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Socjogeneza nowoczesnych uczu!: mi"o#! i przyja$% w Don Kichocie 
Miguela de Cervantesa oraz w Romeo i Julii Williama Szekspira

Niniejszy rozdzia# jest prób$ zrekonstruowania psycho- i socjogenezy 
nowoczesnych modeli uczu%, &wiadomo&ci oraz relacji intymnych (mi#o&ci 
i przyja'ni) w oparciu o ró(norodne uj)cia, jakie proponuj$ historia men-
talno&ci, nowy historyzm i historia &wiadomo&ci. Przedmiotem analizy s$ 
dwa dzie#a literackie – tragedia Williama Szekspira Romeo i Julia i powie&% 
Miguela de Cervantesa Przemy!lny szlachcic Don Kichote z Manczy. Na ich 
podstawie chcia#bym odtworzy% genez) nowoczesnego rozumienia mi#o-
&ci i przyja'ni. Genealogia uczu% i emocji jest bliska historii mentalno&ci, 
a tak(e rozwini)tej przez metodologów historii &wiadomo&ci – g#ównie 
Michela Foucaulta – genealogii idei. W&ród tekstów po&wi)conych gene-
alogii uczu% na szczególn$ uwag) zas#uguj$ prace Denisa de Rougemonta 

– autora dyskursywnej mapy mi#o&ci na tle historii kultury europejskiej 
(Rougemont *+,-) oraz Alana Braya – odkrywcy moralnej genealogii 
przyja'ni (Bray .//"). 

Pos#uguj) si) terminami psycho- i socjogeneza zgodnie z zakresem po-
j)ciowym przedstawionym przez Norberta Eliasa (Elias ./**). Korzystam 
z perspektywy teoretycznej proponowanej przez Eliasa i Louisa Dumonta 
(Dumont .//.), z której wyp#ywaj$ wa(ne implikacje dla analizy cywilizacji 
i historii &wiadomo&ci; w skrócie mo(na by j$ okre&li% mianem fenomeno-
logii historycznej. Fenomenologia historyczna jest bliska takim badaczom, 
jak: Philippe Ariès, Max Weber, Norbert Elias, Bernard Groethuysen, Martin 
Green i Jackson Lears (Donskis .///, s. *"!; Kavolis *++!, s. */). 
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Jak wiadomo, nie powstała dotąd interpretacja Romea i Julii oraz 
Don Kichota, która wykorzystywałaby historię świadomości jako narzę-
dzie badawcze służące wyjaśnieniu psycho- i socjogenezy miłości oraz 
przyjaźni lub odtworzeniu moralnej proweniencji innych rodzajów no-
woczesnych uczuć. Postaram się to uczynić w tym rozdziale, a jego zakres 
dyscyplinarny i interpretacyjny wyznaczą: filozofia literatury, historia 
kultury i historia idei. 

Człowiek epoki przejściowej

W 2005 roku minęło 400 lat, odkąd świat ujrzał powieść wszech czasów, 
jedno z największych dzieł literatury europejskiej i światowej – Przemyśl-
nego szlachcica Don Kichote z Manczy (El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha) autorstwa Miguela de Cervantesa y Saavedry. O wielkości 
zarówno tragedii Szekspira, jak i Don Kichota Cervantesa decyduje nie 
przedstawiona tam rzeczywistość, lecz niekończący się dialog, jaki z tymi 
utworami bezustannie podejmują interpretatorzy kolejnych epok.

Czy Cervantes znał Szekspira? Prawdopodobnie nie, najpewniej ani 
nie czytał, ani nie słyszał o jego tragediach i jego teatrze. Za to Szekspir 
bez wątpienia czytał Don Kichota w angielskim przekładzie Thomasa 
Sheltona, a nawet napisał z Johnem Fletcherem komedię Kardenio (Car-
denio); niestety, tekst sztuki nie zachował się do naszych czasów (Bloom 
2004, s. 82). Fabuła komedii została zapożyczona z pierwszej części Don 
Kichota. Jest to opowieść o młodzieńcu Kardeniu, który zostaje zdradzony 
przez ukochaną Luscindę oraz bliskiego przyjaciela Don Fernanda. Traci 
spokój ducha i nieomal popada w obłęd. Ucieka w góry, żyje w biedzie 
i samotności, dokarmiany przez dobrodusznych pasterzy i wieśniaków, 
gdy wreszcie spotykają go Don Kichot i Sancho Pansa. Później Kardenio 



55

Socjogeneza nowoczesnych uczuć: miłość i przyjaźń w Don Kichocie
Miguela de Cervantesa oraz w Romeo i Julii Williama Szekspira

odzyskuje Luscindę, a jego przyjaciel Don Fernando wraca do ukochanej 
Doroty – Don Kichot jest zaś świadkiem oraz aktywnym uczestnikiem 
tego szczęśliwego rozwiązania. 

Treść Don Kichota jest doskonale znana – pochodzący z La Manczy 
poczciwy i ubogi hidalgo Alonso Quijano, naczytawszy się powieści 
rycerskich, sam postanawia zostać rycerzem Don Kichotem i wyruszyć 
w świat, aby pomagać słabszym i krzywdzonym. Licha szkapa przemienia 
się w rumaka Rosynanta, a mieszkająca nieopodal młoda wieśniaczka 
Aldonza Lorenzo, która prawdopodobnie podoba się starzejącemu szlach-
cicowi, zostaje damą jego serca – Dulcyneą z Toboso. Wieśniak Sancho 
Pansa zgadza się wraz ze swym osłem towarzyszyć Don Kichotowi i służyć 
mu jako giermek. 

W niedługim czasie panowie zostają przyjaciółmi, choć różnią się jak 
niebo i ziemia. Ci ludzie reprezentujący kolejno: twardą rzeczywistość 
(nieokrzesany realista Sancho Pansa) oraz wyobraźnię i wiarę (otwar-
cie pogardzający tym światem i uważający go za fikcję Don Kichot, dla 
którego rzeczywiste jest tylko to, w co wierzy) nie prowadzą banalnych 
monologów, lecz uważnie słuchają siebie nawzajem, tak że w końcu stają 
się do siebie podobni. Jako przyjaciele mogą się wzajemnie poprawiać 
oraz przejmować od siebie cnoty i słabości. To istny pomnik wystawiony 
przyjaźni. 

Analizie szaleństwa Don Kichota poświęcono wiele studiów: błędny 
rycerz snuje nadzwyczaj mądre rozważania o różnych sprawach, ujawnia 
nie tylko swoje oczytanie, ale także szlachetność i serdeczność. Jednak gdy 
pojawia się temat rycerstwa, natychmiast traci zdrowy rozum, zaczyna 
bredzić o rycerzach, ich wyprawach, podłych czarownikach i wiedźmach, 
w nieszczęsnych baranach widzi wrogie wojska, wiatraki bierze za olbrzy-
mów, a miednicę cyrulika za hełm Mambryna. Nie bez powodu na na-
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grobku tego bohatera znalazło się epitafium: tu spoczywa Alonso Quijano, 
który żył jak szaleniec, lecz zmarł jako człowiek o zdrowym umyśle. 

Don Kichot tworzy wspaniałe połączenie komedii i tragedii. Sporo 
tu okrucieństwa i bezsensownego, wręcz wulgarnego naśmiewania się 
z dziwaka, którego wszyscy uważają za szaleńca. Nie bez powodu nie-
którzy z komentatorów Don Kichota porównują to dzieło do żywotów 
świętych, tyle że napisane w formie powieści rycerskiej. Tak też oceniał 
Don Kichota Wystan Hugh Auden, dostrzegając w nim chrześcijański 
wizerunek świętego, odmienny od Hamleta, któremu „brak wiary tyleż 
w siebie, co w Boga” (Bloom 2004, s. 79) 6.

Istotnie, w Don Kichocie znajdujemy to, co bez trudu rozpoznajemy 
w obrazach Hieronima Boscha lub w Kuszeniu św. Antoniego Salvadora 
Dalego. Wokół działają szatańskie siły, upiory, olbrzymy i dusze piekielne, 
a im wszystkim swoją niewzruszoną wiarą daje odpór rycerz – w tym 
wypadku nie ma znaczenia, czy to rycerz wiary, czy błędny rycerz 7.

Z drugiej strony, Don Kichota można interpretować jako bohatera 
absurdalnego. A to nasuwa pytanie: jak głęboko trzeba wierzyć w to, co 
inni uważają za nonsens, aby ochronić swoją wiarę? 

W Don Kichocie obserwujemy, jak bezpowrotnie kończy się świat 
średniowieczny. Nikt od dawna nie wierzy w rycerstwo, w kurtuazyjne 
ideały, w sens niesienia pomocy krzywdzonym czy damom serca, zaś  
takie powieści jak ukochany przez Don Kichota Amadis z Walii (Amadís 

6 Wszystkie cytaty z dzieł nietłumaczonych na j. polski w przekładzie tłumacza (na podstawie tekstu litewskiego).
7 Autor nawiązuje do koncepcji S. Kierkegaarda na temat stadiów rozwoju ludzkiej egzystencji. Rycerz wiary, 
którego uosabia biblijny Abraham, reprezentuje najwyższe stadium – religijne. Patrz: S. Kierkegaard, Bojaźń 
i drżenie; Choroba na śmierć, przeł. i wstępem opatrzył J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe [przyp. tłum.].
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de Gaula) uważa się za lektury niewarte złamanego grosza. Don Kichot 
odrzuca rzeczywistość społeczną, w której kpi się z przeszłości, tradycji, 
wielkich osobowości i kanonu kultury. 

