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ANTYNOMIE  DIONIZYJSKO�CI  W  �BAZILISSIE  TEOFANU�
TADEUSZA  MICIÑSKIEGO

Kim¿e jestem, ¿e jest mi dane my�leæ, jak nikt inny?1

Zjawienie Bo¿e 2 i Niebyt, Upiór i Madonna � Tadeusz Miciñski ukazuj¹c bi-
zantyjsk¹ cesarzow¹ w Bazilissie Teofanu mno¿y³ formu³y rz¹dzone prawami pa-
radoksu. Mo¿na pobie¿nie zawyrokowaæ, ¿e ¿ywio³ s³ów ekspresjonisty wpisa³
siê po prostu w poetykê mówienia o Bizancjum, czyli rzeczywisto�ci postrzeganej
potocznie jako królestwo przerafinowania, okrucieñstwa, rozpusty, przerostu for-
my nad tre�ci¹ i hieratycznego ceremonia³u 3. Lektura dramatu podsuwa jednak
g³êbsz¹ konstatacjê. Wróæmy do tekstu:

Twoja piêkno�æ pali siê jak gromnica w mroku
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Twarz: to Bo¿a tajemnica! �
To jest Biblia � Koran � to s¹ Wedy! [M 150] 4

Przytoczony fragment dowodzi, jak ogromne znaczenie ma w dramacie s³o-
wo. To ono buduje okre�lon¹ wizjê �wiata, kreuje sceniczn¹ rzeczywisto�æ, rozwi-
ja akcjê i stanowi podstawê charakterystyki osób dramatu, a tak¿e przywo³uje sy-
tuacje pozaempiryczne. Nie tyle opiewaj¹cy bazilissê kap³ani Wschodu porównu-

1 R. S a f r a n s k i, Nietzsche. Biografia my�li. Prze³. D. S t r o i ñ s k a. Pos³owie Z. K u d e-
r o w i c z. Warszawa 2003, s. 353.

2 �Teofano� to imiê znacz¹ce: �Theós� (gr.) � Bóg, �phainein� (gr.) � ukazywaæ, �wieciæ.
3 Negatywny stereotyp Bizancjum potwierdza³ J. B u r c k h a r d  pisz¹c: �»Bizantyjski« ozna-

cza: w ¿yciu pañstwa despotyzm ze sta³ymi przewrotami, ucisk, prze�ladowania i niewolnictwo,
w Ko�ciele nieustaj¹ce spory dogmatyczne z g³êboko zakorzenionymi przes¹dami, na polu bitwy �
p³atni ¿o³dacy i zniewie�ciali Grecy, w sztuce natomiast niewolnicze powtarzanie� (cyt. za: A. F a-
l u d y, Malarstwo bizantyjskie. Budapeszt�Warszawa 1984, s. 5). Zob. tak¿e F. Z i e j k a, Bizan-
cjum Tadeusza Miciñskiego. �W mrokach Z³otego Pa³acu, czyli Bazilissa Teofanu� w kontek�cie
literatury europejskiej o tematyce bizantyjskiej. W zb.: Studia o Tadeuszu Miciñskim. Red. M. Pod-
raza-Kwiatkowska. Kraków 1979, s. 275. � T. W r ó b l e w s k a, Przed premier¹ �Bazilissy Teofa-
nu�. �Dialog� 1967, nr 7, s. 93.

4 Skrótem M odsy³am do tekstu: T. M i c i ñ s k i, W mrokach Z³otego Pa³acu, czyli Bazilissa
Teofanu. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku. W: Utwory dramatyczne. T. 2. Wybór i oprac.
T. W r ó b l e w s k a. Kraków 1979. Ponadto stosujê skrót N (= F. N i e t z s c h e, Narodziny tra-
gedii, czyli hellenizm i pesymizm. Prze³. L. S t a f f. Kraków 2003). Liczby po skrótach wskazuj¹
stronice.
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j¹ bohaterkê do �wiêtych ksi¹g, ile ona sama staje siê w ich pie�ni uciele�nieniem
S³owa, pierwotno�ci, mitu, tajemnicy, wyj�cia ku transcendencji 5. Bazilissa Teo-
fanu bezpo�rednio potwierdza swoj¹ to¿samo�æ ze S³owem, które jest obrazem
nieopisanego Boga, przekazuj¹c natchnionemu poecie, Romanowi Melodosowi,
w³asn¹ ikonê. Wyboru adresata nie podyktowa³ przypadek, pie�niarz � w drama-
cie odrzucany przez bizantyjskie duchowieñstwo � stanowi ogniwo ³¹cz¹ce sferê
niebiesk¹ z ziemsk¹, symbolizuje prawdziw¹, dotykaj¹c¹ logosu, sztukê 6. Ikona
�Matki Boskiej ¿ywej� i �piekielnej� sankcjonuje nadnaturalny status Teofanu,
poprzez ni¹ bazilissa objawia siê w piêknie. Ale ikona równocze�nie tworzy hie-
roglif tego, co ukryte. Deszyfruje �kryptogram bytu�. W scenie z Romanem Me-
lodosem jest wizerunkiem idei i �wiata duchowego Teofanu. Uogólnia jej sytuacjê
wewnêtrzn¹. Dociera do metarzeczywisto�ci archetypu. Dodatkowe nazwanie ikony
ogranicza wzglêdno�æ i ró¿norodno�æ interpretacji 7. Zintegrowanie Matki Boskiej
z piek³em ods³ania jedn¹ z cech ukazanej osoby � jej objawienie jako istoty z³o¿o-
nej ze sprzeczno�ci. Roman Melodos � mistyk, któremu mia³a objawiæ siê Matka
Boska � staje siê ¿ywym ekranem, odbijaj¹cym �prawdziwy� obraz Teofanu 8.
Automatycznie dokonuje ikonizacji postaci bazilissy, dostrzega grozê tajemnic jej
duszy: �¯arem oparzy³a mu wargi � ognie buchnê³y � rogi czarne wyros³y nad jej
czo³em w diademie � on idzie na pustyniê, aby zbawiæ duszê sw¹ � i jej! � nie, jej
nie zbawi!� (M 21). Pustynia jawi siê tutaj jako znak �Bo¿ego azylu� i ocalenia
duszy Romana Melodosa. Ikona Teofanu rozbija �wiat zewnêtrznego pozoru, od-
krywaj¹c ¿ycie z³o¿one ze �cieraj¹cych siê, sprzecznych si³. Miciñski stworzy³
przewrotn¹ paralelê do filozofii Friedricha Nietzschego, w której plastyczny wi-
zerunek � apolliñski pozór piêkna i umiarkowania � jest tylko os³on¹ tragicznej
prawdy o �tajemniczym dnie� ludzkiej istoty (zob. N 27 n.).

Postaæ bazilissy zarysowana jest za pomoc¹ magicznych formu³, dziêki czemu
jej doznania zyskuj¹ charakter uniwersalny, nierzadko przypominaj¹ gotowe zna-
ki � na dowód wystarczy przywo³aæ z dramatu kilka pisanych wielkimi literami
pojêæ, takich jak Mi³o�æ, Majestat, Zgon, Gehenna, Szatan. U¿yty przez autora �
pierwotny i rz¹dzony prawami oksymoronu � kod oddaje odrêbno�æ i esencjonal-
no�æ tytu³owej bohaterki, sytuuje j¹ w przestrzeni granicznej miêdzy witalizmem
a �mierci¹, sacrum a przyziemno�ci¹, instynktem stadnym a intensywnym prze-
¿yciem indywidualnym. Buduje metaforyczny odpowiednik historii ludzko�ci. Tym

5 Zwraca uwagê na ów fragment dramatu B. L e � m i a n, który pisze (Szkice literackie. Oprac.,
wstêp J. T r z n a d e l. Warszawa 1959, s. 146): �Nie s³owo cia³em, lecz cia³o staje siê tutaj s³owem
[...]�. Na temat jêzyka w Bazilissie zob. m.in. H. F l o r y ñ s k a, Zwiastun ekspresjonizmu. �Prze-
gl¹d Humanistyczny� 1968, z. 1, s. 112�118. � E. R z e w u s k a, O dramaturgii Tadeusza Miciñ-
skiego. Wroc³aw 1977.

6 Miciñski traktuje historiê Bizancjum w sposób synchroniczny, tworzy w³asn¹ koncepcjê hi-
storiozoficzn¹, która staje siê podstaw¹ kreacji nowego idea³u cz³owieka. Tote¿ w dramacie obok
postaci z X wieku, kiedy to rozgrywa siê akcja utworu, pojawia siê postaæ Romana Melodosa, mni-
cha ¿yj¹cego w wieku VI. Roman Melodos by³ wybitnym poet¹ bizantyjskim, twórc¹ greckiej poezji
ko�cielnej, opartej na rytmie i akcencie, a nie na iloczasie. Informacje historyczne i biograficzne
podajê za przypisami w: M 285, 294. Zob. tak¿e m.in.: Z i e j k a, op. cit., s. 291�292.

7 Zob. S. B u ³ g a k o w, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny. Prze³. i oprac. H. P a p r o c-
k i. Bydgoszcz 2002, s. 40 n.

8 Zob. L. U s p i e n s k i, Teologia ikony. Prze³. i oprac. M. ¯ u r o w s k a. Poznañ 1993,
s. 128.
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samym bohaterka staje siê modelem, który realizuje okre�lon¹ rolê o znaczeniu
parabolicznym. Sama kumulacja oksymoronicznych okre�leñ sugeruje, ¿e jest ona
parabol¹ cz³owieka dynamicznego, postawionego w sytuacji ostatecznej, w stanie
buntu wobec ustalonego porz¹dku. Autor ju¿ w tym momencie przekroczy³ grani-
ce �zwyk³ego� dramatu i wszed³ w obszar misterium 9.

Miciñski w³a�ciwie podj¹³ siê niewykonalnego zadania, postanowi³ stworzyæ
obraz wiecznie zmagaj¹cego siê ze �wiatem, samym sob¹ i Bogiem � �pe³nego
Cz³owieka�, przy jednoczesnej rezygnacji z regu³ poznania analitycznego i prawi-
de³ asocjacyjno-mechanistycznej psychologii 10. Pod¹¿y³ tropem wyznaczonym
przez autora Niewczesnych rozwa¿añ, podchwyci³ jego postulat poszukiwania pe³-
ni istnienia, �wyzwolin �wiata� i jego przemiany w scalaj¹cej i twórczej sile mitu
dionizyjskiego 11. Dotychczasowe badania nad dramatem Miciñskiego podsuwaj¹
jednoznaczn¹ konstatacjê, ¿e u podstaw Bazilissy znajduje siê mit, przede wszyst-
kim mit Dionizosa, który tworzy matrycê znaczeñ dla tekstu i stanowi powrót do
my�lenia archetypicznego i archaicznego 12. Dionizos jest bogiem misteryjnym,
a mit o jego cierpieniu i sile odrodzeñczej stanowi podstawê misterium. Rytualne
d¹¿enie do poznania nadzmys³owych tajemnic prowadzi do zjednoczenia z bo-
giem poprzez ukszta³towanie losu uczestników misteryjnego ceremonia³u na wzór
losu bóstwa i tym samym osi¹gniêcia przez wtajemniczanych idea³u, opartego nie
tyle na wiedzy, co na g³êbokich doznaniach i wstrz¹saj¹cych do�wiadczeniach
psychicznych 13.

W mrokach Z³otego Pa³acu, czyli Bazilissa Teofanu jest prób¹ rekonstrukcji
tego, co jeden z bohaterów dramatu nazywa �Wielkie Wszystko�. �Przydybaæ�

  9 Nazwa �misterium� wywodzi siê od greckiego s³owa �mysterion� � tajemnica. Oznacza ona
zjawisko religijne o charakterze parateatralnym, którego �ród³a siêgaj¹ staro¿ytnych kultów agrar-
nych, s³u¿¹cych celebrowaniu przemijania i odradzania siê natury. Do takiej koncepcji misterium
teatralno-religijnego nawi¹za³a tragedia grecka, zw³aszcza � zdaniem F. Nietzschego � dokonania
Ajschylosa i Sofoklesa. Z drugiej strony, misterium to pojêcie o charakterze genologicznym, doty-
cz¹ce �redniowiecznego widowiska teatralno-religijnego. W Bazilissie Teofanu pojêcie misterium
oznacza tajemnicê, rytualne wtajemniczenie; odwo³uje siê do obrzêdowych pocz¹tków teatru.
T. M i c i ñ s k i  (Teatr � �wi¹tynia. W zb.: W�ród mitów teatralnych M³odej Polski. Antologia. Oprac.
I. S ³ a w i ñ s k a, S. K r u k. Warszawa 1966, s. 195) w roku 1905, czyli w czasie, gdy napisa³ pierwsz¹
wersjê Bazilissy, skonstatowa³: �teatr grecki powstaje z misteriów, czyli wtajemniczeñ cz³owieka
w podziemia i g³êbiny duszy [...].� Zob. M. E l i a d e, Historia wierzeñ i idei religijnych. Prze³.
S. To k a r s k i. T. 1. Warszawa 1988, s. 205.

10 Przezwyciê¿enie mechanicyzmu psychologii asocjacjonistycznej oznacza zerwanie z prze-
�wiadczeniem, ¿e czasowo�æ �wiadomo�ci sprowadza siê do jej trwania w czasie. My�lenie takie
koresponduje m.in. z nietzscheañsk¹ ide¹ wiecznego powrotu, która wyklucza mo¿liwo�æ mierzenia
czasu. H. B u c z y ñ s k a - G a r e w i c z  (Metafizyczne rozwa¿ania o czasie. Idea czasu w filozofii
i literaturze. Kraków 2003, s. 27, 128) wyja�nia: �Jedynym okre�leniem tego, kiedy nastêpuje po-
wrót wszystkiego, jest uchwycenie chwili pe³nej afirmacji�.

