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Maria Sibi ska*

PODRÓ  DO KRAJÓW PODZIEMNYCH MIKO AJA KLIMIUSZA.
O ROZUMIE I RÓWNOUPRAWNIENIU 
W OSIEMNASTOWIECZNYM DYSKURSIE LITERACKIM 
SKANDYNAWII

Artyku  przybli a powie  utopijn  du sko-norweskiego uczonego i pisarza doby o wiecenia, Ludviga Hol-
berga. W ród typowych dla epoki tematów podj tych przez autora znajdziemy mi dzy innymi tolerancj  reli-
gijn , egalitaryzm, dz  w adzy, a ponadto zderzenie naturalno ci z nienaturalno ci , obco ci ze swojsko ci ,
realistyczno ci z fantazj . Mnie interesuj  zw aszcza wyra one w powie ci pogl dy dotycz ce spo ecznego
równouprawnienia kobiet i m czyzn. Mimo i  Holberg ma dualistyczn  wizj wiata, a opozycja pierwiastek 
m ski – pierwiastek e ski jest w jego tekstach do  wyra na, to jego opinie konfrontowane z pogl dami epoki 
wydaj  si  bardzo nowoczesne. Posiadanie „cech m skich” – spo ecznie po danych – takich jak rozs dek,
opanowanie, odwaga, czy te  b d cych ich przeciwie stwem „cech kobiecych”, nie jest w oczach autora 
biologicznie zdeterminowane. Jest wynikiem – nie zawsze prawid owych – procesów spo ecznych, w tym 
wychowania oraz edukacji i nie ma nic wspólnego z natur .

S owa kluczowe: literatura Danii i Norwegii, powie  utopijna, o wiecenie w Skandynawii, równouprawnienie 
kobiet i m czyzn

Michel Foucault, odnosz c si  do s ynnego tekstu Kanta Co to jest o wiecenie?, pisa :

(…)Aufklärung – zarazem jako pojedyncze wydarzenie inauguruj ce europejsk  nowo ytno
i jako sta y proces, który przejawia si  w historii rozumu, w rozwoju i ustanowieniu form racjo-
nalno ci i techniki, autonomii i autorytetu w adzy – nie jest dla nas po prostu epizodem w historii 
idei. Jest pytaniem fi lozofi cznym, wpisanym od XVIII wieku w nasz  my l (Foucault 1986: 71). 

Zatem mówi c o o wieceniu, rozpoznajemy wspó czesno  i nasz  rzeczywisto . Ta-
kim przywo aniem wieku wiate  jest niniejszy artyku , po wi cony tekstowi urodzonego 
w norweskim Bergen, a zwi zanego z du sk  Kopenhag , Ludviga Holberga (1684–1752).

Holberg, wyk adowca uniwersytetu w Kopenhadze, naukowiec i literat o fundamen-
talnym znaczeniu dla oblicza skandynawskiego o wiecenia, wprowadza  do dyskursu li-
terackiego Danii i Norwegii zaczyny takich zjawisk, b d cych znakiem rozpoznawczym 
wspó czesnej Skandynawii, jak tolerancja i zrównanie praw m czyzn i kobiet w dost pie
do sfery publicznej. Jednym z centralnych w takim kontek cie utworów jest jego powie
fantastyczno-utopijna, zatytu owana Podró  do krajów podziemnych Miko aja Klimiusza.
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Holberg pisa  po du sku i po acinie, sporadycznie po niemiecku lub francusku. Po-
zostawi  po sobie kilkana cie tysi cy stron pism. Je li we mie si  pod uwag , i  niejeden 
tekst doczeka  kilku autorskich wariantów, to ilo  zapisanych przez niego stron zbli y si
do dwudziestu tysi cy. Tyle w przybli eniu licz  sobie Ludvig Holbergs Samlede Skrifter 
(„Pisma zebrane Ludviga Holberga”), monumentalna publikacja z lat 1913–1963, obejmu-
j ca ca o  spu cizny pisarza. Czytelnik znajdzie tu mozaik  form i tematów typowych dla 
europejskiego wieku wiate . S  tu prace z dziedziny historii, prawa naturalnego, ekonomii, 
geografi i, a ponadto eseje fi lozofi czne, komedie, epigramaty, teksty autobiografi czne, pisma 
satyryczne, poematy oraz – interesuj ca nas w tym kontek cie – powie  utopijna. 

Poznaj c wiat Holbergowskiej twórczo ci, nie sposób pomin Moralske Kierne eller 
Introduction til Naturens og Folke-Rettens Kundskab (1716, „ ród o moralne albo wpro-
wadzenie do wiedzy o prawie naturalnym i prawie narodów”). Stanowi ono nie tylko wa -
ny wk ad w dzieje my li prawniczej w królestwie Danii i Norwegii, ale równie  przybli a
Holbergowskie pogl dy na cz owieka. Obraz cz owieka przedstawiony w Moralske Kierne
powraca echem w tekstach Holberga, równie  tych, które wed ug dzisiejszych norm mo emy 
zaliczy  do literatury pi knej. W swoich wyobra eniach na temat ludzkiej natury Holberg 
pozostawa  pod wp ywem m.in. Samuela Pufendorfa (1632–1694), niemieckiego historiogra-
fa zwi zanego z dworem szwedzkim, jednego z twórców prawa mi dzynarodowego i teorii 
prawa naturalnego. Niemiecki uczony widzia  cz owieka jako istot  rozumn , lecz jednocze-
nie sk onn  do z a i ulegaj c  nami tno ciom. Korzenie teorii cz owieka wyk adanej przez 

Pufendorfa tkwi  w niemieckim luteranizmie i w fi lozofi i Thomasa Hobbesa. Pisz c o prawie 
naturalnym, Holberg si ga  równie  po pisma Hugona Grocjusza (1583–1645), u którego 
znalaz  pogodniejszy obraz istoty ludzkiej. Zdaniem holenderskiego fi lozofa i prawnika, cz o-
wiek jest istot  biologiczn  i jako taka podlega instynktowi samozachowawczemu, ale jest 
równie  z natury istot  spo eczn , maj c  wrodzony instynkt wybierania dobra i unikania z a.