Jest on człowiekiem epoki przejściowej: dawne idee i wartości już 
nie obowiązują, ale nie ogłoszono jeszcze nowych, które mogliby przyjąć 
żyjący w nowej epoce. Nic więc dziwnego, że Don Kichot jest niezrozu-
miany przez otoczenie. Ksiądz z La Manczy, cyrulik, krewne Don Kichota, 
słudzy, a nawet absolwent uniwersytetu w Salamance, Samson Karasko, 
który odegrał rolę Rycerza Białego Księżyca, aby zwyciężyć w pojedynku 
z Don Kichotem i w ten sposób zmusić go do powrotu do domu – wszyscy 
oni reprezentują rzeczywistość, która przeciwstawia się wyobraźni. Ani 
rozwiązania siłowe, ani bezwarunkowe przyjęcie wszystkiego, co dane, 
i godzenie się na wszelkie zło czy przemoc nie tworzą świata. Tworzy 
go sojusz wyobraźni i rzeczywistości. A dowodzi tego przyjaźń między 
Don Kichotem i Sancho Pansą, który dzięki swemu dobremu panu, Ry-
cerzowi Posępnego Oblicza, z prymitywnego wieśniaka przemienia się 
w mądrego i zacnego człowieka. Bez wyobraźni rzeczywistość ulega 
wynaturzeniu i staje się grą na oślep, w której znaczenie ma wyłącznie 
siła, zaś oderwana  całkowicie od reguł rzeczywistości wyobraźnia grozi 
rozmaitymi formami szaleństwa. 

 Genealogia Romea i Julii

Romeo i Julia Williama Szekspira to jedno z dzieł najbardziej zagadko-
wych i obrosłych literackimi legendami. Pozornie wydaje się, że w tej 
tragedii nie kryje się nic nadzwyczajnego. Szekspir odnalazł popularną 
we włoskiej literaturze średniowiecza i renesansu historię nieszczęśliwej 
miłości dwojga młodych ludzi, którzy należą do dwóch zwaśnionych 
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rodzin zamieszkujących rządzoną przez Bartolomea della Scalę Weronę. 
Tego księcia, władcę Werony i Vicenzy w latach 1301–1304, podobnie jak 
rodziny Montecchich i Capulettich, wspomina Dante w Czyśćcu (w tra-
gedii Szekspira nazwiska tych rodzin występują jako Montague i Capulet).

Jako pierwszy opowiadanie o tragicznej miłości dwojga kochanków, 
której kres przynosi trujący napój, napisał włoski pisarz epoki renesansu 
Masuccio Salernitano. Zainspirowany tym opowiadaniem Luigi Da Porto 
zapożycza od Dantego nazwiska Bartolomea della Scali, Montecchich 
i Capulettich, a samą akcję osadza w Weronie. Notabene w tragedii Szek-
spira książę Werony zamienia się w Escalusa. 

Następnie renarratorem tej historii jest sławniejszy i bardziej uzdol-
niony od obu swoich poprzedników dominikanin Matteo Bandello, który 
z powodzeniem naśladuje nowele Giovanniego Boccaccia. Co ciekawe, 
temat Montecchich i Capulettich wykorzystał także w jednym ze swych 
utworów Lope de Vega. Jednak ta historia nie stałaby się tym, czym jest 
także dzisiaj, gdyby drugiego i bezsprzecznie ważniejszego życia nie dał 
jej Szekspir.  

Całkiem możliwe, że tę fabułę, jak głosi literacka legenda, podpowie-
dział Szekspirowi Christopher Marlowe. Tak czy inaczej, fakty donoszą, 
że przepisaną przez Mattea Bandella w 1554 roku historię miłości Romea 
i Julii przełożył po pięciu latach na język francuski Pierre Boaistuau. To 
ta francuska wersja natchnęła angielskiego poetę i tłumacza Arthura 
Brooke’a do napisania Tragicznej historii Romea i Julii (Tragical Histo-
ry of Romeus and Juliet) – to podstawowe źródło, z którego korzystał 
Szekspir, tworząc tragedię Romeo i Julia. Nawiasem mówiąc, dosłow-
nego przekładu noweli Bandella na język angielski dokonał sir Geoffrey 
Fenton w roku 1567 (kiedy Szekspir i Marlowe mieli zaledwie trzy lata). 
Szekspir potrzebował tych tłumaczeń i adaptacji, najwyraźniej bowiem 
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jego wykształcenie nie dorównywało erudycji Marlowe’a, który skończył 
uniwersytet w Cambridge. 

Zapewne mogło być też tak, że Szekspir zaczął pisać Romea i Julię 
jako komedię, ale skończył tragedią – śmierć Merkucja była wyda-
rzeniem przełomowym, po którym ta historia niechybnie musiała 
stać się tragedią. (Notabene Lope de Vega także świadomie łączył 
elementy tragiczne z komicznymi, na tym polegała stworzona przez 
niego comedia). Niezależnie od wszystkiego, co zostało tu powiedzia-
ne, Romeo i Julia wciąż jest jednym z najbardziej niezwykłych dzieł 
literatury światowej. 

Jak wiadomo, Szekspirowi po śmierci przyszło za tę tragedię zapła-
cić wysoką cenę – Molière z powodu Romea i Julii wypominał później 
Szekspirowi, że nie potrafi odróżnić komedii od tragedii, i zarzucał mu 
mieszanie gatunków. Klasycyzm w ogóle uczynił nazwisko Szekspira 
tematem żartów, Wolter zaś, który w młodości zachwycał się Szekspirem, 
później nazwał go barbarzyńcą. Gorliwy naśladowca Woltera i, nawia-
sem mówiąc, przez niego wykształcony król Prus Fryderyk II Wielki 
posunął się nawet do ubolewania, że niemiecka młodzież czyta utwory 
angielskiego barbarzyńcy, w których królowie mówią takim samym 
językiem jak grabarze.

Dopiero u schyłku XVIII wieku ruch Sturm und Drang poprzez dzieła 
młodych wówczas Johanna Wolfganga Goethego i Friedricha Schillera 
docenił twórczość Szekspira, którą, ich zdaniem, cechowały doskonały 
styl i świetne wyczucie historii. Jak wiadomo, geniusz literacki Szekspira 
został oficjalnie uznany dopiero dzięki staraniom niemieckich roman-
tyków, nawet w Anglii epoki wiktoriańskiej wciąż poważnie wątpiono, 
czy to możliwe, by aktor niskiego pochodzenia, który nigdy nie otrzy-
mał wykształcenia uniwersyteckiego, mógł stworzyć tak wielkie dzieła. 
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Socjogeneza nowoczesnych uczuć

Co ukazuje Romeo i Julia Szekspira? Przede wszystkim prezentuje nowo-
czesne uczucia – miłość i przyjaźń oraz podaje ich socjogenezę. Miłość 
i przyjaźń są tutaj przedstawione jako uczucia właściwe człowiekowi 
nowoczesnemu. Moglibyśmy zatem same uczucia nazwać nowoczesnymi. 

Z socjologicznego punktu widzenia zawsze pojawia się pokusa, by 
przeciwstawiać sobie prawo państwowe i prawo rodowe, których ostry 
konflikt o władzę obecny był od wielu stuleci w cywilizacjach zachod-
nich i nie tylko. Dwudziestowieczna cosa nostra – wyzwanie rzucone 
nowoczesnemu państwu i tworzącym go strukturom władzy, to także nic 
innego jak walka między rodem i państwem, prawem rodzinnym i władzą 
państwową, to również zderzenie przednowoczesnych i nowoczesnych 
form organizacji społecznej.

Wszelako klanowi czy rodowi można też przeciwstawić przyjaciela 
lub kochanka. Przedstawicielowi rodu, który obdarza uczuciem (przy-
jaźni lub miłości) kogoś, kto jest poza interesem rodziny, poza jej władzą 
i kontrolą, mogą grozić albo nieprzyjemności ze strony rodziny, albo 
wielkie nieszczęście. Skonfliktowani ze sobą beneficjenci czyjejś wierności 
i lojalności wcześniej czy później zmuszą rozdartą uczuciowo jednostkę, 
aby dokonała jednoznacznego wyboru – albo rodzina (klan, ród, krew), 
albo wolność i odpowiedzialność za siebie i swoją tożsamość (miłość 
i przyjaźń). W świecie tradycji i metafizyki krwi nie można samodzielnie 
wybrać obiektu lojalności, a zarazem być odpowiedzialnym za własną 
tożsamość, zarówno bowiem obiekt lojalności, jak i model tożsamości 
są z góry założone. W ten ostatni można być jedynie włączonym. Oto 
dlaczego w świecie przednowoczesnym nie istnieje również miłość w no-
woczesnym rozumieniu.
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Nie tylko Romeo i Julia padają ofiarą nieznośnych i zabójczych kon-
fliktów lojalności. Przyjaciel Romea, Merkucjo, jest kuzynem księcia 
Werony, Escalusa, ale lojalność wobec przyjaciela staje się dla niego o wiele 
ważniejsza niż naturalna w tamtej epoce lojalność wobec własnego rodu. 
Książę surowo zakazuje rozstrzygania wszelkich sporów czy konfliktów 
w pojedynkach i przy użyciu broni, tymczasem członek jego rodu, Mer-
kucjo, którego pochodzenie w żaden sposób nie łączy go ani z rodem 
Montecchich, ani Capulettich, jako pierwszy łamie zakaz księcia, broniąc 
splamionego honoru przyjaciela.