11 Niechêæ do teoretycznej spekulacji i ch³odnej logiki ³¹czy Miciñskiego z Nietzschem.
12 Zob. m.in. E. B o n i e c k i, �Duch siê we mnie wichrzy�. Tadeusz Miciñski wobec zagadki

cz³owieka. Warszawa 2000. � M. G ³ o w i ñ s k i, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Dionizos,
Narcyz, Prometeusz, Marcho³t, labirynt. Kraków 1994. � W. G u t o w s k i, Wprowadzenie do Xiêgi
Tajemnej. Studia o twórczo�ci Tadeusza Miciñskiego. Bydgoszcz 2002. � R z e w u s k a, op. cit.

13 Wed³ug Arystotelesa �ci, którzy poddaj¹ siê wtajemniczeniu w misteria, nie maj¹ dowiadywaæ
siê czegokolwiek, ale doznawaæ, cierpieæ czy te¿ do�wiadczaæ� (cyt. za: W. B u r k e r t, Staro¿ytne
kulty misteryjne. Wstêp, przek³ad, oprac. K. B i e l a w s k i. Bydgoszcz 2001, s. 131�132). Samo ¿y-
cie w ten sposób staje siê form¹ poznania. Zob. tak¿e H. F l o r y ñ s k a, Spadkobiercy Króla Ducha.
O recepcji filozofii S³owackiego w �wiatopogl¹dzie polskiego modernizmu. Wroc³aw 1976, s. 107.
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ludzkie �Wielkie Wszystko� i zamkn¹æ w skoñczonej formule � to prawdopodob-
nie sposób dotarcia do Idei Wielkiej Syntezy, metoda odkrywania jednostkowej
i spo³ecznej prawdy o cz³owieku: ods³onienie mrocznych zakamarków jego pod-
�wiadomo�ci. Punktem wyj�cia w dramacie jest poszukiwanie adekwatnego jêzy-
ka, który w swej zmienno�ci, wieloznaczno�ci i dialektyce zachowa twórcz¹ moc
i bêdzie potwierdza³ warto�æ rzeczy. Stworzona przez Miciñskiego z jêzykowych
figur, przypominaj¹cych alchemiczne formu³y, postaæ bazilissy posiada zdolno�æ
kumulowania pierwotnych do�wiadczeñ i absolutyzowania swej inno�ci 14. Dodaj-
my, ¿e pierwotne do�wiadczenie ujawnia siê tutaj poprzez wyeksponowanie pier-
wiastka zwierzêcego oraz gloryfikacjê natury. Zaklêciem oddaj¹cym to do�wiad-
czenie jest w³a�nie s³owo �Dionizos�. Bazilissê Teofanu charakteryzuje wewnêtrzny
dynamizm. Pogoñ za stanem pe³ni, uto¿samionym w dramacie z pragnieniem wol-
no�ci, oznacza �cieranie siê �ludzkiego zwierzêcia� z ogniem ducha, a Dionizosa
z Chrystusem 15. Tajemne zazêbianie siê ¿ycia, cierpienia i �mierci wystêpuje wy-
ra�niej w ewangeliach ni¿ w misterium dionizyjskim, a fragment mitu o odrodze-
niu Dionizosa nie zawsze ma swój odpowiednik w rytua³ach misteryjnych 16. To-
te¿ w Bazilissie samo przyzywanie imienia Dionizosa prowadzi do konotacji chrze-
�cijañskich.

Dochodzenie do prawdy poprzez poszukiwanie si³y kreacyjnej w s³owie, a w³a-
�ciwie poprzez �roztajemniczanie� s³ów oraz przekroczenie barier poznania dys-
kursywnego przywodzi na my�l za³o¿enia symbolizmu, równie¿ symbolizmu ro-
syjskiego. W g¹szczu tropów interpretacyjnych, jakie mo¿na odnale�æ w Bazilis-
sie, przywo³anie filozofii symbolistów rosyjskich wydaje siê tak samo uprawnione
jak poszukiwanie analogii w staro¿ytnych kultach misteryjnych, w nietzscheani-
zmie czy bezpo�rednio w ewangelii. Spogl¹daj¹c na tekst Bazilissy przez pryzmat
s³owa-klucza, jakim jest �Dionizos�, nie wy³¹czam po prostu pewnych zbie¿no�ci
w sposobie interpretowania mitu dionizyjskiego przez wybranych symbolistów
rosyjskich i przez Tadeusza Miciñskiego.

Greckiego boga wprowadzi³ do europejskiej �wiadomo�ci przede wszystkim
Nietzsche 17. Mit dionizyjski doskonale wpisywa³ siê w rytm zjawisk cywilizacyj-
nych i kulturowych prze³omu XIX i XX wieku. Rozwój miast, wyra�nie zwiêk-
szaj¹ca siê spo³eczna mobilno�æ, zauwa¿alna uniformizacja, standaryzacja i ko-

14 O zale¿no�ci miêdzy pojêciem inno�ci a sacrum pisze W. S t r ó ¿ e w s k i  (O mo¿liwo�ci
sacrum w sztuce. W zb.: Sacrum i sztuka. Oprac. N. C i e � l i ñ s k a. Kraków 1989, s. 25). Sacrum
czêsto znaczy to, co inne, ale równie¿ �pierwotne do�wiadczenie inno�ci mo¿e zostaæ zinterpretowa-
ne jako �wiête�. Zob. tak¿e B u r k e r t, op. cit., s. 162.

15 Porównanie Teofanu do natury wydaje siê dodatkowo uzasadnione my�l¹ Nietzschego �
przywo³ajmy g³os przyrody z Narodzin tragedii (N 75): �B¹d�cie, jak ja � w�ród nieustannej zmiany
zjawisk wiecznie twórcza, wiecznie do bytu zmuszaj¹ca [...].�

16 Motyw duchowego odrodzenia wyra�nie zasygnalizowany jest w Nowym Testamencie (zob.
np. Ewangeliê �w. Jana, rozdz. 3); staro¿ytne misteria i odpowiadaj¹ce im mity eksponowa³y motyw
transformacji, pojmowanej w kategoriach biologicznych jako nowe narodziny (ko�lê musia³o umrzeæ,
aby z ziemi ponownie wyros³y winne pêdy). Zob. B u r k e r t, op. cit., s. 141�143, 176 n. �
H. R a h n e r, Mit grecki a ewangelie. W zb.: Biblia dzisiaj. Red. J. Kudasiewicz. Kraków 1969, s. 152
n. � J. G. F r a z e r, Z³ota ga³¹�. Prze³. H. K r z e c z k o w s k i. Warszawa 1996, s. 308�332. �
K. K e r é n y i, Dionizos. Archetyp ¿ycia niezniszczalnego. Prze³. I. K a n i a. Kraków 1997, s. 212 n.

17 Oprócz prac F. N i e t z s c h e g o  dla recepcji mitu dionizyjskiego znaczenie mia³y tak¿e
opracowania F. Creuzera, J. J. Bachofena, J. Burckhardta, E. Rohdego. Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, op.
cit., s. 14 n.
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mercjalizacja ¿ycia codziennego tworzy³y podwaliny spo³eczeñstwa masowego
i jednocze�nie zatomizowanego. Tote¿ do�wiadczeniem cz³owieka fin de siècle�u
sta³o siê poczucie dezintegracji i wyobcowania. Moderni�ci odwo³ali siê do mitu
dionizyjskiego, dostrzegaj¹c paralelê miêdzy nim a wspó³czesno�ci¹. Analogii
poszukiwali w mrocznych prapocz¹tkach �wiata antycznego i w mistycyzmie ry-
tua³ów eleuzyjskich czy dionizyjsko-orfickich, kultywowanych jeszcze w pierw-
szych wiekach chrze�cijañstwa. To �równanie kulturowe� 18 mia³o pomóc w opi-
saniu wspó³czesnego chaosu, ale zarazem by³o sposobem na reintegracjê i ocale-
nie �rozbitej� rzeczywisto�ci.

Diagnoza postawiona cywilizacji przez Nietzschego opiera³a siê na prze�wiad-
czeniu o koñcu metafizyki, o wydziedziczeniu cz³owieka z obrzêdowych �róde³
prze¿ycia i egzystencjalnej tajemnicy 19. U podstaw takiego stanu rzeczy tkwi³o,
wed³ug autora Narodzin tragedii, naiwne przekonanie o potêdze teoretycznego
poznania: �niewzruszona wiara, ¿e my�lenie siêga po przewodniej nici przyczy-
nowo�ci a¿ w najg³êbsze przepa�ci istnienia i ¿e my�lenie zdolne jest nie tylko
poznaæ istnienie, lecz nawet je poprawiæ [...]� (N 68). G³ównym oskar¿onym zo-
sta³ Sokrates � obdarzony krytycznym umys³em antymistyk, który, zdaniem nie-
mieckiego filozofa, przyczyni³ siê do �mierci tragedii 20. Sokrates podwa¿y³ sens
istnienia �kultury tragicznej� i cz³owieka dionizyjskiego. Ukszta³towa³ za to typ
moralny cz³owieka zorientowanego scjentystycznie, który �w okre�lonej wierze
w mo¿no�æ zg³êbienia natury rzeczy daje wiedzy i poznaniu moc powszechnego
lekarstwa, a b³¹d pojmuje jako z³o samo w sobie� (N 69). Mechanizmy pojêæ, s¹-
dów, wniosków sta³y siê szko³¹ cnoty i rozwagi. M¹dro�æ ust¹pi³a �praktycznej�
i �egoistycznej� nauce, a przywi¹zanie do szczê�cia ziemskiego i ³udzenie siê, ¿e
�wiat jest prosty, spowodowa³o, i¿ odst¹piono od wiary w wy¿sz¹ przyczynowo�æ.
�Deus ex machina zast¹pi³ metafizyczn¹ pociechê� (N 78). Wspó³czesny �wiat
podda³ siê optymistycznej iluzji, a cz³owiek znalaz³ siê w budowanej skrzêtnie
przez siebie samego pu³apce. Rozpoznanie przypadkowych fragmentów rzeczy-
wisto�ci nie jest bowiem to¿same z odkryciem zagadek bytu, nie zbli¿a ani do
istoty �wiata, ani do otch³ani ludzkiego ducha. Rozum napotyka w koñcu na barie-
rê. Apologia �¿ycia rezolutnego� i �sokratycznej uciechy� z posiadanej wiedzy
sta³a siê przyczyn¹ �spustoszenia� europejskiej kultury, sprowokowa³a tworzenie
namiastek dawnych wiar: tzw. �czystej sztuki� i �czystego poznania� 21. Tymcza-
sem u kresu dzia³añ poznawczych jako ich konsekwencja i cel czeka � wed³ug

18 Ibidem, s. 8.
19 Nietzsche nie zniwelowa³ pojêcia Boga. Pierwiastek metafizyczny krystalizuje siê, wed³ug

niego, w cz³owieku. Zob. T. M e y e r, Nietzsche und die Kunst. Tübingen 1991, s. 616. Cyt. za:
M. K o p i j, Inspiracje nietzscheañskie u Tadeusza Miciñskiego. W zb.: Friedrich Nietzsche i pisa-
rze polscy. Red. W. Kunicki. Poznañ 2002, s. 100.

20 Realizacj¹ artystyczn¹ sokratyzmu by³a tragedia Eurypidesa. Nietzsche pisze (N 57): �I Eu-
rypides by³ w pewnym znaczeniu tylko mask¹: przemawiaj¹cym przezeñ bóstwem by³ nie Dionizos
ani te¿ Apollo, lecz zgo³a nowo narodzony demon, zwany Sokratesem. Oto nowe przeciwieñstwo:
dionizyjsko�æ i sokratyzm, i ono zgubi³o dzie³o sztuki tragedii greckiej�.

21 E. B i e ñ k o w s k a  (Dwie twarze losu. Nietzsche i Norwid. Warszawa 1975, s. 30, 31) na-
stêpuj¹co komentuje w oparciu o prace Nietzschego z lat 1883�1888 jego krytyczne spostrze¿enia
dotycz¹ce wspó³czesno�ci: �dawne namiêtno�ci usi³uje siê zast¹piæ narkotykami [...]. Cywilizacja,
która utraci³a si³y twórcze, przebiera siê w kostiumy wszystkich epok i ludów, mizdrz¹c siê do lustra
[...]. St¹d [...] odpychaj¹cy eklektyzm�.
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autora Ecce Homo � mit. Nietzsche nie stawia³ jednak na piedestale religii. Twier-
dzi³ wrêcz, ¿e w czasach �martwej kalkulacji� to ona dzia³a na mit destrukcyj-
nie 22. Pierwszoplanow¹ rolê w procesie poznania wyznaczy³ sztuce. Dziêki niej
cz³owiek dociera do j¹dra rzeczywisto�ci. Ale tragiczna prawda o ¿yciu mo¿e
wywo³aæ wstrz¹s. Grecy poznali j¹ z opowie�ci o królu Midasie i Sylenie, który
na pytanie, co jest najlepsze dla cz³owieka, odpowiedzia³: �nie rodziæ siê, [...] byæ
niczym. [...] wnet umrzeæ� (N 25). Do�wiadczyli w ten sposób przera¿enia bytem.
W ca³ej ostro�ci ujrzeli los Prometeusza, Edypa, Orestesa.

Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e poznanie potrzebuje sztuki 23. Nie wype³nia ona jed-
nak do koñca swego zadania wobec cz³owieka, nie wyzwalaj¹c go od lêków. W Na-
rodzinach tragedii Nietzsche konstatuje: �z pierwotnego tytanicznego szeregu bóstw
grozy, dziêki apolliñskiemu d¹¿eniu do piêkna, rozwin¹³ siê [...] olimpijski szereg
bóstw rado�ci [...]� (N 26). Okaza³o siê, i¿ �prawdziwe jestestwo i prajedno, jako
wiecznie cierpi¹ce i pe³ne sprzeczno�ci, potrzebuje te¿ do swego ustawicznego
wyzwalania [...] rozkosznego pozoru [...]� (N 28). Rola ukoiciela przypad³a wiêc
Apollinowi. Grecki bóg-wró¿ sta³ siê najdoskonalszym obrazem principii indivi-
duationis: �Tak to wyrywa nas ¿ywio³ apolliñski z ogólno�ci dionizyjskiej i budzi
nasz zachwyt dla jednostek [...]� (N 93) 24 � konkluduje Nietzsche. Wbrew pozo-
rom nie ma sprzeczno�ci miêdzy tragicznym poznaniem a z³udzeniem. Przeciwieñ-
stwa s¹ wszak czê�ciami ca³o�ci, tote¿ Apollo stanowi konieczne dope³nienie Dio-
nizosa, �apolliñskim zobrazowaniem dionizyjskiej prawdy� okazuje siê za� po
prostu antyczna tragedia. Nietzsche usakralni³ sztukê, odkry³ w niej narzêdzie de-
konstrukcji pogl¹du teoretycznego, zakwestionowa³ zasadê indywidualizacji, któ-
ra uniemo¿liwia spogl¹danie na postaci w sposób uniwersalny � jako na �odwieczny
typ�, a nie na konkretny przypadek. Sztuka powinna przezwyciê¿aæ rzeczywisto�æ
i jednoczyæ indywiduum z prabytem. Nietzsche wywiód³ genezê tragedii z prze³a-
muj¹cego izolacjê jednostki dytyrambicznego chóru satyrów.

Filozof stwierdza w Narodzinach tragedii:

Wzruszenie dionizyjskie mo¿e udzieliæ ca³emu t³umowi tej zdolno�ci artystycznej widze-
nia siê w otoczeniu takiego roju duchów, z którym wewnêtrznie czuje siê jednym. Ten proces
chóru tragicznego jest prazjawiskiem dramatycznym: widzieæ przed sob¹ samego siebie zmie-
nionym i teraz dzia³aæ, jak gdyby wesz³o siê rzeczywi�cie w inne cia³o [...]; tu ju¿ ustaje indy-
widuum skutkiem wej�cia w obc¹ naturê. A nadto zjawisko to wystêpuje epidemicznie: ca³a
gromada czuje siê w ten sposób oczarowana. [...] Dziewice, które z ga³êziami wawrzynu w d³oni
d¹¿¹ uroczy�cie do �wi¹tyni Apollina, [...] pozostaj¹, czym s¹ [...]; chór dytyrambiczny jest
chórem odmieñców, którzy zgo³a zapomnieli o swej obywatelskiej przesz³o�ci [...]: stali siê
bezczasowymi, poza wszelk¹ spo³eczn¹ sfer¹ ¿yj¹cymi s³ugami swego boga. [N 42, 43]

Prawzór cz³owieka stanowi³ lustrzane odbicie satyra, zachwyconego blisko-
�ci¹ boga i znaj¹cego wszechpotêgê przyrody.

Dionizos � przywódca �marzycielskiego orszaku� z Narodzin tragedii � sta³
siê znakiem wyzwolenia z �pêt indywidualnych� i zosta³ odczytany jako bóg jed-

22 Mimo ¿e mit jest �koniecznym za³o¿eniem ka¿dej religii� i jest niezbêdny cz³owiekowi.
Zob. N 80.

23 Zob. M. P. M a r k o w s k i, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997, s. 338.
24 Nietzsche pomija fakt, i¿ Apollina i Dionizosa ³¹cz¹ wspólne �ród³a kultu delfickiego. Sztu-

ka wieszczenia, apogeum kultu Apollina rodzi siê z �manii� (gr. mania), czyli z szaleñstwa, z mi-
stycznego uniesienia. Zob. G. C o l l i, Po Nietzschem. Wstêp, przek³ad S. K a s p r z y s i a k. Kra-
ków 1994, s. 41�42.
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nolitej, sankcjonowanej rytua³em, zbiorowo�ci. Kumuluj¹cy energiê t³um ilustro-
wa³ aktywizm i ¿ywio³owo�æ, a zarazem ekstazê i szaleñstwo. Stwarza³ szanse
przekroczenia granic w³asnego �ja�. Wyj�cie poza immanencjê �ja� otwiera³o
mo¿liwo�æ pierwotnego pojmowania �wiata i odnalezienia wiêzi z ca³o�ci¹ bytu.
Zjednoczenie gromady w ramach obrzêdu mia³o wymiar odrodzeñczy, zak³ada³o
istnienie pierwiastka orgiastycznego, który, z jednej strony, odzwierciedla³ chaos
bytu, przede wszystkim jednak stanowi³ rekonstrukcjê aktu stworzenia 25. Dziêki
mitowi dionizyjskiemu dokona³a siê nobilitacja zbiorowo�ci. Tote¿ w pierwszej
dekadzie XX wieku uleg³a reinterpretacji prosta opozycja: samotna, wra¿liwa jed-
nostka kontra bezduszna i bezrozumna gromada. Oto si³¹ mistycznego uto¿samie-
nia t³um przeistoczy³ siê w jedno chóralne cia³o: Dionizosa 26, a obrzêd sta³ siê
sposobem wyra¿ania zbiorowej woli, d¹¿eniem do ³adu �wiata.

Cierpienie misteryjnego Dionizosa � rozdartego na kawa³ki, umieraj¹cego i ta-
jemniczo siê odradzaj¹cego � oddaje nie tylko los �wiata podzielonego na atomy,
ale przede wszystkim ukazuje narodziny sakralnego rytua³u wokó³ wydarzenia
mêki i ofiary. Tym samym staje siê aktem daj¹cym pocz¹tek kulturze. Z inspiracji
nietzscheanizmem i filozofi¹ dionizyjsk¹ ukszta³towa³ siê w pierwszych latach
wieku XX rosyjski symbolizm 27. Maria Cymborska-Leboda konstatuje:

To w³a�nie mit Dionizosa ods³oni³ w rosyjskim symbolizmie swój �istotowo-syntetycz-
ny� charakter. Sta³ siê archetypem: dawc¹ sensu i �formy� o¿ywiaj¹cej kulturê. Jako �kwint-
esencja symboli� wyra¿a³ uniwersalne znaczenie antropologiczne oraz widzian¹ poprzez ów
uniwersalizm wspó³czesn¹ sytuacjê cz³owieka, z któr¹ identyfikowa³o siê zbiorowe �my� sym-
bolistów [...] 28.

Dialog kultur w ujêciu symbolistów nie tylko obejmowa³ zderzenie dawno�ci
ze wspó³czesno�ci¹, ale równie¿ kontaminowa³ Pó³noc z Po³udniem, a przede
wszystkim Wschód z Zachodem. Kluczowe sta³y siê wiêc pojêcia jedno�ci, ca³o-
�ci i pe³ni oraz racje eksponuj¹ce podobieñstwa, a nie ró¿nice pomiêdzy odmien-
nymi kulturami i systemami religijnymi 29. Podstawow¹ rolê odegra³ mit pojmowa-
ny jako skondensowany obraz �wiata oraz prze�wiadczenie o nieuniknionym tragi-
zmie istnienia, ale te¿ o wyj¹tkowym znaczeniu �ponadindywidualizmu�, tworz¹cego
fundament moralno�ci. A zatem mistyczna afirmacja jednostki jest mo¿liwa tylko
w ramach ¿ywej wspólnoty. St¹d ju¿ krok do chrze�cijañskiej interpretacji mitu dio-
nizyjskiego i prze�wiadczenia o o¿ywczym wp³ywie nieascetycznego i wolnego od
formalizmu ducha pogañskiego na religiê chrze�cijañsk¹. Nietzsche zaw³adn¹³ wy-
obra�ni¹ Europejczyka ods³aniaj¹c tajemnicz¹ twarz boga upojenia i obfito�ci. O wiel-
kim zainteresowaniu Dionizosem przes¹dzi³o odkrycie w nim pierwiastka ducho-

25 W ten sposób mog³o doj�æ do rehabilitacji pojêcia materii, ludzkiej seksualno�ci i cia³a.
26 Zob. G ³ o w i ñ s k i, op. cit., s. 24.
27 Jak wielkie by³o oddzia³ywanie mitu dionizyjskiego na symbolistów rosyjskich, �wiadcz¹

s³owa S. G o r o d e c k i e g o: �Wszyscy byli kap³anami Dionizosa� (cyt. za: M. C y m b o r s k a -
- L e b o d a, Twórczo�æ w krêgu mitu. My�l estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycz-
nych symbolistów rosyjskich. Lublin 1997, s. 16). Nawi¹zania do mitu decydowa³y o �prawdziwo-
�ci� symbolizmu. Relacjê: symbolizm rosyjski a dionizyjsko�æ � omawia tak¿e G ³ o w i ñ s k i  w Ma-
sce Dionizosa.

28 C y m b o r s k a - L e b o d a, op. cit., s. 16.
29 Zob. m.in. A. D u d e k, Wizja kultury w twórczo�ci Wiaczes³awa Iwanowa. Kraków 2000,

s. 59�66 (rozdz. Wszechjedno�æ).
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wego. Symboli�ci rosyjscy � zw³aszcza Wiaczes³aw Iwanow � nadaj¹c szczególne
znaczenie symbolowi ofiarnej �mierci, wyeksponowali eschatologiczny wymiar
kultu Dionizosa. Zbli¿yli siê tym samym do idei orfizmu 30.

Wed³ug orfików ekstaza wspólnego tañca by³a form¹ uwolnienia z cielesno-
�ci, �wyst¹pienia� duszy, czyli de facto komunikowa³a o jej nie�miertelno�ci. Jed-
nostka dotyka³a ca³o�ci bytu. Dokonywa³o siê symboliczne rozdzielenie dope³nia-
j¹cych siê pierwiastków: ci¹¿¹cego ku cielesno�ci (tytanicznego) i dionizyjskiego
(duchowego); powtórzenie historii rozszarpania przez Tytanów i odrodzenia Dio-
nizosa Zegreusa. Misteria jednak by³y �zbyt kruche�, by mog³y przetrwaæ jako
religie 31. Szczególn¹ moc zyska³o samo pojêcie ofiary. Odkryto zbawczy charak-
ter cierpienia. Mit Dionizosa sta³ siê prefiguracj¹ �prawdy chrze�cijañstwa� 32, sam
Dionizos za� � nieodstêpnym cieniem Chrystusa. Zrozumienie, akceptacja i przy-
jêcie prawdy zawartej w tym micie otwiera³o perspektywê odrodzenia cz³owieka.

W Bazilissie Teofanu odnale�æ mo¿na nieomal wszystkie elementy z³o¿onej,
postrzeganej przez pryzmat mitów antyku, nietzscheanizmu i symbolizmu, religii
dionizyjskiej: d¹¿enie do syntezy ró¿nych systemów kulturowych, kategorie pe³ni
i ca³o�ci, dotycz¹ce tutaj nie tylko problematyki chaosu �wiata, ale i samej defini-
cji cz³owieka, która zbudowana zosta³a wokó³ szeroko rozumianej, nie od¿egnuj¹-
cej siê tak¿e od pojêcia Übermensch�a, dionizyjsko�ci 33. W dramacie Miciñskiego
wszechobecnemu imieniu Dionizosa towarzyszy kult orgiastyczny i ekstaza, sta-
nowi¹ce metaforê czy wrêcz maskê prze¿yæ grupowych i jednostkowych.

Teofanu, a w³a�ciwie Anastaso, by³a córk¹ szynkarza z Lakedemonu, która
poprzez ma³¿eñstwo z Romanem, synem Konstantyna VII Porfyrogenety, zosta³a
w X wieku cesarzow¹ Bizancjum 34. W dramacie Miciñskiego pojawia siê ona po
raz pierwszy w ko�ciele Myriandrion na ceremonii pogrzebowej Autokratora Kon-
stantyna 35. Jarz¹ce siê �wiat³a, �refleksy mozajek, lustra kryszta³ów, tarcze z³ot�

30 Co nie znaczy, ¿e mo¿na postawiæ znak równo�ci pomiêdzy orfizmem a symbolizmem ro-
syjskim. W micie Orfeusza nastêpuje po³¹czenie kreacji artystycznej, �mierci i zmartwychwstania:
utracone ¿ycie mo¿e byæ odnowione przez sztukê. Jednocze�nie, zw³aszcza w romantycznej tradycji
literackiej, Orfeusz jest figur¹ zjednoczenia tego, co rozdzielone. Zob. M. P o d r a z a - K w i a t-
k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski. Kraków 1994, s. 175. � M. S i w i e c,
Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczo�ci Juliusza S³owackiego i Gérarda de Nerval w kon-
tek�cie epoki. Kraków 2002, s. 13. O orfizmie zob. m.in. A. K r o k i e w i c z, Studia orfickie. War-
szawa 1947. � T. Z i e l i ñ s k i, Religia staro¿ytnej Grecji. Zarys ogólny. Religia hellenizmu. Wro-
c³aw 1991, s. 102�104.