Nie dziwi zatem, i  pod wzgl dem politycznym by  Holberg absolutyst  i „pos uguj c
si  poj ciem francuskiego socjologa Bourdiego, mogliby my scharakteryzowa  wiar
Holberga w o wiecony absolutyzm jako elment jego doxy, czyli te obszary z jego obrazu 
rzeczywisto ci, w których dyskusja jest niedopuszczona” (Børtnes 2005: 362). Absolutyzm
o wiecony by  zdaniem Holberga jedynym systemem mog cym utrzyma  w ryzach ludzkie 
sk onno ci do destrukcji. Zapewnia  przejrzyste, prawne standardy regulowania zwi zków
mi dzy lud mi oraz mi dzy obywatelem a w adz .

W latach 40. XVIII wieku powsta  najwi kszy wiatowy „bestseller” Holberga, po-
krewna utopiom Thomasa More’a i Jonathana Swifta satyryczno-utopijna powie Nicolai
Klimii ite Subterrenum. Drug  literack  tradycj , do której odwo a  si  autor, jest epos, 
a cytaty z Eneidy, g sto wplatane w Holbergowski tekst, wspó tworz  heroikomiczny obraz 
g ównego bohatera.

Napisana po acinie historia o Nielsie Klimie (Miko aju Klimiuszu) zosta a wydana 
po raz pierwszy w Niemczech w 1741 roku. Tego samego roku dzie o przet umaczono na 
j zyk francuski, niemiecki i holenderski, a rok pó niej wydano tekst w po du sku i angiel-
sku. O rozpowszechnieniu powie ci Holberga mo e m.in. wiadczy  fakt, i  nale a a ona 
do lektur Roderyka, bohatera s ynnej noweli Alana Edgara Poego, zatytu owanej Zag ada
domu Usherów.
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aci skie wydanie Miko aja Klimiusza by o anonimowe, a tekst na karcie tytu owej
g osi : Nicolai Klimii iter subterraneum. Novam tellurius theoriam ac historiam qvintæ 
monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e Bibliotheca B. Abelini. Po polsku ksi ka
ukaza a si  dopiero w roku 1819, w t umaczeniu Wincentego Stoi skiego, pod tytu em
Podró  do krajów podziemnych Miko aja Klimiusza 1.

czenie konwencji powie ci utopijnej z awanturniczo-podró nicz  by o chwytem 
ch tnie stosowanym przez pisarzy i my licieli epoki, pragn cych dotrze  ze spo eczno-
-krytycznym przes aniem do szerszego grona czytelników. Przyk adów na to dostarcza nam 
równie  rodzima literatura. Nie chc  w tym miejscu rozstrzyga , na ile zbiegiem okolicz-
no ci jest fakt, i  tytu owy bohater polskiej powie ci utopijnej okresu o wiecenia nosi to 
samo imi  co Holbergowski bohater. Nie jest oczywi cie wykluczone, e biskup Krasicki, 
autor Miko aja Do wiadczy skiego przypadków (1776), móg  zetkn  si  z utworem profe-
sora z Kopenhagi lub e przynajmniej o nim s ysza  na d ugo przed pojawieniem si  tekstu 
w polskiej wersji j zykowej. Istotniejsze dla mnie jest podkre lenie tego, i  Holberg wpisa
si  swoj  powie ci  zarówno pod wzgl dem formalnym, jak i tematycznym, w projekt 
o wieceniowy XVIII wieku. 

1. PODRÓ  BERGE CZYKA DO KRAJÓW PODZIEMNYCH

Pisana w pierwszej osobie relacja Miko aja Klimusza podporz dkowana jest projek-
towi o wieceniowemu: bohater odwiedza obce krainy, a dzi ki jego opowie ci, funkcjo-
nuj cej niczym krzywe zwierciad o, czytelnik zdaje sobie spraw  z relacji panuj cych
w otaczaj cym go wiecie. To z kolei pozwala mu pozna  i zrozumie  samego siebie. Rze-
czywisto  wn trza ziemi, której przygl da si  Miko aj, tworzy t o dla swoistego reliefu 
przedstawiaj cego ówczesn  o wieceniow  Europ  w ostrzejszych barwach. Przypomina, 
i wiat jest by  mo e znacznie wi kszy i bardziej z o ony, ni  si  czytelnikowi mo e
wydawa . Ponadto opisy obcych krain s  dla autora dobrym punktem wyj cia do saty-
rycznej analizy stosunków panuj cych w zdawa oby si  o wieconej Europie. Jednakowo
podró  podziemna w niewielkim tylko stopniu przydaje m dro ci samemu bohaterowi. 
W decyduj cym momencie, gdy mo e wp yn  na pozytywny, podporz dkowany naturze 
i rozumowi, rozwój spo eczno ci, do której rzuci  go los, wykorzystuje przywiezion  ze 
swego o wiecono-europejskiego wiata wiedz , by si gn  po w adz  i ustanowi  tyrani .

