!eli si# chroni% b#dzie wszelkich prawnych 
k"ótni i&je!eli nie b#dzie unosi% si# !adn' dla nikogo nieprzyja)ni' – atoli, 
!e ten rozdzia" ma tyko nale!e% do tych tyko $rodków, które starcom uprzy-
jemnia% maj' !ycie, za czym wypada tu natychmiast najprzód wystawi% 
sobie obraz owego starca, i! to on jest weso"y, rozs'dny i&wcale wolny od 
z"ych na"ogów staro$ci – wprawdzie weso"o$% dwojakiego jest rodzaju, 
pierwsza duszy, druga rozumu i&pióra, to jest: gdy weso"y pisarz bystro$% 
swego dowcipu razem umie stylem zabawnym i&weso"ym ozdabia%, atoli 
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nasz starzec, do pierwszej tu tylko nale!y weso"o#ci, to jest: gdzie on zdaje 
si$ oznajmia% rozkosz serca swego. 

Tu nie nale!a"oby natychmiast w&tpi%, i! on w'tym spokojno#% 
zacz&", !e maj&c !on$ i'dziatki, pewnie ju! na przypadek swej #mierci sieroc-
two onych zabezpieczy" lub dla fortunki swej takiego oznaczy" dziedzica, 
i!by go po #wiecie za pozwy s&dowe, nie mog"y szuka%. Zgo"a jest tu mowa 
o'tej niby dyspozycji zagrobowej, której nasz starzec wcale nie l$ka" si$ 
wcze#niej sobie u"o!y%. W'tym to stanie, niech ów nawet samotne sobie 
!ycie obierze, tedy i'wówczas znajdzie si$ on szcz$#liwym, je!eli go zaota-
cza% b$d& przyjaciele i'znajomi, czyli! oni widok wspanialszy znajd&, jak 
zapatruj&c si$ na tego starca, który z'ca"& godno#ci& przep$dzi" swe !ycie 
albo je!eli ów z'cz"ekiem równego sobie wieku, i'którzy jedn& #cie!k& ho-
noru i'cnoty przechodzili zajdzie w'rozmowy, czyli! te rozmowy nie b$d& 
to samo znaczy%, co !ywa historia.

 Przy tym do tego to starca je!eli si$ zgromadzi m"odzie!, wi$c i'tu 
on z'dobroci& on$ przyjmie, z'cierpliwo#ci& on$ s"ucha i'uczy z'rozkosz&, 
s"owem, komu si$ tylko zdarzy z'tak& staro#ci& obcowa%, tedy nie mo!e 
bez wzruszenia na w"os siwy onej pogl&da%, !eby razem nie postrzega", !e 
wiek niegdy# jego m"ody nawet na te pó(ne lata jego blask swój odbija.

Nareszcie, niech ten!e starzec w'jakiejkolwiek pozostanie kondycji, 
tedy przytomno#% Jego wsz$dy i'zawsze, nie mo!e nie przymusza% duszy 
cnotliwej do swego respektu, a'w'#rodku swej familii zas"uguje on, aby 
nawet za patriarchalne jestestwo by" uwa!any, wszak!e oraz same Ksi$gi 
)wi$te, nie przestaj& tych nauk powtarza%, i!by cz"owiek m"ody przed siw& 
g"ow& powstawa", niemniej aby onej radami i'przestrogami nie pogardza", 
i!by na koniec o'ten wiek troskliw& zawsze zachowywa% pieczo"owito#%, 
zw"aszcza, !e ów to starzec istotnie do ko*ca nawet wieku swego, a'szcze-
gólniej ten, który na pracy publicznej si"y swoje starga", nie przestaje 
by% tym luminarzem, który sprawiedliwo#% zwyk" o!ywia% a'nieprawo#% 
przestrasza%. 

Zaiste taka staro#% samej #mierci nie zwyk"a si$ wzdryga%, tudzie! 
r$ce swoje martwe na to tylko wyci&ga, aby swych krewnych i'przyja-
ció" z'którymi si$ rozstaje móg" pob"ogos"awi%. Sama niegdy# staro!ytna 
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historia, chc!c nam pi"kny przyk#ad podobnego szcz"$cia starców wy-
stawi%, przywodzi Symiliusa s#awnego niegdy$ m"&a i'wodza, za czasów 
Trajana i'Hadriana, który gdy dla zbyt podesz#ego wieku swego oddaliwszy 
si" od us#ug publicznych, uda# si" potem na ustronie, aby móg# w'nim reszt" 
&ycia swego spokojnie uko(czy%, wi"c po kilku leciech spoczynku, widz!c 
si" by% bliskim $mierci, nakaza# na grobowcu taki sobie po#o&y% napis, „&e 
wprawdzie przep"dzi# on &ycia swego znaczny poczet lat, atoli istotnie 
&y# tylko lat siedem”, a'tu da# on pozna%, i& to tylko ta reszta lat &ycia jego, 
mog#a si" by#a dla niego nazwa% szcz"$liw!.

Rozdzia! VI. Powody, dla których Starcowi imi" #mierci mniej 
straszne wydawa$ si" powinno

Na to, aby cz#owiekowi staremu nie wyda#a si" $mier% by% straszn!, 
powinien on koniecznie wprzód przekona% si" o'fundamentach swej reli-
gii, tudzie& &e ona jest $wi"ta i'potrzebna.

Jako& to imi" religii tak si" obja$nia, i& to ona jest najprzód cz#o-
wieka o$wieconego w#a$ciw! )lozo)!, a'reszty ludu sam! m!dro$ci!, dla 
pierwszego daje ona granice wszelkim zg#"bianiom, odpowiadaj!c razem 
uczuciom duszy, wgl"dem drugiego za$ jest ona sama przewodnikiem 
niewiadomo$ci, obro(czyni! niewinno$ci lub nadgrod! i'pociech! tego, 
w'czym kto jest dobry, albo nieszcz"$liwy, nareszcie ona to jest, co przed 
oczy cz#eka stawia to Bóstwo przez wiar", które nad jego wol! i'nad jego 
my$l!, najwy&sze utrzymuj!c panowanie, tudzie& w'najwy&szym jeste-
stwie wskazuj!c Ojca, tym samym do wszystkiego dobrego naprowadza 
i'wszystkie nasze cnoty doskonali, s#owem, jest ona tym jedynym dobrem, 
co rozkosz duszy i's#odycz pokoju zaprowadza. 

St!d sami niegdy$ )lozofowie na wielko$% naszej religii ten wydali 
wyrok, „&e gdyby w'jakim narodzie nie wierzono w't" Opatrzno$%, która 
$wiatem rz!dzi, to& która najskrytsze zna serca poruszenia, niemniej która 
ma kara% w'przysz#ym &yciu przest"pstwa a'nadgradza% cnoty, wi"c tam 
&adne dobre obyczaje nie mog#yby si" da% znale*%, tudzie& za dobr! wiar" 
w'przysi"gach nic by nie r"czy#o, to& imi" poczciwo$ci nic by tak&e nie 
znaczy#o, nareszcie sam rz!d nie znajdowa#by &adnego zaufania”. 

Dnie Staro!ci czyli jak i w czym stan owego wieku...
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Z!tego to powodu nie ma "adnego na #wiecie k$ta, aby nie uzna-
wano albo nie przeczuwano bóstwa czyli rz$dcy najwy"szego %wiata, a!tu 
znów sam rozum ka"e przyzna&, i" to tylko religia chrze#cija'ska szcze-
gólniej powy"sz$ zawiera #wi(to#& i!chocia" z!jednej strony ma ona swoje 
niedo#cig)e dogmata, tedy z!drugiej strony Ewangelia onej jest Ksi(g$, co 
nie tylko naj)atwiejsz$ jest do poj(cia, ale razem nauki jej do samego serca 
przechodz$, bo ucz$ "y& poczciwie i!nie tylko duchownym jestestwem, lecz 
razem i!doczesn$ nasz$ egzystencj$ zatrudniaj$ si(, gdy" religia i!moralno#& 
s$ w!niej jedn$ i!t$ sam$ rzecz$. 

Dlatego najg)ówniejsi nawet nieprzyjaciele tej religii, nie mogli 
zaprzecza&, "e wszelkie w!niej przykazania s$ dobrodziejstwem niebios, 
niemniej, i" to dopiero za jej pomoc$ powsta)y rz$dy istotnie towarzyskie, 
to" w!prawach odkry)a si( w)asno#&, a!wzgl(dem cz)owieka pokaza)a si( 
owa nadzieja, i" on mo"e by& od z)ego do dobrego naprowadzony, póki 
g)os religii do jego b(dzie wchodzi& serca. Wszak"e ów to chrze#cijanin, 
t( jeszcze z!swej religii otrzymuje )ask(, "e im wy"ej on sw$ my#l do swego 
podnosi Stwórcy, tedy tym wi(cej dusza jego wznosi si( i!niejako podra-
sta, to" znów zastanawia& si( nad jego sprawiedliwo#ci$ jest ju" jedno, co 
chcie& by& sprawiedliwym, to" niemniej rozmy#la& nad jego dobroci$ jest 
tak"e jedno, co ju" by& dobrym. 

A!"e podoba)o si( naszemu Stwórcy naszej Egzystencji dwa niby 
przeciwne sobie punkta oznacza&, z!których pierwszy daje pocz$tek "ycia 
a!drugi pod imieniem #mierci te same potem przecina "ycie i!niejako one 
po"era, wi(c i!na tak$ sytuacj( nie opu#ci)a nam nasza religia wczesnych 
do pociechy udzieli& #rodków, jako to, "e 1o radzi wszelk$ wzgard( o!dobra 
i!szcz(#cie tego #wiata zachowa&, a!tak przestrzega, i"by serce nie #mia)o 
do tych marno#ci przylega&, które wyrok #mierci ka"e kiedy# opu#ci&. To" 
2o zalecaj$c #cis)e na ca)e "ycie cnót zachowanie, tym samym dusz( nasz$ 
w!t( odwag( zapomaga, i"by pó*niej za strat$ swego nikczemnego siedliska 
nie rozpacza)a. Na koniec 3o nakazuj$c cierpliwo#& i!zgadzanie si( z!wol$ 
Boga o!wszelkie utrapienie tego "ycia a!nawet o!#mier&, niemniej obiecuj$c 
nie#miertelno#& duszy i!nadgrod( za dobre uczynki, wi(c tym samym nas 
ucieszy, a!"e nawet mocarze %wiata od tego powszechnego wyroku #mierci 
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nie zostali wyj!ci, wi!c ju" sami niegdy# poganie o$te prawo podleg%o#ci 
usi%owali, cho& t' uwag! zasila& si!, jak on! niegdy# w$swych Ksi!gach 
Cycero zostawi%, w$tych s%owach, „"e nie masz dla mnie pi!kniejszego dnia, 
jak ów b!dzie, gdzie nam do niebios czyli do zgromadzenia duchów nie-
bieskich przenie#& si!, bo to mnie od k%opotów i$ka%u ziemskiego uwolni”. 

Koniec

Autor dzie%ka tego mieszka we wsi Grz!dzie Cyrku%u Lwowskiego 
i$ "yczy sobie drukowa& to" dzie%ko w$ drukarniach Lwowskich albo 
w$Przemyskich.

Ignacy Czerwi(ski K.[awaler] O.[rderu] L.[eopolda]

Imprimatur {?} [1823]

Opracowa%y:
Ma%gorzata Rygielska, Gra"yna Wilk
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O!Dniach Staro&ci… – zapomnianym 
r$kopisie polskiego etnografa1

Oko$o roku 1770 przychodzi na %wiat Ignacy Lubicz Czerwi'ski. 
Umiera najprawdopodobniej w(roku 1834, pozostawiwszy po sobie 

szereg drukowanych dzie$ i(co najmniej kilka do dzi% nie opublikowanych 
r*kopisów. Pozostaje wci#+, pomimo wielu prac, które powsta$y i(powstaj# 
na jego temat, postaci# niezbyt znan#, cho& nie ulega w#tpliwo%ci, +e za-
s$uguj#c# na uwag*. Z(jego obszernej twórczo%ci, z(uwagi na pro,l tomu, 
wybieram zaledwie jeden tekst, który dot#d, o(ile mi wiadomo, nie sta$ 
si* jeszcze przedmiotem re)eksji badaczy. Napisany oko$o roku 1823, 
znajduje si* on w(zbiorze r*kopisów Biblioteki Ossolineum i(nosi tytu$ 
Dnie Staro#ci2. R*kopis opatrzony zosta$ odautorsk# adnotacj#, zalecaj#c# 
jego publikacj* w(jednej z(drukarni okr*gu lwowskiego: we Lwowie lub 
w(Przemy%lu, gdzie Czerwi'ski drukowa$ ju+ swe poprzednie dzie$a – do 
realizacji tego zamierzenia nigdy jednak nie dosz$o.

Dnie Staro#ci otwiera skierowany do czytelnika wst*p, w(którym au-
tor przedstawia swoje za$o+enia: „dzie$ka niniejszego zamiarem jest odkry& 
te wszystkie %rodki, które nie tylko ci*+ar wieku, zgrzybia$ego w(wi*kszej 
cz*%ci, mog# istotnie l+ejszym,  ale i(sam# %mier& mog# mu mniej strasz-
n# zrobi&” (s. 107)3. Przy próbach opisu przebiegu ludzkiego +ycia i(jego 

1 O( Ignacym Czerwi'skim jako autorze jednej z(pierwszych monogra,i etnogra,cznych 
pisa$ m.in. A. Posern-Zieli'ski, Kszta"towanie si* etnogra$i polskiej jako samodzielnej dyscypliny 
naukowej (do 1939 r.), w: Historia etnogra$i polskiej, red. M. Terlecka, Wroc$aw 1973, s. 49 i(n.

2 Czerwi'ski Ignacy Lubicz, Dnie Staro#ci czyli jak i'w'czem stan owego wieku zdolny jest reszt* 
/ycia uprzyjemnia&, Biblioteka Zak$adu Narodowego im. Ossoli'skich we Wroc$awiu, rps, sygn. 
850/I, k. 59–74. 

3 Je%li nie zaznaczono inaczej, cytaty w(artykule pochodz# z(tekstu Ignacego Czerwi'skiego 
opublikowanego w(niniejszym tomie.  
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charakterystycznych etapów, posi!kuje si" autor wiadomo#ciami z$zakresu 
szeroko poj"tych nauk przyrodniczych. Jednocze#nie, przybli%aj&c czytel-
nikowi proces starzenia si", przywo!uje „ro#linn& metaforyk"” i$pos!uguje 
si" porównaniem, które umo%liwia mu wyeksponowanie cech wspólnych 
cz!owieka i$drzewa:

s!uszna rzecz jest wprzód wyja#ni', od którego to punktu (ycia swego 
zaczyna Cz!owiek imi" staro#ci przybiera', póki nareszcie, zatkane 
sokami kana!y nie wstrzymaj& onych biegu i$póki na koniec zepsucie 
tych%e soków i$utracona w$nerwach czu!o#', nie przymusz& duszy, i%by 
z$tym roz!&czy!a si" cia!em, które nie jest zdolne odt&d da' si" rz&dzi', 
a$to jest, co przyrodzon& #mier' sprowadza, czyli ów punkt, gdzie ka%-
dy z$nas do najwy%szego stopnia dojrza!o#ci si! swoich przyszed!szy, 
zaczyna wprzód do staro#ci, a$potem do zgrzybia!o#ci nachyla' si", a% 
nareszcie na kszta!t drzewa próchnieje (s. 108).

Nak!adaj& si" tutaj na siebie: próba racjonalnego wyja#nienia proce-
su starzenia si" cia!a, z$wykorzystaniem aktualnych odkry' medycyny oraz 
wyobra%enie staro#ci, w$którym postawa cz!owieka zmienia si" z$wyprosto-
wanej w$pochylon&, przygarbion&, chyl&c& si" ku ziemi. Porównanie %ycia 
cz!owieka do %ycia drzewa nie jest niczym nowym, by' mo%e, jak zauwa%a 
Anna Gomó!a4, wynika ono z$przyj"cia modelu drzewa jako modelu cz!o-
wieka. Wertykalno#', zwi&zek z$ziemi& („ukorzenienie” rozumiane tak%e 
jako poczucie wi"zi z$okre#lonym miejscem, a$tak%e !&czno#ci z$natur&), 
a$jednocze#nie zwrot ku sferom nadziemskim, skierowanie ku niebu, upo-
dabnia cz!owieka do rosn&cego drzewa. Cz!owiek, w$toku swego rozwoju, 
uzyskuje pionow& postaw", wraz z$up!ywem wieku pochyla si", a$utrata 
lub „zepsucie soków”, tak jak pozbawienie ro#liny wody i$sk!adników od-
%ywczych, doprowadza do stopniowego wi"dni"cia. Takie wyobra%enie 
staro#ci znajduje równie% odzwierciedlenie w$leksyce: mówi si" o$zasuszo-
nej staruszce, o$czerstwym staruszku, czasem u%ywa si" deprecjonuj&cych 

4 A. Gomó!a, Cz!owiek i"drzewo – re#eksje o"podobie$stwie i"upodobaniach, „Studia i$Materia!y 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le#nej” 2011, z. 4, s. 106–113.
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wykrzyknie! b"d# wyra#nie obra#liwych epitetów, np. ‘stare próchno’. 
Okre$lenia owe maj" tak%e charakter metaforyczny: wskazuj", cho& nie 
wprost, %e ludzkie cia'o wraz z(up'ywem lat podlega wp'ywom czasu i(po-
dobnie jak tkanki ro$lin (czy zwierz"t) niszczeje. Stopniowe wysychanie, 
brak równowagi pomi)dzy poszczególnymi elementami ludzkiego organi-
zmu, przypisuje staro$ci ju% Kartezjusz, który w(Opisie cia!a ludzkiego tak" 
przedstawia' diagnoz), t'umacz"c „Jak si) starzeje i(umiera ze staro$ci”:

Wraz z(post)puj"c" staro$ci" w'ókienka buduj"ce cz)$ci twarde kurcz" 
si) i(coraz silniej sklejaj" si) ze sob", tote% osi"gaj" wreszcie taki sto-
pie! twardo$ci, %e cia'o zupe'nie przestaje rosn"&, a(tak%e nie mo%e si) 
od%ywia&; dochodzi zatem do takiego zak'ócenia równowagi mi)dzy 
cz)$ciami twardymi a(cz)$ciami p'ynnymi, %e sama ju% staro$& k'adzie 
kres %yciu5.

Czerwi!ski przyrównuje organizm ludzki do %ywego, rosn"ce-
go drzewa. Jednocze$nie zwraca uwag) na podlegaj"cy niekorzystnym 
zmianom stan „w'ókienek” czyli *brów i(zmniejszenia przewodnictwa 
nerwowego6. Staro$& i($mier& pojmuje Czerwi!ski jako naturaln" konse-
kwencj) %ycia, s" one bowiem „przyrodzone”, w'a$ciwe naturze. Podobne 
pogl"dy wyra%ali nie tylko staro%ytni *lozofowie7, ale i( nowo%ytni 

5 R. Descartes, Cz!owiek. Opis cia!a ludzkiego, prze'. A. Bednarczyk, Warszawa 1989, s. 101. 
Ten sam fragment cytuje Jean-Pierre Bois, opatruj"c go nast)puj"cym komentarzem: „na ko!cu 
rozprawy Cz!owiek, napisanej w(roku 1633, lecz wydanej dopiero w(roku 1662 [chodzi o(wydanie 
w( j. francuskim – M.R.], Kartezjusz uto%samia cz'owieka z(przemy$lnie zbudowanym automatem 
[...]. Ust)p 23 [...] obja$nia proces starzenia si) zu%yciem, któremu podlega maszyna, a(szczególnie 
twardnieniem jej trybów [...]”; J.-P. Bois, Historia staro"ci: od Montaigne’a#do pierwszych emerytur, 
prze'. K. Marczewska, Warszawa 1996, s. 23.

6 W( pracach Czerwi!skiego brak jednoznacznych porówna! cz'owieka do sprawnie 
dzia'aj"cej maszyny. Wydaje si), %e autor Dni Staro"ci jest jak najdalszy od stwierdzenia, i% cz'owiek 
to po prostu „%ywy obraz perpetuum mobile” (zob. J.O. de La Me+rie, Cz!owiek – maszyna, prze'. 
i( przedm. S. Rudnia!ski, Warszawa 1984, s. 70), którego prawid'owe i( d'ugie funkcjonowanie 
zale%y m.in. od optymalnego wykorzystania dostarczanych pokarmów. U%yte przez Czerwi!skiego 
sformu'owanie „utracona w(nerwach czu'o$&” pozwala jednak przypuszcza&, i% przynajmniej s'ysza' 
on o(odkryciu zjawiska pobudliwo$ci nerwowej.

7 „,ycie nasze ma swój ustalony bieg, a(droga natury jest jedna i(prosta”. Cyceron, Katon 
Starszy o# staro"ci, prze'. Z. Cierniakowa, przypisy M. Szyma!ski, w: Pochwa!a staro"ci, Warszawa 
1996, s. 44.
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przyrodoznawcy. Georges Louis Leclerc de Bu!on podrozdzia" swego 
najbardziej chyba znanego dzie"a, po#wi$cony staro#ci i%#mierci cz"owieka: 
Histoire naturelle de l’Homme. De la Vieillese et de la Morte rozpoczyna s"o-
wami „Wszystko w%przyrodzie ulega zmianie, wszystko niszczeje, wszystko 
ginie”8. Wyniszczenie cia"a stopniowo prowadzi do #mierci, pojmowanej 
przez Czerwi&skiego jako roz"'czenie duszy z%cia"em, które przestaje by( 
podleg"e jej rozkazom. Dopiero lektura ca"ego r$kopisu, zw"aszcza cz$#ci 
szóstej oraz innych dzie" autora pozwala rozpatrywa( opisany w%cytowa-
nym wy)ej fragmencie dualizm duszy i%cia"a w%kontek#cie chrze#cija&skich 
prawd wiary, przy odrzuceniu koncepcji skrajnie materialistycznych, wedle 
których funkcjonowanie cz"owieka przyrówna( mo)na do sprawnie dzia"a-
j'cej maszyny, np. zegara. Na prze"omie XVIII i%XIX w. podobne podej#cie 
nie by"o niczym nowym: przy próbach zrozumienia ludzkiej egzystencji 
odwo"ywano si$ zarówno do wierze& religijnych, jak i%odkry( z%zakre-
su nauk przyrodniczych. Trudno dociec, a%tym bardziej jednoznacznie 
okre#li(, kiedy „ka)dy z%nas do najwy)szego stopnia dojrza"o#ci si" swo-
ich” dociera, a%wi$c wskaza(, chocia)by umownie, jak mia"o to niegdy# 
miejsce chocia)by na przedstawieniach ikonogra*cznych, kulminacyjny 
punkt ludzkiego )ywota, odk'd cz"owiek zaczyna si$ chyli( ku staro#ci. 
Czerwi&ski nie skupia si$ na precyzyjnym wyznaczaniu np. „po"owy d"u-
go#ci )ycia”. Wr$cz przeciwnie, szukaj'c analogii w%#wiecie zwierz$cym, 
obja#nia:

Przecie) nie ten to jest jeszcze wiek dla cz"eka, który by go mia" prawo 
w%grób natychmiast wpycha(, bo je)eli wzgl$dem zwierz't czwo-
rono)nych )ycie wyrachowane jest, o%sze#( razy tyle przeci'gu, co 
onych pora wzrostu wynosi, tedy wzgl$dem )ycia podobnie Cz"eka, 
bior'c za pierwsz' cz$#( )ycia jego wiek lat 25. powinna by d"ugo#( 
tego )ycia jego najmniej do lat 150. rozci'ga( si$. Na to wprawdzie 
jak dot'd zbyt rzadkie wydarzaj' si$ przyk"ady, za to te) wiek lat 60. 

8 Cyt. za: M. Vovelle, !mier" w#cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po wspó$czesno%", prze". 
T. Swoboda, M. Ochab i%in., Gda&sk 2004, s. 389.
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zwyk! by" u#nas pocz$tkiem wieku staro%ci i#trwa w#tym imieniu, do 
lat 80. lub 90. gdy& odt$d zaczyna si' jego zgrzybia!o%", która je&eli 
do lat 100. dojdzie wi'c taki wiek ma prawo oraz nazywa" si' wiekiem 
najrzadszym (s. 108).

Przewidywania d!ugo%ci ludzkiego &ycia mo&na wi'c dokonywa" 
równie& w#oparciu o#wyznaczniki biologiczne: jednostk$ miary, podobnie 
jak u#zwierz$t czworono&nych mia! by" czas osi$gni'cia maksymalnego dla 
danego gatunku wzrostu cia!a, co zazwyczaj wi$za!o si' tak&e z#pocz$tkiem 
wzgl'dnej samodzielno%ci. Czerwi(ski  pierwszy przystanek ludzkiego 
&ycia ustala na lat dwadzie%cia pi'". Wskazuje równie&, i& za pocz$tek sta-
ro%ci, przyj'!o si' uznawa" wiek ok. sze%"dziesi'ciu lat. Pomi'dzy staro%ci$ 
a#%mierci$ sytuuje Czerwi(ski zgrzybia!o%", towarzysz$c$ cz!owiekowi, 
który osi$ga osiemdziesi$t lub dziewi'"dziesi$t lat. Przekroczenie stu lat 
&ycia, cho" mo&liwe, uznane zostaje za stosunkowo rzadkie:

To, co si' dopiero powiedzia!o, wyja%nia jeszcze dok!adniej 
Tabella stoletnia skróce( &ycia cz!owieka, Pana Wenzla, który %mier" 
sta osób w#jednym jakoby roku urodzonych, pod!ug ró&nej liczby na 
dziesi$tki lat podzieliwszy, gdy przyszed! na siódmy dziesi$tek, wi'c 
nie zostawia ju& wi'cej {wspo!ecznych?} sobie przy &yciu osób, jak tyl-
ko osób sze%", a#od wieku lat osiemdziesi$t, ledwie osób trzy (s. 108).

Nie ma pewno%ci, do którego z#Wenzlów odsy!a nas autor, jed-
nak fakt, i& w# okresie pisania Dni Staro!ci przebywa! na terytoriach 
pozostaj$cych pod zwierzchnictwem cesarza austriackiego, pozwala 
przypuszcza", cho" wymaga!oby to oczywi%cie dok!adniejszych bada(, 
&e móg! mie" styczno%" z#pracami opisuj$cymi m.in. ludno%" Austrii, ta-
kimi jak np. Neueste Landeskunde des Erzherzogthums Oesterreich unter der 
Ems9 Wolfganga Wenzla Karla Blumenbacha. W#ksi$&ce tej odnajdziemy  

9 W.W.K. Blumenbach, Neueste Landeskunde des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ems, 
Wien 1816.
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zarówno spisy ludno!ci, jak i"obliczenia dotycz#ce !miertelno!ci dzieci 
i"ludzi doros$ych, w"tym osób chorych i"samobójców10.

Czerwi%ski, zastanawiaj#c si&, co mo'e by( przyczyn# „ch&ci d$u-
giego )ycia”, o"której wspominaj# *lozofowie, szuka odpowiedzi nie tylko 
w"rozprawach „mi$o!ników m#dro!ci”, ale i"w... „systemacie Czaszkowym”:

morali!ci dostrzegli, i' w"starych ludziach, im wi&cej oni zdaj# si& 
zbli'a( do +mierci, tym wi&ksza razem zdaje si& odzywa( w"nich chci-
wo!( d$ugiego )ycia, przeto s$awny niegdy! Pall, chc#c ich jakoby 
oto uniewinni( umia$ ju' by$ im w"swoim systemacie Czaszkowym 
osobny organ mi$o!ci d$ugiego 'ycia przyda(, a"co razem popiera$ 
b#d, t# obserwacj#, 'e starzy ludzie prawie nigdy na samobójstwo nie 
odwa'aj# si&, b#d, wnioskiem w"tej mierze, widoków opatrzno!ci i'by 
niekiedy udr&czona s$abo!ciami zgrzybia$o!(, nie usi$owa$a cierpie% 
swych rozpacz# skróci( (s. 108).

Ów „s$awny niegdy! Pall” to najprawdopodobniej Franz Joseph 
Gall, Niemiec, który

medycyn& uko%czy$ w"Wiedniu, gdzie te' wkrótce zas$yn#$ jako 
wzi&ty lekarz. Obok praktyki zajmowa$ si& anatomi# mózgu oraz 
kranioskopi# i"wcze!nie doszed$ do przekonania, 'e liczne cechy cha-
rakteru maj# swoje odpowiedniki anatomiczne na czaszce. Nauka ta 
zyska$a sobie wielu zwolenników w"Wiedniu, ale w"1802 r. uprawia-
nie jej, demonstrowanie i"rozpowszechnianie zosta$o wzbronione 
dekretem cesarskim, jako „prowadz#ce do materializmu i"obalaj#-
ce zasady moralno!ci i"religii”. Gall, opu!ci$ Wiede%, udaj#c si& na 
 

10 Tabele !miertelno!ci znajdziemy wcze!niej u" Bu-ona („W" s$ynnym Traktacie 
o"cz$owieku, stanowi#cym cz&!( Historii naturalnej Bu-ona, innteresuj#ce jest zamkni&cie szerokiego 
i" majestatycznego rozwini&cia O! staro"ci i! "mierci... tabel# !miertelno!ci”, M. Vovelle, #mier$ 
w! cywilizacji Zachodu..., s. 369, a" spisy stulatków notuj# równie' ówczesne encyklopedie: „idea$ 
przed$u'enia 'ycia zbyt wyra,nie odpowiada powszechnej potrzebie, by mia$ pozosta( spraw# 
uczonych”, M. Vovelle, #mier$ w!cywilizacji Zachodu..., s. 390.
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Zachód. Najwi!cej przebywa" we Francji, gdzie te# i$zmar". Prace swo-
je publikowa" przewa#nie w$j!zyku francuskim11.

Dyskusje nad trafno%ci& obserwacji Galla trwa"y ju# od lat kilkuna-
stu, zanim Czerwi'ski podj&" ten temat w$Dniach Staro!ci. Nie bez powodu 
te# pierwszy rozdzia" r!kopisu zosta" zatytu"owany „Czy to prawda, #e stary 
Cz"owiek miewa osobny Organ do ch!ci d"ugiego (ycia”. W$modnych pod-
ówczas teoriach dotycz&cych )zyczno%ci cz"owieka Czerwi'ski poszukuje 
potwierdzenia b&d* zaprzeczenia pogl&dów g"oszonych przez moralistów 
i$)lozofów. Przywo"anie koncepcji Galla, wedle której na podstawie bada' 
ukszta"towania czaszki mo#na wnioskowa+ o$szczególnych sk"onno%ciach, 
predylekcji do okre%lonych zachowa', czy cechach psychicznych sta"o si! 
dla Czerwi'skiego okazj& do przedstawienia w"asnych przemy%le' na te-
mat organicznych *róde" l!ku przed %mierci& i$stosunku ludzi do staro%ci. 
W$tytu"ach dzie" Galla pojawiaj& si! m.in. sformu"owania Gehirn-, Schädel-, 
Organenlehre, st&d najprawdopodbniej w$tek%cie Czerwi'skiego wyst!puj& 
w"a%nie takie okre%lenia jak „systemat Czaszkowy” oraz „organ mi"o%ci 
d"ugiego #ycia”. Ju# ówcze%ni )lozofowie podkre%laj&, i# nazwanie Galla 
anatomem i$)zjologiem by"oby niewystarczaj&ce, podobnie jak ogranicza-
nie jego obserwacji do )zjognomiki. W%ród nich znajduje si! m.in. J!drzej 
,niadecki, który w$1805 roku próbuje skrótowo przybli#y+ czytelnikom 
„Dziennika Wile'skiego”, znajduj&cego si! pod nadzorem w"adz rosyj-
skich, idee #ywio"owo omawiane wówczas niemal w$ca"ej Europie:

Systemma Fizyonomiczne Doktora Gall, chocia# dot&d #adném od 
Autora nie og"oszone dzie"ém, oprócz listu adresowanego do Barona 
Retzer (a), w$którym piérwszy iego rys wyda"; da"o pochóp do wie-
lu pism nietylko w$niemieckim, ale i$w$innych i!zykach, i$%ci&gn!"o 
powszechn& na siebie uwag! – Jaki#kolwiek los nauk! t! spotka+ na 
przysz"o%+ mo#e, nosi ona na sobie niew&tpliwie cech! gieniuszu i$ory-
ginalnéy %mia"o%ci, i$zdaie si! zawiera+ nasiona prawd wa#nych, zbliska 
interessui&cych cz"owieka12.
11 W. Szumowski, Historia medycyny "lozo"cznie uj#ta, K!ty 2008, s. 538.
12 J. ,niadecki, Krótki wyk$ad systematu Galla z% przy$&czeniem niektórych uwag nad jego 
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!niadecki optowa" za stosowaniem w#odniesieniu do tych bada$ 
raczej terminu kranioskopia, zwi%zanego z#dok"adnym mierzeniem cza-
szek13. Komentatorzy prac Galla nie s% zgodni, czy rzeczywi&cie wskaza" 
on osobny „organ”, o&rodek mózgu, odpowiedzialny za „mi"o&' d"ugiego 
(ycia”, cho' !niadecki, wyliczaj%c wyodr)bnione przez wspomnianego 
neurologa i#psychologa organy, wymienia w#pierwszej kolejno&ci:

Organ mocy !ycia. Ma byd* umieszczony w#téy cz)&ci mozgu, w#któréy 
zaczyna si) szpik pacierzowy, a#ko$czy pod"u(ny (medulla oblonga-
ta). S%dzimy o#iego wielko&ci z#obszerno&ci otworu tylnego g"owy. 
Kobiéty mai% ten organ znacznieyszy od m)szczyzn, i#dlatego d"u(éy 
w#ogólno&ci od nich (yj%. Rany, siedliska tego narz)dzia si)gai%ce, 
w#momencie (ycie ko$cz%.
Organ przywi"zania do !ycia. S% osoby, które (ycie nad wszystko 
przenosz%, tak, (e zachowaniu iego maj%tek i#honor po&wi)cai%; s% 
inne, które ie tak ma"o ceni%, i( si) nie tylko z#nayzimniejsz% krwi% na 
oczéwiste nara(ai% niebezpiecze$stwa, ale nawet powzi%wszy praw-
dziw% do bytno&ci swoiéy nienawi&', &mier' sobie zadai%. Z# tego 
powodu Gall przypuszcza wspomniony organ; niepewny, czyli go na 
dnie czaszki przed otworem tylnym g"owy, czyli te( in corpore callo-
so umie&ci', ile (e Hunczowski to ostatnie w#iedynastu samobóycach 
ca"kiem znalaz" zepsute14.

Czy jednak w&ród argumentów wysuwanych przez Galla, jak pisze 
Czerwi$ski, by" równie( i#ten, mówi%cy o#niezwykle rzadko notowanym 
w&ród ludzi starszych zjawisku targania si) na w"asne (ycie? Sprawdzenie 
tego wymaga"oby z# ca"% pewno&ci% szerszych bada$ i# bardziej szcze-
gó"owych analiz. Autor Dni Staro#ci nie jest sk"onny doszukiwa' si) 
w#przywi%zaniu do (ycia przyczyn o#charakterze organicznym. Wr)cz prze-
ciwnie: wed"ug niego takie t"umaczenie stoi w#sprzeczno&ci ze „zdrowym 

Nauk", „Dziennik Wile$ski” 1805, t. 1, nr 1, kwiecie$–czerwiec, s. 17.  
13„Nazwisko iednak(e Kranioskopii (Cranioscopia, Craniographia) zdaie si) byd* 

w"a&ciwsze, ale ieszcze ma"o u(ywane”. J. !niadecki, Krótki wyk$ad systematu..., s. 17.
14 J. !niadecki, Krótki wyk$ad systematu..., s. 26–27.
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rozumem”, a!powodów, dla których starsi ludzie chc" przed#u$y% swoje 
$ycie upatruje raczej w!zmianie usposobienie, trybu $ycia, a!tak$e l&ku 
przed wyrokami opatrzno'ci:

Atoli, takowy systemat, nie móg# s#usznie zdrowemu rozumowi podo-
ba%, bo 1o Stary cz#owiek, je$eli zdaje si& wi&cej swe $ycie ochrania%, 
tedy to czyni z!przygasu tylko swych burzliwych passyi, tudzie$, 
z!przyt&pionej tej dumy, która nie tak, jak to cz&'ciej u!m#odych ludzi 
wydarza si&, i$ 'mier% pr&dzej nad zawód  swych projektów chce prze-
k#ada%. 2o (e cierpienia swe starzec, owszem #atwiej zwyk# znosi% albo 
st"d, $e nad sob" bli$szo'% 'mierci znajduje lub, $e niejako z!wy$sz" 
pewno'ci" za swym grobem na strasznego s&dziego natra)% obawia 
si& (s. 108-109).

Nie przeczy jednak istnieniu wspólnego dla ludzi i!zwierz"t instynk-
tu samozachowawczego, który odpowiada za poprawne reakcje organizmu 
w!sytuacjach zagra$aj"cych $yciu, t#umaczy bowiem: „dosy% tu jest przy-
wie'% ów wrodzony najlichszym stworzeniom instynkt, pod#ug którego 
tak samo, jak i!ludziom mi#o'% zachowania swego $ycia zwyk#a onym by% 
zwyczajn" ch&ci"” (s. 109). Pragnienie utrzymania si& przy $yciu #"czy 
Czerwi*ski ze strachem przed 'mierci" i!wskazuje ró$ne ich przyczyny 
u!m#odych i!starych. Ludzie m#odzi nie zwykli cz&sto my'le% o!'mierci, 
sk#onni s" nawet re+eksji nad przemijaniem unika%: „cz#eku m#odemu, 
je$eli kiedy czarna piecz&% albo pomniki cmentarzowe prawo 'mierci przy-
pomn", tedy on wówczas, b&d"c dotkni&ty mi#o'ci" swego $ycia, woli wnet 
do weselszych raczej przenie'% si& wyobra$e*” (s. 109). Jednocze'nie s" 
tak przyzwyczajeni do posiadanych si# )zycznych i!duchowych, $e nie s" 
w!stanie nale$ycie ich doceni%, podobnie jak pe#ni zdrowia, których zna-
czenie w!$yciu cz#owieka dostrzegane bywa najcz&'ciej wraz z!ich nag#" lub 
stopniow" utrat": „krzepko'% wieku swego tak ma#o postrzegaj", jak ów 
ka$dy zdrowy cz#owiek, co ma#o zwa$a, $e jest zdrów” (s. 109).. Cz#owiek 
zgrzybia#y, przeciwnie, cz&sto zachowuje jeszcze 'wiadomo'% swego stanu, 
przeczuwaj"c jednak blisko'% 'mierci „wzdryga si&” i!próbuje j" odepchn"% 
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z!dwóch co najmniej powodów: przywi"zania do #yj"cych, bliskich mu 
osób oraz z!obawy przed cierpieniem, towarzysz"cym agonii: „l$ka si$ 
wyra%nie przysz&ych tylko m"k, z!wyzienienia ducha, lub #e os&abienie 
zmys&ów osobnym go #alem uciska o!wieczn" dawnych swych przyjació& 
strat$” (s. 133). Pragnienie d&u#szego #ycia u!ludzi starych, ale jeszcze nie 
zgrzybia&ych mo#e wynika' z!wielu ró#nych przyczyn. Czerwi(ski wy-
mienia kilka z!nich:

1o Ów to stary cz&owiek tyle swe )ycie nauczy& si$ by& uwa#a', jak 
owego Przyjaciela, co lubo mu wady jego przykrzy&y si$, nieradby 
przecie# go traci'; 2o Chce si$ i!temu starcowi d&u#ej #y' i!dlatego, #e 
najpi$kniejsze niegdy* swe lata, ci$#kim oddawszy pracom, teraz by 
rad onych zbiera' owoce; 3o Chce #y' d&u#ej i!ów, któremu wielko*' 
projektów jego i!nadziei, nie da&y si$ jeszcze uko(czy' albo 4o #e do-
robiwszy si$ znacznego maj"tku, chcia&by go jeszcze odt"d, pod&ug tej 
miary, przy reszcie dalszego swego #ycia u#y'. Chc" 5o d&u#ej #y' i!ci, 
co jeszcze nie s"dz" si$ za swe zas&ugi [...]. Czyli# na koniec nie pragnie 
Ojciec póty #y', póki swych dziatek nie rozporz"dzi lub dziad, póki 
wzrostu swych wnuków ogl"da' nie b$dzie (s. 109-110).

+wiadomo*' w&asnych wad i!zalet, a!tak#e wsparta d&ugoletnim 
do*wiadczeniem znajomo*' blasków i!cieni #ywota, powoduj", #e trudno 
nam si$ rozstawa' ze *wiatem, kiedy uzyskali*my rozpoznanie panuj"cych 
w!nim regu& przynajmniej w!takim stopniu, który umo#liwi& nam, spokojne 
bytowanie w!danej spo&eczno*ci. Bywa, #e staro*' postrzegana jest jako 
wyczekiwany czas wypoczynku i!zbierania owoców wcze*niejszej ci$#kiej 
pracy, które mog" mie' równie# wymiar niematerialny. St"d równie# pra-
gnienie nagrody za w&asne wysi&ki, szczególnie je*li ich przedmiotem by&o 
dobro ponadindywidualne. Pod koniec #ycia budzi si$ te# ch$' upewnienia 
si$ co do losu potomków i!by' mo#e wi$ksza ni# wcze*niej troska o!kolejne 
pokolenia – nie tylko dzieci, ale i!wnuków.