31 Zob. B u r k e r t, op. cit., s. 195.
32 Symboli�ci rosyjscy, zw³aszcza W. Iwanow, wyeksponowali w micie dionizyjskim motyw

cierpienia, ofiary i �triumfuj¹cego powrotu�. Zob. W. I w a n o w, Poezje. Oprac., wstêp S. P o l-
l a k. Warszawa 1985, s. 9. � C y m b o r s k a - L e b o d a, op. cit., s. 250�269. Pamiêtajmy jednak, ¿e
motyw ten nie zawsze odgrywa³ najistotniejsz¹ rolê w misterium dionizyjskim. Odtwarzanie �mierci
i zmartwychwstania boga zwi¹zane by³o z cykliczno�ci¹ procesów przyrody, nie antycypowa³o po-
jawienia siê doskonalszej jako�ci � ¿ycia nowego.

33 Zob. G ³ o w i ñ s k i, op. cit., s. 25�26.
34 Informacje podajê za przypisami w: M 283�284. Zob. tak¿e m.in.: Z i e j k a, op. cit., s. 289�

292. � H. W. H a u s s i g, Historia kultury bizantyjskiej. Prze³. T. Z a b ³ u d o w s k i. Warszawa
1980, s. 322.

35 Nazw¹ �Myríandríon� Bizantyjczycy okre�lali potocznie ko�ció³ �wiêtych Aposto³ów. By³a
to jedna z najwspanialszych �wi¹tyñ Konstantynopola, a zarazem zbiorowy grobowiec cesarzy, ce-
sarzowych i dostojników. Obraz wnêtrza ko�cio³a w dramacie Miciñskiego nie jest kopi¹ ko�cio³a
Myriandrion ani ¿adnej konkretnej �wi¹tyni bizantyjskiej; �jest wizj¹ oddaj¹c¹ istotê bizantyjskiej
sztuki sakralnej, jej ikonografii, teologii i liturgii� (T. Wr ó b l e w s k a, przypisy w: M 286).
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oraz ewokuj¹cy aurê �mierci sarkofag tworz¹ dla niej t³o. W koronie cesarzowej
widniej¹ mistyczne s³owa Jezusa: �Pokój wam! ja jestem �wiat³o�æ �wiata�, na-
rzucaj¹ce sposób postrzegania Teofanu w nimbie chwa³y Bo¿ej 36. Ale ów niebiañ-
ski kontekst ujmuje cesarzow¹ równie¿ w perspektywie wspólnoty, eksponuje jej
odnowicielskie i zbawcze ambicje. Królowanie zawiera w sobie my�l o bosko�ci.
W przypadku Teofanu chodzi te¿ o królowanie ostateczne i spe³nienie egzysten-
cjalnej misji: przemianê cz³owieka, przywrócenie mu stanu szczê�liwo�ci, powo-
³anie Niebieskiej Jeruzalem tu i teraz. Przypomnijmy, ¿e Nowa Jeruzalem � mia-
sto nie�miertelnych � nie potrzebuje �wiat³a z zewn¹trz, bo o�wietla j¹ chwa³a
Boga 37. �wiat³o stanowi �absolutn¹ metaforê� bosko�ci, jest �ikon¹� boskiej ener-
gii 38. Jednak symbolikê �wiat³a interpretowaæ mo¿na na dwa sposoby: z jednej
strony, wi¹¿e siê je z jasno�ci¹ oraz poznaniem szczegó³ów sk³adaj¹cych siê na ob-
raz ziemskiej rzeczywisto�ci. Z drugiej strony, �wiat³o to blask, który � siêgnijmy do
szkiców Siergieja Awierincewa � �zachwyca duszê, wprowadza umys³ w uniesienie
i o�lepia oczy� 39. Mo¿e byæ si³¹ niszcz¹c¹ jak p³omieñ. �wiat³o rozsiewane przez
bizantyjskie �tarcze z³ot� nie jest radosn¹ przejrzysto�ci¹, lecz �ciê¿kim� blaskiem,
uto¿samianym z chwa³¹. Nieprzenikliwy z³oty blask implikuje pojêcie mroku,
�ciemno�ci Boskiej� jako � co wydaje siê tylko w pierwszym momencie paradok-
sem � synonimu Boskiego �wiat³a 40. Nieopozycyjna jedno�æ blasku i mroku jest
komunikatem o niemo¿no�ci intelektualnego kontemplowania Boga; znakiem
��wiêtej nie�wiadomo�ci� 41.

Symbolika z³ota posiada wspólny mianownik z symbolik¹ solarn¹: stanowi go
idea ��wiêtego króla�, który zapewnia poddanym nadej�cie �z³otego wieku� czy
�królestwa S³oñca�. Wed³ug filozoficznych koncepcji Miciñskiego s³oñce symbo-
lizuje idealne uniwersum. W Bazilissie Teofanu twórcz¹ energi¹, d¹¿¹c¹ do owego
uniwersum, jest tytu³owa bohaterka. Z³oto i drogocenne kamienie jednocze�nie
deifikuj¹ i odrealniaj¹ postaæ cesarzowej. Ich blask raz ³¹czy j¹ z obszarem ideal-
nym, to znów z lustrzan¹ przestrzeni¹ sztuczno�ci, migawkowo zatrzymuj¹c¹ po-
staæ w bezruchu. Lustra i g³adkie, po³yskliwe mozaiki odbijaj¹ oraz zwielokrotniaj¹
postaæ bazilissy. �Tworz¹� kopie Teofanu, �wci¹gaj¹c� jej sylwetkê w �sztuczn¹
naturê� wystroju �wi¹tyni. Tote¿ cesarzowa balansuje miêdzy idealnym uniwersum
a bizantyjskim �wiatem realnym, który przypomina steatralizowan¹ przestrzeñ �
magiczne zwierciad³o rzeczywisto�ci 42.

36 P. F l o r e n s k i  (Ikonostas i inne szkice. Prze³. Z. P o d g ó r z e c. Wstêp J. N o w o s i e l-
s k i. Pos³owie W. P a n a s. Kraków 1984, s. 207) pisze: �Bóg jest �wiat³o�ci¹ � nie nale¿y tego
rozumieæ w znaczeniu moralnym, lecz jako os¹d odbioru duchowego, a konkretniej � odbioru chwa-
³y Bo¿ej�.

37 Zob. Apokalipsa �w. Jana 21, 23.
38 Zob. S. Aw i e r i n c e w, Na skrzy¿owaniu tradycji. (Szkice o literaturze i kulturze wczesno-

bizantyjskiej). Prze³., wstêp, noty biogr. D. U l i c k a. Warszawa 1988, s. 184.
39 Ibidem, s. 186�187.
40 Zob. ibidem, s. 186, 188. Konkretyzacj¹ �przejrzystej jasno�ci� i �ciê¿kiego blasku� w ko-

�cielnej sztuce s¹ szk³o witra¿y ko�cio³ów Zachodu i z³oto jako t³o mozaik w sztuce Bizancjum.
Nowotestamentowa wizja Niebieskiej Jeruzalem jest �ród³em obu sposobów rozumienia �wiat³a.
Mo¿na dodaæ, ¿e tak jak �wiat³o stanowi ikonê boskiej energii, tak z³oto jest ikon¹ �wiat³a.

41 Zob. D i o n i z y  A r e o p a g i t a, O Imionach Bo¿ych. W: Pisma teologiczne, imiona Bo-
skie, teologia mistyczna. Prze³. E. B u ³ h a k. Kraków 1997, s. 110.

42 Na rolê zwierciad³a w Bazilissie Teofanu zwróci³a uwagê J. W r ó b e l  w pracy Misteria
czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Miciñskiego (Kraków 1999, s. 64�95).
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�wi¹tynia stanowi ziemski archetyp Niebieskiej Jeruzalem. Jest ona zarazem
wizerunkiem wszech�wiata, odtwarzaj¹cym jego matematyczn¹ strukturê 43. B³ysz-
cz¹ce wnêtrze ko�cio³a Myriandrion wiernie rekonstruuje biblijn¹ symbolikê �wiê-
tych kamieni. Motyw zbudowanej na fundamencie drogocennych kruszców Nie-
bieskiej rzeczywisto�ci uzupe³niaj¹ wizje bestii z ksiêgi Ezechiela. Obrazy impli-
kuj¹ce biblijne asocjacje zdaj¹ siê wch³aniaæ w siebie uobecnione plastycznie �lady
innych kultur: egipskiej, greckiej, celtyckiej. Ale najwy¿sz¹ sferê owego uniwer-
sum tworz¹ z³oto i �morze kryszta³u�, bêd¹ce odwo³aniem do ho³du sk³adanego
paschalnemu Barankowi w Apokalipsie. Hymn monachów nad trumn¹ Konstanty-
na jednoznacznie przywodzi na my�l archetyp odrodzenia. �wiat³a i synkretyczna
gra obrazów, witra¿y i mozaik wspó³tworz¹ aurê Bosko�ci, s¹ widomym znakiem
Piêkna, potencjalnej odnowy �wiata 44.

Teofanu, zw³aszcza w akcie I, w ko�ciele Myriandrion i w scenach w Z³otym
Pa³acu wydaje siê wznosiæ ponad rzeczywisto�ci¹, jest jakby zawieszona miêdzy
nadan¹ i ceremonialn¹ bosko�ci¹ w³adców, pragnieniem odnalezienia Boga w cz³o-
wieku a otch³ani¹ ludzkiej niemo¿no�ci. Raz � pochylaj¹c siê nad sarkofagiem
b¹d� przywo³uj¹c postaæ Dionizosa czy motyw zstêpowania do piekie³ � zwraca
siê ku �wiatu chtonicznemu, to znów, wstêpuj¹c na tron, pozornie wznosi siê ku
górze. Oscyluje miêdzy boskim mrokiem a o�lepiaj¹cym �wiat³em. Wszak¿e ciem-
no�æ i jasno�æ tworz¹ dope³niaj¹c¹ siê ca³o�æ: w harmonijnej koincydencji mog¹
definiowaæ kategoriê bosko�ci. Jednak uobecniaj¹ nie tylko ideê �rajskiego� du-
alizmu, ale równie¿ burz¹c¹ pierwotny porz¹dek binarn¹ opozycjê, która oznacza
zerwanie ontologicznej ci¹g³o�ci, roz³am, podzia³, grê przeciwieñstw, afirmacjê
i negacjê, dobro i z³o. Opisuj¹ g³êbiê ludzkiej duszy. Mrok Z³otego Pa³acu odzwier-
ciedla �wiat wewnêtrzny bazilissy. Tylko w najg³êbszym zakamarku duszy, w owej
�wewnêtrznej twierdzy�, mo¿e zdarzyæ siê co� najbardziej niezwyk³ego: spotkanie
z Absolutem, Bogiem, wymarzonym przez Teofanu Dionizosem 45. Bazileus Nike-
for potwierdza psychiczny charakter bizantyjskich przestrzeni w dramacie: �Grze-
chem staje siê wola, która nie wychodzi ze Z³otego Pa³acu marzeñ� (M 112).

Na opozycji góry i do³u, dnia i nocy, �wiat³a i ciemno�ci oparta jest poetyka
misterium. Tote¿ przestrzeñ w dramacie Miciñskiego nie jest tylko sztafa¿em, ale
wspó³tworzy wizjê cz³owieka-boga: �Spójrz w Twoj¹ duszê � jest w niej �wiat³o
i ciemno�æ, otch³añ i gwiazdy, zwierzê na czterech nogach i Cherubim z skrzyd³ami
bez liczby � wszystko to zwie siê w Tobie � Cz³owiek!� (M 83) � mówi do Teofanu
Roman Melodos. Ruch wertykalny opisuje wedle symbolistów istotê aksjologiczne-
go prze¿ycia, zdolno�æ do duchowej przemiany, podkre�la twórcze mo¿liwo�ci cz³o-
wieka. W istocie rekonstruuje labirynt wewnêtrznych doznañ i wahañ bazilissy, po-

43 Zob. J. H a n i, Symbolika �wi¹tyni chrze�cijañskiej. Prze³. A. Q. L a v i q u e. Kraków 1998,
s. 34.

44 W literaturze mistycznej �wi¹tynia czy miasto pojmowane jako ��wiête centrum�, wype³nio-
ne �wiat³em, b³yszcz¹ce klejnotami s¹ przedstawione jako trudny do osi¹gniêcia idea³, cel wêdrów-
ki. Zob. W. G u t o w s k i, Chaos czy ³ad? (Symbolika reintegracji we wczesnej twórczo�ci Tadeusza
Miciñskiego). W zb.: Studia o Tadeuszu Miciñskim, s. 244�245. W Bazilissie Teofanu ��wiête cen-
trum� jest przestrzeni¹ zastan¹, miejscem �wiêto�ci skodyfikowanej i nieautentycznej, stanowi za-
tem punkt wyj�cia w poszukiwaniu doskona³o�ci. Jest idea³em, lecz à rebours.