Akcja Podró y do krajów podziemnych Miko aja Klimusza rozgrywa si  w XVII 
wieku. Powie  traktuje o m odym bohaterze, który w roku 1664, uko czywszy studia 
fi lozofi czne i teologiczne w Kopenhadze, powraca do rodzinnego miasta Bergen. Kroniki 

1 W ramach artyku u nie ma miejsca na krytyk  przek adu. Z uwagi na zbyt swobodne potraktowanie  orygina u
przez Stoi skiego zdecydowa am si  na przytaczanie cytatów z powie ci L. Holberga we w asnym t umaczeniu.
T umacz nie tylko cz ciowo spolszczy  realia, ale równie  wprowadzi  zmiany naruszaj ce integralno
konstrukcji zarówno na poziomie zdania, jak i ca ego tekstu. Opuszcza  m.in. fragmenty zda , usuwa  z tekstu 
poetyckie inkrustacje, redukowa  powtórzenia, przeniós  „Apologetyczn  przedmow ” na koniec powie ci. Za 
podstaw  przyj am du skoj zyczn  wersj  z L. Holberg, Værker i tolv bind. Je li nie zaznaczono inaczej, 
wszystkie cytaty ze róde  norwesko- i du skoj zycznych s  moim t umaczeniem.
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hanzeatyckiego Bergen donosz , i  rzeczywi cie y  tam swego czasu niejaki Miko aj Kli-
musz, ko cielny w ko ciele pod wezwaniem w. Krzy a, a jego ona by a spokrewniona 
z matk  Holberga. Holberg przywo uje w swoim tek cie jeszcze jedn  historyczn  posta
zwi zan  z rodzinnym miastem: fi lozofa i podró nika Abelina. Imi  takie nosi fi kcyjny 
wydawca relacji z podró y, odbytej przez Nielsa. 

Miko aj zda wietnie egzaminy, z czego dowodem – w postaci dyplomu – nigdy si
nie rozstaje (zob. scen , b d c  przy okazji ironicznym komentarzem na temat przydatno-
ci nauki przekazywanej studentom na kopenhaskiej uczelni, w której Miko aj, przera ony

widokiem gryfa próbuje go odstraszy , wymachuj c przed sob  dyplomem uniwersytec-
kim). Pomimo akademickiego przygotowania nie mo e znale  sobie sta ej posady, tote
pragn c poszerzy  sw  praktyczn  wiedz , prowadzi prace badawcze w okolicy. W czasie 
wyprawy na pobliskie wzgórze – Fløifjellet – wpada w rozpadlin  prowadz c  do wn trza
ziemi i odkrywa tam swoisty kosmos. 

Udaje mu si  dotrze  na planet  zwan  Nazar, do pa stwa Potu (anagram Utopii). 
Zasypia pod go ym niebem, a wyrwany ze snu przez gro nego byka, ratuje si  ucieczk  na 
pobliskie drzewo. Za ten czyn zostaje przez mieszka ców Potu postawiony przed s dem,
oskar ony o gwa t. W nie wiadomo ci wdrapa  si  bowiem na szacown on  miejscowego 
s dziego, gdy , jak si  okaza o, przyby  do krainy, której obywatelami s  rozumne drzewa. 
Zostaje jednak uniewinniony, a jego gospodarze postanawiaj  zadba  o przystosowanie go 
do ycia w ich kraju. 

W Potu panuje tolerancja religijna, obie p ci maj  równy dost p do ycia publicznego, 
a ch opów powa a si  bardziej ni  dworzan. Miko aj, próbuj c dzieli  si  z gospodarza-
mi wiedz  i swymi europejskimi wyobra eniami o wiecie, nie potrafi  im zaimponowa
i jest przez nich traktowany z pob a liw  wyrozumia o ci . Jedynej umiej tno ci, której 
rozs dne drzewa mu zazdroszcz , to umiej tno  szybkiego przemieszczania si  z miejsca 
na miejsce. Bohater zawdzi cza jej posad  ksi cego go ca, co mu w sposób naturalny 
stwarza okazj  do przygl dania si  mechanizmom rz dz cym w kraju Potua czyków. Po 
kilku latach, poznawszy j zyk i obyczaje swoich gospodarzy, udaje si  na zwiedzanie 
pa stw s siaduj cych z Potu, tak jak i ta kraina, zamieszkanych przez drzewa. 

2. O HA A LIWYCH NAPRAWIACZACH WIATA

Poszczególne ziemie na planecie Nazar tworz  kontrast w stosunku do harmonijnego 
pa stwa Potua czyków. Reprezentuj  skrajno ci, których udaje si  unika  kieruj cym si
rozs dkiem i umiarkowaniem mieszka com krainy Potu. W ród s siednich krain znajduje 
si  pa stwo ateistyczne („s abo chronione s  prawa cz owieka, gdy maj  oparcie jedynie 
w ludzkim prawodawstwie”, Holberg 1971a: 136); pa stwo anarchistyczne, szczyc ce si
dewiz  z otej wolno ci, gdzie pomimo zalecanej zasady „nie czy  drugiemu, co tobie nie-
mi e” trwa stan walki ka dego z ka dym; pa stwo lekarzy, wyludniane przez wszelkie 
mo liwe choroby; nie mówi c ju  o Kokleku, gdzie panuje oparty na ubezw asnowolnieniu
po owy populacji matriarchat. 
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Brak sporów religijnych, czym szczyc  si  Potua czycy, zostaje skonfrontowany z sy-
tuacj  w królestwie Mardak (anagram Danii), gdzie mieszkaj ce tam cyprysy s  do siebie 
niezwykle podobne, a jedyn  ró nic  legitymizuj c  podzia  populacji na szczepy, okazuje 
si  kszta t oczu: istnieje szczep o oczach pod u nych (Nagiri), kwadratowych (Naqviri), 
oczy u kolejnego s  malutkie (Talampi), a szczep Harramba ma oczy zas aniaj ce ca e
czo o. Jaraku maj  dwoje oczu, „z czego jedno by o bardziej krzywe ni  drugie”. yj
tam istoty o dwóch parach oczu (Tarasuki), a u Skodolki wyst puje tylko jedno oko i na 
dodatek umiejscowione na karku. Owa cecha fi zyczna determinuje postrzeganie przez nich 
wiata: inaczej widz  go jednoocy, a inaczej obywatele o jednej parze pod u nych oczu. 