Kolejny, drugi rozdzia& Czerwi(ski niemal w! ca&o*ci po*wi$-
ca re,eksji „Sk"d to mi$dzy lud%mi m&odymi i! starymi przeciwny 
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w!sk"onno#ciach i!zabawach powstaje charakter” (s. 110). Po krótkim 
wprowadzeniu: „Ledwie nie sta"o si$ ju% rzecz& zwyczajn&, %e m"odzie% 
nie przestaje o!przywary niektóre starców obwinia', a!oni nawzajem %ad-
nych im nie przepuszczaj& zdro%no#ci” (s. 110), w!którym sugeruje niemal 
powszechno#' mi$dzypokoleniowych sporów, ró%nic w!sposobach od-
noszenia si$ do ludzi starszych, odmiennych zami"owaniach czy skrajnie 
niekiedy ró%nych dyspozycjach do okre#lonych zachowa( upatruje nie jak 
Gall – w!rozwoju okre#lonych organów mózgu – lecz w!przyj$tych sposo-
bach wychowania m"odzie%y oraz ich konsekwencjach, przejawiaj&cych si$ 
w!codziennym %yciu, tak%e w!relacjach ze starszymi lud)mi. Czerwi(ski 
dopomina si$ wpierw o!wzmo%on& uwag$ czytelnika, pisze bowiem: „Lecz 
obaczmy, jakiej to jest szko"y owa m"odzie%, która najprzeciwniejsza dla 
starych ludzi, {?} charaktery, a!tu si$ wnet daje widzie', i% to jest ta sama, 
której edukacja czyli wychowanie nie by"o umiarkowane” (s. 111). 

Jakie s& zatem b"$dy pope"niane przy wychowaniu m"odzie%y? 
Przede wszystkim zbyt wczesne wys"anie dzieci do szkó", kiedy nie s& jesz-
cze wystarczaj&co przygotowane do pobierania z"o%onych nauk, a!tak%e 
nauczanie zbyt pospieszne i!zbyt pobie%ne, które nie sprzyja pog"$bianiu 
wiedzy i!kszta"ceniu w"adz intelektu, a!daje jedynie z"udzenie uczono#ci, 
o#wiecenia i!szerokich horyzontów. Odpowiedzialno#' za to po cz$#ci 
przynajmniej spada na rodziców, którzy wedle diagnoz starszych ludzi 
„swym dzieciom chc&c przekaza', jak najkrótsz& niby drog$ do rozumu” 
(s. 111). W!pami$ci ludzi starszych pozostaj& jeszcze wzory wychowa-
nia i!edukacji ró%ni&cej si$ w!poszczególnych warstwach spo"ecznych. 
Czerwi(ski mierzy tutaj czas, wskazuj&c na przekaz nast$puj&cy w#ród 
kolejnych pokole(: starzy ludzie „do #wiadectwa swych Ojców odwo"uj& 
si$, %e za ich czasów m"odzie%, a% do lat dojrza"ych, pod surow& niegdy# 
oka bywa"a stra%&, a!zabawa15 ich, stosowna do stanu, by"a praca” (s. 111).

15 Warto podkre#li', i% s"owo zabawa mia"o niegdy# inne znaczenie: „»Bawi' si$« 
to dawnym rozumieniu »interesowa' si$«, »zajmowa' si$«, »trudni' si$«, ale równie% »obcowa'«, 
»przestawa' z!kim#«, a!tak%e »przebywa' gdzie#«. W!pewnych okoliczno#ciach to tak%e »zwleka'«, 
»traci' czas«. »Zabawa« oznacza"a cz$#ciej »zaj$cie« ni% tylko »rozrywk$«. Tak te% nale%y 
rozumie' tytu" czasopisma »Zabawy Przyjemne i!Po%yteczne«. W!tym sensie szlachcic zabawia" si$ 
szabl& w!czasie wojny i!szczepieniem drzew w!okresie pokoju. Móg" te% »zabawia' si$ rymem« lub 
»ta(cem« czy innymi typami zaj$' nieproduktywnych w!sensie bezpo#rednim. Ta wieloznaczno#', 
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Spory o!„klejnot szlachecki” ucicha"y powoli, ale jeszcze za czasów 
Królestwa Polskiego zachowywa"a si# silna $wiadomo$% uwarstwienia16. 
Czerwi&ski pisze sw' prac# w!okolicach Lwowa, w!roku 1823, a!wi#c 
w!czasie, gdy do zdecydowanych przemian, charakterystycznych raczej 
dla ko&ca XIX wieku by"o do$% jeszcze daleko. Cz#$% zmian jest jednak 
widoczna: przywo"any przez Czerwi&skiego model wychowywania m"o-
dzie(y pod czujnym nadzorem Ojców najprawdopodobniej nie zdarza si# 
ju( tak cz#sto i!mo(e ówczesnym potencjalnym czytelnikom Dni Staro!ci 
nie by% znany z!bezpo$redniego do$wiadczenia.

Nowe sposoby nauczania, krytykowane przez Czerwi&skiego, do-
prowadzaj' jego zdaniem do tego, i( m"ody cz"owiek nie jest dostatecznie 
ani nale(ycie przygotowany do doros"ego (ycia i!pe"nienia okre$lonych 
ról spo"ecznych:

Syn [...], zako&czywszy swe szko"y w!nadto m"odym wieku, ledwie 
potem Ojca w!rozpacz nie zaprowadza, co ma z!nim robi%, jako to: 
masz go w!dziecinnym wieku (eni%, gdy jeszcze on nad sob' zna% rz'd 
winien, i(by si# dojrza"o$% jego ubezpieczy"a, masz mu s"u(b# wojsko-
w' wskaza%, gdy moc Konstytucji jego, z!prac' tego stanu mo(e si# 
znale)% ma"o zgodn' albo nareszcie, masz  go magistraturze jakiej zale-
ci%, gdy on jeszcze ze statku swego nie zda" dowodów. Co si# za$ tyczy 
owych nauk w!skróconych metodach nabytych, tedy zdaje si#, i( tu 
sam czysty rozs'dek rzeczonych Rodziców powinien by oto ostrzec, 
(e taka ba"amutnia nie zwyk"a zna% ani natury rozumu ludzkiego ani 
celu edukacji (s. 111-112).
 

zawsze dookre$lana kontekstualnie, jest po$rednim $wiadectwem zmiany, jaka dokona"a si# 
w! okresie trwania kultury ziemia&skiej”; E. Kosowska, E. Jaworski, Polska kultura ziemia"ska, 
w: Polska kultura ziemia"ska. Szkice i#rozprawy, red. E. Kosowska, Katowice 1995, s. 26. W!czasopi$mie 
„Zabawy Przyjemne i!Po(yteczne” zajmowano si# m.in. frapuj'c' kwesti' czy „nauk i!umiej#tno$ci 
wydoskonalenie pomog"o co do poprawy obyczajów”, a! tak(e udost#pniano, w! obszarze zaboru 
rosyjskiego, prace „z!s"awnych wieku tego autorów zebrane”. Pisownia uwspó"cze$niona.

16 Por. I. Ihnatowicz i!in., Spo$ecze"stwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 2005, s. 429–
592, zw"aszcza rozdzia"y Rozpadanie si% wi%zi stanowych oraz Kszta$towanie si% wi%zi klasowych.
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Brak umiej!tno"ci krytycznego my"lenia (zapewne nie do"# jeszcze 
u$m%odego cz%owieka wykszta%conej), zaniechanie szczegó%owego zg%!bia-
nia poszczególnych nauk w$zamian za u%ud! szybkiego zdobycia szerokich 
horyzontów, prowadz& bardzo cz!sto do „gorzkich [...] skutków, [...] któ-
re wtenczas natychmiast odzywaj& si!, gdy m%ody cz%owiek przyw%aszczy 
sobie t! nauk!, której jeszcze w$gruncie nie naby%, lub gdy mi%o"# jego 
w%asna do obiektów mniej sta%ych i$p%ochych z$ca%& si%& zwróci si!” (s. 112). 
Zaliczy# do nich równie' nale'y fa%szywe o$sobie, a$zapewne i$o$"wiecie, 
mniemanie, czasem granicz&ce z$pych&. Tymczasem, co kilkakrotnie po-
twierdza Czerwi(ski, „pretensja do pewnych cnót tym samym onych nie 
dowodzi” (s. 112), a$przypisywanie  sobie cech, których si! w$istocie nie 
posiada, czy te' tworzenie swego fa%szywego wizerunku w$celu osi&gni!-
cia wymiernych korzy"ci (a$mog& by# nimi szacunek i$pochwa%y) warto 
zdemaskowa#. 

Autor Dni Staro!ci nie ogranicza si! jednak tylko do krytyki, s%u'y 
te' rad&, jak zapobiec b%!dom albo ju' istniej&ce przywary z%agodzi#. I$na-
wet je"li zauwa'a, i' „wszystko to zaczyna si! wprzód od tego uprzedzenia 
w$m%odym cz%owieku, 'e jakoby wyst&pi# na "wiat jest jedno, co ca%kowi-
tego naby# prawa do rozumu” (s. 112). Nie jest te' do ko(ca przekonany, 
i', jak chcia% Kartezjusz, 

Rozs&dek jest rzecz& najsprawiedliwiej rozdzielon& na "wiecie: ka'dy 
bowiem mniema, i' jest we( tak dobrze zaopatrzony, 'e nawet ci, któ-
rych najtrudniej zadowoli# w$innych sprawach, nie zwykli go po'&da# 
wi!cej, ni' go posiadaj&. [...] zdolno"# [...], któr& nazywamy rozs&d-
kiem lub rozumem, jest z$natury swej jednakowa u$wszystkich ludzi17. 

Autor Rozprawy o"metodzie dodaje jednak: „nie do"# jest mie# umys% 
zdatny, najwa'niejszym jest to, aby go w%a"ciwie u'ywa#”18. Aby uczyni# 
w%a"ciwy u'ytek z$posiadanego rozumu nie tylko w$tym znaczeniu, o$które 

17 R. Descartes, Rozprawa o"metodzie w#a!ciwego kierowania rozumem i"poszukiwania prawdy 
w"naukach, przek%. i$przypisy W. Wojciechowska, Warszawa 1981, s. 3.

18 R. Descartes, Rozprawa o"metodzie..., s. 3.
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upomina! si" Kartezjusz, konieczny jest, zdaniem Czerwi#skiego kontakt 
z$lud%mi starszymi, którzy, wsparci o$wiedz" i$  do&wiadczenie, nie tylko 
napominaj' m!odzie(, ale te( stanowi' dla niej wzorzec do na&ladowania: 
„starzy ludzie nabywaj' prawa i$obowi'zku, a(eby m!odym ludziom swych 
udzielali do&wiadcze#, przestróg i$nauk” (s. 112-113). Wk!ad w$wychowa-
nie kolejnych pokole# jest wi"c ludzi starych i$przywilejem, i$powinno&ci'. 
Maj' oni bowiem nie tylko zbawienny wp!yw na rozwój intelektualny m!o-
dzie(y, ale przyczyniaj' si" tak(e do kszta!cenia ich charakteru:

do Cnót rozumu najcz"&ciej zach"ca) trzeba lub one przypomina), 
[...] przeciwnie, cnoty serca wcale tego wszystkiego nie potrzebuj', 
gdy( zwyk!y one z$w!asnych swych tylko dobrych sk!onno&ci wydoby-
wa) si" [...] przecie( wiemy, (e i$takie nawet serce, zwyk!o si" dopiero 
w$towarzystwie starszych ludzi kszta!ci) (s. 112-113).

Czerwi#ski zwraca równie( uwag" na konieczno&) „uprawy gustu”, 
szczególnie w$przypadku m!odzie(y, która „miewa [...] drugi rodzaj pre-
tensji, a$ta jest do dobrego gustu, mianowicie do wiadomo&ci wszelkiego 
rodzaju sztuk wyzwolonych tudzie( do wykwintnych ubiorów i$ró(nej 
mody, a$nawet do literatury, nie zawsze sobie w!a&ciwej i$potrzebnej”  
(s. 113). W$XVIII wieku „poj"cie gustu oscylowa!o mi"dzy szerokimi 
mo(liwo&ciami stosowalno&ci we wszystkich dziedzinach (ycia a$bardziej 
&cis!ym przyporz'dkowaniem go percepcji pi"knej natury i$odtwarzaj'cych 
j' sztuk pi"knych”19. Praca nad gustem wymaga „wprawy poprzedniczej 
delikatno&ci zmys!owej” (s. 113), co bynajmniej nie nale(y do )wicze# 
najprostszych. Bez ich podj"cia m!ody cz!owiek nara(ony jest na zbyt !atwe 
uleganie wp!ywom: „zara(a zbytkiem wymys!ów, jakoby do tonu i$mody 

19 B. Otwinowska, Gust, w: S!ownik literatury polskiego o"wiecenia, red. T. Kostkiewiczowa, 
Wroc!aw 1991, s. 167. W$ „Monitorze”, „w$numerach 68 i$69 z$ r. 1767 anonimowy autor stre&ci! 
wywody Ch. Rollina (z$Traité des études, 1726–1726), poprzedzaj'c je krótkim szkicem o$»rewolucji 
o&wiatowej« w$Polsce. [...] Zaakceptowana zosta!a teza, i( gust jest zarazem powszechny i$wrodzony, 
daje si" kszta!ci) i$ doskonali si" historycznie wraz z$ ogólnym rozwojem o&wiaty i$ kultury oraz 
wi'('cych si" z$ tym »dobrych obyczajów«, b"d'c równocze&nie ich funkcj' i$ stymulatorem”, 
s. 167. Poj"cie gustu (smaku) bywa!o rozumiane ró(norako, czasami zaw"(ano je np. do wybranych 
obszarów, np. j"zyka ojczystego czy literatury.
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wielkiego !wiata nale"nych” (s. 113). Czerwi#ski nie przeprowadza tutaj 
krytyki mody na cudzoziemszczyzn$ ani nie neguje tego, aby „m%odzie" 
w& towarzystwo !wiatowe wesz%a” (s. 112). Chodzi jednak o&w%a!ciwe 
przygotowanie do czerpania z&"ycia zarówno nauk, jak i&przyjemno!ci, 
do czego wymagana jest nie tylko !wiadomo!' w%asnych odczu', ale te" 
umiej$tno!' kierowania si$ rozs(dkiem podczas rozmaitych wyborów. Tak 
przygotowany cz%owiek bez obawy podda si$ ocenie starszych i&z&nale"y-
tym szacunkiem wys%ucha ich opinii: „zacny m%odzieniec, nie zwyk% nigdy 
ich kresk( pogardza'” (s. 114). Wi$cej nawet: doceni mo"liwo!' czerpania 
z&wiedzy i&umiej$tno!ci ludzi starszych, ci natomiast zyskaj( nale"yty im 
respekt i&oddanie.

Te cechy, które bywaj( wytykane starcom jako ich wady, albo nie 
s( nimi w&istocie albo te", zdaniem Czerwi#skiego, b%$dem by%oby przy-
pisywa' je tylko i&wy%(cznie ludziom w&s$dziwym wieku. Zanim wyliczy 
„defekta i&wady, które !wiat starcom zwyk% zarzuca'”, wyra)nie podkre!la: 
„owe wady nie zrodzi%y si$ z&staro!ci(, ale raczej jest to pozosta%o!' )le 
niegdy! strze"onego dzieci#stwa lub zepsutej m%odo!ci, lub s( to na%ogi 
!redniego wieku, które w&ci(gu przesz%ej pracy i&ró"nych do!wiadcze# da%y 
si$ naby'” (s. 114). Autor Dni Staro!ci zwraca te" uwag$ na kszta%tuj(ce 
charakter cz%owieka przyzwyczajenia oraz role spo%eczne, które wymagaj( 
respektowania okre!lonych wzorców zachowa#. Bywaj( one zwi(zane nie 
tylko z&przeniesieniem utrwalonych schematów post$powania ze sfery 
publicznej do prywatnej, ale równie" ze statusem i&miejscem w&hierarchii 
spo%ecznej. Uwzgl$dni' nale"y równie" pozycj$ zajmowan( w&rodzinie:

Pierwsza taka wada niby jest: "e samorz(dztwa, tudzie" ustawicznego 
dla siebie respektu s( chciwi; a&tu z&pierwszej wady gotowi oni na 
wszystkich m%odych ludzi o&to wszystko gniewa' si$, co by si$ pod%ug 
ich woli i&pod%ug ich g%owy nie dzia%o, znajduj(c niby wsz$dy b(d) 
brak rozumu, b(d) do!wiadczenia, atoli, je"eli si$ zwa"y, "e ów starzec 
by% albo jest Ojcem lub bywa% Panem albo Zwierzchnikiem niegdy! 
w&cywilnych albo te" wojskowych s%u"bach, tedy tu %atwo jest znale)', 
"e owe wady starego Cz%eka z&jego to tylko dawnego starsze#stwa 
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odzywaj! si", a#staro$% potwierdzaj!c mu, jakoby taki rozum chce tym 
$mielej b&"dy m&odych ludzi rozstrz!sa%, atoli insza rzecz jest, gdy sta-
rzec, nie postrzegaj!c w#sobie si& duszy swej os&abienia, samochc!c 
zrz"dzi i#krzywi si" na wszystko (s. 114).

Zwa'y% równie' nale'y na pochodzenie posiadanych dóbr: ma-
terialnych i#niematerialnych, a#tak'e przywi!zanie do rzeczywistej lub 
wykreowanej s&awy swego rodu oraz ró'norakich bogactw, co mo'e mie% 
znaczenie szczególnie w#odniesieniu do dawnych rodzin szlacheckich b!d( 
magnackich: 

któ' o#tym nie wie, 'e cz"stokro% ju' w#dzieci)stwie albo w#m&odo$ci 
by&a niektórych starców g&owa nabita wielko$ci! rodu lub maj!tku, 
lub te' mo'e pó(niej otrzymane z#przywileju tytu&y i#honory tak sw! 
dum! dusz" s&abo$ci! zarazi&y, i' teraz stary nawet wiek nie jest zdolny 
onej uzdrowi% (s. 114-115).

Podesz&y wiek nie przes!dza ani o#posiadanych wadach, ani o#za-
letach, cho% up&yw lat sprzyja nie tylko nagromadzeniu do$wiadcze), ale 
i#wykszta&ceniu umiej"tno$ci ich oceny. Kolejna cz"sta przygana, i' s"dziwi 
ludzie „zwykli stare tylko swoje obyczaje chwali%, a#nowych nienawidz!”  
(s. 115), któr! przywo&uje Czerwi)ski sprawia, 'e i#on zdaje si" do&!cza% 
do zgodnego chóru starców, krytykuj!cych „formu&y dzisiejszej obyczajno-
$ci” (s. 115). Niegdy$ „do prawa uczciwo$ci nale'a&o religi", rz!d i#mi&o$% 
pokoju publicznie szanowa%, a#teraz to wszystko zdaje si" w#zepsucie prze-
chodzi%”, „stare [...] obyczaje [...] s&abniej!” (s. 115), podlegaj! zmianom, 
które niekoniecznie zyskuj! aprobat" starszych. Podobnie jak we wcze-
$niejszych fragmentach, tak'e i#tu Czerwi)ski zestawia dwa typy postaw 
starców: tak!, która w#jawny sposób przeczy stawianym starcom zarzutom 
i#drug!, która zdaje si" je prowokowa% i#potwierdza%. Zdarza si" bowiem 
i#tak, 'e „starzec z#samego tylko uprzedzania i#przes!du usi&uje gani% nowe 
obyczaje, [...] miesza si" on wówczas zuchwale do praw nowej generacji, 
które je'eli moralno$ci nie przeciwstawiaj! si", tedy odpowiedzialn! swym 
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Ojcom by! nigdy za nie nie mo"e” (s. 115). Autor Dni Staro!ci stara si# te" 
przekona! potencjalnych czytelników, "e nie ma nic bardziej mylnego, 
ni" przekonanie, i" starsi ludzie niech#tni s$ uciechom ludzi m%odych. Ich 
zabawy budz$ niesmak tylko u&tych, którzy „m%odo'! swoj$, tak co do cia%a, 
jako i&duszy rozmait$ niegdy' rozpust$ nadwer#"yli” (s. 115) i&jednocze'nie 
zwykli s$dzi! innych wedle miary swego dawnego post#powania. Kontakt 
z&m%odymi lud(mi mo"e by! wszak (ród%em niek%amanej rado'ci:

Starzec przeciwnie niegdy' cnotliwego "ycia, zwyk% wówczas ca%$ 
raczej rozkosz i& pociech# czu!, gdy w& zabawach m%odych ludzi 
przypomnie! sobie razem mo"e wonno'! kwiatu swego niegdy' 
m%odocianego, niemniej sami Rodzice mo"e by si# pr#dzej zestarzeli, 
gdyby ich niekiedy dzieci swoj$ swywol$ rze'ko'ci im nie powraca%y 
(s. 115)20.

Cechy charakteru, takie jak surowo'!, upór czy niecierpliwo'! rów-
nie" raczej „ju" dawniej rozmaity sk%ad temperamentu zrodzi%” (s. 116), 
a&przypisywanie sobie m$dro'ci li i&jedynie z&uwagi na s#dziwy wiek bra! 
mo"e swe (ród%o z&braku wcze'niejszych osi$gni#!, który staje si# pod ko-
niec "ycia tym bardziej dotkliwy. )akomstwo i&„ustawiczna pedanteria” to 
kolejne wady przypisywane ludziom starszym. )akomstwo rozumie tutaj 
Czerwi*ski szeroko, jako nadmierne pragnienie gromadzenia wszelakich 
dóbr, przede wszystkim jednak materialnych. Jego przyczyny i&skutki opi-
suje nast#puj$co: 

Co si# tyczy samego imienia %akomstwa, tedy wiedzie! trzeba, i" to 
jest dziecko dopiero owych czasów, kiedy pieni$dz zacz$% to zna-
czy!, co niegdy' rzetelne bogactwo znaczy%o, a&tu kruszec za sam$ 
sw$ trwa%o'!, tyle od %akomstwa zosta% polubiony, i" niekiedy swemu 
posiadaczowi pr#dzej radzi n#dz# znosi!, ni" si# swego tkn$! skarbu, 
20 W& rozdziale II Czerwi*ski pisze: „Wszak"e jednak zarzuci! tego nie mo"na starym 

ludziom, i"by oni nie kochali m%odego wieku lub "eby o&nim tak nie s$dzili, jak to niegdy' Pani 
Sévigné powiedzia%a, i" to jest wiek tyle przyjemny i& luby, "e wartby by% adoracji, lecz tu doda%a: 
gdyby tylko dusza i&rozum m%odego cz%owieka by%y tak doskona%e jak cia%o, a&to samo wszyscy oraz 
starzy ludzie, zwykli powtarza!” (s. 114).
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za to te! chciwo"# najcz$"ciej w%jednym grobie z%swym lubigorszem 
bywa chowana (s. 116).

Starania wokó& maj'tku, jednak po&'czone z%nadmiernym sk'p-
stwem, pozostaj' te! w% jawnej sprzeczno"ci z%wcze"niejszymi ideami 
g&oszonymi przez ziemia(stwo, zw&aszcza z%trosk' o%w&a"ciwe zarz'dzanie 
dobrami materialnymi i%piel$gnowaniem dóbr niematerialnych, owego 
„rzetelnego bogactwa”, które bez wzgl$du na stan zamo!no"ci zachowuje 
sw' warto"#. 

Dostrzegalna u% niektórych „starców [...] s&abo"# do gus&ów 
i%zabobonno"ci”, mo!e by# wynikiem wychowania, zw&aszcza zasad i%prze-
kona( wpojonych we wczesnym dzieci(stwie: „owa wada najcz$"ciej od 
pierwszych piastunek bierze swe nasiona” (s. 117). Tymczasem „pokój 
serca” zale!y przede wszystkim od przestrzegania i%wcielania w% !ycie 
przykaza( i%zalece(, które stoj' u%podstaw wyznawanej wiary. W%tej cz$"ci 
r$kopisu, po"wi$conej przypisywanym starcom wadom oraz ich pocho-
dzeniu, Czerwi(ski najbardziej chyba zbli!a si$ do traktatu Cycerona Cato 
Maior de senectute, w%którym równie! odnajdziemy wyliczenie rzekomych 
przywar staro"ci21. 

W%podsumowaniu autor Dni Staro!ci podkre"la natomiast rozziew 
zachodz'cy mi$dzy s&owem – opisem, a%rzeczywistym do"wiadczeniem, 
wskazuj'c jednocze"nie, !e zaproponowane przez niego wyliczenie jest 
niepe&ne, co okaza# mo!e przede wszystkim skonfrontowanie go z%praw-
dziwym !yciem: „Mo!na tu zapewni#, i! to nie jest jeszcze zupe&ny zbiór 
wielu innych wad, które "wiat zwyk& starym ludziom zarzuca#, lecz o%nich 
ka!dy pó)niej tym &atwiej dowie si$, gdy sam kiedy" z%rozumem zacznie by# 
starym” (s. 117). Wynika z%tego, i! projektowanym odbiorc' Dni Staro!ci 
mo!e by# zarówno cz&owiek ju! stary, ten, który dopiero przekroczy& próg 
wieku "redniego, jak i%czytelnik m&ody, bowiem „rzecz [...] pewna, !e temu 
tylko dni staro"ci nie sprzykrz' si$, który ju! w%m&odo"ci swej uczy& si$ by# 
kiedy" Starym” (s. 107).

21 Por. Cyceron, Katon Starszy o" staro!ci, prze&. Z. Cierniakowa, przypisy M. Szyma(ski, 
w: Pochwa#a staro!ci, Warszawa 1996.
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W! kulturze polskiej bezczynno"# postrzegana by$a cz%sto jako 
lenistwo. Tradycja staro&ytnego otio et negotio oraz rozdzia$u pracy in-
telektualnej i!'zycznej zosta$a podj%ta w!Polsce w!wieku XVI, po to, by 
przybra# pó(niej posta# pochwa$y „niepró&nuj)cego pró&nowania”, otium 
negotiosum, co by$o szczególnie istotne w!kr%gu kultury ziemia*skiej: „owo 
»niepró&nuj)ce pró&nowanie« sta$o si% swego rodzaju idea$em zabaw 
ziemia*skich; autonomiczn) przyjemno"ci) i!form) satysfakcjonuj)cej 
odmienno"ci, odró&niaj)cej szlachcica od ch$opa bezpo"rednio uprawiaj)-
cego ziemi%”22. Od czasu renesansu „»pró&nowanie«, tj. nieoddawanie si% 
zaj%ciom przynosz)cym konkretne i!natychmiastowe efekty, zosta$o [...] 
uznane za conditio swobodnego my"lenia, prowadzenia 'lozo'cznych roz-
mów, tworzenia”23. Czerwi*ski ho$duje tej zasadzie, stanowczo natomiast 
przeciwstawia si% pró&niactwu pojmowanemu jako bierno"#, zniech%cenie, 
unikanie wszelkiego, w!tym równie& intelektualnego, zaj%cia. Pi%tnuj)c 
t% „s$abo"#, która oznacza si% imieniem nudów”, odwo$uje si% do nauk 
i!poucze* zawartych w!Pi"mie "wi%tym, a!tak&e przestrzega przed zgub-
nym wp$ywem lenistwa na organizm: „sama natura zdaje si% pró&niaka 
w!tym osobno kara#, i& &ycie jego niejak)" obumar$o"ci) zara&a” (s. 118). 
Aby unikn)# nudy, nale&y zawczasu pracowa# nad kszta$ceniem swego 
charakteru, rozwijaniem i!pog$%bieniem zainteresowa*, pobiera# nauki, 
a!nade wszystko piel%gnowa# przyja(nie i!zachowywa# odpowiedni rytm 
dnia, w!którym znajdzie si% równie& czas na odpoczynek i!odpowiednie 
ku temu miejsce, sprzyjaj)ce spokojnym rozmy"laniom: 

cz$owiek ów bez nauki lub bez innych przyjemnych przymiotów, tra-
ci najprzód t% pociech%, i& mu trudno przychodzi swe my"li, czucia 
i!opinie drugim komunikowa#, a!w!czym dar mi$o"ci w$asnej zwyk$ 
nam ca$) rozkosz przynosi#, po wtóre, &e w!tym stanie &aden by si% 
zwi)zek przyja(ni nie nadarzy$, a!wówczas nie mia$by komu trosków 
serca swego zwierza#, przydajmy do tego nareszcie to jeszcze, &e same 

22 E. Kosowska, E. Jaworski, Polska kultura..., s. 25.
23 E. Kosowska, E. Jaworski, Polska kultura..., s. 25. Tu równie& odwo$anie do: J. Tazbir, My!l 

polska w"nowo#ytnej kulturze europejskiej, Warszawa 1986.

Ma$gorzata Rygielska



143

oraz zdrowie niekiedy tego wymaga, aby cz!owiek dla zasilenia umys!u 
i"si! swoich, z"w!asnymi tylko odpoczywa! my#lami, owszem, pracowi-
ci ludzie lub te$ wy$szym czuciem obdarzeni, cz%sto nawet umy#lnie 
takiego szukaj& ustronia, a$eby z"sob& tylko samemi u$yli rozrywki 
(s. 118-119).

Jak zatem zapewni' sobie godn& i"szcz%#liw& staro#'? Nale$y poszu-
kiwa' we wszystkim umiaru, wspomaga' innych, zadba' o"sw& rodzin%, 
a"wcze#niej o"nale$yty wybór $ony, która „cz!eka czyni [...] szcz%#liwym 
w"ów czas, gdy w"posiedzeniach zwyk!ych wyda si% by' przyjemnych przy-
miotów, to$ mi!a, skromna, weso!a, powa$na, o#wiecona, to$ dla swych 
s&siadek ludzka, nie wynios!a i"nie harda nade wszystko” (s. 119). Warto 
te$ utrzymywa' przyjazne stosunki z"innymi lud(mi, a"tak$e zawczasu spo-
rz&dzi' testament, w"którym wyda si% „dyspozycje zagrobowe” dotycz&ce 
m.in. warunków dziedziczenia maj&tku i"sposobów wype!niania ostatniej 
woli zmar!ego. Jedn& z"najwi%kszych przyjemno#ci pozostaje rozmowa: 

W"tym to stanie, niech ów nawet samotne sobie $ycie obierze, tedy 
i"wówczas znajdzie si% on szcz%#liwym, je$eli go zaotacza' b%d& przyja-
ciele i"znajomi, czyli$ oni widok wspanialszy znajd&, jak zapatruj&c si% 
na tego starca, który z"ca!& godno#ci& przep%dzi! swe $ycie albo je$eli 
ów z"cz!ekiem równego sobie wieku, i"którzy jedn& #cie$k& honoru 
i"cnoty przechodzili zajdzie w"rozmowy, czyli$ te rozmowy nie b%d& 
to samo znaczy', co $ywa historia (s. 120),

która, oprócz funkcji dydaktycznej, jak& mo$e pe!ni', zw!aszcza 
„je$eli si% zgromadzi m!odzie$” (s. 120), dodatkowo zyskuje walor #wia-
dectwa. Starzy ludzie staj& si% depozytariuszami wiedzy o"przesz!o#ci, któr& 
mog& przekaza' kolejnym pokoleniom. Ich wiedza i"umiej%tno#ci, w"prze-
ciwie)stwie do informacji zawartych w"ksi&$kach, nie podlega !atwemu 
powielaniu, a"jej przyswojenie wymaga innego typu zaanga$owania – przede 
wszystkim aktywnego uczestnictwa w"$yciu wspólnoty, w"swym najmniej-
szym wymiarze z!o$onej z"ludzi skupionych wokó! wielopokoleniowej 
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rodziny – ni! czytanie historii zapisanych, których zrozumienie wymaga 
wy"wiczenia innego typu sprawno#ci, przydatnych w$obcowaniu z$„mar-
twym tekstem”. Starszy – b%d& te! najstarszy m'!czyzna – pe(ni funkcj' 
g(owy rodziny: „w$#rodku swej familii zas(uguje on, aby nawet za patriar-
chalne jestestwo by( uwa!any” (s. 120). Czerwi)ski ponownie powo(uje 
si' w$tym miejscu na autorytet Pisma *wi'tego i$podkre#la rol' starca jako 
zas(u!onego dla spo(eczno#ci stra!nika cnót:

same Ksi'gi *wi'te, nie przestaj% tych nauk powtarza", i!by cz(owiek 
m(ody przed siw% g(ow% powstawa(, niemniej aby onej radami i$prze-
strogami nie pogardza(, i!by na koniec o$ten wiek troskliw% zawsze 
zachowywa" pieczo(owito#", zw(aszcza, !e ów to starzec istotnie 
do ko)ca nawet wieku swego, a$szczególniej ten, który na pracy pu-
blicznej si(y swoje starga(, nie przestaje by" tym luminarzem, który 
sprawiedliwo#" zwyk( o!ywia" a$nieprawo#" przestrasza" (s. 120).

W$ostatnim z$rozdzia(ów r'kopisu Czerwi)ski wywi%zuje si' z$da-
nej na pocz%tku obietnicy i$obja#nia rol' religii w$!yciu cz(owieka. Wiara 
przynosi pociech' w$ostatnich chwilach, ale te! post'powanie wed(ug jej 
prawide( zapewnia spokój w$sytuacjach granicznych, kryzysowych i$osta-
tecznych: „nasza religia [...] zalecaj%c #cis(e na ca(e !ycie cnót zachowanie, 
tym samym dusz' nasz% w$t' odwag' zapomaga, i!by pó&niej za strat% 
swego nikczemnego siedliska nie rozpacza(a” (s. 122). Sformu(owanie 
„nasza religia” odnosi si' najprawdopodobniej do chrze#cija)stwa, co 
mo!na wnioskowa" nie tylko na podstawie r'kopisu Dni Staro!ci, w$któ-
rym pojawia si' nast'puj%cy fragment: „nie ma !adnego na #wiecie k%ta, 
aby nie uznawano albo nie przeczuwano bóstwa czyli rz%dcy najwy!szego 
*wiata, a$tu znów sam rozum ka!e przyzna", i! to tylko religia chrze#ci-
ja)ska szczególniej powy!sz% zawiera #wi'to#"” (s. 122), ale i$innych dzie( 
Czerwi)skiego. +róde( przekonania o$braku ludów nie posiadaj%cych idei 
bóstwa upatrywa" mo!na w$wielu ró!nych koncepcjach ochoczo przej-
mowanych b%d& te! krytykowanych przez my#licieli o#wiecenia, którzy 
czerpali inspiracje nie tylko z$dzie( dawnych ,lozofów, ale i$wspó(czesnych 
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im podró!ników i"misjonarzy. Wielu z"nich powo#ywa#o si$ na consensus 
universalis czy consensus gentium,

Koncepcja „powszechnej zgody”, owej rzekomo jednomy%lnej, mil-
cz&cej akceptacji idei Boga przez wszystkich ludzi, by#a koncepcj& idei 
wrodzonych. Wprawdzie idee wrodzone kojarz& si$ zwykle z"archety-
pami Platona, na które powo#ywa# si$ m.in. F. La'tau, ale popularno%( 
tej koncepcji O%wiecenie zawdzi$cza#o Cyceronowi glory'kowane-
mu przez deistów. Utrzymywa# on, !e wiara w"istnienie bogów nie 
jest podawana z"zewn&trz, ani te! nie jest efektem jakiej% formalnej 
umowy mi$dzy obywatelami. Jest ona wrodzona i"tym mo!na wyt#u-
maczy( jej powszechno%(. Skoro za% jest wrodzona, to nale!y to sfery 
natury. „Bogów – pisa# Cyceron – wyry#a w"duszach wszystkich ludzi 
sama natura. Bo czy! jest jaki% kraj lub jakie% plemi$ ludzkie, które by 
nie pobieraj&c o"tym !adnych wiadomo%ci, nie mia#o pewnego z"góry 
powzi$tego poj$cia bóstwa”24.

Ale w"dziele O!naturze bogów znajdziemy równie! i"te s#owa: „Ze 
swej strony utrzymuj$, !e istnieje wiele ludów tak pierwotnych i"dzi-
kich, i! obca im jest wszelka my%l o"bogach”25. Marian Skrzypek, pisz&c 
o"pocz&tkach o%wieceniowego religioznawstwa, przekonuje, i! „te dwie 
wypowiedzi Cycerona sta#y si$ )ród#em o!ywionych polemik mi$dzy pó)-
niejszymi zwolennikami i"przeciwnikami idei religijnych”26. Czerwi*ski, 
cho( w"Dniach Staro"ci powo#uje si$ na Cycerona dwukrotnie, nie ma 
w"tym wzgl$dzie !adnych w&tpliwo%ci: to nie 'lozo'a, jak chcia# autor 
Rozmów tuskula#skich, „jest najdro!szym ze wszystkich darów, jakie lu-
dzie od bogów odebrali”27, lecz religia. Opisuj&c czasy sobie wspó#czesne, 
a"wi$c koniec XVIII i"pocz&tek wieku XIX stwierdza:

24 M. Skrzypek, O"wiecenie $ancuskie a!pocz%tki religioznawstwa, Wroc#aw 1989, s. 72. Autor 
cytuje dzie#o Cycerona, O! naturze bogów, prze#. W. Kornatowski, koment. opatrzy# K. Le%niak, 
Warszawa 1960, s. 31.

25 Cyceron, O!naturze bogów..., s. 40. Ten sam fragment podaje M. Skrzypek, O"wiecenie 
$ancuskie..., s. 72.

26 M. Skrzypek, O"wiecenie $ancuskie..., s. 72.
27 Cyceron, O!naturze bogów…,  s. 87.
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niemniej i!to si" zapomnia#o, i$ to nie %lozo%i jest dzie#em, cz#owieka 
stwarza& szcz"'liwym, lecz samej tylko religii, która postarawszy si" 
przywi(za& serce do cnoty, tym #atwiej potem obudza w!nim czu#o'& 
duszy i!charakter sta#y, a!bez czego defekta m#odo'ci, a$ do wieku 
starego, s( gotowe przenie'& si" (s. 111).

Odpowied) na pytanie, czy tym samym Czerwi*ski podejmuje 
równie$ krytyk" o'wieceniowego deizmu, wymaga#aby szerszych bada*. 
Religi" chrze'cija*sk( uwa$a on za ostoj" wszelkich cnót i!moralno'ci, 
a!inne traktowanie ludzi starszych w'ród plemion zamieszkuj(cych tereny 
Nowego +wiata przypisuje ich dziko'ci:

Nie by#o i!nie masz tego w!naszej cz"'ci 'wiata, co dot(d jeszcze mi"-
dzy dzikim ludem Ameryki zwyk#o si" utrzymywa&, i$ tam ka$da 
rodzina za 'wi"t( niejako us#ug" sobie k#adzie, a$eby zgrzybia#emu 
Ojcu, czynem katowskim reszt" w(tku $ycia z!tego przes(du odbiera&, 
i$by przyspieszonym zabójstwem nie tylko cia#u w!jego cierpieniach 
dogodzi& – ale i!dusz" za swoje uwolnienie ucieszy&. Przeciwnie, na 
naszej cz"'ci +wiata czulszy instynkt Natury, nadto czystszym rozu-
mem, a!rozum +[wi"t(] religi( objawiony, raczej wiecznie rozkazuj( 
siwym w#osom respekt pe#nej czci oddawa& (s. 106)28.

Przywo#anie autorytetu religii zbiega si" w!r"kopisie Czerwi*skiego 
ze stwierdzeniem o!istotnej roli starszych ludzi w!procesie wychowania 
kolejnych pokole*. Czy za jego czasów mamy jednak jeszcze do czynienia 
z!kultur( typu post%guratywnego, w!której „istniej( gotowe odpowiedzi 

28 Garcilaso de La Vega, który „szczyci# si" [...] india*skim pochodzeniem [...] opowiada#, 
jak obszar Andów zosta# ucywilizowany po zaj"ciu przez Inków. Wcze'niej Indianie zabijali i!zjadali 
starców, jak twierdzi#, lecz po podboju dokonanym w!XII wieku przez Manco Capaca wprowadzono 
nowy przepis, który zabezpiecza# byt starców”, G. Minois, Historia staro!ci: od antyku do renesansu, 
prze#. K. Marczewska, Warszawa 1995, s. 23. Zabijanie starców nie dotyczy#o jednak tylko obszarów 
Ameryki. Warto zauwa$y&, $e „ju$ na etapie spo#ecze*stwa pierwotnego pojawia si" problem dwoistej 
natury podesz#ego wieku, który jest )ród#em m(dro'ci a! zarazem niedo#"stwa; do'wiadczenia 
i! degradacji umys#owej; autorytetu i! cierpienia. Zale$nie od okoliczno'ci starzec jest otoczony 
szacunkiem lub pogard(, czczony lub skazywany na 'mier&”, G. Minois, Historia staro!ci..., s. 24. 
Przy opisywaniu tego typu zachowa* nale$y zawsze wzi(& pod uwag" kontekst kulturowy.
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na pytania: kim jestem? na czym polega moje !ycie jako jednostki w"mojej 
kulturze? jak mam mówi# i"chodzi#, je$# i"spa#, kocha# i"zarabia# na !ycie, 
zosta# rodzicem i"przyj%# $mier#?”29, czy mo!emy raczej mówi" o#zachodz$-
cym ju! wtedy procesie coraz bardziej zauwa!alnych, cho" równocze%nie 
trudnych do uchwycenia na drodze rekonstrukcji przesz&ej rzeczywisto%ci 
kulturowej, zmian równie! w#typie przekazu mi'dzypokoleniowego? Nie 
s$ to kwestie &atwe do rozstrzygni'cia, a#z#ca&$ pewno%ci$ ich rozwi$zania 
nie mo!na zaproponowa" na podstawie lektury pojedynczego tekstu.