45 Postrzeganie duszy jako wewnêtrznej budowli, zamku, twierdzy pojawia³o siê w pismach
m.in. Teresy od Jezusa (z Avili) czy u Mistrza Eckharta. Miciñski t³umaczy³ pisma Teresy z Avili. Na
podobieñstwa motywów wskazuje M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  w podrêczniku Literatura
M³odej Polski (Warszawa 1992, s. 164).
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trzebê osi¹gniêcia idea³u. W Bizancjum kojarzone z ide¹ bosko�ci pojêcia w³adzy
i pañstwa znalaz³y siê w sposób naturalny w wiêzach ortodoksji i uleg³y petryfika-
cji. Cesarstwo wszak istnieje z woli Boga i opiera siê na ³asce Niebios: po co wpro-
wadzaæ jakiekolwiek zmiany? 46 Idea paralelizmu monarchy i Boga nie zak³ada³a
automatycznie sakralizacji osoby cesarza ani tym bardziej nie obdarza³a go �mesja-
nistyczn¹ rol¹�, przyznawa³a mu jednak szczególny charyzmat, dziêki czemu bazi-
leus móg³ byæ traktowany jak osoba nadprzyrodzona, której czyny nie podlegaj¹
ludzkiemu s¹dowi. By³ pomazañcem Bo¿ym 47. Charyzmatyczny charakter impera-
tora przejawia³ siê w rozbudowanych ceremoniach dworskich 48. Tote¿ w przestrze-
ni Bizancjum nie mo¿e siê dokonaæ restytucja kosmicznej harmonii. Teofanu, chc¹c
zrewolucjonizowaæ swoje królestwo i odnowiæ pojêcie �cz³owieka�, musi utrzymaæ
w³adzê, a ta narzuca udzia³ w mistyfikacji ceremonia³u i wymusza poddanie siê pa-
nuj¹cym w pañstwie, znienawidzonym mechanizmom; implikuje konieczno�æ do-
puszczania siê zbrodni, odrzucenia ludzkich norm i po�wiêcenia siebie, czyli usta-
nowienia indywiduum jako jedynego probierza warto�ci. Radykalne, oczyszczaj¹ce
dzia³ania � odrodzenie przez ofiarê i krew � wydaj¹ siê mo¿liwe i skuteczne tylko
o tyle, o ile wykorzystaj¹ obowi¹zuj¹ce, oparte na teokracji, formalizmie i �teologii
imperialnej� zasady 49. Bohaterka uczestniczy w dialektycznym misterium w³adzy
i cz³owieczeñstwa, w którym tak naprawdê nie mo¿e � choæ taka jest jej intencja �
zwyciê¿yæ odnowione, prawdziwe ¯ycie. Afirmacja ¿ycia stawia bazilissê w sytu-
acji tragicznej. Tylko wzniesienie siê ponad profanicznym �do³em� daje szansê
osi¹gniêcia pe³ni, ale droga ku owej pe³ni wiedzie przez destrukcjê.

Brat Teofanu, Choerina, reprezentuj¹cy w dramacie pierwiastek zniszczenia,
powiada: �My oba wê¿e, tylko ¿e Ty wznosisz siê do ksiê¿yca, ja pe³zam w�ród
zad¿umionej, przemierz³ej, realnej ojczyzny�. Równocze�nie zauwa¿a, ¿e �wiel-
ko�æ ma w sobie co� k³óc¹cego siê z pojêciem ¿ycia� (M 131), i jednoznacznie
uto¿samia j¹ z w³adz¹. Zgodnie z zasad¹ analogii odpowiednikiem �góry�, bosko-
�ci, nieba w makrokosmosie jest królewski tron w rzeczywisto�ci ziemskiej. W ar-
chitekturze bizantyjskich pa³aców cesarskich sala tronowa stanowi³a wzór dla chrze-
�cijañskiej bazyliki, przeznaczonemu na tron miejscu w apsydzie odpowiada³o
miejsce na o³tarz w bazylice 50. W Z³otym Pa³acu tron stanowi centrum przestrze-
ni. Przyjrzyjmy siê imponuj¹cej ewokacji Miciñskiego:

46 Zob. Bizancjum. Wstêp do cywilizacji wschodniorzymskiej. Oprac. N. H. B a y n e s,
H. S. L. B. M o s s. Prze³. E. Z w o l s k i. Warszawa 1964, s. 9, 119�126.

47 �Basileús� (gr.) � król, wódz, w³adca, cesarz. W Bizancjum nazwa �basileus� by³a przyjmo-
wana jako okre�lenie funkcji najwy¿szego w³adcy (metaforycznie mog³a byæ odnoszona do Boga).
Bizantyjski bazileus wystêpowa³ jako prawny nastêpca rzymskich imperatorów. �Basilissa� (gr.) �
królowa, ¿ona archonta-króla. Zob. S³ownik grecko-polski. Red. Z. A b r a m o w i c z ó w n a. T. 1.
Warszawa 1958, s. 418, 419. � Ksiêga imion �wiêtych. Oprac. H. F r o s, F. S o w a. T. 1. Kraków
1997, s. 375, 379. � A. U s p i e n s k i, W. M. ¯ y w o w, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakraliza-
cji monarchy w Rosji. Prze³., wstêp H. P a p r o c k i. Warszawa 1992, s. 20.

48 U s p i e n s k i, ¯ y w o w, op. cit., s. 14 n. W przypisach (s. 121) autorzy podkre�laj¹ istotny
fakt: otó¿ �wiele zewnêtrznych oznak charyzmatu cesarza powsta³o nie w rezultacie przeniesienia
na imperatora ceremonia³u cerkiewnego, ale w rezultacie odwrotnego procesu � rozwój liturgii w IV�
V wieku w du¿ym stopniu polega³ na przenoszeniu do cerkwi zwyczajów dworu bizantyjskiego�.

49 Zob. G u t o w s k i, Wprowadzenie do Xiêgi Tajemnej, s. 114.
50 H a u s s i g  (op. cit., s. 207�208) zastrzega jednak: �Je¿eli w epoce Konstantyna pa³ac cesar-

ski by³ wzorem dla budowli ko�cielnych, to dla czasów Justyniana i jego [...] nastêpców mo¿na
chyba to zestawienie odwróciæ [...]. Z³ota Sala Tronowa by³a jeszcze w X wieku punktem central-
nym cesarskiego zespo³u pa³acowego [...]�.
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Nad tronem kr¹g zodiakalny iskrzy od ca³ej Golkondy kamieni. Te siedem lamp z³otych
na ³añcuchach � s¹ to planety okr¹¿aj¹ce tron bazileusa � Na �cianie [...] ogl¹daæ mo¿ecie
wspania³e, gro�ne wizje Apokalipsy: piek³o id¹ce za �mierci¹! siedmiog³owa hydra zwyciê¿a
�wiêtych! [...] Anio³ otch³ani z ³añcuchem!... [M 137]

Ponad tronem bazileusów znajduje siê �zodiakalne, wklês³e lustro�. Wyobra-
¿enie zodiaku materializuje cykl niebieski, Objawienie naturalne Boga w czasie
i przestrzeni. Bóg za�, jako S³owo Wieczne i S³oñce Sprawiedliwo�ci, spoczywa
na tronie 51.  Rozpoznawalny Król-Bóg z Apokalipsy daje gotowy obraz chwa³y,
stanowi w Bazilissie punkt odniesienia dla wizerunków nadcz³owieka, który albo
stanie siê Bogiem, albo � jak to obrazowo uchwyci³ Rüdiger Safranski � �runie
w banalno�æ� 52. Autor Nietoty przetwarza �wiat konkretnych kultów religijnych.
W opowie�ci o istocie afirmuj¹cej ¯ycie i pragn¹cej przebóstwiæ doczesno�æ Bóg
staje siê po prostu bogiem nowej, synkretycznej religii.

W dramacie Miciñskiego intronizacja, wst¹pienie na tron zapowiada upadek:
�Ty z tronu siê o�lizgniesz po krwawym dywanie naszych ³ez� (M 33) � prorokuje
ksiê¿niczka Teodora. Otoczenie odbiera Teofanu przez pryzmat wertykalnego ru-
chu: od wyniesienia-ubóstwienia po str¹cenie-nienawi�æ. Bazileus Roman wyzna-
je �Wszystko, co uczyni³em dla Ciebie, jest tak ma³o! [...], aby� czu³a siê ju¿ tu na
ziemi wniebowziêt¹!� (M 29). Wódz Arabów, Seif Eddewlet, deklaruje: �Ca³e moje
królestwo oddam za Medynê, a Medynê za Ciebie� (M 48). Lud jednak nienawidzi
trucicielki, kobiety-upiora i blu�niercy. Sama Teofanu nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e �ka¿-
de wst¹pienie na tron jest procesj¹ ¿ywych trupów w ciemne mury klasztoru�
(M 30), czyli implikuje sytuacjê po�wiêcenia � ofiary na o³tarzu w³adzy.

W dramacie Miciñskiego bazilissa dysponuje kobiecym urokiem i wewnêtrz-
n¹ energi¹, pozwalaj¹c¹ jej manipulowaæ otoczeniem. Bazileus Roman przyznaje:
�jestem dziecko dr¿¹ce przed tajemnicz¹ groz¹ Twojej duszy � otru³em ojca jako
Twój niewolnik, chocia¿ mi s³owem jednym nie rozkaza³a�� (M 17). Bazilissa
sama sankcjonuje ów czyn, pos³uguj¹c siê etyk¹ �poza dobrem i z³em�: �To by³a
hekatomba najwy¿sza mi³o�ci, do której siê wznios³o serce Romana� (M 162).
Równie¿ na rozkaz Teofanu cesarz zes³a³ do klasztoru swoich piêæ sióstr i oddali³
z pa³acu matkê. Po tajemniczej i przedwczesnej �mierci Romana II bazilissa zo-
sta³a ¿on¹ bizantyjskiego wodza, Nikefora Fokasa, który w koñcu pad³ ofiar¹ pa-
³acowego spisku i zdrady Teofanu, wówczas ju¿ kochanki Jana Cymischesa. W tek-
�cie Miciñskiego wyre¿yserowany przez Teofanu spektakl � zdawaæ by siê mog³o
� �banalnych� pa³acowych zbrodni ma g³êbsze uzasadnienie. Wróæmy do Nietz-
schego. Potrzeba odnowy bezpo�rednio wi¹¿e siê z kryzysem cywilizacji. Zakrze-
p³e ¿ycie Bizancjum jest odbiciem owego kryzysu, a Teofanu poprzez destrukcjê
podejmuje próby rozsadzenia zastanego porz¹dku i stworzenia rzeczywisto�ci na-
wi¹zuj¹cej do nietzscheañskiego idea³u jedno�ci z uniwersum. Jest królow¹-wizjo-
nerk¹, a równocze�nie � co tylko z pozoru wydaje siê wzajemnie wykluczaæ � istot¹
wystêpn¹, w sposób bezwzglêdny osi¹gaj¹c¹ dora�ne cele. Teofanu aktem woli po-
konuje przeszkody le¿¹ce na drodze do osi¹gniêcia celu nadrzêdnego, jakim jest
�przeczarowanie� �wiata. Stwarza ona po prostu rzeczywisto�æ na miarê w³asnej
woli i niszczy wszystko, co uwa¿a za niegodne. Wywalcza sobie przestrzeñ dzia³a-

51 Zob. H a n i, op. cit., s. 88�89.
52 S a f r a n s k i, op. cit., s. 312.
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nia, �potêguj¹c siê do tytaniczno�ci� (N 48). W Narodzinach tragedii Nietzsche ja-
sno stwierdza: �co najlepszego i najwiêkszego staæ siê mo¿e udzia³em ludzko�ci, to
zdobywa ona przez wystêpek [...]� (N 48), ale jednocze�nie zastrzega, ¿e cen¹ owej
zdro¿no�ci jest cierpienie. �mia³a jednostka, d¹¿¹c do totalnego poznania istoty �wiata
i ustanawiaj¹c nowe warto�ci, pope³nia wystêpek nawet wobec natury 53.

Immoralizm bazilissy k³óci siê z ide¹ bosko�ci jako no�nikiem dobra, tym sa-
mym filozofia tekstu Miciñskiego, nawi¹zuj¹c do my�li autora Zaratustry, znacz-
nie odbiega od konstruktu filozoficznego rosyjskich symbolistów. W dramacie
Miciñskiego Teofanu jest przedstawiona jako po�redniczka miêdzy cz³owiekiem
a natur¹. Bazileus Nikefor nazywa j¹ wprost Przyrod¹. Zostaje wiêc cesarzowa
uto¿samiona z si³ami wegetacji; zreszt¹ sama kobieco�æ sytuuje j¹ po stronie nie-
�wiadomych instynktów, ziemi, ale i obietnicy nieskrêpowanych rozkoszy. Jej bio-
logizm ma jednak wymiar kulturowy. Kobieta to symbol oznaczaj¹cy zdolno�æ
po�redniczenia miêdzy tera�niejszo�ci¹ a �wiatem nadzmys³owym i mityczn¹ prze-
sz³o�ci¹ 54. Teofanu jest ponadto córk¹ Hellady, pojmowanej w opozycji do �wiata
chrze�cijañskiego � w perspektywie bezmiaru wolno�ci, witalizmu i ekstazy: �Mat-
ka nasza jest ¿ywio³em genialnym, tu³aj¹c¹ siê bachantk¹ bez umar³ego dawno
Dionizosa� (M 26) � podkre�la bazilissa. W dramacie Miciñskiego wielokrotnie
sygnalizowany jest zwi¹zek bazilissy z Dionizosem: �Ty jeste� znowu na tej ziemi
Dionizos kobiecy� (M 59) � konstatuje Choerina. Równocze�nie Miciñski wpro-
wadzi³ do dramatu symbolikê wegetatywn¹: �Moje serce jest rol¹, któr¹ Ty zasiej
w smocze zêby� (M 91) � zwraca siê Teofanu do Jana Cymischesa; pojawia siê
w tek�cie motyw kwiatów jako cecha solarnego i agrarnego bóstwa 55. W ten spo-
sób Teofanu wi¹¿e ze sob¹ pojêcia obfito�ci oraz p³odno�ci. Jej w³adza � królew-
sko�æ i bosko�æ � mog³aby tym samym staæ siê gwarantem porz¹dku i kosmicznej
harmonii, co dodatkowo potwierdzaj¹ liczne porównania bazilissy do S³oñca.