W pa stwie najliczniejszym szczepem s  Nagiri czycy i to oni narzucaj  jedyny dopusz-
czalny sposób widzenia kszta tu wi tej Tablicy S o ca. Jednostki marz ce o osi gni ciu
jakiegokolwiek stanowiska publicznego musz  podpisywa  nast puj c  deklaracj : Kaki
manaska quihoumpu miriac mesimbrii capchani crukkia manaskar qvebriac krusundora.
Ow  wysoce niezrozumia  formu  Miko aj t umaczy nast puj co: „Przysi gam, e wi -
ta Tablica jawi mi si  pod u n  i póki tchu w piersiach trwa  b d  w tym przekonaniu” 
(Holberg 1971a: 109). Przysi ga w j zyku Mardak nic czytelnikowi nie mówi, ale brzmi 
egzotycznie, wprowadzaj c tajemniczo  i magi . T umaczenie naszego bohatera pozbawia 
j  aury magiczno ci i ujawnia groteskowo .

Ka demu, komu kszta t Tablicy wydaje si  inny ni  pod u ny i o miela si  podzieli
z kim  swymi w tpliwo ciami, grozi surowy wyrok za g oszenie herezji. Miko aj ocenia 
takie praktyki jako przejaw oczywistego barbarzy stwa, dopóki przyjaciel z krainy Potu 
nie wypomni mu obyczajów panuj cych w cywilizowanej Europie. Potna czyk stwierdza, 
e dominuj ce w niej szczepy wypleniaj  odmienno  w postrzeganiu wiata ogniem i mie-

czem, o czym ca kiem niedawno z dum  opowiada  sam Miko aj, traktuj c takie rodki
przymusu jako mi e Bogu i przydatne pa stwu. Na takie dictum zak opotany berge czyk
oblewa si  rumie cem wstydu i – jak informuje czytelnika – postanawia od tej pory nie-
ustannie nawo ywa  do tolerancji. 

Lasse H. Kjældgaard w artykule po wi conym Holbergowskiej powie ci stwierdza, i
Podró  do krajów podziemnych Miko aja Klimusza jest w du ym stopniu histori  „o nie-
udanym spotkaniu kultur” oraz wychowaniu maj cemu sprzyja  tolerancji, które w osta-
teczno ci okazuje si  by  bezowocne (Kjældgaard 2005: 50). Wstydz cy si  za swoj  cywi-
lizacj  Miko aj staje si  gor cym, wr cz nieub aganym, zwolennikiem tolerancji, w czym 
paradoksalnie tkwi przyczyna jego nietolerancji. Wychowany w cywilizacji europejskiej 
podró nik „poj  tolerancj  w teorii, ale nie umia  jej realizowa  w praktyce” (Kjældgaard 
2005: 51). Kluczem jest – zdaniem Kjældgaarda – u yte przez Holberga w aci skim ory-
ginale s owo praeco, maj ce wspólny rdze  z preadicare – ‘og asza ’. Najcz ciej praeco
by  wyzwole cem obwieszczaj cym polecenia w adcy; móg  np. zwo ywa  senatorów na 
posiedzenie. Praeco by  tub  w adzy, dos ownie krzykiem przekazywa  jej decyzj , by
wyrazicielem ofi cjalnego stanowiska. Nadaj c sobie – z nieukrywan  dum  – tytu  „nie-
strudzonego g osiciela tolerancji” (tolerantiae perpetuus praeco) Miko aj sugeruje, i  jest 
heroldem g osz cym prawdziwe przes anie. Tym samym wyklucza dialog b d cy przecie
podstaw  tolerancji. W taki sposób Holberg krytykuje nie tylko kultur , w której dobrze 
si  maj  wszelkie przejawy nietolerancji. Z ironicznym dystansem odnosi si  równie  do 
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wszelkiego rodzaju naprawiaczy wiata, dzia aczy na rzecz tolerancji, którzy chocia  wal-
cz  w s usznej sprawie – widz  tylko spraw , a zapominaj  o stoj cym przed nimi cz owie-
kiem. W „Trzecim li cie biografi cznym” Holberg wskazuje na ironi , jako jego zdaniem 
skuteczn  metod  naprawy spo ecze stwa (Holberg 1971b: 213)2. Zamiast g o no, tonem 
nieznosz cym sprzeciwu nakazywa  w a ciw  postaw , woli opowiadaniem, bajk  i przy-
powie ci  uwodzi  czytelnika, by ten dostrzeg  w ko cu prawd . Opowiada si  raczej za 
stopniowym podkopywaniem murów, ni  waleniem w nie g ow . „Tam gdzie ko cz  si
argumenty przeciw nietolerancji, wkracza fi kcja. To przede wszystkim przy jej pomocy 
Holberg walczy  o tolerancj ” (Kjældgaard 2005: 53).

3. KO O FORTUNY 

Z amawszy prawo Potu (do czego powróc  w dalszej cz ci artyku u) Miko aj zo-
staje skazany na wygnanie, co w praktyce oznacza wydalenie go na fi rmament, czyli na 
spodni  stron  skorupy ziemskiej. Firmament równie  podzielony jest na krainy, którym 
przygl da si  nasz w drowiec. Ostatnie ze zwiedzanych obszarów, pa stwo Qvam, za-
mieszkiwane jest przez istoty podobne do ludzi, znajduj ce si  jednakowo  w pocz t-
kowym stadium rozwoju cywilizacji, w stanie przypominaj cym naturalny („mówi c
krótko, yli prawie jak pierwsi ludzie”, Holberg 1971a: 202). W Qvam baga  wiedzy 
przyniesiony przez bohatera z o wieceniowej Europy wreszcie zostaje doceniony: Miko-
aja obwo uj  cesarzem. Ta cz  powie ci, w swoisty sposób realizuj ca temat „z ch opa 

król”, koncentruje si  na obna eniu mechanizmów korumpowania jednostki zbyt wielk ,
niekontrolowan  w adz .

