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Lecz co tu robi owa historia incestu? 

C. Lévi-Strauss, Drogi masek1  

 

I 

„W Dolinie Issy jest wiele słów niezrozumiałych, obumarłych, Miłosz opisuje 

czynności nieznane. Wszystko w tej książce [...] jak z lamusa wyciągnięte, jak 

ze starego słownika” – pisze Wojciech Nowicki w Salkach
2

. W tym 

„wszystkim” najbardziej zaskakuje, że do „nieznanego” można zaliczyć 

erotyzm. Seks jawi się w powieści Miłosza jako świadectwo łączności 

człowieka z tymi aspektami jego natury, które postęp cywilizacyjny wytrwale 

ruguje. Miłość fizyczna – i ogólniej: cielesność – godzą w przyjęte zasady, 

z ukrycia, ale nie mniej przez to skutecznie. Naruszanie tabu okazuje się jednak 

dobroczynne: odtwarza siły, które na co dzień uznaje się za „obumarłe”, 

przypisane dawno minionej, mitycznej epoce ludzkości. Bywa, że łamanie 

zakazu ociera się o okrucieństwo, mezalians lub – z drugiej strony – 

o infantylizm, ale jest jednym z filarów ludzkiego doświadczenia. Stąd też 

                                                   
1 C. Lévi-Strauss, Drogi masek, tłum. M. Dobrowolska, Łódź 1985, s. 125. 
2 W. Nowicki, Salki, Wołowiec 2013, s. 142. 
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nostalgia, jaką przesycona jest Dolina jako dokument stopniowego zaniku 

żądzy życia, objawiającej się między innymi sprzeciwem wobec przykazań 

obyczajności. O paradoksalnej figurze tęsknoty za grzechem nie sposób pisać 

inaczej niż trochę dwuznacznie; jak gdyby analiza mogła w każdej chwili 

obrócić się w beletrystykę. Zobaczmy, dokąd zaprowadzi nas próba tego 

rodzaju. 

 

II 

W Giniu, zapomnianej osadzie, która jest „przede wszystkim górą porosłą 

dębami”
3
, stara kobieta, mająca w zwyczaju podkasać spódnice i grzać tyłek 

przy kaflowym piecu, spotyka się z cichą naganą. Jeśli pozostali przymykają 

oko na frywolność sędziwej Michaliny, to nie wyłącznie przez wzgląd na 

przywileje należne starszyźnie: wyrozumiałość podszyta jest również 

współczuciem. Kobieta nie ma dość siły na wyprawę do kniei, jedynego 

miejsca, gdzie – według niepisanego prawa – można odetchnąć od „kultury”. 

Bez tego rodzaju odskoczni nie sposób utrzymać się przy zdrowych zmysłach.  

Głęboki las chroni przed wścibstwem moralistów i swoją niespożytą 

energią inspiruje zachowania nie licujące z restrykcyjną obyczajowością 

kresowej wsi. Młodym mieszkańcom sadyby jawi się jako powiernik 

erotycznych niepokojów. To – słowami Williama Faulknera – „miejsce, gdzie 

nawet rozkład kipiał wirem wytrysku nasienia i poczęcia, i nabrzmiewania, 

i narodzin, i gdzie śmierć nie istniała”
4
. Obserwacja zwierząt – rdzennych 

mieszkańców gęstwiny – zachęca do wyzbycia się wstydu. Styczność 

z monumentalną przyrodą, która skutecznie oparła się dotychczasowym próbom 

okiełznania, daje pojęcie o szczególnej odmianie wieczności. To, co zachodzi 

pod pieczą prastarych drzew, przynależy do porządku spoza czasoprzestrzeni 

                                                   
3 Cz. Miłosz, Dolina Issy, Kraków 1981, s. 10. Dalej jako DI z podaniem numeru strony. 
4 W. Faulkner, Wielki las, tłum. Z. Kierszys i J. Zakrzewski, Warszawa 1967, s. 89. Dalej jako WL 

z podaniem strony. 
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codzienności, rozgrywa się w „krainie, gdzie […] ugania już nawet nie żadne 

śmiertelne zwierzę, ale nieujarzmiony i niepokonany przeżytek z głębin 

martwego dawnego czasu, widmo, symbol i apoteoza dawnego dzikiego życia” 

[WL, 11].  