Motywy solarne stanowi¹ atrybut króla-mediatora, ³¹cz¹cego niebo i ziemiê,
wspó³tworz¹ te¿ mit reintegracji. Bóstwem solarnym jest Dionizos 56. Solaryzm
Teofanu (�¿ywe S³oñce�) ma w tek�cie sw¹ antytezê � Bizancjum (�martwe S³oñ-
ce�). Chc¹c pokonaæ bizantyjsk¹ ortodoksjê bazilissa ods³ania jedn¹ z masek Dio-
nizosa. Wskazuje na tê interpretacjê mitu dionizyjskiego, która wi¹¿e go z kultem
solarnego króla, ale zarazem nie spe³nia podstawowego kryterium, decyduj¹cego
o tym, ¿e mit móg³by siê wype³niæ. Teofanu jest kobiet¹ � nosicielk¹ przedwiecz-
nych tajemnic, wci¹¿ szukaj¹c¹ uzupe³nienia, czyli króla-mê¿czyzny 57. Tymcza-

53 Najtragiczniejszym przyk³adem �przeciwnaturalnej zdro¿no�ci� s¹ losy Edypa. Postaæ tê
Nietzsche interpretowa³ jako jedn¹ z masek Dionizosa. Zob. N 46.

54 Zob. G. D u r a n d, Wyobra�nia symboliczna. Prze³. C. R o w i ñ s k i. Warszawa 1986, s. 47 n.
55 Zob. mit o Kadmosie w: R. G r a v e s, Mity greckie. Prze³. H. K r z e c z k o w s k i. Wstêp

A. K r a w c z u k. Warszawa 1982, s. 175.
56 Podobnie jak Apollo, Attis, Mitra czy Herkules. Motyw s³oñca bywa kontaminowany z ele-

mentem heroicznym, ale jest równie¿ symbolem w³adzy cesarskiej. Cesarz bizantyjski posiada³ ten
sam atrybut co bóg S³oñce: aureolê. Kontaminacja motywów dionizyjskich i kultu solarnego króla
pojawia siê u  W. I w a n o w a  w dramacie Tantal oraz w misterium F. S o ³ o g u b a  Liturgija mnie.
Król s³oneczny jest �figur¹ boga zwyciê¿aj¹cego chaos�. Zob. C y m b o r s k a - L e b o d a, op. cit.,
s. 164. � F r a z e r, op. cit., s. 152, 300�301. � H a u s s i g, op. cit., s. 193. � B u r k e r t, op. cit., s. 149.

57 Kobieco�æ ewokuje kategoriê bierno�ci, zachowawczo�ci, czyli wola dzia³ania bazilissy jest
cech¹ mêsk¹. U Iwanowa czytamy: �¿enszczina nositielnica kulta�. Teofanu jednak podkre�la sw¹
kobieco�æ, jak i konieczno�æ posiadania mêskiego partnera. Zob. C y m b o r s k a - L e b o d a, op.
cit., s. 215.
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sem nie jest w stanie jej dorównaæ ani Roman II, ani Nikefor Fokas, ani Seif Eddew-
let. Przechytrza j¹ Jan Cymisches, natomiast Nieznany Rycerz okazuje siê mrzonk¹.
Teofanu pragnie wiêc zjednoczenia z samym Dionizosem. Chocia¿ bazilissa jest
postrzegana jako solarny bogocz³owiek, a zarazem sama pozuje na wojownika i s³o-
necznego króla � wszak przebiera siê w zbrojê herosa i deklaruje: �Kiedy mnie ju¿
wszystko opuszcza, On (Helios) jest zawsze ze mn¹� (M 114) � to archetyp odrodze-
nia pozostaje w sferze z³udzeñ i fantazji cesarzowej, która nie spotyka godnego sie-
bie partnera. Kontaminuj¹ca pojêcie p³odno�ci ze �wiatem chtonicznym kobieco�æ
nie stanowi jednak zapory definitywnie wykluczaj¹cej spe³nienie owego mitu 58. Na
przeszkodzie stoi przede wszystkim koincydencja immoralizmu i mistyfikacji, dia-
lektyczna migotliwo�æ idei, które przekszta³caj¹ siê w swoje przeciwieñstwa.

Okrucieñstwo jest wpisane w porz¹dek natury. Otch³añ pod�wiadomo�ci obej-
muje zwierzêce instynkty i biologiczn¹ aktywno�æ. Przyroda funduje cz³owieko-
wi odwieczne misterium p³odno�ci i �mierci, daje lekcjê determinizmu. Teofanu
wyuczy³a siê tej lekcji na pamiêæ, nie przekre�li³a swych zwi¹zków z natur¹. Ale
tak naprawdê bohaterkê dramatu Miciñskiego fascynuj¹ niezg³êbione fundamenty
istnienia. Motywacje zbrodni Teofanu nie maj¹ wiêc charakteru biologicznego, s¹
wyzwaniem rzuconym panuj¹cemu porz¹dkowi i Bogu. To bynajmniej nie ludz-
kie zwierzê ukrywaj¹ce siê pod mask¹ Dionizosa ani te¿ nie kolejny w dziejach
ludzko�ci sadystyczny despota dopuszcza siê zbrodniczych czynów, ale cz³owiek
�wiadomie zrywaj¹cy z Chrystusem. Moment odrzucenia Chrystusa rozpoczyna
misterium ¿ycia bazilissy, zbrodnie s¹ jego kulminacj¹. �wiadome czynienie z³a
staje siê momentem inicjacji, maj¹cym otwieraæ drogê ku metafizycznej wolno�ci.
Czy¿by zatem prawda o cz³owieku i �wiecie ods³ania³a siê za spraw¹ rozumu i ra-
cjonalnej akceptacji zbrodni jako �rodka prowadz¹cego do okre�lonego celu?

¯ycie-misterium bazilissy Teofanu polega na intensyfikacji woli i d¹¿eniu do
poznania �grozy jednostkowego istnienia�, owej mrocznej i wolnej od mistyfikuj¹-
cych wp³ywów kultury strony swojego �ja�. Takie poznanie siebie stanowi podsta-
wowy warunek cz³owieczeñstwa. Uwolnienie zwierzêcych instynktów jest sposo-
bem odkrywania wewnêtrznej prawdy o samym sobie, ale jednocze�nie uzmys³awia
istnienie wy¿szych uczuæ, a tak¿e metafizycznych i etycznych postulatów. Sfera
�wiadomo�ci, wi¹¿¹ca intuicjê, zmys³y, rozum i wolê, zosta³a w Bazilissie Teofanu
okre�lona mianem Ja�ni. Wiedza, która krystalizuje siê w prze¿yciu z³a, jest wiedz¹
tragiczn¹, samo pragnienie jej zg³êbienia czyni z bohaterki ofiarê, która poprzez swoje
czyny i uporczywe potwierdzanie swego boskiego statusu skazuje siebie na totaln¹
alienacjê i odpersonifikowanie: �Jestem sama [...]. Ja�ñ w pustyni, kuszona przez
Nico�æ� (M 174). Samotno�æ daje pocz¹tek prze¿yciu metafizycznemu. �Lot z g³o-
w¹ pogr¹¿on¹ w dó³� (M 59) ku wnêtrzu ziemi to symboliczna podró¿ na spotkanie
z Dionizosem, postrzeganym jako �Bóg Hadesu�. Dla Teofanu ruch w dó³ stanowi
bezwzglêdny imperatyw: �Trzeba wci¹¿ g³êbiej i�æ � do piek³a!� (M 120). Jednak
samo pojêcie Ja�ni implikuje dodatkowy sens. Halina Floryñska w pracy Spadko-
biercy Króla Ducha konstatuje: �W prze¿yciu Ja�ni znosi siê przeciwstawienie in-
dywiduum i bytu; Ja�ñ odczuwa siê jako to¿sama z Ja�ni¹ Kosmiczn¹� 59. W przy-

58 Zob. mit Wielkiej Macierzy, Demeter, Izydy.
59 F l o r y ñ s k a, Spadkobiercy Króla Ducha, s. 125. Cz³owiek-Ja�ñ pojawia siê tak¿e w ini-

cjacyjnych powie�ciach Miciñskiego. Jest wcieleniem herosa d¹¿¹cego do etycznej i witalnej odno-
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padku bazilissy Ja�ñ jest siedliskiem zmagañ, które przekszta³caj¹ synkretyzm
osobowo�ci i wewnêtrzny chaos w jedno�æ i kosmos. Stwierdzenie to przemawia
za ponadindywidualnym charakterem prze¿yæ i ofiary bazilissy. Dowodzi, ¿e jej
celem jest autentyczne odrodzenie cz³owieczeñstwa i odnowa �wiata, osi¹gniêcie
idea³u Wielkiej Syntezy.

Teofanu d¹¿y do spotkania z Dionizosem, poszukuje go w zakamarkach swej
pod�wiadomo�ci. Dostrzega w tym najbardziej ziemskim spo�ród bogów odzwier-
ciedlenie prawdy o sobie: �Kiedy bóstwo wstêpuje w cz³owieka, to tylko mira¿;
wiêksza jest rzecz, kiedy cz³owiek staje siê bogiem! najwiêksza, kiedy jest do
g³êbin sob¹ [...]� (M 26). �wiat Ja�ni przynale¿y do rzeczywisto�ci dionizyjskiej.
Wyeksponowana w dramacie Miciñskiego wertykalna kinetyka, odtwarzaj¹ca te¿
i pêd ku zniszczeniu, ma poprzedzaæ moment zjednoczenia Teofanu z Dionizo-
sem. �Za�lubiny� bazilissy z bogiem s¹ bowiem koniecznym warunkiem reinte-
gracji, a tak¿e szans¹ na prawdziwe prze¿ycie metafizyczne i � tym samym � usank-
cjonowaniem pe³ni cz³owieczeñstwa. Wszak �cz³owiekiem jest ten, co znalaz³ swoje
dope³nienie� (M 83). Stan �dope³nienia�, czyli integralno�ci, mo¿na osi¹gn¹æ po-
przez Mi³o�æ 60. Tymczasem najwiêkszym grzechem bazilissy jest mi³o�æ do �mar-
nego cz³owieka�. Teofanu ucieka zatem w iluzjê o mistycznym zjednoczeniu z Dio-
nizosem, a zarazem stara siê powtórzyæ boskie do�wiadczenie. Archetyp odrodze-
nia implikuje sta³y model dzia³ania, podporz¹dkowany rytualnej kinetyce: po
zst¹pieniu, czyli poniesieniu ofiary, tj. symbolicznej �mierci, przychodzi moment
wznoszenia siê, a wiêc zmartwychwstania, pozytywnej aksjologicznie kreatyw-
no�ci. Symbolika zmartwychwstania stanowi wyraz przekonania o mo¿liwym
i uwarunkowanym metafizycznie postêpie ludzko�ci. Bazilissa wype³nia tylko
pierwsz¹ czê�æ swojego misterium-¿ycia 61.

Teofanu jest jednostk¹ wybitn¹, która jednak przecenia sw¹ moc. Aktywizm
bazilissy oddaje antynomiczno�æ i z³o¿ono�æ �wiata wewnêtrznego �solarnego ty-
tana�, a zarazem tragizm istoty, która uwierzy³a w prometejsk¹ cnotê �aktywnego
grzechu�. Bohaterka raz og³asza: �Teraz jestem potwór zrodzony przez Noc: Ma-
donna Piekie³. Krew, morderstwo i bestialskie ¿¹dze...� (M 110), to znów sk³ada
obietnicê: �biorê na siebie wszelkie odkupienie z³a� (M 142); wskazuje bezpo-
�rednio na ofiarn¹, naznaczon¹ cierpieniem kondycjê w³adcy i bogocz³owieka.
Odrzuca tradycyjne systemy religijne, uznaj¹c je za rodzaj niewoli. Przybiera pro-

wy �wiata. Zob. np. powie�æ Xi¹dz Faust. Penetracja pod�wiadomo�ci w poezji wyra�nie opiera siê
na motywie schodzenia w g³¹b � do grot, krypt, sarkofagów, kraterów etc. Problem pod�wiadomo�ci
konotuje wystêpowanie pierwiastka mistycznego (jednostkowa dusza � absolut). Zob. E. K u � m a,
Oksymoron jako gest semantyczny. W zb.: Studia o Tadeuszu Miciñskim, s. 202. � T. L i n k n e r,
Zanim skoñczy³o siê maskarad¹. Ze studiów nad twórczo�ci¹ Tadeusza Miciñskiego. Gdañsk 2003,
s. 227 n. � P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski, s. 171 n.

60 Sam Dionizos nie bêd¹c ani kobiet¹, ani mê¿czyzn¹ (albo zarówno jednym, jak i drugim)
wciela³ ideê pe³ni. W znaczeniu Platoñskim by³ Erosem-mediatorem, bóstwem o podwójnym obli-
czu. W dramacie Miciñskiego mi³o�æ zostaje nazwana �tylko têsknot¹, / aby siê staæ Jednym� (s. 47).

61 W dramacie Miciñskiego model odrodzenia, �unifikacji� jednostki, czyli stawania siê sa-
mym sob¹, odwo³uje siê do symboliki inicjacyjnej, seksualnej i kosmologicznej. Powi¹zanie symbo-
liki �mierci-odrodzenia z erotyzmem (symbolik¹ falliczn¹) tworzy semantykê misterium w jego po-
staci przedchrze�cijañskiej i parateatralnej. Zob. M. E l i a d e: Sacrum � mit � historia. Wybór ese-
jów. Wybór, wstêp M. C z e r w i ñ s k i. Prze³. A. T a t a r k i e w i c z. Warszawa 1993, s. 219�220;
Historia wierzeñ i idei religijnych, s. 208. � C y m b o r s k a - L e b o d a, op. cit., s. 226.
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metejskie pozy 62. Ucieczka od z³a, którego symbolem jest Bizancjum, ewokuje
przej�cie w sferê sacrum, pojmowan¹ jako domena boga Dionizosa. W dramacie
Miciñskiego sakralno�æ ma jednak charakter teatralny, sztuczny, zafa³szowany,
a bohaterka zdaje siê wci¹¿ miotaæ u bram metafizyki niezale¿nie od samotnego
przekraczania kolejnych granic i autentycznego ods³aniania tajemnic swej pod-
�wiadomo�ci, pomimo odkrycia w sobie pierwiastków bóstwa solarnego i bóstwa
chtonicznego.