Wyniesiony na tron skromny berge czyk ujawnia najgorsze cechy cz owieka – okazuje 
si  osobnikiem podst pnym, pysznym, despotycznym, okrutnym, akn cym za wszelk
cen  w adzy, bogactw i zaszczytów. Toczy wojny, podbijaj c kolejne narody Firmamentu, 
oraz prowadzi coraz krwawsz  walk  o umocnienie swej pozycji z w asnym ludem i we-
wn trznymi przeciwnikami. Wybucha rebelia przeciwko jego rz dom, a uciekaj cy przed 
buntownikami, zdetronizowany Miko aj trafi a na szczelin  wiod c  na Ziemi , t  sam , do 
której wpad  przed dwunastu laty. 

Post powaniem w Qvam Miko aj pogwa ci  podstawow  zasad  absolutyzmu o wie-
conego, reguluj c  relacje mi dzy królem a spo ecze stwem: legitymizacj  w adzy by
kontrakt mi dzy poddanymi a królem, narzucaj cy w adcy obowi zek dbania o bezpie-
cze stwo i rozwój swego ludu. Co prawda Holberg nie uwa a , i  poddani maj  prawo 

2 Holberg napisa  trzy listy biografi czne w j zyku aci skim. Pierwszy (Ludovici Holbergii Ad Virum Perillu-
strem Epistola) ukaza  si  w roku 1728, drugi w 1737, ostatni w 1743. Dwa pierwsze wyda  w j zyku du skim
krewny autora, pastor Georg Thomas Krogh, w roku 1741. Dwa lata pó niej ukaza o si  du skoj zyczne
wydanie przygotowane przez anonimowego t umacza, obejmuj ce wszystkie trzy listy. W j zyku du skim
listy, przywo uj c w tytule posta fi kcyjnego adresata,  znane s  jako Første Brev til en højvelbaaren  Herre
(„Pierwszy list do ja nie pana”), Andet Brev til en højvelbaaren  Herre („Drugi list do ja nie pana”) oraz Tredie 
Brev til en højvelbaaren  Herre  („Trzeci list do ja nie pana”). Funkcjonuj  te  jako „Pierwszy list biografi cz-
ny”, „Drugi list biografi czny” i „Trzeci list biografi czny”.
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rozliczy  si  z królem (ten odpowiada  tylko przed Bogiem), który amie kontrakt w podda-
nymi, ale pokazuje, do jakiego chaosu prowadzi uleganie monarchy irracjonalnym dzom
(por. Gilje 2005: 378–379).

Miko ajowi udaje si  powróci  do bezpiecznego Bergen. Tam zak ada rodzin , wie-
dzie spokojny ywot i do ywa pó nego wieku jako ko cielny berge skiego ko cio a pod 
wezwaniem w. Krzy a. Wyznania g ównego bohatera ko cz  jego uwagi o ma e stwie
z córk  berge skiego kupca, Magdalen , z któr  prze y  sze  spokojnych lat i z któr
sp odzi  trzech synów, lecz z któr  nigdy nie podzieli  si  wspomnieniami o podziemnych 
podró ach: „poniewa  jednak nie mog em zapomnie  owego blasku chwa y, który mnie 
swego czasu otacza , znajdowa o to, i wci  jeszcze znajduje, wyraz w drobnych gestach 
i post pkach, które niezbyt licuj  z m  obecn  kondycj ” (Holberg 1971a: 266). Dzi ki
epilogowi maj cemu form  za cznika od wydawcy, Abelina, dowiadujemy si , na czym 
polegaj  owe post pki niepasuj ce do jego powa anej w spo ecze stwie funkcji: „zwyk
by , o pewnych porach roku, wspina  si  na wzgórze i nieruchomo wpatrywa  si  w szcze-
lin , z której kiedy  si  wydosta ” (Holberg 1971a: 267). Niels odnalaz  w ko cu swe 
miejsce w spo eczno ci. Mimo wszystko nie oznacza to, e zupe nie odrzuci  irracjonaln
cz  swej natury. Pozostaje ona jednak pod kontrol .

4. O WIECENIOWE DYSKUSJE O KOBIETACH

Holberg ma dualistyczn  wizj wiata. Opozycja pierwiastek m ski – pierwiastek e -
ski jest w jego tekstach do  wyra na. Cechy „m skie”, a przede wszystkim rozs dek, s
spo ecznie po dane. „Kobieco ” niejako z defi nicji jawi si  jako ich przeciwie stwo,
co , co dla dobra spo ecze stwa nale y kontrolowa . Jednak posiadanie cech „m skich”
lub „kobiecych” nie jest w oczach autora biologicznie zdeterminowane. Jest wynikiem nie 
zawsze prawid owych procesów spo ecznych, w tym wychowania:

Niektórzy uwa aj  (…), e schlebiam w swych pismach p ci niewie ciej. Je liby zbada , co pozy-
tywnego na temat kobiet pisa em, okaza oby si , e nie tyle gra em rol  lizusa, co sprawiedliwego 
s dziego i obro cy. Stwierdza em, e wi kszo  wad, które – jak si  utrzymuje – s  przypisane p ci
niewie ciej, nie s  wrodzone, lecz s  skutkiem nauczania i e wychowanie niejednokrotnie myli 
si  z natur . Powiada em, e mo na by znale  u wi kszo ci kobiet dobre m skie przymioty, gdy-
by je od dzieci stwa wychowywa  jak m czyzn. Mówi em, e wi kszo  praw, które m czy ni
traktuj  jako im nale ne, bardziej si  opieraj  na konwencji ni  na prawach natury. Udowadnia em,
e wi ksz  wag  powinno si  przypisywa  dobrym cechom ni  imieniu i e kobiety z racji swej 

p ci nie powinny by  pozbawiane prawa do pe nienia funkcji wymagaj cych u ycia mózgu. Znane 
s  przecie  przyk ady na t gie w ród nich g owy, które nadaj  si  zarówno do tego, by w asnych
spraw dogl da , jak i by  chlub  urz dów publicznych. Ja zatem nie schlebiam kobietom, lecz 
mierz  obydwie p cie t  sam  miar , bez dyskryminowania (Holberg 1971b: 234).