 „Zbieracze folkloru zapisali nad Issą wiele motywów, sięgających 

czasów pogańskich” [DI, 8], jest więc las z powieści Miłosza – jak tytułowy 

bohater narracji Faulknera – czymś „większym i starszym niż wszelkie 

dokumenty pisane” [WL, 9]. Starszym nawet od podręczników savoir-vivre’u, 

nic więc dziwnego, że „osobliwością doliny jest większa niż gdzie indziej ilość 

diabłów” [DI, 8]. Narrator spekuluje, że „być może spróchniałe wierzby, młyny, 

chaszcze na brzegach są szczególnie wygodne dla istot, które ukazują się oczom 

ludzkim tylko wtedy, kiedy same sobie tego życzą” [ibid.]. W wachlarzu 

kryjówek przebierają więc nie tylko biesy, lecz wszyscy spragnieni prywatności 

mieszkańcy doliny. Szukają miejsc, gdzie będą mogli spokojnie kultywować 

nieczyste aspekty swojej natury, a że nikt nie jest wolny od podszeptów żądzy, 

uosabiające ją demony są wyobrażane pobłażliwie: „wzrostu dziewięcioletniego 

dziecka”, „aby dodać sobie powagi ubierają się jak Immanuel Kant z Królewca. 

Nie darmo inna nazwa nieczystej siły jest nad Issą Niemczyk” [ibid.].  

 Już na tym etapie światopogląd osadników objawia silne powiązanie 

erotyki z infantylnością. Ci, co ulegają pożądaniu, są uwodzeni przez moc 

o rozmiarach i zamiłowaniach (skłonność do przebieranek) dziecka, ale obecne 

w dolinie diabły nie tylko biorą na siebie grzeszki mieszkańców – podzielają 

także ich troski, zwłaszcza niepokój o przyszłe losy małej ojczyzny. 

Wyobraźnię narratora nawiedza wizja rozpadu Issy oraz wszystkiego, co dolina 

reprezentuje: „I gdzie jest kraina, do której chronią się […], kiedy glebę gniotą 

gąsienice czołgów, kiedy nad rzeką kopią sobie płytkie groby ci, co mają być 

rozstrzelani, a wśród krwi i łez, w aureoli Historii, wschodzi 

uprzemysłowienie?” [DI, 9].  
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 Włączenie w problemy „wielkiego świata” zakłóci delikatną 

równowagę między obowiązującą w domostwach bogobojnością, a swobodą 

dozwoloną w głuszy. Migracje ludności związane z industrializacją i konfliktem 

zbrojnym sprowadzić mogą do zacisza Issy obcych – dodatkowe oczy, których 

osąd prawdopodobnie nie będzie łaskawy dla urokliwej, lecz pełnej hipokryzji, 

umowy między swoimi.  

 Knieja – choć nie mówi się o tym otwarcie, zwłaszcza, gdy w pobliżu 

znajdzie się ksiądz – jest powszechnie postrzegana jako miejsce święte. Tu 

grzech ulega redefinicji i z wyrzutu sumienia przedzierzga się w dobroczynną, 

dionizyjską euforię. Leśna gęstwina jest azylem nieskrępowanej celebracji płci, 

wypartej poza ramy purytańskiej „socjety” Ginia. W gąszczu, gdzie droga 

wiedzie „tunelem pod nawisłą tarniną”, mały Tomek Dilbin poznaje ciepło ciała 

swojej rówieśnicy, kilkuletniej Onutė:  

Wewnątrz, na małym pagórku piasku, bezpieczeństwo zbliżało ich do siebie, 

rozmawiali przyciszonymi głosami (…). Goli, leżeli z głowami zwróconymi do 

siebie, cień padał im na ręce i w tym niedostępnym pałacu mieli w ten sposób 

jeszcze mniejsze schowanie, w którym przebywało się tajemniczo i chciało się 

szeptem opowiadać – co? (…) A To było takie: kładła się na wznak, przyciągała 

go do siebie i ściskała kolanami. Zostawali tak długo, słońce przesuwało się 

w górze, wiedział, że chce, żeby jej dotykał i robiło się Słodko. Ale to przecież nie 

była żadna inna dziewczynka, tylko Onutė, i nie mógłby spowiadać się z czegoś, 

co zdarzyło się jemu z nią [DI, 46-47]. 