Dnie Staro$ci, podobnie jak kilka innych prac Czerwi(skiego, 
maj$ niew$tpliwie charakter postulatywny30, cho" zawieraj$ równie! 
informacje, umo!liwiaj$ce, przy zestawieniu z#innymi )ród&ami, cz'%cio-
w$ przynajmniej rekonstrukcj' „formu&” ówczesnej mu i#wcze%niejszej 
obyczajowo%ci31. Szczególnie interesuj$ce wydaje si' tutaj po&$czenie na-
mys&u nad osi$gni'ciami nauk przyrodniczych XVII, XVIII i#pocz$tków 
XIX wieku dotycz$cymi wiedzy o#cz&owieku, z#re*eksj$ +lozo+czn$ na 
temat staro%ci si'gaj$c$ )róde& staro!ytnych, a#tak!e uwzgl'dnienie zalece( 
wiary chrze%cija(skiej. Nie wiemy i#nie jeste%my w#stanie rozstrzygn$", 
w# jakim stopniu to zalecone do druku, niewielkich rozmiarów dzie&o 
Czerwi(skiego, zawis&o od rodzimych i#zagranicznych wzorców literackich, 
a#ile zawdzi'cza bezpo%rednim obserwacjom samego autora, zebranym 
przez niego relacjom czy zas&yszanym opowie%ciom. Tre%" Dni Staro$ci 
przekonuje jednak, !e wiedzy o#cz&owieku nie przyniesie nam ani biologia, 
ani +lozo+a, ani religia, ale dopiero próba zintegrowania, zbiorczego uj'cia 
tych wszystkich za&o!e( i#odkry", które one wszystkie zawieraj$. Ale i#to 
nie wystarczy: trzeba zapyta" o#czas i#miejsce !ycia, o#relacje rodzinne, 
o#g&oszone idea&y i#stopie( ich spójno%ci z#post'powaniem w#konkretnych 

29 M. Mead, Kultura i"to!samo$#. Studium dystansu mi&dzypokoleniowego, prze&. J. Ho&ówka, 
Warszawa 2000, s. 29.

30 ,wiadomie pomijam tutaj aspekt formalny tego utworu, w&$czaj$c w#to próby klasy+kacji 
genologicznej. Podobnie nie uwzgl'dniam szeregu aluzyjnych nawi$za( o# charakterze anegdot 
ani funkcji, jak$ pe&ni$ w#strukturze tego dzie&a. Z#ca&$ pewno%ci$ mo!na poszerzy" te rozwa!ania 
równie! o#inne r'kopisy Czerwi(skiego, a#tak!e jego prace drukowane. Warto by te! postawi" pytanie 
o#pozycj' Dni Staro$ci na tle innych tekstów o#charakterze poradników i#kodeksów obyczajowych 
XVIII i#XIX wieku, nie tylko autorstwa Czerwi(skiego.

31 Jest to okre%lenie samego Czerwi(skiego: „formu&y dzisiejszej obyczajno%ci” (s. 105).
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okoliczno!ciach. I"kiedy Czerwi#ski przekonuje we wst$pie, skierowanym 
wprost do czytelnika: 

%e im wi$cej s$dziwszy znajdzie si$ Starzec – tym wi$cej ma za sob& 
domys'u, %e dawna czerstwo!( lat i"zdrowia jego by'y na dobro spo-
'eczno!ci stargane, b&d) %e sama wieku jego powaga, m&dro!ci& 
i"do!wiadczeniem wsparta, nie przestanie nowej generacji za Model 
s'u%y(, a"ten znowu za Nauk$ (s. 106-107),

to mo%emy oczekiwa( szeregu postulatów i"poucze#, a"tak%e krót-
kiego szkicu wzoru idealnego %ycia starca z"prze'omu XVIII i"XIX wieku, 
zapewne w"wielu rysach podobnego do postaci „dobrych starców” przed-
stawianych w"ówczesnych poradnikach. Otrzymujemy jednak du%o wi$cej: 
poza explicite wyra%onymi przestrogami i"radami, jak %y( i"jak godnie si$ 
zestarze(, odnale)( tu mo%emy tak%e nie wprost postawione pytanie o"to, 
z" jakich )róde' czerpa( wiedz$ o"cz'owieku i" jego kulturze, a"tak%e jak 
i"gdzie szuka( !ladów kulturowej ci&g'o!ci.

BIBLIOGRAFIA

Czerwi#ski Ignacy Lubicz, Dnie Staro!ci czyli jak i w czem stan owego 
wieku zdolny jest reszt" #ycia uprzyjemnia$, Biblioteka Zak'adu 
Narodowego im. Ossoli#skich we Wroc'awiu, rps, sygn. 850/I, 
k. 59–74. W niniejszym tomie 106-123.

Blumenbach Wenzel Karl Wolfgang, Neueste Landeskunde des 
Erzherzogthums Oesterreich unter der Ems, In der Rehmschen 
Buchhandlung, Wien 1816.

Bois Jean-Pierre, Historia staro!ci. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, 
prze'. Katarzyna Marczewska, O*cyna Wydawnicza „Volumen”, 
Wydawnictwo „Marabut”, Warszawa 1996.

Ma'gorzata Rygielska



149

Cyceron, Katon Starszy o staro!ci, prze!. Zo"a Cierniakowa, przypisy 
Miko!aj Szyma#ski, w: Pochwa"a staro!ci, wst$p Miko!aj Szyma#ski, 
Verum, Warszawa 1996.

Cyceron, O naturze bogów, prze!. Wiktor Kornatowski, komentarz 
Kazimierz Le%niak, Warszawa, PWN, 1960.

Descartes René, Cz"owiek. Opis cia"a ludzkiego, prze!. Andrzej Bednarczyk, 
PWN, Warszawa 1989.

Descartes René, Rozprawa o metodzie w"a!ciwego kierowania rozumem 
i poszukiwania prawdy w naukach, przek!. i przypisy Wanda 
Wojciechowska, PWN, Warszawa 1981

Gomó!a Anna, Cz"owiek i drzewo – re#eksje o podobie$stwie i upodobaniach, 
„Studia i Materia!y Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le%nej” 2011, 
z. 4, s. 106–113.

Ihnatowicz Ireneusz i in., Spo"ecze$stwo polskie od X do XX wieku, Ksi&'ka 
i Wiedza, Warszawa 2005.

Kosowska Ewa, Jaworski Eugeniusz, Polska kultura ziemia$ska, 
w: Polska kultura ziemia$ska. Szkice i rozprawy, red. Ewa Kosowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu (l&skiego, Katowice 1995.

La Me)rie Julien O*ray de, Cz"owiek – maszyna, przek!. i przedm. Stefan 
Rudnia#ski, PWN, Warszawa 1984.

Mead Margaret, Kultura i to%samo!&. Studium dystansu mi'dzypokoleniowego, 
prze!. Jacek Ho!ówka, PWN, Warszawa 2000.

Minois Georges, Historia staro!ci: od antyku do renesansu, prze!. Katarzyna 
Marczewska, „Marabut”–„Volumen”, Warszawa 1995.

Otwinowska Barbara, Gust, w: S"ownik literatury polskiego o!wiecenia, 
red. Teresa Kostkiewiczowa, Zak!ad Narodowy im. Ossoli#skich, 
Wroc!aw 1991.

Posern-Zieli#ski Aleksander, Kszta"towanie si' etnogra(i polskiej jako 
samodzielnej dyscypliny naukowej (do 1939 r.), w: Historia 
etnogra(i polskiej, red. Ma!gorzata Terlecka, Zak!ad Narodowy im. 
Ossoli#skich, Wroc!aw 1973, s. 29–114.

Skrzypek Marian, O!wiecenie )ancuskie a pocz*tki religioznawstwa, Zak!ad 
Narodowy im. Ossoli#skich, Wroc!aw 1989.

 O+Dniach Staro%ci… – zapomnianym r'kopisie polskiego etnografa



150 Ma$gorzata Rygielska

!niadecki J*drzej, Krótki wyk"ad systematu Galla z przy"%czeniem niektórych 
uwag nad jego Nauk%, „Dziennik Wile'ski” 1805, t. 1, nr 1, kwiecie'–
czerwiec, s. 16–43.

Szumowski W$adys$aw, Historia medycyny $lozo$cznie uj*ta, Wydawnictwo 
Marek Derewiecki, K*ty 2008.

Tazbir Janusz, My#l polska w nowo!ytnej kulturze europejskiej, Nasza 
Ksi*garnia, Warszawa 1986.

Vovelle Michel, -mier& w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po wspó"czesno#&, 
prze$. Tomasz Swoboda, Martyna Ochab i in., S$owo Obraz 
Terytoria, Gda'sk 2004.



151

Ewa Kosowska

 Przeciw starcowi

Urodzony w( trzy lata po ostatecznym rozbiorze Rzeczypospolitej 
nale+a$ Adam Mickiewicz do pierwszego pokolenia, które musia$o 

radykalnie przewarto%ciowywa& sposób my%lenia o(przesz$o%ci i(tera.niej-
szo%ci. Bezprecedensowa sytuacja wymaga$a nie tylko ustosunkowania si* 
do nowej kondycji politycznej, ale i(zbudowania nowego modelu +ycia, 
uwzgl*dniaj#cego indywidualne aspiracje i(zbiorowe interesy.

Aspiracje, naturalne w(ka+dym m$odym pokoleniu, dla generacji 
mickiewiczowskiej by$y szczególnym wyzwaniem. Nie mog$a ona w(spo-
sób bezpo%redni przej#& systemu warto%ci poprzedników, tym bardziej, 
+e systemy warto%ci obowi#zuj#ce w( Pierwszej Rzeczypospolitej nie 
by$y przecie+ homogeniczne.  Musia$a ponadto uwzgl*dni& nie tylko 
konsekwencje utraty pa'stwowo%ci, ale tak+e tempo radykalnych zmian 
cywilizacyjnych i(politycznych, jakie na prze$omie stuleci ogarn*$y ca$# 
Europ*. Oznacza$o to niezb*dny dystans zarówno do tradycji szlachecko– 
-sarmackiego konserwatyzmu, budowanego na krytyce cudzoziemszczy-
zny, jak i(do patriotyzmu, uto+samianego z(o%wieceniowym programem  
reform. Alternatyw# uwik$ania si* w(zbyt w#skie i(oczywiste konteksty sta$ 
si* wi*c dla ówczesnej m$odzie+y pewien model uniwersalizmu, niwelu-
j#cy partykularne interesy etniczne, stanowe i(%rodowiskowe. !wiadomy 
powrót do nadrz*dnej warto%ci Pi*kna, Dobra i(Prawdy ustala$ nowe z(po-
zoru preferencje. W(laudacji dla Joachima Lelewela Mickiewicz pisa$:
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A(s$o'ce Prawdy, wschodu nie zna i(zachodu,
Równie ch*tne ka+dego plemionom narodu,
I(dzie' lubi#ce ka+déj rozszerza& ojczyznie,
Wszystkie ziemie i(ludy poczyta za bli.nie,
St#d kto si* w(przenaj%wi*tszych licach jej zacieka,
Musi sobie zostawi& czyst# tre%& cz$owieka,
Zedrze& wszystko, co obcej winien jest przys$udze,
W$asno%ci okoliczne i(posagi cudze1.    

Owa „czysta tre%& cz$owieka”, mo+liwa do zachowania tylko w(wy-
padku pomini*cia rodzimych uwik$a' („w$asno%ci okolicznych”) i(obcych 
wp$ywów („posagów cudzych”) oznacza$a postulat kszta$towania cz$o-
wiecze'stwa ponad wszelkim podzia$ami. I(chyba tylko taka perspektywa 
mog$a da& szans* i(nadziej* „urodzonym w(niewoli, okutym w(powiciu”. 
Upadek pa'stwa paradoksalnie zwi*kszy$ indywidualne poczucie zwi#z-
ków z(Europ# i(%wiatem. Budowane z(czasem nowe modele patriotyzmu 
z(regu$y uwzgl*dnia$y potrzeb* ich akcentowania. 

Idea cz$owiecze'stwa, kszta$towanego ponad granicami i(mimo 
granic znalaz$a  wyrazist# manifestacj* ju+ we wczesnej twórczo%ci 
Mickiewicza. Europejsko%& poety przechodzi$a przez kilka faz, budowa-
$a si* stopniowo z(uwzgl*dnieniem rozmaitych preferencji. !wiadomo%& 
przynale+no%ci do tej wspólnoty posiada$ autor prelekcji paryskich ju+ 
w(czasach wile'skich. Ukszta$towana w(procesie odpowiednio zorien-
towanej edukacji, wsparta osobistym do%wiadczeniem, pozwoli$a mu 
swobodnie porusza& si* w(przestrzeniach Europy: urodzony na Bia$orusi 
nazywa$ siebie Litwinem, podró+owa$ po Rosji i(Niemczech, mieszka$ we 
Francji, zmar$ w(Turcji, pisa$ po polsku.

Oda do m"odo#ci, jeden z(najbardziej znanych jego tekstów, powsta-
$a w(Kownie „mi*dzy 14 a(17 grudnia st. st. 1820 r.”2 i(prawdopodobnie 

1 A. Mickiewicz, Do Joachima Lelewela z'okoliczno#ci rozpocz*cia kursu historyi powszechnéj 
w'Uniwersytecie Wile(skim, dnia 9 stycznia 1822 roku, w. 79–86, w: A. Mickiewicz, Wiersze 1817–
1824, oprac. Cz. Zgorzelski, Wroc$aw 1971, s. 7 (Dzie"a wszystkie, oprac. K. Górski, t. 1).

2 Pisze o( tym Stanis$aw Pigo' w( rozprawie Oda, s. 225–226; cyt. za: Cz. Zgorzelski,  
B. Uwagi edytorskie, w: A. Mickiewicz, Wiersze 1817–1824…, s. 258.
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tego samego dnia autor udost*pni$ j# swoim wile'skim kolegom. Wiersz 
zaskoczy$ ,lomatów; Tomasz Zan i( Jan Czeczot  nie ukrywali trud-
no%ci w( rozumieniu intencji poety; podobno prawid$owo odczyta$ je 
tylko Franciszek Malewski, któremu nieobca by$a twórczo%& Friedricha 
Schillera3. Najbli+si przyjaciele uznali Od* za przejaw z$ego smaku. 
Zastrze+enia przede wszystkim dotyczy$y estetycznej warstwy utworu, 
jednak z( zachowanych komentarzy po%rednio wynika, +e ,lozo,czny 
wymiar tekstu te+ sprawia$ k$opoty pierwszym czytelnikom. Wychowani 
w(konwencjach poetyki klasycystycznej ,lomaci mogli mie& w#tpliwo%ci 
odno%nie do u+ytych przez poet* %rodków wyrazu i(sposobów obrazowa-
nia, a(zasadnicze przes$anie ideowe nie przemawia$o do ich wyobra.ni.

Mickiewiczowska wizja opiera$a si* na koncepcji podwójnego 
aktu stworzenia i(dwojakiej proweniencji Kreatorów. Pierwotny chaos, 
uporz#dkowany na pocz#tku dzi*ki Boskiej interwencji,  da$  w(efekcie 
harmonijny %wiat natury. Natomiast  %wiat cz$owieka ci#gle jeszcze czeka 
na Stwórc*, bo rz#dz# nim sprzeczne intencje, czyli zantagonizowane „+y-
wio$y ch*ci”. Sfera ducha pogr#+ona jest w(zam*cie, prawid$owy porz#dek 
mo+e dopiero zrodzi& M$odo%& z(inspiracji „zion#cej ogniem” Mi$o%ci, 
a(gwarancj# utrzymania nowego $adu b*dzie Przyja.' tworz#ca „wieczne 
spójnie”. Idea wspólnoty, wyra+ona w(pe$nym ekspresji wezwaniu:

Razem m$odzi przyjaciele!
W(szcz*%ciu wszystkiego s# wszystkich cele;
Jedno%ci# silni, rozumni sza$em

 – staje si* jednocze%nie pochwa$# bezwzgl*dnej obrony prefero-
wanych warto%ci:

Gwa$t niech si* gwa$tem odciska,
A(ze s$abo%ci# $ama& uczmy si* za m$odu!

3 Cz. Zgorzelski, B. Uwagi…, s. 258–259.
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Inwentarz tych warto%ci tworz#: entuzjazm (zapa$), nadzieja, jed-
no%& my%li i(uczu&, witalno%&, szybko%& dzia$ania i(umiej*tno%& w$a%ciwej 
oceny. W(ocenie tej dotychczasowy %wiat – „obszar gnu%no%ci zalany 
odm*tem” – dotar$ do swego kresu, jest martwy, wyzuty z(energii, opa-
nowany przez egoizm i(starcze ograniczenia. Nie mo+na walczy& z(natur# 
– ka+dy dostosowuje %wiat do w$asnych mo+liwo%ci poznawczych. Niechaj 
wi*c widzi tyle, na ile pozwala mu jego w$asna kondycja. Ale przyziemno%& 
spojrzenia starców nie powinna hamowa& aspiracji M$odo%ci.

Hipostaza abstrakcyjnego poj*cia – jeden z(klasycznych zabie-
gów poetyckich – pozwala M$odo%ci Ikarowym lotem przemierza& %wiat, 
wylatywa& „nad poziomy”, burzy& przes#dy, dawa& swobod* i(nadziej* zba-
wienia. To M$odo%& jest warto%ci# godn# unie%miertelnienia w(odzie, albo 
te+ – jak za%wiadczaj# niektóre r*kopi%mienne wersje utworu – w(hymnie.

Zarówno oda jak i(hymn nale+# do repertuaru klasycystycznych 
gatunków celowo hieratyzuj#cych opiewany przedmiot. Filomaci musieli 
by& zaznajomieni z(t# konwencj#. Nie ona wi*c by$a .ród$em nieporozu-
mie'. Wprawdzie niektóre z(okre%le' u+ytych przez poet* mog$y budzi& 
niech*& – Czeczotowi „wody trupie zawadzi$y i(nie by$y smaczne”4 – ale na 
ogó$ metaforyka wiersza do niego przemawia$a. W(tym kontek%cie niejasna 
staje si* wypowied. Mickiewicza z(18 czerwca 1845 roku, zanotowana 
przez Aleksandra Chod.k*: „Od* do m"odo#ci napisa$em przed wydaniem 
poezji [...]. Zan i(Czeczot znale.li j# arcy-g$upi#, a(ten ostatni pisa$ mi, 
pytaj#c czym nie zwariowa$, i(posy$aj#c do Malewskiego po rad*”5.

Wydaje si*, +e ,lomatom „arcy-g$upi#” mog$a wyda& si* naczelna 
idea utworu, nawo$uj#ca do gruntownych przekszta$ce' aksjologicznych 
i(neguj#ca podstawy $adu i(harmonii znanego im %wiata. Na obszary daw-
nej Rzeczypospolitej idee ,lozo,czno-spo$eczne Zachodu dociera$y 
z(pewnym opó.nieniem. Ich zrozumienie zale+a$o od  stopnia znajomo-
%ci obcego kontekstu kulturowego i(mo+liwo%ci adaptacyjnych kultury 
rodzimej. W(pierwszym &wier&wieczu XIX stulecia ludzie wykszta$ceni 
spragnieni byli nowinek intelektualnych i(cywilizacyjnych. Ale ci#+y$o na 

4 Cz. Zgorzelski, B. Uwagi…, s. 258–259. 
5 Cz. Zgorzelski, B. Uwagi…, s. 259. 
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nich poczucie winy za upadek pa'stwa oraz %wiadomo%& odpowiedzial-
no%ci za utrzymanie tradycji, mowy ojczystej, wiary i(obyczaju. Realne 
rozmiary analfabetyzmu, szczup$o%& elit, wysi$ki kierowane na utrzyma-
nie narodowej %wiadomo%ci w(sposób naturalny kaza$y odwo$ywa& si* do 
zbiorowej oraz indywidualnej pami*ci, otacza& czci# m#drych starców, 
szuka& po%redników „mi*dzy dawnymi a(nowymi laty”. W(tym kontek-
%cie m$odym wile'skim patriotom wezwanie Mickiewicza mog$o wyda& 
si* „arcy-g$upie”, tymczasem w(stosunku do ,lozo,i spo$ecznej zachodu 
by$o ono ju+ nieco spó.nione, a(historia kultury Europy dokumentowa$a 
istnienie podobnych postaw w(wielu wcze%niejszych formacjach.

Problem relacji mi*dzy staro%ci# a(m$odo%ci# nieobcy by$ ju+ staro-
+ytnym Grekom. W(swoim Pa(stwie Platon przyznawa$ poczesne miejsce 
m#drym starcom. Ale w$a%nie Platon jest w(tradycji europejskiej uznawa-
ny za pierwszego ,lozofa, który sprzeniewierzy$ si* tradycji wy$#czno%ci 
przekazu oralnego i(zapisa$ – mi*dzy innymi – my%li Sokratesa6. Sokrates 
wy$aniaj#cy si* zza plato'skich dialogów to m*drzec, który swoj# wie-
dz* kszta$tuje w(kontakcie z(innymi, który j# powoli zbiera i(wykorzystuje 
dla wspólnego dobra. Za czasów Platona nast*puje rewolucyjna zmiana: 
to nie do%wiadczenie indywidualnego +ycia jest gwarantem m#dro%ci, to 
tekst dostarcza informacji, któr# mo+e wykorzysta& ka+dy, kto umie czyta&. 
Platonowi jeszcze potrzebni s# starcy dla interpretacji zapisu; przemawia 
te+ przez niego szacunek dla Mistrza. Ale ju+ Arystoteles uwa+a ich za 
zgry.liwych, g$upich, pró+nych, niepotrzebnych, obarczonych licznymi 
wadami i(z$ymi nawykami7.

 Arystotelesowski model starca jest efektem zaakceptowania kultu-
ry cyrogra,cznej. Pismo jako zasadnicze .ród$o wiedzy (sam Arystoteles 
cz*sto korzysta$ z(korespondencji i(.róde$ pisanych) – pozwala unika& kon-
taktu z(kaprysami staro%ci, przyspieszy& obieg informacji, zdoby& wi*cej 
wiadomo%ci w(krótszym czasie. Taki stosunek do staro%ci wynika$ z(elitary-
zmu intelektualnego, w$a%ciwego spo$eczno%ciom powoli specjalizuj#cym 

6 Por. J. Derrida, Farmakon, prze$. K. Matuszewski, w: ten+e, Pismo $lozo$i, wyb. i(przedm. 
B. Banasiak, Kraków 1992.

7 Arystoteles, Retoryka, ks. II, 13, w: ten+e, Retoryka; Poetyka, prze$., wst*p i(komentarz 
H. Podbielski, Warszawa 1988, s.186–188.
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ró+ne funkcje kulturowe, ale akceptuj#cym nowoczesny model wykszta$-
cenia proponowanego wielu ludziom z(uprzywilejowanych warstw.

W(epokach preferuj#cych powszechne o%wiecenie pismo traktowa-
ne by$o jako podstawa demokratyzacji spo$ecznej, jako pierwszoplanowa 
warto%&, która winna by& udost*pniona wszystkim warstwom spo$ecznym. 
Zapewne dlatego pierwotna wersja fragmentu laudacji do Lelewela (auto-
graf utworu nie zachowa$ si*), która brzmia$a::

 U(ludów, k*dy rozum by$ lepiej przetarty [...]8

 – zosta$a zmieniona na:

 U(ludów, gdzie spo$eczny gmach na pismach wsparty 
[...]9. 

Tymczasem praktycznie do prze$omu XIX i(XX wieku znaczna 
cz*%& europejskich kultur nieelitarnych znajdowa$a si* poza bezpo%red-
nim oddzia$ywaniem pisma. Zdaniem Waltera Onga10  pozostawa$y one 
w(paradygmacie tzw. „kultury oralnej”. 

8 A. Mickiewicz, Do Joachima Lelewela…, s. 10. 
9 Informacje o( istnieniu takiej wersji pierwotnej zaczerpn*$am z( krytycznego wydania  

Wierszy… W( komentarzach do laudacji Cz. Zgorzelski pisze: „[wersy] 163–165 we wszystkich 
wydaniach w( wersji zmienionej na +#danie cenzury: [...] U( ludów, gdzie spo$eczny gmach na 
pismach wsparty”; Cz. Zgorzelski, B. Uwagi…, s. 169.  Ale ju+ w(pierwodruku utworu spotykamy  
sformu$owanie:  „U(ludów, gdzie spo$eczny gmach na pismach wsparty, / Panów i(s$ug powinno%& 
obja%ni$y karty”; [A. Mickiewicz], Do Joachima Lelewela z' okoliczno#ci rozpocz*cia kursu historyi 
powszechney w' Uniwersytecie Wile(skim, dnia 6 stycznia 1822 roku, Wilno 1822, [s. 9]. Druk 
zosta$ ocenzurowany, gdy+ jest opatrzony nast*puj#c# not#: „Roku 1822 dnia 12 marca w(Wilnie. 
Wiersz ten do Joachima Lelewela, Professora Historyi  Powszechney dozwala si* drukowa&, 
pod warunkiem nie wydawania z(drukarni bez biletu, i(z$o+enia siedmiu exemplarzy w(Komitecie 
Cenzury dla mieysc przeznaczonych. [podpisa$] X. J*drzey K$#giewicz K.W. Prof. P. Z. Cz$. 
Komit. Cenzury”.  Egzemplarz tego druku przechowywany w(Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. Hieronima -opaci'skiego w(Lublinie, w(zbiorach r*kopisów pod sygn. 2052 (dawna sygn. 19892 
B.P. im. -.)  jest opatrzony odr*cznymi uwagami, spisywanymi tym samym charakterem pisma 
(nie jest to pismo Adama Mickiewicza), z(których to uwag wynika, +e móg$ je sporz#dzi& jeden 
z(obserwatorów gali laudacyjnej. Reprodukcj* tego dokumentu – dzi*ki uprzejmo%ci Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. Hieronima -opaci'skiego – za$#czamy do tomu.  

10 W. Ong, Oralno#& i' pi#mienno#&. S"owo poddane technologii, przek$. i( wst*p J. Japola,  
Lublin 1992. 
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W(tym systemie s$owo mówione traktowano jako naturalny gwa-
rant prawdziwo%ci, podczas gdy s$owu pisanemu warto%& ta przypisywana 
by$a moc# logiki – nie mia$o sensu pisanie nieprawdy. Od staro+ytno%ci 
dokumentacyjna rola pisma walczy o(lepsze z(dominant# funkcji ludycz-
nej, która a'priori wi#zana by$a z(,kcj# literack#. Na stra+y rozdzielno%ci 
tych funkcji stan*$y konwencje gatunkowe, bardzo silnie eksponowane 
zw$aszcza w(epokach o(orientacji klasycznej. Jednak+e znajomo%& kodów 
gatunkowych zawsze wi#za$a si* z(wy+szym poziomem edukacji i(nie ka+dy 
%miertelnik umiej#cy czyta& automatycznie stawa$ si* znawc# stylów i(kon-
wencji. Przeciwnie – wiedza tego typu mia$a charakter ezoteryczny. By& 
mo+e wi*c – zgodnie z(poczynion# w(po$owie XIX wieku sugesti# Alexisa 
de Tocqueville’a11 – zasadniczym motorem przemian prowadz#cych do 
rewolucji francuskiej by$y spo$eczne diagnozy ówczesnych literatów. Pisma 
francuskich ,lozofów cz*%& spo$ecze'stwa odczyta$a zbyt dos$ownie i(ode-
bra$a jako wezwanie do bezpo%rednich dzia$a'. Tocqueville sugerowa$, 
+e krytycy monarchii nie zamierzali jej burzy&, chcieli jedynie w(pe$en 
ekspresji sposób zademonstrowa& w$asne w#tpliwo%ci i(przemy%lenia. Nie 
mieli programu na przysz$o%&, a(ju+ na pewno nie planowali rewolucji i(nie 
potra,li przewidzie& jej skutków.

Jednak+e w( kulturze cyrogra,cznej pisma kierowane do elit 
i(postuluj#ce zmian* w(nieprzewidywalnie d$ugiej jednostce czasowej usa-
modzielni$y si*, tra,aj#c do warstw ma$o lub w(ogóle niewykszta$conych, 
do ludzi my%l#cych konkretami, traktuj#cych s$owo pisane z(nabo+n# czci#. 
To w$a%nie francuskie o%wiecenie sta$o si* w(pierwszej kolejno%ci scen# 
niespodziewanych przeobra+e', przemian cywilizacyjnych oraz erup-
cji idei post*pu. Inne kraje europejskie przej*$y wówczas rol* widowni 
oszo$omionej skal# i(dynamik#, zagro+onej bezpo%rednim wp$ywem re-
wolucyjnej epidemii, kostniej#cej w(d#+eniu do absolutyzmu i(podskórnie 
rozpalanej ciekawo%ci# przemian.

Przedstawiciele generacji osi#gaj#cej dojrza$o%& w(ostatniej &wierci 
XVIII wieku okazali si* pokoleniem wielkich wizjonerów i(jednocze%nie 
pokoleniem o,ar w$asnej przemy%lno%ci. Romantyzm w(tym kontek%cie 

11  A. de Tocqueville, Dawny ustrój i'rewolucja, prze$. H. Szuma'ska-Grossowa, Kraków 1994.

 Przeciw starcowi



158

by$ jedynie konsekwencj# gwa$townego i(powszechnego naruszenia regu$, 
zburzenia spo$ecznego $adu i(eksponowania wiary w(kosmiczny porz#dek 
%wiata. Podwa+enie zasady zale+no%ci stanowej zachwia$o jednak sam# ide# 
normy i(porz#dku. Przerodzi$o si* w(wielop$aszczyznowy bunt przeciw-
ko hierarchii, bunt, który zdominowa$ my%lenie powszechne, a(rozbijaj#c 
uniwersalizm europejskiego feudalizmu wyemancypowa$ i(uprawomocni$ 
ró+nice kulturowe.

Na prze$omie XVIII i(XIX wieku rewaloryzacja dotychczasowej 
pozycji „starego” i(„nowego” („m$odego”) zaowocowa$a zwi*kszeniem dy-
namiki przemian w(poszczególnych obszarach aktywno%ci Europejczyków. 
Oda do m"odo#ci, proponuj#c system preferencji znany Europie Zachodniej 
od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, sta$a si* manifestacj# d#+enia 
do radykalnych przemian w( strukturze kultur %rodkowoeuropejskich. 
Publiczna negacja prymatu staro%ci to jednocze%nie negacja indywiduali-
zmu, b*d#cego efektem przywi#zania do przebrzmia$ych idei, paradoksalnie 
przekszta$canych w(dystans do %wiata i(ludzi. Ów „p$az w(skorupie”, b*-
d#cy „sam sobie sterem, +eglarzem okr*tem” staje si* w(Mickiewiczowym 
tek%cie synonimem utraty wiary w(mo+liwo%& porozumienia nie tylko 
mi*dzy pokoleniami, ale i(w(gronie rówie%ników. Starcy +yj# osobno, 
s# indywidualistami w(najpe$niejszym tego s$owa znaczeniu, ale ich in-
dywidualizm jest niezrozumia$y, nie ma warto%ci dla nikogo, poza nimi 
samymi. Dostrzegaj#c to zjawisko, Mickiewicz nie próbuje interpretowa& 
jego przyczyn, koncentruje si* na skutkach i(w(efekcie nawo$uje do bun-
tu. Ale skuteczno%& buntu zale+y od jedno%ci zbuntowanych. Szans# na 
zjednoczenie staje si* wspólnota pokoleniowych do%wiadcze', wspierana 
emocjonalnym zaanga+owaniem.

Demografowie historyczni12 udowodnili, +e na przestrzeni XVIII 
wieku, w(wyniku ró+nego typu zmian biologicznych i(cywilizacyjnych, 
zdecydowanie wyd$u+y$a si* %rednia d$ugo%& ludzkiego +ycia, spad$a 
%miertelno%& w%ród niemowl#t i(ma$ych dzieci, pojawi$a si* konieczno%& 
znalezienia w$a%ciwej roli w(rodzinie i(spo$ecze'stwie dla coraz liczniejszej 
grupy osób do+ywaj#cych pó.nej staro%ci. System patriarchalny i(budowane 

12 P. Chaunu, Cywilizacja wieku O#wiecenia, prze$. E. B#kowska, Warszawa 1989, s. 74 –132.
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na nim prawo cywilne zak$ada$y, +e wola starszego pokolenia decydowa$a 
o(sposobie u+ytkowania rodzinnych dóbr. Podwa+enie tej zasady oznacza$o 
wyst#pienie przeciw czwartemu przykazaniu, oznacza$o bunt poci#gaj#cy 
za sob# nagan*, kl#tw*, wydziedziczenie etc. Pokolenie wchodz#ce w(+y-
cie w(Europie Zachodniej w(pierwszej po$owie XVIII wieku to pokolenie 
osieroconej w(dzieci'stwie m$odzie+y, która uzyskiwa$a samodzielno%& 
cz*sto przed osi#gni*ciem elementarnej dojrza$o%ci. W(ko'cu stulecia sy-
tuacja zmienia si* radykalnie: m$odzi, cz*sto wykszta$ceni ludzie z(dobrze 
sytuowanych rodzin maj# %wiadomo%&, +e niepr*dko odziedzicz# rodowy 
maj#tek, +e s# ,nansowo uzale+nieni od starców, którym wcale nie spieszy 
si* do %mierci, +e cen# zdobycia %rodków materialnych jest – przynajmniej 
pozorne – akceptowanie dziwactw i(zachcianek potencjalnych testatorów. 
Staro%& zdaje si* by& stanem nadmiernie uprzywilejowanym: oznacza m#-
dro%&, do%wiadczenie, dystans do rzeczywisto%ci i(nieosi#galny wcze%niej 
standard materialny. Pierwszy znacz#cy europejski wy+ demogra,czny by$ 
wobec tego bastionu bez szans: drog# szybszego zdobycia samodzielno%ci 
mog$a by& ucieczka do wojska, tzw. „dobre” zam#+pój%cie, w(rzadszych przy-
padkach próba ubezw$asnowolnienia rodziców lub opiekunów.

Najwyra.niejsze zmiany w(Europie dokona$y si* dzi*ki wojsku. To 
ono – symbol w$adzy i(si$y – jako pierwsze uleg$o znacz#cym mody,kacjom. 
Dawn# hierarchi* utrzymano pro forma, nadszed$ jednak czas wielkich bitew 
i(wieloletnich wojen prowadzonych z(wiar#, +e „ka+dy +o$nierz nosi bu$aw* 
marsza$kowsk# w(plecaku”. Takie czynniki jak: zachwianie stabilno%ci do-
tychczasowych regu$ awansowania, mo+liwo%&, ba, konieczno%& wci#gni*cia 
w(dzia$ania wojenne  wielu m$odych m*+czyzn, wreszcie powszechna nie-
pewno%& tera.niejszo%ci i(przysz$o%ci, tak charakterystyczna dla przemian 
rewolucyjnych, zburzy$y kolejn# hierarchi*, na której budowana by$a doo%wie-
ceniowa kultura Europy, a(tym samym podwa+y$y po raz kolejny warto%& relacji 
stary – m$ody. Starzy przestali by& m#dro%ci# m$odych, m$odzi nie chcieli by& 
d$u+ej si$# starych. Dawny system spo$eczny, budowany na wzorcu rodziny pa-
triarchalnej p*ka$; m$odzi, pewni w$asnej si$y, zanegowali m#dro%& starych, ich 
prawo do intelektualnego dyktatu. Zamienili rozum i(do%wiadczenie na emo-
cje. To istotna przemiana, ostro uderzaj#ca w(dotychczasowy system warto%ci.
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W(takim kontek%cie Oda sprawia wra+enie tekstu brutalnie szcze-
rego, w(którym autor – wyra.nie zniech*cony perspektyw# kompromisu 
mi*dzypokoleniowego, %wiadomy o,cjalnego uznawania staro%ci za war-
to%& sam# w(sobie – podejmuje prób* jej dezawuowania, rekomenduj#c 
m$odo%& jako stan zdecydowanie atrakcyjniejszy i(stwarzaj#cy ludzko%ci 
ciekawsze perspektywy. 

Taka zmiana wymaga argumentów: w(utworze Mickiewicza uza-
sadnieniem dla roszcze' m$odo%ci jest witalno%&, si$a, bezwzgl*dno%&, 
szczero%&, brak ogranicze' wynikaj#cych z(potrzeby kultywowania tra-
dycji, wreszcie niecierpliwo%& b*d#ca funkcj# ciekawo%ci %wiata i(pogardy 
ogranicze'.

Te ograniczenia maj# dla wkraczaj#cych w(+ycie romantyków dwa 
zasadnicze .ród$a: natur* i(kultur*. Natura ogranicza cz$owieka biolo-
gicznie, czyni#c go z(czasem bezwolnym i(bezmy%lnym, kultura natomiast 
narzuca mu zb*dny gorset konwencji. Starcom wi*c nale+y odebra& pry-
mat, a(konwencje b*d#ce wynikiem przemy%lno%ci i(chytro%ci rozumu 
zamieni& na autentyzm prze+ycia i(szczero%& emocji. Ten ostatni postulat 
wstrz#sa$ podstawami dotychczasowego $adu równie mocno jak idea prze-
j*cia „rz#du dusz” przez pokolenie wst*puj#cej w(+ycie m$odzie+y.

Kultura nowo+ytnej Europy budowa$a si* – w(warstwie ideowej 
– mi*dzy innymi na koncepcji powolnego, acz systematycznego odchodze-
nia od natury. Natura by$a wzorcem w(planie ogólnym, przyk$adem $adu 
oraz wzorem sztuki tworzenia powi#za' mi*dzy zjawiskami, matryc# praw 
i(prawid$owo%ci. Niemniej w(planie szczegó$owym ambicj# cz$owieka sta$a 
si* separacja od natury. Wyra,nowana architektura, wysublimowana ele-
gancja, usprawnianie organizacji spo$ecznej, etykieta i(kody,kacja norm, 
post*puj#ca estetyzacja +ycia – nadawa$y ludzkiej egzystencji sens wyj#t-
kowy. One to budowa$y styl +ycia osiemnastowiecznych elit. Religia, nauka 
i(sztuka mia$y tworzy& kultur* – wyj#tkowe instrumentarium pomocne 
w(zerwaniu bezpo%rednich podobie'stw ze %wiatem natury. Idea$em sta$a 
si* sztuczno%&, artystyczne na%ladownictwo i(ulepszanie boskiej kreacji 
lub si*ganie do najlepszych wzorców ludzkich osi#gni*& – do tradycji kla-
sycznej. Ca$a ideologia o%wieceniowa zmierza$a do realizacji tego celu. 
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St#d wszelkie przejawy zwierz*co%ci uznawano za celowy wybór, godny 
pot*pienia, za istotny symptom szale'stwa, za zaprzeczenie praw boskich 
i(ludzkich. 

Dla ludzi XVIII stulecia emocje sytuowa$y cz$owieka po stronie 
natury13; t$umienie odruchów i(sublimacja potrzeb psychicznych sta$y si* 
dla ówczesnej elity nie tylko wyznacznikiem dobrego wychowania, ale 
wr*cz synonimem cz$owiecze'stwa. Ale sterowanie emocjami wymaga$o 
treningu, czasu i(do%wiadczenia. Do%wiadczenia tak w(sensie eksperymen-
tu, jak i(wiedzy +yciowej. Eksperymentowaniem w(zakresie sterowania 
uczuciami %wiadomie zajmowa$a si* liberty'sko zorientowana arystokra-
cja; dla pozosta$ych warstw spo$ecznych miar# dojrza$o%ci i(wiedzy by$o 
opanowywanie odruchów. Brak wstrzemi*.liwo%ci w(okazywaniu uczu& 
sta$ si* synonimem g$upoty w$a%ciwej m$odym; wstrzemi*.liwo%& by$a 
oznak# sprytu, dojrza$o%ci, zrozumienia sytuacji. Uczucia demonstrowane 
jawnie zawsze mog$y by& jedynie pozorem prawdy i(ka+dy, kto traktowa$ je 
serio móg$ pa%& o,ar# w$asnej naiwno%ci. Uczucia skonwencjonalizowane, 
ubrane w(kostium norm i(regu$, okaza$y si* fundamentem porozumienia, 
którego umowno%ci o%wieceni z(regu$y nie kwestionowali, czyni#c przecie+ 
z(konwencji  podstaw* ludzkiego $adu. Z(pragmatyki tego my%lenia wy$a-
ma$ si* w(zasadzie tylko  Jean Jacques Rousseau, +#daj#c prawa do emocji 
jako naturalnego prawa cz$owieka, cho& i(on z(prawa naturalnego wypro-
wadza$ Umow* spo"eczn%. Ale Rousseau nale+a$ do grona my%licieli, których 
pogl#dy – zdaniem Tocquevilla – przyczyni$y si* do ko'ca starego %wiata. 

Gdy pomy$ka pope$niona przez literatów aspiruj#cych do roli ko-
ryfeuszy przemian zosta$a prze$o+ona na praktyk* spo$eczn# – podstawy 
$adu zosta$y zburzone. Obszerna i(skomplikowana wiedza o(konwencjach 
w(szybkim tempie obna+a$a swoj# bezu+yteczno%&, jej miejsce zaj*$o do-
ra.ne prze+ycie i(problem odpowiedzialno%ci indywidualnej za w$asne 
czyny i(za losy %wiata. Poezja tego czasu wylansowa$a tragiczny indywidu-
alizm, prawo do manifestowania szczerych uczu&, przewag* m$odzie'czej 
wra+liwo%ci nad dojrza$o%ci# do%wiadczenia. Podkre%laj#c rang* momentu 
w(ludzkim +yciu, ods$aniaj#c emocjonalne mechanizmy jednostkowych 

13 M. Foucault, Historia szale(stwa w'dobie klasycyzmu, prze$. H. K*szycka, Warszawa 1987.
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wyborów, poeci nie rezygnowali z(prawa do swobodnego traktowania re-
gu$ estetycznych, z(niego czyni#c wyraz buntu przeciwko post*puj#cej 
konwencjonalizacji pozaliterackiej rzeczywisto%ci.