Troska Holberga o zrównanie praw kobiet i m czyzn m.in. w dost pie do edukacji to 
wyraz jego troski o dobro pa stwa. Wyedukowana niewiasta bardziej przyda si  spo ecze -
stwu ni  istota, której naturalne talenty na skutek b dów wychowawczych nie zostan  spo-
ytkowane dla dobra ogó u. Z punktu widzenia Holberga obie p ci s  sobie równe – ró ni
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ich biologia, ale ten czynnik nie ma dla autora Podró  do krajów podziemnych Miko aja
Klimusza znaczenia decyduj cego3.

To, i  na tle epoki, wyczulonej na kwestie tolerancji i równo ci, by y to pogl dy mimo 
wszystko do  niezwyk e, u wiadamia nam lektura jednego z najbardziej opiniotwórczych 
pisarzy XVIII wieku, a mianowicie Jeana Jacquesa Rousseau. Swoje stanowisko dotycz ce
spo ecznej roli kobiety Rousseau wyk ada w ksi dze pi tej Emila, któr  to ksi g  po wi ca
wychowaniu dziewczyny, idealnej towarzyszki ycia tytu owego bohatera (pozosta e cztery 
cz ci rozprawy po wi cone s  wychowaniu m czyzny).

Równie  i on utrzymuje, e kobieta ró ni si  od m czyzny tylko pod wzgl dem swej 
p ci, lecz dla niego jest to ró nica kardynalna. P ciowo  cz owieka determinuje jego cha-
rakter, temperament, upodobania, sposób prze ywania wiata, a tym samym zadania, jakie 
przyjdzie mu pe ni  w spo ecze stwie. Rousseau nie postuluje przy tym wy szo ci jednej 
p ci nad drug , ale absurdem zdaje mu si  aspirowanie jednej p ci do przej cia zada
(w tym równie  spo ecznych) p ci przeciwnej. Poniewa  p ciowo  jest t  sfer , w której 
manifestuj  si  ró nice mi dzy kobiet  a m czyzn , akt p ciowy zdaje si  by  dla Rous-
seau g ównym obszarem obserwacji i zbierania do wiadcze :

M czyzna musi by  czynny i silny, kobieta bierna i s aba. Jest konieczno ci , by m czyzna
chcia  i móg , wystarczy gdy kobieta nieco si  wzbrania. Z ustalonej powy ej zasady wynika, e
kobieta jest po to stworzona, aby si  podoba  m czy nie. Za to nie jest wcale konieczne, aby 
m czyzna podoba  si  kobiecie, g ówn  bowiem zalet  m czyzny – jego si a. Dla niej samej 
po da go kobieta. Nie jest to jednak regu a mi o ci, tylko prawo natury poprzedzaj ce mi o
sam  (Rousseau 1955: 220).

Kilka stronic dalej dopowiada: 

Nie mo e by adnej mowy o jakiejkolwiek równo ci obu p ci. M czyzna jest samcem w pew-
nych tylko momentach, kobieta pozostaje samic  przez ca e ycie, a przynajmniej dopóki jest 
m oda. P e  narzuca jej si  ustawicznie i we wszystkim (Rousseau 1955: 224). 

Wniosek autorowi Emila nasuwa si sam:

Skoro wi c charakter oraz temperament kobiety i m czyzny nie s  ani nie mog  by  te same, nie 
powinni mie  oboje tej samej edukacji (Rousseau 1955: 228). 

Nie pot pia ca kowicie zdobywania wiedzy przez kobiety, nie b dzie ona jednak nigdy 
celem w samym sobie. B dzie s u y a m owi. „Nie róbcie z waszych córek rezonerek ani 
teologów w spódnicy”, przestrzega (Rousseau 1955: 257). Kobiety bowiem nie s  zdolne 
do uogólniania – do badania prawd abstrakcyjnych i spekulatywnych, do poznawania za-
sad i aksjomatów naukowych. Ich edukacja powinna ogranicza  si  do praktyki, a kobiece 
my li, o ile nie koncentruj  si  bezpo rednio na domowych obowi zkach, winny ograni-
cza  si  do „wiadomo ci przyjemnych, których jedynym kryterium – smak” (Rousseau 

3 Pogl dami Holberga na temat równouprawnienia kobiet interesowali si  m.in. tacy skandynawscy badacze  jak 
Anne E. Jensen (Holberg og kvinderne, eller Et forsvar for ligeretten, 1984), Thomas Bredsdorff (Den brogede 
oplysning. Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets nordiske literatur, 2003) czy  Elisabeth 
Aasen (Holbergs forhold til Bergen – og til kvinner, 2005).
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1955: 265) lub do zg biania umys u m czyzny. M czyzna nie ma by  oczywi cie rozu-
miany tutaj jako poj cie abstrakcyjne. Chodzi o m czyzn , z którym dane jest kobiecie 
dzieli ycie.

5. MI DZY PATRIARCHATEM A MATRIARCHATEM 

W jednej ze swych bardziej znanych komedii charakteru zatytu owanej Jean de Fran-
ce, Holberg wk ada w usta s u cej Marty nast puj c  kwesti : „Nadejdzie jeszcze czas, 
gdy si  b dzie bardziej na g ow  ni  na p e  zwraca o uwag , bardziej na uzdolnienia ni
na imi ” (Holberg 1969: 179). Symbolika imienia powraca cz sto w jego tekstach. Imi
funkcjonuje jako metafora maski, roli spo ecznej, nak adanej na cz owieka i determinuj cej
jego miejsce w spo ecze stwie. W poemacie satyrycznym zatytu owanym Zille Hans Dot-
ters Gynaicologia eller Forsvar Skrift for Qvinde-Kiønnet („Pismo Cecylii, córki Hansa, 
czyli Obrona p ci niewie ciej”, 1722), b d cym g osem na rzecz zrównania praw kobiet 
i m czyzn, pada ironiczna propozycja, by czeka  z nadawaniem dzieciom imion do szó-
stego roku ycia, kiedy si  oka e, czy maj  umys  stworzony do matematyki (tym nadawa
imiona m skie) czy do prz dzenia (tym nadawa  imiona e skie).