W nieprzebytej gęstwinie znajdują schronienie także dorośli. Magdalena kąpie 

się nago w rzece, doskonale świadoma, że jest podglądana przez okolicznych 

młokosów. Schadzki odbywają się w pikantnej atmosferze mezaliansu, jak 

gdyby w wynajętych na godziny pokojach; Romuald i Helena przywdziewają 

maski Rudolfa Boulanger i Emmy Bovary: 
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Tych dwoje siedzi w małej studni, której ściany są z gęstych liści, nad nimi 

przesuwają się obłoki. Ciemne ramię opasuje plecy w białej bluzce. Mrówka stara 

się wydostać spod nagle rzuconego na nią ciężaru. (…) gest z jakim kobieta 

porządkuje teraz suknię, oznacza: tego nigdy nie było [DI, 187]. 

 Jak kompromitująco wrogi porywom namiętności wydaje się świat 

konwenansu w porównaniu z żywiołowością użyczaną przez stare drzewa. Ciała 

– uciskane gorsetem obyczajowej represji – zanurzają się w rozluźnieniu 

obyczajów jak w kojącej chłodnej kąpieli. Taki wizerunek lasu mógł Miłosz 

zaczerpnąć wprost z marzycielskiej refleksji Gastona Bachelarda
5
, ale nie tylko, 

bowiem w tajnym świecie głuszy decydująca o przetrwaniu dyscyplina 

koegzystuje na równych prawach z bujnością i rozpustą, obcymi tonom 

Wyobraźni poetyckiej. Seksualność przybiera formę zwierzęcego parzenia się, 

impulsu drążącego ciało i wyłączającego świadomą, decyzyjną myśl.  

 W pierwotnej głuszy, stanowiącej odbicie zasad doboru rządzących 

światem przyrody, za aberrację uznaje się jedynie gest godzący w podtrzymanie 

i przedłużanie egzystencji gatunku. Tu nienormalne i niemoralne jest tylko tabu. 

Puszcza powołuje człowieka do gwałtownego sprzeciwu wobec cywilizacji z jej 

wahaniami i rozterkami, a także do okrucieństwa, jak je rozumiał Antonin 

Artaud: „Używam słowa «okrucieństwo» w znaczeniu żądzy życia, 

kosmicznego rygoru i konieczności nieubłaganej, w gnostycznym sensie 

mgławicy życia, co pożera ciemności, w znaczeniu cierpienia, bez którego 

nieuchronnej konieczności życie samo nie mogłoby się spełnić”
6
. 

 Pod wpływem puszczy ludzki erotyzm nieubłaganie zawraca, 

dewoluuje w stronę animalnej seksualności: mieszkańcy Issy padają ofiarą 

trans(a)gresji. Pozwalam sobie na grę słowem, by podkreślić, że na bohaterach 

                                                   
5  „Ten tylko zrozumie jego rolę, kto choć raz w życiu kochał jakieś majestatyczne drzewo  

i odebrał płynącą od niego zachętę do hartu ducha” (G. Bachelard, Ziemia, wola i marzenia, 
tłum. A. Tatarkiewicz, [w:] idem, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975, s. 229). 

6 A. Artaud, list do Jeana Paulhau’a z 14 listopada 1932 roku, w: idem, Teatr i jego sobowtór, 
tłum. J. Błoński, Warszawa 1966, s. 118. 
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Miłosza przekroczenie erotycznego tabu bywa wymuszane. Transgresja jest 

wynikiem agresji sił wyższych, które naturalista – niepomny wdzięku, jaki 

antyczna tragedia potrafiła zachować, pochylając się nad bezeceństwem – 

nazwałby zapewne pogardliwie chucią
7
. Ale „fatum”, dotykające mieszkańców 

Ginia, jest dobroczynne, bliskie zbawiennym Artaudowskim „cierpieniom, bez 

których życie samo nie mogłoby się spełnić”. Egzystencja osiąga apogeum 

w nieodpartej sile pożądania, bezwzględnie negującej poczucie stabilizacji. 

Spokojne życie w obrębie sadyby – co daje się odczuć głównie wiosną – potrafi 

przecież wyrodzić się w najstraszliwszą nudę. 

 Bohaterowie powieści Miłosza wiedzą dobrze, że aby żyć naprawdę, 

należy niekiedy się „ubrudzić”. Wśród przykładów ich erotycznej aktywności 

nie mogło więc zabraknąć sceny incestu, bo przecież „kazirodztwo wiąże się 

z Chaosem: jedno pociąga za sobą drugie. Chaos to epoka mitycznych aktów 

kazirodczych”
8
.  

