
Pamiêtnik Literacki CI, 2010, z. 1
PL ISSN 0031-0514

WOJCIECH  �MIEJA
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GRANICE  IDYLLI

OBRAZ  SPO£ECZNEGO  I  KULTUROWEGO  USYTUOWANIA  P£CI
W  CYKLU  �NA  WYSOKIEJ  PO£ONINIE�  STANIS£AWA  VINCENZA

Postaæ i twórczo�æ Stanis³awa Vincenza mia³y swoje polonistyczne �piêæ mi-
nut� w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Dziêki publikacji cyklu Na
wysokiej po³oninie przez wydawnictwo �Pax� (1980�1983) stosunkowo szerokie
rzesze czytelników mia³y okazjê zapoznaæ siê z najwa¿niejszym dzie³em autora,
jakim niew¹tpliwie jest tetralogia huculska. To zainteresowanie czytelnicze wy-
stêpowa³o razem z zainteresowaniem badawczym owocuj¹cym pracami takich
autorów, jak Aleksander Madyda, Miros³awa O³dakowska-Kuflowa, Piotr Nowa-
czyñski i inni. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e jedno, czyli zainteresowanie
czytelnicze, i drugie, czyli literaturoznawcze dociekania, wzajemnie siê warunko-
wa³y. Mnogo�æ literaturoznawczych (a tak¿e kulturoznawczych, ludoznawczych
itd.) ustaleñ pozwala stwierdziæ, ¿e recepcja dzie³a Vincenza ma ju¿ dzi� spetryfi-
kowany charakter i odczytywane jest ono poprzez utrwalon¹ siatkê znaczeñ i od-
niesieñ.

Mój artyku³ nie jest prób¹ podwa¿ania tych ustaleñ czy reinterpretacji dzie³a
Vincenza, nie stawia sobie równie¿ za cel mno¿enia �niekanonicznych� propozy-
cji lekturowych. Celem, jaki przyj¹³em przy jego pisaniu, jest jedynie uporz¹dko-
wanie problematyki gender, z któr¹ w utworze o tak szerokim zamy�le jak cykl
huculski Vincenza musimy mieæ do czynienia, wydobycie jej, dotychczas ignoro-
wanej, na �wiat³o dzienne 1. Mówi¹c obrazowo: chcê swoj¹ interpretacj¹ zagê�ciæ
wspomnian¹ ju¿ w poprzednim akapicie siatkê, ukazaæ niedostrzegane dot¹d sen-
sy dzie³a Vincenza.

1

Antycypuj¹c dalsze wywody, pragnê zauwa¿yæ, ¿e zagadnienia dotycz¹ce p³cio-
wego i seksualnego porz¹dku splataj¹ siê w tetralogii we wzór o bardzo bogatej

1 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zainteresowanie Vincenzem i rozwój teorii gender na polskim gruncie
w pewnym sensie rozminê³y siê w czasie: kiedy �przyswajali�my� sobie Vincenza, teoria gender
znajdowa³a siê na marginesach zainteresowania polskiej humanistyki, a kiedy do teorii tej zaczê-
to przywi¹zywaæ wiêksze znaczenie, dzie³o Vincenza s³abiej przyci¹ga³o uwagê czytelników i ba-
daczy.
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fakturze. Wypada wiêc zacz¹æ od omówienia osnowy � spraw, które s¹ dobrze
przedstawione w literaturze przedmiotu.

Ustosunkowuj¹c siê do dotychczasowych opisów dzie³a Vincenza, muszê
wyra�nie zaznaczyæ, ¿e interesuje mnie tu utwór literacki i zawarta w nim struktu-
ra sensów, nie za� quasi-etnograficzny opis kultury Hucu³ów. Rozró¿nienie to jest
wa¿ne, gdy¿, jak niejednokrotnie podkre�lali badacze i krytycy, Vincenza cecho-
wa³ kreacyjny stosunek do huculskiej mitologii:

Z³agodzi³ [...] niektóre opisy obrzêdów weselnych i ludowych zabaw, jako zbyt dzikie
i okrutne [...]. Byæ mo¿e, i¿ poniek¹d mog³o to odebraæ tekstowi nieco surowego autentyzmu,
bliskiego jakiemu� przewodnikowi krajoznawczemu czy naukowemu opracowaniu, dodaj¹c
jednocze�nie poetycko�ci 2.

W podobnym duchu pisa³ Aleksander Hertz, który w londyñskich �Wiadomo-
�ciach�, omawiaj¹c drugi tom cyklu, Zwadê, wyra�nie z¿yma siê na jej traktowanie
jako �materia³u etnograficznego� i nale¿y do rzeczników sytuowania utworu po stro-
nie uniwersalnych opowie�ci w duchu poematów Homera i Hezjoda 3. Szczegó³o-
wych ustaleñ dotycz¹cych sposobu czerpania i przetwarzania materia³u etnogra-
ficznego przez Vincenza dostarcza praca Madydy 4. Choæ kreacja czerpie z bezpo-
�redniego do�wiadczenia, nie mo¿e byæ, jak to wynika choæby z kilku tu przywo³anych
analiz, traktowana jako wierny �obrazek z ¿ycia ludu�, a wszelkie próby ustalania
homologii miêdzy �prawd¹ starowieku� a spo³eczno-historyczn¹ rzeczywisto�ci¹
skazane s¹ na niepowodzenie. Zabiegi kreacyjne zmierzaj¹, oczywi�cie, do bardzo
wyra�nego celu � obraz ¿ycia Hucu³ów ma nosiæ znamiona obrazu arkadyjskiego,
co na tle porównawczym b³yskotliwie ukaza³ Józef Olejniczak 5. Ów obraz w Po³o-
ninie, zdaniem Nowaczyñskiego, wygl¹da nastêpuj¹co:

M¹drze konserwatywni, tolerancyjni wobec innych wiar i nacji, uprzejmi, delikatni, go-
�cinni, solidarni, opiekuñczy w stosunku do przyrody, ¿yj¹ pracowicie i pogodnie pod wielkim

2 A. K u � n i e w i c z, Przedmowa. W: S. V i n c e n z, Na wysokiej po³oninie. Prawda staro-
wieku. Obrazy, dumy i gawêdy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa 1980, s. 7.

3 A. H e r t z, Czytaj¹c �Zwadê�. W zb.: Vincenz i krytycy. Antologia tekstów. Wybór, wstêp
i oprac. P. N o w a c z y ñ s k i. Lublin 2003, s. 52. Dla równowagi trzeba tak¿e wspomnieæ o drugim
nurcie odczytañ tetralogii, który skupia siê na wskazywaniu blisko�ci utworu realiom etnograficz-
nym � np. tê sam¹ Zwadê I. S i k o r a  (Tetralogia huculska Stanis³wa Vincenza. W zb.: Vincenz
i krytycy, s. 135) nazwa³ �niezwykle wiernym � mo¿liwym do skonfrontowania z pracami etnogra-
ficznymi Fischera i Szuchiewicza, zapisem organizacji i przebiegu butynu jako trudnego i niebez-
piecznego procesu technologicznego�. My�lê, ¿e oba nurty s¹ wzglêdem siebie komplementarne.
Vincenz jest wszak zarówno wielkim znawc¹ Huculszczyzny, jak i admiratorem mitograficznej epi-
ki w duchu Homera, Hezjoda, Dantego. O wspó³wystêpowaniu tych dwóch pr¹dów interpretacyj-
nych pisze A. M a d y d a  (O idealizacji Hucu³ów w �Na wysokiej po³oninie�. W zb. Stanis³aw Vin-
cenz, humanista XX wieku. Red. M. O³dakowska-Kuflowa. Lublin 2002, s. 170): �Vinzenzowska
idealizacja tradycyjnego stylu ¿ycia polega wiêc nie tyle na pomijaniu niektórych jego sk³adników
(choæ, jak wiadomo, i to pisarz czyni³), ile na nietypowym roz³o¿eniu akcentów, odmiennym w sto-
sunku do praktyki zawodowych etnografów, co zreszt¹ jest dobrym prawem ka¿dego pisarza d¹¿¹ce-
go do stworzenia mo¿liwie najatrakcyjniejszej literacko wizji rzeczywisto�ci�.

4 A. M a d y d a, W poszukiwaniu jedno�ci cz³owieka i �wiata. Folklor w twórczo�ci Stanis³awa
Vincenza. Toruñ 1992. Badacz stwierdza np.: �Opowie�ci o Ho³owaczu, Doboszu i Dmytrze Wasyluku
nie wykazuj¹ [...] wiele wspólnego z odkrytym przez Fitzroya Richarda Somerseta lorda Raglana
schematem fabularnym narracji o mitycznych bohaterach tradycyjnych. Spo�ród dwudziestu dwu
motywów sk³adaj¹cych siê na ów wzorzec wystêpuj¹ w Prawdzie starowieku tylko trzy [...]� (s. 94).

5 J. O l e j n i c z a k, Arkadia i ma³e ojczyzny. Vincenz, Stempowski, Wittlin, Mi³osz. Kraków
1992.
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niebem, które wype³nia mi³o�æ Boga, ¿yj¹ w poczuciu duchowej ³¹czno�ci z ca³ym kosmosem,
wolni od lêku przemijania, przestrzegaj¹c nakazów mi³o�ci i braterstwa z ca³ym �wiatem 6.

Wykreowanie tego obrazu s³u¿y do stworzenia �mitu o Hucu³ach jako spo-
³eczno�ci doskona³ej, bo wzros³ej w religijnie i kosmocentrycznie zorientowanej
kulturze ludowej� 7. Cel ten zachowuje wa¿no�æ, nawet je�li poszczególni repre-
zentanci huculskiej wspólnoty bywaj¹ lepsi lub gorsi, bardziej lub mniej moralni,
¿yczliwi i mniej ¿yczliwi, m¹drzy i g³upi, gdy¿ istnieje �zespó³ przekazywanych
prawd i warto�ci, który generuje zachowania ludzkie i sprawia, ¿e ca³o�æ spo³e-
czeñstwa, niezale¿nie od osobistej �wiêto�ci jej cz³onków, postêpuje m¹drze i szla-
chetnie� 8. Jaka jest funkcja ról p³ciowych w tej �doskona³ej spo³eczno�ci�? Czy
gender i seks stanowi¹ w niej pokrywaj¹ce siê idealnie pola? Jakie zespo³y warto-
�ci przypisywane s¹ poszczególnym p³ciom? Jak wytyczona jest granica miêdzy
homospo³ecznym 9 a homoerotycznym? Jakie p³ciowe i seksualne tabu aktualizu-
j¹ siê w dokonanym przez Vincenza opisie kultury huculskiej? Oto najwa¿niejsze
z pytañ, na które bêdê stara³ siê tu odpowiedzieæ, a odpowied� na nie, jak s¹dzê,
zam¹ci nieco ten nadto klarowny obraz idealnej spo³eczno�ci.

�Vincenza o p i s  p r z e s t r z e n i  j e s t  m e t a t e k s t e m  p r z e s t r z e n i
r z e c z y w i s t e j� 10 � stwierdza w szkicu po�wiêconym Po³oninie Jacek Kolbu-
szewski. Nale¿y dodaæ, ¿e owa przestrzeñ rzeczywista jest odbiciem ³adu kosmicz-
nego � �wiat Wierchowiny i ¿ycie spo³eczne jego mieszkañców maj¹ wiernie
odzwierciedlaæ religijny wymiar przestrzeni. Aby wiêc mówiæ o relacjach spo-
³ecznych miêdzy p³ciami, uwagê nale¿y skupiæ na k o s m o g o n i c z n y m  p o-
r z ¹ d k u  p ³ c i.