Historia – pisa$ Hegel – jest cmentarzyskiem idei; meta,zycznie 
determinowana si$a przemian czyni z(jednostki ma$o znacz#cy py$. Ludzki 
rozum nie ma szans w(zetkni*ciu z(energi# przemian totalnych; cz$owie-
cze'stwo ocali& wi*c mo+na demonstruj#c moc indywidualn# na miar* 
jednostkowego +ycia, wbrew nieuchronno%ci kl*ski. W$a%ciwym terenem 
ludzkich wysi$ków twórczych powinna by& sztuka, stanowi#ca sk#din#d 
warto%& sam# w(sobie. Sztuka jest domen# cz$owieka, to artysta kreuje 
%wiat na miar* swojego geniuszu. Jedynie m$ody artysta, nieskr*powany 
rutyn# kanonów mo+e „ludzko%ci ca$e ogromy” przenikn#& „od ko'ca do 
ko'ca”. 

Mickiewiczowi ta idea by$a bliska od najwcze%niejszego okresu 
twórczo%ci. Ju+ w(Odzie pojawiaj# si* pierwsze sygna$y koncepcji Poety-
Kreatora, która swoj# dojrza$# form* osi#gnie w(Wielkiej Improwizacji. 

Ale w(roku 1820 Mickiewiczowski projekt wydawa$ si* w(ca$o%ci 
zbyt awangardowy, by zyska& szczere i(natychmiastowe uznanie nawet 
w%ród najbli+szych przyjació$. Istniej#ce konwencje kulturowe, specy,ka 
lokalnej sytuacji politycznej, l*k przed niejasn# przysz$o%ci# – wp$yn*$y na 
ograniczenia w(rozumieniu, zaciemnianym dodatkowo wysokim stopniem 
metaforyczno%ci utworu. Rozleg$o%& tego antropologicznego kontekstu, 
na który sk$ada si* warstwa inspiracji kulturowych, konwencji ,lozo,czno
-artystycznych modeluj#cych kszta$t tekstu, talent poetycki Mickiewicza 
oraz warunki odczytywania jego utworu czyni# z( Ody do M"odo#ci  dzie$o 
znacznie bardziej wa+kie dla historii budowania europejskiej wspólnoty 
i(wzorów dystansu mi*dzypokoleniowego ni+ mo+na by s#dzi& z(jego po-
bie+nej lektury. 

Charakterystyczne, +e poeta, którego twórczo%& okaza$a si* zwor-
nikiem dla trzech przynajmniej kultur narodowych, w(swoich pierwszych 
próbach artystycznych pomija$ warto%ci lokalne, sk$aniaj#c si* ku koncep-
cjom o(proweniencji uniwersalistycznej. Wyrazi%cie odró+nia$ codzienn# 
prac* dydaktyczn#, któr# wykonywa$ dla chleba, od swojej misji poetyckiej, 
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dzi*ki której dokonywa$ si* transfer warto%ci intelektualnych i(artystycz-
nych z(Europy Zachodniej do !rodkowej i(vice versa. Wyk$ady paryskie 
wykaza$y, +e Mickiewicz czu$ si* Europejczykiem, informuj#cym Zachód 
o(literackich osi#gni*ciach S$owian, ale ju+ w(pierwszych swoich utwo-
rach manifestowa$ znajomo%& idei zmieniaj#cych dotychczasowe oblicze 
kontynentu. 
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Zdzis$awa Mokranowska

Metafory staro!ci. Czytaj&c wiersze Julii  Hartwig

Jak to si* sta$o, +e by& poet# w
dwudziestym wieku, znaczy otrzyma& zapraw*

we wszelkich rodzajach pesymizmu,
sarkazmu, goryczy, zw#tpienia?

Czes$aw Mi$osz1

Nie bez powodu zosta$ tu przywo$any cytat z( ksi#+ki Czes$awa 
Mi$osza. Nie z(tej przyczyny, +e niektórzy krytycy nazywaj# Juli* 

Hartwig „Mi$oszem w(spódnicy” i(nie z(tego wzgl*du, +e ona sama cz*sto 
wyra+a w(swych wypowiedziach o(poezji i(poetach szczególn# atencj* dla 
osoby i(twórczo%ci autora zbioru wierszy To i(nie dlatego, +e poetka w$a%nie 
ten wyk$ad Mi$osza, jak sama stwierdzi$a „sobie szczególnie ceni”2. S$owa 
Mi$osza zainspirowa$y mnie do re)eksji nad wierszami Julii Hartwig i(sk$o-
ni$y do postawienia pyta': czy poetka unikn*$a tego do%wiadczenia? oraz 
jak wiele jest w(jej wierszach „goryczy, zw#tpienia i(sarkazmu”? Podobne 
pytania stawia Hartwig sama sobie, gdy dokonuje w(Dzienniku oceny 
Mi$oszowskich rozwa+a' i(diagnoz dotycz#cych poezji wspó$czesnej: 

1 Cz. Mi$osz, Zaczynaj%c od mojej Europy, w: ten+e, -wiadectwo poezji. Sze#& wyk"adów 
o'dolegliwo#ciach naszego wieku, Warszawa 1987, s. 17. 

2 J. Hartwig, Dziennik, Kraków 2011, s. 232.
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Czy ponury ton beznadziei cechuje wiersze poetów uznanych za naj-
bardziej reprezentatywnych, takich jak Ró+ewicz czy Szymborska? 
Czy podlega tej beznadziei sam Mi$osz, który tak przed ni# si* bro-
ni? Kto% mo+e pokusi si* na scharakteryzowanie kierunku, w(jakim 
idzie nasza poezja XXI wieku. Pozbawiona blasku jest zw$aszcza 
twórczo%&, któr# mo+na by nazwa& „drobnic#”, co zdaje si* wynika& 
z(dziobania w(jednym wci#+ miejscu, braku o+ywienia, ze sk$onno%ci 
do poprzestawania na opisie w$asnej sytuacji, do zamkni*cia si* w(za-
czarowanym kr*gu „ja”, do monotonii i(ma$ej zmys$owo%ci dozna' 
dochodz#cych do g$osu w(poezji. Pi*kno napotkane przelotnie lub 
poszukiwane coraz rzadziej ukazuje w(poezji swoje oblicze3. 

Ta krótka próba oceny dokona' wspó$czesnej poezji jest bardzo 
znacz#ca, bowiem mówi wiele o(samej poetce i(jej twórczo%ci. Z(pewno%ci# 
Julia Hartwig nie zamyka si* we w$asnym „ja”, ale jest otwarta na rzeczywi-
sto%&, na drugiego cz$owieka. Spotkanie z(nim niesie z(sob# ka+dorazowo 
wiele pozytywnych dozna' intelektualnych, estetycznych, emocjonalnych. 
Wyra.nie ujawnia to ca$a poetycka i(prozatorska twórczo%& Julii Hartwig.         

Warto rozpocz#& rozwa+ania od zacytowania jednego z(wierszy Julii 
Hartwig z(tomu Chwila postoju: 

Sen trzyma$ mnie w(swej w$adzy jak w(zamkni*ciu, nie 
pozwala$ si* ockn#&, chcia$ pokaza& jak potra, by& z$y, w%ciek$y, 
bezwzgl*dny i(jak# ma nade mn# w$adz*. Jak potra, d$awi& 
i(prze%ladowa& jednym jedynym obrazem, o%wietlonym %wiat$em 
okrucie'stwa trudnym do wytrzymania.

Mówi$ znajomy, pisarz, bardzo stary, w(tym %nie: Boli mnie 
serce…

I(widzia$am siebie, jak kl*kn#wszy przy nim mówi$am do 
niego $agodnie i(bez sk$adu. I(b*d#c nim zarazem czu$am, +e nie 
do podzielania z(nikim jest moja g$*boka staro%& i(strach przed 
%mierci#.
3 J. Hartwig, Dziennik…, s. 234.
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I(znów ja, kl*cz#ca, oderwa$am si* od jego kolan i(frun*$am 
ci*+ko w(gór* wo$aj#c: Po$#czmy si* ze starymi i(umieraj#cymi!

I(by$am tak %miesznie patetyczna w(tym wo$aniu, +e ludzie 
odwracali si* ode mnie plecami, aby ukry& zawstydzenie.

I(by$am tak+e w(tych ludziach i(wstydzi$am si* razem z(nimi4.

Sen ma swoje prawa, w(onirycznej rzeczywisto%ci mo+na „frun#& 
w(gór*” i(wciela& si* w(ró+ne postacie. Poetyka marzenia sennego najtraf-
niej pozwala ujawnia& mechanizmy rzeczywistego %wiata, wydobywa& l*ki 
i(koszmary. Nic tak nie przypomina %mierci jak sen. !wiat snu potra, bu-
dzi& trwog*, przera+a& – te odczucia zwykle oswaja racjonalno%& jawy. Ale 
sen nie pozwala na eskapizm, gdy+ jest transformacj# otaczaj#cego %wiata; 
$#czy dwa %wiaty, jak poetka stwierdzi$a w(wierszu Je#li jest „granic# mi*dzy 
u$omnym dniem a(niedoczytan# noc#”5. 

Wykreowana w(wierszu *** (Sen trzyma" mnie w'swej w"adzy…) 
sytuacja liryczna przywo$uje, oprócz wypowiedzi podmiotu, tak+e g$os 
drugiej postaci. „Ja” i(umieraj#cy „bardzo stary pisarz” jednakowo od-
czuwaj# staro%& („g$*bok#”) i(„strach przed %mierci#”. Ale nawet w(tym 
%wiecie pe$ne empatii wo$anie: „Po$#czmy si* ze starymi i(umieraj#cymi!” 
wzbudza zawstydzenie ludzi i(sk$ania ich do odwrócenia si* plecami od 
widoku staro%ci, choroby i(umierania. Bowiem wspó$czesny cz$owiek 
pozbawi$ staro%& i( %mier& przys$uguj#cego im dawniej waloru powagi, 
szacunku i(znamion g$*bszych tre%ci. Staro%& okazuje si* dla niego eta-
pem +ycia ca$kowicie pozbawionym atrakcyjno%ci, jest pocz#tkiem ko'ca, 
czasem bezproduktywnym, w(którym (co najwy+ej) dokonuje si* bilansu 
dawnego +ycia i(wr*cz natr*tnie wspomina. Staro%& jest wstydliwa i(nie-
estetyczna, nieustannie rugowana z(wielu sfer +ycia spo$ecznego przez 
m$odo%&. Dramatyczne i(bardzo prawdziwe jest to wyznanie podmiotu: 
„b*d#c nim zarazem czu$am, +e nie do podzielania z(nikim jest moja g$*-
boka staro%& i(strach przed %mierci#”. Uparte powtórzenia: „I(widzia$am”, 
„I(znów”, „I(by$am”, „I(by$am” odzwierciedlaj# emocje i(dramaturgi* snu. 

4 J. Hartwig, *** (Sen trzyma" mnie w'swej w"adzy…), w: ta+, Chwila postoju, Kraków 1980, s. 57.
5 J. Hartwig, Je#li, w: ta+, Czuwanie, Warszawa 1978, s. 33
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Jest tak dlatego, +e widok %mierci, obraz starego cz$owieka jest tu istotniej-
szy dla wymowy utworu ani+eli porz#dek wersu. Ryszard Przybylski tak 
t$umaczy ten chwyt formalny:

Julia Hartwig upodoba$a sobie poème en prose, poniewa+ wewn*trzny 
rytm, czyli zasada kompozycyjna tego gatunku, polega na przemien-
no%ci obrazów, nie za% – jak w(wierszu wolnym – na uk$adzie jednostek 
syntaktyczno-informacyjnych6. 

Empatia, partycypacja w(do%wiadczeniu traumatycznym i(egzy-
stencjalnym drugiego, jest bardzo widoczn# cech# poezji Julii Hartwig. 
Istnienie poetki w(%wiecie pozbawione jest jakichkolwiek uprzedze' i(prze-
s#dów wobec czegokolwiek. Takie uczucia przecie+ ostatecznie tworz# 
poezj*; autorka wiersza Jasne niejasne stwierdza: 

Najgor*tsze uczucia
nie rodz# najlepszych wierszy
ani najlepszej muzyki
ani najwspanialszych obrazów
A(jednak bez nich
nie powsta$oby nic7. 

W(innym utworze Hartwig zwraca uwag* na szczególn# w$a%ciwo%& 
wierszy: 

Co jest wart wiersz, je%li nie spe$nia cudu?
Matka zmartwychwstaje i(g$adzi nas znów po w$osach.
Zapominamy o(w$asnej %mierci i(nigdy nie bol# nas nogi8. 

6 R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 69.
7 J. Hartwig, Jasne niejasne, w: ta+, Jasne niejasne, Kraków 2009, s. 6.
8 J. Hartwig, Tyle tylko, w: ta+, Czuwanie…, s. 30. 
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Wiek dojrza$y ma zdolno%& do wery,kowania wszelkich warto%ci, 
bowiem  cz$owiek stary spogl#daj#c wstecz na przebyt# drog*, za spraw# 
do%wiadcze' i(m#dro%ci nabytej w(ci#gu minionych lat znacznie g$*biej 
rozumie mi$o%&, przyja.', wspó$czucie, samotno%&. Ale czy ta wiedza b*-
dzie mu jeszcze przydatna? Staro%ci towarzyszy zdziwienie:  „tak wszystko 
wiedzie& i(nic nie móc”9. Zw$aszcza, gdy stoimy w(obliczu utraty czego% 
lub kogo%, albo gdy ju+ doznajemy straty, zaczynamy pojmowa& nasz# 
%miertelno%&, co silniej jeszcze i(uparcie wi#+e nas z(+yciem. Owocuje to 
dystansem; krytycznym, czasem ironicznym, spojrzeniem na etap +ycia 
dawno przebyty. Tak w$a%nie podmiot wypowiedzi w(liryku Wiersz zapo-
mniany z(czasowego oddalenia rozlicza si* ze sw# m$odo%ci#:

Uwielbi& w$asn# m$odo%&
ten wyraz zapami*ta$o%ci w(powadze
+e jakie% przyrzeczenie jaka% pewno%&
si* spe$ni
Wspania$a g$adka skóra otwarty umys$
ciekawo%& niewiadomego
i(pewno%& +e nam ono przypadnie. 

Roztropna dojrza$o%& nie odmawia m$odo%ci uroku, bo by$a ni# 
sama, zna jej nami*tno%ci i(smutki, a(teraz umie ju+ odrzuca&, rezygnowa& 
a(nie tylko zdobywa&:       

Sk#d ta duma
sk#d ta czu$o%& dla %wiata
i(to oddalenie które daje si$*
Wszystko przewidziane
+adnego zaskoczenia bólem
Je+eli smutek – a(jest – to jak mg$a
To co trwa niknie w(niej tylko z(pozoru

9 S. Lem, Bezsenno#&, Kraków 1971, s. 194.
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Odwo$ana gra
Ile wytrzymasz
ile potra,sz nie zdoby& ale odrzuci&10 . 

Wspomnieniem i(marzeniem mo+e powróci& staro%& do m$odo%ci 
i(domu dzieci'stwa, jak w(wierszu otwieraj#cym tom Chwila postoju; pa-
mi*& natury, dawnego obrazu przyrody umo+liwia t* podró+:

W%ród ciemnego milczenia sosen V krzyk m$odziutkich, 
nawo$uj#cych si* brzóz.

Wszystko jest jak by$o. Nic nie jest jak by$o.
Przemów do mnie, Bo+e dziecka. Przemów, niewinna trwogo!   
Nic nie rozumie&. Wci#+ inaczej, od pierwszego krzyku do 

ostatniego westchnienia.
A(jednak to te+ by$o +ycie. I(chwile szcz*%liwe wychodz# ku 

mnie z(przesz$o%ci jak panny z(kagankiem oliwy11. 

Ale staro%& musi zap$aci& za t* podró+ gorzk# re)eksj#; mira+e m$o-
do%ci s# teraz szybko identy,kowane z(realno%ci# starzej#cego si* cia$a, 
które poddane jest dzia$aniom Matki Natury. Nieco ironicznie poetka trak-
tuje je jako „dobrotliwe”, bo maj# zdolno%& chronienia, odgradzania staro%ci 
od ciosów %wiata zewn*trznego: „Dobrotliwa natura szkli w(nas ju+ okna 
matowymi szybami, otula uszy, by nie chwyta$y obelg, z$orzecze' i(wyrzu-
tów”. W(tej ciszy i(niedowidzeniu $atwiej zgodzi& si* na to, +e nie sposób ju+ 
niczego odwróci& V  mo+na ju+ tylko pami*ci# dowodzi& naszego trwania:

 
Zaczynamy si* starze& i(ka+dy z(nas przypomina sobie teraz, 

+e mia$ matk*, ojca i(rodze'stwo. I(+e ma dwie nogi, podobnie 
jak wróbel i(kawka i(umys$ na miar* tego, czego dokona$, talent na 
miar* tego, co roztrwoni$12. 

10 J. Hartwig, Wiersz zapomniany, w: ta+, Gorzkie !ale, Kraków 2011, s. 13. 
11 J. Hartwig, Powrót do domu dzieci(stwa, w: ta+, Chwila…, s. 5.
12 J. Hartwig, Chwila postoju, w: ta+, Chwila…, s. 6.
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Ryszard Przybylski nazwa$ staro%& „cel# %mierci”, z(której jedyne 
wyj%cie to droga ku nie-bytowi; skazaniec ju+ otrzyma$ wyrok, od którego 
nie ma ucieczki i(trudno mu liczy& na akt $aski13. Staro%& ju+ nie posia-
da czasu, ale jest przez czas posiadana. Up$yw czasu odczuwalny niemal 
zmys$owo pozwala jeszcze pami*ci budowa& mury obronne. Zwrot ku 
przesz$o%ci, która we wspomnieniu nabiera realnych kszta$tów, jest cz*stym 
motywem pó.nej poezji Julii Hartwig. Jednak owo spojrzenie za siebie nie 
budzi rozgoryczenia czy l*ku (jak bywa w(poezji innych twórców), ale 
jest racjonalnym bilansem zysków i(strat w$asnego +ycia. W(wierszu Koda 
dokonuje obrachunku +ywota, który przynale+a$ osobie zmiennej, doko-
nuj#cej ró+nych wyborów, obdarowywanej przez los nie zawsze na miar* 
w$asnych oczekiwa' i(pragnie': 

Chwiejna zbyt czu$a i(zbyt nieczu$a
ma$o wierz#ca a(pragn#ca wiary
z(nadziej# +e przecie+ co% uszczknie z(uczty +ycia
[...]
Zachwyt by$ jej udzia$em
cho& kilkakro& odj*te jej by$o wszystko
co dawa$o zgod* na istnienie
 [...]
Poch$ania$a j# zagadka odej%cia
niemo+no%& pogodzenia jej z(natur# bytu
Usi$owa$a wskrzesi& przesz$o%&
Wszak to co pozornie sko'czone nadal trwa
ale nie da si* czerpa& st#d codziennej pociechy
Ogl#daj#c si* wstecz mówi$a:
B#d. wdzi*czna By$a% hojnie obdarzona14.  

Tak cz*ste w(twórczo%ci  Hartwig (nie tylko poetyckiej) spojrzenie w(prze-
sz$o%& zyskuje czasem ton elegijny, gdy dotyczy przemijania i(re)eksji nad 

13 R. Przybylski, Ba#( zimowa. Esej o'staro#ci, Warszawa 1998, s. 111–126.
14 J. Hartwig, Koda, w: ta+, Nie ma odpowiedzi, Warszawa 2001, s. 62.
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egzystencj# w$asn# i(biogra,# tych, którzy ju+ odeszli (poetów, pisarzy, 
malarzy, muzyków, przyjació$ i(znajomych). Ale czy który%  z(tych utworów 
zosta$ przez poetk* obdarzony mianem elegii? „Ogólno%& uniwersum po-
$#czona z(obrachunkowo%ci# i(melancholijn# tonacj# po+egnania sprawia, 
+e sytuacj* tak# V wraz z(postaw# podmiotu lirycznego V trzeba nazwa& 
elegijno%ci#”15 V twierdzi Anna Lege+y'ska i(trudno zaprzeczy&, +e klimat 
charakterystyczny dla gatunku elegii nie obcy jest poezji Julii Hartwig. 
Pocz#tków mo+na doszuka& si* ju+ w(tomie wierszy Dwoisto#& z(roku 1971, 
za% temat staro%ci, odchodzenia i(przemijania nasila si* w(tomach Czu"o#& 
(1992), Zobaczone (1999), Nie ma odpowiedzi (2001), a+ po Jasne nieja-
sne (2009), Gorzkie !ale (2011). Jednak re)eksja o(przemijaniu daleka 
jest tu od goryczy i(sarkazmu; akceptacja praw natury ostatecznie sprzy-
ja pogodzeniu si* ze staro%ci#. Podmiot wierszy Hartwig nie trzyma si* 
m$odo%ci za wszelk# cen*, nie pragnie si* odm$odzi&, nie ucieka przed 
staro%ci#  podró+uj#c wyobra.ni#  do czasów dawno przebytych i(miejsc 
kiedy% znajomych. Cz$owieczej naturze nie obcy  jest bunt, ona chcia$aby 
+y& wiecznie, pomimo up$ywu czasu trwa&. 

Marek Bie'czyk snuje tak# re)eksj* na temat ludzkiej pogoni za 
m$odo%ci#: „W(tym szale'stwie nasycenia, w(tym ob$*dzie wyczerpywa-
nia produkcyjnych mo+liwo%ci, osi#gn*li%my przera+aj#cy stan nasycenia, 
w(którym nie ma miejsca na brak, na strat*”16. Julia Hartwig pisze o(do-
%wiadczeniu braku – zna poczucie utraty, ale godzi si* z(nim. Nie potra, 
jednak odmówi& sobie retrospekcji, która w(wielu utworach przyjmuje 
form* swoistego obrz*du. Tak jest w(wierszu Jestem tam znów:

Wracaj#c w(znajome okolice
dzieli& s$odycz przesz$o%ci
z(gniewem smutkiem ze sprzeciwem
i(zwierz*c# rezygnacj# 
Te kroki na schodach w(ogrodzie Bellagio

15 A. Lege+y'ska, Gest po!egnania w'liryce lat ostatnich, w: Z'perspektywy ko(ca wieku. Studia 
o'literaturze i'jej kontekstach, red. J. Abramowska, A. Brodzka, Pozna' 1997, s. 234. 

16 M. Bie'czyk, Melancholia. O'tych co nigdy nie odnajd% straty, Warszawa 2000, s. 121.
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s# na zawsze wyrze.bione w(powietrzu
G$osy wpad$y w(jezioro
zamkn*$a si* powierzchnia wody
A(mo+e ulecia$y w(gór*
Tak czy inaczej nie ma si$y
by je sprowadzi& na ziemi*.

4ywio$y: powietrze, a( zw$aszcza woda (mo+e z(Heraklitejskiej 
rzeki?), tak cz*sto przywo$ywana przez poetk* w(metaforach poetyckich 
obrazuj#cych morza, jeziora, fal* i(deszcz V zacieraj# %lady naszego „bycia”. 
Nas wspó$czesnych Martin Heidegger zdo$a$ ju+ przekona&, +e trwanie 
przestaje jedynie oznacza& umiej*tno%& przetrwania. Nie sposób nie przy-
wo$a& tu interpretacji autora Bycia i'czasu: Jestestwo jest zawsze „przed 
sob#” – zwrócone ku przysz$o%ci. Dzi*ki trosce cz$owiek ekstatycznie wy-
chodzi „przed siebie” poza dora.no%&. „Tera.niejszo%& jest dana, po prostu 
istnieje, tylko przysz$o%& mo+e by& sensownie obiektem troski”17. 

Natura w( tej sprawie dawa$a ju+ wcze%niej sensowne znaki 
i(ostrze+enia: 

A(przecie+ obeliski cyprysów
zapowiada$y ju+ wcze%niej przysz$o%&
ale nikt nie s$ucha g$osów przestrogi.

Autorka zbioru wierszy Nie ma odpowiedzi wydaje si*, zgodnie 
z(pogl#dem Heideggera rozumie& „czasowo%&” i(tak jak on posiada& %wia-
domo%& (nieustaj#c#) tera.niejszo%ci. Trwanie to bytowanie, istnienie 
w(czasie. Tera.niejszo%& stale odczuwana daje Poetce moc uwolnienia 
si* od przesz$o%ci; paradoksalnie bowiem przesz$o%& odkrywana teraz na 
nowo przestaje by& przygniataj#cym brzemieniem, bo wiara w(moc s$owa 
poetyckiego pozwalaj#c# zatrzymywa& czas i(tworzy& substytuty wiecz-
no%ci jest ostatecznym .ród$em zgody na wszechw$adz* Chronosa, który 

17 Cyt. za: H. Buczy'ska-Garewicz, Meta$zyczne rozwa!ania o'czasie. Idea czasu w'$lozo$i 
i'literaturze, Kraków 2003, s. 213–214. 
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w(wierszu, za przyczyn# poetyckiej metafory, przybiera posta& bajkowych 
z$ych wró+ek:

Z$e wró+ki p$yn# $odzi#
odliczaj#c wios$ami czas 
zrywa si* nag$a burza
i(ulewny deszcz zmywa to co przesz$o
zawsze tera.niejszy i(nieciekawy %ladów18.        
 

Tak wi*c ostatecznie, w(perspektywie tego, +e „robi si* coraz pó.-
niej”, Poetka wyra.nie zwraca si* ku trudnej przysz$o%ci:

Przesz$o%& V jakie to przestrzenie
i( przysz$o%& jak podminowana droga
tratowana przeczuciami
wci#+ bliska
To ona a(nie przesz$o%&
jest wci#+ obecna19.     
           

Pozostaje nam istnie& w(czasie, a(nie pomimo czasu. Takie my%lenie 
pozwoli$o Cyceronowi wyg$osi& pochwa$* staro%ci – jako czasu, w(którym 
zas$u+ony polityk móg$ si* cieszy& szacunkiem rówie%ników oraz m$odych 
ludzi, chc#cych korzysta& z(jego do%wiadczenia i(wiedzy20. Owa m#dro%& 
wyzwala w(cz$owieku dojrza$ym, gdy ju+ zrozumie on mechanizmy rz#-
dz#ce naszym +yciem i( %wiatem, potrzeb* pogodzenia si* z(w$asnym 
odchodzeniem: 

18 J. Hartwig, Jestem tam znów, w: ta+, Nie ma odpowiedzi, Warszawa 2001, s. 48.
19 J. Hartwig, Robi si* coraz pó4niej, w: ta+, Jasne niejasne…, s. 53.
20 Por. Cyceron, Katon Starszy o'staro#ci, prze$. W. Klimas, wst*p i(oprac. S. Stabry$a, Kraków 

1995. Jak pisze Stanis$aw Stabry$a, utwór ten b*d#cy pozornie pochwa$# staro%ci, ma charakter 
konsolacji, sam Cyceron bowiem nie móg$ ci* cieszy& uprzywilejowan# pozycj# zas$u+onego 
polityka; por. S. Stabry$a, Wst*p, w: Cyceron, Katon Starszy…, s. 18-19.
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Po$ó+ si* ko$o mnie.
Jak lis obok lisicy, jak ptak obok ptaka, gdy rozlega si* 

pohukiwanie sowy.
Niech ogarnie nas m#dro%& milczenia, m#dro%& ciep$a, 

m#dro%& po+egnania na d$ugo przed chwil# odej%cia21.

Analogia mi*dzy %wiatami: ludzkim i( zwierz*cym, silniej ni+ 
s$owa po+egnania uwydatnia atmosfer* sytuacji lirycznej. Codzienny 
rytua$ zasypiania staje si* metafor# odej%cia. Umieramy w(ka+dej chwi-
li – Miron Bia$oszewski nazwa$ te codziennie prze+ywane drobiny +ycia 
„nekrochwilami”. Milczenie i(blisko%& (dotyk) V sensualno%& dozna' s# 
koj#ce bardziej ni+ wszystkie wypowiedziane s$owa. T* oczywist# prawd* 
wyrazi$ Mi$osz „wszelkie próby zamkni*cia %wiata w(s$owie s# i(b*d# da-
remne; istnieje zasadnicza niewspó$mierno%& pomi*dzy naszym j*zykiem 
i(rzeczywisto%ci#”22. 

4eby zrozumie& tajemnic* +ycia (i(próbowa& przekaza& w(s$owie) 
nale+y posi#%& umiej*tno%& patrzenia; ono potrzebuje czasu, chwili ale 
tak+e milczenia. Poetka w(wierszu Piecz*& stawia sobie pytanie: 

Co kryje si* w(milczeniu,
które jest ostatni# wiedz# o(tym, +e koniec jest bliski?
Wszystko, co powiedziano o(tej chwili, milczenie odrzuca.
Nikt nie ma wst*pu do tego milczenia23.

Owych „pyta' zadawanych sobie” jest w(poezji Hartwig wiele. 
Niektóre z(nich ju+ w(dojrza$ym okresie +ycia i(twórczo%ci maj# form* 
wyrzutu, pretensji do losu, o(to, +e nie wskaza$ chwili, która przes#dza$a 
o(naszym ca$ym +yciu. W(wierszu Pro#ba o'znak, czytamy:

21 J. Hartwig, Wezwanie, w: ta+, Wybór wierszy, Warszawa 2000, s. 13.
22 Cz. Mi$osz, Spór z'klasycyzmem, w: ten+e, -wiadectwo…, s. 65.
23 J. Hartwig, Piecz*&, w: ta+, Nie ma odpowiedzi…, s. 81.
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Z(dzieci'stwa w(m$odo%&, z(m$odo%ci w(wiek dojrza$y,
z(dojrza$o%ci w(staro%& V zdumiewa si*.
Dlaczego nie by$ mi dany +aden znak?  

Czy pobrzmiewa w(tych s$owach skargi próba obarczenia odpo-
wiedzialno%ci# za swój los kogo% innego? Jednak owo wo$anie o(znak nie 
przynale+y tylko staro%ci i(godzinie obrachunku z(+yciem, ale przydarza 
si* ka+demu, kto odczuwa bezradno%&, osamotnienie:

dlaczego nikt nie udzieli$ mi przestrogi? 
dlaczego +y& musia$em bez s$owa zach*ty 
trwa$em nie wiedz#c kim jestem i(kiedy jest mój czas24.    

Na te pytania nie ma odpowiedzi; daremne jest wyczekiwanie cudu 
V nie dokona$ go Jezus na uporczywe wo$ania faryzeuszów: „Nauczycielu, 
chcemy od ciebie znak widzie&” (MT 12: 38). 

Etap staro%ci ma dla cz$owieka (tak si* potocznie s#dzi i(tak my%leli 
,lozofowie) pewn# rekompensat* – jest ni# dar m#dro%ci, wyzbycie si* 
buntu. Powolne ubywanie wyzwala w(cz$owieku zdolno%& do rezygnacji; 
on ju+ wie, +e wielu rzeczy nie musi albo ju+ nie zdo$a zrobi&. Dotyczy to 
tak+e poszukiwania wiedzy i(odpowiedzi na trudne pytania:

A(wydawa$o si* +e w$a%nie staro%&
przyniesie wiedz* która z(tob# zamieszka do ko'ca
Daj spokój Czego nie dowiedzia$a% si* dot#d 
ju+ si* nie dowiesz 
Ostatnie pytanie zadane b*dzie w$a%nie tobie25.

24 J. Hartwig, Pro#ba o'znak, w: ta+, Obcowanie, Warszawa 1987, s. 113. 
25 J. Hartwig, Perswazja, w: ta+, Nie ma odpowiedzi..., s. 79.
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Starej poetce staro%& nie jawi si* jako „doklejona do +ycia wyspa”26, 
bowiem posiada ona pogod* ducha, której %lady s# tak wyra.ne w(jej po-
ezji. Nawet, gdy zabrzmi w(niej ton osamotnienia, zwykle niwelowany 
jest re)eksj# o(doznanym dobrym do%wiadczeniu; Hartwig unika pesy-
mistycznych, elegijnych nastrojów, bo g$osi pochwa$* istnienia i(prawo 
cz$owieka do b$*du i(sprzeczno%ci.

Podmiot liryczny tomu Gorzkie !ale27 godzi si* z(tym, co mu si* 
przydarza, zawsze jest gotowy na doznanie rado%ci i(smutku. Taka postawa 
jest bliska amor fati28, które charakteryzuje cz$owieka zdolnego zawsze bez 
+alu i(desperacji przyj#& to, co nieodwracalne. Owa mi$o%& do losu musi 
ostatecznie determinowa& ,lozo,czn# postaw* akceptacji dobra i(z$a. Czy 
znaczenie, jakie nada$ mu Friedrich Nietzsche w(Ecce homo: jak si* stajemy 
tym, czym jeste#my – bliskie jest Julii Hartwig? Z(pewno%ci# nie w(ca$ej pe$ni, 
a(jedynie w(tym aspekcie, które zak$ada aktywno%& cz$owieka, %wiadomego 
siebie, ale i(%wiadomego wspó$twórc* w$asnej kl*ski (i(w$asnego zwyci*-
stwa). Pindarowskie zawo$anie: „Sta' si* kim jeste%”, mo+na by uzna& za 
motyw wielu jej wierszy. Ale wpierw trzeba zada& pytanie: kim jestem?  

Od dnia narodzin zaczynamy si* starze&. Staro%& mo+e przybra& 
ró+ne oblicza: staro%ci pogodnej, ciesz#cej si* +yciem i(pogodzonej z(nad-
chodz#c# %mierci#, staro%ci ch$odnej, stroni#cej od ludzi, nieoczekuj#cej 
pomocy wi*c za wszelk# cen* pragn#cej samodzielno%ci, staro%ci wrogiej, 
gniewnej, staro%ci zale+nej i(szukaj#cej oparcia w(drugim cz$owieku, czy 
mo+e staro%ci pe$nej pesymizmu, samotno%ci i(nawet wrogo%ci do samego 
siebie. Odczucie samotno%ci cz*sto towarzyszy bohaterom wierszy Julii 
Hartwig, ale nie s$ycha& w(nich narzekania i(lamentów. Bohater wiersza 
Stary cz"owiek w'domu jest samotny, ale nie odczuwa osamotnienia; samot-
no%& zmusza go do aktywno%ci: „Kiedy jest sam, widzi wi*cej i(bardziej 
obchodzi go to, co si* wokó$ dzieje”. Kiedy%, gdy do%wiadcza$ obecno%ci 

26 Por. J. Kurkiewicz, Julia Hartwig: Staro#& nie jest doklejon% do !ycia wysp%; 
h3p://wyborcza.pl/1,106967,8163295,Julia_Hartwig__Starosc_nie_jest_doklejona_do_zycia.
html [dost*p: kwiecie' 2013].

27 J. Hartwig, Gorzkie !ale… 
28 Por. W. Mejbaum, Amor fati. Eseje $lozo$czno-literackie, Kraków 1983.  
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innych, jego postrzeganie otoczenia by$o nieuwa+ne, a(poznanie utrudnio-
ne. W(wierszu Dar czytamy: 

Dzi*kuj* [...] za ciernisty dar samotno%ci 
I(cho& samotno%& mia$a by&
jak ziemia nieurodzajna
jak pustynia 
to jednak wyrós$ na niej krzew

Od korzeni a+ po wierzcho$ki ga$*zi
noc# i(za dnia krzew gra na wietrze
i(wszystko jest przypomniane29 

Stary cz"owiek w'domu teraz sam sobie dotrzymuje towarzystwa 
i(obserwuje %wiat zwierz#t za oknem: 

Wróble upomnia$y si* rano o(%niadanie, ale odlecia$y nie czekaj#c 
i(okruchy, które im wysypa$, mokn# teraz na deszczu.
Pod oknem de,luje kot,
czarny, z(bia$ymi $apami i(b$aze'sk# kropk# nad nosem. 
Wczoraj rano p$aka$ tak g$o%no, +e zerwa$ starego z($ó+ka.   

Oba %wiaty: cz$owieczy i(zwierz*cy, s# osobne. Radosne wróble i(nie-
zale+ny kot s# pe$ne witalno%ci, si$y i(m$odo%ci. Odgrodzone szyb# od starego 
cz$owieka, z(którym nie podzielaj# przecie+ jego k$opotów i(samotno%ci: 

zas$aniaj#c okno przed zapadni*ciem nocy stary zobaczy$ 
go nagle

jak zje+ony i(spi*ty skrada si* po pniu drzewa podobny do 
ma$ego lamparta30. 

29 J. Hartwig, Dar, w: ta+, Gorzkie !ale…, s. 52.
30 J. Hartwig, Stary cz"owiek w'domu, w: ta+, Zobaczone, Kraków 1999, s. 56.
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Obserwacja, podgl#danie natury przez starca, i(to, +e czuje si* po-
trzebny, jeszcze uczestnicz#cy, budzi w(nim spokój, a(nie zniech*cenie. 
Przymiotnik stary powtarza si* w(tym utworze jak echo. Zdaniem Tadeusza 
S$awka: 

Powiedzie& „jestem stary” to tyle, co stwierdzi&: „rozda$em wszystko 
i(daj* dalej, bo to, co dawa$em i(daj*, nie jest i(nie by$o ca$kowicie i(do 
ko'ca moje”. „Jestem stary”  odkrycie, +e zawsze by$em tylko chwi-
lowo uformowanym „przej%ciem”, „pasa+em” mi*dzy tym, co ludzkie, 
i(tym, co nie zna cz$owieka31. 

Bohater wiersza Stary cz"owiek w'domu, %wiadom swej staro%ci, 
móg$by podpisa& si* pod tym zdaniem. Ostatecznie odg$osy rzeczywi-
sto%ci burz# spokój i(stary cz$owiek silniej jeszcze odgradza si* od %wiata 
w(poczuciu utraty i(samotno%ci: 

Zasypiaj#c pochwyci$ dobiegaj#ce go z(ulicy okrzyki 
i(przekle'stwa.

Obróci$ si* do %ciany i(przykry$ uszy pierzyn#32.    

Natura nie potrzebuje jego wsparcia: „Zastanowi$o go, +e kiedy on 
tego nie widzi, za oknami wci#+ trwa +ycie”, w(którym ju+ trudno bra& 
udzia$; %wiat zabrania staro%ci czyni&, osadza j# w(domu. Odg$osy i(wrzawa 
ulicy bole%nie przypominaj#, +e %wiat trwa, a(jego +ycie skurczy$o si* do 
metra+u mieszkania. Ryszard Przybylski twierdzi w(cytowanym ju+ eseju: 

Staro%& sprawia [...], +e mieszkanie, które by$o dot#d najprawdopo-
dobniej zwyk$# oswojon# przestrzeni#, przeistacza si* w(pewnym 
momencie w(mogi$*. Cz$owiek zostaje pochowany w(ziemi za +ycia. 
Nie jest to wi*zienie. To jest grób, w(którym musi usta& ów dialog „ja”  
 

31 T. S$awek, Senilizm, w: Staro#&, red. A. Nawarecki, A. Dziadek, Katowice 1995, s. 147. 
32 J. Hartwig, Stary cz"owiek w'domu…
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z(„sob#”, plato'ski lot na „skrzyd$ach duszy” poza sko'czono%&, poza 
doczesno%& […]33.

W(poezji Hartwig przewa+aj# obrazy starców – zazwyczaj starego 
m*+czyzny, trudniej doszuka& si* starych kobiet. Anna Lege+y'ska do-
wodzi, +e

[…] topos Starej Poetki nie istnieje, a( przecie+ miejsce po nim 
w( paradygmacie elegijno%ci nie jest ca$kiem puste. W( „sk$adzie” 
wspó$czesnych toposów elegijnych pojawia si* bowiem ,gura Starej 
Kobiety, która bynajmniej nie daje si* interpretowa& jako eufemi-
styczna wersja mo+liwego w(polszczy.nie, lecz jako% sprzecznego 
z(j*zykowym obyczajem (a(przynajmniej z(j*zykowym savoir-vivrem) 
nazwania „Stara Poetka”. Stara Kobieta jest kim% innym34.   

Obraz starego cz$owieka, przywo$ywany w(kilku wierszach Julii 
Hartwig,  jest toposem staro%ci; w(p$aszczy.nie tematycznej ma on zwi#-
zek z(pytaniami o(sens +ycia i(%mierci, o(natur* bytu, jest re)eksj# nad 
przemijaniem, ujawnia dystans wobec przesz$ych do%wiadcze' i(tera.niej-
szo%ci. W(utworze Stary cz"owiek, zamieszczonym w(tomie wierszy Chwila 
postoju, jego bohater liryczny, anaforycznie przywo$ywany, ujawnia swoim 
zachowaniem oznaki staro%ci: 

Stary cz$owiek upad$ w(b$oto i(%nieg, wstaje i(przeprasza. 
Stary cz$owiek zapomnia$ butelk* dziurawca na aptecznej 

ladzie, wraca i(przeprasza.    

Staro%& nie jest jakim% bytem abstrakcyjnym, nie istnieje poza 
czasem ale bytuje w(przestrzeni danej ka+demu cz$owiekowi. Doznaje 
upadku, zapomina zió$ek: „Stary cz$owiek wpycha si* do zat$oczonego 

33 R. Przybylski, Ba#( zimowa..., s. 22. 
34 A. Lege+y'ska, O'pewnym nieistniej%cym toposie liryki kobiecej, w: Wariacje na temat. Studia 

literackie, red. J. Abramowska, A. Czy+ak, Z. Kope&, Pozna' 2003, s. 189. 