III 

Źli i głupi udają raz na tydzień, że są dobrzy. A zapłata? Największe bogactwo 

w wiosce Pan Bóg zesłał temu, który śpi ze swoją córką; podglądał ich; w szparze 

jej gołe kolano, sapanie starego i jej miłosne jęki  [DI, 91-92]. 

Młody podglądacz zbliża się ostrożnie do prześwitu w ścianie, by po chwili – 

chyba bardziej oburzony własną grzeszną domyślnością, niż tym, co zobaczył – 

odskoczyć jak oparzony i przysłonić wstyd wyrzekaniem. To wszystko. Incest 

zamyka się w ramach drobnej scenki rodzajowej, która usłużnie ilustruje 

refleksje pastuszka Dominika, początkującego mizantropa, zdegustowanego 

podwójnym życiem mieszkańców Ginia. Kto wie, być może ów epizod nie miał 

                                                   
7  Por. znacząco zatytułowany – Animalistyczny seksualizm ludowych bohaterów Zoli – 

podrozdział książki Zdzisława Wróbla, Erotyzm w literaturze nowożytnej, Łódź 1987, s. 67-
83. 

8 R. Caillois, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973, ss. 147 – 148.  
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znaczyć więcej, a jednak zaskakująca jest powściągliwość narratora, który nie 

zwykł cofać się przed obrazowymi deskrypcjami „momentów”. Dzięki tej 

oszczędności wyrazu – chcąc nie chcąc, ale bardziej chcąc – przejmujemy 

odrobinę domyślności podglądacza. 

 Widok nie jest kompletny – gdyby nie wymowne odgłosy, widoczne 

w szparze „gołe kolano” mogłoby pozostać zupełnie niewinne, a przez to także 

nieznaczące. Domcio nie może mieć pewności, że dostrzeżony fragment ciała 

faktycznie należał do córki bogacza. Mogła to być równie dobrze służebna lub 

kochanka sprowadzona ze wsi, jednakże chłopakowi trudno oprzeć się pokusie 

ugruntowania wizji świata jako miejsca grzechu i zakłamania, nawet jeśli 

w charakterze dowodów mają wystąpić pogłoski. Podpatrzona sytuacja pozwala 

mu utwierdzić się w fałszu moralnych ustaleń, które każą ludziom ukrywać się 

ze swoimi pragnieniami. Dlaczego dzieci i dorośli zapuszczają się w głąb lasu, 

aby zaspokoić potrzeby ciała, ukryć za zasłoną liści sprawy płci, skoro 

w porównaniu ze śpiącym z własną córką bogaczem nie mają się czego 

wstydzić? 

 Z pomocą tego krótkiego epizodu udaje się Miłoszowi precyzyjnie 

sportretować specyfikę kresowego erotyzmu. Gdy tylko Helena, która przed 

chwilą jeszcze ukrywała się z kochankiem w gęstwinie, zaczyna porządkować 

swoją suknię, seks zostaje przekreślony, zapomniany. W głuszy był tylko 

zwierzęcym rozładowaniem napięcia, po którym partnerzy oddalają się do 

innych zajęć. Wystarczy kontakt palców z ubraniem, wynalazkiem definiującym 

w życiu ludzkości epokę po opuszczeniu Edenu, aby ciężki, duszny erotyzm, 

pobudzany przez mikroklimat puszczy, ulotnił się bez śladu, na powrót 

zastąpiony dbałością o pozór. Szybkie, rozedrgane spotkanie Heleny 

i Romualda nosi znamiona czynu transgresyjnego, którego dopuścić można się 

jedynie w ostateczności, a i wtedy należy wynieść go poza dom, na grunt 

natury.  
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 A jednak incest – choć stokroć bardziej transgresyjny, wręcz 

trans(a)gresyjny, bo szturmuje nie tylko przyjęte normy, ale również 

wewnętrzną równowagę młodego voyeura – rozgrywa się pośród ścian. Ojciec 

i córka to jedyni kochankowie Issy, którzy nie ukrywają się w lesie, nie spieszą 

się i prawdopodobnie nie wyzyskują jakiejś ulotnej okazji, lecz wypełniają 

częsty rytuał, na tyle okrzepły, że zdążyły narosnąć wokół niego plotki. Mimo, 

że wzięci na języki, grzesznicy czują się chyba bezpieczni: pozwalają sobie na 

„sapanie i miłosne jęki”. 