W świecie nowoczesnym człowiek zawsze staje przed fundamentalną 
alternatywą: albo porzucić swego krewnego (którego nie wybrał) i samo-
dzielnie wybrać bliskiego sercu i rozumowi, choć niespokrewnionego 
obcego – kochanka lub przyjaciela; albo wyrzec się przerażającego prawa 
do wolności i wrócić do swych źródeł – bliskich, krewnych i rodu.

Wolność nieuchronnie nas od tego oddala, czy nam się to podoba, 
czy nie. W istocie w życiu wolnego i nowoczesnego człowieka ukochana, 
żona i przyjaciel są nieporównanie ważniejsi niż rodzina i klan. Trady-
cyjny czy przednowoczesny człowiek przyjmuje odziedziczone formy 
tożsamości i modele relacji społecznych. Nowoczesny zaś ma odwagę 
tworzyć je samodzielnie. 

W tym sensie w Romeo i Julii zachodzi fundamentalny konflikt przed-
nowoczesnych i nowoczesnych mentalności oraz modeli lojalności. Ro-
meo, Julia i Merkucjo są prawdziwymi przedstawicielami nowoczesności, 
tymczasem starzy członkowie rodów Montecchich i Capulettich, a zwłasz-
cza waleczny kuzyn Tybalt, reprezentują tożsamość rodową i rodzinną. 
O wielkości Szekspira decyduje właśnie ukazanie tej potężnej przemiany 
społecznej – kiedy czytamy Romea i Julię, widzimy, jak rodzi się nowo-
czesny piewca wolności i metafizyki wyboru, którego przednowoczesny 



Rozdział 2

62

obrońca tradycji i metafizyki krwi nie rozumie i dlatego tak bardzo go 
nienawidzi. To zjawisko uosabia Tybalt w swojej nienawiści do Romea. 
Ono też jest przyczyną złości i rozgoryczenia Tybalta, że z niezrozumiałych 
dla niego powodów i przez bezsensowne okoliczności skrzyżował miecze 
nie ze znienawidzonym Romeem, lecz z Merkucjem, którego szanuje i po-
tajemnie zachwyca się jego arystokratyczną, mężną, niezależną postawą.

Nienawiść jako depersonalizacja 
i zastąpienie twarzy imieniem

Nienawiść Tybalta do Montecchich nie jest tylko tym, co przejął 
on od rodu Capulettich i co jedynie naśladuje. Wprost przeciwnie, 
jego nienawiść swoją intensywnością zdecydowanie przerasta wrogość 
starego Capulettiego do starego Montecchiego i staje się problemem 
dla wszystkich, także dla samych Capulettich. Owładnięty irracjonal-
nym szałem nienawiści Tybalt nienawidzi przede wszystkim samego 
nazwiska Montecchich – słowa, które jest emblematem ich rodowo-

-dynastycznej tożsamości. Bratanek pani Capuletti zarówno w sobie, 
jak i w innych zabija wszelką naturalną, pierwotną i spontaniczną 
potrzebę obcowania z żywym człowiekiem, dla Tybalta liczy się tylko 
imię/nazwisko człowieka.

Tymczasem jego siostra cioteczna, Julia, kiedy zakochuje się w Ro-
meo, przerywa błędne koło nienawiści, choć od dzieciństwa uczono ją 
odrazy nawet do samego nazwiska Montecchich. Oto jej głośne słowa 
z monologu na balkonie:

‘Tis but thy name that is my enemy. 
Thou art thyself, though not a Montague. 
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What’s Montague ? It is nor hand, nor foot, 
Nor arm, nor face, [nor any other part] 
Belonging to a man. O, be some other name! 
What’s in a name ? That which we call a rose 
By any other word would smell as sweet. 
So Romeo would, were he not Romeo called, 
Retain that dear perfection which he owes 
Without that title. Romeo, doff thy name, 
And, for thy name, which is no part of thee, 
 Take all myself. 

(Shakespeare 1992, s. 71–73)

Tylko nazwisko twoje jest mi wrogiem.
Ty jesteś sobą – nie żadnym Montecchim.
Cóż jest Montecchi? To nie dłoń, nie stopa,
Nie twarz, nie ramię – nie człowiecze ciało.
O, zmień nazwisko, nazwij się inaczej!
Cóż znaczy nazwa? To, co zwiemy różą,
Pod inną nazwą nie mniej by pachniało.
Tak i Romeo, gdyby się nazywał
Inaczej, byłby wciąż tym samym cudem.
Romeo, odrzuć nazwisko, a za ten
Dźwięk, który nie jest nawet cząstką ciebie,
Weźmiesz mnie całą. 

(Shakespeare 2004, s. 57–58)
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Oddzielenie imienia (czy innego przypisanego przez kogoś określe-
nia) od człowieka z krwi i kości okazuje się pierwszym krokiem na drodze 
do odrzucenia nienawiści, u której początków zawsze leży zaniechanie 
poznawczego stosunku do świata – odmawiamy poznania i zgłębiania 
tego, czego nienawidzimy. Nienawiść równocześnie depersonalizuje swój 
obiekt, pozbawia go cech charakterystycznych, indywidualnych. Niena-
wiść zaczyna wygasać, kiedy człowiek na dłużej skupi uwagę na drugim 
człowieku lub innym obiekcie. Człowiek kochający przygląda się światu, 
rzeczom, przedmiotom i ludziom w ciszy; ten, kogo trawi nienawiść, nie 
chce patrzeć, ale gotów jest głośno mówić, tyle że o nazwach, imionach, 
a nie o ludziach. 

Trudno jest spontanicznie zacząć nienawidzić wyrazistego indywi-
duum (o ile oczywiście nie stwarza ono zagrożenia lub nie staje się pro-
blemem w świecie zdominowanym przez konkurencję). Aby głęboko 
znienawidzić, trzeba przyszły obiekt nienawiści najpierw odczłowieczyć, 
a do tego wystarczy posłużyć się językiem i przykleić do żywej istoty, do 
jej niepowtarzalnej twarzy i wyjątkowego spojrzenia niejasną charakte-
rystykę, nazwę czy kategorię. 

Nienawiść zawsze gustuje w bogatym, ozdobnym języku, wyrafinowa-
nej terminologii, ma niepohamowaną skłonność do otwartego werbalizo-
wania, bowiem możliwa jest tylko poza sytuacjami „twarzą w twarz” i „oko 
w oko”. Nie da się nienawidzić czy skrzywdzić kogoś, kto patrzy ci prosto 
w oczy. Zazwyczaj nienawidzimy człowieka jako właściciela nazwiska, 
reprezentanta rodu, rasy czy grupy, nie zaś niepowtarzalnej, niedającej się 
z nikim innym pomylić jednostki o szczególnych rysach twarzy.

To jest metafizyka twarzy. Twarz jest spontanicznie, niemal mimo-
wolnie wielbiona jako świadectwo cudu spotkania z drugim człowiekiem. 
Równocześnie jest także przedmiotem wstydu dla tego, kto dopuści się 



65

Socjogeneza nowoczesnych uczuć: miłość i przyjaźń w Don Kichocie
Miguela de Cervantesa oraz w Romeo i Julii Williama Szekspira

nikczemności lub przestępstwa. Przecież podczas egzekucji skazańcowi 
często wkładano na głowę kaptur nie dlatego, że obawiano się ujrzeć jego 
wykrzywioną strachem lub cierpieniem twarz, lecz dlatego, że katom 
niesłychanie trudno było odebrać życie człowiekowi, któremu obnażono 
najbardziej intymne części – twarz i oczy. 

Kiedy spotykają się prawdziwi ludzie, nie imiona czy nazwy, nienawiść 
znika. Ona pleni się tam, gdzie walczą różne wspomnienia, konkurujące 
pamięci lub radykalnie przeczące sobie cierpienia, niedające się pogo-
dzić oceny, interpretacje, opowieści, imiona i nazwy. Ludzie nienawidzą 
innych, mówiąc, krzycząc, płacząc i śmiejąc się. Jednak niemal nigdy 
nie czują nienawiści, patrząc sobie w oczy. To dlatego właśnie wrogowie 
unikają długich spojrzeń – są zagrożeniem dla nienawiści, postawy bo-
jowej i pragnienia zemsty.