Metafory staro#ci. Czytaj%c wiersze Julii  Hartwig



190

tramwaju, ci*+ko dyszy”. Staruszek upada w(b$oto i( %nieg; do%wiadcza 
brudu, ale tak+e bieli %niegu – czy b*dzie nadinterpretacj# odczytanie, +e 
doznanie upadku jest przewin#, grzechem, za który przeprasza, a(potem 
wstaje jakby oczyszczony. Staro%& musi cz*sto przeprasza& i(prosi&, podno-
si& si* i(upada&, zapomina& i(powraca&. Ale nieprzerwanie jeszcze +yje (jest 
zwyci*ska) i(dlatego po+#da akceptacji, czuje si* sk$adnikiem spo$ecznej 
wspólnoty. Dlatego stary cz$owiek ro%ci sobie prawo do upadania i(pod-
noszenia si* i(do do%wiadczania „bycia” – nie pragnie si* izolowa& ani te+ 
obnosi& ze swoj# staro%ci#, dlatego te+:    

Stary cz$owiek nie straszy nikogo w$asn# %mierci#, nie dzieli 
si* z(nikim swoj# rozpacz# i(nie skar+y si*, +e wszystko by$o dla 
niego najpierw za wcze%nie, a(potem za pó.no35. 

Ostatecznie jest „zwyci*ski, bo prze+y$ i(nadal +yje; Tadeusz S$awek 
tak oto porównuje do%wiadczenia m$odo%ci i(staro%ci: 

Stary jest zwyci*ski, bo prze+y$, bo przetrwa$ V ale nic mu z(tego zwy-
ci*stwa. M$ody przegrywa, bo wci#+ chce co% prze+y& V nic mu z(tego, 
bo kiedy prze+yje b*dzie stary i(zwyci*ski – nic mu z(tego zwyci*stwa. 
Starym jest si* ci#gle. Bycie starym to efekt ka+dego dnia, tego, +e co% 
si* sta$o i(+e +yj*36. 

W(wierszu Julii Hartwig stary cz$owiek zyskuje metaforyczn# po-
sta& ksi*gi %wiata; ta ksi*ga to palimpsest tekstów na który  sk$ada si* czas 
ludzko%ci. Wszystko jest w(nim otwarte i(+ywe jak praobrazy Carla Gustava 
Junga: 

Stary cz$owiek pami*ta, +e wsadzono go na odp$ywaj#c# 
kr*, zrzucono z(Tarpejskiej ska$y, zostawiono w(pustkowiu lub  
 

35 J. Hartwig, *** (Stary cz"owiek upad" w'b"oto), w: ta+, Chwila postoju…, s. 9.
36 T. S$awek, Dziesi*& westchnie( na temat staro#ci, w: Staro#&…, s. 144–145.
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morzono na %mier& w(chlewiku. Pami*& starego cz$owieka jest 
pami*ci# ludzko%ci37.

Stary cz$owiek personi,kuje archetyp Starego M*drca, posiada 
moc ludzkiej nie%wiadomo%ci, dziedziczy wiedz* pokole', potra, instynk-
townie reagowa& na ró+ne sytuacje +ycia i(ta umiej*tno%& pozwala mu  by& 
wsparciem i(ratunkiem w(chwilach traumatycznych prze+y&, tak+e w(przy-
krych doznaniach dnia codziennego. Przywo$anie, w(funkcji kontekstu 
interpretacyjnego, s$ów Jolande Jacobi, analizuj#cej psychologi* Junga, 
wydaje si* by& tu niezmiernie trafne: „Istniej# archetypowe [...] sposoby 
dzia$ania i(reagowania, przebiegi i(procesy, jak na przyk$ad rozwój ja, prze-
mijania lat +ycia, formy prze+y& i(dozna', archetypowe poj*cia i(idee”38. 
Staro%& staje si* cz#stk# tej ogólnej wiedzy ludzko%ci. Mo+e w$a%nie na tym 
etapie +ycia najbardziej u%wiadamiamy sobie, +e jeste%my spadkobiercami 
i(u$amkiem tego dziedzictwa. Poetka w(wierszu Je#li, tak# wyra+a nadziej*: 

Je%li b*dziemy patrze& a+ do bólu, mo+e stan# si* cia$em ci, 
którzy kr#+# wokó$ bezustannie.

Je%li %pi#c b*dziemy czuwa&, by nie zboczy& z(drogi, mo+e 
noc dopu%ci nas do swoich najtajniejszych tre%ci39

V a( w(innym +al: 

Szkoda, +e nikt nie chce s$ucha& opowiada' starców. To 
jakby nie je%& jab$ek, bo zdarzaj# si* robaczywe40. 

  Poznaj#c poezj* Julii Hartwig – od pierwszych po ostatnio wyda-
ne tomy – czytelnik zyskuje pewno%&, +e poetka konsekwentnie d#+y do 

37 J. Hartwig, *** (Stary cz"owiek upad" w'b"oto)...
38 J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga. Wprowadzenie do ca"o#ci dzie"a, prze$. S. -ypacewicz, 

Warszawa 1993, s. 204–205.
39 J. Hartwig, Je#li, w: ta+, Czuwanie…, s. 33. 
40 J. Hartwig, Szkoda, w: Chwila postoju…, s. 64.
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indywiduacji, pragnie, aby cz$owiek móg$ %wiadomie korzysta& z( natural-
nie mu przynale+nych funkcji my%lenia, czucia, percepcji i(intuicji.

Wspó$czesny cz$owiek, w(dobie wszechw$adnej kultury medialnej, 
sta$ si* bardziej samodzielny, niezale+ny i(krytyczny, ale zarazem wyizo-
lowany. Samotno%& najbardziej odczuwaj# ci, którzy maj# siln# potrzeb* 
bycia z( innymi, tworzenia zwi#zków mi$o%ci i(przyja.ni. Wiele wspo-
mnie' i(wierszy po%wi*ci$a Hartwig dawnym znajomym i(przyjacio$om, 
z(czu$o%ci# pisze o(nich w(Dziennikach. Wspomina spotkania z( Janem 
Lebensteinem, Zbigniewem Herbertem, Czes$awem Mi$oszem, Jerzym 
Turowiczem. Z(wielk# wra+liwo%ci#, niemal tkliwie, stworzy$a portret 
Starego Poety. Nie tylko tytu$ wiersza  Stawisko wskazuje jego bohatera, na 
identy,kacje pozwalaj# tak+e przywo$ywane fakty biogra,czne z(d$ugiego 
i(ciekawego +ycia Jaros$awa Iwaszkiewicza:

Z(g$ow# wspart# o(obramowanie $ó+ka
s$uchaj#c Pie#ni Mahlera stary mistrz p$acze
Zapomnia$ o(naszej obecno%ci
Jest to rok kiedy odesz$a ju+ jego towarzyszka +ycia
i(dawno przetli$y si* dionizyjskie ognie m$odo%ci
Przyjaciele pomarli albo nim wzgardzili
Przed nim jest jeszcze pobyt w(podparyskim hoteliku
gdzie samotno%& i(choroba jak dwie zmory z(Malczewskiego
uwi*zi$y go w(po%cieli
Wróci jeszcze do tych pokojów w(których prze+y$ +ycie
i(do zapuszczonego ogrodu w(którym wita$ kolejne pory roku
i(gdzie gor#cym szeptem wzywa$ Urani*, sosn*, siostr*
palcem pnia ukazuj%c% mu niebo
Pami*& minionych dni towarzyszy$a mu do ko'ca
zapisa$ t* chwil* kiedy pojawi$ si* przed nim m$ody poeta
naznaczony jasn# gwiazd# przeznaczenia
i(powita$ go s$owami: Uwielbiam pana41. 

41 J. Hartwig, Stawisko, w: ta+, Nie ma odpowiedzi…, s. 15.
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We w$asnym Dzienniku poetka pisze o( wra+eniach z( lektury 
Dzienników Iwaszkiewicza; „najbardziej przejmuje” j# „powracaj#ca wci#+ 
skarga samotno%ci”42 Starego Poety. Ró+ne s# samotno%ci i(rozmaite spo-
soby jej terapii: 

Aby nie zastygn#& w(samotno%ci
wychodzi na ulic*
staje na rogu zapala papierosa 
widzi przeje+d+aj#ce auta  
i(przebiegaj#ce w(ch$odzie m$ode pary
odkrywa za ka+dym razem
E pur si muove! A(jednak si* kr*ci!
Wraca do domu
Ju+ zapomnia$ po co wyszed$
znowu smakuje mu samotno%&43.

Ci, którzy szukaj# w(poezji Julii Hartwig goryczy i(zniech*cenia, 
l*ku przed staro%ci#, b*d# zawiedzeni. Poetka poprzez transformacj* wra-
+e' i(do%wiadcze' w(s$owo przezwyci*+a w$asn# staro%&. To pozwala jej na 
optymizm. Zniech*cenie i(sarkazm s# nieobecne – ich miejsce pojawia si* 
ironia, dystans, a(niekiedy nawet %miech: 

Zaczekajcie, staruszki!
Biegn* do was co tchu, odpycham powietrze jak p$ywak, 

przykrywany wci#+ fal#.
[...]
Opó.nia mnie tylko ten %miech, ten %miech, który wype$nia 

mnie po uszy, sadzaj#c to na sza,e, to na czubku wierzby, to na 
gwo.dziu z(krzywo przewieszonym lustrem44. 

Staro%& jest m$oda.  

42 Por. J. Hartwig, Dziennik…, s. 341.
43 J. Hartwig, Próby, w: ta+, Gorzkie !ale…, s. 32.
44 J. Hartwig, Zaczekajcie staruszki, w: ta+, Wybór…, s. 36.
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Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

twarz dziewczynki w(skrzyd$ach podró+nego lustra
Krystyna Mi$ob*dzka1

Simone de Beauvoir, porównuj#c status osób starych w(ró+nych kul-
turach, zauwa+y$a: „staro%& nale+y analizowa& z( uwzgl*dnieniem 

wszystkich jej aspektów. Nie jest ona wy$#cznie spraw# biologii, ale ca$ej 
kultury”2. Interesuj#cy jest wi*c nie tylko sam wizerunek starej kobiety 
w(wybranych tekstach literackich, ale identy,kacja mechanizmów, które 
wp$yn*$y na jego ostateczne ukszta$towanie.

Mo+na odnie%& wra+enie, +e obraz starej kobiety, prezentowany 
zw$aszcza w(sztukach wizualnych i(literaturze, jest do%& przewidywalny. 
Dominuje eksponowanie cia$a poddanego destrukcji, bezu+ytecznego 
w(sensie reprodukcyjnym, erotycznym, jak równie+ w(du+ej mierze spo-
$ecznym (z(wyj#tkiem roli opiekunki ma$oletnich wnuków b#d. niekiedy 
artystki, badaczki – pe$ni#cej funkcj* mentorki). Oczywi%cie, mo+emy 
kwestionowa& ow# bezu+yteczno%&, dowarto%ciowywa& j#, zastanawiaj#c 
si* – na przyk$ad zgodnie z(perspektyw# feministyczn# – czy nie jest ona 
szans# na do%wiadczenie wolno%ci, autopoznanie i(spe$nienie3. Jest te+ 

1 K. Mi$ob*dzka, *** twarz dziewczynki, w: ta+, Imies"owy, Wroc$aw 2000.
2 S. de Beauvoir, Staro#&, prze$. Z. Styszy'ska, Warszawa 2011, s. 17.
3 Por. G. Greer, Zmiana – kobiety i'menopauza, prze$. M. Golewska, Warszawa 1995.

(Nie)widzialna – próba rekonstrukcji wizerunku starej kobiety 
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inna mo+liwo%& – podwa+enie samej (przyznajmy – do%& powierzchownej 
i(instrumentalnej) kategorii u+yteczno%ci, zw$aszcza jej pomocniczej roli 
w(potwierdzaniu i(demonstrowaniu zasadno%ci dalszej egzystencji kobiety, 
paradoksalnym t$umaczeniu si* z(tego, +e si* w(ogóle jest.

W(Drugiej p"ci – wci#+ fascynuj#cym studium kobieco%ci – pojawia 
si* nast*puj#ca teza:

M*+czyzna starzeje si* stopniowo, kobieta zostaje nagle odarta 
z(kobieco%ci; w(m$odym stosunkowo wieku traci urok erotyczny 
i( p$odno%&, które by$y jedynym usprawiedliwieniem jej istnienia 
w(oczach spo$ecze'stwa i(w(jej w$asnych oraz jedyn# szans# szcz*%cia4.

Kobieta traci urok erotyczny i(p$odno%&, ale czy oznacza to zara-
zem, i+ staje si* niewidzialna? Paradoks wizerunku starej kobiety opiera si* 
przecie+ na przedziwnej grze pomi*dzy jej widzialno%ci# i(niewidzialno-
%ci#, bezwonno%ci# i(zapachem, oboj*tno%ci# i(silnymi, bardzo skrajnymi 
emocjami, które wywo$uje – wstr*tem, nienawi%ci#, agresj#.  

Jak s$usznie zauwa+y$a Vita Fortunati:

Z(jednej strony, staro%& by$a równie+ idealizowana, sublimowana oraz 
kojarzona z(najwy+sz# m#dro%ci# i(cnot#. Z(drugiej za%, stara kobieta 
zawsze by$a widziana jako niepokoj#ca ,gura, poniewa+ jest ona prze-
chowalni# zepsucia i(rozk$adu5.

Niew#tpliwie „zepsucie” jest nieustannie (cho& z(ró+n# intensy-
,kacj#) $#czone z(cia$em kobiety, a(w$a%ciwie fantazmatem kobieco%ci. 
Natomiast rozk$ad, uto+samianie kobiet z(szeroko rozumian# stref# abject, 
,zjologi#, u$omno%ci# i(%mierci# – s# dodatkowo determinowane przez 
staro%& traktowan# jako schy$ek, regresja i(destrukcja (w(sferze widzialnej 
i(niewidzialnej, materialnej i(duchowej).

4 S. de Beauvoir, Druga p"e&, prze$. G. Mycielska, M. Le%niewska, Warszawa 2007, s. 634.
5 M. Glosowitz, V. Fortunati, Staro#& jako skandal, prze$. M.Glosowitz„artPAPIER” 2012, 

nr 7 (199); h3p://artpapier-starosc.990.pl/ [dost*p: kwiecie' 2013].
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Interesuj#ce jest potencjalne oddzia$ywanie owego stereotypu, 
popularnego, archetypicznego zasobu, splotu konotacji zwi#zanych z(,-
gur# starej kobiety. Skoncentruj* si* g$ównie na twórczo%ci kobiet (cho& 
nie tylko – w(moich rozwa+aniach pojawi si* równie+ utwór Tadeusza 
Ró+ewicza Opowiadanie o'starych kobietach i(fragment powie%ci Lektor 
Bernharda Schlinka). 

Zastanawia mnie kwestia, na ile poetki izoluj# si* od dominuj#cego, 
stereotypowego spojrzenia na star# kobiet* – uto+samianego najcz*%ciej ze 
spojrzeniem m*+czyzny. Czy s# w(stanie spojrze& na siebie, pomijaj#c ka-
tegori* u+yteczno%ci, i(utrzyma& to spojrzenie na tak d$ugo, by zrozumie& 
czego (kogo?) w$a%ciwie do%wiadczaj#?  

Cia$o – misterna pu$apka
Przygl#daj#c si* wizerunkowi starej kobiety, trudno pomin#& twór-

czo%& Anny !wirszczy'skiej (1909–1984). Jej utwory (zw$aszcza z(tomu 
opublikowanego w(1972 roku Jestem baba), s# cz*sto interpretowane 
jako poezja zaanga+owana, w(szczególny sposób eksponuj#ca problema-
tyk* kobiecego cia$a – po+#daj#cego, kochanego, akceptowanego, ale te+ 
okaleczonego, wymykaj#cego si* spod kontroli, naznaczonego, b*d#ce-
go przedmiotem ogl#du (zob. znakomity wiersz Jak padlina), ingerencji 
i(gwa$tu. 

Nie zamierzam dokonywa& szerokiej analizy twórczo%ci Anny 
!wirszczy'skiej w(kontek%cie problematyki staro%ci (wiele interesuj#cych 
rozpraw z(tego zakresu ju+ powsta$o6). W(przypadku !wirszczy'skiej chcia-
$abym jedynie skoncentrowa& si* na utworze Dowiedzia"a si* (tom Jestem 
baba), zestawiaj#c go z(wierszami %l#skiej poetki Genowefy Jakubowskiej-
Fija$kowskiej (ur. 1946). Nie jest to wybór przypadkowy. Poezja autorki 
zbiorów m.in. Pan Bóg wyjecha" na Floryd* (1997), Czu"y nó! (2006), 
Performance (Pozna' 2011) w(twórczy, niezale+ny sposób kontynuuje 
opowie%& o(byciu kobiet# – byciu w(roli kobiety, któr# niegdy% rozpocz*$a 
Anna !wirszczy'ska.  

6 Por.  P. Sobolczyk, Jak wygl%da"y twarze starych kobiet nim si* urodzi"y? Anna -wirszczy(ska 
– Krystyna Mi"ob*dzka, „Topos” 2009, nr 4, s. 47–55.
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Czes$aw Mi$osz, opisuj#c poezj* Anny !wirszczy'skiej, 
zasygnalizowa$:

Rzecz polega na tym, +e !wirszczy'ska pr zeby wa na zew n#tr z 
swojego c ia $a . Jej rozdwojenie jest niemal %redniowieczne […]. 
Dusza czy, jak dzi% mówimy, %wiadomo%& jest u(niej Arielem ogl#da-
j#cym poczynania Kalibana, z(którego rozkoszami si* identy,kuje, 
ale który nie jest nim, Arielem. Kobieta rozmawia ze swoim udem, 
a(gdzie rozmowa, tam musi by& dwoje. W$a%ciwie ca$# osobist# poezj* 
!wirszczy'skiej mo+na by nazwa& rozmow#  ze  swoim c ia $em 7.

Dzi*ki strategii „poza cia$em” powsta$y nie tylko takie wiersze jak: 
Mówi* do siebie: ty #cierwo, G"adz* swój brzuch w'celach wy!szych czy te+ 
Moje pi*ty i'Sokrates. Ta strategia wp$ywa równie+ po%rednio na sposób 
obserwacji innych – cz*sto empatyczny, z(bliska, ale jednak przy zachowa-
niu dystansu umo+liwiaj#cego dokumentowanie, stworzenie ascetycznego, 
poetyckiego opisu. U+ywaj#c kategorii zaproponowanych przez Ervinga 
Go2mana – widzimy kulisy, jeste%my na scenie i(tu+ po zej%ciu z(niej, ale, 
mimo identy,kacji i(daru wspó$czucia, który tak ceni$ w(twórczo%ci Anny 
!wirszczy'skiej Czes$aw Mi$osz8, ca$y czas zachowujemy bezpieczne od-
dalenie, pewien rodzaj niewidzialno%ci – jak su)erzy. Poetka pozwala nam 
z(tej perspektywy (kulis) spojrze& na kobiet* starzej#c# si* i(star# – dla któ-
rej ludzko%& stworzy$a „najbardziej obel+ywe / s$owa %wiata”9, porzucon# 
b#d. pobit#, je%li zakochan# – to zarazem %mieszn#, uciekinierk* z(domu 
starców, kln#c# buntowniczk*, wariatk*. I(cho& !wirszczy'ska wielokrot-
nie rekonstruuje warto%ciuj#ce spojrzenie m*+czyzny, jego sprawczy, 
ingeruj#cy charakter (por. chocia+by popularny utwór Spojrzenia, w(któ-
rym m$odzi ch$opcy swoim spojrzeniem rozdeptuj# kobiet* jak robaka) 
i(wnikliwie imituje agresywny, stygmatyzuj#cy dyskurs, jednocze%nie uda-
je si* jej w(swojej poezji wyj%& poza bierne rekonstruowanie charakteru 

7 Cz. Mi$osz, Jakiego! to go#cia mieli#my. O'Annie -wirszczy(skiej, Kraków 2003, s. 93.
8 Por. Cz. Mi$osz, W'stron* kobiet, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 7–14.
9 A. !wirszczy'ska, Stara kobieta, w: ta+, Wybór wierszy, Warszawa 1980, s. 235.
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wykluczaj#cego spojrzenia, i(ukaza& dojrza$# kobiet*, która jest aktywna, 
spragniona +ycia, otwarta na zmiany, poszukuj#ca harmonii. Na ten wital-
ny, twórczy opis kobiety dojrza$ej, charakterystyczny dla pó.nej twórczo%ci 
!wirszczy'skiej – zainteresowanej zarówno feminizmem, jak i(duchowo-
%ci# Dalekiego Wschodu, zwróci$a uwag* Anna W*grzyniakowa, pisz#c:

„Ostatnie s$owo” !wirszczy'skiej proponuje tak# koncepcj* +y-
cia, w(której nawet staro%& mo+e by& szcz*%liwa, radosna, odporna 
na meta,zyczne l*ki. Oprócz tresury cia$a istotn# rol* odgrywa tu 
%miech – %miech „dzieci*cy” (Naiwna pe"nia rado#ci) lub %miech iro-
nisty (Podwójny zachwyt), ale +adnego butwienia, murszenia, bole%ci, 
melancholii… nie znajdziemy. Cierpienie i'rado#& zawiera doprawdy 
imponuj#c# – mo+e nawet stoick# – akceptacj* tego, co oferuje zwy-
k$y dzie': krz#tactwo, kopanie ziemniaków, grabienie siana, pranie, 
pla+owanie10. 

Utwór Dowiedzia"a si* pokazuje mo+liwo%ci warsztatowe poetki, któ-
ra potra,$a skondensowa& ogromne emocje w(pozornie nienacechowanych 
emocjonalnie frazach. Ze wzgl*dów interpretacyjnych zacytuj* go w(ca$o%ci: 

W(niedziel* po po$udniu,
gdy pomy$a wreszcie garnki,
usiad$a
przed lusterkiem.

I(dowiedzia$a si*
w(niedziel* po po$udniu,
+e ukradziono jej +ycie.

Ju+ dawno11.  

10 A. W*grzyniakowa, „Meta$zyka cia"a” w' ostatnich wierszach Anny -wirszczy(skiej, 
w: ta+, Egzystencjalne i'meta$zyczne: od Le#miana do Maja, Katowice 1999, s. 94.

11 A. !wirszczy'ska, Dowiedzia"a si*, w: ta+, Wybór wierszy, Warszawa 1980, s. 210.
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W(tym wierszu dokumentuj#cym moment wgl#du  – nie odnajdzie-
my histerycznego tonu, ale jego bohaterka nie jest dynamiczn#, aktywn# 
kobiet#, która autodiagnozuj#c swój stan, mobilizuje si$y i(my%li o(zmianie. 
Otrzymujemy bardzo ascetyczny, intymny zapis momentu odkrycia w$a-
snej przemijalno%ci, zde,niowanej jako kradzie+. Mo+na odnie%& wra+enie, 
+e jest to nieco pretensjonalna perspektywa – bo je%li ukradzione +ycie, 
pytajmy dalej: przez kogo? Przez rodzin*, dzieci, obowi#zki, wymagaj#c# 
zaanga+owania codzienno%& i(jej ot*piaj#cy rytm – posi$ków, sprz#tania, 
prania, bycia w(spo$ecznej roli córki, +ony, matki? Dlaczego bohaterka jest 
ukazana jako o,ara? I(czy „+ycie” nie jest tu przypadkiem uto+samione 
z(m$odo%ci#? 

Simone de Beauvoir, analizuj#c mechanizmy warto%ciowania etapu 
staro%ci, zauwa+y$a:

kobieta, która ca$e +ycie zapomina$a o(sobie, która po%wi*ca$a si* in-
nym, jest znacznie bardziej wstrz#%ni*ta nag$ym objawieniem prawdy: 
„Mia$am tylko jedno +ycie – i(taki by$ mój los, i(tak teraz wygl#dam!”. 
Ku zdumieniu otoczenia zachodzi w(niej wówczas ogromna zmiana: 
usuni*ta ze swego schronienia, pozbawiona w$asnych projektów, staje 
nagle, bezbronna, twarz# w(twarz ze sob#12 .

Jest niemal+e dzieckiem, które chcia$oby us$ysze&, co ma dalej robi&.

Stara kobieta i!"ycie – którego nie by$o
Interesuj#cy wydaje si* by& ci#g dalszy tej (uniwersalnej?) historii 

– efekt owego spotkania twarz# w(twarz ze sob#, zmienion# i(niem$od#. 
By& mo+e bohaterce wiersza Dowiedzia"a si* „ukradziono +ycie”, ale my 
mo+emy pyta&, czy ona sama biernie poddaj#c si* losowi, egzystencjalnej 
matrycy zdeterminowanej przez p$e&, nie wyrazi$a w(pewnym sensie zgody, 
nie zaakceptowa$a regu$ tej gry – godz#c si* na +ycie wbrew sobie, +ycie 
ukradzione, oddane? A(mo+e jest to hipoteza naiwna, bo do%wiadczenie 

12 S. de Beauvoir, Druga p"e&…, s. 635.
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przemijalno%ci +ycia jest z(regu$y, mniej lub bardziej %wiadomie, uto+sa-
miane z(utrat#, niesprawiedliwo%ci#, symboliczn# przemoc#?

Podobny moment zaskoczenia i( towarzysz#cego mu by& mo+e 
nieco pensjonarskiego, ale autentycznego pytania: gdzie jest moje +ycie?, 
pojawia si* w(wierszach Genowefy Jakubowskiej-Fija$kowskiej – poetki, 
która od wielu lat mierzy si* z(prób# lirycznej autobiogra,i. Autorka tomu 
Pan Bóg wyjecha" na Floryd* tworzy ró+norodne wersje kobiecej biogra,i 
i(autobiogra,i zarazem, intuicyjnie nawi#zuj#c do estetyki i(emocji poja-
wiaj#cych si* tak+e w(twórczo%ci Anny !wirszczy'skiej13:

by$am u(pierwszej komunii
chcia$am zosta& %wi*t#
ale nie mieli%my pieni*dzy

nie by$o wi*c w(rodzinie
%wi*tych ani samobójców
kilka kobiet zm*czonych
o(pi#tej rano
[…]
w(mie%cie czyta$am Prousta

dalej nie by$o ju+ poezji
dziennik telewizyjny
+ytnia na kartki
porodówka14.

13 W%ród autorek, które porusza$y w( swojej poezji problematyk* kobiecych i( m*skich 
matryc egzystencjalnych oraz ich nie%wiadomego do%wiadczania, na szczególn# uwag* zas$uguje 
twórczo%& Denise Levertov. Poetka w( krótkich, lirycznych formach opisuje dar i( przekle'stwo 
pami*ci, celebrowanie i(wypieranie przesz$o%ci, spotkania-epifanie; por. D. Levertov, /ó"ty tulipan, 
przek$. oprac. i(wst*p Cz. Mi$osz, Kraków 1999 (np. utwory Kobieta spotyka dawnego kochanka, 
G"uchoniemi).

14 G. Jakubowska-Fija$kowska, ***by"am u' pierwszej komunii, w: ta+, Pan Bóg wyjecha" 
na Floryd*, Bydgoszcz 1997, s. 40.
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I(oto znów ukradzione +ycie – dostrzegane tym razem przez kobie-
t*, która nie przegl#da si* w(lustrze, lecz w(rodzinie, losach spokrewnionych 
kobiet – innych, lecz takich samych – w(kontek%cie realizowanych i(dost*p-
nych wariantów egzystencjalnych. 

Z(kolei w(wierszu Kobiety dziewczynki Jakubowska-Fija$kowska 
ponownie ukazuje kobiet* zm*czon# codzienno%ci#, wypadaj#c# z(roli, 
jednak dostrzegaj#c# ju+ mo+liwo%& ucieczki (chocia+by dzi*ki regresji, 
imitacji dzieci'stwa):

harcerko w(my%liwskim kapelusiku p$onie ognisko w(lesie
chod. na poziomki +e pobocze +e ciemno nie bój si*

podzielmy si* dzie&mi jak chlebem po kromce i(przypalon# skórk#
to min*$o tetrowe pieluszki depresja przy dzieci*cym $ó+eczku

sp*kane sutki gotowane butelki smoczki kaszki przecierane zupki
linomag po znajomo%ci na dzieci*ce dupki
[…]
Calineczko

go'my b$*kitnego motyla zostawmy poziomki py$ki zabawki
sperm* wojny polityk*15.

Dojrza$o%&-staro%& wydaje si* by& tym jedynym (jeszcze mo+-
liwym) momentem zmiany, szans# na odci*cie si* od kultury m*skiej, 
zrezygnowanie z(roli, ale te+ wyj%cie z(cia$a zdeterminowanego przez p$e&16. 
Genowefa Jakubowska-Fija$kowska to jednak autorka, która jest %wiado-
ma, +e formu$a autobiogra,i tworzonej z(perspektywy dojrza$ej kobiety, 

15 G. Jakubowska-Fija$kowska, Kobiety dziewczynki, w: ta+, „I'wtedy minie twoja gor%czka”: 
wybór wierszy z'lat 1994-2009, Miko$ów 2010, s. 147.

16 Por. „Samica jest bardziej ni+ samiec podporz#dkowana gatunkowi; ludzko%& zawsze 
stara$a si* uj%& swemu gatunkowemu przeznaczeniu; podtrzymywanie +ycia sta$o si* dla m*+czyzny, 
dzi*ki wynalezieniu narz*dzia, dzia$alno%ci# i( projektem, podczas gdy kobieta zosta$a przykuta 
macierzy'stwem, jak zwierz*, do swojego cia$a”; S. de Beauvoir, Druga p"e&…, s. 85.
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do%wiadczaj#cej przemijalno%ci, cykliczno%ci +ycia i(%mierci, mo+e impli-
kowa& sentymentalizm i(patos (w(jednym z(wywiadów poetka stwierdzi$a 
zreszt#: „Jestem w(swoich wierszach bardziej %wiadkiem ni+ biogra,#”17 – 
pozycja %wiadka ma cho& cz*%ciowo gwarantowa& dystans, tak jak „bycie 
poza cia$em” u(Anny !wirszczy'skiej). By& mo+e dlatego autorka tomu 
Performance przy kolejnej próbie autobiogra,cznej tworzy swoisty pastisz, 
koncentruje si* na przypadkowo%ci ról i(dekoracji, maskaradzie spo$ecz-
nych etykiet:

bez herbów drzew posadzonych przez m*+czyzn %ci*tych
przez kobiety

taka ja pierdol* historia beznadziejna moja

ani Polka ani matka %wi*ta ani kurtyzana z(kameli# i(gru.lic#
(+adna opera ani nawet mydlana)

mog* by& krakowiank# w(bia$ej bluzce z(czerwonymi koralami
[…]
moja córka Anna w(%rod* o(czternastej wychodzi za m#+18.

Niekiedy mo+na odnie%& wra+enie, +e Jakubowska-Fija$kowska, 
opisuj#c do%wiadczanie kobieco%ci na ró+nych etapach +ycia – podobnie 
jak Anna !wirszczy'ska – ukazuje star# kobiet* zgodnie ze stereotypem, 
eksponuj#c jej zapach19, analogie do zwierz*co%ci, w(pewnym sensie „na-
%laduj#c” stygmatyzuj#ce spojrzenie i(towarzysz#cy mu wstr*t:

17 I. Mikrut, Rozmowa z'Genowef% Jakubowsk%-Fija"kowsk%, z(31 stycznia 2010; h3p://tu-
czytam.blogspot.com/2010/01/rozmowa-z-genowefa-jakubowska.html [dost*p: kwiecie' 2013].

18  G. Jakubowska-Fija$kowska, Autobiogra$a, w: ta+,  Performance, Pozna' 2011, s. 42.
19 Motyw zapachu starej kobiety, uto+samianego z(brudem, rozk$adem, %mierci#, pojawia 

si* w( wielu tekstach literackich. Niekiedy ukazywany jest w( kontra%cie do erotyki, obsesyjnej 
koncentracji na zapachu cia$a partnerki, jego przywo$ywaniu we wspomnieniach, fetyszyzacji. 
Por. „Dawniej w(szczególny sposób lubi$em jej zapach. Zawsze pachnia$a %wie+o%ci#: %wie+# bielizna, 
%wie+ym potem, %wie+o po umyciu lub %wie+o po kochaniu […]. Siedzia$em obok Hanny i(czu$em 
zapach starej kobiety. Nie wiem, co si* sk$ada na ten zapach, po którym poznaj* babki i(stare ciotki 
i(który w(pokojach i(korytarzach domów starców wisi w(powietrzu niczym przekle'stwo. Hanna by$a 
na niego za m$oda”; B. Schlink, Lektor, prze$. M. Podlasek-Ziegler, Warszawa 2001, s. 188.
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stara kobieta
stary pies

nie zasypuj
ziemi#

nie rzucaj
w(ogie'

kruki niebieskie
rozdziobi#20.

Czy obecno%& tak+e takich tekstów, w(których wizerunek starej 
kobiety jest zrekonstruowany zgodnie ze stereotypem, %wiadczy o(tym, i+ 
poetki nie potra,# wyj%& poza wykluczaj#ce spojrzenie, w(pe$ni eliminuj#c 
jego emocjonalne i(estetyczne nacechowanie? Czy kobiety rzeczywi%cie 
tak patrz# na siebie, na swoje matki, babki, prababki? 

 A(mo+e to jedynie ironiczna gra, prowokacja, bowiem w(poetycko 
zrekonstruowanym stereotypie mamy po prostu zobaczy& jego stygma-
tyzuj#c# moc, schematyczno%& oraz l*k – nie tej, na któr# si* patrzy, lecz 
przede wszystkim tych, którzy patrz#.  

Starucha i!dziewczynka. Puzzle
Tadeusz Ró+ewicz w(wierszu Opowiadanie o'starych kobietach21, 

zaczynaj#cym si* przekornie od s$ów: „Lubi* stare kobiety / brzydkie 
kobiety / z$e kobiety”, odtwarza szczegó$owo ca$y katalog negatywnych 
konotacji zwi#zanych ze staro%ci# i(kobieco%ci#. Stare kobiety s# skupione 
na tzw. pragmatyzmie +ycia, odtwarzanych mechanicznie czynno%ciach: 
wstawanie o(%wicie, kupowanie, gotowanie, sprz#tanie. Specjalizuj# si* 
w(usuwaniu nieczysto%ci, kurzu, ziemi – „myj# zw$oki / grzebi# umar$ych 

20 G. Jakubowska-Fija$kowska, ***stara kobieta, w: ta+, Czu"y nó!, Miko$ów 2006, s. 24.
21 T. Ró+ewicz, Opowiadanie o'  starych kobietach, w: ten+e, Niepokój. Wybór wierszy  

z'lat 1944-1994.
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/ sadz# kwiaty / na grobach”. Nie brzydz# si*. Nie odmawiaj#. Ich synowie 
odchodz#, podró+uj#, walcz#, umieraj#, a(one rytmicznie, bezwzgl*dnie 
odtwarzaj# przyj*ty plan dzia$a', harmonogram dnia. Ró+ewicz jest bar-
dzo konsekwentny i(wiarygodny w( rekonstruowaniu stereotypu. Tym 
wi*ksze wra+enie wywiera pojawiaj#ce si* w(wierszu wyznanie: „to s# 
pi*kne kobiety / dobre kobiety” oraz fragment zamykaj#cy utwór:

kiedy umieraj#
z(oka wyp$ywa
$za
i($#czy si*
na ustach z(u%miechem
m$odej dziewczyny.

To „nak$adanie si*” wizerunków: m$odego, zakodowanego w(pa-
mi*ci oraz starego, rejestrowanego w( tera.niejszo%ci – wydaje si* by& 
zjawiskiem, które mo+emy dostrzec i(w(pe$ni zrozumie& dopiero w(staro%ci, 
gdy wnikliwie obserwujemy siebie i(tych, których dane nam by$o spotka&. 

W(powie%ci Lektor m$ody ch$opak zaanga+owany w(zwi#zek ze star-
sz# kobiet# do%wiadcza podobnego stanu, spotykaj#c kochank* po latach, 
gdy sam jest ju+ dojrza$ym m*+czyzn#, a(ona – star# kobiet#. Pocz#tkowo 
przesz$o%& i( tera.niejszo%& pozostaj# odseparowane (odseparowane 
s# te+ jakiekolwiek emocje g$ównego bohatera), ale po samobójstwie 
Hanny, Michael, obserwuj#c jej twarz, jest %wiadkiem koincydencji obu 
wizerunków:

Twarz nie by$a ani szczególnie spokojna, ani szczególnie 
um*czona. Wygl#da$a dr*two i(martwo. Kiedy 
przygl#da$em si* jej przez d$u+szy czas, spod martwej 
twarzy zacz*$a prze%wieca& +ywa, spod starej m$oda. 
Co% takiego musi si* przytra,a& starym ma$+e'stwom, 
pomy%la$em; dla niej w(starym m*+czy.nie +yje m$ody, 
a(on w(starej kobiecie widzi pi*kno i(urok m$odej. 

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak
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Dlaczego nie widzia$em tej prze%wiecaj#cej twarzy 
przed tygodniem?22.

M$ode i(stare twarze, ich stopniowe ods$anianie si* i(znikanie, gra 
przesz$o%ci z(tera.niejszo%ci# – tworz# mistyczn# ca$o%&. Patrz#c, uk$adamy 
puzzle. Witamy si* i(+egnamy. Ale czy dowiadujemy si*, co nam w$a%ciwie 
„ukradziono”? Czy jeste%my gotowi na t* wiedz* i(komu j# przeka+emy? 

BIBLIOGRAFIA

Poezja
Jakubowska-Fija$kowska Genowefa, „I' wtedy minie twoja gor%czka”: 

wybór wierszy z' lat 1994–2009, Instytut Miko$owski, 
Miko$ów 2010.

Jakubowska-Fija$kowska Genowefa, Czu"y nó!, Instytut Miko$owski, 
Miko$ów 2006.

Jakubowska-Fija$kowska Genowefa, Pan Bóg wyjecha" na Floryd*, Instytut 
Wydawniczy „!wiadectwo”, Bydgoszcz 1997.

Jakubowska-Fija$kowska Genowefa, Performance, WBPiCAK, Pozna' 2011.
Levertov Denise, /ó"ty tulipan, przek$., oprac. i(wst*p Czes$aw Mi$osz, 

„Znak” Kraków 1999.
Mi$ob*dzka Krystyna, Imies"owy, Wydawnictwo Dolno%l#skie, 

Wroc$aw 2000.
Ró+ewicz Tadeusz, Niepokój. Wybór wierszy z' lat 1944–1994, PIW, 

Warszawa 1995.   
!wirszczy'ska Anna, Wybór wierszy, Czytelnik, Warszawa 1980.

Opracowania i!konteksty 
Beauvoir Simone de, Druga p"e&, prze$. Gabriela Mycielska, Maria 

Le%niewska, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2007.
22 B. Schlink, Lektor…,  s. 199-200.

(Nie)widzialna – próba rekonstrukcji wizerunku starej kobiety 



208

Beauvoir Simone de, Staro#&, prze$. Zo,a Styszy'ska, Wydawnictwo 
Czarna Owca, Warszawa 2011.

Glosowitz Monika, Fortunati Vita, Staro#& jako skandal, prze$. M.Glosowitz, 
„artPAPIER” 2012, nr 7 (199); h3p://artpapier-starosc.990.pl/ 
[dost*p: kwiecie' 2013].

Greer Germaine, Zmiana – kobiety i' menopauza, prze$. Ma$gorzata 
Golewska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1995.

Mikrut Izabela, Rozmowa z' Genowef% Jakubowsk%-Fija"kowsk%,  
z( 31 stycznia 2010; h3p://tu-czytam.blogspot.com/2010/01/
rozmowa-z-genowefa-jakubowska.html [dost*p: kwiecie' 2013].

Mi$osz Czes$aw, Jakiego! to go#cia mieli#my. O' Annie -wirszczy(skiej, 
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2003.

Mi$osz Czes$aw, W'stron* kobiet, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 7–14.
Schlink Bernhard, Lektor, prze$. Maria Podlasek-Ziegler, Wydawnictwo 

Polsko-Niemieckie, Warszawa 2001.
Sobolczyk Piotr, Jak wygl%da"y twarze starych kobiet nim si* urodzi"y? 

Anna -wirszczy(ska – Krystyna Mi"ob*dzka, „Topos” 2009, 
nr 4, s. 47–55.

Stawowy Renata, „Gdzie jestem ja sama”: o'poezji Anny -wirszczy(skiej, 
Universitas, Kraków 2004.   

W*grzyniakowa Anna, Egzystencjalne i' meta$zyczne: od Le#miana 
do Maja, Wydawnictwo Uniwersytetu !l#skiego, Katowice 1999.

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak



209

Ewa Kosowska

W(latach sze%&dziesi#tych ubieg$ego stulecia przesz$a przez Europ* 
i( Ameryk* fala niepokojów spo$ecznych znana jako „ruchy 

m$odzie+owe”, „kontestacja kultury” lub „kontrkultura”. W(oparciu o(wy-
darzenia, które same z(siebie uk$adaj# si* w(interesuj#c# histori* XX wieku 
powsta$o sporo opracowa' socjologicznych i(psychologicznych, w(których 
autorzy podj*li trud interpretacji zjawiska wyst*puj#cego w(skali masowej. 