 Migawka stawia w kpiarskim świetle nie tylko infantylny, jaskółczy 

erotyzm Tomka i Onutė, ale również młodzieńców podglądających Magdalenę 

oraz dwoje dorosłych, którzy kochają się, jakby gotowi w każdej chwili 

pierzchnąć spłoszeni trzaskiem łamanej gałązki. Przejawy erotyzmu są w Giniu 

bezładne i rozgorączkowane – zbyt łatwo, zważywszy na gorliwość z jaką 

podtrzymywana jest fasada obyczajności, wtapiają się w naturę. Kazirodztwo 

zaś, jedyny pośród przedstawionych w powieści aktów seksualnych, który 

doczekał się – cichego, co prawda – potępienia mieszkańców doliny, uzasadnia 

się samo z siebie, po prostu się dziejąc, i brak w nim akcentów zniewolenia 

zwierzęcym instynktem. 

 Napisałem: „ciche potępienie”, bezwiednie nawiązując do „cichej 

nagany” użytej na początku tego szkicu. Spotykała się z nią frywolność 

posuniętej w latach Michaliny, a teraz sypiający z własną córką „stary”. Obie 

sytuacje łączy zaawansowany wiek bohaterów, można więc przypuszczać, że 

powody, dla których pobłażliwie traktuje się ich występki, są podobne. Ludzie 

gadają, owszem, ale pojmują dobrze, że ci, co nie mają siły wyprawić się do 

głuszy, mają prawo na innych ścieżkach szukać ujścia dla wciąż jeszcze nie 

wygasłej żądzy życia. Karanie – lub z drugiej strony: poniechanie – tego 

Artaudowskiego okrucieństwa byłoby gestem autodestrukcji, ale zestawienie 

„starego” i Michaliny jest jednak dość chwiejne.  
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 Scenka, o której mowa, manifestuje przecież – jakby na złość – 

możliwie najwyższy stopień intymności. Żadne inne pośród zbliżeń opisanych 

w Dolinie Issy nie może się z nim równać pod względem aury prywatności. 

Rozgrywa się w zabudowaniu; może nie w domu, może w stodole lub stajni, ale 

zawsze w miejscu, które należy do człowieka i jest mu w pełni 

podporządkowane, oderwane od rzeczywistości publicznej jeszcze bardziej niż 

głusza, co do której okoliczni mieszkańcy umówili się, że będzie ujściem dla 

„diabelskich” podszeptów ciała. Jeśli seks w ogóle utożsamia się w Giniu 

z ciemną i pogańską siłą, z podległości której nawet dzieci muszą się 

spowiadać, to kazirodztwo przeciwnie: prezentuje się jako przejaw 

autentyczności samej dla siebie, nie zaś jako sposób zanegowania pokazowej 

bogobojności.  

 

IV 

Współczesne postrzeganie kazirodztwa tak dalece różni się od recepcji 

pierwszych jego wizji, że bezrefleksyjnie porównując je z sobą kojarzylibyśmy 

wykluczające się wzajem zjawiska. Wątki endogamiczne obecne w mitologii 

wczesnych kultur – a do nich właśnie zdaje się odwoływać Miłosz, 

umieszczając incest w przestrzeni mitycznej – nie pokrywają się z poglądami 

wykształconego obywatela XX i XXI wieku. Biorąc przykład z luminarzy 

antropologii, genetyki i psychoanalizy, nie tylko moglibyśmy przywołać wyniki 

ekspertyz przeczących szkodliwości związków kazirodczych, ale także dla 

samej przyjemności prowokacji
9

 przedstawić wyłącznie kulturową genezę 

rzekomo „podstawowego” zakazu. Za przykład może posłużyć fragment 

Erotyzmu Georgesa Bataille’a:  

                                                   
9 Bez względu na jego ewentualną prawdziwość, trudno uznać podany przez Rogera Caillois 

przykład za nieprowokacyjny: „Zakłada się tak ścisły związek między przyczyną a skutkiem, 
że [...] o zaistnieniu kazirodztwa wnioskuje się z wystąpienia jakiejś anomalii w porządku 
przyrodzonym, na przykład z faktu, że na tej samej łodydze wyrosły dwie dynie lub dwa 
ogórki” (R. Caillois, op. cit., s. 102).  
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Po dziś dzień ludzie wierzą, że dzieci zrodzone z kazirodczych związków są 