2

Najwiêksze ró¿nice � twierdzi Mircea Eliade � miêdzy wierzeniami religijny-
mi rozmaitych ludów i cywilizacji nie maj¹ zwi¹zku z odleg³o�ci¹ geograficzn¹,

  6 P. N o w a c z y ñ s k i, O �Prawdzie starowieku�. Struktura � mit � idee. W zb.: Vincenz i kry-
tycy, s. 318. Nieco dalej (s. 319) N o w a c z y ñ s k i  przypomina, ¿e wyidealizowany obraz kultury
Hucu³ów powsta³ kosztem przemilczeñ: �Ot, choæby z do�æ rozpowszechnionym, a raczej ponurym
zwyczajem bicia niedorozwiniêtych dzieci jako rzekomo podrzuconych przez diablicê. Ich p³acz
mia³ doprowadziæ do zwrotu porwanego dziecka i zabrania w³asnego nieudanego. O takich zjawi-
skach Vincenz nie pisze�.

  7 Ibidem, s. 319.
  8 Ibidem, s. 318. Sam S. V i n c e n z  (Outopos. Zapiski z lat 1938�1944. Autograf odczyta³

A. V i n c e n z. Tekst z autografem porówna³, opatrzy³ pos³owiem i ilustracjami oraz do druku poda³
J. A. C h o r o s z y. Wroc³aw 1992, s. 161) pisa³: �Idealizacja to nie tylko uproszczenie albo nawet
wcale nie uproszczenie, lecz uporz¹dkowanie i nadanie sensu, celu zdarzenia�.

  9 Terminy �homospo³eczno�æ� i �pragnienie homospo³eczne� upowszechni³y siê dziêki
E. K o s o f s k y - S e d g w i c k. Jej ksi¹¿ka Between Men. English Literature and Male Homosocial
Desire (New York � London 1985) analizuje homospo³eczno�æ widz¹c w nim pojêcie rozci¹g³e,
jakiego jednym z granicznych wymiarów jest homoseksualno�æ, podczas gdy w naukach spo³ecz-
nych �okre�lenie to stosuje siê do »mêskich wiêzi«, które mo¿e � tak jak w naszym spo³eczeñstwie �
cechowaæ g³êboka homofobia�. Cyt. za: E. K o s o f s k y - S e d g w i c k, Mêskie pragnienie homo-
spo³eczne i polityka seksualno�ci. Prze³. A. O s t o l s k i. �Krytyka Polityczna� 2005, nr 9/10, s. 177.

10 J. K o l b u s z e w s k i, �Pismo �wiatowe� Stanis³awa Vincenza. W zb.: Z problemów aksjo-
logii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu. Red. S. Uliasz.
Rzeszów 1996, s. 46.
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ale przede wszystkim ze stadium ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, np. inna struk-
tura wyobra¿eñ religijnych charakteryzuje ludy my�liwsko-zbierackie, inna za�
cywilizacje pierwszych rolników.

jest oczywiste, ¿e symbolizmy i kult Matki Ziemi, p³odno�ci ludzi i ro�lin, �wiêto�ci kobiety
itd. wykszta³ci³y siê dopiero po wynalezieniu uprawy roli i ¿e dopiero wtedy mog³y stworzyæ
bardzo rozcz³onkowany system religijny, jest te¿ oczywiste, ¿e spo³eczno�æ ¿yj¹ca w czasach
przed odkryciem uprawy roli, nastawiona na my�listwo, nie mog³a w ten sam sposób ani z t¹
sam¹ intensywno�ci¹ czciæ Matki Ziemi, co spo³eczno�æ rolnicza [...]. A jednak istnieje jakie�
podobieñstwo pomiêdzy zachowaniem owych wêdruj¹cych my�liwych i osiad³ych rolni-
ków [...], z a r ó w n o  j e d n i, j a k  i   d r u d z y  ¿ y j ¹  w   u � w i ê c o n y m  K o s m o s i e 11.

I rzeczywista, i kreowana przez Vincenza spo³eczo�æ huculska ma mieszany,
pastersko-rolniczy charakter. Hucu³ jest wiejskim gazd¹, cz³onkiem gromady, ale
jest te¿, a przynajmniej bywa, �watahem�, przebywaj¹cym hen na podniebnych
po³oninach. Ta heterogeniczno�æ jest jednym ze strukturuj¹cych spo³eczno�æ Wier-
chowiny czynników.

Miêdzy wygnañcem samotnym czy pasterzem wêdrownym, co ¿ycie swe kieruje wed³ug
ruchu trzód, a cz³owiekiem z ¿on¹ jest taka ró¿nica jak miêdzy �wiatem, co ku jutru wcale nie
spogl¹da i mo¿e prêdzej czy pó�niej bêdzie skazany przez los wêdrowny, a takim, co chce
za³o¿yæ jutro i pojutrze. [...] a kto zbudowa³ chatê na �ladach Jezusowych i ¿y³, tak jak potrze-
ba, na tych �ladach, ten ma nadziejê, ¿e po �mierci nie tu³actwo go czeka, nie wygnanie, lecz
dom. [PS 56] 12

Miêdzy struktur¹ ³adu kosmicznego a struktur¹ spo³eczn¹ wsi huculskiej zda-
je siê zachodziæ �cis³a analogia � rz¹dz¹ gazdowie. Od opisu tych analogii ko-
smicznych rozpoczyna siê czê�æ Prawdy starowieku, pt. Gazdowie. O nich prawi
�starowieczna kolêda�. �Gazdowie ten �wiat i tamten urz¹dzili�: �A pierwszy gazda
Miko³aj �wiêty, / a drugi gazda �wiêty Jurijko / a trzeci gazda � sam Jezus Chry-
stus� (PS 53).

Dobrze znany to fakt, ¿e w spo³eczno�ciach pasterskich (a w�ród Hucu³ów
pasterstwo jest pierwotnym i wci¹¿ dominuj¹cym zajêciem � wprowadzenie �ba-
raboli�, czyli uprawy kartofla, ma ich dopiero zamieniæ w rolników i �ustatko-
waæ�) wszelka kosmogonia ma wybitnie androcentryczny i zhierarchizowany, pa-
triarchalny charakter, metaforycznie mo¿na powiedzieæ, ¿e � powtórzmy � �rz¹-
dz¹ gazdowie�. Vincenzowscy Huculi jako �religijni synkrety�ci� 13 stopili w jedno
kult solarny z wierzeniami judeochrze�cijañskimi � twórc¹ �wiata i w³adc¹ jest
Hospod-S³oneczko: �Z nieprzejrzanych wizerunków s³onkowych na strunach wy-
ci¹gniêtych gra³ migotliwie sam Hospod-S³oneczko� (L 12) 14. Hospod jest panem
�wiata, Gazd¹ � posiada moc p³odzenia, jest si³¹ mêsk¹. Pocz¹tki rodu Wasyluko-
wego, z którego wywodzi siê s³ynny opryszek Dmytryk, ukazuj¹ mieszanie siê
przestrzeni ziemskiej, realistycznej, z symboliczn¹ przestrzeni¹ wyobra¿eñ kosmo-

11 M. E l i a d e, Sacrum i profanum. O istocie religijno�ci. Prze³. R. R e s z k e. Warszawa 1999,
s. 12.

12 Do tekstu poszczególnych czê�ci cyklu S. V i n c e n z a  odsy³am skrótami: PS = Prawda
starowieku. Obrazy, dumy i gawêdy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa 1980; Z = Nowe czasy.
Ksiêga pierwsza. Zwada. Warszawa 1981; L = Nowe czasy. Listy z nieba. Warszawa 1982; BW =
Barwinkowy wianek. Warszawa 1983. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice.

13 Termin ten zaczerpn¹³em z cytowanej tu ju¿ pracy N o w a c z y ñ s k i e g o  (s. 311).
14 M a d y d a  (W poszukiwaniu jedno�ci cz³owieka i �wiata, s. 39) dostrzega liczne ekwiwalen-

cje miêdzy obrazem Hospoda-S³oneczka a obrazem Heliosa w mitologii greckiej.
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logicznych. Oto bowiem w zamierzch³ych czasach na Wierchowinê przyszli S³o-
wianie chc¹cy schroniæ siê przed Syrojidami. Dzieweczka z jednego rodu zagubi-
³a siê w lesie. �Odjê³o jej rozum, odjê³o jej mowê, po³knê³o j¹ jak muszkê bezwol-
n¹ czarne morze le�ne� (PS 338). Kiedy s³oneczko ujrza³o �pi¹ce dziewczê, zes³a-
³o mu �ziarnko s³onkowe�. Odk¹d sta³a siê brzemienna, dziewczyna zosta³a
uleczona ze strachu, zbudowa³a sza³as, zwierzêta le�ne jej pomaga³y, a daleki jej
potomek, Dmytryk, gdy dorós³, w dzieñ Bo¿ego Narodzenia oddaje s³oñcu, �la-
dem swojego ojca, cze�æ. Pada na kolana i zaczyna modlitwê od s³ów �Lelio S³o-
neczko, Serdeñko lelkowe, ojcowskie, z³otostrunne!� Vincenz obja�nia w przypi-
sie �Leljò � tatu�. Stare s³owo, jeszcze i teraz w niektórych zak¹tkach górskich
w tym znaczeniu u¿ywane� (PS 349). Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e ten spójny ze-
staw wyobra¿eñ mitologicznych ulega zagmatwaniu. Wróæmy do pierwszych stronic
Listów z nieba. Obraz Hospoda graj¹cego na strunach �wiat³a ma charakter dyna-
miczny � Hospod-S³oneczko zstêpuje z nieba na ziemiê, a wraz z zag³êbianiem
siê w le�ne mroki postêpuje jego antropomorfizacja ³¹cz¹ca siê z �pomniejsze-
niem� jego w³asnej postaci, zrzeczeniem siê w³adztwa, os³abieniem:

Powoli siê s¹czy³ do g³êbi lasu. Zstêpowa³, by nabyæ siê z ludem le�nym. [...] Hospod nie
budzi³ �pi¹cych. Snu³ siê sam po lesie. R¹k nie przyk³ada³ nigdzie, zostawi³ to pracownikom.
[...] Wzdycha³ nad zesch³ymi malinami [...]. Za³ama³ d³onie nad rumowiskiem paproci. [...]
Rozmarszczy³ siê przy kêpie m³odej trawki, zamrucza³ przy gnie�dzie trzmieli, za�wista³ w ga-
³êziach beztrosko. Zachichota³ ni to starczo, ni dzieciñsko przy strumyku. �

Hospod na niebie m o c a r z  o g n i s t y, a   t u t a j  g o � æ  l e � n y. [L 12�13; podkre�l.
W. �.]