Jedn# z(egzegetek kontrkultury okaza$a si* zas$u+ona dla rozwoju 
antropologii ameryka'skiej badaczka Margaret Mead, która w(pocz#tkach 
lat siedemdziesi#tych opublikowa$a prac* Kultura i'to!samo#&. Studium 
dystansu mi*dzypokoleniowego1. Sformu$owa$a tam znamienn# tez* o(ist-
nieniu trzech zasadniczych form kulturowego wspó$istnienia pokole'. 
Nazwa$a je post,guracj#, ko,guracj# i(pre,guracj#. W(etymologii tych 
okre%le' mo+na odnale.& %lady inspiracji Boasowsk# koncepcj# kon,gu-
racjonizmu, koncepcj# podtrzymywan# zreszt# miedzy innymi przez Ruth 
Benedict2. Istot# kon,guracjonizmu jako swoistej hermeneutyki kulturo-
wej jest próba zasugerowania, +e z(punktu widzenia biologii ró+nice mi*dzy 
lud.mi s# nieznaczne (Franz Boas kwestionowa$ sens poj*cia rasy); istnieje 
wi*c prawdopodobie'stwo, +e cz$owiek na ca$ym %wiecie wygenerowa$ 
podobne potrzeby i(w(podobny sposób usi$owa$ je zaspokaja& poprzez 

1 M. Mead, Kultura i'to!samo#&. Studium dystansu mi*dzypokoleniowego, prze$. J. Ho$ówka, 
Warszawa 1978.

2 R. Benedict, Wzory kultury, prze$. J. Prokopiuk, Warszawa 1966. Koncepcja wzoru Ruth 
Bendict jest w(istocie koncepcj# typu kultury (dionizyjskiej lub apolli'skiej), typu kszta$towanego 
przez uprzywilejowanie cech kultury uznawanych przez inne grupy za naganne lub marginalne.
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wytwory kulturowe. Podstawowy kanon wytworów kulturowych jest wi*c 
obszarem swoistej mi*dzyludzkiej wspólnoty – ró+nice natomiast wynika-
j# z(wielo%ci uk$adów, jakie te zjawiska tworz# w(poszczególnych kulturach 
etnicznych czy spo$ecznych. Uk$ady takie decyduj# o(charakterystycznej 
dla danej kultury dynamice, o(wygenerowanych w(jej obszarze standardach 
materialnych, o(podatno%ci na wewn*trzne i(zewn*trzne zmiany, o(obo-
wi#zuj#cej matrycy aksjologicznej. 

Boas w(istocie rzeczy nie stworzy$ teorii kon,guracji – by$ zbyt 
rzetelnym empirykiem, by konstruowa& teorie, które z(istoty rzeczy nie 
uwzgl*dniaj# wszystkich faktów. Jednak+e traktowanie poszczególnych kul-
tur jako swoistych uk$adów towarzyszy$o jego badawczym poczynaniom. 
Kon,guracja jest poj*ciem statycznym, pozwalaj#cym na synchroniczny 
opis stanu danej kultury w(okre%lonej czasoprzestrzeni. Ralf Linton, nie-
chciany ucze' Boasa, uczyni$ z(poj*cia kon,guracji clou w$asnej koncepcji 
kultury, gdy okre%la$ j# jako „kon,guracj* wyuczonych zachowa' i(ich re-
zultatów”3. Margaret Mead posz$a podobnym tropem my%lowym, kiedy 
usi$owa$a wyodr*bni& trzy typy kulturowych kon,guracji, wyró+nianych 
ze wzgl*du na charakter dystansów mi*dzypokoleniowych, obowi#zuj#-
cych  w(kulturach rozmaitych spo$eczno%ci.

Model kultury post,guratywnej cechuje w(jej interpretacji rela-
tywnie najwi*kszy konserwatyzm. Ludzie +yj#cy w(tym systemie powoli 
i(sukcesywnie przejmuj# spo$eczne role swoich rodziców i(przygotowuj# 
w$asne dzieci do +ycia w(stabilnym spo$ecze'stwie. Rodzice, a(zw$aszcza 
dziadkowie s# niekwestionowanymi autorytetami, a(idea$em m$odzie+y 
jest wierne powtarzanie kulturowych zachowa' starszego pokolenia. Kult 
stabilno%ci kulturowej uto+samiany z(niezmienno%ci# porz#dku %wiata cha-
rakterystyczny jest zw$aszcza dla kultur prostych, w(których cywilizacyjne 
warunki egzystencji pozwalaj# na waloryzowanie stabilno%ci. 

Ci sami ludzie przeniesieni w(obszar kultur o(innym standardzie 
materialnym czy te+ odmiennych systemach warto%ci s# – w(wieku dojrza-
$ym – ma$o podatni na proces przystosowania si* do nowych warunków. 
Natomiast ich dzieci zachowuj# postaw* otwart# i($atwiej si* adaptuj#. 

3 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowo#ci, prze$. A. Jasi'ska-Kania, Warszawa 1975, s. 44.
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Pojawia si* wówczas model wspó$istnienia pokoleniowego, które Margaret 
Mead nazwa$a ko,guratywnym, partnerskim, rówie%niczym. Rodzice s# 
w(dalszym ci#gu autorytetem dla dzieci, ale dzieci potra,# tak+e przej#& 
rol* interpretatorów nowej kultury i(t$umaczy& niektóre zjawiska w(sposób 
lepszy ni+ rodzice. Zmiana nie cieszy si* akceptacj#, ale jest u%wiadamia-
na jako konieczna. Wzrastaj#ca rola m$odego pokolenia jako naturalnego 
$#cznika mi*dzy „swoimi” i(„obcymi” powoduje, +e rozlu.niaj# si* stare 
wi*zy patriarchalne, a(na%ladowanie rodziców przestaje by& najbardziej 
po+#danym wzorem zachowa' w%ród m$odzie+y. 

W(kulturze pre,guratywnej, wyodr*bnionej jako struktura po-
tencjalna, dzieci przejmuj# funkcje steruj#ce. To od nich opó.nieni 
cywilizacyjnie rodzice przejmuj# nawyki obs$ugiwania skomplikowanych 
maszyn i(mechanizmów, to one kszta$tuj# system warto%ci estetycznych 
(na przyk$ad mod*) lub etycznych (wzory post*powania wobec innych 
ludzi). Dziecko zawczasu przygotowuje si* do tej roli – jest „uczone” przez 
odpowiednio skonstruowane zabawki. Na przyk$ad przez lalki, którymi ju+ 
nie trzeba si* opiekowa&, ale które mo+na uzna& za wzór do na%ladowania. 
W(rezultacie dziewczynki chc# by& takie, jak ich kultowa Barbie, ch$opcy 
maj# czerpa& wiedz* o(m*sko%ci z(upodoba' Kena, Zorra czy Batmana. 

Elementy charakterystyczne dla modelu kultury pre,guratywnej 
i(post,guratywnej staj# si* coraz wyra.niejsze we wspó$czesnych spo$e-
cze'stwach przoduj#cych pod wzgl*dem post*pu cywilizacyjnego. 

Analizy dystansów mi*dzypokoleniowych dokonane przez 
Margaret Mead s# pochodn# obserwacji kultury euroameryka'skiej 
skontrastowanej z(wiedz# autorki na temat prostych kultur patriarchal-
nych ludów Samoa i(Nowej Gwinei. W(zestawieniu ze spo$eczno%ciami 
wysp Pacy,ku okresu mi*dzywojnia, bardzo stabilnymi i(postrzeganymi 
jako niemal modelowo „post,guratywne”, spo$eczno%ci wysoko uprze-
mys$owionych krajów Europy i(Ameryki ci#+# w(kierunku „ko,guracji” 
i(zapowiadaj# nadej%cie kultury pre,guratywnej. Wyra.ne symptomy tego 
trendu dostrzega Margaret Mead w$a%nie w(rozbudowuj#cych si* „kultu-
rach alternatywnych”. 

Pokolenie jako wspólnota wzorotwórcza
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Warto jednak pami*ta&, +e podobne próby walki z(post,guracj# 
prowadzono ju+ w(Europie wcze%niej. Nie zawsze by$y one udane i(nie 
zawsze „zuchwalstwo” m$odzie+y ko'czy$o si* jej trwalszym zwyci*stwem. 
Greccy herosi szukali dla swych szalonych pomys$ów wsparcia bogów, 
a(niekiedy bywali przez nich inspirowani do czynów, które odmienia$y 
powolny i(ustabilizowany, odwieczny bieg +ycia. Rzymscy cesarze niejed-
nokrotnie wst*puj#c na tron w(wieku m$odzie'czym, bywali wcieleniem 
nadziei na korzystn# zmian* starego porz#dku (wielkie nadzieje wi#zano 
mi*dzy innymi z(Kaligul# czy Neronem). Heretyckie ruchy europejskiego 
%redniowiecza cz*sto rodzi$y si* z(inspiracji i d#+e' ludzi m$odych, dla 
których wpisywanie si* w(kulturowo okre%lone role spo$eczne by$o nie 
do przyj*cia. Rewolucja francuska by$a dzie$em m$odych i(zbuntowanych, 
a(s$ynne powiedzenie Napoleona o(bu$awie marsza$kowskiej w(+o$nierskim 
plecaku pomin*$o drobiazg – wiek ludzi robi#cych b$yskawiczne wojskowe 
kariery. Marsza$kowie Napoleona miewali po dwadzie%cia kilka lat, a(on 
sam jako niespe$na trzydziestoletni cz$owiek zosta$ Pierwszym Konsulem. 

Pe$en zachwytu dla techniki wiek dziewi*tnasty uprzywilejowa$ 
m$odego i(zdolnego wynalazc*, eksploatatora, racjonalizatora. M$odo%& 
sta$a si* synonimem post*pu i(bezinteresownej ideowo%ci. T* ostatni# ce-
ch* podnosili inspiratorzy szerokiej fali ruchów narodowowyzwole'czych, 
którzy w(„m$odzie'czym zapale” widzieli szans* na upragnion# zmian*. 
M$odo%&, post*p, odrzucenie „zmursza$ych” systemów warto%ci sta$y si* 
synonimem radykalnego prze$omu i(zwi#zanych z(nim nadziei. Nadziei 
niejednokrotnie usprawiedliwionej. 

Jednak+e medal przyznawany przez histori* za walk* o(inne, lepsze 
jutro – jak ka+dy medal – ma swoj# odwrotn# stron*. To problem ludzi, któ-
rych impet zmiany wyrzuca z(utartych kolein +ycia, którym zmiana odbiera 
nadziej* lub jej przynajmniej nie daje. Praktycznie +aden z(prze$omów 
inspirowanych potrzebami i(sukcesami m$odo%ci nie rozwi#za$ problemów 
ludzi, którzy m$odo%& mieli ju+ za sob#. I(mimo wielu rozwa+a' na temat 
wykluczenia, to wykluczenie, które jest naturaln# perspektyw# ka+dego 
cz$owieka, cieszy si* najmniejszym zainteresowaniem. Europejska tradycja 
godno%ci s$owa, wyra+aj#ca si* w(szacunku do w$asnych, kszta$towanych 
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na przestrzeni +ycia pogl#dów, nie akceptuje praktycznie zmiany. Nieliczni 
apostaci s# potrzebni koryfeuszom nowych warto%ci raczej jako przyk$ad 
pot*gi perswazji i(miara s$uszno%ci w$asnych pogl#dów, ni+ jako ludzie, któ-
rzy rzeczywi%cie odnale.li w(nowej rzeczywisto%ci w$asn# drog* +yciow#. 
Smutna instrumentalizacja naiwnej staro%ci. 

W(tym – dla jednych ponurym, dla innych optymistycznym ob-
razku – kryje si* jednak do%& znamienne uproszczenie. To oczywista, 
zdawa$oby si*, zgoda na nieuchronny triumf post,guracji, na radykaln# 
przemian* dotychczasowych modeli kultury. Tymczasem jednym z(pa-
radoksów pre,guracji jest jej periodycznie odnotowywana obecno%& 
w(wi*kszo%ci kultur %wiata – przy jednoczesnym braku cho&by jednej, któ-
ra ten model zrealizowa$aby konsekwentnie. W(powie%ciach czy ,lmach 
science $ction pojawiaj# si* oczywi%cie spo$eczno%ci rz#dzone przez dzieci. 
Niekiedy s# to szlachetne utopie (Król Maciu# Pierwszy Janusza Korczaka), 
cz*%ciej jednak horrory i(powie%ci grozy. Ale nawet w(tego typu utworach 
pomy%lne zako'czenie zale+y od zwyci*stwa doros$ych i(nie wydaje si* to 
czystym przypadkiem.

Wspólnota pokoleniowa zawsze proponuje jaki% podobny, wynego-
cjowany w(oparciu o(wspólnot* do%wiadcze', model poznawania %wiata. 
Im bardziej jest on zdeterminowany nietypowymi, cho& dla danej gene-
racji nieuniknionymi do%wiadczeniami, tym silniejsze zdaje si* poczucie 
owej wspólnoty i(wynikaj#cy z(niej dystans wobec przesz$ych i(przysz$ych 
pokole'. Brak tych do%wiadcze' uoczywistnia potrzeb* na%ladowania 
poprzedników, cementuje fundamentaln# dla kultury ide* post,guracji. 
Z(kolei intensywno%& i(uniformizuj#ca powszechno%& nowego typu empirii 
wzmacnia poczucie s$uszno%ci, podnosi warto%& jednostkowych dzia$a', 
a(z(czasem zamyka na odmienne do%wiadczenia nast*pnych pokole'. 
Próby poszukiwania rozwi#za' dla odwiecznych problemów cz$owieka 
zawsze budz# emocje i(niekiedy staj# si* przyczyn# mi*dzypokoleniowych 
kon)iktów.

Odmienno%& postrzegania i( zwi#zane z( nim próby nowego 
porz#dkowania rzeczywisto%ci powo$uj# do istnienia strategie epistemo-
logiczne, które niekiedy wykluczaj# si* wzajemnie, niekiedy przenikaj# 
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lub uzupe$niaj# nawzajem. Strategie te wywodz# si* z(rozmaitych .róde$, 
z(których cz*%& ma za sob# wielowiekow# tradycj*, cz*%& natomiast jest 
efektem funkcjonowania ostatnich stadiów cywilizacji naukowo-tech-
nicznej. Kiedy w(latach sze%&dziesi#tych prowadzono badania na zlecenie 
ONZ okaza$o si*, +e zaledwie 18% ludno%ci %wiata przy jedzeniu pos$uguje 
si* no+em i(widelcem, oko$o 40% pa$eczkami, a(reszta r*kami. Wysoki, 
i(to nie tylko w(krajach Trzeciego !wiata odsetek analfabetów wi#+e si* 
z(utrzymywaniem oralnego typu kultury, który to typ w(spo$eczno%ciach 
dysponuj#cych odpowiedni# baz# techniczn# (np. USA) przekszta$ca si* 
niepostrze+enie w(typ kultury oralno-ikonicznej. Wspó$cze%ni ludzie, nawet 
w(obr*bie jednej kultury narodowo-pa'stwowej ró+ni# si* od siebie stop-
niem wykszta$cenia, do%wiadczeniami pokoleniowymi i(zwi#zan# z(nimi 
aksjologizacj# historii, uzdolnieniami, celami, preferencjami w(rozmaitych 
dziedzinach +ycia, gustami estetycznymi, zainteresowaniami, poczuciem 
odpowiedzialno%ci etc. Ka+dy jednak ma pewn# strategi* poznawcz#, po-
zwalaj#c# mu na funkcjonowanie we wspó$czesnym %wiecie, ocenianie 
zachodz#cych w(nim zjawisk, dokonywanie wyborów, podejmowanie 
decyzji. Ka+dy jest na ogó$ prze%wiadczony o(s$uszno%ci w$asnych wybo-
rów – przynajmniej w(chwili ich podejmowania – i(o(prawdzie w$asnych 
os#dów. Jednak+e bardzo trudno jest podejmowa& indywidualn# odpowie-
dzialno%& za autorstwo najelementarniejszych nawet +yciowych decyzji. 
Prawo do wolno%ci rzadko jest uto+samiane z(prawem do odpowiedzial-
no%ci. Dlatego cz*%& osób, przynajmniej w(cywilizacji euroameryka'skiej, 
szuka wsparcia dla swojego typu my%lenia, dla w$asnych upodoba' i(pre-
ferencji  w(odpowiednio dobieranych grupach innych ludzi. Przy czym 
zdarza si* cz*sto, +e z(jedn# grup# dzielimy  pogl#dy polityczne, z(inn# 
estetyczne upodobania, seksualne preferencje czy sposoby sp*dzania wol-
nego czasu. Ludzie, z(którymi $#czy nas to samo wyznanie i(ci, z(którymi 
spotykamy si* w(pracy lub szkole, cz*sto tworz# odr*bne grupy. Nieliczni, 
których uwa+amy za przyjació$, podzielaj# najcz*%ciej wi*kszo%& naszych 
preferencji lub potra,# – z(racji posiadania niektórych walorów cenionych 
przez nas w(stopniu co najmniej wysokim – sk$oni& nas do tolerowania lub 
nawet akceptowania obszarów ich odmienno%ci. Ale na przestrzeni +ycia 
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rzadko mamy wielu przyjació$, a(w(wi*kszo%ci wypadków nale+# oni do 
tego samego, co my pokolenia.

Do%wiadczenie pokoleniowe jest wi*c istotnym budulcem strategii 
epistemologicznych, wykorzystywanych przez nas w(procesie poznawania 
rzeczywisto%ci. W(obszarze cywilizacji euroameryka'skiej, zezwalaj#cej 
na nieograniczone kontakty mi*dzykulturowe i(mi*dzyludzkie problem 
samoidenty,kacji z(jak#% grup# nabiera nowych wymiarów. Wspólnota 
pokoleniowa zdaje si* mie& charakter wzgl*dnie neutralnej determinan-
ty, pozwalaj#cej na stosunkowo $atwe odró+nianie „naszych” od „innych”. 
Tym bardziej, +e kategoria pokolenia odbierana jest coraz powszechniej 
jako kategoria wzorotwórcza, legitymizuj#ca odmienne regu$y zachowa' 
kulturowych nawet w(grupach mówi#cych tym samym j*zykiem, miesz-
kaj#cych na tym samym terytorium i(wyznaj#cych t* sam# religi*. Kultura 
masowa, determinuj#ca w(nieznanym dot#d stopniu nasze dotychczasowe 
– narodowe i(%rodowiskowe – nawyki, w(sposób ostentacyjny preferuje 
dzisiaj model spo$ecze'stwa globalnego opartego na naturalnej dynamice 
ludzi m$odych, na ich ograniczonym do%wiadczeniu historycznym i(po-
datno%ci na zmian*. Wydaje si* wi*c, +e subtelnie zarysowywany przez 
Margare3 Mead model kultury pre,guratywnej ma coraz realniejsz# szans* 
na urzeczywistnienie w$a%nie dzi*ki niemo+liwej do ogarni*cia ekspansji 
cywilizacji naukowo-technicznej, w(której w#sko wyspecjalizowani, m$o-
dzi ludzie nieuchronnie staj# si* koryfeuszami dla tych, cz*sto niewiele 
starszych, których wszelako obci#+a do%wiadczenie  innego, mniej zaawan-
sowanego pu$apu technologicznego. Wyraziste obni+enie wieku awansów 
zawodowych, wy%rubowany poziom niezb*dnych kompetencji sprawia, +e 
pre,guracja staje si* dla wielu Europejczyków czy Amerykanów nieunik-
nion# oczywisto%ci#. 

Kulturze pre,guratywnej towarzyszy wiele paradoksów, z(którymi 
nie$atwo b*dzie si* w(najbli+szym czasie upora&. Wiele z(nich ma charakter 
historyczny, wywodzi si* z(istoty kulturowych mechanizmów potwierdza-
nych przez rozmaite .ród$a i(opisywanych zarówno w(dokumentach, jak 
i(tekstach literackich.

Pokolenie jako wspólnota wzorotwórcza



216

BIBLIOGRAFIA

Benedict Ruth, Wzory kultury, prze$. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1966.
Mead Margaret, Kultura i'to!samo#&. Studium dystansu mi*dzypokoleniowego, 

prze$. Jacek Ho$ówka, PWN, Warszawa 1978.
Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowo#ci, prze$. Aleksandra Jasi'ska-

Kania, PWN, Warszawa 1975.

Ewa Kosowska



217

Anna Gomó$a 

Tove Jansson ma w(swym dorobku prace dla doros$ych czytelników, 
ale znana jest przede wszystkim jako autorka i(ilustratorka ksi#+ek dla 

dzieci. S$aw* zyska$a dzi*ki cyklowi po%wi*conemu rodzinie Muminków. 
Pierwsze tomy tej serii by$y bezsprzecznie skierowane do bardzo m$odego 
odbiorcy, kolejne mia$y nieco inny charakter. Ostatni – Dolin* Muminków 
w'listopadzie1 – trudno uzna& za lektur* ad usum Delphini. 

Ksi#+ki o(Muminkach zawieraj# historie przygód fantastycznych 
stworów – trolli: Mimbli, Gaps, Homków i(innych. Nazwy te pierwotnie 
odnosi$y si* raczej do konkretnych postaci (pe$ni$y rol* imion – nawet 
zapisywane by$y wielk# liter#), z(czasem zyska$y wymiar typologiczny2 – 
Jansson przypisa$a im okre%lony wygl#d, cechy osobowo%ci, a(nawet rodzaj 
wykonywanych dzia$a'3. Ka+dy (albo prawie ka+dy) Paszczak by$ paszcza-
kowaty, co oznacza, +e mia$ typowy paszczakowski wygl#d i(takie+ cechy 
osobowo%ci – aktywny ekstrawertyk, ch*tnie organizowa$ +ycie innym, 
nie lubi$ ciszy4. Fili,onki – przeciwnie – chude, l*kliwe i(introwertyczne, 

1 T. Jansson,  Dolina Muminków w'listopadzie, prze$. T. Ch$apowska, Warszawa 2006. Je%li 
nie zaznaczono inaczej, cytaty w(artykule pochodz# z(tego wydania. 

2 Zachowa$y jednak pisowni* wielk# liter#. 
3 Nie oznacza to jednak, +e poza tymi stypologizowanymi postaciami nie ma bohaterów 

indywidualnych – chcia$oby si* rzec – „jednorazowych”; nale+# do nich m.in. Latarnik z(tomu Tatu# 
Muminka i'morze.

4 Jeden by$ inny – Jansson opisa$a go w( opowiadaniu O' Paszczaku, który kocha" cisz*. 
Ów  „Paszczak mia$ ogromnie du+o krewnych, ca$# mas* olbrzymich, ha$a%liwych i( gadatliwych 
Paszczaków, którzy klepali si* wzajemnie po plecach i( wytaczali z( siebie kaskady %miechu”; 
Opowiadania z'Doliny Muminków, prze$. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 2006, s. 95.   
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skoncentrowane na konserwowaniu przesz$o%ci, zarówno w(sensie ma-
terialnym (dba$o%& o( przedmioty odziedziczone po przodkach), jak 
i( mentalnym (przesadne kultywowanie pami*ci tych+e przodków); 
reprezentowa$y osobowo%& anankastyczn# (która charakteryzuje si* per-
fekcjonizmem i(pedanteri#)5, skupione na sprz#taniu, porz#dkowaniu, 
zaniedbuj#ce przy tym relacje z(innymi lud.mi6. 

Tom, o(którym chc* napisa&, utrwala t* typologi*, ale opiera si* na 
nieco innym pomy%le. Jansson postanowi$a spojrze& na swych bohaterów 
przez pryzmat ich wieku. W(Dolinie Muminków w'listopadzie spotykaj# 
si*: Dziecko (Homek), Dziewczyna (Mimbla), Kobieta (Fili,onka), 
M*+czyzna (Paszczak) i(Starzec (Wuj Truj)7. Tylko ostatni z(wymie-
nionych bohaterów jest postaci# bez przypisanego wcze%niej typu, inni 
reprezentuj# typy znane z(poprzednich tomów, jednak dopiero lektura 
Doliny Muminków w'listopadzie pozwala nam dostrzec ich aspekt wiekowy, 
który wcze%niej nie by$ tak wyra.ny.     

W( siódmym rozdziale poznajemy kogo% bardzo wiekowego. 
Jansson konstruuje w(tej ksi#+ce model staro%ci z(przypisanymi jej ce-
chami-atrybutami, ale zastrzega (przys$ówkiem: strasznie), +e b*dzie on 
przejaskrawiony: 

By$ strasznie stary8 i( $atwo zapomina$. Obudzi$ si* którego% 
ciemnego, jesiennego ranka i( nie móg$ sobie przypomnie&, jak 
si* nazywa. Troch* to jest smutne, kiedy nie pami*ta si* cudzych 
imion, nato miast zapomnie& swoje nale+y wr*cz do przyjem no%ci. 

5 Osobowo%& kompulsywna zwana tak+e anankastyczn# jest rodzajem zaburzenia, które 
przejawia si* przez natr*tne zachowania, np. nadmiern# oszcz*dno%&, zbytnia dba$o%& o(czysto%&; 
por. A.S. Reber, ,e Pinguin Dictionary of Psychology, London 1985, pp. 139–140.     

6 Pisa$am o( tym w(artykule: Po!ytki z'katastrofy. Pozornie niepowa!na historia apokalipsy, 
w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja, egzegeza, red. K. Korotkich, J. -awski, Bia$ystok 2006, 
t. 1, s. 621–632. 

7 W(ksi#+ce wyst*puj# tak+e inne postacie, np. W$óczykij, niemniej jest on jednak jednym 
z(g$ównych bohaterów ca$ego cyklu, dlatego te+ nie chc* mu przypisywa& jednorazowej roli „osoby 
w(pewnym wieku”.   

8 Wszystkie wyt$uszczenia w(artykule (tak+e w(cytatach) – pochodz# ode mnie – A.G. 
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Nie zada$ sobie trudu, +eby wsta& z($ó+ka, i(przez ca$y dzie' po-
zwala$ nowym my%lom i(obrazom przychodzi& i(odchodzi&, jak chc#, 
od czasu do czasu spa$ troch* i(potem znowu si* budzi$, wci#+ nie 
wiedz#c, kim jest. To by$ spokojny i(bardzo cie kawy dzie'.

Pod wieczór, po to, +eby móc wsta&, spróbowa$ znale.& sobie 
jakie% imi*. Dziad Klekot? Wujek Grat? Wuj Truj? Dziadzio Trotel? 
Gruchot? (s. 48–49). 

Imi#
Nieprzypadkowo poznajemy (pó.niejszego) Wuja Truja w(dniu, 

w(którym zapomnia$ swego imienia. Imi* okre%la cz$owieka, nadaje mu 
to+samo%&, pozwala mu si* wyró+ni&, wi#+e go z(innymi, ale zarazem od 
nich oddziela. Imi* nie jest po prostu nazw# – jest nazw# wyj#tkow#, in-
dywidualn#, o(czym %wiadcz# ró+norakie przekonania przedstawicieli 
wielu kultur %wiata. Zdarza si*, +e imi* jest traktowane jak ,zyczna cz*%& 
osoby albo narz*dzie, dzi*ki któremu mo+emy zaw$adn#& dusz# cz$owie-
ka. Prawdziwe imi* si* ukrywa ze strachu, by nieprzyjaciel nie zrobi$ nam 
krzywdy9 lub te+ si* je ujawnia, by nie zgin#& z(r#k sprzymierze'ców10. 
Nawet je%li kulturze europejskiej obce s# przedstawione powy+ej wyobra-
+enia, trudno nie zgodzi& si* z(Izydor# D#bsk#, która zauwa+y$a, +e: 

Mówi#c komu% po imieniu i(godz#c si* na to, by kto% nam mówi$ po 
imieniu, bierzemy niejako w(posiadanie duchowe czyj#% osobowo%& 
i(w$asn# drugiemu powierzamy. Bo imi* spe$nia w(stosunku do osoby 
nim nazywanej funkcj* wzgl*dnie trwa$ego i(wszechstronnego repre-
zentowania . Trwa$ego i(wszechstronnego – w(porównaniu z(innymi 
jednostkowymi nazwami reprezentuj#cymi osob* w(pewnych okre-
sach jej +ycia i(pod pewnym okre%lonym aspektem11.     

9 O( tej kwestii wielokrotnie pisali antropologowie, przywo$am tu jedynie sztandarowe 
dzie$o: J.G. Frazer, Z"ota ga"%4, prze$. H. Krzeczkowski, Warszawa 1969, s. 217–220. 

10 Por. M. Mauss, Szkic o'darze. Forma i'podstawa wymiany w'spo"ecze(stwach archaicznych, 
prze$. K. Pomian, w: ten+e, Socjologia i'antropologia, Warszawa 2001, s. 234. 

11 I. D#mbska, Z' $lozo$i imion w"asnych, „Kwartalnik Filozo,czny” 1949, z. 3/4 (t. 18), 
s. 251–252. 
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W(kulturze europejskiej wybór imienia rzadko le+y w(gestii jego 
pó.niejszego nosiciela. Zapomnienie imienia mo+e by& zatem interpreto-
wane jako forma uwolnienia si* od narzuconego z(zewn#trz obrazu siebie. 
Imiona, które bierze pod uwag* bohater opowie%ci Jansson ujawniaj# 
ironiczne podej%cie do siebie, ale zarazem wyra+aj# akceptacj* w$asne-
go wieku i(kondycji. Wi*cej – bohater jest dumny nie tylko ze swojej 
d$ugowieczno%ci, ale tak+e z(faktu, +e jest najstarszy w%ród znanych mu 
osób. Dlatego te+ ma ambiwalentne uczucia, gdy (b*d#c ju+ w(Dolinie 
Muminków) dowiaduje si*, +e w(piecu mieszka, licz#cy trzysta lat, przodek 
Muminków. Po otrzymaniu tej informacji Wuj Truj „Nie by$ pewien, czy 
to, +e jest kto% jeszcze od niego starszy, sprawia mu przyjemno%&, czy te+ 
obra+a go” (s. 76).  

Wuj Truj nie t*skni za m$odo%ci#, nie próbuje oszukiwa& si* przez 
wybór jakiego% neutralnego imienia, ale przede wszystkim nie chce wraca& 
do dawnej to+samo%ci. Nie prosi zatem nikogo o(przypomnienie dawnego 
imienia i(wybiera sobie – ca$kowicie samodzielnie – nowe imi*, dystan-
suj#c si* tym samym do w$asnej historii, dotychczasowej to+samo%ci12 
i(rodziny. Moment ten jest szczególny:

– Jestem Wuj Truj – szepn#$ uroczy&cie – A(teraz wstan* i(zapo-
mn* o(wszystkich krewnych na ca$ym %wiecie (s. 49).

Znacz#ce wydaje si* tak+e, +e z(wymy%lonego repertuaru bohater 
wybiera fraz*: Wuj Truj, a(nie na przyk$ad  Dziad Klekot; nazwa wuj „lokuje” 
go nieco z(boku, oddala od rodziny, uwalnia od obecno%ci bezpo%rednich 
potomków13.      

12 Znamy kultury, w( których istnia$ zwyczaj zmiany imienia w( pó.niejszym wieku: 
„Niektórzy Eskimosi przybieraj# nowe imiona na staro%&, poniewa+ maj# nadziej*, +e w(ten sposób 
przed$u+# sobie +ycie”; J.G. Frazer, Z"ota ga"%4…, s. 217. 

13 W( oryginalnej, szwedzkiej wersji imi* bohatera brzmi Onkelskru)et. Yvonne Bertills, 
która zajmowa$a si* kwesti# imion w(ksi#+kach dla dzieci, zwróci$a uwag*, +e:  „In Onkelskru)et, 
for instance, the ,rst part onkel ‘uncle’ emphasises the old age and the gender of the name-bearer. 
/e la3er element, skru)et, which appears in several names and also other denominations in the 
narrative, does not suggest a(speci,c type of character in the name, unlike, for instance, in the name 
Skru)et. Since the referent is an old man, the logical analysis of the name form would be that onkel 
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Starzec i!krewni
Nadaniu imienia towarzyszy nie tylko porzucenie w$asnej to+samo-

%ci, ale i(nieakceptowanych wi*zów z(innymi. Historia, któr# przedstawiam, 
mog$aby by& traktowana jako wyidealizowana prezentacja staro%ci, gdyby 
nie – tak bardzo rzeczywiste – opisy zachowania krewnych Wuja Truja. 

Przedstawiano mu tyle ró+nych osób, ale ich imiona natychmiast 
gdzie% si* ulatnia$y. Przycho dzili w(niedziele. Wykrzykiwali uprzejme 
pytania, bo ani rusz nie mogli si* nauczy&, +e nie jest g$uchy. Starali 
si* mówi& jak najpro%ciej, +eby zrozumia$, o(co chodzi. Mówili do-
branoc, wracali do siebie i(grali, ta'czyli i(%piewali a+ do nast*pnego 
rana (s. 49).

Wuj Truj nie do%wiadcza ze strony bliskich szczególnie z$ego trak-
towania – nie ma tu pogardy ani nawet niech*ci, nie ma te+ mro+#cej 
oboj*tno%ci prowadz#cej do uprzedmiotowienia, jak w(wierszu Tadeusza 
Ró+ewicza Koncert !ycze(, cho& jest podobne, bo jedynie pozorne, zainte-
resowanie wiekowym krewnym. Nie bez przyczyny przywo$a$am Koncert 
!ycze(, w(wierszu tym bowiem mamy star# kobiet* zagubion# w(potwor-
niej#cej codzienno%ci („Przedmioty maj# z*by i(pazury”), lekcewa+on# 
i(traktowan# jak sprz*t domowy:

ta szafa co stoi otwarta 
to mamusia wasza i(babcia 
to krzes$o 
które przestawiaj# z(k#ta w(k#t 
to te+ babcia14.

constitutes the principle part and skru)et quali,es. However, the name parts could be interpreted  
in di2erently as skru) means skräp ‘garbage’ but also to skröplig gubbe ‘weak old man’. /us, onkel 
could be considered to determine the relations of kinship of the name-bearer”; Yvonne Bertills, 
Beyond Identi$cation. Proper Names in Children’s Literature, Åbo 2003, p. 83. 

14 T. Ró+ewicz, Koncert !ycze(. Opowiadanie babuni z' kraju chrze#cija(skiego, w: ten+e, 
Poezja 2, Wroc$aw 2006, s. 139 (Utwory zebrane). 
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Stara kobieta z(wiersza Ró+ewicza otrzymuje od bliskich namiastk* 
szacunku i(zainteresowania w(postaci konwencjonalnych +ycze' nadanych 
przez radio. O,cjalna deklaracja uczu& realizuje wzór idealny – krewni 
wiedz#, jak powinni si* zachowywa&15, co nie znaczy, +e tak si* zachowu-
j#.  W(opowie%ci Jansson niedzielne odwiedziny i(uprzejme pytania tak+e 
symbolizuj# namiastk* zainteresowania starym cz$owiekiem.  W(siódmym 
rozdziale powie%ci, którego fragmenty cytowa$am, sympatia czytelnika 
jest po stronie starca wykluczanego albo ju+ wykluczonego z(codziennego 
+ycia rodziny. T* sympati* wzmacnia postawa Wuja Truja i(powzi*te przez 
niego dzia$ania. 

Przygotowania
Wuj Truj podejmuje decyzj* o(tym, +e odrzuci ca$e dotychczasowe 

+ycie, by zacz#& +y& inaczej – na ustalonych przez siebie warunkach. W(tym 
celu postanawia uda& si* – a(w$a%ciwie uciec16 do pewnej doliny (któr# 
pami*ta z(m$odo%ci lub o(której kiedy% s$ysza$). Nim to jednak zrobi, chce 
zapomnie& o(wszystkim, co ju+ nie b*dzie mu potrzebne:    

Przez kilka dni chodzi$ po wzgórzach okalaj# cych g$*bok#, cie-
nist# zatok* i(coraz bardziej zapo mina$ o(wszystkim, o(czym chcia$ 
zapomnie&; doli na wydawa$a mu si* coraz to bli+sza. 

Kiedy tak chodzi$, ostatnie czerwone i(+ó$te li%cie spada$y z(drzew, 
gromadz#c si* ko$o jego stóp (mia$ wci#+ jeszcze bardzo mocne nogi). 
Co jaki% czas przystawa$, podnosi$ lask# jaki% $adny li%& i(mówi$ sam 
do siebie: 

15 Dla Ralpha Lintona wzory idealne s# mo+liwymi do zwerbalizowania wyobra+eniami 
dotycz#cymi tego, jak ludzie powinni si* zachowywa& w( okre%lonych sytuacjach. Badania 
nad rzeczywistym zachowaniem ludzi wskazuj# jednak, +e wzory idealne rzadko s# realizowane;  
por. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowo#ci, prze$. A. Jasi'ska-Kania, Warszawa 1975, s. 65.

16 Dolina Muminków w' listopadzie jest ksi#+k# o( uciekaniu od dotychczasowego +ycia. 
Pisa$am o( tym w( artykule Podwójna ucieczka Wuja Truja (i' inne eskapady), czyli o' tym, dlaczego 
si* ucieka, który b*dzie opublikowany w( tomie wydanym po konferencji pt. Ucieczka (literatura, 
kultura, j*zyk, translatoryka), zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Ko$o Naukowe Doktorantów 
Filologicznych Studiów Doktoranckich UG 27–28 pa.dziernika 2011 roku. Poniewa+ w(pewnym 
zakresie obszar problemowy obu artyku$ów (tj. Podwójnej ucieczki… i(Jak by& starym?) jest zbie+ny, 
b*d* odwo$ywa& si* do poczynionych wcze%niej uwag.  
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– To klon, tego nie zapomn*. – Wiedzia$ dosko nale, co chce 
pami*ta&.

Podczas tych kilku dni uda$o mu si* zapomnie& o(bardzo wielu 
sprawach. Co rano budzi$ si* w(tym samym tajemniczym nastroju 
oczekiwania i(zaraz bra$ si* do zapominania, tak +eby dolina mog$a 
si* przybli+y&. Nikt mu nie przeszkadza$, nikt mu nie mówi$, kim jest 
(s. 50–51).

Wuj Truj %wiadomie dokonywa$ wyboru tego, co chce pami*ta& 
i(tego, co chce zapomnie&. Chcia$ ocali& wiedz* o(tym, co wyda$o mu 
si* pi*kne i( jednocze%nie nie by$o zwi#zane z( jego sytuacj# rodzinn#. 
Zapominanie by$o procesem oczyszczenia przed wej%ciem w(now# sytu-
acj*. Odleg$a Dolina Muminków jawi$a mu si* jako miejsce zupe$nie inne 
od tych, które dotychczas zna$, wi*c i(on musia$ si* odmieni&. W(artykule 
po%wi*conym Ucieczce… napisa$am:   

Dolina Muminków by$a miejscem, za którym t*skni$, miejscem wyj#t-
kowym, jak mityczna dolina Shangri-La z(powie%ci Jamesa Hiltona ,e 
lost horizon (1933). Ireneusz Kania, który napisa$ wst*p do powojen-
nego wydania tej ksi#+ki, stwierdzi$, +e Hilton nawi#zuje w(powie%ci 
do mitu !ambali, leksem -ambala oznacza (w(uproszczeniu) ‘miejsce 
spokoju, ciszy’. Mit !ambali, czyli krainy szcz*%cia, by$ i(jest dot#d 
rozpowszechniony w(Azji !rodkowej17. Hiltonowska Shangri-La to 
miejsce bez chorób i(bólu, miejsce ludzi szcz*%liwych i(d$ugowiecz-
nych, odgrodzonych od dalekiego, niebezpiecznego %wiata, pe$nego 
problemów, nieszcz*%&, z$a i(%mierci18.

Janssonowska Shangri-La jest miejscem szczególnym – zw$aszcza dla 
tych, którzy tam nie mieszkaj#. Jej stali mieszka'cy (czyli rodzina Muminków) 
s# do%& „zwykli” (je%li za takich mo+na uzna& postacie fantastyczne), 

17 I. Kania, Jamesa Hiltona po!egnanie z' Utopi%, w: J. Hilton, Zaginiony horyzont, prze$. 
W. Chwalewik, przek$ad przejrza$, zwery,kowa$ i(wst*pem opatrzy$ I. Kania, Katowice 1988, s. 12–13.  

18 A. Gomó$a, Podwójna ucieczka Wuja Truja (i'inne eskapady), czyli o'tym, dlaczego si* ucieka, 
artyku$ z$o+ony do druku w(tomie: Ucieczka.  
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tj. niezbyt wyidealizowani, gdy autorka w(innych tomach prezentuje ich 
przez dzia$ania i(opisy. Inaczej jest w(omawianym tutaj tomie. Bohaterowie 
Doliny… – czyli przybysze z(innych miejsc (mam tu na my%li Wuja Truja, 
Fili,onk*, Paszczaka i(Homka, nie dotyczy to Mimbli) – s# przekona-
ni o(wyj#tkowo%ci zarówno Doliny Muminków, jak i( jej mieszka'ców. 
Paszczak i(Fili,onka +ywi# (nie w(pe$ni u%wiadomion#) nadziej* na to, +e 
w(chwili przybycia do Doliny zostan# rozwi#zane – prawie cudownie – ich 
problemy; dlatego, paradoksalnie, uciekaj#c przed nimi – przynosz# je ze 
sob#. W(przypadku Wuja Truja jest troch* inaczej – on zarazem ucieka 
z(domu (to negatywny aspekt odej%cia), ale i(wyprawia si* w(inne miejsce 
(aspekt pozytywny).

Nie wyruszy$ od razu. Wiedzia$ z(do%wiadczenia, jak wa+ne jest 
umie& odk$ada& to, za czym si* t*sk ni, i(zdawa$ sobie spraw*, +e wypra-
wa w(nieznane musi by& przygotowana z(rozmys$em (s. 50).