zdegenerowane. Obserwacja bynajmniej tego nie potwierdza, ale wiara w to 

prostackie wyobrażenie jest bardzo rozpowszechniona. Dla niektórych „zakaz 

kazirodztwa jest jedynie projekcją czy odbiciem na płaszczyźnie społecznej uczuć 

lub skłonności, jakie w pełni tłumaczy natura ludzka”. Słowem, instynktowny 

wstręt! Lévi-Strauss wykazuje, że jest wprost przeciwnie: powszechną obsesję 

związków kazirodczych (w snach i mitach) potwierdza psychoanaliza. Gdyby 

było inaczej, to czy zakaz zostałby sformułowany tak uroczyście? Tego rodzaju 

wyjaśnienia są błędne z racji tego, że zakaz, nieistniejący u zwierzęcia, dany jest 

człowiekowi historycznie, jako rezultat zmian, które człowieka ukształtowały; nie 

jest on bynajmniej czymś naturalnym10.  

 W takiej wykładni obawa, z jaką mieszkańcy Issy – „niemczyki” czy 

ludzie, bez różnicy – przyjmowali pogłoski o wojnie i pochodzie industrializa-

cji, a więc o możliwości włączenia doliny w bieg historii, wypływa w prostej li-

nii z niechęci wobec regulacji obyczajów. Dla Ginian zakazy nigdy nie będą 

mogły być „odbiciem płaszczyzny społecznych uczuć lub skłonności”. W roli 

takiego refleksu wystąpić mogą jedynie pragnienia i możliwość ich przekładu 

na czyny. Tym, co znajduje „odbicie na płaszczyźnie...”, jest w Issie po prostu 

wolność. Choćby miała spełniać się pospiesznie i w ukryciu, to wszyscy o niej 

wiedzą, łatwo zatem o jej potwierdzenie. Debata jest zbędna, wystarczy, że ka-

żdy wie o każdym i zbywa jego postępki. Jeśli uznamy to za hipokryzję, to co 

powiedzieć o „zakazie danym historycznie”, jak gdyby darowanym przez bieg 

dziejów? 

 Epizod kazirodczy wydaje się w tym kontekście ukoronowaniem 

protestu wobec ujmowania egzystencji w ryzy zmian historycznych, a tym 

samym próbą ocalenia czasu mitycznego i zanurzonych w nim jednostek. 

Miłosz wybrał incest na osnowę obrazka poetyckiego z tych samych przyczyn, 

które fundują niespotykany ciężar lub – jak to ujął Bataille – „uroczystość” 

                                                   
10 G. Bataille, Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk 2007, s. 196-197.  



Filip Szałasek

114 

 

zakazu: dla wewnętrznej sprzeczności, jedynej relacji logicznej zdolnej 

odzwierciedlić niezgodę na wymazanie grzechu ze świata. 

 Endogamię otacza wiele paradoksów. Jako pierwsze uderza spostrzeże-

nie, że zaufanie – wartość uznawana za kluczową dla intymnej relacji dwojga 

ludzi – jest najłatwiej dostępne właśnie w rodzinie. Z rzadka jedynie możemy 

osiągnąć brak skrępowania taki, jak w kręgu osób najbliższych, z którymi się 

wychowaliśmy. Jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, akceptację i natural-

ność ekspresji, związek endogamiczny wydaje się być wyborem najbardziej ra-

cjonalnym. Afekt kazirodczy, jeśli odwzajemniony, nie tylko gwarantowałby sa-

tysfakcję otwartego wyrażania uczuć, ale potrafiłby może wytworzyć wrażenie 

idealnego dopasowania obu stron – dopasowania zaprojektowanego jak gdyby 

przez samą naturę. 

 Istotną rolę odgrywa także dostępność partnera. W związku endogami-

cznym znajduje się on zwykle tuż obok, nie trzeba poszukiwać go w szerokim  

i niebezpiecznym świecie. Do bliskości emocjonalnej, dochodzi więc także bli-

skość w sensie dosłownym, a ta z kolei umożliwia spełnienie ważkiej potrzeby 

kochanków – odgrodzenia się od roszczeń społeczeństwa i stworzenie samo-

wystarczalnego bytu, który będzie „karmił się wyłącznie miłością”. W warun-

kach incestu najłatwiej o swobodę kontaktów seksualnych i spełnienie sielanko-

wej wizji, którą Bataille określił „naturalnym, niezdyscyplinowanym życiem 

»zwierząt«”. Zaraz zaznacza jednak:  

Rezygnacja z kobiety bliskiej – samoograniczenie kogoś, kto odmawia sobie 

rzeczy do niego należącej – określa postawę ludzką, będącą przeciwieństwem 

zwierzęcej zachłanności. Podkreśla jednocześnie obopólnie, jak to już mówiłem, 

atrakcyjność swego przedmiotu. Ale przyczynia się do stworzenia ludzkiego 

świata, w którym szacunek, trud i ograniczenie się górują nad gwałtem. 