Metafizyczne poznanie jest atrybutem cz³owieka integralnego. Miciñski uka-
za³ bazilissê Teofanu jako postaæ w ruchu, osobê d¹¿¹c¹ i niedokonan¹. Cesarzo-
wa podkre�la sw¹ wewnêtrzn¹ dynamikê: �Rozmawiasz z pos¹giem, który siê sam
stwarza� (M 93), �zagra¿a mi los wie¿y Babel: / nikt miê nie zechce � ukoñczyæ�
(M 83), �Nie mam granic� (M 92). Ale to niedokonanie mo¿e charakteryzowaæ
cz³owieka bezgranicznie wolnego, który sam dla siebie stanowi zadanie i wyzwa-
nie 63. Cesarzowa wciela ideê nadcz³owieka wierz¹c, ¿e uda jej siê moc¹ w³asnej
wolno�ci stworzyæ Królestwo Bo¿e na ziemi i doprowadziæ do przywrócenia pier-
wotnej jedno�ci. Jej sumienie jest faktem autonomicznym, bazilissa przezwyciê¿a
stadn¹ moralno�æ, gardzi t³umem. Niczym nie krêpowana wolno�æ w ¿yciu docze-
snym nie implikuje jednak osi¹gniêcia wolno�ci metafizycznej. Tym bardziej ¿e
wolno�æ bazilissy wydaje siê pozorna, przypomina niezrealizowany do koñca pro-
jekt warto�ci absolutnej. Bohaterka dramatu Miciñskiego podlega ró¿nym deter-
minizmom. Determinuje j¹ biologia, jej pogarda wobec Chrystusa podszyta jest
fascynacj¹, przejawiaj¹c¹ siê w masochistycznym przywo³ywaniu motywu krzy-
¿a i ukrzy¿owania. Teofanu nie zdradza bezpo�rednio, czy ma jasn¹ �wiadomo�æ,
¿e to Chrystus jest idealnym objawieniem mi³o�ci, w imiê której poszed³ na �mieræ,
ale wyznaj¹c mi³o�æ Janowi Cymischesowi nie apoteozuje ziemskiego wymiaru
uczucia: �wierzê Chrystusowi i Tobie [...]. K³ad¹c siê z Tob¹ w ³o¿u mym, bêdê
s³ucha³a twego serca � jakby rytmicznej spowiedzi wszech�wiata� (M 113�114).
�ród³o pe³nej wolno�ci widzi jednak w Dionizosie. W nim realizuje siê misterium
przyrody i on jest emanacj¹ Woli. Chrystus za�, ods³aniaj¹c twarz cierpi¹cego i upo-
korzonego cz³owieka, odebra³ warto�æ ziemskiemu �wiatu na rzecz enigmatycz-
nego Królestwa Niebieskiego. Tragedia bazilissy rozgrywa siê miêdzy Chrystu-
sem a Dionizosem. Teofanu wyra�nie w opozycji do Nazarejczyka poszukuje for-
mu³y wolno�ci i zbawienia, wiedz¹c zarazem, ¿e to Dionizos �w ekstazie pogr¹¿a
naraz mi³o�ci i  z ³ u d y� (M 82; podkre�l. S. B.). Metafizyczne poznanie i uzyska-
nie pe³ni s¹ nieosi¹galnymi celami w dionizyjskim ¿yciu-misterium. Doczesna
wolno�æ realizuje siê w d¹¿eniu. Byæ mo¿e, zjednoczenie z Dionizosem � osi¹-
gniêcie metafizycznej wolno�ci i wype³nienie mitu reintegracji � dokona siê po-
przez prawdziwy rytua³-misterium.

Tadeusz Miciñski podporz¹dkowa³ scenografiê Bazilissy Teofanu estetyce
�mozaik Wschodu�, zlekcewa¿y³ perspektywê, wyolbrzymi³ i zhieratyzowa³ po-
staci w³adców, którzy nie wtapiaj¹ siê w ornament, a sw¹ nieruchomo�ci¹ kontra-
stuj¹ z ruchomym t³umem-t³em. Odwo³uj¹c siê do sztuki bizantyjskiej stworzy³
rzeczywisto�æ umown¹. Akcja ca³ego dramatu rozgrywa siê w przestrzeni sakral-

62 Wed³ug Nietzschego (N 47) Prometeusz jest jedn¹ z masek Dionizosa. Zarówno Nietzsche,
jak i Iwanow dostrzegli w bohaterze dionizyjskim odzwierciedlenie losów cz³owieka tragicznego.
Zob. C y m b o r s k a - L e b o d a, op. cit., s. 206.

63 Zob. B o n i e c k i, op. cit., s. 26.
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nej (ko�ció³ Myriandrion, kaplica zamku Hades, kapliczka Priapa, Z³oty Pa³ac
kontynuuj¹cy funkcje �wi¹tyni jako przybytku w³adzy) 64, która poprzez dzia³ania
bohaterów raz po raz traci walor �wiêto�ci. Staje siê jednak obrazem dualnego
charakteru �wiata. Bizantyjskie widowisko ceremonia³u, zbrodni i duchowych cier-
pieñ jest odzwierciedleniem ludzkiej rzeczywisto�ci. Steatralizowan¹ cywilizacj¹
rz¹dzi gest, kostium, rola. Machin¹ teatralizuj¹c¹ ludzk¹ rzeczywisto�æ jest histo-
ria, zmuszaj¹ca indywiduum do powtarzania uniwersalnych gestów i nak³adania
masek zak³amuj¹cych osobow¹ prawdê. Bazilissa realizuje wzorzec bizantyjskiej
cesarzowej i kobiety fatalnej. Jej wola samopoznania poprzez demaskowanie fa³-
szu kultury i zdzieranie � zastêpuj¹cych, ale i reprezentuj¹cych wewnêtrzn¹ praw-
dê � masek stanowi próbê wzniesienia siê ponad historiê. Tote¿ bazilissa wype³nia
rolê, a jednocze�nie nie ukrywa swojego �ja�. Objawianie subiektywnych prawd
staje siê równoznaczne z odkrywaniem uniwersalnego porz¹dku �wiata. ¯ycie
Teofanu, zgodnie z jej intencj¹, podlega regu³om rz¹dz¹cym poetyk¹ misterium.
Ale tak naprawdê ca³a rzeczywisto�æ bazilissy przypomina teatr, w którym warun-
ki gry �ci�le okre�li³a historia. Tak oto bohaterka dramatu Miciñskiego znalaz³a siê
w �pu³apce na myszy� � jej los sta³ siê syntetycznym obrazem Bizancjum, miasta
przepychu i zbrodni. Uwolniæ siê z owej matni mo¿na tylko w jeden sposób: po-
przez uniewa¿nienie historii, zanegowanie czasu linearnego, ucieczkê w prze¿y-
cie mistyczne 65.

Poddanie siê ustalonemu rytua³owi odnawia wiarê w uporz¹dkowanie i jed-
no�æ systemu kosmologicznego i sfery profanum. Ma moc prze³amywania cha-
osu. Misteryjne odwo³anie siê do �wiata bogów jest zatem sposobem scalania
sprzeczno�ci 66. Bohaterowie Bazilissy Teofanu maj¹ �wiadomo�æ panowania po-
rz¹dku nadprzyrodzonego i podwójnej � ludzkiej i Boskiej � motywacji wielu zda-
rzeñ. Centralna postaæ dramatu, cesarzowa bizantyjska Teofanu, zosta³a przedsta-
wiona w sytuacji buntu i odrzucenia Chrystusa. Tym samym mit chrze�cijañski
zyska³ tak¹ sam¹ rangê jak mit dionizyjski 67. Rozpoczêcie obrzêdu misterium w dra-
macie Miciñskiego oznacza pocz¹tek �wiadomego dochodzenia do prawdy, która
jednak jest odmiennie definiowana przez ró¿ne postaci dramatu i wobec której
bohaterowie maj¹ sprzeczne oczekiwania.

Bazilissa nie uczestniczy w pocz¹tkowej fazie misterium. Otoczony t³umem
bazileus Nikefor odmawia modlitwy za zmar³ych, tak¿e za Teofanu, która zapad³a
w przypominaj¹cy �mieræ letarg. Nieobecna na sarkofagu cesarzowa pobudza
wyobra�niê t³umu: �Umar³¹ by³a, a jako u �wiêtej cia³o nie podlega³o zepsuciu�
(M 69) � g³osz¹ zebrani. Jednak wiara w �wiêto�æ Teofanu zostaje szybko podwa-
¿ona, kontrapunktem jest opowie�æ o posêpnym �³owcy dusz�, Dionizosie Zegreu-
sie. W czasie rytua³u t³um poddaje siê mistyfikacyjnym dzia³aniom hierofantów:
raz s³uchaj¹c bazileusa Nikefora, to znów prze³o¿onego klasztoru Wszegarda ba-

64 Zob. R z e w u s k a, op. cit., s. 125.
65 G u t o w s k i  w przywo³ywanym tu ju¿ artykule Chaos czy ³ad? (s. 229) stawia trafn¹ tezê:

�mistycyzm [jest] najradykalniejsz¹ postaci¹ wyemancypowania ludzkiej �wiadomo�ci spod praw
¿ycia historycznego�.

66 Zob. R. T u t a k, Przeciwstawienie: teatr a rytua³. �Dialog� 1978, z. 9, s. 119.
67 W chrze�cijañskim misterium centraln¹ pozycjê zajmuje Jezus Chrystus. Zob. m.in. A. Z i o-

³ o w i c z, �Misteria polskie�. Z problemów misteryjno�ci w dramacie romantycznym i m³odopol-
skim. Kraków 1996, s. 13.
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lansuje miêdzy wiar¹ w �kochaj¹c¹ Chrystusa� cesarzow¹ a przekonaniem o jej
demonicznym wcieleniu jako bogini nag³ego zgonu. Dopiero pojawienie siê Teo-
fanu rozpoczyna w³a�ciw¹ liturgiê. Schodz¹ca do groty Marii Medei bohaterka
�z pêkiem dzikich kwiatów nad g³ow¹� przypomina Persefonê 68. Z³o¿enie jej
w trumnie tu¿ �nad wej�ciem do piekie³� i skazanie na �mieræ ma sugerowaæ wta-
jemniczanym, co jest nadrzêdnym celem rytua³u � ratowanie duszy kobiecego Dio-
nizosa i potencjalne zwyciêstwo Chrystusa nad z³em. Ale w tym¿e misterium Chry-
stus jest �urzêdnikiem pañstwowym�, znakiem oficjalnej religii ortodoksyjnej 69,
ofiara Teofanu przywodzi za� na my�l zwyk³¹ egzekucjê. Przed str¹ceniem w ot-
ch³añ ratuje bazilissê wie�æ o jej macierzyñstwie, które ujawnia ukryty, nieskoñczo-
ny i odnowiony wymiar ¿ycia. W misterium zabrak³o obrzêdowego pojednania, po-
staci nie tworz¹ jednolitej i po³¹czonej mistyczn¹ wiêzi¹ spo³eczno�ci, widaæ miê-
dzy nimi wyra�ny rozd�wiêk. Dla niektórych uczestników poszukiwania religijne
nie stanowi¹ motywacji rytualnych gestów. Cynicznie zak³adaj¹ oni maski uczniów
Orfeusza. Charakteryzuje ich intelektualna kontrola nad sytuacj¹ oraz metateksto-
wa �wiadomo�æ 70. Poprzez misterium mog¹ preparowaæ �prawdê� dla t³umu 71.
Pozbawieni s¹ dionizyjskiego ducha. Jednak bazilissa Teofanu nie bierze udzia³u
w dionizyjskiej maskaradzie, lecz naprawdê uczestniczy w tajemnicy misterium.

Ucharakteryzowany na Chrystusa Roman Melodos jako dionizyjski prorok-
-Orfeusz wiedzie misteryjny orszak, korowód Mi³o�ci i �mierci 72. Przywo³anie
postaci trackiego herosa niesie ze sob¹ kilka znaczeñ: jest on równocze�nie kap³a-
nem, poet¹-magiem i idea³em kochanka. Uciele�nia powrót do mitycznej jedno-
�ci, po³¹czenie tego, co materialne, spirytualne i kosmiczne. Jego zej�cie do pie-
kie³ wyra¿a d¹¿enie do ukrytych prawd, symbolizuje zdolno�æ mediacji miêdzy
�wiatem ¿ywych a �wiatem umar³ych, a zarazem idealizuje mi³o�æ, która staje siê
stopniem wtajemniczenia 73. Orfeusz jest jedn¹ z figur Dionizosa i jego alter ego 74.
Wyra�nie zasygnalizowany pierwiastek orficki rytua³u odzwierciedla zatem sens
dzia³añ cesarzowej.

W misterium liturgiczne pie�ni sublimuj¹ siê w obrazy �wiata nadzmys³owe-
go, staraj¹ siê opisaæ istotê niepokoj¹cej magii Teofanu: coincidenta oppositorum.
Sama bazilissa w swym symbolicznym grobie odkrywa zapowied� nowego istnie-
nia i perspektywê wolno�ci. Tote¿ sarkofag staje siê równie¿ kolebk¹, a postaæ
bazilissy kumuluje w sobie jednocze�nie cechy Persefony i Zegreusa. Teofanu

68 Wed³ug religii orfickiej Persefona urodzi³a Dionizosa w jaskini. Tam te¿ zosta³ on intronizo-
wany na króla �wiata, a nastêpnie zamordowany i poæwiartowany przez Tytanów. Zabójstwo by³o
warunkiem ponownego o¿ywienia. Zob. K e r e n y i, op. cit., s. 265�226.