Form# przygotowania by$o celowe zapominanie (g$ównie krew-
nych), ale tak+e wyrzucanie zawadzaj#cych przedmiotów. Do tej pory – jak 
wielu ludzi – gromadzi$ nie tylko to, co realnie by$o mu potrzebne, ale 
tak+e rzeczy stare, zniszczone, nieprzydatne – po prostu %mieci. Ludzie 
(zw$aszcza starzy) cz*sto otaczaj# si* przedmiotami tylko dlatego, +e daj# 
im one z$udne poczucie trwania – materialno%& ma posmak nie%miertelno-
%ci. Z(perspektywy +ycia cz$owieka nie%miertelno%& rzeczy jest oczywista:

Korona przeczeka$a g$ow*.
Przegra$a d$o' do r*kawicy.
Zwyci*+y$ prawy but nad nog#19.

– pisa$a Wis$awa Szymborska w(wierszu Muzeum. Gdy Wuj Truj 
podj#$ decyzj* o(wyprawie, zdecydowa$ tak+e o(odrzuceniu niepotrzeb-
nych przedmioty, które zagraca$y jego dom i(za%mieca$y jego +ycie:  

19 W. Szymborska, Poezje. Poems, wybór, przek$. i(pos$owie M.J. Krynski, R.A. Maguire, 
Kraków 1989, s. 26.
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Z(biegiem lat nagromadzi$o mu si* na pod$odze mnóstwo rze-
czy. Tyle tego zawsze jest, czego nie warto podnosi&, i(tyle powodów, 
+eby nie podno si&. Le+a$y te ró+ne rupiecie porozrzucane jak wyspy, 
ca$y archipelag niepotrzebnych, pogubio nych przedmiotów. Wuj 
Truj przyzwyczai$ si* prze chodzi& ko$o nich i(przest*powa& przez 
nie, przy sparza$y emocji jego codziennym w*drówkom po pokoju, 
a(jednocze%nie utwierdza$y go w!przeko naniu, "e wszystko jest 
powtarzalne i!trwa$e. Ale teraz uzna$, +e nie s# mu ju+ wi*cej potrzeb-
ne. Wzi#$ miot$* i(rozp*ta$ w(pokoju huragan. Co tylko by$o: resztki 
jedzenia, zgubione kapcie, k$*bki kurzu, pigu$ki, które si* kiedy% po-
toczy$y po ziemi, $y+ki, widelce, guziki i(nieotwarte listy – wszystko 
to zmiót$ w(du+y stos. Z(tego stosu wyci#gn#$ osiem par okularów 
i(w$o+y$ je do koszyka.

„B*d* teraz patrzy$ na ca$kiem nowe rzeczy” – pomy%la$ (s. 
51–52).

Pod potrzeb# trwa$o%ci czai si* l*k. Przyk$ad Wuja Truja pokazuje, 
+e rutyna nie chroni przed l*kiem, a(jedynie go t$umi. Natomiast odwaga, 
która prowadzi do prze$amania rutyny, pozwala na zmierzenie si* z(w$a-
snymi demonami, a(mo+e i(na wyzwolenie od nich.  

Sacrum i!profanum
Mircea Eliade w(pracach po%wi*conych przestrzeni zauwa+y$, +e 

w(do%wiadczeniu cz$owieka kultur tradycyjnych istniej# dwa rodzaje te-
rytoriów: kosmos, czyli obszar uporz#dkowany i(zagospodarowany oraz 
chaos – przestrze' obca i(gro.na. Kosmizacja przestrzeni dokonuje si* przez 
konsekracj*, powtarzaj#c pierwotne dzia$ania istot boskich. Konsekracja 
wyznacza obszar %wi*ty – obszar sacrum. W(koncepcji Eliadego cz$owiek 
chce +y& jak najbli+ej miejsca naj%wi*tszego – %rodka %wiata: 

Wie, +e jego kraj znajduje si* faktycznie po%rodku ziemi; +e jego 
miasto stanowi p*pek %wiata, a(nade wszystko %wi#tynia b#d. pa$ac s# 
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prawdziwymi %rodkami %wiata; a(tak+e chce, aby jego w$asny dom 
znajdowa$ si* w(%rodku i(by$ imago mundi20.     

Zapomnienie w$asnego imienia kaza$o (przysz$emu) Wujowi 
Trujowi spojrze& na swoje +ycie z(innej perspektywy, przemy%le& w$asn# 
sytuacj*, zobaczy& mechanizmy, które pozornie nadawa$y sens jego +yciu. 
Starzec u%wiadomi$ sobie, +e jego dom nie jest imago mundi, ale graciarni#, 
a(prawdziwy Kosmos-dom jest gdzie indziej. Tym miejscem mia$a by& 
Dolina Muminków. W(niej

Najwa+niejsz# rzecz# by$ potok, który p$yn#$ t# dolin#. A(mo+e to by$a 
rzeka? W(ka+dym razie nie strumie'. Wuj Truj postanowi$, +e to by$ 
potok, znacznie wo$a$ potoki od strumieni. Czysty, wartki potok, a(on 
sam siedzi na mo%cie, macha nogami i(patrzy, jak si* %cigaj# ma$e rybki. 
Nikt go nie pyta, czy nie powinien pój%& si* po$o+y&. Nikt si* nie do-
wiaduje, jak jego zdrowie, i(nie zaczyna natychmiast mówi& o(czym% 
innym, nie daj#c mu czasu na zastanowienie si*, jak to w$a%ciwie jest 
z(jego samopoczuciem. To by$o miejsce, gdzie gra$o si# i!&piewa$o21 
ca$# noc i(sk#d on, Wuj Truj, wraca$ do domu ostatni (s. 50).

 Postanowi$ tam dotrze&. Przygotowa$ koszyk, pouk$ada$ w(nim 
kanapki, lekarstwa i(butelk* koniaku; zabra$ parasol i(wyszed$.  

Przemieszczanie si* pomi*dzy ró+nymi jako%ciowo obszarami wy-
maga specjalnych obrz*dów – Arnold van Gennep nazwa$ je obrz*dami 
przej%cia22. Mo+na w(nich dostrzec tak# sekwencj*: rytua$y preliminalne 

20 M. Eliade, Elementy rzeczywisto#ci mitycznej, w: ten+e: Sacrum, mit, historia. prze$. 
A. Tatarkiewicz, wybór i(wst*p M. Czerwi'ski, Warszawa 1993, s. 62–63.

21 To bardzo ciekawy fragment, w( którym s# dwa podmioty wyra+one zaimkiem 
rzeczownym przecz#cym: nikt i(zdanie bezpodmiotowe z(pozornie zwrotnymi czasownikami, które 
nie nazywaj# czynno%ci o(charakterze zwrotnym, ale pozwalaj# unikn#& wskazania osoby. Wynikaj#ca 
z gramatyki wymowa tego fragmentu jest nast*puj#ca: Wuj Truj dzieli ludzi na dwie grupy. Pierwsza, 
przed któr# ucieka, reprezentowana jest przez krewnych pozornie zainteresowanych +yciem starca. 
Natomiast druga, ta z(któr# mo+na si* dobrze bawi&, w$a%ciwie nie istnieje –  jest „bezosobowa” – 
jakby Wuj Truj nie umia$ sobie wyobrazi& ludzi, z(którymi móg$by gra& i(%piewa&.        

22 A. van Gennep, Obrz*dy przej#cia, prze$. B. Bia$y, Warszawa 2006. Je%li zestawia si* 
koncepcje van Gennepa i(Eliadego warto pami*ta&, +e ka+dy z(nich odmiennie rozumie sacrum. 
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(tj. wy$#czenia), liminalne (zwi#zane z(okresem przej%ciowym) i(postlimi-
nalne (integracji). Te trzy typy rytua$ów wyst*puj# w(ka+dym obrz*dzie 
przej%cia, ale w(zale+no%ci od celu obrz*du dominuje jeden z(nich. Rytua$y 
preliminalne s# szczególnie istotne w(takich ceremoniach jak pogrzeby, 
postliminalne – w(za%lubinach; liminalne natomiast s# najbardziej wyra-
ziste m.in. w(obrz*dach inicjacyjnych. Wuj Truj we w$asnym obrz*dzie 
celebrowa$ faz* preliminaln#, która zosta$a otwarta zapomnieniem imie-
nia. Zapominanie krewnych by$o aktem wy$#czenia z(grupy rodzinnej, 
rozstanie z(ba$aganem – „wy$#czeniem” z(dotychczasowego +ycia, a(opusz-
czenie miejsca zamieszkania (domu i(miejscowo%ci23) potwierdza$o oba 
wcze%niejsze akty, musia$o wi*c dokona& si* w(odpowiednim momencie:  

Dolina by$a zupe$nie blisko, tu+ za zakr*tem, ale on czu$, +e to 
jeszcze nie jest niedziela.

Wuj Truj opu%ci$ swój dom w(pi#tek czy w(sobo t*. Nie móg$ 
si*, oczywi%cie, powstrzyma&, +eby nie zostawi& listu po+egnalnego. 
Odchodz* i'miewam si* znakomicie – napisa$. – S"ysza"em wszystko, co 
mówili#cie przez sto lat, bo wcale nie jestem g"uchy. Wiem te!, !e ca"y czas 
urz%dzali#cie ukradkiem zabawy. Bez podpisu.

Po napisaniu listu w$o+y$ szlafrok i(kamasze, wzi#$ koszyk, otwo-
rzy$ drzwi i(zatrzasn#$ je za sob#, zo stawiaj#c zamkni*tych sto starych 
lat. Pokrzepio ny powzi*tym ochoczo postanowieniem oraz swoim 
nowym imieniem ruszy$ prosto na pó$noc, w(stron* szcz*%liwej doliny. 
Nad zatok# nikt nie wiedzia$, +e odszed$. Czerwono+ó$te li%cie ta'-
czy$y mu nad g$ow#, a(z(dalekich wzgórz nadci#ga$a kolejna jesienna 
ulewa, by zmy& resztki tego, czego nie chcia$ pami*ta& (s. 52–53).

Dla van Gennepa to, co jest sacrum, jest nieczyste, a( zatem nietykalne; sacrum jest to, co obce, 
inne, niebezpieczne, a( do profanum nale+y nasz w$asny, oswojony %wiat (Obrz*dy…, s. 37).  
Dla Eliadego inaczej: „!wiat (to znaczy »nasz %wiat«) to %wiat, w( którego $onie nast#pi$o ju+ 
objawienie si* sacrum, a( wi*c %wiat, w( którym przeskok od jednego poziomu do drugiego  
[tj. od poziomu boskiego do ludzkiego – A.G.] okaza$ si* mo+liwy i( mo+e by& powtórzony” 
(Elementy…, s. 60).     

23 Arnold van Gennep (w( rozdziale Przej#cie $zyczne, s. 45) zwraca uwag* na to,  
+e wkroczenie na obce terytorium bywa poprzedzane oczyszczeniem – tak jest i(w(tym przypadku.   
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Przybycie
Do Doliny chcia$ dotrze& nierozpoznany – dla innych, a(mo+e na-

wet i(dla siebie. To miejsce mia$o by& zupe$nie inne, ni+ to, w(którym by$ 
dotychczas. Dolina Muminków by$a w(jego wyobra.ni obszarem bez ska-
zy, bardziej stanem umys$u ni+ realnym terytorium. Przestrzeni# nowych 
(a(w$a%ciwie starych, ale zapomnianych) mo+liwo%ci, których nie chcia$ 
zamyka& imieniem, dlatego te+ po wej%ciu do domu Muminków, na pyta-
nie „Kto tam?” zadane przez Paszczaka, odpar$: „Tego nie mam zamiaru 
ci powiedzie&!” (s. 47). 

Integracja – rozczarowania i!satysfakcje
W(Dolinie nie by$o tak, jak zak$ada$. !wiat wokó$ by$ inny ni+ w(ma-

rzeniach. Ponadto pojawi$y si* tu ró+ne osoby – na przyk$ad Mimbla: 

Gdy dosz$a do doliny, Wuj Truj siedzia$ na mo%cie $owi#c ryby za 
pomoc# dziwnego urz#dzenia z(siatki domowej roboty. Mia$ na sobie 
szlafrok, kamasze i(kapelusz, a(nad tym wszystkim trzyma$ otwarty 
parasol. Mimbla nigdy go nie widzia$a z(bliska, przypatrywa$a mu si* 
teraz badawczo i(z(zaintereso waniem. By$ zadziwiaj#co ma$y.

– Wiem dobrze, kim jeste% – odezwa$ si*. – A(ja jestem Wujem 
Trujem i(nikim innym! I(wiem, +e robicie ukradkiem przyj*cia, bo 
w(waszych oknach %wieci si* ca$# noc!

– Je%li w( to wierzysz, to uwierzy$by% we wszystko – odpar$a  
Mimbla niefrasobliwie. –Widzia$e% ma$# Mi?

Wuj Truj wyci#gn#$ z(wody swoj# niby to podrywk*. Nic w(niej 
nie by$o.

– Gdzie jest ma$a Mi? – spyta$a Mimbla.
– Nie krzycz! – wrzasn#$ Wuj Truj. – Moje uszy s# w(doskona$ym 

stanie, a(ryby mog# si* wystraszy& i(odp$yn#&.
– Dawno to ju+ zrobi$y – odci*$a si* Mimbla i(pobieg$a dalej.
Wuj Truj kichn#$ chowaj#c si* g$*biej pod para sol. W(jego potoku 

zawsze pe$no by$o ryb. Spojrza$ w(dó$, na br#zow# wod*, której po-
$yskliwy, na brzmia$y nurt wpada$ pod most unosz#c tysi#ce ró+nych 
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na wpó$ zatopionych rzeczy – mkn*$y wszystkie, mija$y go i(znika$y, 
wci#+ mija$y go i(znika$y...

Wuja Truja zabola$y oczy. Zamkn#$ je, +eby móc zobaczy& swój 
w$asny potok, ten czysty potok z(piaszczystym dnem, w(którym roi$o 
si* od zwin nych, l%ni#cych rybek...

„Co% tu nie gra – pomy%la$ niespokojnie. – Most jest w(porz#dku, 
ten, co powinien by&. Tylko ja jestem ca$kiem inny...” (s. 62–63). 

Ten fragment pokazuje, +e mimo przeprowadzonego przed odej-
%ciem z(domu procesu oczyszczania pami*ci, Wuj Truj zabra$ ze sob# 
w(nowe miejsce dotychczasowy gniew i(wszystkie kierowane pod adresem 
krewnych, a(wci#+ troskliwie piel*gnowane, oskar+enia o(lekcewa+enie. 
Zabra$ niech*& do bliskich i(podejrzliwo%& – móg$ je teraz projektowa& na 
innych, obcych sobie ludzi. Pierwsze opisy Wuja Truja mog$y sugerowa&, 
+e jego starcza samotno%& wynika$a z(oboj*tno%ci rodziny, kolejne mody-
,kowa$y ten obraz – pokazuj#c bohatera w(innym nieco %wietle. 

Relacje starca z(osobami przebywaj#cymi w(Dolinie nie uk$ada$y si* 
zbyt harmonijne – Wuj Truj by$ opryskliwy, niegrzeczny i(podejrzliwy. Wci#+ 
s#dzi$, +e jest celowo wykluczany z(+ycia towarzyskiego. Podejrzliwo%& pod-
syca$ nas$uchiwaniem i(szpiegowaniem. Dlatego te+ pewnego razu uda$o mu 
si* mu si* przy$apa& Mimbl* na podjadaniu ogórków w(spi+arni:    

– Ach, wi*c i(ty wpad$e% na ten sam pomys$ – powiedzia$a. – Tu 
masz ogórki, a(tu sucharki cynamonowe. Tamto to s# korniszony, le-
piej ich nie jedz, za ostre dla ciebie.

Wuj Truj natychmiast wzi#$ s$oik z(korniszonami i(zacz#$ je%&. 
Nie smakowa$y mu, ale jad$ mimo to. Po chwili Mimbla powiedzia$a:

–  Twój +o$#dek nie zniesie korniszonów. P*k niesz i(umrzesz na 
miejscu.

–  Nie umiera si* na wakacjach – odpar$ weso$o Wuj Truj. –  Co 
oni tam maj# w(wazie na zup*?

–  Igliwie – rzek$a Mimbla. –  Napychaj# nim +o$#dki przed zapad-
ni*ciem w(sen zimowy (s. 76).
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Od Mimbli dowiedzia$ si* o(%pi#cym w(piecu trzystuletnim przod-
ku i(zapragn#$ go obudzi& na krótk# pogaw*dk* – to si* jednak nie uda$o. 
Niemniej starzec ten w$a%nie dzie' uzna$ za satysfakcjonuj#cy: 

 Ciekaw jestem, czy przodkowi wolno bra& udzia$ w(przyj*ciach 
– my%la$ pos*pnie. – Oboj*tne zreszt#. Ja i(tak sp*dzi$em bardzo przy-
jemny dzie'. Mój ca$kiem w$asny dzie) (s. 78).

Nocne podjadanie i( pogaw*dka z(Mimbl# sprawi$y, +e starzec 
odczu$ inn# jako%& +ycia. Oczywi%cie podstawow# przyczyn# zmiany 
w(ocenie w$asnego losu by$o podj*cie aktywnego zdobywania tego, co 
uwa+a$ za warto%&. Do tej pory podejrzewa$, +e inni bior# udzia$ w(nocnych 
zabawach24 – teraz po raz pierwszy postanowi$ to sprawdzi&. Powa+na 
rozmowa z(Mimbl# – a(nie wyimaginowane %piewy i(granie – da$y mu sa-
tysfakcj* i(jednocze%nie zmusi$y do (na razie przelotnej) ogólnej re)eksji 
nad ograniczeniami starych ludzi.  

Warto wspomnie& o(jeszcze jednej kwestii – Wuj Truj jest prze-
konany, +e „nie umiera si* na wakacjach”. Oznacza to, +e +ywi g$*bokie 
przekonanie, +e czas, który sp*dza w(Dolinie ma inn# jako%& – jest czasem 
wyj#tkowym, w(którym zawieszone s# prawa zwyk$ego +ycia. Parafrazuj#c 
s$owa Eliadego dotycz#ce czasu %wi#tecznego – Wuj Truj kreuje (a(nie tyl-
ko powtarza) czas pocz#tku, daj#c tym samym podwaliny pod stwarzany 
na nowo w$asny %wiat.

Lustro pierwsze – Mimbla
W(opowie%ci o(Wuju Truju wa+ne s# dwie postacie – Mimbla 

i(przodek. Dzi*ki nim Wuj Truj mo+e u%wiadomi& sobie swoje problemy. 
Mimbla (zupe$nie inaczej ni+ inni bohaterowie ksi#+ki) nie patrzy na %wiat 
przez pryzmat w$asnych problemów – Mimble bowiem nie maj# proble-
mów, potra,# z(nich rezygnowa&. 

24 Oskar+enia o(potajemn# organizacj* przyj*& starzec formu$uje wielokrotnie, s# one – jak 
mo+na przypuszcza& reakcj# na poczucie odrzucenia i(osamotnienia.   
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Mimbla nie przejmowa$a si* tymi, których spotyka$a i(których potem nie 
pami*ta$a, nigdy nie próbowa$a miesza& si* w(ich sprawy. Przypatrywa$a 
si* im i(ich k$opotom z(rozbawionym zdziwieniem (s. 69). 

Jej stosunek do starca – mimo rozbawienia i(ironicznych uwag – by$ 
+yczliwy i(pe$en powagi. Jej kpiny nie by$y narz*dziem pogardy, ale pozwa-
la$y na uzyskanie dystansu. Mo+na powiedzie&, +e spojrzenie Mimbli by$o 
nieuwarunkowane – jedynie „odbija$a” rzeczywisto%&, widzia$a to, co by$o, 
a(nie to, co chcia$a zobaczy&. I(tego w$a%nie próbowa$a nauczy& Wuja Truja.         

Przodek
Z(nim Wuj Truj czu$ silny zwi#zek, którego podstaw# by$o (zak$ada-

ne przez Wuja Truja) wspólne do%wiadczenie d$ugowieczno%ci. Re)eksja 
nad sytuacj# trzystuletniego trolla sta$a si* dla stulatka impulsem do re-
)eksji nad w$asn# egzystencj#. Ta jednostronna „relacja”25 pog$*bi$a si*, 
gdy Wuj Truj uratowa$ przodka przed spaleniem przez Fili,onk*. Trzeba 
jednak doda&, +e Fili,onka nie podj*$aby próby rozpalenia ognia, gdyby 
Wuj Truj nie wci#gn#$ uprzednio z(pieca listu26 Mamy Muminka, w(którym 
by$a informacja o(%pi#cym przodku. Dzi*ki udanej akcji ratunkowej Wuj 
Truj ma g$*bokie poczucie dumy, wi*c rozczarowuje go i(oburza, +e inni 
(tj. W$óczykij27, a(potem Mimbla28) nie reaguj# podziwem na jego wyczyn. 
Chwil* pó.niej to rozczarowanie pog$*bia si*, gdy kolejny raz nie udaje mu 
si* z$apa& +adnej ryby29. Wtedy te+ przeprowadza kolejn# bardzo istotn# 
rozmow* z(Mimbl#:

25 Dla tych, którzy nie pami*taj# lub nie znaj# tre%ci ksi#+ki, przypomn*, +e przodek jest 
w$a%ciwie nieobecny – podobno %pi w(piecu (zapad$ w(sen zimowy, co jest zwyczajem trolli), o(czym 
za%wiadcza pozostawiony przez Mam* Muminka list, ale +aden z bohaterów go nie widzia$.     

26 Listu nie przeczyta$, bo nie mia$ okularów, schowa$ go w(„bezpieczne miejsce” i(zupe$nie 
o(wszystkim zapomnia$ (s. 78). 

27 Po rozmowie z(W$óczykijem „Sta$, uderzaj#c lask# w( ziemi*, i(mówi$ sam do siebie 
mnóstwo brzydkich rzeczy” (s. 91).

28 Natomiast Mimbli powiedzia$, +e: „Nikt z( was w( dzisiejszych czasach nie zna si* 
na wielkich wydarzeniach. Wszyscy macie niew$a%ciwe uczucia” (s. 91).  

29 Przypomnijmy, +e $owienie ryb jest jego ulubionym zaj*ciem – marzy$ o( nim przed 
przyj%ciem do Doliny.  Niepowodzenia w( $owieniu ryb sko'cz# si* dopiero wtedy, gdy W$óczykij 
wyja%ni staruszkowi, +e „Na jesieni ryby p$ywaj# wzd$u+ brzegu. Nie ma ich na %rodku rzeki” (s. 99).   

Jak by& starym? Instrukcja



232

– W(tej rzece ryby s# na wiosn* – zauwa+y$a Mimbla.
– To nie +adna rzeka, tylko potok! – zwo$a$ Wuj Truj. – Mój potok 

i(pe$no w(nim ryb!  
– S$uchaj no – powiedzia$a Mimbla. – To nie jest ani rzeka, ani 

potok. To strumie'. Ale rodzina nazywa go rzek#, wi*c mówi si* 
o(nim rzeka. Tylko ja jedna widz*, +e to strumie'. Dlaczego robisz 
tyle szumu o(co%, czego nie ma albo si* nie zdarzy$o? [...]

– Je+eli nawet widzisz, +e to strumie', nie musisz chyba o(tym 
mówi&? Okropne dziecko. Dlaczego chcesz mi zrobi& przykro%&?
Mimbla ze zdziwienia przesta$a si* czesa&.

– Lubi* ci* – odpar$a. – Nie chc* ci robi& przy kro%ci.
– To dobrze – rzek$ Wuj Truj. – Ale w(takim razie przesta' mó-

wi& o(tym, jakie wszystko jest, i(daj mi wierzy& w(przyjemne rzeczy 
(s. 91–92).

Rozmowa ta ma dwa istotne aspekty. Mimbla u%wiadamia starco-
wi, +e jego postrzeganie %wiata ma charakter +yczeniowy, Wuj Truj chce 
bowiem w(swoim otoczeniu widzie& jedynie to, co ma mu (jak przypusz-
cza) sprawia& przyjemno%&. Co wi*cej – próbuje swoj# wizj* narzuci& 
innym – by& mo+e licz#c na to, +e je%li j# przyjm#, stanie si* ona prawd#. 
Niezgoda innych na przyj*cie wyimaginowanego obrazu uznawana jest 
przez niego za objaw nie+yczliwo%ci. Przeciw takiemu uj*ciu Mimbla pro-
testuje – niezgoda na koloryzowan# wizj* fragmentu %wiata nie jest dla 
niej równorz*dna z(odrzuceniem osoby Wuja Truja, którego lubi mimo 
jego wad. W(kolejnych fragmentach tomu zobaczymy j# siedz#c# obok 
drzemi#cego na mo%cie staruszka (s. 95). 

Inni tak+e wchodz# z( Wujem Trujem w( coraz bli+sze relacje. 
W$óczykij proponuje nawet obchodzenie Dnia Ojca – przeciw temu sta-
rzec dwukrotnie protestuje (s. 109, 114), twierdz#c, +e nie lubi krewnych, 
a(na pytanie o(dzieci odpowiada: „Mam gdzie% jakie% prawnuki, ale zapo-
mnia$em o(nich” (s. 109). T* wypowied. mo+na zrozumie& dwojako – Wuj 
Truj albo zapomnia$ o(swych dzieciach w(procesie celowego „oczyszczania 
pami*ci”, albo te+ nie pami*ta$ o(nich ju+ wcze%niej, co mog$o by& realn#, 
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ale spowodowan# przez niego, przyczyn# osamotnienia, które trapi$o go, 
nim opu%ci$ dom.       

Kiedy w(rozdziale siódmym poznawali%my osamotnionego, bezi-
miennego staruszka, wydawa$ si* taki bezradny! Wuj Truj jest zupe$nie 
inny – rezolutny, z$o%liwy30, czasem nawet agresywny. Z(pe$n# moc# wyra+a 
swe potrzeby, chwali si* osi#gni*ciami, protestuje przeciw temu, co mu si* 
nie podoba – prze+ywa ka+d# chwil* +ycia bardzo intensywnie31. Podczas 
pikniku jest poirytowany, +e obiad podano na zewn#trz, a(nie w(kuchni, 
marudzi („Nie cierpi* ko+uchów na owsiance” s. 137). Wydaje si*, +e nie 
ma powrotu do dawnej, sm*tnej egzystencji, kiedy to wci#+ odczuwa$ 
(a(mo+e lepiej: dawano mu odczu&), +e nie potra, sobie radzi& w(+yciu. 

Ale ko'cu spotyka go to, co cz*sto przytra,a$o mu si* we w$asnym 
domu – przyznaje si*, +e znalaz$ jaki% list, ale zapomnia$, gdzie go umie%ci$. 
S$yszy wtedy to, co s$ysza$ w(domu, to, przed czym uciek$ do Doliny: 

  
– Gdzie? Gdzie go schowa$e%? – spyta$ W$óczykij.
Teraz wszyscy wstali od sto$u.
– Gdzie% – mrukn#$ Wuj Truj. – Pójd* chyba $owi& ryby. Nie po-

doba mi si* ten piknik. Wcale nie jest zabawnie.
– Ale zastanów si* wpierw – prosi$ Paszczak. – Postaraj si* przy-

pomnie& sobie. Pomo+emy ci. Gdzie go widzia$e% ostatni raz, co? 
Gdzie by% go schowa$, gdyby% go znalaz$ w$a%nie teraz? (s. 138–139).

Starzec podczas pobytu w(Dolinie naby$ kilka nowych umiej*t-
no%ci, które wykorzystuje, je%li jest to potrzebne. Tak+e i(w(tym, pe$nym 
napi*cia momencie nie zamierza rezygnowa& ze zdobytej „wolno%ci do” 
zapominania. Celowo u+ywam okre%lenia zaproponowanego przez Ericha 
Fromma. Fromm wyró+niaj#c dwa rodzaje wolno%ci: negatywn# – „od cze-
go%” i(pozytywn# – „do czego%”, wskaza$ jednocze%nie na to, +e osi#gni*cie 

30  „ – To jest piknik – wyja%ni$ Wuj Truj ponurym g$osem. – Powiedzia$a, +e musimy dzi% 
robi& to, na co mamy ochot#” (s. 135). 

31  „ – Ryba! Ryba! Z$apa$em ryb*! – Trzyma$ w($ap kach okonia i(odchodzi$ od zmys$ów 
z!rado&ci. – My%lisz, +e powinno si* go ugotowa& czy usma +y&? – pyta$. – Mamy tu w*dzarni*? Czy 
jest kto%, kto potra, tak t* ryb* przyrz#dzi&, +eby jej nie popsu&?” (s. 107). 
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tej drugiej jest znacznie trudniejsze. Nie wymaga jedynie prostego zaprze-
czenia sytuacji, w(której si* znajdujemy, ale twórczego zaprojektowania 
sytuacji docelowej32.  W(przypadku Wuja Truja zapominanie – pozorna 
wolno%& „od”, by$a jedynie pocz#tkiem i(warunkiem wolno%ci „do”. Trzeba 
by$o zapomnie&, +eby otworzy& si* na nowe:      

– Ja jestem na wakacjach – odpar$ Wuj Truj ponuro. – Mog* zapo-
mina&, ile tylko chc*. To wspania$e uczucie. Zamierzam o(wszystkim 
zapo mnie& poza kilkoma drobnymi, przyjemnymi rzeczami, które s# 
wa+ne. A(teraz id* porozmawia& z(moim przyjacielem przodkiem. On 
wie. W(y tylko my%licie, ale m y wiemy (s. 139).

Lustro drugie – przodek
 Nieco wcze%niej (w(wyniku nieporozumienia) Wuj Truj dochodzi 

do wniosku, +e przodek przeprowadzi$ si* do szafy. Pewnego wieczoru 
próbuje si* z(nim spotka&:   

Kiedy wszyscy ju+ pozasypiali, Wuj Truj wszed$ po schodach ze 
%wiec# w(r*ku. Stan#$ przed du+# szaf# na ubrania i(szepn#$:

– Jeste% tam? Wiem, +e jeste%.
Bardzo powoli otworzy$ szaf*, drzwi z(lustrem odchyli$y si*.
P$omyk %wiecy ledwo si* tli$ i(w(holu by$o ciemno. Mimo to Wuj 

Truj bardzo wyra.nie zobaczy$ przed sob# przodka. Mia$ lask* i(kape-
lusz i(wygl#da$ zupe$nie nieprawdopodobnie. Ubrany by$ w(za d$ugi 
szlafrok i(kamasze. 4adnych okularów. Wuj Truj zrobi$ krok naprzód 
i(przodek zrobi$ to samo.

– Ach, wi*c nie mieszkasz ju+ w(piecu ka)owym – powiedzia$ Wuj 
Truj. – Ile masz lat? Nie nosisz nigdy okularów?

By$ bardzo podniecony i(uderza$ lask# w(pod$og* dla podkre%lenia 
tego, co mówi. Przodek robi$ to samo, ale nie odpowiada$.

–  Musi by& g$uchy – powiedzia$ Wuj Truj sam do siebie. – Stary 
 
32 Por. E. Fromm, Ucieczka od wolno#ci, prze$. O. i(A. Ziemilscy, Warszawa 1970. 
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klekot, g$uchy jak pie'. W(ka+dym razie przyjemnie spotka& kogo%, 
kto wie, co to za uczucie by& starym.

D$ugo sta$ patrz#c na przodka. W(ko'cu uchyli$ kapelusza i(sk$oni$ 
si*. Przodek zrobi$ to samo. Rozstali si* z(poczuciem wzajemnego 
szacunku (s. 126–127).

To zarazem komiczna, ale i(smutna scena – Wuj Truj patrzy na 
domniemanego przodka i( widzi jego braki (np. dziwaczne ubranie), 
a(tak+e pos#dza nierozmownego interlokutora o(g$uchot*. Mimo tych 
spostrze+e' milcz#cy przodek jest dla Wuja Truja autorytetem. Jest tak+e 
powiernikiem, kim%, przed kim starzec ujawnia swe uczucia, a(dzi*ki temu 
ujawnianiu zyskuje samo%wiadomo%&. Dzieje si* tak na przyk$ad podczas 
kolejnego spotkania (w(chwil* po awanturze o(zgubiony list):  

Przodek wygl#da$ tak jak zawsze, z(t# tylko ró+nic#, +e mia$ ser-
wetk* na szyi.

– Hej! – powita$ go Wuj Truj. – Jestem naprawd* z$y. Wiesz, co 
mi zrobili?

Poczeka$ chwil*. Przodek kiwa$ wolno g$ow# i(tupa$ nogami.
– Masz racj* - powiedzia$ Wuj Truj. – Popsuli mi wakacje. Chodz* 

sobie dumny, +e uda$o mi si* o(tylu rzeczach zapomnie&, a(tu nagle 
mam sobie znów p r z y p o m i n a & ! Brzuch mnie boli od tego. 
Jestem taki z$y, +e mnie brzuch rozbola$.

Wuj Truj po raz pierwszy przypomnia$ sobie o( swoich lekar-
stwach. Nie pami*ta$ jednak, gdzie s# (s. 139). 

Ból brzucha (który zreszt# szybko mija, kiedy tylko starzec za-
uwa+a, +e jest w(centrum zainteresowania) postanawia wykorzysta& jako 
argument w(dalszej cz*%ci awantury. Ostentacyjnie udaje chorego. 4#da 
organizacji przyj*cia. Jedynie Mimbla spostrzega prób* manipulacji: 

– Pos$uchaj, Wuju Truju – powiedzia$a. – Jeste% tak samo zdrowy 
jak ja i(wiesz o(tym.
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– Mo+liwe – odpar$ – Ale nie wstan*, dopóki nie urz#dzicie mi przy-
j*cia! Takie ca$kiem ma$e przyj* cie dla starszych osób, które wyzdrowia$y!

– Albo du+e dla Mimbli, które chc# ta'czy&... – zamy%li$a si* 
Mimbla.

– Nic podobnego! – sprzeciwi$ si* Wuj Truj. – Kolosalne przy-
j*cie dla mnie i(dla przodka! On od stu lat nie mia$ okazji si* bawi&, 
a(teraz siedzi w(sza,e i(jest mu przykro (s. 142). 

Przyj*cie na cze%& starca jest momentem kluczowym – zosta-
je na nie zaproszony przodek, który jednak nie przychodzi – Wuj Truj, 
przekonany, +e starzec obrazi$ si*, poniewa+ nie zosta$ przyprowadzony 
„w(asy%cie”, postanawia uda& si* wraz z(wszystkimi go%&mi do przodka. 
Nim to si* jednak stanie,  wyg$asza przemow* o(dobrym wychowaniu 
i(oskar+a zgromadzonych o(brak „poj*cia o(tym, co eleganckie” (s. 164). 
Potem opisuje przodka – a(w$a%ciwie siebie: „On nie jest zm*czony. Ma 
mocne nogi. I(jest z$y!” (s. 165). 

Przyj*cie okraszone programem artystycznym (ale bez szarad33) 
i( spotkaniem z(przodkiem by$o udane, a(Wuj Truj opu%ci$ je ostatni. 
Spe$ni$o si* jego marzenie, a(w$a%ciwie – +#danie wzmocnione si$# z$o%ci. 
Gdy ta z$o%& i(ch*& udowodnienia innym, ale i(sobie, +e potra, korzysta& 
z(uroków +ycia si* wypali$a, odkry$, +e nie potra, marzy& o(tera.niejszo%ci 
a(jedynie wspomina& przesz$o%&:

Wuj Truj le+a$ na kanapie w(salonie i(rozmy%la$ nad tym, jak to ró+ne 
rzeczy si* zmieni$y. Mimbla mia$a racj*. Ca$kiem nagle odkry$, +e potok 
by$ jednak strumieniem, brunatnym strumieniem, wij# cym si* mi*dzy 
za%nie+onymi brzegami, po prostu brunatnym strumieniem. Teraz nie 
móg$ ju+ $owi& ryb. Po$o+y$ sobie aksamitn# poduszk* na g$owie i(wspo-
mina$ swój w$asny, weso$y potok, przypomi na$ sobie coraz lepiej, jak 
potok p$yn#$ i(jak mija$y dni za owych czasów, dawno temu, kiedy by$o 
du+o ryb, kiedy noce by$y ciep$e i(jasne i(ci#gle co% si* dzia$o. Ma$o 

33 „Nawet nikt z( was +adnej szarady w( swoim +yciu nie widzia$! Co to za program 
bez szarady?” – grymasi Wuj Truj (s. 164). 
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si* nóg nie pogubi$o, +eby za wszystkim nad#+y&, wystarcza$a krótka 
drzemka w(przelocie i(%mia& si* chcia$o z(byle czego... (s. 183–184). 

Przodek-autorytet nie chcia$ odpowiedzie& na pytanie: „Dlaczego 
obecnie zdarzaj# si* tylko ma$e rzeczy” (s. 184), nie chcia$ odpowiada& 
na +adne pytania, co rozgniewa$o Wuja Truja. Po raz pierwszy skierowa$ 
swój gniew przeciw przodkowi – czyli przeciw sobie. Wa+na jest atmosfera 
miejsca, w(którym si* to dzia$o – do tej pory dom Muminków by$ do%& 
mocno zabrudzony – Fili,onka przed powrotem do siebie postanowi$a 
zrobi& wielkie sprz#tanie, teraz obok szafy z(lustrem by$o ca$kiem inaczej:     

Wszystkie drzwi na pi*trze sta$y otworem, pokoje by$y puste i(czy-
ste, znikn*$o z(nich wszystko, co ma w(sobie przyjemn# niedba$o%&, 
dywany le+a$y równo jak powa+ne prostok#ty, panowa$ dojmuj#cy 
ch$ód, wsz*dzie k$ad$o si* %nie+ne, zimowe %wiat$o (s. 184).
 
Biel i(czysto%&, ch$ód i(%wiat$o – starzec musia$ teraz zobaczy& praw-

d*. I(zobaczy$. Uderzone lask# lustro rozbi$o si* – ju+ nie by$o kogo pyta&.  

***

Julio Cortazar w(zbiorze pt. Opowie#ci o'kronopiach i'famach i'inne 
historie zamie%ci$ na samym pocz#tku zestaw Instrukcji. Otwiera je rodzaj 
manifestu przeciw zgodzie na bezmy%lno%&, przeciw ot*pieniu na sygna$y 
%wiata: 

Jedyne, co nast#pi, to to, co ju+ przygotowa$e% i(zadecydowa$e%, 
ponure odbicie twych nadziei, ta ma$pa, co na stole czochra si* i(dr+y 
z(zimna. Rozbij tej ma$pie $eb, wal od %rodka ku %cianom i(przebij si* 
na zewn#trz. Och, jak %piewaj# o(pi*tro wy+ej!34         

34 J. Cortazar, Opowie#ci o'kronopiach i'famach i'inne historie, prze$. Z. Ch#dzy'ska, Bydgoszcz 
1993, s. 8.
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Trzeba wyj%& poza to, czego oczekujemy, poza przyzwyczajaj#c# 
oczywisto%&, poza przekonanie o(przeznaczeniu. Instrukcje: Jak p"aka& i(Jak 
#piewa& ka+# nam zastanowi& si* nad sensowno%ci# tego, co uwa+amy za 
oczywiste. Dzia$ania analityczne – rozk$adanie na elementy tego, co wydaje 
si* zwarte, ujawnia absurd i(brak konieczno%ci. 

Podobnie jest u(Jansson, która zdaje si* twierdzi&, +e je%li nie podej-
miesz odpowiedzialno%ci za w$asny los, nie prze+yjesz te+ niczego wa+nego. 
W(+yciu ostatecznie nie ma wygranych – nie ma te+ przegranych; +ycie 
nie jest gr#. Ale mo+na próbowa& odsun#& to, co wydaje si* nieuchronne. 
Cortazar, pisz#c instrukcje przeprowadzania dzia$a', które wydaj# si* by& 
dobrze znajome wszystkim ludziom, zadaje ironiczne pytanie: czy dobrze 
to robisz? Jansson zadaje podobne pytanie, ale nie jest ono ironiczne. Wuj 
Truj nie tra,$ do takiej Doliny, o(jakiej marzy$, ale g$*boko odczu$, +e +yje 
– w(tym momencie, w(którym wydawa$o si*, +e nic go ju+ ciekawego nie 
spotka. Prze+y$ rozczarowania i(dane mu by$o odczuwa& satysfakcj*, uwol-
ni$ si* od tych, których przypisa$ mu los i(zwi#za$ si* z(innymi. Robi$ to, 
na co mia$ ochot* – nie przeszkadza$y mu w(tym g$uchota, s$aby wzrok 
i(niedoskona$a pami*&. Ucieczka z(domu u%wiadomi$a mu, +e zawsze ma 
prawo si* nie zgodzi&, a w(tej potencjalnej niezgodzie drzemie jego si$a. 
Gdy przekona$ si*, +e rzeczywisto%& nie spe$nia pok$adanych w(niej nadziei, 
wykorzysta$ sposób dobrze znany trollom: 

Teraz nareszcie wiedzia$, co zrobi, to by$o ca$kiem proste! 
Przeskoczy przez ca$# zim* i( jednym d$ugim susem znajdzie si* 
w(kwietniu [...]. Wystarczy zrobi& sobie przyjemny do$ek do spa-
nia i(niech si* %wiat toczy dalej w$asnym torem. A(kiedy si* obudzi, 
wszystko b*dzie tak, jak powinno by& (s. 186).