Przeciwnikiem kosmicznym Hospoda jest Archijuda, �g³ówny poprzecznik
Boga�, �Cesarz Gromowy� (PS 127, 126). Nie jest on z Bogiem ontologicznie
równorzêdny, dlatego pasterz �w �wiêty Wieczór [...] wszystkim b³ogos³awi�, za-
prasza �wszelkie dychanie, wszelk¹ ¿ywocinê�, a nawet Cesarza Gromowego �ze
skalnego pañstwa�. �Ale on nie ruszy siê nigdy ani nie mruknie� (PS 126, 127).
Konflikt z Archijud¹, jego obecno�æ, maj¹ jednak charakter szczególny, od�wiêt-
ny, kosmiczny. Tymczasem �wiat, zw³aszcza �wiat spo³eczny, gdzie Hospod j e s t
g o � c i e m, rz¹dzony jest � przynajmniej w d³ugim lamencie Tanasija Urszegi w Li-
stach z nieba � przez zasadê kobiec¹, Bidê. Mówi Tanaseñko w rozmowie z Bern-
hautem:

Ten �wiat nie poprawi siê nigdy, bo rz¹dzi nim � Ona, Bida, caryca tego �wiata. Ch³epce
krew sprawiedliwych, krwi¹ pijana, kurwa czartowska, matka wszystkich kurw. [L 53] 15

Bernhaut zareagowa³ na te s³owa zgorszeniem, ale stara kuma Kateryna, która
przys³uchiwa³a siê tej rozmowie, popar³a Tanasija:

� Nie, nie, Duwydku � cedzi³a s³odko � nale¿ne jej miano takie, g o r s z y  ¿ e ñ s k i  r ó d
o d  m ê s k i e g o. S ¹  b a b y  w i e d � m y  z   o g o n a m i, a  o   m ê ¿ c z y z n a c h  n i e
s ³ y c h a æ  t e g o. A có¿ dopiero u czortów! [...]. [L 53; podkre�l. W. �.]

Wypowied� Kateryny informuje nas o bardzo wa¿nej cesze �wiata spo³eczne-
go tetralogii. Oto bowiem pozycja kobiety jest ni¿sza, co uzasadniane jest istnie-

15 Wampiryczny w¹tek ¿ywienia siê krwi¹ ³¹czy Bidê z postaci¹ równie krwiopijnego Archiju-
dy. Byæ mo¿e, stawia to te dwie postacie w jednym szeregu, nie okre�la jednak zasad �pokrewieñ-
stwa� miêdzy nimi.
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niem takiego, a nie innego porz¹dku kosmicznego. W porz¹dku owym atrybucja
cech moralnych ³¹czy z³o przede wszystkim z kobieco�ci¹, dobro za� jest zasad¹
mêsk¹. Ma on charakter trójstopniowy: istoty boskie (sam odleg³y Hospod, ale te¿
�bli¿si�: Bida, Archijuda) � istoty po�rednie (niauki, �Le�na�, �wiêci, dusze zmar-
³ych, itd.) � ludzie. Uto¿samienie z³a z zasad¹ kobiec¹, dobra za� z mêsk¹ jest
szczególnie widoczne w�ród istot po�rednich � demony ¿eñskie zdecydowanie
przewa¿aj¹ (o czym bêdzie jeszcze mowa). Tanaseñko utwierdzony przez Katery-
nê i przys³uchuj¹cych siê gazdów rozwija swoje solilokwium:

Ano prze¿yj tyle lat i wypij tyle, co ja, to mo¿e zobaczysz, kto rz¹dzi �wiatem. Na tro-
nach, ponad trony, w klejnotach, w szkar³atach, w per³ach, z kielichem pe³nym niechlujstwa.
Ona! nie powiem ju¿, jaka. Niech j¹ tam! [...] Co tylko dobrego siê zasia³o � wyparzy. A trzêsie
�wiatem kto? Ona! Ma jeszcze gorsze miano na czole napisane, ale tajne, jakie, nie powiem, ale
to powiem, ¿e nakazuje, aby �wiat j¹ w huzyciê [tj. ty³ek, zadek] ca³owa³. Taj ca³uj¹ za porz¹d-
kiem. [L 53, 54]

Postaæ Bidy, �niechlujnicy piekielnej� (L 57) pojawia siê w wypowiedzi Ta-
nasija � byæ mo¿e, jako reminiscencja �listów z nieba� z fragmentami Apokalipsy
i kojarzona jest z obc¹ nowoczesno�ci¹ wkraczaj¹c¹ w �wiat Wierchowiny. Poja-
wia siê, kiedy Tanasij w rozmowie z ksiêdzem Pasjonowiczem sprzeciwia siê ¿y-
wio³owo skolaryzacji, bo �uczyæ [...] to [...] czortowe dzie³o, nie cz³owiecze� (L 57).
Niemniej jednak zadziwia ³atwo�æ, z jak¹ owo �kobiece� zagro¿enie znajduje so-
bie miejsce w �wiecie mitologicznych wyobra¿eñ, czego wyrazem jest podmiana
ról: oto bowiem w miejsce czarta, którego w tradycyjnych wierzeniach jakoby
ca³owa³y w po�ladki czarownice, mamy Bidê 16.

W wyobra¿eniach kosmicznych Hucu³ów, tak jak je ukaza³ Vincenz, kobie-
co�æ zyskuje warto�æ pozytywn¹ przede wszystkim w zwi¹zku z rol¹ macierzyñ-
sk¹, z p³odno�ci¹. Choæ na kartach czteroksiêgu brak w zasadzie charakterystycz-
nych dla kultu p³odno�ci motywów tellurycznych, to i tak temat kobiecej p³odno-
�ci/macierzyñstwa powraca nieraz. Ca³a wszak fabularna rama Listów z nieba,
a wiêc chrzciny, to opis przej�cia dziecka z porz¹dku biologiczno-reprodukcyjne-
go, podporz¹dkowanego Matce i genetycznie wcze�niejszego, w porz¹dek spo-
³eczny, podporz¹dkowany Ojcu. W planie kosmogonicznym woda to Bogurodzi-
ca, ¿ywio³ podstawowy, S³owo rodzi siê z wody. Na chrzcinach uroczy�cie intonu-
j¹ pobratymowie wraz z dru¿bami:

Ty� woda, ty� �wiêta, ty� czysta!
Bogarodziczko � niebiesna caryczko,
Krasna wodyczko, �wiêta Jordanyczko

16 Zreszt¹ mechanizm dzia³a i w odwrotn¹ stronê. Tradycyjne wyobra¿enie diab³a (�Archijuda,
ojciec niezgody, cesarz przemocy, dobrodziej niewoli�, PS 480) zostaje w nowej sytuacji skojarzone
z ekspansj¹ gospodarki pieniê¿nej. �Wszyscy hodujem go pilnie�, Cesarz Józef zbiera przeciw nie-
mu wielk¹ si³ê. �Z nieba ma pomoc. A my st¹d, naj�mielszy lud, przednia stra¿ cesarska� (opowie�æ
Andrijka, PS 481). Wiêcej o tym pisze A. K a r c z  w szkicu Sakralna wizja �wiata Stanis³awa Vin-
cenza (w zb.: Proza polska w krêgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasiñska-Wojtkowska, K. Dyb-
ciak. Lublin 1993, s. 362). Stwierdza m.in.: �W czasie dawnym mia³o miejsce jeszcze jedno wyda-
rzenie, które mo¿e � jak siê wydaje � podaæ w w¹tpliwo�æ �wiêto�æ »starowieku«. Chodzi o poja-
wienie siê w koñcowej fazie dawno�ci »si³y biesowej«. Oznacza³o to zapanowanie w�ród ludzi
niezgody, przemocy, niesprawiedliwo�ci, a wtargniêcie na Wierchowinê obcych, którzy zaprowa-
dzili nowe prawa � poddañstwo i pañszczyznê � odczytywane by³o jako najsilniejszy przejaw od-
dzia³ywania owej si³y�.
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[.   .   .   .   .   .   . ]
Wymyj ka¿de s³owo,
[.   .   .   .   .   .   . ]
Chcesz wyj�æ na wolê, s³owo?
Bogarodziczka-�wiêta-wodyczka
wyp³ucze ciê ze skazy
[.   .   .   .   .   .   . ]
[...] s³owo wodne-zgodne-rodne, [L 340�341]

Archaiczna triada akwatyczne�macierzyñskie�kobiece zostaje w pie�ni po³¹-
czona z kultem Bogurodzicy, analogicznie do tego, jak kult solarny zaadaptowany
zosta³ do wyobra¿eñ Boga-Hospoda 17. Religijny synkretyzm wyra¿ony w pie�ni
nie zaciemnia jednak ambiwalencji, jakie okre�laj¹ pozycjê kobieco�ci w mitolo-
gicznym porz¹dku Vincenzowskiej Wierchowiny:

Ska¿ona �mierci¹ � nieczysta � jest wiêc kobieta wszystkim, co przypomina o jej p³odno-
�ci, zdolno�ci macierzyñskiej. Z drugiej strony, tylko poprzez p³odno�æ i narodziny podtrzy-
mywane byæ mo¿e ¿ycie. Tote¿ �nieczysty� znak kobiety nie wchodzi jednak w tek�cie kultury
ludowej w bezpo�rednie zwi¹zki z �ide¹� �mierci w opozycji ¿ycie��mieræ. Przeciwieñstwem
p³odnego � daj¹cego �mieræ, musi tu byæ bowiem bezp³odne � daj¹ce ¿ycie. Takim w³a�nie
znakiem w kulturze ludowej jest ogieñ. Od ognia za� krok ju¿ tylko do triady ogieñ�s³oñce�
niebo 18.

Je�li w przypadku cyklu Vincenza mo¿na pos³u¿yæ siê ukutym przez Glena Tin-
dera 19 pojêciem patriarchalnego konserwatyzmu (�³agodnej mizoginii�), to warto
zauwa¿yæ, ¿e wyobra¿enia akwatyczne pe³ni¹ istotn¹ rolê w konstytuowaniu tego¿ 20.

Metaforyka wodna odgrywa wa¿n¹ rolê w znakomitej czê�ci mizoginistycznego dyskur-
su. Zwi¹zane z ni¹ figury s¹ tak powszechne, ¿e a¿ trudno unikn¹æ spekulacji na temat zwi¹zku
� pierwotnego � miêdzy nienawi�ci¹ do kobiet a hydrofobi¹. Z jednej strony, mê¿czyzna boi
siê, ¿e kobieta ukradnie mu nasienie i ¿yciodajne soki [...]. Z drugiej strony, boi siê, ¿e morskie
demony p³ci ¿eñskiej wyp³yn¹ z g³êbokich otch³ani i �ci¹gn¹ go w dó³ [...], figurom kojarz¹-
cym wilgoæ z regresem mizogin nie jest w stanie siê oprzeæ [...] 21.

17 Choæ trzeba równie¿ zauwa¿yæ, ¿e symbolizm akwatyczny Po³oniny jest o wiele bardziej
skomplikowany ni¿ solarny. Wynika to, byæ mo¿e, st¹d, ¿e kult solarny i chrze�cijañskie wyobra¿e-
nie Boga s¹ w du¿ej mierze zbie¿ne, natomiast mitologia akwatyczna jest pe³na ambiwalencji i pó�-
niejsze w³¹czenie w jej obrêb kultu Bogurodzicy jeszcze pog³êbia tê immanentn¹ ambiwalencjê.
O zwi¹zku miêdzy wyobra�ni¹ akwatyczn¹ a symbolik¹ macierzyñsk¹ pisze obszernie m.in.
G. B a c h e l a r d  (Wyobra�nia poetycka. Wybór pism. Wyboru dokona³ H. C h u d a k. Prze³.
H. C h u d a k, A. Ta t a r k i e w i c z. Przedmowa J. B ³ o ñ s k i. Warszawa 1975, s. 169�177).