Długie i ciche spojrzenie zabija nienawiść. Fizyczna izolacja niena-
widzących i nienawidzonych to jedyny skuteczny sposób podtrzymania 
nienawiści, która wcześniej czy później niszczy obie strony. Doskonale 
to rozumiały tworzące nienawiść, szerzące ją i karmiące nią ludzi reżimy 
totalitarne. Świetnie zdają sobie z tego sprawę także współczesne gangi 
przestępców i grupy nienawiści. 

Osobowość może zostać zniszczona nie tylko przez nienawiść, ale 
także przez śmierć. Nienawiść jest akuszerką śmierci. Obie zrównują ze 
sobą wszystkich ludzi. Obie nastają zawsze na największą tajemnicę, którą 
próbowali pojąć zachodnioeuropejscy mistrzowie sztuki – od Leonarda da 
Vinci, Antona van Dycka, Fransa Halsa, Jana Vermeera i Rembrandta po 
Chaima Soutine’a i Amadea Modiglianiego – kruchą i zniszczalną indywi-
dualność ludzkiej twarzy bez duszy. Jedynie miłość jest w stanie naprawić 
w człowieku jego pękniętą lub całkowicie zniszczoną przez nienawiść du-
szę. Nie tylko naprawić, ale nawet na nowo obdarzyć ją indywidualnością.
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Poza tym nienawiść jest dla tego, kto nienawidzi, na swój sposób 
pożyteczna. Ułatwia bowiem człowiekowi orientowanie się w świecie. 
Nienawiść kwalifikuje otoczenie do odpowiednich kategorii i udziela 
wskazówek, jak oceniać ludzi i grupy. Stwarza również iluzję szacunku 
dla tradycji i udziału w jej kontynuowaniu – jeśli będziesz nienawidził 
tego, kogo nienawidzili twoi przodkowie, rodzina, plemię, ród lub naród, 
niejako w sposób naturalny pozostaniesz lojalny wobec tradycji i rów-
nocześnie zachowasz swoją tożsamość i świadomość historyczną. A już 
szczególnie łatwo jest żywić nienawiść do tych, którzy burzą oczywisty 
dla innych porządek świata i zachęcają, by go zmienić, lub choćby podają 
go w wątpliwość (Donskis 2003).

Tego rodzaju nienawiść w pełni uosabia Tybalt, który odbiera in-
nym prawo do wątpliwości czy głębszego namysłu. Tybalt z Romea 
i Julii jest nieustraszonym bojownikiem i zarazem strażnikiem mo-
ralności rodowej. Nie uznaje żadnego rewizjonizmu moralnego ani 
żadnych kompromisów. Nie zna strachu, ma wyjątkowo słaby instynkt 
samozachowawczy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Merkucjo – 
przeciwny biegun Tybalta i jak on nieustraszony, bierze na siebie ciężar 
pojedynku, bo obawia się, że Romeo jest zbyt kruchy i delikatny, by 
przeżyć starcie z Tybaltem.

Ambiwalencja: miłość i nienawiść jako uczucia wymienne

Tybalt i Merkucjo to dwa oblicza rzymskiego boga Janusa, opiekuna drzwi 
i bram, uosabiającego ideę przejścia, początku i końca w znaczeniu prze-
strzennym i czasowym. Pierwsza twarz reprezentuje surowy porządek, 
szacunek dla tradycji, posłuszeństwo oraz jasny i niepodważalny obiekt 
lojalności, druga zaś drwi z tego porządku, widząc w nim co najwyżej 



67

Socjogeneza nowoczesnych uczuć: miłość i przyjaźń w Don Kichocie
Miguela de Cervantesa oraz w Romeo i Julii Williama Szekspira

oszustwa lub pozy mające ukryć ludzką słabość i próżność. Tybalt – po-
zbawiony poczucia humoru i nieznający ironii, przy tym dumny jak drogi 
rasowy pies, żywiący jedynie pogardę dla nierasowych i niższych od sie-
bie – ukazuje się tutaj jako obrońca porządku i autorytetu. Ironiczny zaś 
i figlarny Merkucjo, dowcipem maskujący swoją niesłychaną wrażliwość, 
podważa porządek i autorytet, a zarazem demistyfikuje pompatyczność 
i próżność Werony. 

Merkucjo w swoim głośnym monologu o królowej Mab, która 
rzekomo odwiedziła we śnie Romea, zrzuca na chwilę maskę, obna-
ża swoje oblicze i w obecności przyjaciół przemawia jak prawdziwy 
krytyk swojego społeczeństwa i swojej epoki, drwiący z vanitas va-
nitatum. Ten szlachetnie urodzony nicpoń, który bezustannie stroi 
sobie z innych niewybredne żarty, wypowiada się na temat ludzkich 
snów, ukrytych fantazji, marzeń i wizji w taki sposób, że aż trudno 
uwierzyć, iż monolog ten powstał ponad trzysta lat przed dziełem 
Zygmunta Freuda. Jakże cenna jest choćby ta myśl Merkucja, że śni-
my i fantazjujemy o tym, czego bezustannie pragniemy, a co na ja-
wie nie jest dla nas osiągalne. Merkucjo to kryptomoralista, a maska 
cynicznego arystokraty pomaga mu pozostać w tym samym świecie 
młodzieńczych szaleństw i życiowej namiętności, w którym żyją jego 
przyjaciele – Romeo i Benvolio. 

W Romeo i Julii w sposób wyraźny obecne są ambiwalentna sek-
sualność i seksualne maski. Tę dychotomię można zauważyć w całej 
twórczości Szekspira. Jest ona charakterystyczna dla epoki renesansu 
nie tylko dlatego, że w szekspirowskim Globe Theatre i innych lon-
dyńskich teatrach tamtego okresu aktorzy odgrywali role kobiece, ale 
również z tego powodu, że używane przez mężczyzn arystokratów 
kobiece maski i celowe ukrywanie swojej płci wywoływały ogromne 
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napięcie erotyczne i rozbudzały wyobraźnię dam – przecież Luigi Da 
Porto w swojej noweli opowiada, jak Romeo zdobył serce Julii dzięki 
dziewczęcej masce, którą miał podczas karnawałowego balu w domu 
Capulettich.

Podczas decydującego balu w domu Capulettich nikt nikogo nie roz-
poznaje – to naturalne, trwa przecież karnawał. Świadome maskowanie 
lub improwizowanie swojej tożsamości tworzy krótkotrwałą sytuację 
pokojową, bo jak można żywić nienawiść do maski chrząszcza czy świni? 
Kiedy wróg jest niewidoczny, znika także ryzyko powstania napięcia 
i zderzenia spojrzeń (wszystko to nie dotyczy tylko Tybalta, mistrza 
konfliktów i nienawiści, który jednak rozpoznaje Romea po głosie).

Życie społeczeństwa i pojedynczej jednostki tworzone jest przez 
niezbyt bogate cywilizacyjne instrumentarium – wszyscy noszą ubra-
nia, wszyscy potrzebują jedzenia, wszyscy pragną intymności i erotyki, 
wszyscy dbają o bezpieczeństwo i uznanie. Tyle że właśnie w tym miejscu 
zderzamy się z nieuniknioną dychotomią życia społecznego – ubraniem 
może być zarówno żebraczy wór, jak i wspaniała jedwabna koszula; bo-
gactwo może chronić godność człowieka i poszerzać jego wolność, ale 
może również człowieka demoralizować; zorganizowana i legitymizowana 
władza jest w stanie znacząco zmniejszyć poziom samowoli i przemocy 
w społeczeństwie, lecz bywa i tak, że pogrąża wielu niewinnych ludzi; seks 
może stać się aktem brutalności, przemocy i poniżenia, jednak w innych 
okolicznościach wyzwala człowieka i czyni go szczęśliwym. Wszystko to 
wyrasta z tej samej ludzkiej materii, z tego samego ludzkiego ciała, z tych 
samych narzędzi samorealizacji.

Stąd bierze się dychotomia niemal wszystkich zjawisk życia społecz-
nego, którą tak pięknie wyraża w swoim monologu ojciec Laurenty. Kto 
jak kto, ale on z całą pewnością doskonale wie, że substancja zawarta 
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w jednej roślinie może nas tak samo ocalić, jak i zabić, że śmierć jest 
wieczną towarzyszką wszystkich naszych życiowych radości, i małych, 
i wielkich. Zioła ojca Laurentego mają uratować Romea i Julię, a tym-
czasem ich gubią. Książę próbuje za pomocą swojej cywilizowanej i legi-
tymizowanej władzy ratować Weronę przed pogrążającym ją konfliktem 
dwóch potężnych rodzin i wydaje się, że osiąga swój cel. Powstaje jednak 
pytanie – czy Werona stała się szczęśliwsza, gdy chwilowo wyzwoliła się 
od nienawiści, ale za to straciła kochających się (a także całą Weronę) 
ludzi? Z drugiej strony, czy moralne jest sięganie po inżynierię społeczną 
i jednanie zwaśnionych rodów kosztem ludzkich uczuć lub życia, które 
stają się narzędziem politycznym?