Wiedzia$, +e obudzi si* m$odszy – liczy$ na to, +e wiosna zwróci mu 
ch*& +ycia. Ksi#+ka Jansson jest przewrotna – starzec nie jest tu symbolem 
m#dro%ci, ale stawia przed sob# wyzwania, jak gdyby by$ m$ody: poczucie 
niespe$nienia, niezgoda na wycofanie, z$o%& i(„silne nogi” nie pozwalaj# 
mu si* zatrzyma&. Dzi*ki m$odym (Mimbla) i(niezamierzonej autoanalizie 
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odkrywa przyczyn* brzydoty %wiata, ale wci#+ nie chce si* na ni# zgodzi&. 
Dodajmy – brzydot* wynikaj#c# jedynie z(wyobra+enia o(tym, co pi*kne.    

Ka+dy wie, +e to, co jest pi*kne, to jest pi*kne.
Dzi*ki temu wiadomo, co jest brzydkie.
Ka+dy te+ wie, +e dobre jest to, co jest dobre. 
St#d wiadomo, co nie jest dobre35.     
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Ewa Kosowska

A(ze staro%ci# $ama& uczmy si* za m$odu
Adam Mickiewicz (prawie)

Zwykli%my zalicza& staro%& przede wszystkim do zjawisk natury 
biologicznej. Proces powolnego zu+ywania si* organizmu, obumie-

ranie komórek, zak$ócenia mechanizmów odnowy, spowolnienie ruchów, 
zmniejszaj#ca si* sprawno%& psychiczna i(intelektualna zdaj# si* tworzy& 
zespó$ symptomów uprzedzaj#cych o(zbli+aniu si* %mierci. Dlatego za-
pewne zjawisku staro%ci towarzyszy w( ró+nych kulturach rozmaicie 
manifestowana ambiwalencja szacunku i(l*ku. L*k bywa cz*sto zwi#zany 
z(mniej lub bardziej %wiadom# obaw# przed obserwowalnymi znakami 
kresu; szacunek natomiast – z(uznaniem dla d$ugowieczno%ci, indywi-
dualnych dokona' czy wreszcie dla autorytetu budowanego na +yciowej 
m#dro%ci. O(ile l*k przed staro%ci# jako sygna$em zbli+aj#cej si* %mierci 
wydaje si* postaw# zrozumia$# i(poniek#d naturaln#, o(tyle szacunek dla 
wieku nie jest zjawiskiem oczywistym i(wymaga regulacji kulturowych. 

Ludzie ró+nych kultur s# zafrapowani staro%ci# i(stosunek do niej 
kszta$tuj# na miar* w$a%ciwej sobie, a(historycznie zmiennej hierarchii 
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aksjologicznej. W(Chinach, podobnie jak w%ród niektórych plemion 
india'skich, jeszcze w(pocz#tkach wieku dwudziestego w(obliczu kl*ski 
g$odu starych ludzi niekiedy z(nale+nym szacunkiem wywo+ono w(góry 
lub na pustkowia, by tam samotnie zmierzyli si* z(tym, co nieuniknio-
ne. Kultury europejskie, pot*piaj#ce ten rodzaj praktyk, maj# w(swoim 
historycznym dorobku idealny wzorzec czu$ej opieku'czo%ci, ale tak+e 
instytucje rezydenta, wycu+nika, rentiera, pensjonariusza przytu$ku, szpi-
tala, domu starców. Nie s# jej obce rozwi#zania spo$ecznie pot*piane, ale 
w(praktyce cz*ste, takie jak: odmowa pomocy, zaniedbanie, odtr#cenie 
emocjonalne, maksymalny dystans przestrzenny, izolacja pod pozorem 
zapewnienia spokoju, szpitalny oddzia$ geriatryczny, a(w(skrajnych przy-
padkach dzia$ania zmierzaj#ce do psycho,zycznego zniszczenia starego 
cz$owieka i(przyspieszaj#ce jego %mier&. 

Stosunek do staro%ci jest wi*c w(kulturze europejskiej nacechowany 
wieloznaczno%ci#. Zdarza si*, +e warto%& +ycia w(zetkni*ciu z(nieuniknio-
no%ci# %mierci budzi postawy empatyczne, zdarza si* jednak, +e prowokuje 
drwin*, szyderstwo i(agresj*. Niekiedy trudno jest ocali& prze%wiadcze-
nie o(warto%ci +ycia w(%wietle codziennych do%wiadcze' nieporadno%ci, 
nieudolno%ci, niesprawno%ci ,zycznej i( intelektualnej, które skutkuj# 
niechlujno%ci#, apati# lub agresj#; nie zawsze wiadomo, jak si* zachowa& 
wobec okrucie'stwa ,zjologii i(ci*+aru biologicznych przymusów. Kultura 
wspó$czesnej Europy, w(której rozbicie rodziny wielopokoleniowej sta$o si* 
faktem, nie wypracowa$a dotychczas odpowiednich wzorców zachowa', 
które mo+na by automatycznie przywo$ywa& w(sytuacji bezpo%rednich 
kontaktów z(syndromem bezsilnej staro%ci. Wspó$czesny cz$owiek wzrasta 
– o(ile to tylko mo+liwe – w(warunkach sterylnych emocjonalnie, w(których 
nie ma miejsca na  poznanie i(zrozumienie procesów sk$adaj#cych si* na ten 
syndrom. Preferowane emocje pozytywne, w(jakie nale+a$oby wyposa+a& 
m$ode pokolenie, w(nik$ym stopniu uwzgl*dniaj# empatyczne oswajanie 
ich z(bezradno%ci# wobec intelektualnego i(,zycznego rozk$adu za +ycia. 
Dzisiejsza rodzina podstawowa, w(której dzieci zd#+y$y dorosn#& do wieku 
przedszkolnego, preferuje samodzielne mieszkanie i(– w(miar* mo+liwo%ci 
,nansowych oraz lokalowych – buduje swoj# odr*bno%& i(niezale+no%& 
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na programowym ograniczaniu kontaktu z(pokoleniem dziadków. Tym 
samym problem staro%ci i(%mierci zostaje oddalony z(pola bezpo%redniego 
do%wiadczenia, przestaje by& wa+ny dla ka+dego, staje si* w(najlepszym ra-
zie dobrowolnym wyborem wynikaj#cym z(zaakceptowanego obowi#zku, 
po%wi*cenia, czy wr*cz powo$ania. Dla m$odego cz$owieka staro%& jest 
najcz*%ciej zjawiskiem irytuj#cym i(niezrozumia$ym, a(%mier& bywa pro-
blemem przede wszystkim ,lozo,cznym i(religijnym. Staro%& i(%mier& to 
metafory, tematy literackie, sytuacje graniczne, to zakl*te w(teksty cudze 
do%wiadczenia egzystencjalne o(tyle atrakcyjne poznawczo, o(ile pozosta-
j#ce w(sferze abstrakcji.

Niemal +aden z(kilkudziesi*ciu indagowanych przeze mnie stu-
dentów, po przeczytaniu sporej ilo%ci tekstów tanatologicznych, nie by$ 
w(stanie powiedzie&, co i(w(jakiej kolejno%ci nale+y robi& w(razie zgonu 
kogo% z(najbli+szej rodziny. Byli w%ród nich m$odzi ludzie, którzy mieli ju+ 
okazj* zapoznania si* ze zjawiskiem umierania w(szpitalu, ale perspektywa 
osobistego podejmowania decyzji w(sytuacji %mierci w(domu wydawa$a 
si* im niezwyk$a i(odleg$a. Ich stopie' przygotowania na wspó$istnienie 
– w(niewielkiej przestrzeni mieszkania – z(cz$owiekiem starym i(niespraw-
nym by$ bliski zera. Je+eli zjawisko staro%ci pojawia si* w(najbli+szym 
otoczeniu, to zwyczajowe, zwi#zane z(nim obowi#zki przejmuje zwykle 
kto% ze %redniego pokolenia. Dla dwudziestolatków staro%& jest w(najlep-
szym razie potencjalnym do%wiadczeniem. 

Ale cz$owiek wychowany w(takiej izolacji nie mo+e by& przygoto-
wany ani na zmiany, jakie zachodz# w(jego w$asnym organizmie, ani na 
ewentualne problemy zwi#zane z(konieczno%ci# opiekowania si* kim% 
innym. Staro%&, podobnie jak %mier&, jest we wspó$czesnej kulturze euro-
pejskiej traktowana jak zjawisko wstydliwe, o(którym nie wypada mówi&, 
które nale+y oddala& z(pola re)eksji i(codziennych do%wiadcze'. Media 
lansuj# kult m$odo%ci, chirurgia plastyczna i(kosmetyka oferuj# coraz wi*-
cej %rodków tuszuj#cych ,zyczne oznaki starzenia, rynek pracy preferuje 
ludzi m$odych i(dynamicznych. 

Podawana przez historyków i(demografów informacja, +e do po$o-
wy wieku XVIII %rednia +ycia w(Europie wynosi$a oko$o trzydziestu pi*ciu 

Melancholia kresu



244

lat, najcz*%ciej skutkuje zdumieniem, politowaniem i(satysfakcj#, bo oto 
ponad dwukrotnie przekroczyli%my ten wska.nik. Ale w(tej informacji 
ukryta jest te+ prawda o(tym, +e przez d$ugie wieki Europa nie mia$a potrze-
by wytwarzania – w(skali powszechnej – wzorów zachowa' wobec staro%ci. 
Zdarzali si* oczywi%cie ludzie wiekowi i(bardzo wiekowi. Przekroczenie 
granicy stu lat by$o niejednokrotnie odnotowywane. Ale d$ugowieczno%& 
by$a wyj#tkiem, nie regu$# i(wówczas otaczano j# szczególnym szacunkiem. 
By& mo+e wynika$a te+ z(akceptacji konkretnej osoby i(tworzenia jej wa-
runków d$ugiego +ycia. Cz$owiek leciwy mia$ prawo spodziewa& si* opieki 
ze strony najbli+szych, najbli+si byli przygotowani na przyj*cie potencjal-
nych, zwi#zanych z(opiek# obowi#zków. !mier& nie by$a aktem wstydliwie 
skrywanym za szpitalnym parawanem – posiada$a rozbudowany aspekt 
publiczny, odbywa$a si* na oczach rodziny, przyjació$, a(cz*sto przypadko-
wych przechodniów, którzy jeszcze w(XIX wieku mieli prawo i(obowi#zek 
pod#+ania za ksi*dzem id#cym z(wiatykiem i(odmawiania modlitwy za 
konaj#cych wspólnie z(rodzin#. 

By& mo+e w$a%nie %mier& upubliczniona by$a regu$# chroni#c# 
bezbronnego, chorego lub starego przed egoizmem i(zniecierpliwieniem 
otoczenia. To najbli+si, spotykaj#c si* przy okazji rodzinnych uroczysto%ci 
czy te+ przy $o+u chorego oceniali jego stan zdrowotny i(wypowiadali s#dy 
na temat skuteczno%ci opieki. Opieka za% by$a obowi#zkiem najbli+szych 
krewnych lub potencjalnych spadkobierców. Warto jednak przypomnie& 
opisy ostatnich chwil królowej Bony czy Woltera, by zauwa+y&, +e szacunek 
dla wieku i(urz*du znika$ jak kamfora w(zetkni*ciu ze s$abo%ci# i(bezbron-
no%ci# umieraj#cego. Rabunek w(takiej sytuacji nie by$ wyj#tkiem, cho& 
spotyka$ si* z(nagan#, a(czasem z(restrykcjami prawnymi. Niemniej zda-
rza$y si*, i(to wcale nierzadko, przypadki zniecierpliwienia potencjalnych 
spadkobierców oczekuj#cych na %mier& lepiej sytuowanego krewniaka. 
Zwyczajowe normy moralne, nakazy religijne, wreszcie konwenans to-
warzyski i(l*k przed opini# publiczn# wycisza$y jednak tego typu reakcje, 
wt$aczaj#c je w(ramy spo$ecznie akceptowalnych zachowa'.

Obie wojny %wiatowe uczyni$y ze %mierci widowisko powszechne 
i(oczywiste. Wobec masowych i(bezsensownych mordów kontemplacja 
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tego, co nieuniknione i(ostateczne pozornie straci$a swoje uzasadnienie. 
Pozornie, gdy+ to zawsze by$ – i(nadal jest – jeden z(najwa+niejszych pro-
blemów egzystencjalnych. Jednak w( sytuacji cywilizacyjnego rozbicia 
tradycyjnych spo$ecze'stw, przy zwi*kszonej mobilno%ci indywidualnej 
oraz wszechogarniaj#cym po%piechu – cz$owiekowi brakuje czasu na kon-
templacj* zjawiska %mierci, na analiz* rozmaitych aspektów w$asnej czy 
cudzej staro%ci, na odpowiednie przygotowanie siebie na ewentualno%& 
kontaktu z(psychicznymi i(,zjologicznymi aspektami d$ugowieczno%ci. 
W(tym w$a%nie wzgl*dzie tradycja kulturowa nas zawodzi. I(to na(wielu 
poziomach. 

Najbardziej oczywisty wydaje si* poziom organizacji struktur spo-
$ecznych. Kultury, w(których %rednia wieku oscyluje w(pobli+u czterdziestu 
lat, si$# rzeczy generuj# mechanizmy spo$eczne, w( których podstaw# 
przetrwania jest wczesne dojrzewanie i(przygotowanie do przej*cia roli, 
a(zarazem dorobku rodziców. To takie spo$eczno%ci, w(których dziadek 
jest ewenementem, a(ka+dy sprawny intelektualnie starzec mo+e przej#& 
t* rol* w(stosunku do wielu, niekoniecznie z(nim spokrewnionych dzieci. 

W(epokach, w(których wojny, epidemie i(kl*ski +ywio$owe pozwa-
la$y tylko nielicznym do+y& s*dziwego wieku, podobnie jak w(kulturach 
typu oralnego, staro%& by$a +ywym uosobieniem do%wiadczenia, wiedzy 
o(przetrwaniu, m#dro%ci. Szacunek dla niej wyp$ywa$ ze zdroworozs#d-
kowego pragmatyzmu: podpatrzy& sekrety starca to pozna& tajemnic* 
+ycia. Na obszarze Europy taki stosunek do staro%ci zachowa$ si* najd$u-
+ej we wzgl*dnie izolowanych i(stabilnych, niewielkich spo$eczno%ciach 
ch$opskich, ale i(tam warunki ekonomiczne niejednokrotnie wymusza$y 
konieczno%& zmiany pokoleniowej, która cz*sto dokonywana by$a w(mo-
mencie utraty ,zycznych si$ przez przedstawicieli starszej generacji. 

O(ile kultura tradycyjna nie przewidywa$a odr*bnego programu 
dla ludzi starszych, bo z(regu$y rzadko do+ywali oni prawdziwej staro%ci, 
to kultura wspó$czesna, w(pe$ni akceptuj#c osi#gni*cia medycyny, jedno-
cze%nie zdaje si* nie dostrzega& ich konsekwencji (przed$u+enie +ycia) i(nie 
próbuje wyci#ga& odpowiednich wniosków. Ludziom b*d#cym w(okresie 
najwi*kszej pr*+no%ci ,zyczno-intelektualnej oferowane s# standardowe 
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cele; ich w$asne wybory s# jedynie wyborami z(zastanej palety sprawdzo-
nych rozwi#za'. Program, jaki wspó$czesna kultura euroameryka'ska 
oferuje jednostce, jest stosunkowo prosty. Wiadomo, +e cz$owiek powinien 
si* uczy&, zdoby& zawód, za$o+y& rodzin*, wychowa& dzieci, robi& karier* 
lub czeka& na wnuki. Ju+ problem wychowywania dzieci przez dziadków 
budzi zastrze+enia pedagogów, cho& wiele si* pisze o(dobroczynnym wp$y-
wie obecno%ci trzeciego pokolenia. 

By& obok, a(by& zamiast to jednak znaczna ró+nica. Od momentu 
przej%cia na emerytur* cz$owiek zostaje jakby pozbawiony celów uprzed-
nio automatycznie oferowanych przez kultur*. W(momencie rzeczywistego 
os$abienia zostaje sam i(oto sam musi wypracowa& swój program na naj-
bli+sze kilka, kilkana%cie lub kilkadziesi#t lat. Dla niektórych jest to wysi$ek 
nie do pokonania. Zamykaj# si* w(sobie, przywo$uj# najgorsze do%wiadcze-
nia, podsumowuj# dotychczasowe +ycie i(uciekaj# od wszelkiego wysi$ku 
chroni#c jedynie trwanie biologiczne. Inni próbuj# realizowa& niespe$-
nione wcze%niej marzenia czy plany. Ale niezwykle rzadko otrzymuj# 
wsparcie czy cho&by zrozumienie z(zewn#trz, tym bardziej, +e s# w(swoich 
wysi$kach osamotnieni. Starsi ludzie na ogó$ nie tworz# naturalnych grup. 
!rodowisko ka+dego, kto do+yje pó.nej staro%ci, jest zdziesi#tkowane: 
przyjaciele odeszli wcze%niej, dzieci, wnuki i(prawnuki oddalaj# si* coraz 
bardziej, zaj*te mnóstwem niezrozumia$ych cz*sto obowi#zków i(nieja-
snymi celami; znajomi maj# problemy, które trudno zsynchronizowa& 
z(w$asnymi. Zwi#zki emerytów s# najcz*%ciej organizacjami papierowymi; 
wi*cej efektów maj# zrzeszenia dzia$kowców, stowarzyszenia spo$eczne 
czy kluby „Z$otego wieku”. Ale s# to substytuty, wynikaj#ce z(faktu, +e 
cz$owiek naturalnie d#+#cy do d$ugowieczno%ci nie umie – jak dot#d – 
zsynchronizowa& tego pragnienia z(zaakceptowaniem kultury jako zespo$u 
idei, zachowa', przedmiotów i(warto%ci, w%ród których winny si* znale.& 
mechanizmy oswajaj#ce go z(najtrudniejszym bodaj progiem egzysten-
cjalnym: akceptacj# w$asnej s$abo%ci i(potencjalnego kresu. W$a%nie, co 
paradoksalne, w(tym miejscu wspó$czesna cywilizacja pog$*bia ogromn# 
luk*. Ju+ w(po$owie XX wieku w(ca$ej Europie odsetek urodzin znacz-
nie przekroczy$ odsetek naturalnych zgonów i(pojawi$y si* warunki do 
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przerwania dotychczasowej ci#g$o%ci i(transmisji kulturowej. Starsze poko-
lenia, zaskakiwane kataklizmami dziejowymi i(zdumiewaj#cymi efektami 
rozwoju technologicznego, z(trudem ob$askawiaj#ce ci#gle zmieniaj#cy si* 
%wiat, uniewa+ni$y w(jakim% stopniu problemy wynikaj#ce z(konieczno-
%ci przystosowania si* do zmian zwi#zanych ze staro%ci#. A(jednocze%nie 
nie uczuli$y na to zjawisko w$asnych dzieci, które – stymulowane l*kiem 
przed chorobami cywilizacyjnymi i(przedwczesn# %mierci# – nie tylko nie 
postrzegaj# problemów zwi#zanych z(d$ugowieczno%ci#, ale i(zd#+y$y pod-
wa+y& wiele rozwi#za' egzystencjalnych, oferowanych im przez kultur* 
tradycyjn#. Ten swoisty lej po bombie demogra,cznej jest zbyt ogromy, 
by mo+na go by$o zasypa& dora.nymi rozwi#zaniami. Ale trzeba pami*-
ta&, +e pokolenia powojennego demogra,cznego wy+u ju+ zbli+aj# si* do 
progu staro%ci i(stajemy przed „problemem emerytów”, których na ogó$ 
nie przygotowano do staro%ci i(akceptowania w$asnej kondycji. Przeciwnie 
– o,cjalnie lansowany wzorzec odnowienia wi*zi mi*dzypokoleniowych 
cz*sto stwarza z$udne nadzieje i(os$abia ewentualn# skuteczno%& mecha-
nizmów adaptacyjnych. Stary cz$owiek, cz*sto rozgoryczony i(bezradny, 
traci wiele energii na usprawiedliwianie postawy najbli+szych, traktuj#c j# 
jako naganny wyj#tek. Tymczasem dystans wobec staro%ci i(zwi#zanych 
z(ni# problemów coraz cz*%ciej staje si* regu$#.

Jak wi*c oswoi& nastolatka z(jego potencjalnym losem, jak ustrzec 
go przed bestialstwem uproszcze', pospiesznymi ocenami i(decyzjami, 
egoizmem m$odo%ci, samo%wiadomo%ci# ograniczon# mo+liwo%ciami 
sprawnego cia$a? 

Gdzie sytuowa& granic* mi*dzy obowi#zkiem mi$o%ci bli.niego 
a(obowi#zkiem mi$o%ci siebie? Gdzie wyznaczy& kres po%wi*ce' osób, któ-
re s# naturalnymi  opiekunami, gdzie upatrywa& uzasadnie' dla kultywacji 
+ycia bez szans, na jakie obszary obowi#zku wyrazi& zgod*? 

Mi*dzy warto%ciami absolutnymi a(warto%ciami determinowanymi 
kulturowo zawsze istnieje relacja zale+no%ci i(zawsze pojawia si* element 
instytucjonalizacji. A(instytucjonalny stosunek do staro%ci bywa$ ró+ny na 
przestrzeni wieków i(najcz*%ciej wi#za$ si* z(ca$ym kompleksem g$*bokich 
przemian kulturowych.

Melancholia kresu
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Wspó$czesna cywilizacja euroameryka'ska, a(co za tym idzie po-
wszechna alfabetyzacja, dost*p do ró+nego typu technologii, odkrycie, +e 
nie tyle wiedza, co informacja mo+e by& warto%ci# autonomiczn# i(opera-
tywn# – w(sposób nieunikniony wp$ywaj# na stosunek do staro%ci. Staro%& 
zosta$a oceniona jako b$#d natury, który by& mo+e uda si* naprawi&. Trwaj# 
prace nad rozpracowaniem ,zjologicznych mechanizmów starzenia si* 
i(by& mo+e biologia uczyni w(tym zakresie istotne post*py. 

Nie zmienia to jednak faktu, +e odkrycia naukowe przed d$ugi czas 
nie b*d# dost*pne powszechnie, a(ju+ dzisiaj mo+emy w(skali masowej 
obserwowa& skutki dotychczasowych osi#gni*& medycyny. W(powie%ci 
Jonatana SwiTa Guliwer spotyka Nie%miertelnych, którzy przez wspó$ple-
mie'ców traktowani s# jak przekl*ci, gdy+ nie%miertelno%& nie gwarantuje 
im m$odo%ci i(sprawno%ci. Wspó$czesna medycyna tak+e nie gwarantu-
je jeszcze godziwych warunków pozwalaj#cych ka+demu na doczekanie 
w(zdrowiu owych standardowych „stu lat”. Tymczasem stulatkowie nie s# 
rzadko%ci#, ale w(%wiadomo%ci m$odego pokolenia ich problemy, k$opoty 
i(mo+liwo%ci twórczej samorealizacji praktycznie nie istniej#. 

Problem oswojenia ze staro%ci# jako skutkiem dzia$a' cywili-
zacyjnych staje si* jednym z( pilniejszych zada' edukacyjnych. Tym 
trudniejszym, +e dla wi*kszo%ci m$odych, i(nie tylko m$odych ludzi jest to 
na co dzie' problem marginalny, nudny i(zniech*caj#cy estetycznie, nie 
zapewniaj#cy spektakularnych efektów, wymagaj#cy d$ugiego i(+mudnego 
kszta$towania poprawnych postaw intelektualnych i(emocjonalnych.

Je+eli jednak nie b*dziemy umieli wykorzysta& ogromnego po-
tencja$u, jaki tkwi w(ludziach starych, je+eli nie nauczymy si* uznawa& 
staro%ci za warto%& egzystencjaln# i(kulturow#, je+eli nie znajdziemy dla 
niej miejsca we wspó$czesnej cywilizacji – idea godno%ci ludzkiej i(budo-
wania wi*zi mi*dzypokoleniowej b*dzie jedynie czczym frazesem. Dzisiaj 
nie wystarcz# ju+ nawet najlepiej funkcjonuj#ce programy socjalne, cho-
cia+ oczywi%cie niepodobna dezawuowa& ich znaczenia; potrzebna jest 
zmiana w(programie kultury, nie waham si* powiedzie& – w(jej strukturze 
g$*bokiej. Tego – niestety lub na szcz*%cie – zadekretowa& i(zaplanowa& 
si* nie da. Kultura rozwija si* w(d$ugim trwaniu, podczas gdy rozwój 

Ewa Kosowska
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w(medycynie nabra$ ostatnio zawrotnego tempa. Trudno wyrokowa&, 
czy jednocze%nie pojawi si* na tyle znacz#ca zmiana w(systemach aksjolo-
gicznych europejskich kultur narodowych i(%rodowiskowych, by uda$o si* 
wygenerowa& mechanizmy zezwalaj#ce na twórcz# samorealizacj* ka+dego 
cz$owieka – bez wzgl*du na wiek i(kondycj* psycho,zyczn#. Bior#c pod 
uwag* dotychczasow# histori* kultury nale+a$oby sceptycznie odnie%& si* 
do takiej mo+liwo%ci. 

Na razie pozostaj# nam wielokierunkowe re)eksje nad melancholi# 
kresu.

Melancholia kresu
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ABSTRACTS

Anna Gomó$a, Old age: scienti(c category or cultural idea?

/e aim of this article is to show that the category of “old age” is cur-
rently used as an academic category in social science, although it is extremely 
imprecise and is of a(rather pre-scienti,c category nature. Pre-scienti,c cate-
gories do not need to be de,ned strictly and precisely, it is su0cient for them 
to invoke some speci,c meanings. On the other hand, scienti,c categories 
must be exact and precise. /e phenomenon called old age is not homoge-
nous, but it is rather a(set of concurrent features such as: the number of years 
of one’s life, one’s health condition, professional status, and role played in 
the society. /ese features – only in common belief – form a(strictly related 
complex. Solutions proposed by scholars representing diverse disciplines 
and specialties (e.g. biology, medicine, psychology, sociology, demography) 
do not allow for a(more precise meaning. Despite this, the pre-scienti,c cat-
egory of  “old age” is still used as a(strictly scienti,c term.

Daniela Szczygie$-Szumielewicz,  Old Age in Hebrew Bible

/e author reconstructs the image of old age in the Hebrew Bible. She 
shows the ambiguity of biblical records and refers to di2erent interpretations 
of phrases and expressions related to ageing. She argues that determination 
of the exact time when a(person becomes old is very di0cult, since the di-
vision of human life stages is not precise in the Hebrew Bible. However, she 
a3empts to show in what circumstances men and women were considered as 
aged, and tries to enumerate the characteristics a3ributed to old age and lon-
gevity which was believed to be a(giT from God. /e author also points out 
that according to biblical descriptions, old age is associated with wisdom and 
life experience, and the elderly deserve respect, since they are obliged to play 
important roles in the society, acting as judges, scholars, sages and leaders.
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Ewa Kosowska,  Daedalus. Triumph and Punishment

/e author considers the reason for resilience of the myth, and re-
constructs cultural contexts for its various interpretations. Since the 19th 

century, we have observed ambivalence of the Icarus symbolism. /e wings 
have become synonymous with power, zeal, strain, enthusiasm and bursts 
of passion typical for youth. /e sole theme of )ight, of conquering the 
skies and defying nature, transforms into a(metaphor of romantic a3itude, 
where death is not a(failure, if it can contribute to a(victory of ideas. /e 
myth conveys also another, important message. It puts in contrast the pic-
tures of youth and old age, and at the same time shows that these are not 
universal, but prone to changes in the course of history, and dependent 
upon a(combination of numerous and diverse cultural conditions. Why 
have we forgo3en about Daedalus, a(famous inventor, and should we not 
claim him back? /e very essence of myth is complementarity of alterna-
tive a3itudes, and in this case also an a3empt to understand youth and old 
age, as well as the opportunities and threats associated with them, as told 
by successive interpretations of this narrative.

Ma$gorzata Rygielska, Vieux, mais encore vert – About Old Age 
in the French Language

/e author investigates the usage methods and contexts of lexemes 
related to old age, in old and modern French. Instead of a chronological 
review, available from numerous lexical sources, she proposes a problem 
approach. In French (as in many other European languages), the problem 
of human ageing is not only presented in phases or stages (life stages, 
7-year periods, etc.). Human ageing is described similarly to the ageing of 
trees, where words signifying decay and the stooping towards the ground, 
are used metaphorically. /e relation of old and young can be a3ributed 
not only to people, but also to material objects, epochs or even the world. 
Positive or negative characteristics of elements of this juxtaposition which 
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have not always been considered as opposing each other depend on nu-
merous historical and cultural conditions and are subject to changes in 
time.

Magdalena %y$ko-Groele, „Jedes Alter hat seine Freuden“ oder 
was sagen die deutschen Sprichwörter und Redensarten über Alter und 
Altern

Der Text ist ein Versuch die Frage zu beantworten: was sagen die 
zeitgenössischen deutschen Sprichwörter über das (hohe) Alter? Die 
Autorin zeigt Beispiele für die Vielseitigkeit der Bedeutungen deutscher 
Wörter über das Alter. Der Ausgangspunkt dafür ist die Etymologie des 
Wortes alt und seine VerwandschaT mit dem latainischen alere. Die Auto-
rin stützt sich auf deutschsprachige Arbeiten, in denen die Altersbilder und 
ihre Veränderungen in der europäischen Kultur seit dem XVI Jahrhundert 
vorgestellt werden. Durch die Veränderungen der Altersbilder verändert 
sich auch der Gebrauch alter Sprichwörter und Redensarten: manche wer-
den vergessen und neue kommen in den sprachlichen Umlauf. Die Autorin 
berücksichtigt auch die Ergebnisse soziologischer Untersuchungen zu der 
Betrachtung alter  Menschen am Ende des XX Jahrhunderts. Der histori-
sche Überblick zeigt, daß das /ema Alter und Altern sowohl in der Kultur 
als auch in der Sprache und im Leben ständig aktuell ist.

Ma$gorzata Rygielska, About the Dnie staro&ci… [Days of Old 
Age] – A)Forgo*en Manuscript by a)Polish Ethnographer

/is article is dedicated to a forgo3en manuscript by Polish ethno-
grapher and writer, Ignacy Lubicz Czerwi'ski. /e author shows the likely 
sources of inspiration of the writer, whose manuscript contains references 
to then current discoveries in the ,eld of medicine, philosophical works, 
and texts concerning local history and demography. Dnie staro#ci [/e Days 
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Ewa Kosowska, Against Old Man

/e author analyses a(nineteenth-century concept of youth and old 
age, shown in poems by Adam Mickiewicz: Do Joachima Lelewela… (Trib-
ute to Joachim Lelewel...), Oda do m"odo#ci (Ode to Youth). /e author 
takes into consideration the complicated political situation of the country 
and Mickiewicz’s life, as well as the reactions of the Philomaths to the 
poem by their young colleague, in light of artistic expression conventions 
at the turn of the 19th century. Arguably, the criticism of the Oda do m"odo#-
ci had much deeper roots than the dictates of classicistic poetics. It also 
stemmed from established beliefs, according to which the old values had 
to be protected, and – in a(broader context – from the situation of Polish 
culture against the culture of Europe, whose ideas regarding the glori,-
cation of novelty and youth, for a(long time present also in philosophical 
re)ections, were introduced by Mickiewicz into his work.

of Old Age] provide guidance for both the young and the old. /e former 
are clearly of a didactic value, while the la3er aim to make the last period 
of life “pleasant”. /e manuscript can also be seen as one of the resources 
facilitating reconstruction of the history of Polish culture at the turn of the 
18th and the 19th centuries.

Zdzis$awa Mokranowska, Metaphors of Old Age. Reading poems 
by Julia Hartwig

/e author reconstructs the approach to old age and to the elderly 
on the basis of Julia Hartwig’s works, comparing her writings with texts 
by Czes$aw Mi$osz, who saw in the modern – and more precisely, the 
twentieth-century poetry – mainly the expression of di0cult, bi3er and 
painful human experience. Hartwig shows the loneliness of old people 
in the shadow of imminent death which ,lls them with fear. /e poetess 
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calls for openness towards fellow human beings and for taking a(more em-
pathic and compassionate a3itude towards older people. She argues that 
individual experiences and feelings brought by old age have another, more 
universal dimension. Old age (more than any other) brings to light the 
nature of our relations with people, and teaches us to value family ties. Old 
age teaches us to understand the mystery of life – this message was already 
known to ancient philosophers. /e author of this article, analysing poetic 
images of old age and of old people, also describes di2erent methods of 
coping with ageing which is understood as yet another stage of life.

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, (In)visible – an a*empt at re-
constructing the image of an old woman

/e author of the article is analysing the image of an old woman in the 
works of two Polish poets: Anna !wirszczy'ska (1909–1984) and Ge-
nowefa Jakubowska-Fia$kowska (born 1946). /e ma3er which bothers 
her most is to what extend the two poets separate themselves from the 
dominating stereotypical approach to an old woman, which is usually 
identi,ed with man’s approach, and if they are able to look at themselves 
without the category of an old woman’s utility (as for example a(mind-
er of grandchildren, etc.) and keep this look long enough to understand 
what (or whom) they are actually experiencing. /ere is also a(reference 
to Tadeusz Ró+ewicz’ poem A'tale of old women and a(novel ,e Reader by 
Bernhard Schlink. /anks to those texts the author is pointing out a(char-
acteristic for the old age experience mechanism of „overlaping” of the two 
images: the young one which is embedded in the mind of the person who 
is looking and the old one which is being recorded in the present.
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Ewa Kosowska, Generation as a)Pa*ern-Se*ing Unity

/e Author refers to a(concept by Margaret Mead, who, in Culture 
and Commitment. A'Study of the Generation Gap (1970), has distinguished 
three models of culture: the post,gurative, the co,gurative, and the pre-
,gurative. /ese models present three types of intergenerational distance, 
i.e. relationships which bind grandparents and parents with their children. 
At the turn of ‘60s and ‘70s, Margaret Mead claimed that this was the time 
when the pre,gurative era started. Since four decades have passed, it is 
worth to see if her predictions were correct. In this text, the Author asks 
vital questions: Towards which model of culture are we heading now? 
What is today’s meaning of generational unity in the Euro-American civi-
lisation? What is the role of old people in Polish, European and American 
culture? How are the relationships of the old and the young shaped, and 
what do they depend on? On what basis can we a3empt to predict the 
nature of future changes?

Anna Gomó$a, How to be old? Instructions

/e article describes the picture of old age presented in Tove Jans-
son’s Moominvalley in November. /e writer, sketching the character of 
Grandpa-Grumble, refers to a(certain model of social situation faced by 
old people. /is model is not universal, but the Europeans will ,nd some 
of its elements familiar.

/e story is not, however, only meant to give a(diagnosis – Jansson 
shows that adverse conditions may be an impulse for action, if one realizes 
that it is always possible to change his or her life. Grandpa-Grumble takes 
the risk and, although he fails to achieve his dreams, his life becomes more 
purposeful and responsible. He casts away the things which trapped him 
– unnecessary objects and super,cial relations; in new circumstances, he 
has disappointments, but also feels satisfaction. Jansson’s book tells to us 
that we always have the right to disagree with the current state of a2airs 
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and that our strength lies in this potential disagreement. /is is the most 
vital instruction which shows to us how to be old.

Ewa Kosowska, Melancholy of Old Age

/e author points to the current need for the development of new 
pa3erns of familiarisation with old age and death, while facing not only 
the problems related with old age, but also with those mechanisms which 
lead to a(gradual lengthening of human life, without the essential care for 
its quality. At the same time, she asks vital questions: what happens, if we 
still cannot use the enormous potential of old people, if we do not learn to 
consider old age as an existential and cultural value, and if we do not ,nd 
a(place for it in our modern civilisation? /en, the idea of human dignity 
and building of intergenerational bonds will only be an empty slogan.
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Anna Gomó$a – ur. w(1969, doktor habilitowany, adiunkt w(Zak$adzie 
Teorii i(Historii Kultury Uniwersytetu !l#skiego, ,lolog i(kulturoznawca. 
Autorka i(redaktorka kilku ksi#+ek oraz ponad sze%&dziesi*ciu artyku$ów. 
Opublikowa$a m.in. monogra,e: Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Je-
!ycjady (2004), Jan Micha" Witort – wprowadzenie do antropologii pokolenia 
„ludzi naukowych” (2011); redagowa$a tom Konstanty Ildefons Ga"czy(ski 
– znany i'nieznany. Szkice i'rozprawy (2005), wspó$redagowa$a: Mi*dzy Bam-
bolandi% i'Je!ycjad%. Ma"gorzaty Musierowicz makro- i'mikro-kosmos (2003), 
Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji (2007), 
Wiedza o'kulturze w'szkole (2007), Wstyd w'kulturze 2 (2008), Bezpieczny 
#wiat wielu kultur i'narodów. Przewodnik dla nauczycieli (2011). 

Ewa Kosowska – ur. w(1951, profesor zwyczajny, doktor habilitowa-
ny, kierownik Zak$adu Teorii i(Historii Kultury Uniwersytetu !l#skie-
go, ,lolog i( kulturoznawca. Autorka i( redaktorka kilkunastu ksi#+ek 
oraz ponad stu artyku$ów. Opublikowa$a m.in. monogra,e: Legenda. 
Kanon i'transformacje (1985), Posta& literacka jako tekst kultury (1990), 
Negocjacje i' kompromisy. Antropologia polsko#ci Henryka Sienkie-
wicza (2002), Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpre-
tacje (2003), St%d do Teksasu (2006); redagowa$a i( wspó$redago-
wa$a m.in.: Antropologia kultury – antropologia literatury (2005), 
Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji 
(2007), Wstyd w'kulturze (1998), Wstyd w'kulturze 2 (2008). Cz$onek 
Komitetu Nauk o(Kulturze PAN i(prezes Zarz#du G$ównego Polskiego 
Towarzystwa Kulturoznawczego.

Zdzis$awa Mokranowska – ur. w(1951, doktor habilitowany, profesor UJK, 
kierownik Zak$adu Teorii Literatury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w(Kielcach, Filia w(Piotrkowie Trybunalskim. Przez wiele lat pracowa$a 
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Ma$gorzata Rygielska – ur. w 1978 r., doktor, adiunkt w Zak$adzie Teorii 
i Historii Kultury Uniwersytetu !l#skiego, ,lolog i kulturoznawca. Autorka 
ksi#+ek: Dwa guziki. Norwid i ewolucjonizm (2011), Przybo# czyta Norwida 
(2012) oraz kilkunastu artyku$ów, wspó$redaktorka tomu Cia"o, granice, 
kanon: studia (2008). Cz$onek Zarz#du katowickiego oddzia$u Polskiego 
Towarzystwa Kulturoznawczego.

Daniela Szczygie$-Szumielewicz – ur. w(1985 r., t$umacz przysi*g$y j*zy-
ka angielskiego, cz$onek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa T$umaczy 
Przysi*g$ych i(Specjalistycznych PT TEPIS. 

Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak – ur. w 1979 r., doktor, adiunkt w Zak$a-
dzie Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach, wspó$pracownik Zak$adu Teorii i Historii 
Kultury U!. Autorka ksi#+ek: Kto si* boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie 
(2004) oraz Obce. Reaktywacja – szkice (2013).

w( Zak$adzie Teorii Literatury Uniwersytetu !l#skiego. Zajmuje si* 
histori# i(teori# literatury. Autorka kilkudziesi*ciu rozpraw i(artyku$ów 
po%wi*conych ewolucji form prozatorskich i(poezji dwudziestego wieku. 
Opublikowa$a monogra,e: W'#wiecie prozy Henryka Sienkiewicza (2002); 
Prozy poetów kr*gu „Skamandra” wobec tradycji elitarnych i'popularnych 
form kultury (2003); M"odo#& i' staro#&. Studia o' twórczo#ci Jaros"awa 
Iwaszkiewicza (2009); Fakty – Historie – Metafory (2013). Jest redaktorem 
tomu prac zbiorowych: Henryk Sienkiewicz. Polak i'Europejczyk (2004) 
i(wspó$redaktorem „Studiów Sienkiewiczowskich” wydawanych przez 
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarz#d G$ówny w(Lublinie. 
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Magdalena %y$ko-Groele, doktor, adiunkt w Zak$adzie Angielskiego 
J*zyka Biznesu Uniwersytetu !l#skiego, germanistka i muzykolog. Autorka 
projektu dydaktycznego „Nauczanie j*zyka niemieckiego z elementami 
historii kultury i muzyki krajów niemieckoj*zycznych“. Praca doktorska na 
temat j*zyka wspó$czesnych krytyk muzycznych, szczególnie j*zykowych 
%rodków warto%ciowania dzie$ muzycznych. Badania naukowe i publika-
cje z zakresu %rodków j*zykowych w tekstach muzykologicznych okresu 
III Rzeszy.

NOTW O AUTORZE PREZENTOWANEGO RXKOPISU

Ignacy Czerwi)ski herbu Lubicz, ur. w 1769 r., zm. w 1834 r., praw-
nik, etnograf, historyk. Autor m.in. Okolicy Za-dniestrskiej mi*dzy Stryiem 
i 5omnic% czyli Opisu Ziemi dawnych kl*sk, lub odmian tey Okolicy; tudzie!, 
iaki iest lud prosty dla religii? i dla Pana swego? Zgo"a, iaki ón iest? w ca"ym spo-
sobie !ycia swego, lub w swych Zabobonach albo zwyczajach (Lwów 1812), 
Rysu dziejów kultury i o#wiecenia narodu polskiego od wieku X do ko(ca wieku 
XVII (Przemy%l 1816) oraz licznych artyku$ów w „Pami*tniku Lwowskim”.

Noty a,liacyjne
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