Rezygnacja jest dopełnieniem erotyzmu, w którym przedmiot pożądania zyskuje 

poszanowanie wartości zakazanych. (Nie byłoby pełnego poszanowania, gdyby 
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erotyczny eksces nie był możliwy ani kuszący)11. 

 Kontrast między wizerunkiem kazirodztwa jako praktyki zakazywanej, 

a argumentami stawiającymi ją w świetle, jeśli nie zachęcającym lub 

rozsądnym, to przynajmniej akceptowalnym, sprawia, że literackie ujęcia 

incestu bywają silnie zmetaforyzowane, tak jakby autorzy wzbraniali się przed 

wyrażeniami ogólnie przyjętymi dla opisu aktywności perwersyjnych, 

transgresywnych. Opierając się na licznych przykładach, łatwo zaobserwować, 

że sytuacje kazirodcze są łączone – chętniej niż inne, nie mniej piętnowane 

przykłady aktywności seksualnej – z konwencjami operującymi dużą dozą 

nieprawdopodobieństwa, w rodzaju sielanki czy baśni. „Gwałt”, o którym 

wspomina Bataille, jest w wielu dziełach łączony właśnie z „ludzkim światem 

szacunku, trudu i samoograniczenia”, podczas gdy incest umieszcza się na 

przeciwnym biegunie złotego wieku, utraconej arkadii. 

 Dość przypomnieć Błękitną lagunę – powieść Henry’ego De Vere’a 

Stacpoole’a, pisarza i chirurga okrętowego, który przez ponad czterdzieści lat 

pływał po Morzu Południowym. Podpatrywanie nieskrępowanej obyczajowości 

wyspiarzy zainspirowało go do napisania powieści przygodowej z wyraźnym 

wątkiem incestu (pierwsze wydanie z 1908 roku). Historia pociągała twórców 

filmowych na przestrzeni wielu lat: zekranizował ją po raz pierwszy Frank 

Lauder w 1949 roku, potem – w 1980 – Randal Kleiser, którego wizję 

kontynuował dekadę później William A. Graham, kręcąc Powrót na błękitną 

lagunę. Ostatnie jak dotąd filmowe podejście do książki Stacpoole’a należało 

do Jake’a Newsome’a i Mikaela Salomona; z ich filmu – zatytułowanego Blue 

Lagoon: The Awakening (2012) – całkowicie usunięto jednak wątek 

endogamicznego romansu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ta decyzja zabiła 

ducha historii spisanej przez Stacpoole’a i przyczyniła się do 

zmarginalizowania filmu, podczas gdy poprzednie ekranizacje zyskały ogromną 

                                                   
11 G. Bataille, op. cit. s. 215.  
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popularność i wypromowały gwiazdy w rodzaju Milli Jovovich czy Brooke 

Shields. 

 Dostrzec także można tendencję do gorliwego wyzyskiwania sensów 

symbolicznych lokacji, w której rozgrywa się scena incestu – autorzy osadzają 

kazirodcze związki w sceneriach tak bogatych w znaczenia, jak na przykład 

knieja, pogranicza czy bezludna wyspa. Miejsca te wzmagają swoją dzikością 

wymowę incestu jako powrotu do nieskrępowanej seksualności, czyniąc zeń 

orzeźwiającą antytezę dla jałowego wyuzdania cywilizowanego świata. 

Przykładów „kulturalnego” zepsucia nie trzeba szukać daleko: wystarczy 

napomknąć o emblematycznym dziele de Sade’a – Eugenii de Franval, ale na 

miejscu wydaje się również spostrzeżenie poczynione przez narratora Maga 

Johna Fowlesa. Bohaterowi powieści trudno zaakceptować coraz powszechniej-

sze odtrącanie tradycyjnych scenariuszy miłosnych. 

Granice między płciami – peroruje – do tego stopnia się zatarły w tym 

hermafrodytycznym dwudziestym stuleciu, że powrót do sytuacji, w której 

kobieta była naprawdę kobietą, zmuszającą do wykazania się męskością, miał  

w sobie coś z fascynacji wejścia do starego dworu po długim pobycie w ciasnym, 

nowoczesnym mieszkaniu12. 