W równym stopniu ambiwalentna i niebezpieczna jest miłość. Inte-
gruje ona i odnawia osobowość kochającego, ale też pogrąża go w ciągłym 
niedosycie egzystencjalnym, w drapieżnym wykorzystywaniu ciała i duszy 
drugiego człowieka, w wykorzystywaniu pozbawionym refleksji, że oto 
w ten sposób można zgubić drugą istotę, która ma takie samo prawo do 
wolności i szczęścia jak ty. W końcu ważne jest także to, że miłosna aktyw-
ność zawsze stwarza przygnębiające ryzyko przeobrażenia się w niszczącą 
wszystko i żywiącą się samą sobą nienawiść. 

Zarówno miłość, jak i nienawiść jednakowo zagrażają autonomii jed-
nostki. Najprościej mówiąc, i kochający, i nienawidzący doświadczają nie-
kompletności własnej egzystencji. Obaj potrzebują drugiej osoby, choćby 
obcej, aby doświadczyć własnej tożsamości oraz potwierdzić swoje istnienie 
w świecie i nadać mu sens. Jeśli inny człowiek staje się dla mnie co najwyżej 
przedłużeniem mojego ciała lub mechanicznym dopełnieniem mojego ego, 
to jestem, nierzadko zupełnie nieświadomie, na prostej drodze do destrukcji. 

Bez wątpienia miłość tworzy albo odtwarza osobowość, integruje 
ją i daje poczucie życiowej pełni. Istnieje jednak niebezpieczna granica 
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(jak w przypadku wszelkiej namiętności), po przekroczeniu której miłość 
może obrócić się we własne przeciwieństwo i stać się siłą niszczącą inną 
jednostkę czy osobowość. Namiętności są niebezpieczne, tym bardziej że 
niejednakowo wpływają na ludzi i ich losy – w przypadku Romea i Julii 
miłość zmienia oboje kochanków nie do poznania, na nowo stwarza ich 
osobowość i tożsamość.

Na przykładzie Romea i Julii widzimy zatem, jak z tragedii Szek-
spira dają się wyprowadzić niemal wszystkie modele nowoczesnej 
świadomości czy tożsamości oraz etapy rozwoju społecznego: naro-
dziny nowoczesnej jednostki; miłość i przyjaźń jako zasadnicze formy 
relacji w nowoczesnym społeczeństwie; konflikt lojalności; zderzenie 
zasad tradycyjnego i nowoczesnego społeczeństwa; nienawiść wobec 
nieschematycznego i niejasnego świata nowoczesnego, który burzy 
dawny porządek i hierarchię. Jednocześnie obserwujemy, jak zanu-
rzony w estetyce renesansowej i karnawałowej spektakl odsłania przed 
nami tajemnicę narodzin nowoczesnej jednostki i nowoczesnego 
społeczeństwa. 

Nowoczesną jednostkę tworzą nie odziedziczone obiekty lojalności 
i nie narzucony odgórnie model tożsamości, lecz inne dobrowolnie 
wybrane jednostki oraz obiekty znajdujące się w otaczającym czło-
wieka świecie. Nowoczesne społeczeństwo tworzą zaś solidarność, 
miłość i przyjaźń osób, które nie są ze sobą związane więzami krwi. 
Nienawiść rodzi się najczęściej na jałowej ziemi i neutralnym tery-
torium – nowoczesny świat wolności i samodzielności twórczej dla 
niektórych jest przerażający, obcy i nieprawdopodobnie daleki, a raj 
pokrewieństwa czy przynależności rodowej już nie istnieje. Zostaliśmy 
z niego wyrzuceni tak jak w procesie dojrzewania, które wcześniej 
czy później wypędza nas z dzieciństwa i wrzuca w świat dorosłych.
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Miłość i przyjaźń w Romeo i Julii oraz w Don Kichocie

W omawianych tutaj utworach Cervantesa i Szekspira miłość przedsta-
wiana jest za pomocą charakterystycznych dla epoki renesansu idiomów 

– jako doświadczenie przynoszące cierpienie i smutek, jako namiętność, 
którą znieść może jedynie człowiek mądry i prawy. Namiętność staje się 
niejako ostatecznym sprawdzianem osobowości – niedojrzali go nie wy-
trzymują, kiedy pożądanie w sprzyjających dla siebie okolicznościach bie-
rze górę nad rozumem i cnotą stanowiącą element integrujący osobowość; 
dojrzali zaś namiętność obracają w czystą i ofiarną miłość, dzięki której 
sami stają się jeszcze szlachetniejsi. Nieprzypadkowo w Don Kichocie oraz 
Romeo i Julii pojawiają się sonety – od czasów Petrarki wierszowanie jest 
modne, toteż tworzenie sonetów wśród kochanków uchodzi za bon ton. 

Bohaterowie Don Kichota nieustannie deklamują sonety swoim da-
mom. Jako że większość z nich brzmi bardzo szablonowo, łatwo się domy-
ślić, że Cervantes zwyczajnie kpi sobie z zalewającego ówczesną Hiszpanię 
grafomańskiego wierszoklectwa, które szczególnie upodobało sobie formę 
sonetową. (O skali grafomanii w dominującej wówczas w Europie litera-
turze hiszpańskiej możemy wnioskować z przedmowy do Don Kichota, 
zawierającej ironiczne uwagi na temat tworzenia dobrej powieści).

Sonety wyśmiewane są także w Romeo i Julii. To nie przypadek, że 
po balu w domu Capulettich, nieświadom jeszcze miłości Romea i Julii 
i wciąż przekonany, że jego często zmieniający obiekty swoich uczuć 
przyjaciel nadal durzy się w Rozalinie, Merkucjo naśmiewa się z niego, 
dając przy tym dowód świetnego rozeznania w literaturze klasycznej:

Without his roe, like a dried herring. O flesh, flesh, how art 
thou fishified? Now is he for the numbers that Petrarch flowed in. 
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Laura to his lady was a kitchen wench (marry, she had a better love 
to berhyme her), Dido a dowdy, Cleopatra a gypsy, Helen and Hero 
hildings and harlots, Thisbe a gray eye or so, but not to the purpose. 

(Shakespeare 1992, s. 93)

Coś bez ikry nasz Romeo – wygląda jak suszony śledź. Miłość go tak 
przerobiła – albo raczej przerybiła. Petrarkę mógłby naśladować: czułby 
się w sonecie jak ryba w akwarium. W porównaniu z jego lubą Laura to 
zwykła kuchta (choć miała absztyfikanta, co ją lepiej opiewał), Dydona 
to niechlujna dziewka, Kleopatra – kopciuch, Helena i Hera – flądry 
i flejtuchy, a Tyzbe ze swoimi szarymi oczami też się nie liczy.

(Shakespeare 2004, s. 73) 

Romeo w wielu aspektach przypomina kochanków przedstawionych 
w Don Kichocie – Kardenia i Don Fernanda. To portrety literackie 
o niezbyt trudnej do prognozowania dynamice czy logice wewnętrznej 

– we wszystkich trzech beztroska łączy się z namiętnością, a zraniona 
dusza z prawdziwym poświęceniem. Romeo najbardziej przypomina 
Kardenia i Don Fernanda w nieumiejętności rozpoznawania własnych 
uczuć. Postaciom kochanków Szekspira i Cervantesa właściwa jest ta 
sama logika konstrukcyjna: Romeo orientuje się we własnych uczuciach 
i stanie ducha tylko dzięki pomocy ojca Laurentego (do czasu rozmowy 
z zakonnikiem Romeo jest jakby obłąkany), zaszyty zaś w górach, szalony 
z miłości, bólu i osamotnienia Kardenio odzyskuje na dłuższą chwilę 
duchową równowagę i chęć do życia tylko dzięki mądrości Don Kichota. 

Don Kichot jest dla Kardenia i Luscindy tym, kim ojciec Laurenty 
i Merkucjo dla Romea. Merkucjo pomaga młodemu kochankowi rozeznać 
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się we własnych uczuciach, a świadom jego słabości postanawia stanąć 
do walki w jego imieniu. Don Kichot zaś jest połączeniem mądrego za-
konnika i lojalnego przyjaciela – to ojciec Laurenty i Merkucjo w jednej 
osobie. Kiedy kończy snuć niedorzeczne opowieści o wyprawach i rycer-
stwie, staje się mądrym i szlachetnym przyjacielem, gotowym poświęcić 
życie za cudzą zbolałą duszę, bo to przynosi pocieszenie jego zranionej 
miłością duszy. Nic dziwnego, że wszyscy kochankowie rozpoznają w Don 
Kichocie szlachetnego człowieka i rycerza. Jest to jak gdyby aluzja do 
istnienia ekwiwalentnych form szaleństwa. 

W świecie umierającego etosu średniowiecza miłość i rycerstwo 
są uznawane za przejawy szaleństwa, a przez to stają się przedmiotem 
kpin. Jedynie ci, którzy gotowi są oddać życie w imię miłości i rycerstwa, 
rozpoznają w sobie nawzajem braci i siostry w wierze. Miłość równa się 
rycerstwu, a rycerstwo miłości. Altisidora może drwić z Don Kichota, 
ale Luscinda i Dorota patrzą na niego z największą nadzieją. Don Kichot 
fantazjuje o swojej miłości do Dulcynei z Toboso, jednak gdy spotyka 
się z prawdziwymi kochankami, zmienia się nie do poznania: od niena-
turalnego języka przypominającego patetyczny, wzniosły styl powieści 
rycerskich przechodzi do subtelnej mowy człowieka uczonego.