18 L. S t o m m a, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje. £ód� 2002,
s. 223�224.

19 G. T i n d e r, My�lenie polityczne. Odwieczne pytania. Prze³. A. D z i u r d z i k. Warszawa
2003, s. 103�104. Tindera �patriarchalny konserwatyzm� jest okre�leniem pewnej politycznej orien-
tacji wspó³czesnych spo³eczeñstw, niemniej definicja amerykañskiego politologa spodoba³aby siê
Vincenzowskim Hucu³om, szczególnie za� s³owa o �akceptowaniu istniej¹cych uk³adów, w których
mê¿czy�ni maj¹ pewien prymat�, �wzajemnym uzupe³nianiu siê mê¿czyzn i kobiet�, �naturalno�ci
ró¿nicy�. D. D. G i l m o r e  (Mizoginia, czyli mêska choroba. Prze³. J. M a r g a ñ s k i. Kraków
2003, s. 27) nazywa tê sam¹ postawê �³agodn¹ mizogini¹�.

20 Woda stanowi jeden z podstawowych ¿ywio³ów, które mog¹ byæ okie³znane przez �butyna-
rów� w Zwadzie. Woda potrafi poddaæ siê ich woli (np. Sawickiego), posiada moc �odnawiaj¹c¹�
(Z 370�371), ale te¿ jest niekontrolowanym ¿ywio³em (Mandat, który omal nie rozbija siê o wysta-
j¹c¹ z Czeremoszu ska³ê). Wody jako substancji/¿ywio³u nie nale¿y wszak¿e myliæ z rzek¹, któr¹
uosabia np. starzec Czeremosz.

21 G i l m o r e, op. cit., s. 195.
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3

Z poziomu kosmogonicznego zejd�my teraz na p³aszczyznê relacji spo³ecz-
nych, by przekonaæ siê, ¿e m ê s k i  s p o ³ e c z n y  L o g o s  z a g r o ¿ o n y  j e s t
p r z e z  k o b i e c y  n a t u r a l n y  C h a o s. Wyobra¿enia porz¹dku kosmiczne-
go w oczywisty sposób rzutuj¹ na porz¹dek spo³eczny, który ustanawiaj¹ i regulu-
j¹ mê¿czy�ni � gazdowie. Porz¹dek ten jest od�wie¿any i ustanawiany na ró¿ne
sposoby, np. poprzez taniec:

Wszêdzie mia³ [Foka] swoich pobratymów tanecznych [...]. Gdy zeszli siê pobratymi, to
tak wytañcowywali, a¿ muzykantom palce puch³y. [...]

Co tak tañczyli sobie? Dawne przygody swych przodków i swoje dzieje zobrazowywali.
[PS 106]

Dalszy ci¹g cytowanego fragmentu opowiada o znaczeniu poszczególnych fi-
gur tanecznych, poprzez które dokonuje siê komunikacja. Kobiety s¹ z niej wy³¹-
czone, choæ, oczywi�cie, mog¹ siê w ten porz¹dek, tak jak Kateryna, wpisywaæ,
ale zdarza siê czêsto, ¿e go przekraczaj¹, sabotuj¹, jednym s³owem: zagra¿aj¹ mu.
W istotê tego porz¹dku wnikn¹³ Foka podczas wizyty u �wieszczuna gromowe-
go�, dziêki któremu zrozumia³ tak¹ oto prawdê:

nie kto inny, a w³a�nie �wiêci pos³añcy, robotnicy Bo¿y, gazdowie tak ³agodni jak gwiazdy, co
nam �wiec¹, �wiat urz¹dzaj¹, porz¹dkuj¹ i ucz¹, ³ad i krasê tworz¹. Nie moce gwa³towne, choæby
nie wiem jak potê¿ne. [PS 162]

W wiejskiej gromadzie specjalne miejsce zajmuj¹ ludzie paraj¹cy siê czarami.
S¹ w�ród nich kobiety-wied�my i mê¿czy�ni-molfarzy (w duchu Vincenza trzeba
by powiedzieæ �molfary�) oraz poczynacze. Tak¿e w ich �wiecie dostrzegamy cha-
rakterystyczn¹ dysproporcjê. Wied�my to �wydojnice� (PS 148) � ich g³ównym
zajêciem jest kradzie¿ mleka, tymczasem molfarzy, choæ te¿ siê tym trudni¹ 22 � to
postacie o wiele �szlachetniejsze�, ich dzieje s¹ niemal tak samo dramatyczne jak
dzieje opryszków:

Dawniej bywa³y ca³e gro�ne i zaciête wojny miêdzy samymi przemównikami i czarowni-
kami, nie o jak¹� korzy�æ prowadzone ani nawet nie tyle dla odwrócenia szkody, co dla s³awy,
dla pokazania swej si³y czarodziejskiej, dla pokonania przeciwnika. Miêdzy tymi wojownika-
mi czarodziejskimi bywali ludzie oglêdni, a nawet rycerscy. [PS 147]

Molfar i przemównik to bez w¹tpienia g³ówni bohaterowie stronic Prawdy
starowieku po�wiêconych czarnej i bia³ej magii. Molfara, przy wszystkich zastrze-
¿eniach, w³¹cza siê do wspólnoty �mêskiej dominacji�, odró¿nia go �hardo�æ i py-
cha górska�. Wed³ug �dolnych� podañ maj¹ molfarzy biæ czo³em czartu, a cza-
rownice ty³ek mu wylizywaæ, �jakby muchy liza³y miskê po miodzie� (PS 150),
tymczasem molfar na taki s¹d o sobie z¿yma siê:

�[...] Ja czortem pomiatam, ja nim pod³ogi szorujê i stajnie czyszczê [...]. A jak bêdê mu
musia³ ods³u¿yæ, to prêdzej niech mi w¹trobê szczypcami rozpalonymi rozedrze, niech mi w gar-
dle watrê smoln¹ rozpali, ni¿by móg³ czo³obitno�æ wycisn¹æ od duszy, choæ i molfarskiej, ale
hardej � chrze�cijañskiej!�

22 Jako przyk³ad mo¿emy podaæ wypowied�-skargê ks. Sofrona z Listów z nieba, w której ubo-
lewaj¹c nad zabobonno�ci¹ Hucu³ów opowiada, jak Andrijko przybieg³ z pro�b¹ o modlitwê dla
odczynienia czarów rzuconych na krowê. Ks. Sofron ironizuje: �Oczywi�cie, kto� zaczarowa³, pew-
no która� z czarownic, naturalnie z pomoc¹ diab³a� (L 475).
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Za tak¹ dumê co� nieco� ludzie górscy sk³onni wybaczyæ molfarowi. [PS 150]

�Wybaczenie� molfarowi nie jest niczym innym jak wpisaniem tej margineso-
wej postaci w porz¹dek mêskiego Logosu, gestem spo³ecznej inkluzji, raczej nie-
dostêpnym wied�mie, która, jako zaklinaczka mleka, dzia³a najczê�ciej w porz¹d-
ku Natury.

�wiat spo³eczny oznacza �wiat mêski, kobieta pe³ni w nim rolê podporz¹dko-
wan¹, jako ¿ona. Tak kuma Kateryna t³umaczy to Ka³ynie, Fokowej ¿onie:

Krowy to ma³o, trzeba umieæ z mê¿em, zabawiæ go, aby mu by³o weso³o. Jak co� takiego,
to �piewam mê¿owi i ju¿ mu lepiej, ju¿ odprasowany. Najwa¿niejsze, aby m¹¿ mia³ swoje
zabawy, inaczej skrêci do bab. Mój jegomo�æ nigdy! Ma on dwie lube: jedna cerkiew �wiêta,
tam w �wi¹tyni na poduszkach at³asowych, a druga ja, w pokoju � na lnianych. ¯adnej nie ma
krzywdy. Obie ³adne, nieprawda¿? [L 245]

Pozycja ¿ony �legalizuje� kobietê w spo³eczeñstwie, wyzwala j¹ spod czar-
towskiego panowania, co jednak nie przeczy temu, ¿e jej ska¿enie jest pierwotne,
le¿y w jej wyzwalaj¹cej po¿¹danie naturze � Tanasij w swojej �spowiedzi� opo-
wiada ksiê¿om o sytuacji, której do�wiadczy³ w cerkwii. Kap³an grzmia³ na grzech
cudzo³óstwa, a to � wbrew jego intencjom � tylko rozpali³o wyobra�niê Tanaseñ-
ka, który zwierza siê ¿onie, ¿e jest �na baby ³akomy�, �w najwiêksze �wiêto w cer-
kwi pcha [...] [go] d o  g n o j u� (L 287�288; podkre�l. W. �.). Dalej opowiada
o swojej chorobie, podczas której przychodzi do niego �trzydzie�ci �mierci, wszyst-
kie sine, go³e, bezwstydne� (L 292). Fantazja ma charakter erotyczny i uzdrowi-
cielski, Eros splata siê z Tanatosem, ¿ywio³ kobiecy kolejny raz ujawnia swoj¹
ambiwalentn¹ ¿yciodajn¹��mierciono�n¹ naturê:

A mo³odyczki-dziewuszki straszy³y gracko, nied³ugo, a ca³e zimno ze mnie wyci¹gnê³y.
Tak jakby wszystkie mo³odycie z cerkwi do mnie g³odomora przysz³y i zagrza³y: �Na masz,
stary nienasytcu, ogrzej siê raz na wszystkie lata�. Od tego czasu ja stateczny. Do cerkwi cho-
dzê i nic mi to, w �wiêto nie grzeszê. [L 293]

Po¿¹danie, je�li znajduj¹ce folgê w ma³¿eñstwie, jest si³¹ synergiczn¹ � tam
gdzie Tanasij �bywa³ z ¿on¹, tam trawa najsytsza, a nawet ¿yto� (L 288), lecz
wszelkie wykroczenie poza ramy instytucji spo³ecznej ma charakter subwersyj-
ny, destrukcyjny. St¹d nale¿y siê go wystrzegaæ, szczególnie (i paradoksalnie!)
je�li jest siê �wolnym cz³owiekiem�, opryszkiem, watahem lub butynarem. Cz³on-
ków tych mêskich spo³eczno�ci obowi¹zuje rygorystyczna etyka seksualna na-
kierowana na okie³znanie niebezpiecznego po¿¹dania 23. �Jutro po³owa ludzi ru-
szy w po³oniny, w �wiat bez kobiet, bez dzieci, bez rodzin, w bezludzie� (L 268)
� tak przestrzeñ pastersk¹ charakteryzuj¹ Listy z nieba. Przyjrzyjmy siê najpierw
opryszkom.