 Lokacje faworyzowane przez topikę literatury erotycznej – salon, pałac, 

sypialnia – są oczywiście cenne jako tła endogamicznych relacji (dość 

wspomnieć o urzekającej scenerii cierpień Renégo, zakochanego we własnej 

siostrze tytułowego bohatera powieści Chateaubrianda), pozostawiają jednak 

pewien niedosyt w porównaniu z przestrzeniami dzikości. Dzięki zastosowaniu 

niecodziennej przestrzeni, akt kazirodztwa występujący w Dolinie Issy zdołał 

wyrazić posępną nieuniknioność rozładowania się impulsu seksualnego, bez 

względu na ewentualne pokrewieństwo obiektu pożądania. Rysując scenę 

incestu, Miłosz nie próbował osłabić w czytelniku wrażenia zwierzęcej 

                                                   
12 J. Fowles, Mag, tłum. E. Fiszer, Poznań 2006, s. 260. 
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zachłanności, o której nadmienia Bataille. Jednocześnie jednak sytuacja 

kazirodcza rozgrywa się za zasłoną drzew, w intymnym zakątku, do którego 

zajrzeć można jedynie przez szparę, co sugeruje delikatną i efemeryczną naturę 

całego zajścia. Incest został w Dolinie Issy zaprezentowany jako fenomen 

godny szczególnej troski, której odmówić potrafi jedynie zacietrzewiony 

obrońca moralności – dość karykaturalna figura pastuszka-wolnomyśliciela. 

 Łatwo zresztą zauważyć, że epizod incestu został wprawiony 

w teatralne ramy: podglądacz zjawia się przy szparze w szczęśliwym momencie 

dopełnienia zakazanego aktu; spoziera za kulisy mitycznej przestrzeni jak 

gdyby wiedział, gdzie zastać widok, który utwierdzi go we wstręcie. Wszystko 

wydaje się więc zaaranżowane, poza samym aktem przekroczenia tabu. Grzech, 

dopełniając się, urzeczywistnia obecność dawno minionej epoki i wydaje się 

owym Faulknerowskim „nieujarzmionym i niepokonanym przeżytkiem z głębin 

martwego dawnego czasu, widmem, symbolem i apoteozą dawnego dzikiego 

życia”. Uroczystość zakazu miesza się z nostalgicznym pożegnaniem 

dziewiczych lasów. Seks i czas, występek i przemijanie zostały przez Miłosza 

skoligacone; na przemijanie legendy możemy zareagować co najwyżej spokojną 

żałobą, trafnie ujętą przez bohaterkę jednej z powieści Maxwella Coetzee’ego: 

„Pewnego dnia jakiś nie narodzony jeszcze uczony uzna, że ze wszystkich 

urządzeń właśnie zegar ujarzmił głuszę”
13

.  
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 Abstrakt 

Artykuł jest próbą opisu i interpretacji obrazów erotyzmu w Dolinie Issy Cze-

sława Miłosza. Rozważania autora skupiają się wokół sceny kazirodczej relacji 

zaprezentowanej na marginesie powieści. Mimo że krótki i odseparowany od 

głównego wątku narracji, epizod incestu ściśle łączy się z innymi obrazami sek-

su występującymi w utworze i poszerza ich znaczenie. Złamanie erotycznego 

tabu łączy się u Miłosza z nostalgią za mityczną epoką nieskrępowanej egzy-

stencji w otoczeniu pierwotnej natury. Korzystając z refleksji Rogera Cailloisa, 

Georgesa Bataille’a i Antonina Artauda, autor poszukuje powodów, dla których 

kazirodztwo jest traktowane przez wielu pisarzy z zaskakującą estymą i umiesz-

czane w teatralnych sceneriach właściwych baśni: na bezludnej wyspie lub 

w prastarej kniei. 

 

 Abstract 

The essay is an attempt to describe and interpret the images of eroticism in The 

Issa Valley by Czesław Miłosz. Article revolves around the scene of incestual 

affair presented in the margins of the narration. Though short and isolated, the 

episode of endogemic love is strictly connected with other sexual acts men-
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tioned in the novel. Undertaking of one of the most prohibited act among the 

sexual taboos is combined with the nostalgia for the era of unfettered live in the 

natural environment of the old-growth forest. Using the reflections of Roger 

Caillois, George Bataille and Antonin Artaud the author is explaining why the 

incestual affair is regarded with suprising level of kindness and why is it so of-

ten placed in the theatrical sceneries such as remote island or late seral wilder-

ness specific for the fairy tales. 