Wizualizacji czasów, do których t skni Marta z komedii Jean de France, dostarcza 
nam kraina Potu. Ma ona bowiem cech , której na pró no szuka  w o wieconej Europie: 
panuje tam równo  mi dzy p ciami. Drzewa p ci e skiej mog  pe ni  najbardziej wyeks-
ponowane funkcje w pa stwie, o ile tylko ich umiej tno ci i cechy osobiste za tym prze-
mawiaj . Potraktowany sprawiedliwie przez s dzin  przewodnicz c  pami tnej rozprawie, 
gdy go oskar ano o gwa t na onie miejscowego notabla, Miko aj przyznaje:

Potua czycy, nie odsuwaj c p ci pi knej od urz dów, jednak nie post puj  tak szale czo, jak mi 
si  na pocz tku zdawa o. My la em sobie: a gdyby tak ona przewodnicz cego s du w Bergen, 
wydawa a wyroki zamiast swego m a! Albo córka adwokata Severina, elokwentna i rozs dna
dziewczyna, prowadzi a sprawy zamiast swego g upiego ojca? Mo e znajomo  prawa nie po-
nosi aby z tego tytu u uszczerbku, a sprawiedliwo  rzadziej by s abowa a (Holberg 1971a: 37).

Jednak bohater zmienia zdanie i sk ada propozycj  ustawy maj cej na celu zmian
ustroju w kraju Potu i odsuni cie kobiet od ycia publicznego. Przyczyn  staj  si  odwie-
dziny w krainie Kokleku, gdzie – jak pisze Miko aj – obowi zuj ce prawo jest postawione 
na g owie, i – co równie  nasz bohater zauwa a – natura w aden sposób nie jest winna 
panuj cych tam obyczajów:

Mieszka cami s  ja owce, obojga p ci, lecz m czy ni u ywani s  tylko do prac kuchennych 
i innych zaj  bez znaczenia. W czasach wojen powo ywano ich co prawda do s u by, ale rzadko 
stawali si  czym  wi cej ni  prostymi o nierzami. (…)

Niedawno dziwi em si  Potua czykom, e przy rozdziale stanowisk jedna p e  nie ma prze-
wagi nad drug , lecz ten naród zda  mi si  post powa  prawdziwie szale czo i wbrew naturze. 
Nie mog em si  nadziwi  bezczynno ci p ci m skiej, która pomimo, e obdarzona wi ksz  si
fi zyczn , z cierpliwo ci  znosi a owo niecne jarzmo (…). [W]ierzyli oni, e tak natura chcia a,
eby kobiety rz dzi y pa stwem, a m czy ni prz dli, gotowali, dziergali, tkali, zamiatali izby, 

a przy okazji zbierali ci gi.
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Kobiety opar y swe panowanie na wi kszej sile fi zycznej m czyzn, ich silniejszych mi -
niach i cz onkach, zdatnych do ci kiej pracy. Nie ma w tpliwo ci, utrzymuj , e to natura prze-

znaczy a m czyzn do prac fi zycznych.
Cudzoziemcy nadziwi  si  nie mog , gdy zawitawszy do ich domów, widz  pani  domu w ga-

binecie, po uszy zagrzeban  w papierach, podczas, gdy pan domu krz ta si  po kuchni i szoruje 
garnki (Holberg 1971: 114–115). 

Miko aja zastanawia fakt, i  kobiety w tym kraju maj  cechy, które on kwalifi kuje jako 
„m skie”: s  rozs dne, skromne, opanowane, ma omówne. M czy ni natomiast jawi  si
istotami lekkomy lnymi, niestabilnymi, gadatliwymi. Holberg pozwala swojemu bohaterowi 
bezb dnie diagnozowa  ten stan nie jako naturalny, lecz jako wynik wychowania i swoiste-
go przyzwolenia spo ecznego na ubezw asnowolnienie m czyzn, co odzwierciedla równie
j zyk. Na przyk ad, gdy kto  mówi  du o i bez zastanowienia, nazywano to nie inaczej jak 
„ch opskim gadaniem”. Holbergowski bohater dostrzega umowno  konwencji w realiach 
b d cych odwróceniem jego wiata. Nie pomaga mu to jednak zauwa y  umowno ci i histo-
rycznych uwarunkowa  podzia u ról spo ecznych panuj cych w jego wiecie. 

6. NATURA A OBYCZAJ

Holberg powo uje si  na natur  i rozum, owe s owa-klucze do pojmowania my li
o wieceniowej, by podwa y  postawy rzekomo przez natur  i rozum u wi cone. Pokazuje 
mi dzy innymi, jak przewrotnie mo e by  interpretowana fi zyczno  chrakteryzuj ca obie 
p ci. Nie przeczy, e natura inaczej wyposa y a m czyzn, a inaczej kobiety. U wiadamia
jednak czytelnikowi, e spo eczna interpretacja tego faktu jest kwesti  obyczaju. Ukazuj c
konwencjonalny charakter wyobra e  o spo ecznej roli kobiety, stosuje mechanizm, po 
który dwa wieki pó niej si gnie Roland Barthes kwestionuj c w swoich Mitologiach mity 
konserwuj ce drobnomieszcza skie spo ecze stwo po owy XX wieku. Zdaniem Holberga 
zbyt cz sto kierujemy si  po prostu obyczajem, którego wielu nie odró nia od natury. Dla 
Barthes’a natomiast kluczowymi w funkcjonowaniu zastyg ych wyobra e , opinii i pogl -
dów s  historia, kultura, ideologia, które podszywaj  si  pod natur .

