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Cywilizacja ściętej głowy
ANDRZEJ KWIATEK

Czekaj¹c na autobus na Placu Bankowym, obszed³em dooko³a pomnik
Juliusza S³owackiego (nie mia³em dot¹d pojęcia, że marmurowe p³yty coko³u ofiarowane zosta³y przez w³adze
Ukrainy) i podszed³em do pami¹tkowej tablicy umieszczonej w ścianie
Urzędu Sto³ecznego Miasta Stołecznego Warszawy. Tablica upamiętnia
Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego portu w Gdyni, wspó³twórcę
Centralnego Okręgu Przemysłowego,
przedwojennego ministra i wicepremiera, który urzędowa³ niegdyś w tym
potężnym kompleksie pa³acowym
autorstwa mistrza Corazziego. Uwagę moj¹ przyku³a g³owa inżyniera umieszczona nad p³yt¹. G³owa jak g³owa, wydawać by się mog³o, że nie ma
nic dziwnego w wyrzeźbionej i przytwierdzonej do muru g³owie, s¹ przecież takich tysi¹ce na świecie, jednak
ja – po obejrzeniu dopiero co całej
postaci wieszcza w pow³óczystym
p³aszczu – dozna³em wstrz¹su. No, bo
najpierw ca³y cz³owiek przed oczami,
a po chwili już tylko g³owa cz³owieka. W dodatku stercz¹ca z muru, jak
myśliwskie trofeum. Pomyśla³em zrazu, że ogl¹dam zwyczajny rezultat
artystycznego wysi³ku, jednak później,
siedząc już w autobusie, zacząem sobie uświadamiać coraz mocniej, że nie
jest on ani zwyczajny, ani przypadkowy. Artysta rzeźbi¹cy sam¹ g³owę
i wystawiaj¹cy j¹ na widok publiczny,
jawić mi się zacz¹³ nie jako niewinny
i wrażliwy twórca, który wyabstrahowuje tę część cia³a moc¹ swego rozumu i wyobraźni, lecz jako rodzaj kata
wci¹ż jeszcze tkwi¹cego w cywilizacji dekapitacyjnej, że się tak wyrażę.
I si³¹ rzeczy zaczę³y mi chodzić po
g³owie rozmaite ścięte g³owy, z którymi mamy do czynienia od ko³yski.
Pomyśla³em najpierw o obcinanych
i wci¹ż odrastajacych ³bach smoków
zabijanych przez bajkowych bohaterów z różnych stron i l¹dów. Później
wyobraźnia podsunę³a g³owę Meduzy
o wężowych lokach ukrytą w torbie
Perseusza oraz g³owy hydry lernejskiej obcięte przez Heraklesa. Następnie zjawi³o się kud³ate g³ówsko Holo-

fernesa w dzielnej r¹czce Judyty, g³owa
Goliata w ręku Dawida i szczęśliwie
nieścięta – pomimo kategorycznego
rozkazu królowej: „Ści¹ć jej g³owę!”–
sympatyczna g³ówka Alicji. Tuż za ni¹
trzy krzyżackie kaptury zerwane pod
Grunwaldem przez dziada Podbipięty
oraz ³epetyny pohańców strącone przez
samego Podbipiętę (Prus nazwa³ go
„gilotyn¹ w ludzkim ciele”). Po g³owie
Henryka Pobożnego zatkniętej na tatarsk¹ pikę pomyśla³em o g³owie Hazdrubala w ręku Hannibala, g³owie Cicerona w rękach siepaczy Antoniusza
i o g³owach świętych: Paw³a, Jana
Chrzciciela – na misie, Wojciecha – na
żerdzi, Barbary – ściętej ręk¹ ojca.
Święta Cecylia „uratowa³a” sw¹ g³owę dzięki rzymskiemu zwyczajowi zezwalaj¹cemu najwyżej na trzy cięcia
miecza lub topora. Jeśli się nie uda³o za
trzecia prób¹ odci¹ć g³owy, nie wolno
by³o uderzać po raz czwarty. Tak w³aśnie się sta³o z Cecyli¹.
Weso³a Anglia z czasów Robin
Hooda skończy³a się wraz z powstaniami ch³opskimi w 1381 roku. Ludzie Wata Tylera ścięli arcybiskupów
Canterbury i Sudbuery, g³owę tego
ostatniego zatknęli na Moście Londyńskim. To by³ pocz¹tek renesansu
– epoki nawrotu do kultury antycznej
pod każdym, jak się okazuje, względem. Już wkrótce poleciały głowy
Tomasza Morusa, Anny Boleyn, Marii Stuart. Podobno ulubionym powiedzeniem Elżbiety I, córki Henryka
VIII, by³o: „Skrócę cię o g³owę!”
W 1649 r. spad³a g³owa Karola I.
Sztuka tych czasów nie pozostaje
w tyle: na miniaturach bizantyńskich
– g³owy. Na obrazach Celliniego, Fabritiusa, Caravaggia – ścięte g³owy.
A strop Sali Poselskiej na Wawelu
zwanej też Sal¹ g³ów? A g³owa Chrystusa w Museum of Arts w Filadelfii?
Artysta „uci¹³” g³owę samemu Bogu,
mia³ prawo, jednak trudno nie zauważyć, jak bardzo jego inwencja twórcza by³a podporz¹dkowana duchowi
epoki. Przedstawiane w sztuce głowy
nie s¹ artystycznie niewinne, okazuj¹
się wyrazem praktyki odcinania i powszedniej¹ tak dalece, że nawet cen-