Co ciekawe, stworzone przez Cervantesa sylwetki zakochanych kobiet 
są psychologicznie głębsze niż sylwetki mężczyzn. Julia bezsprzecznie 
przerasta swoją dojrzałością emocjonalną Romea: w nim nie dokonuje 
się żadna przemiana, od Rozaliny przechodzi po prostu do Julii, która 
teraz zostaje miłością jego życia. Tymczasem w portrecie Julii zawarta 
jest metamorfoza młodej dziewczyny. Z dziecka staje się dojrzałą kobietą 
o silnej woli, zdolną do walki o własną miłość. Romeo nie ma okazji 
walczyć o Julię ze swoim otoczeniem, tymczasem ona zmuszona jest 
doświadczyć całego dramatu przeciwstawienia się woli rodziców, gdy ci 
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chcą ją wydać za Parysa, do tego wierzy głęboko, że Romeo nie jest winny 
śmierci Tybalta. Szlachetność Julii to połączenie szlachetności Doroty 
i Marii Zoraidy. Swoją miłością Julia w istocie zwycięża nieprzychylne jej 
uczuciu otoczenie. A zatem w sferze języka miłości i logiki uczuć widać 
wyraźną symetrię między Szekspirem i Cervantesem. 

W sferze przyjaźni symetria ta jednak znika. Jak trafnie zauważył 
Harold Bloom, „przyjaźń dla Szekspira jest, w najlepszym przypadku, 
ironiczna, najczęściej zaś zdradziecka”, tymczasem „przyjaźń Sancho 
Pansy i jego rycerza przerasta wszelkie literackie reprezentacje przyjaźni” 
(Bloom 2004, s. 82). Relacje Hamleta z Rozenkrancem i Gildensternem 
czy dramat stosunków Otella z Jago dowodzą co najwyżej tego, że przyjaźń 
jest niemożliwa, lub pokazują, jak niebezpieczne mogą być deformacje 
przyjaźni oraz toczone na świecie walki w jej imieniu. 

Najbardziej zaskakujący przypadek stanowi przyjaźń Romea i Mer-
kucja, bo choć ten ostatni umiera z powodu przyjaciela, to jednak nie 
jako bohater, który świadom swego losu oraz wszelkich okoliczności 
podejmuje zgubną decyzję, lecz raczej jako rycerz dowcipniś, który do 
ostatniej minuty swego życia wierzy w moc wybryków, żartów i zabaw. 
Merkucjo zachowuje się odważnie i szlachetnie, jednak przyjaźń z Ro-
meem nie dokonuje w nim przemiany. Staje się figurą tragiczną wbrew 
swojej woli. Dlatego właśnie przeklina obie zwaśnione rodziny: „A plague 
o’both your houses!” 8 (Shakespeare 1992, s. 121). Mimo to kiedy ranny 
Merkucjo i Benvolio oddalają się, Romeo, przeczuwając śmierć Merkucja, 
mówi o przyjacielu jak o prawdziwym rycerzu:

8 „A niech diabli porwą te wasze domy!”, William Shakespeare, Romeo i Julia, przeł. Stanisław Barańczak, Kraków 
2004, Wydawnictwo Znak, s. 96.
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This gentleman, the Prince’s near ally,
My very friend, hath got this mortal hurt
In my behalf. My reputation stained
With Tybalt’s slander – Tybalt, that an hour
Hath been my cousin! O sweet Juliet,
Thy beauty hath made me effeminate
And in my temper softened valor’s steel. 

(Shakespeare 1992, s. 123)

Ten dzielny chłopak, bliski krewny Księcia
I mój prawdziwy przyjaciel, śmiertelnie 
Zraniony, i to z mojego powodu;
Ja sam zelżony przez Tybalta – właśnie
Tybalta, mego powinowatego
Od tak niedawna, ledwie od godziny!
Julio – to ty, to wspomnienie twych oczu
Zmiękczyło we mnie niezłomną stal męstwa! 

(Shakespeare 2004, s. 96) 

Merkucjo jest w swojej opinii tricksterem, lecz przyjaciele rozpoznają 
w nim rycerskiego i szlachetnego przyjaciela. Napięcie między klanem 
i przyjaźnią – napięcie między Tybaltem i Merkucjem – ostatecznie roz-
strzyga się w duszy Romea po śmierci Merkucja, którą Benvolio wspo-
mina z głębokim żalem jako stratę zacnego przyjaciela:
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O Romeo, Romeo, brave Mercutio is dead.
That gallant spirit hath aspired the clouds,
Which too untimely here did scorn the earth. 

(Shakespeare 1992, s. 123)

To straszne, straszne – Merkucjo nie żyje!
Jego waleczny duch pogardził ziemią,
Wzbił się w obłoki – lecz czemu tak wcześnie? 

(Shakespeare 2004, s. 97) 

Przyjaźń nie budzi optymizmu Szekspira. Szlachetny i sprawiedliwy 
władca – taki jak Escalus, który dąży do zaprowadzenia w Weronie oby-
watelskiego porządku w miejsce aktów zemsty i walki rodów, lub Pro-
spero z Burzy (The Tempest), który potrafi powstrzymać się przed zemstą 
i z rozwagą używać swojej magicznej mocy – jest w jego przekonaniu 
dużo bardziej prawdopodobny niż przyjaźń w sytuacji, gdy mamy do 
czynienia z władzą polityczną. To nie przypadek, że bohaterowie komedii 
Szekspira łatwiej zawierają prawdziwe przyjaźnie niż bohaterowie jego 
tragedii. Nawet wizerunek serdecznego Merkucja podszyty jest śmie-
chem i żartem. Merkucjo to ciało obce w galerii prawdziwie tragicznych 
charakterów Szekspira. 

Tymczasem giermek Sancho Pansa pozostaje jedynym prawdziwym 
przyjacielem Don Kichota, pokonując nawet swój sceptycyzm i pewien 
prymitywizm. Od początku powieści konsekwentnie hołdujący zasadzie 
zdrowego rozsądku (przeciwnie niż reprezentujący świat wyobraźni 
Don Kichot), stopniowo przejmuje idee swego rycerza. Bloom zwraca 
uwagę na bliski związek łączący Hamleta i Falstaffa z Wesołych kumoszek 
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z Windsoru (The Merry Wives of Windsor) Szekspira z Don Kichotem 
i Sancho Pansą Cervantesa: „Hamlet i Don Kichot oraz Falstaff i Sancho 
Pansa reprezentują to co nowe w tradycji, bowiem wszyscy oni są rów-
nocześnie zdumiewająco mądrzy i niebezpiecznie szaleni” (Bloom 2004, 
s. 98–99). Do tej grupy można by także częściowo zaliczyć Merkucja 
balansującego między mądrością i błazenadą. Tak czy owak wszystkich 
ich jednoczy akt porzucenia społecznej maski powagi i dramatyzmu. 
W ich ocenie na świecie istnieje coś znacznie ważniejszego niż potęga 
siły i władzy. 

Przyjaźń między równymi sobie – czy to rycerzami, czy humanistami 
– jest dobrze znana badaczom średniowiecza i renesansu. Dość wspo-
mnieć przyjaźnie legendarnych rycerzy – króla Marka z Tristanem, króla 
Artura z rycerzami Okrągłego Stołu lub Tomasza Morusa z Erazmem 
z Rotterdamu czy z upamiętnionym w Utopii humanistą z Antwerpii, 
Peterem Gilesem (Bray 2003). Jednocześnie możemy przypuszczać, że 
przyjaźń Benvolia, Merkucja i Romea jest zabarwiona utajonym homo-
seksualizmem – to wyjaśniałoby zazdrość Merkucja o Romea wywołaną 
zachwytem młodego Montecchiego nad Rozaliną. 

Niektóre interpretacje podkreślają konflikt wewnętrzny, jakiego do-
świadcza Romeo rozdarty między męską przyjaźnią (lub najwyższą lojal-
nością wobec przyjaciela) a miłością do kobiety – musi dokonać wyboru 
między Julią i swoją rodziną, a raczej między Julią i Merkucjem, albowiem 
tak naprawdę to ci ostatni są sobie przeciwstawieni w tematycznej struk-
turze sztuki (Paster 1992, s. 261–262). Miłość stanowiąca zagrożenie dla 
męskiej przyjaźni – niekoniecznie z powodu utajonych homoseksualnych 
uczuć wobec przyjaciela – jest wyraźnie obecna zarówno w twórczości 
Szekspira, jak i Cervantesa. Homoseksualizm był w epoce renesansu mo-
tywem niejednej przyjaźni wśród znanych i szanowanych osób (Bray 1982).
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W epoce, w której rycerstwo budzi szyderczy śmiech, nie zaś sza-
cunek i zachwyt, rycerski kodeks honorowy i rycerska szlachetność 
stają się tematem szczególnym nie tylko w Don Kichocie Cervantesa. 
Niemal w tym samym czasie, kiedy powstał Don Kichot, Diego Ro-
dríguez de Silva y Velázquez namalował obraz Poddanie Bredy, przed-
stawiający realia wojny niderlandzko-hiszpańskiej. Armia hiszpańska 
w 1625 roku po dwumiesięcznym oblężeniu zajęła twierdzę Breda; 
jej garnizon bronił się długo i mężnie, lecz z powodu wyczerpania 
zapasów żywności i amunicji w końcu musiał się poddać. Na głębo-
kim psychologicznie i pełnym niuansów obrazie Velázqueza widzimy 
triumfujących hiszpańskich grandów i smutnych, przygnębionych 
niderlandzkich oficerów.