69 Zob. Z i e j k a, op. cit., s. 296.
70 Wszegard mówi: �Zamiast Misterium powinien tu siê odbyæ trybuna³ religijny�; Choerina:

�Monarchosie � dozwól [...], aby [...] mog³o tu przyj�æ inne, Satyrowe Misterium� (M 71); bazileus
Nikefor: �Teraz Misterium skoñczone� (M 81).

71 Misterium staje siê pretekstem do manipulacji i prób¹ skompromitowania bazilissy. Przyk³a-
dy mo¿na mno¿yæ: ksiê¿niczka Teodora w przebraniu bazilissy spotyka siê z uwiêzionym Cymi-
schesem; sam Jan Cymisches ma odegraæ rolê Dionizosa przed Teofanu. Bazileus Nikefor mówi:
�(do siebie) [...] Cymisches �le zamkniêty, tu korzysta z wyj�cia, a zbroja jego tu wisi jako wotum. /
(g³o�no) Widzia³em sam cieñ Zegreusa� (M 82).

72 Orfeusz to wed³ug tradycji literackiej poprzednik kap³anów Chrystusa. Zob. S i w i e c, op.
cit., s. 131.

73 Ibidem, s. 12�14.
74 Zob. J. K o t t, Zjadanie bogów. I nowe eseje. Kraków 1999, s. 198.
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podobnie jak Persefona traci swoje dziecko, odkrywaj¹c prawdziw¹ otch³añ cier-
pienia. Bazilissa wszak pragnie byæ Wiedz¹c¹, d¹¿y do rozpoznania tragicznych
i mrocznych zagadek ¿ycia. Jest gotowa skazaæ siebie na �boskie wspó³-cierpienie�.
Bohaterka dramatu Miciñskiego w trakcie misterium spotyka Dionizosa. Moment
epifanii, a zarazem przemiany ontologicznej Teofanu symbolizuje �s³up têczowych
ogni� (M 94) 75. Ale jej misterium to subiektywna kreacja, bêd¹ca dla innych wci¹¿
tylko okazj¹ do szalbierstwa 76. W obrzêdzie tym do�wiadczenie boskiego objawie-
nia i zbli¿enie do transcendentnego wymiaru ¿ycia przenikaj¹ siê z ziemsk¹ intryg¹.
Misterium staje siê polem paradoksalnej walki miêdzy tajemn¹ i nieczyst¹ si³¹, uoso-
bion¹ przez lucyferyczn¹ postaæ Teofanu, a profanicznym z³em, reprezentowanym
przez te postaci, które nie podporz¹dkowa³y siê �likwiduj¹cym� linearny czas me-
chanizmom mitu i s¹ dalej nieciekawymi prawdy o sobie samych marionetkami hi-
storii. Misterium bazilissy koñczy siê jej pora¿k¹ w czasie historycznym.

Badacze zajmuj¹cy siê twórczo�ci¹ Miciñskiego, podkre�laj¹c nadcz³owieczeñ-
stwo, lucyferyzm i dionizyjsko�æ bazilissy Teofanu, eksponowali równie¿ bezsku-
teczno�æ jej dzia³añ 77. Bazilissa bowiem próbuje odnowiæ mityczn¹ jedno�æ �wiata,
pragnie dociec ludzkich prawd i powo³aæ jaki� spójny wymiar aksjologiczny � ta-
jemnicz¹ religiê �wspólnej drogi ku szczê�ciu�, poddaj¹c siê jednocze�nie dionizyj-
sko rozpêtanym namiêtno�ciom. �S³oneczny król� raz po raz ods³ania sw¹ si³ê fatal-
n¹ i okazuje siê niszcz¹cym bogiem-p³omieniem, który w swej misji wobec ludzko-
�ci neguje gotowe systemy religijne i kulturowe; staje siê centrum chaosu.

Zdolno�æ przeobra¿enia, kontaktu z natur¹ i z w³asnym, g³êbokim �ja� tworz¹
ludzkie oblicze Teofanu, na które Bizancjum jako ��rodowisko dziejowo znieru-
chomia³ej kultury� nak³ada maski � znaki petryfikacji, fa³szu, zaprzeczenia witali-
zmu i rado�ci. Teofanu skupia w sobie mity ró¿nych kultur, tworz¹c uniwersaln¹,
wychodz¹c¹ ponad principii individuationis, historiê cz³owieczeñstwa. Jako Dio-
nizos i Chrystus, Afrodyta i Persefona jest no�nikiem �cieraj¹cych siê warto�ci
i budz¹cych têsknotê form idealnych. W koñcu staje siê tym, czym pragnie byæ:
mitem-syntez¹, opowie�ci¹ o bóstwie, które w poszukiwaniu doskona³o�ci ewolu-
uje, rozdziela siê na wiele zmiennych postaci, stanów i w³asno�ci; urz¹dza i po-
rz¹dkuje �wiat 78. Bazilissa uosabia jednak niedokoñczon¹ historiê Dionizosa: bez
perspektywy odrodzenia i mo¿liwo�ci zrekonstruowania idealnego uniwersum.
S³owo �Dionizos� samo w sobie nie posiada mocy zaklêcia. Jest znakiem w�ród
wielu znaków. W Narodzinach tragedii Nietzsche wysun¹³ obiecuj¹c¹ tezê, i¿ po-
wrót do pierwotnej Jedni jest mo¿liwy poprzez wspólny obrzêd. W Bazilissie Teo-
fanu nawet próby porozumienia i nazywania rzeczy koñcz¹ siê fiaskiem. Logos,
Wielkie Wszystko, ikona, mit � powinny za�wiadczaæ o jedno�ci �wiata zmys³o-
wego i nadzmys³owego, a nie po�redniczyæ czy tylko oznaczaæ. Tymczasem S³o-
wo przesta³o byæ rzeczywisto�ci¹, zerwa³a siê wiê� miêdzy znacz¹cym i znaczo-

75 W tradycji antycznej ognist¹ epifani¹ by³o ukazanie siê Zeusa nimfie Semele. W³a�nie z Se-
mele narodzi³ siê drugi Dionizos (pierwszy to rozszarpany przez Tytanów Zegreus � syn Persefony),
zwany w tradycji rzymskiej Bakchusem. W misterium Bie³ego Priszedszyj motyw epifanii tworz¹
ob³ok i s³up ognisty, bêd¹ce asocjacj¹ do biblijnego s³upu ognia i ob³oku, które prowadzi³y Moj¿e-
sza na pustyni. Zob. C y m b o r s k a - L e b o d a, op. cit., s. 115.

76 Eksponuje ten w¹tek R z e w u s k a  (op. cit., s. 143).
77 Zob. np. przywo³ane tu prace F l o r y ñ s k i e j, G u t o w s k i e g o  i   R z e w u s k i e j.
78 Zob. K o t t, op. cit., s. 199�200.
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79 P. Florenski mówi o �upadku w semiotykê�, ale �rajska presemiotyka� jest stale przypomi-
nana w religii. Zob. W. P a n a s, Pos³owie. W: F l o r e n s k i, op. cit., s. 212, 216.

80 ¯ycie jako uwznio�laj¹ce materiê misterium pojawia siê tak¿e w powie�ciach Miciñskiego.
Na ten temat zob. J. I l l g, Przestrzeñ inicjacji w powie�ciach Tadeusza Miciñskiego. W zb.: W krê-
gu M³odej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej . Red. M. Stala, F. Ziejka. Kra-
ków 2001, s. 278 n.

81 Tezê tak¹ postawi³ Z i e j k a  (op. cit., s. 300). Wizja S³owian, zdolnych do zjednoczenia
zatomizowanej rzeczywisto�ci, pojawia siê ju¿ w my�li W. So³owiowa.

nym 79. �wiat utraci³ metafizyczn¹ podstawê, cz³owiekowi pozosta³ labirynt pojêæ,
znaków, systemów i teorii. Uto¿samiana przez kap³anów Wschodu z Logosem,
bazilissa wyra¿a têsknotê za pierwotnym porz¹dkiem, powiada: �Do kwiatu gin¹-
cego mówiê: zwiêdnij!� (M 21). Chce, aby S³owo sta³o siê rzeczywisto�ci¹. Boha-
terka nie potrafi jednak wcieliæ wizji ze Z³otego Pa³acu swych marzeñ. Obna¿aj¹c
najni¿sze instynkty, wnikaj¹c w najg³êbsze pok³ady pod�wiadomo�ci, odkrywa
praobraz cz³owieka, ale nie u�wiêcony pierwotn¹ bosko�ci¹. D¹¿enie i dzia³ania
Teofanu polegaj¹ na zdzieraniu zas³on i masek. Za kurtyn¹ pozoru znajduj¹ siê
jednak¿e kolejne warstwy o�lepiaj¹cych, odbijaj¹cych i deformuj¹cych rzeczywi-
sto�æ �tarcz z³ot�, luster i mozaik. Postrzegane przez ten pryzmat postaci (przed-
stawiciele dworu, pospólstwo, przybysze z obcych krain) symbolizuj¹ �wiat zdez-
integrowanych warto�ci. Bizancjum jako cywilizacyjne centrum i spadkobierca
staro¿ytnej Grecji jest jednocze�nie figur¹ aksjologicznego spustoszenia i struktu-
r¹ likwiduj¹c¹ metafizykê. W tej przestrzeni nawet misterium podlega prawom
schematyzacji. S³owo za� staje siê �organem� � zamkniêtej na byt � �wiadomo�ci.
Samo ¿ycie bazilissy przywodzi na my�l misteryjny rytua³. W jego plan wpisuj¹
siê podstawowe ludzkie do�wiadczenia, takie jak mi³o�æ, macierzyñstwo, �mieræ,
cierpienie i walka z przeciwno�ciami 80. Ale tak¿e przekraczanie granic moralnych
i dzia³ania destrukcyjne. Proklamowanie tu i teraz w³adzy bogocz³owieka nie sa-
kralizuje teatralnej przestrzeni Bizancjum, chocia¿ niweluje kategorie przesz³o�ci
i przysz³o�ci. Natomiast obrzêdowo�æ, wtajemniczenie, wizyjno�æ misterium w po-
³¹czeniu z orgiastyczn¹ b³azenad¹, wyzwoleniem najni¿szych instynktów i gr¹
pozorów tworz¹ karykaturê sacrum. W �skoñczonej� rzeczywisto�ci Bizancjum
Teofanu prezentuje kreatywno�æ, �nieskoñczony�, �niedokonany� charakter. Bo-
haterka dramatu ma �wiadomo�æ iluzoryczno�ci swych poczynañ. Gra w tragedii
ambiwalencji i antynomii: jest wolna i zniewolona, królewska i upiorna. Kondy-
cjê bazylissy ujmuj¹ te¿ s³owa Nieznanego Rycerza z misterium:

Kamienne nieme Sfinksy! Z wielkiej ponurej terasy
na smutn¹ ziemiê patrzê, pe³n¹ weso³ych mi³ostek,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
[...] Tysi¹ckroæ rozwi¹¿ê
zagadkê duszy � Edyp!... ten mroczny przejdê mostek,
a¿ w �mierci otch³añ � tam id¹c, zobaczê z gór � thalassê! [M 98]

Morze to rezerwuar mo¿liwo�ci i nadziei. W Bazilissie na okrêtach przybywa
¿ywio³ s³owiañski ze �wiatos³awem, który dostrzega w Teofanu �jedyn¹ duszê�
w�ród ludzi. Byæ mo¿e, to on przeciwstawi siê ortodoksji, podejmie dzie³o odno-
wy �wiata 81, scali synkretyczn¹ rzeczywisto�æ i o¿ywi skostnia³¹ ludzko�æ. Nato-
miast pragnienie poznania jest wpisane w kondycjê ka¿dego cz³owieka: to wê-
drówka po labiryncie krzywych zwierciade³, b³¹dzenie w lesie znaków.
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DIONYSIAN ANTINOMIES IN TADEUSZ MICIÑSKI�S
�IN THE DUSK OF A GOLDEN PALACE, OR BAZILISSA TEOFANU�

The main figure of Tadeusz Miciñski�s drama In the Dusk of a Golden Palace, or Bazilissa
Teofanu is a 10th century Byzantine empress. In the drama she appears for the first time in the church
of Myriandrion � presented as a synthesis of Byzantine sacred art, Byzantine theology and liturgy.
Bazilissa�s aim is reintegration of the reality contaminated with artificiality. Teofanu believes that
she is an embodiment of the Word, of the primeval, and of a myth. She is portrayed with the use of
magic spells, due to which sensations are given a universal character, and she is situated between
vitalism and death, between the sacred and the profane. As Dionysus and Christ, Aphrodite and
Persephone, Teofanu is a carrier of ideal forms which cause yearning. Her life reminds of a subtle
ritual into which basic human experience and transcending moral barriers such as promiscuity,
violence, ability to homicide are plotted. Revealing the basic instincts, she builds a pre-picture of
a man that is not honored with primary divinity. The key-word of the drama is the proper name
Dionysus: Teofanu personifies the unfinished story of Dionysus, without a perspective of being
reborn and the possibility of reconstructing the ideal universe. Her proclaiming of a god-man
power fails to lead to the change of reality. Byzantium remains a figure of axiological devastation
while bazilissa embodies imperfection, unappreciation, and destruction.