O pocz¹tkach Ho³owacza nie wiadomo wiele, w przypisie wyja�nia Vincenz,
¿e jego pierwowzorem móg³ byæ wata¿ka Pinta lub Pyntia z �wêgierskiej strony�.
Tradycja ustna przypisa³a mu pochodzenie od Wielitów. �wiadom swego pocho-
dzenia �

23 W wielu tradycyjnych cywilizacjach mê¿czyzn udaj¹cych siê na polowanie, wyprawê wo-
jenn¹ itp. obowi¹zuj¹ takie obostrzenia, gdy¿ wierzy siê, ¿e d³u¿szy kontakt fizyczny z cia³em kobie-
ty mo¿e sprowadziæ na mê¿czyznê chorobê, która, nie leczona magicznymi �rodkami, mo¿e siê skoñ-
czyæ np. wysychaniem skóry i utrat¹ narz¹dów, a w koñcu nawet �mierci¹.
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[Ho³owacz] zaledwie zbli¿y³ siê do której kobiety, odrzuca³o go. Pamiêta³, ¿e biesowi
chudobê nap³odzi³by, a panom poddanych. I kobiety tak samo, zamiast spajaæ siê z nim chêtk¹,
kusiæ i uwodziæ, zgadywa³y. Odskakiwa³y tak¿e. [PS 206]

Jego �nastêpca�, Dobosz, na pocz¹tku swej opryszkowskiej kariery spotyka
dziadka-wieszczuna, który ostrzega go: �Nie zadawaj siê z kobietami, je�li chcesz,
aby wielkie s³oñce ci ja�nia³o� (PS 225). S³oñce, pamiêtajmy, to si³a mêska, wiêc
ostrze¿enie ma przypomnieæ opryszkowi o gro�bie utraty �mêskich si³�. Oprócz
kobiet zagro¿eniem s¹ równie¿ (intuicyjnie z �nie panuj¹c¹ nad sob¹� kobieco�ci¹
wi¹zane) emocje: �Nie dawaj siê porwaæ zem�cie i nienawi�ci!� Przelew krwi
powinien byæ tamowany: mo¿e jej przelaæ tyle, �co znachor przelaæ musi� (PS 225).
Dobosz jednak, porywczy z natury, ulega, wisi wrêcz nad nim kobiece fatum
(PS 274), a kobiety wprost czyhaj¹ na niego:

Marzy³y o Doboszu dziewczyny i lep³y do niego. Wykrada³y siê doñ mo³odyce. A nawet
popadie i szlachcianki, pewnie ¿e tylko tak po pañsku, dla zawracania g³owy, lubowa³y siê nim
w my�lach. [...] Coraz to wiêcej tego babiñstwa gromadzi³o siê wokó³ niego. Czasem ju¿ na
po³oninach czatowa³y nañ, gdy schodzi³ w dnie �wi¹teczne do wsi. [PS 300]

W koñcu zbójnika uwodzi, co znamienne, g³osem Zwinkowa z Kosmacza. Uwie-
dzenie g³osem aktywizuje, oczywi�cie, trop homerycki, ale nie powinni�my zapo-
minaæ o symbolice melodii g³osu jako tej cechy, która umyka wszelkim racjonaliza-
cjom, która jest obscenicznie nieracjonalna, poza zasiêgiem mêskocentrycznego Lo-
gosu.

Mówi³a tak s³odko, powoli i �piewnie [...]. Nigdy niczego nie rozkazywa³a, nie ¿¹da³a,
nawet nie mówi³a stanowczo, tylko prosi³a, a raczej nie prosi³a, tylko z cicha zapytywa³a, po-
zwala³a siê domy�laæ. Wied�ma taka s³odka, jêdza miodowa, biesica cukrowana! [...] Czy mia-
³a podziw dla m³odo�ci i s³awy Doboszowej? Czy te¿ ciche poczucie si³y, by mieæ u swych nóg
Dobosza, którego nikt nie móg³ przemóc? [PS 303�304]

Nemezis dosiêga Dobosza w postaci mê¿a Zwinkowej, który zabija zbójnika.
Kontrastowo przedstawiona jest partnerka ostatniego opryszka � Dmytryka �

O³enka, która ma cechy wyra�nie androgyniczne:

by³a czarnooka, stan mia³a bardzo smuk³y, rêce i stopy ma³e, oblicze �mia³e, junackie. Oczy
czarne, g³êbokie, lecz twarde, a równy, ostry nos jakby wykuty. [...] Marzy³a o wojowaniu.
Wierzy³a w wojowanie tylko. [PS 386]

O³enka koñczy w boju otoczona przez routarów, postrzelona, �prawie mdle-
j¹c, miota³a bardy� (PS 529), a¿ ostatecznie, by nie wpa�æ w ich rêce, rzuca siê
w przepa�æ. Okazuje siê zatem, ¿e spo�ród trzech wielkich opryszków jedynie Ho-
³owacz, którego pie�ñ zowie �szczer¹ dziecin¹� (PS 195), do¿ywa swych dni w s³a-
wie i chwale, jak za�wiadcza o tym patetyczne zakoñczenie legendy.

Zapewne bli¿sze realiom ¿ycia Huculszczyzny jest przedstawienie swoistej ety-
ki seksualnej butynu. Rêbaczy obowi¹zuj¹ bowiem rygory podobne do tych, któ-
rych do�wiadczali opryszkowie. W Zmowie (Z 102) porusza siê ten temat, bo z lasu
da³ siê s³yszeæ p³acz dziecka. Petrycio z Kuzimbirem interpretuj¹ go jako z³¹ wró¿-
bê. To niepomy�lny znak, którego �róde³ Andrijko upatruje w tym, ¿e kto� �zatêsk-
ni³ za kobiet¹�. Takie �nieczyste� my�li mog¹ prowokowaæ gro�ne wydarzenia, a na-
wet prowadziæ do �miertelnie niebezpiecznego spotkania z biesic¹:

Dobrze wiadomo od dawna, ¿e na pasterskich stajach nie wolno siê zbli¿aæ do kobiet ani
zaczepiaæ ich nawet w ¿arcie nie wolno, gdy¿ niechybnie dziki zwierz zacznie zaczepiaæ chu-
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dobê i chapaæ, tak i¿ odechce siê zaczepek i ¿artów. Bez g³o�nych zakazów zreszt¹ unosi siê
nad stajami stara prawda, rada szeptana, by nawet nie my�leæ o kobietach. A na butynie, szcze-
gólnie zim¹ jeszcze surowiej, bo z têsknoty wype³znie biesica, ujawni siê w postaci wytêsknio-
nej kobiety, zaprowadzi od razu na samo dno zimy. [...]

Jako kierownik robót Kuzimbir Bi³oho³owy, zwany zazwyczaj Witro³om, pilnowa³, jak
móg³, szczególnie m³odych ¿abiowców i ich brudnych pysków, aby nie wyzwali czego� niesa-
mowitego, ustawia³ nawet tamy dla my�li. [...]

Co innego po ukoñczeniu robót, �wiêto podczas chramu to ca³kiem inny rewasz. [...] Niech
�ciska jeden i drugi dziewuchy i mo³odycie w tañcu [...]. [Z 291�292]

O zagro¿eniach wynikaj¹cych ze spotkania z demonem kobiecym, Niauk¹,
Le�n¹ dowiemy siê sporo z Prawdy starowieku, a s¹ one � jak zapewniaj¹ �prak-
tyczni ludzie�, do których w tej chwili odwo³uje siê narrator � przera¿aj¹ce. De-
mon taki straszliwie �siê wkleszcza� (PS 305), �mêczy go [tj. cz³owieka] okrutnie.
[...] rêce k³adzie do paleniska, parzy je, [...] ci¹gnie gdzie� w pustkowie, wiedzie
w zag³adê, na dno przepa�ci� (PS 460). Skutecznym antidotum przeciw Niauce
jest �s³obodna przyja�ñ�. Najlepiej oczy�ciæ siê przez rozmowê ze �starym drze-
wem pobratymczym�, gdy¿ �skrzydlate drzewo lituje siê nad chrze�cijaninem�
(PS 460). Le�ny demon ¿eñski to mo¿e byæ tak¿e Bida we w³asnej osobie. Spotka-
nie z ni¹ zaliczy³ Andrijko P³ytka, zwany ��mieræ le�na�. Bida wciela siê tu w po-
staæ obroñczyni przyrody, obroñczyni lasu: �Ty� pysznosraka nadêta, Andrijku.
Narusza³e�, wyniszcza³e� ca³e rody tych, co siê nie broni¹. Têpi³e� do cotu! Bêdzie
ci za to! Hañba wieczna!� (L 471). Bida zatem nie jest tu upostaciowaniem znanej
z polskiego folkloru le�nej rusa³ki (a do tej kategorii porównaæ mo¿emy pozosta³e
le�ne demony ¿eñskie), ale zajmuje raczej miejsce �borowego�, �le�nego dziada�
� demona mêskiego stoj¹cego na stra¿y lasu 24.

Wynikaj¹ce z samej istoty pracy pasterza czy drwala wyrzeczenie siê kobiet
wzmacniane jest jednak nie tylko przez kulturowo sankcjonowane tabu, ale przede
wszystkim poprzez intensyfikacjê wiêzi mêsko-mêskich. S³u¿y temu instytucja
pobratymstwa, której znaczenie, jak wnet zobaczymy, daleko wykracza poza p³asz-
czyznê relacji ekonomicznej, zyskuj¹c intymny charakter i sankcjê spo³eczn¹ na
wzór ma³¿eñstwa. Do jego zawarcia konieczna jest zgoda ojca, pój�cie do cerkwi,
spowied� i, co najciekawsze, czysto�æ seksualna. Wedle starego obyczaju �lub
pobratymczy zawieraj¹ Foka i Ja� Sawicki:

S³owo do s³owa postanowili. I nied³ugo potem zawarli pobratymstwo. Zaprosili dru¿bów
z Bystreca i starym zwyczajem poszli z oboma dru¿bami [...] do cerkwi, dla �lubu pobratym-
czego. [...] Po spowiedzi �lubowali sobie, wed³ug starodawnego obyczaju, ¿e w razie potrzeby
bêd¹ siê dzieliæ tym, co maj¹, ¿e nigdy jeden drugiego nie opu�ci, zw³aszcza w biedzie i w gro�nej
chwili, ¿e a¿ do dnia ma³¿eñstwa nigdy ¿aden nie zboczy do dziewczyny ani do ¿adnej kobiety.
[...] Widywali siê odt¹d czêsto, rozstawali na krótko. [Z 56]

Moc pobratymstwa objawia siê tak¿e podczas chramu � gdy butyn nawiedzo-
ny przez mieszkañców wsi �mieje siê, bawi i tañczy, narrator czuje siê w obowi¹z-
ku przypomnieæ, co nastêpuje:

Nie tajne by³o, ¿e obaj pobratymi, Foka i Sawicki, od kiedy zwi¹zali siê �lubem, nie zbli-
¿ali siê do kobiet. [Z 317] 25

24 Zob. B. B a r a n o w s k i, W krêgu upiorów i wilko³aków. £ód� 1981, s. 160�161.
25 Zob. te¿ Z 320�321, gdzie toczy siê rozmowa miêdzy Kraszewskim a Gi¿yckim o tym, ¿e

Sawicki jest �pusty do dziewek� ze wzglêdu na �lub z Fok¹.
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Kobieta z krwi i ko�ci jest tak samo wielkim zagro¿eniem dla chybotliwej rów-
nowagi mêsko-mêskich relacji jak jej demoniczne siostry, Niauka i Le�na. XIX-
-wieczni badacze etnografii Hucu³ów przywo³ywani przez Madydê26  czêsto pod-
kre�lali du¿¹ swobodê, tak¿e seksualn¹, jak¹ ciesz¹ siê Hucu³ki (zgodnie z du-
chem tamtych czasów oskar¿ali je o lubie¿no�æ, sk³onno�æ do cudzo³óstwa i wsze-
teczno�æ wywo³uj¹ce plagê syfilisu). Nie ³¹czy siê jednak ona ze spo³ecznym uprzy-
wilejowaniem p³ci ¿eñskiej. Kiedy kobiety przychodz¹ do Dmytryka z pro�b¹, by
mog³y uczestniczyæ w poselstwie do Wiednia, ten im odmawia (PS 435) i zarz¹-
dza konkurs rzucania bardk¹ dla chêtnych na wyjazd z poselstwem. Do konkursu
staje O³enka Szkindowa:

� Podajcie mi bardkê � rzek³a z cicha.
Jak zwykle miêdzy swobodnymi lud�mi, nikt nie mia³ ochoty us³ugiwaæ dziewczynie

[...]. [PS 437]

Skuteczno�æ rzutów i harde s³owa dziewczyny sk³aniaj¹ Dmytryka (który sta-
ra siê o jej rêkê) do reakcji. Jego wypowied� o tej sprawie ma przywo³aæ O³enkê
do porz¹dku i restytuowaæ zaburzony przez ni¹ porz¹dek spo³eczny:

� ¯a³owaæ mi przychodzi, gazdowie, ¿em wed³ug s³obodnej prawdy starowieku pozwoli³
kobietom zabieraæ g³os. Mieszaæ siê do rady s³obodnej, do poselstwa. S³oboda jest, ale dzi� nie
takie kobiety jak dawniej, co umia³y s³uchaæ podczas rady, a w bitwie napastników r¹baæ i wo-
jowaæ. Dzi� jêzykiem r¹bi¹, ze swoimi pobratymami gotowe siê biæ, ot jak ta dziewka. B¹d�cie
spokojni. Pos³a³em swatów do tej dziewczyny, ale tyle ona ma do rady wojackiej i poselskiej
jak ta pliszka, co tam nad wod¹ æwierka i ogonkiem siê odgra¿a. [PS 438]

Kobiety wy³¹czone s¹ z rady, niedopuszczalna jest tak¿e ich obecno�æ w prze-
strzeni mêskiej, pasterskiej czy butynowej. Ich pojawienie siê tam jest mo¿liwe
jedynie w czasie, który Bachtin okre�li³by jako karnawa³owy, a wiêc podczas �wiêta,
w momencie odwrócenia naturalnego porz¹dku rzeczy.

Co innego po ukoñczeniu robót, �wiêto podczas chramu to ca³kiem inny rewasz. To pro�-
ba z pomoc¹ tañca, tak jak jest kamieñ, co probuje z³oto: na o�cie¿ bramy, w górê zastawy,
niech tañcz¹ wody! [Z 292]

Nadej�cie orszaku kobiet jest dla butynarów, szczególnie m³odszych, okazj¹
do �recenzowania� ich biustów, oczu, bioder, postawy, a tak¿e do refleksji na te-
mat sposobów, w jakie s¹ przez nie kuszeni. Kobiety czaruj¹ mê¿czyzn przy po-
mocy zabiegów na po³y higieniczynych, na po³y za� magicznych:

� Jak¿e¿ one czaruj¹ � pyta³ Mandat Matarhê.
� Wszelakim sposobem, g³ównie, ¿e co dnia myj¹ siê ca³e w cebrze, miêdzy nogami naj-

wiêcej, gorzej ni¿ panie, d³ugo mocz¹ przyrodzenie w macierzance z miodem, potem smaruj¹
siê dzieñdzior¹, a na noc obtykaj¹ siê zielem.

Witro³om powtarza³ z niedowierzaniem:
� Co dnia myj¹ siê i obtykaj¹? A kiedy¿ maj¹ na to czas? To nieprawda.
� Pow¹chajcie � namawia³ Matarha � czy która pachnie po ludzku. Nawet siê z tym nie

kryj¹, rozpowiadaj¹, najwiêcej siê pyszni¹ t¹ pachn¹c¹ huzyci¹. [Z 304]

Spo�ród przyby³ej na wiosenny chram na butynie kobiecej gromady wyró¿nia
siê Marijka Szestunówna. Jej uroda, zachowanie i moc, z jak¹ oddzia³uje na mê¿-
czyzn, sytuuj¹ j¹ na pozycji istoty na po³y magicznej � jej s³owo potrafi wyleczyæ

26 M a d y d a, O idealizacji Hucu³ów, s. 165�170.
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Pañcia, jest oskar¿ana o to, ¿e zaczarowa³a Niauczuka, który po tañcu z ni¹ �rzy-
ga³ i chorowa³�, a przede wszystkim �zaczarowa³a tak¿e Fokê� (Z 377) � i choæ
ten w¹tek, jak sam narrator przyznaje, wstydliwy, nie jest rozwijany, to stanowi
podglebie do rozmowy Horodejczuka, So³omijczuka, Gucyniuka i innych pe³nych
resentymentu mieszkañców ¯abiego na jej temat. Padaj¹ oskar¿enia o to, ¿e jest
wied�m¹ i jej czary mog¹ zniszczyæ butyn. Jej nadnaturalno�æ jednak w oczach
narratora ma zgo³a inny wymiar � Miros³awa O³dakowska-Kuflowa dostrzegaj¹c
homologiê miêdzy bohaterami Po³oniny a postaciami z historii �wiêtej, Matce
Boskiej przyporz¹dkowuje postaæ w³a�nie Marijki Szestunówny 27.

Warto wiêc na koniec powiedzieæ o roli macierzyñstwa, które jest stanem uprzy-
wilejowuj¹cym kobiety. Macierzyñstwo zbli¿a je do �wiêto�ci, jak za�wiadcza le-
genda o watahu doskona³ym. W wizyjnej scenie to w³a�nie matczyne rêce wyci¹-
gaj¹ go z otch³ani:

Cichutko zapada³ coraz g³êbiej, nurkowa³ w noc bez �wiate³. �Czy¿ to �mieræ? Szkoda?
Czy nie?� Zapada³ dalej, coraz ciemniej, gdzie¿ dno? Wtedy naprzód za praw¹ rêkê ujê³y go
dwie rêce, potem za lew¹ tak¿e dwie. Rêce kobiece. Te z prawej by³y z gor¹cego powietrza,
miêkkie, ale mocne, jak górski wiatr na wiosnê. Ockn¹³ siê nieco, rêce nie rozp³ywa³y siê,
trzyma³y miêkko, ale nios³y pewnie, tak jakby na gêsty, nieustanny a gor¹cy wiatr siê po³o¿y³.
Te z lewej by³y ma³e, ko�ciste a szorstkie, spracowane. Pozna³: z prawa Matka Bo¿a, a z lewa
jego matka ci¹gnê³y go. Wci¹¿ wyp³ywa³ na wierzch. [L 361]

Macierzyñstwo jest stanem wyj¹tkowym, z jednej strony, w synkretycznych
wierzeniach ³¹czonym z symbolizmem wodnym, z drugiej � sakralizowanym po-
przez postaæ Maryi. Ta wyj¹tkowa pozycja macierzyñstwa nie zmienia jednak fak-
tu, ¿e zasadniczym rysem kobieco�ci jest intencja zaburzania, niszczenia mêskie-
go �wiata. �wiadcz¹ o tym choæby wystêpuj¹ce na kartach tetralogii k o b i e c e
a n t r o p o m o r f i z a c j e.

4

Jak pamiêtamy, dla ochrony przed Niauk¹ móg³ pasterz zaprzyja�niæ siê z drze-
wem, trwa³o�æ spo³ecznego porz¹dku gwarantowa³o za� mêskie pobratymstwo,
które � przynajmniej w Zwadzie � zawarte jest przeciw si³om przyrody. Mizogi-
niczny obraz �wiata sprawia, ¿e antropomorfizowane zjawiska i obiekty przyrod-
nicze (naturalne), które stanowi¹ dla bohaterów cyklu zagro¿enie, s¹ najczê�ciej
up³ciowione � reprezentuj¹ zasadê kobiec¹. Powstaje przez to zamkniêty kr¹g
wzajemnych potwierdzeñ: niebezpieczeñstwo niesione przez zseksualizowane
obiekty naturalne potwierdza potrzebê spo³ecznej mizoginii, zagro¿enie za�, jakie
dla mêskiej wspólnoty stanowi¹ kobiety (czêsto sprzysiê¿one z si³ami natury),
ekstrapolowane jest na �wiat przyrody 28.

27 M. O ³ d a k o w s k a - K u f l o w a, Wypowiedzieæ S£OWO. Stanis³aw Vincenz wobec dzie-
dzictwa kultury. Lublin 1997, s. 186. Zauwa¿my, ¿e w �wiecie Po³oniny kobieco�æ ulega podwójne-
mu spêtaniu � z jednej strony, potêpione s¹ kobiety uzurpuj¹ce sobie role mêskie, jak O³enka; z dru-
giej za�, kobiety nadto kobiece, jak Marijka.

28 Jak P. B o u r d i e u  (Mêska dominacja. Prze³. L. K o p c i e w i c z. Warszawa 2004, s. 15),
mo¿na powiedzieæ, ¿e �porz¹dek seksualno�ci nie jest konstytuowany jako taki, co oznacza w³¹cze-
nie znaczenia ró¿nic p³ciowych w ca³okszta³t opozycji organizuj¹cych »kosmos« owej [tj. kabyl-
skiej � a da siê to te¿ odnie�æ do wyobra¿eñ huculskich] kultury, tak wiêc wszelkie atrybuty i dzia³a-
nia z obszaru p³ci zawieraj¹ odniesienia zarówno antropologiczne, jak i kosmogoniczne�.
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Jednym z najjaskrawszych przyk³adów tego zjawiska jest pojawiaj¹ca siê
w ka¿dym tomie Po³oniny Baba Lodowa � szczyt (1586 m n.p.m.) Po³onin Hry-
niawskich, góra zaiste przera¿aj¹ca, pe³na z³ych intencji, co w Prawdzie starowie-
ku przeczuwa Dmytryk: �Ale gdy zobaczy³ jej lice, do po³owy zas³oniête chustami
�niegowymi, ob³êdne oblicze, g³uche i �lepe � wiedzia³ ju¿, kto to jest: sama z³a-
dola przeklêta� (PS 346). Baba Lodowa jest si³¹ antychrze�cijañsk¹, sprzeciwia
siê ona rado�ci kolêdy (PS 489). Baba Lodowa daje pocz¹tek zamieciom �nie¿-
nym i d³ugim okresom z³ej aury. Takie nag³e za³amanie pogody podczas zimy w bu-
tynie porównane zostaje do Lewiatana, czarta. Ma on jednak (w okrzyku Dmytrej-
czuka) �huzyciê �niegow¹� (Z 587). Huzycia to zadek, odbyt, kloaka, otwór cia³a,
przez który wychodz¹ nieczysto�ci. Huzyciê ma czart i maj¹ kobiety, tote¿ opis
zimowej zamieci-Lewiatana amplifikowany jest przez skojarzenie z ich si³¹: �wielka
bia³a huzycia, pokraka z czubem wisia³a nad nami� (Z 587) 29.