W centralnej części obrazu komendant twierdzy Breda, Justinus van 
Nassau, zbliża się do dowódcy wojsk hiszpańskich. Generał Ambrosio 
(Ambrogio) Spinola (1569–1630), pochodzący z arystokratycznego rodu 
z Genui, słynął z dostojnych manier i rycerskiej postawy. Na obrazie 
nie patrzy nawet na klucze do twierdzy, które z uniżeniem przekazuje 
mu jako zwycięzcy Justinus van Nassau, lecz kładzie rękę na ramieniu 
niderlandzkiego generała i po przyjacielsku go wita. Z historii wiemy, 
że Spinola podziękował swemu pokonanemu wrogowi za męstwo 
i nakazał wojskom hiszpańskim traktować żołnierzy niderlandzkich 
ze szczególnym szacunkiem. 

Triumfy wojenne są ulotne, zaś kodeks honorowy jest wieczny – 
ta mądrość pozwoliła Spinoli niemal proroczo wynieść szacunek dla 
pokonanego wroga oraz rycerską kurtuazję ponad sprawy nietrwałe. 
I rzeczywiście, jak wiemy, po ośmiu latach wojska niderlandzkie odniosły 
zwycięstwo w walce pod Bredą i odebrały twierdzę Hiszpanom, tyle że 
nie było tam wtedy ani Justinusa van Nassaua, ani Ambrosia Spinoli 
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– obaj już wówczas nie żyli. (Czy postawa Spinoli nie przypomina sfor-
mułowanego w gospodzie przez Don Kichota kodeksu postępowania 
wojskowego?) Notabene jeśliby komuś przyszło do głowy, że przedstawio-
na przez Velázqueza interpretacja osoby i charakteru Spinoli jest jedynie 
koloryzowaniem rzeczywistości oraz obowiązkową daniną złożoną przez 
nadwornego malarza Hiszpanii w hołdzie dla hiszpańskich zwycięstw 
zbrojnych, to warto przypomnieć sobie słowa przyjaciela Velázqueza, 
Petera Paula Rubensa – wielkiego flamandzkiego malarza i dyplomaty 
z Antwerpii, który często gościł z misją w Hiszpanii – że w całym swoim 
życiu nie zdarzyło mu się spotkać tak uczonego i zacnego człowieka, 
jakim był Ambrosio Spinola. 

 Tak czy owak przyjaźń Don Kichota i Sancho Pansy należy do 
zupełnie innej i prawdę mówiąc, rzadkiej w literaturze światowej 
kategorii. Z początku plugawiący łacińskie sentencje swego pana 
i niewybrednie z nich żartujący Sancho Pansa w końcu nasiąka mą-
drością Don Kichota. Niektóre jego monologi zaskakują humanizmem 
i etyczną przenikliwością. Niewiele ustępują najwspanialszym oracjom 
Don Kichota, wśród których wyróżnia się mowa wygłoszona w gospo-
dzie o podobieństwach i różnicach między życiem wojaka i studenta 
uniwersytetu, a także o tym, dlaczego wiedza i sztuka rycerska są 
wznioślejsze niż studia na uniwersytecie.

Mądrość Sancho Pansy ujawnia się w jego monologu o śnie. Warto 
przypomnieć sobie głośny monolog Merkucja o królowej Mab i snach, 
aby zrozumieć, na czym polega różnica między dwoma typami mądro-
ści reprezentowanymi przez Merkucja i Sancho Pansę. Słowa Merkucja 
o snach i wzburzonej wyobraźni ukazują niebezpieczeństwo, jakie niesie 
wyobraźnia uwolniona spod kontroli rozumu: 
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True, I talk of dreams, 
Which are the children of an idle brain, 
Begot of nothing but vain fantasy... 

(Shakespeare 1992, s. 49)

 
Tak, gadam o snach:
A sny są dziećmi bezwolnego mózgu,
Płodem niczego, czystej wyobraźni 

(Shakespeare 2004, s. 41–42)

 

To prawdziwa antycypacja Kaprysów (Los Caprichos) Francisca Goi. 
Tymczasem Sancho Pansa wygłasza mowę o sile snu, który potrafi zagoić 
wszelkie rany w duszy, i o jego egalitaryzmie, który niczym miłość i śmierć 
równa wszystkich śmiertelników:

No entiendo eso [...] solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor, 
ni esperanza, ni trabajo, ni gloria; y bien haya el que invento el sueno, capa 
que cubre todos los humanos pensamientos, manjar ąue ąuita la kambre, 
agua ąue ahuyenta la sed fuego que calienta el frio, frio ąue templa el 
ardor, y, fi-nalmente, moneda general con ąue todas las cosas se compran, 
balanza y peso ąue iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. 
Sola una cosa tiene mala el sueno, segūn he oido decir, y es ąue se parece 
a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia 
(Cervantes 1949, s. 1675–1676).



81

Socjogeneza nowoczesnych uczuć: miłość i przyjaźń w Don Kichocie
Miguela de Cervantesa oraz w Romeo i Julii Williama Szekspira

Nie wiem, co to ma znaczyć [...] ale wiem, że jak śpię, nie spodziewam się 
i nie boję niczego, nie myślę o karach i nagrodach. Błogosławiony stokroć 
ten, co sen wynalazł! Sen to płaszcz, co wszystkie ludzkie troski okrywa, 
pokarm, co głód zaspakaja, napój, co pragnienie koi, ogień, co od zimna 
ochrania, chłód, co oziębia gwałtowność ognia, słowem, pieniądz ogólny 
do nabycia wszystkich przyjemności świata i waga nareszcie, gdzie się 
równoważą bez najmniejszego oszustwa królowie z pasterzami i mędrcy 
z głupcami! Dobra to rzecz, panie, sen i nie widzę w tym nic złego, że go 
ze śmiercią porównywają. Istotnie, niewielka różnica zachodzi między 
śpiącym a umarłym (Cervantes 1899, t. 6, s. 141). 

W tym momencie przyjaźń Sancho Pansy i Don Kichota osiąga punkt 
kulminacyjny – przyjaciele zamieniają się miejscami, jakby zamieniali 
się maskami i udawali jeden drugiego. Nie kpią z siebie, wierzą, że mogą 
sensownie współistnieć różne typy mądrości, które obaj reprezentują. 
Oto doskonała zamiana ról, idiomów i słowników, którą słychać w zna-
komitym dialogu przyjaciół: 

– Nunca te he oido hablar Sancho – dijo Don Quijote, – tan elegan-
temente como ahora; por donde vengo a conocer ser verdad el refran ąue 
tū algunas veces sueles decir: No con ąuien naces, sino con ąuien paces 
(Cervantes 1949, s. 1676).

– Sanszo – rzekł Don Kiszot – nigdym w życiu nie słyszał cię mówiące-
go tak trafnie i dowcipnie, jak w tej chwili, i przysłowie słusznie powiada: 
Z jakim kto przestaje, takim się sam staje (Cervantes 1899, t. 6, s. 141).
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Najbardziej zaskakujące w związku Don Kichota i Sancho Pansy jest 
to, że jest on całkowicie oderwany od hierarchicznych relacji społecznych, 
którymi w XVII wieku przesiąknięta była cała feudalna i arystokratyczna 
Hiszpania. Ta przyjaźń zawierająca elementy procesu pedagogicznego 
opiera się na regule wzajemności – przyjaciele nawzajem się uzupełniają 
swoim życiowym doświadczeniem. Reprezentujący wyobraźnię Don 
Kichot za sprawą Sancho Pansy coraz bardziej jedna się z rzeczywistością 
i przyjmuje jej logikę. Najprawdopodobniej to właśnie przygotowuje 
przemyślnego hidalga na chrześcijańską śmierć, na spotkanie z Bogiem 
i rozstanie się z wizją świata jako szaleństwa.

Z drugiej strony, Sancho Pansa z wulgarnego prostaczka przeobraża 
się w mądrego człowieka bogatego w gorzkie doświadczenie życiowe. 
Każdy z nich jednak symbolizuje niepełność ludzkiej egzystencji. Gdyby 
połączyć ich w jedną osobę, powstałby doskonały pełny człowiek. Jednak 
tak skonstruowana osobowość jest w najlepszym razie tylko schema-
tem – przyjaźń i miłość w ich najszerszym znaczeniu są dążeniem do 
pokonania niekompletności jednostki, które jednak nie polega ani na 
mechanicznym obróceniu drugiego człowieka w kogoś zupełnie innego, 
ani na uczynieniu z niego czyjegoś dodatku. 