Opisuj c matriarchat, budz cy gor cy sprzeciw Miko aja, nieodrodnego przedstawi-
ciela o wieceniowej Europy, autor pokazuje spo ecze stwo forsuj ce podzia  ról spo ecz-
nych wed ug klucza biologicznego. Na zasadzie analogii daje do zrozumienia, e innym, 
równie niesprawiedliwym i nienaturalnym wariantem spo ecze stwa opartego na dok ad-
nie takiej samej, opresyjno-marginalizuj cej zasadzie, jest funkcjonuj cy w pa stwach
europejskich i w pe ni przez Miko aja akceptowany patriarchat: „Szcz liwa Europo, za-
wo a em przy tej okazji, a zw aszcza po trzykro  szcz liwe Francjo i Anglio, gdzie s aba
p e  s usznie nosi swe imi , gdzie ony s lepo pos uszne rozkazom swych m ów, tak 
i  bardziej przypominaj  maszyny lub automaty ni  obdarzone woln  wol  stworzenia” 
(Holberg 1971: 116). 

Miko aj nie potrafi  wyobrazi  sobie innego modelu spo ecznego ni  opresyjny. Dla niego 
jedyn  alternatyw  patriarchatu jest matriarchat. Mimo i  do wiadcza u Potua czyków mode-
lu partnerskiego, uwa a go za twór przej ciowy, który b dzie ewoluowa  w stron  matriarcha-
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tu. Prze ycia w Kokleku interpretuje jednoznacznie: „Pa stwo chwieje si  w posadach, gdy 
kobiety bior  udzia  w jego zarz dzaniu” (Holberg 1971a: 150). Przyczyn  jest oczywi cie 
ich natura. Kobiety z natury s  bowiem pró ne i dne w adzy. Los wkrótce okrutnie zabawi 
si  z bohaterem: to jemu przyjdzie ulec pokusie nieograniczonej w adzy. Jest to bowiem, 
zdaniem autora, cecha ludzka, niedeterminowana p ci .

Miko aj zg asza wi c propozycj  – o ile nie natychmiastowego, to przynajmniej stop-
niowego – ograniczenia swobód p ci e skiej. Reakcja w adz Potu jest druzgoc ca. Bo-
hatera skazano na wygnanie, uzasadniaj c wyrok zagro eniem bezpiecze stwa pa stwa:

Propozycja z o ona przez go ca jego wysoko ci, by drug  p e  wy czy  z pe nienia publicznych 
urz dów, nie mo e by  przyj ta i wprowadzona bez przynoszenia pa stwu najwy szej szkody, 
jako e owa po owa narodu sk adaj ca si  z kobiet, by aby z konieczno ci dotkni ta tak  zamian ,
a tym samym zacz aby sprawia  k opoty i by aby wrogo wobec rz du nastawiona. Niezmiennie 
za niesprawiedliwe uwa amy odmawianie drzewom o chwalebnych przymiotach dost pu do za-
szczytów, na które zas uguj , zw aszcza i  nieprawdopodobnym jest, by natura, która niczego nie 
czyni bez zastanowienia, mia aby bez powodów je tak hojnie obdarowa .

Uwa amy, e zaspokojenie potrzeb pa stwa wymaga, by bardziej zwraca  uwag  przy roz-
dziale stanowisk na zdolno ci i umiej tno ci ni  na imi . A w sytuacji, gdy krajowi nierzadko 
brakuje zdolnych kandydatów, uznajemy to za szkodliwe, by na mocy zarz dzenia czy te  po-
stanowienia og osi , i  po owa mieszka ców po prostu z racji swego urodzenia, jest niegodna 
i nienadaj ca si  na urz dy (Holberg 1971: 152).

Holberg wspó tworzy  to samo  kulturow  zarówno Norwegii, jak i Danii. „[N]ajwa -
niejszy w Danii przed Grundvigiem, najwa niejszy w Norwegii przed Wergelandem”, pisa
o nim Lars Roar Langslet, norweski historyk idei i literaturoznawca (Langslet 2001: 15). 
By  pragmatykiem, pragn cym harmonijnego rozwoju spo ecze stwa, czego jego zdaniem 
nie mo na osi gn  bez zrównania praw kobiet i m czyzn w udziale w yciu publicz-
nym, i co dobitnie próbowa  czytelnikowi pokaza  opisem przygód Miko aja Klimusza. 
Równouprawnienia nie traktowa  jako sentymentalny gest dobrego pana wyzwalaj cego
niewolników, ale jako realn  inwestycj  w przysz o  narodu i pa stwa.
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NIELS KLIM’S UNDERGROUND JOURNEY. ON REASON AND EQUALITY 
BETWEEN MEN AND WOMEN IN THE LITERARY DISCOURSE OF 18TH CENTURY SCANDINAVIA

The article presents the utopian novel, Niels Klim’s underground journey, written by Ludvig Holberg, an 18th-
century Norwegian-Danish scholar and writer. The Holbergian text deals with several topics typical of the 
literary discourse of that period: religious tolerance, egalitarianism, the desire for power, and also the encoun-
ter between naturalness and non-naturalness, familiarity and foreignness, reality and fantasy. Our attention is 
drawn to the views on social equality between men and women as they are expressed in the novel. Although 
Holberg has a dualistic vision of the world, and the opposition between the masculine element and the feminine 
element is very clear in his texts, his ideas seem to be progressive in contrast with the main-stream ideology 
of the period. According to him, possessing masculine characteristics – meaning socially desirable ones – 
(e.g. being reasonable, brave or self-controlled) or possessing the opposite, feminine characteristics is not bio-
logically determined. Rather, it is the result of several not always proper social processes such as upbringing 
and education. It has nothing to do with nature. 

Key words: Norwegian and Danish literature, utopian novel, the Enlightenment in Scandinavia, equality be-
tween men and women
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