Drugi bardzo charakterystyczny obiekt przyrody nieo¿ywionej, który � po-
przez wytwarzane zagro¿enie � uto¿samiany jest z si³¹ kobiec¹, to Ska³a Sokol-
ska. Ska³a wystaj¹ca z wód Czeremoszu jest niezwykle charakterystyczna: stoi na
granicy �wiatów, naszego i obcego, przep³yniêcie obok niej, srogiej stra¿niczki,
jest nie tylko ostatecznym po¿egnaniem ze �wiatem Wierchowiny, ale tak¿e omi-
niêciem pewnego zakazu i wkroczeniem w nieznane:

Jak tylko wodospad potoku Sykawka, spadaj¹c z góry do rzeki i obryzguj¹c pian¹ kora-
bie, zasycza³ z lewego brzegu, wiedzieli ju¿ kiermanycze, ¿e najciê¿sza zbli¿a siê chwila. Boæ
ta wied�ma, Ska³a Sokolska, nawet wodê tam czaruje i wiêzi w zatoce. A chrze�cijanina na-
przód wirami zaci¹gnie, potem szeptami otumani, chwyci w k³y skaliste, g³owê mu i ko�ci
o g³azy roztrzaska i wypluje w fale jak szmatê krwaw¹. [PS 401]

Obok ska³y musi przep³yn¹æ z darabami Mandat. W trakcie walki z ni¹ w ca-
³ej pe³ni rozwija siê przed nami zasada antropomorfizowania obiektów natural-
nych � ska³a jest nie tylko wied�m¹, ale wied�m¹ wyposa¿on¹ w swoj¹ anatomiê,
której jedynym nazwanym elementem jest w³a�nie huzycia:

To ona, Sokolska wied�ma, huzyczn¹ ska³¹ s³oneczku siê wykrzywia! Ci¹gnê³a z daleka
bez mi³osierdzia i Mandat poj¹³, ¿e to nie ¿arty. [...]

Co prawda, tam na prawo p³ycizna, mo¿na utkn¹æ, utknie na pewno. Mo¿na nawet rozbiæ
rozpêdzon¹ darabê. Ale wszystko lepiej, ni¿ zwaliæ siê ca³ym stromem prosto w huzycê Skale.
[...]

A có¿ zrobi³ Mandat? Zamiast przyczaiæ siê [...] udaj¹c, ¿e s³ucha szeptów wied�my, niby
to p³ynie wartk¹ g³êbi¹ prosto w dziurê, ale w ostatniej chwili, w pêdzie najwiêkszym [...] ode-
pchnie siê kierm¹ i �bywaj zdrowo, wied�mo, albo pêknij�, Mandat i tak ju¿ do�æ rozjuszony,
zagniewa³ siê i zbuntowa³ przeciw Skale. [...] Mandat, zamiast pomodliæ siê cicho [...], wy-

29 Huzycia to czê�æ cia³a diabelska i kobieca, kojarzona ze sfer¹ �mierci. W wyobra¿eniach
ludowych wystêpuje opozycja przód�ty³, przód oznacza ¿ycie, ty³ za� �mieræ (zob. S t o m m a, op.
cit., s. 219). Tak te¿ jest u  V i n c e n z a, gdzie demoniczne Syrojidy roj¹ siê ko³o huzyci ziemi i ch³ep-
c¹, �co ziemia z siebie wyrzuca� (BW 385), co ka¿e jeszcze wspomnieæ o roli ekskrementów. W eks-
krementach jest wiêc, z jednej strony, pierwiastek ¿ycia (co potwierdza ich funkcja nawozu), z dru-
giej � maj¹ w sobie element ciele�nie-ludzki, a w dalszej perspektywie �miertelno�æ. To dziwne
po³¹czenie wzmocnione dodatkowo analogi¹ rodzenia dziecka i �rodzenia� ekskrementów sprawia,
¿e triada diabe³�kobieta��mieræ spojona jest jeszcze silniejszymi wiêzami (zob. S t o m m a, op. cit.,
s. 190). Na koniec przywo³ajmy jeszcze �wiadectwo autora Mizoginii, który pisze, ¿e �przekonanie
o istnieniu moralnego zwi¹zku miêdzy kobiet¹ (której cia³o stanowi dla diab³a bramê do �wiata)
a samym diab³em [...] by³o [...] szeroko rozpowszechnione w Europie doby �redniowiecza i renesan-
su� (G i l m o r e, op. cit., s. 59).
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krzykiwa³ [...] �Ty wied�mo, ty do swojej huzycy bêdziesz mnie ci¹gn¹æ? I szepty popuszczaæ
z huzycy? Poka¿ê ja ci zaraz!� [Z 497�498]

Mêska spo³eczno�æ staje przeciw si³om przyrody, opieraæ siê musi ¿eñsko�ci
jako sile biologicznej i spo³ecznej, wci¹¿ zagro¿ona, balansuje na krawêdzi entro-
pii. Ale to jeszcze nie wszystko � jej koherencja, zwarto�æ i zasadnicza homoge-
niczno�æ zagro¿one s¹ tak¿e przez inne ¿ywio³y, wcze�niej b¹d� pó�niej musi bo-
wiem stan¹æ w o b e c  p r o b l e m u  I n n o � c i 30.

5

Granice mêskiego uniwersum wyznaczane s¹ przez stosunek do seksualnej
i kulturowej/etnicznej Inno�ci, ró¿nicê miêdzy zachowaniem homospo³ecznym
a homoerotycznym, sposób konceptualizowania obco�ci.

Zacznijmy od mêsko-mêskich stosunków wykraczaj¹cych poza normowane
tradycj¹ pobratymstwo czy inne podobne mu wiêzi. W dziele Vincenza nie ma
wielu sygna³ów o takich stosunkach, lecz nie mo¿na te¿ powiedzieæ, by pewne
sygna³y � bagatelizowane przez vincenzologiê � wykraczaj¹cej poza obyczaj rela-
cji nie istnia³y.

W najwiêkszej mierze dotycz¹ one jednego z g³ównych bohaterów tetralogii �
Tanasija Urszegi. Skomplikowana wewnêtrznie postaæ starca przynajmniej dwu-
krotnie nawi¹zuje relacje, które sytuuj¹ siê gdzie� miêdzy homospo³eczno�ci¹ a fa-
scynacj¹ zgo³a erotyczn¹. Transgresyjno�æ owych relacji podkre�lona jest jesz-
cze tym, ¿e za ka¿dym razem ich obiektem jest Obcy � W³och Kamio i Cygan
Gawecio.

Listy z nieba przynosz¹ nam spowied� Tanasija, z której dowiadujemy siê o jego
wydolno�ci seksualnej w m³odo�ci. Jej koñcem zdaje siê byæ choroba, w której
bohatera nawiedzaj¹ kobiece widma. Co wiêcej, jak mo¿na s¹dziæ, na skutek tego
prze¿ycia u Tanasija w podesz³ym wieku pojawia siê niechêæ do kobiet:

A przecie nie kto inny, jak najstarszy z ¿abiowców, Tanaseñko Urszega, bezlito�nie ods³a-
niaj¹c rzekomy wstyd swych rodaczek, dowodzi³, ¿e za nim kryje siê taka¿ obrzydliwo�æ w du-
szy jak pod wyszywanymi koszulami i pod srebrnymi talarami zat³uszczone cycki, a pod z³o-
conymi zapaskami brudne ty³ki. [Z 300]

Tanasij, jakim poznajemy go w Zwadzie, jest stary, samotny, �dziki�, ma �t³u-
ste� gospodarstwo. Kiedy przybywa do niego Foka, by zdradziæ swój pomys³ na
butyn, Tanasij reaguje gwa³townie, bo takie przedsiêwziêcia, jego zdaniem, zabu-
rzaj¹ panuj¹cy ³ad, zna je z autopsji. Bywa³ ju¿ na butynie, który prowadzili m.in.
W³osi. Mówi o nich: �Zachodz¹ tu nieraz. Kra�ni ch³opcy. A najmilszy ten z cyr-
ku, ten Kamio� (Z 21). Kiedy Kamio siê napije, pokazuje sztuczki:

Do ³ez siê �miejemy. Nie mów tego nikomu, Maksymiuku, bo zaraz plotki pójd¹: bardzo
korci mnie tego z cyrku hodowañca przyj¹æ, usynowiæ. [...] Cieszy siê nim ca³a chudoba. I ja-
ko� z nim razem m³odo siê dzieje. [Z 21]

30 O postawach wobec Inno�ci w dziele Vincenza pisze m.in. J. £ u g o w s k a  w szkicu Hucu-
li wobec do�wiadczenia kulturowej inno�ci i odmienno�ci (w zb.: Stanis³aw Vincenz, humanista XX
wieku, s. 143�162). Autorka wskazuje m.in. takie miejsca spotkania z Inno�ci¹, jak dwór, karczma,
ku�nia. Jako istotne dla do�wiadczenia Inno�ci wymienia równie¿ podró¿ Foki do Italii, a tak¿e
spotkanie z �Italianami� na butynie.
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Zwróæmy uwagê, ¿e Tanasij obawia siê mechanizmu spo³ecznej kontroli, ja-
kim jest plotka. Sposobem przeciwdzia³ania jej mo¿e byæ próba �legalizacji� sta-
tusu Kamia jako �hodowañca�. Niesie to jednak ze sob¹ pewien dyskomfort �
Tanasij boi siê, ¿e Kamio bêdzie mu �¿aby [...] sma¿yæ na �mietanie� (Z 21). Dy-
lemat Urszegi rozwi¹¿e los � Kamio zginie w niejasnych okoliczno�ciach, nie ma
na jego ciele ¿adnych ran ani obra¿eñ, narrator ogranicza siê do �gdybania�: �Mo¿e
musnê³a go k³oda zaledwie. Mo¿e zl¹k³ siê i zachwia³ siê, i zabi³ siê padaj¹c w prze-
pa�æ?� (Z 31). Niewykluczone jest wiêc i samobójstwo. Wolno w tym momencie
pokusiæ siê o próbê zbudowania analogii do losów bohaterów opowiadañ Jaros³a-
wa Iwaszkiewicza, takich jak Przyjaciele czy Zygfryd, w których erotycznie za-
barwiona przyja�ñ koñczy siê �mierci¹ przekraczaj¹cych spo³eczne i kulturowe
tabu bohaterów 31.  ¯e nie jest to czcza insynuacja, przekonuje reakcja Tanaseñka
na wie�æ o �mierci W³ocha. Najpierw mierzy on przynosz¹cego wie�æ Fokê �wzro-
kiem przeznaczonym dla mordercy� (Z 45), potem wykonuje ³opat¹ gesty, jakby
chcia³ zabiæ Fokê, dalej ³apie siê za g³owê, ca³ym ciê¿arem cia³a zwala siê na
³awkê, wrzeszczy i p³acze (Z 45�46). Reakcja wydaje siê Foce przesadzona w³a-
�nie dlatego, ¿e to nie gazda ginie, nie Hucu³, ale obcy, W³och Kamio. Foka czuje
siê w obowi¹zku opamiêtywaæ starego gazdê.

Równie tajemniczo wygl¹da relacja, jak¹ w Listach z nieba utrzymuje Tanasij
z Gaweciem:

Tanasij usiad³ na ³¹ce na li¿nyku wraz ze swym hodowañcem, Gaweciem. Gazda i muzy-
kant cygañski byli to ludzie z innych rodów, z obcych sobie �wiatów. Jak¿e odmienni. Tanasij
wysoki, têgi, zawsze o¿ywiony, Gawecio niewielki, chudy, nieco pochylony, markotny. Gazda
stary, a Cygan m³ody. Przecie, od kiedy usynowi³ stary muzykanta, nie rozstawali siê. Tanaseñ-
ko chcia³ po trosze przyuczyæ hodowañca do ¿ycia osiad³ego, do gospodarki. Gawecio nie
opiera³ siê, nie przeczy³, a ci¹gn¹³ starego w swoj¹ stronê: po zabawach, na chramy cerkiewne,
na jarmarki. Tylko imiê swe Aleko zmieni³ na O³eksê. [L 37]

Je�li Huculszczyzna, ta �s³owiañska Atlantyda�, przechowa³a �lady �dawno-
�ci�, a autor ksi¹¿ki o niej nieraz sugeruje transhistoryczn¹ ³¹czno�æ mieszkañców
tej krainy z antycznym �wiatem �ródziemnomorza, to Tanasija mo¿emy trakto-
waæ jako wcielenie filozofa-mêdrca, erastesa, a Gawecia jako jego ucznia, adepta
filozofii, eromenosa � bez sprowadzania ich wiêzi do po¿¹dania seksualnego, o któ-
rym wszak milczy narracja, sugeruj¹c raczej istnienie swego rodzaju bezintere-
sownej pederastii (oczywi�cie, w greckim znaczeniu tego terminu).