Koncepcje miłości w Romeo i Julii oraz w Don Kichocie są niemal iden-
tyczne, a w każdym razie na pewno zachodzi między nimi historycznie 
i kulturowo uwarunkowany izomorfizm strukturalny w zakresie prezen-
towanych sentymentów, idei, ideałów i wartości (możemy to także nazwać 
rodzajem symetrii mentalno-aksjologicznej). Symetrii tej nie widzimy 
już jednak w przedstawionych przez Szekspira i Cervantesa koncepcjach 
przyjaźni. Przyjaźń w Romeo i Julii opiera się na zasadzie równości, w Don 
Kichocie zaś staje się możliwa właśnie pomiędzy ludźmi diametralnie 
różnymi, nierównymi sobie stanem (pozycją w hierarchii społecznej). 
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Można postawić hipotezę, że przyjaźń Don Kichota i Sancho Pansy 
doskonale odzwierciedla tradycyjny model hierarchiczny, choć działa 
on według innych reguł niż hierarchiczne relacje w nowoczesnych spo-
łeczeństwach zachodnich, oparte na pionowej organizacji społecznej lub, 
inaczej mówiąc, piramidzie władzy. Luis Dumont w swoich studiach okre-
ślił hierarchię jako tradycyjny model życia społecznego oraz stosunków 
społecznych, który charakteryzuje się nie podziałem na skupiające władzę 
centrum oraz odizolowane i pozbawione władzy peryferia (to, zdaniem 
Dumonta, zbyt zachodnie i zbyt nowoczesne rozumienie hierarchii – kla-
syczne modele hierarchii w Indiach i innych cywilizacjach nieokcydental-
nych wyrażają się zupełnie inaczej), lecz podporządkowaniem praktyki 
społecznej rządom teorii (ideologii). W opinii Dumonta to właśnie hie-
rarchia pozwala tworzyć relacje międzyludzkie, bowiem byt społeczny 
stanowią nie pojedyncze jednostki, ale to, co je łączy (Dumont 2002).

Francuski historyk i teoretyk cywilizacji, badający hierarchiczność 
i równość jako wyznaczniki cywilizacji oraz cechy dystynktywne społe-
czeństw tradycyjnych i nowoczesnych, twierdzi, że hierarchiczność jest 
przede wszystkim regułą ontologicznego dopełniania się jednostek (lub, 
jak mówi Dumont, ich hierarchicznej komplementarności) oraz zasadą 
godzenia przeciwieństw. To komplementarny związek dwóch najważ-
niejszych elementów bytu społecznego – teorii społecznej (ideologii) 
i praktyki społecznej (organizacji życia społecznego). W związku tym 
jednostka o wyższej świadomości podejmuje się ideowego i aksjologicz-
nego przywództwa nad jednostką o niższej świadomości. Nowoczesność 
tę logikę obala, dlatego też, jak twierdzi Dumont, mówienie o jakiejś 
hierarchii wartości w nowoczesnym świecie zachodnim, gdzie dawno już 
dokonał się fundamentalny rozłam między prawdą (faktem) i wartością, 
jest zwyczajnie contradictio in adiecto (Donskis 2000, s. 134–145).
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Przyjaźń Don Kichota i Sancho Pansy reprezentuje tradycyjny, kla-
syczny model hierarchii – do końca bowiem zostają zachowane różnice 
między dwiema warstwami społecznymi – szlachecką (rycerza) i chłopską 
(sługi), ale równocześnie widzimy tutaj, jak przedstawiciel wyższej świa-
domości przewodzi jednostce o niższej świadomości. Relacja, jaką tworzą 
bohaterowie tej powieści, jest w istocie znacznie lepszym ucieleśnieniem 
Dumontowskiej koncepcji hierarchicznej komplementarności oraz jed-
nania przeciwieństw aniżeli jakikolwiek inny związek zarejestrowany 
w literaturze światowej.

A zatem wobec przyjaźni ukazanej w Don Kichocie, a także całej 
powieści można by zastosować następującą strategię interpretacyjną: 
rycerska przyjaźń między przedstawicielami tej samej warstwy jest nie-
możliwa w epoce, w której wygasają średniowiecze i jego etos. Możliwe 
jest za to rycerstwo duchowe jako wysoka ranga przynależna temu, kto nie 
utracił wiary. W tym kontekście wiara przewyższa realną władzę (której 
Don Kichot nie ma i przez to jest komiczny w ocenie mających władzę 
arystokratów), to znaczy – teoria społeczna (albo ideologia) zdobywa 
prymat nad praktyką społeczną. A przecież, jak twierdzi Dumont, nowo-
czesność to nic innego jak inwersja tej logiki, w nowoczesności bowiem 
praktyka (władza) staje się ważniejsza od ideologii (wartości czy wiary).

Romeo i Julia ukazuje renesansowe modele miłości i przyjaźni, w Don 
Kichocie natomiast widzimy renesansową koncepcję miłości, ale za to 
raczej średniowieczną - choć nieco skorygowaną „społecznie” - koncepcję 
przyjaźni, rozumianej jako wzajemne poświęcenie się dla ideału.

Psychogeneza i socjogeneza miłości i przyjaźni w Romeo i Julii Szek-
spira oraz w Don Kichocie Cervantesa pomagają nam dostrzec kontury 
rodzącego się nowoczesnego świata. W obu przypadkach te wielkie dzieła 
literackie stają się dyskursywną mapą nowoczesnej świadomości oraz 
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społecznej wyobraźni moralnej. Bodaj najważniejsze jest to, że ukazują 
one stosunek pomiędzy władzą i wyobraźnią w epoce przejściowej, kiedy 
całe duchowe uniwersum Europy, nazywane światem średniowiecznym, 
całkowicie wygasło, a wraz z nim nie tylko etyka rycerska i związane 
z nią kodeksy postępowania oraz konstelacje wartości, ale również pe-
wien typ światopoglądu. Omówione utwory przedstawiają narodziny 
świata, który my rozpoznajemy jako nowoczesność. Analiza stosunku 
między władzą polityczną a wyobraźnią moralną, oparta na wielkich 
dziełach literackich, pozwala nam uchwycić początki nowoczesnych 
form wrażliwości, a zarazem koniec wcześniejszych typów mentalności 
i światopoglądów.

Jedną z najważniejszych transformacji, która w znaczący sposób 
zmieniła socjopolityczne, socjokulturowe oraz mentalne życie całej Eu-
ropy i świata zachodniego, był zmierzch trwającej około tysiąca lat epoki 
średniowiecznej. Doskonała umiejętność sporządzenia psychologicznej 
mapy tej wielkiej transformacji stanowi najważniejszą tajemnicę twór-
czości Szekspira i Cervantesa. Można powiedzieć, że Romeo i Julia oraz 
Don Kichot odsłaniają przed nami zmierzch średniowiecznego modelu 
świadomości oraz psycho- i socjogenezę nowoczesnej uczuciowości, a po-
nadto ilustrują koniec pewnego typu wyobraźni moralnej i mentalności. 
W Romeo i Julii możemy zauważyć zalążki tej przyjaźni, którą potem 
nazwano romantyczną, a którą w XVIII wieku pisarka Harriet Bowdler 
określiła jako „związek dusz, wspólnota serc, planów oraz przywiązania, 
które za obopólną zgodą wyrastają na najczystszą sympatię i najwierniej-
szą miłość, harmonię” (Faderman 1981, s. 68). Ten typ uczuciowości i ta 
wersja przyjaźni, zdaniem Vytautasa Kavolisa, „narodziły się, jak dowodzą 
przykłady z klasyki, wśród XVI-wiecznych arystokratów (Montaigne)” 
(Kavolis 1998, s. 61).
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Przyjaźń z Don Kichota przedstawia ideał średniowieczny z elementa-
mi nowoczesnymi. To model mieszany, odzwierciedlający ukazaną w tym 
utworze dramatyczną kolizję wartości. Wiemy, że intencją Cervantesa 
było wyśmianie wymarłego, lecz z pobudek snobistycznych wciąż wskrze-
szanego przez rycerzy średniowiecza w okresie wczesnej nowoczesności 
w Hiszpanii. Czy przypadkiem jednak nie stało się tak, że mimo intencji 
i twórczego planu autora, by stworzyć dzieło będące parodią powieści 
rycerskiej, Don Kichot okazał się największym „odwetem” kultury i etosu 
średniowiecznego – wtargnięciem dawnego systemu wartości w granice 
nowoczesnej Europy? Jeśli tak, to Don Kichota należy uważać za najwięk-
sze arcydzieło konserwatywnej wyobraźni literackiej i moralnej w całej 
literaturze europejskiej. 

Niewykluczone, że to są właśnie okoliczności, którymi należy, choćby 
częściowo, tłumaczyć wyjątkową popularność Romea i Julii, a tym bar-
dziej Don Kichota w czasach nowoczesności. Być może przedstawiciele 
nowoczesności rozpoznawali w tych utworach modele życia typowe dla 
ich świata i ich epoki, a zarazem też ostatnie reprezentacje modeli wymie-
rających. Dzieła te ukazują narodziny nowoczesności w świecie późnego 
średniowiecza, którego koniec William Szekspir i Miguel de Cervantes y 
Saavedra odsłonili przed nami jak żaden inny twórca literatury światowej.
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