Kataloguj¹c wszelkie nieci¹g³o�ci binarnego obrazu kategorii gender w tetra-
logii Vincenza, nale¿y wspomnieæ o spotkaniu Foki z przedstawicielami trustu
drzewnego, jakie ma miejsce u ksiêdza Buraczyñskiego w Zwadzie. Ze strony tru-
stu wystêpuj¹ pan Zaryga, Bukowiñczyk próbuj¹cy na wszystkie sposoby przypo-
dobaæ siê stoj¹cym wy¿ej w hierarchii, �pulchny� dyrektor Husarek z Wiednia i dy-
rektor Mandl, �arcyniemiecki blondyn�. Od tej trójki odstaje wyra�nie �madiarski
pan baron, zwany Páli�, który �raz bawi³ siê dobrze byle czym, to znowu z nudów
spogl¹da³ ku oknu i ziewa³� (Z 122). Wêgra zdaje siê zupe³nie nie interesowaæ
transakcja, któr¹ maj¹ zawrzeæ, o¿ywia siê natomiast, gdy mowa o Hucu³ach. Przy
podwieczorku �na skutek odprê¿enia� baron �figlarnie� zagaduje Fokê o tañce.

31 Tajemnicza �mieræ Kamia zdaje siê aktualizowaæ modernistyczny topos ³¹czno�ci homose-
ksualnego Erosa z Tanatosem � zob. G. R i t z, Jaros³aw Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesno�ci.
Prze³. A. K o p a c k i. Kraków 1999, s. 97�121.
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Ten udziela mu rzeczowej odpowiedzi, przedstawiaj¹c tañce tañczone z kobietami
i tañce mêskie. Tylko te drugie interesuj¹ barona:

� A bétyár táncolas! � z toporami! Tak jak u nas na puszcie, sami ch³opcy z cepami, u mnie
w Zála megye tak¿e, sami mê¿czy�ni � baron szuka³ s³ów, zaskandowa³ co� po magyarsku,
czego nikt nie uchwyci³, i nie wiadomo, czemu wypali³:

� C�est épatant, c�est écrasant � Znów rzuca³ lêkliwe spojrzenia ku kolegom i zaraz jakby
od tego zaziewa³ nieprzyzwoicie. [Z 123]

W dalszym ci¹gu rozmowê próbuje podtrzymaæ ksiêdzowa, lecz baron �od-
wróci³ siê ca³ym cia³em ku Foce, przypatruj¹c mu siê z lubo�ci¹, jakby ogl¹da³
rzadkiego zwierza� (Z 123). Gdy za� z kolei pojawi³ siê temat huculskiej obycza-
jowo�ci i ksi¹dz Buraczyñski obja�nia³ panom dyrektorom ideê pobratymstwa,
baron �przesta³ ziewaæ, znów przygl¹da³ siê Foce� (Z 128). Wêgier, jako jedyny
z dyrektorów, z entuzjazmem odnosi siê do propozycji odwiedzenia butynu. Na
w¹tpliwo�ci dyrektora Husarka �

Baron zachwala³ chichocz¹c:
� Riding restores health. [Z 130]

Scena rozmowy koñczy siê za� w nastêpuj¹cy sposób:

Uspokoi³o siê, wypogodzi³o. Baron usiad³ obok Foki, nudzi³ go pó³g³osem o tañce. Foka
odpowiedzia³ krótko:

� To trzeba widzieæ, widzieæ. [Z 130]

Kiedy przed eskapad¹ dyrektorowie udali siê na nabo¿eñstwo do cerkwi i sie-
dzieli w niej z �minami nieprzeniknionej nudy ko�cielnej�, baron Páli �nie ziewa³
wcale, gapi³ siê na stroje wiejskie, na mo³odyce i dziewczyny� (Z 133).

Postaæ barona, choæ epizodyczna i szkicowa, jest wielce charakterystyczna.
Jego zachowania nie powinni�my chyba traktowaæ jako wêgierskiej odmiany ch³o-
pomanii czy te¿ zachwytu góralszczyzn¹, bli¿ej mu bowiem z pewno�ci¹ do po-
staci wielkomiejskiego dandysa i zblazowañca poszukuj¹cego jakiego� excitement
po�ród �gro�nych� górali. Nie powinna tak¿e umkn¹æ naszej uwagi jego natarczy-
wo�æ wobec Foki: rozmowa, spojrzenie, chichot, odwracanie siê ca³ym cia³em � te
wszystkie sygna³y zainteresowania, które pozostali dyrektorzy staraj¹ siê ignoro-
waæ, okazuj¹c tylko zdawkowo niezadowolenie, sprawiaj¹ wra¿enie przynale¿no-
�ci do homoerotycznego kodu zachowañ, a na pewno ju¿ nie mieszcz¹ siê w ge-
stuarium ówczesnego d¿entelmena. Prostoduszny Foka jednak nie odczytuje tego
erotycznego podtekstu, Wêgier �nudzi go�. W wyniku tego �niepowodzenia ko-
munikacyjnego� baron � mo¿na wnioskowaæ � okazuje nieco ostentacyjne zainte-
resowanie dziewczêtami w cerkwi.

Za ka¿dym razem wiêc zachowania, które upowa¿niaj¹ do tego, by powie-
dzieæ, ¿e mog¹ mieæ charakter homoerotyczny, pojawiaj¹ siê, jak widaæ, na grani-
cy �wiata Wierchowiny z innymi rzeczywisto�ciami spo³ecznymi i kulturowymi,
a tak¿e, choæ tam wystêpuj¹, nie s¹ w ¿aden sposób konceptualizowane w kultu-
rowym kodzie Vincenzowskiej Huculszczyzny 32.

32 Aby mêskie relacje homospo³eczne nie mog³y przekszta³ciæ siê w relacje homoseksualne,
zagra¿aj¹c patriarchalnej strukturze spo³ecznej, konieczne by³o objêcie wszelkich stosunków miê-
dzy mê¿czyznami skuteczn¹ kontrol¹. Sposobem spo³ecznie akceptowanego kanalizowania napiê-
cia jest zabawa, np. w Zwadzie, w której Petrycio Siopeniuk przebiera siê za kozê, a mê¿czy�-
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6

W opiniach o cyklu Vincenza utrwali³o siê mniemanie, które zwiê�le przed-
stawi³ Andrzej Karcz:

Bohaterzy Na wysokiej po³oninie, Huculi, podobnie jak mieszkañcy peloponeskiej Arka-
dii, s¹ przedstawieni jako ¿yj¹cy w�ród strumieni i lasów lud pasterski, który nie zna jakichkol-
wiek podzia³ów spo³ecznych i spo³ecznej niesprawiedliwo�ci (te, je�li s¹, wkraczaj¹ z zewn¹trz).
[...] W tej wizji �wiata ów ³ad przedstawiony jest jako porz¹dek wyznaczany przez arkadyjskie
¿ycie w harmonii z natur¹ 33.

Mam nadziejê, ¿e niniejszy artyku³ nieco modyfikuje ten obraz. Arkadyjski
spokój i idealno�æ stosunków spo³ecznych nie s¹ zaburzane w �wiecie tetralogii
tylko przez czynniki zewnêtrzne. �wiat bowiem ukszta³towany przez Vincenza,
który przecie¿ stara³ siê czytelnikowi przedstawiæ wyidealizowan¹, nie za� rze-
czywist¹ Wierchowinê, pe³en jest strukturalnych napiêæ. Patriarchalna struktura
karpackiej Arkadii istnieje w stanie permanentnego zagro¿enia rozpadem, bêd¹-
cym efektem ingerencji kosmogonicznej, demonicznej lub zgo³a spo³ecznej si³y
kobiecej. Ów niebezpieczny Chaos ¿eñsko�ci jest zagro¿eniem sta³ym, wpisanym
w porz¹dek rzeczy, tote¿ w Nowych Czasach przeciwstawianych Starowiekowi
mo¿e on byæ niedostrzegalny na pierwszy rzut oka, przyæmiony innymi troskami,
niemniej jednak napiêcie to w cyklu Vincenza istnieje i nie mo¿e byæ w analitycz-
nym odbiorze utworu pomijane.
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THE BORDERS OF IDYLL.
THE PICTURE OF SOCIAL AND CULTURAL GENDER PLACEMENT
IN STANIS£AW VINCENZ�S CYCLE  �IN THE UPPER HIGHLANDS�

The article is an attempt to apply the gender theory into the analysis of Stanis³aw Vincenz�s
In the Upper Highlands. The reading that places gender at the center of interest allows to comple-
ment the variety of interpretations with new meanings. The idyllic and the arcadian referred to by
Vincenzologists prove in the context of gender to be an illusion, since the community of Hutsuls
founded on patriarchalism and joined with misogyny lives in  constant danger from the cosmogonic,
demonical and social power of women.

The paper suggest to examine Vincenz�s tetralogy not according to the traditional interpretative
key as a conflict of the Old Age with the New one, but also as a myth-like story on the �perennial�
conflict of sexes, complemented with those scrutinized here, clash of local homosocial liaisons with
the homosexual Other (i.e. culturally foreign).

ni wchodz¹ w role dziewcz¹t: �Naprzód odgrywa³ kozê rogat¹. Ukostiumowa³ siê, jak mo¿na by³o
najlepiej, a ponurego spojrzenia umiejêtnie u¿y³, jako kruszca dla sztuki mimicznej. Roze�lona, pe-
³echata, rozczochrana koza zuchwale szasta siê po kolibie. M³odzi ch³opcy dra¿ni¹ j¹, szarpi¹ za
kud³y i za ogon. Koza wyba³usza oczy coraz gro�niej. Siopeniuk dobywa z siebie g³osu nie kozy ju¿,
lecz raczej buhaja. �miech ogarnia kolibê. Co ch³opcy przybli¿¹ siê, koza skacze, kopie, gryzie.
Znów ryczy, znów grozi wzrokiem. Ch³opcy, przybieraj¹c dziewczyñskie g³osy, piszcz¹ niby to w prze-
ra¿eniu� (Z 39). W koñcu ch³opcy, �dziesi¹tki r¹k�, powalaj¹ kozê, zdzieraj¹ z niej skórê i pal¹.
Rozochocony Siopeniuk �dawa³ przedstawienie jedno za drugim. Naprzód baba zazdro�nica �ciga³a
dziewuchy usi³uj¹ce uwie�æ dziada, mê¿a jej, w sposób nieprzystojny. Dziewuchy ucieka³y z pi-
skiem, a baba klepa³a mê¿a po ko¿uchu� (Z 40). Potem odgrywa³ ¯yda.

33 K a r c z, op. cit., s. 367.