zura moralna i obyczajowa nie reaguje na wyabstrahowan¹ (ucięt¹) g³owę
świętości.
W tym samym mniej więcej czasie
pozbawiali się nawzajem g³ów Polacy
i Turcy. G³owa Żó³kiewskiego zosta³a
zawieziona spod Cecory do Stambu³u. By oddać Turkom sprawiedliwość,
trzeba powiedzieć, że g³owę hetmana
odpowiednio zaimpregnowali i wieźli
w specjalnie przygotowanej do tego
celu skrzyni. Podobno mieli zwyczaj
malowania w³osów na trofeum, przypuszczam więc, że i w³osy Żó³kiewskiego zmieni³y barwę, nie mam jednak pojęcia na jak¹. Równolegle coraz intensywniej rozwija się sztuka
portretowa w Europie.
Kulminacja „cywilizacji ściętej g³owy” nadesz³a pod koniec XVIII wieku we Francji, gdy w 1789 roku profesor Guillotin wyst¹pi³ z wnioskiem,
aby ścinać wszystkich skazanych niezależnie od stanu. Dla zwykłego skazańca by³ to awans spo³eczny, gdyż
wieszanie by³o hańbi¹ce w powszechnej opinii, zaś z przywileju ścięcia korzystali dotychczas tylko arystokraci.
Po odciętych g³owach Ludwika XVI
i Marii Antoniny rozpocz¹³ się prawdziwy festiwal równości, którego kulminacj¹ by³o koszenie g³ów powstańców wandejskich zakopanych przedtem po szyję w ziemi. Masowe ścinanie g³ów staje się poważnym problemem ekonomicznym (koszty). Być
może z tego powodu – i na szczęście
– powszednieje sztuka portretowa.
Rośnie liczba malarzy-portrecistów,
którzy coraz skuteczniej zastepuj¹ katów z pożytkiem dla siebie i sztuki.
Z czasem gilotynę, miecz i katowski
topór zast¹pi³ aparat fotograficzny.
Nie wypar³ ich ca³kowicie, ścinano
bowiem jeszcze skazanych na śmierć
przez prawie ca³y dwudziesty wiek
(Francja), ale zdecydowanie zast¹pi³
dekapitację faktyczn¹ dekapitacj¹
symboliczn¹. W spo³eczeństwie obywatelskim okaza³ się wynalazkiem
wręcz zbawiennym, jeśli zdamy sobie sprawę, jak ogromn¹ i kosztown¹
maszynerię trzeba by by³o zaangażować, żeby ścinać g³owy naprawdę.

Kartoteki policyjne, encyklopedie, pami¹tkowe i albumy zape³ni³y się głowami w ilościach sięgaj¹cych najpierw milionów, a później miliardów.
Dzisiaj niemal każdy nosi swoj¹ w³asn¹ g³owę w... kieszeni – w postaci
zdjęcia w dowodzie osobistym.
Sk¹d ta odwieczna mi³ość do g³owy?
Dlaczego akurat do niej?
W wielu kulturach panowa³o przekonanie, że g³owa jest siedzib¹ duszy,
st¹d mumifikacja g³ów przez niektóre
ludy. Dajacki ch³opak z Borneo mia³
prawo do żony dopiero wówczas, gdy
przyniós³ do domu g³owę. Platon sytuuje wprawdzie dwie części duszy
poza g³ow¹ – w piersiach i brzuchu,
lecz nie s¹ one najważniejsze i umieraj¹ wraz z cia³em. Najważniejsz¹,
nieśmierteln¹ części¹ duszy by³ wed³ug niego rozum mieszkaj¹cy w g³owie. Kartezjusz, jak wiadomo, uważa³ szyszynkę za siedzibę duszy. I tu,
myślę, natykamy się na trop, a raczej
dziurkę w zas³onie, przez któr¹ przeciska się promyczek świat³a.
G³owa jako to, co g³ówne. G³ówne,
zasadnicze, istotowe znaczy: „g³owowe” – należ¹ce do g³owy, związane
z g³ow¹. Wywiedzenie pojęcia „g³ówny” z „g³owy” dokona³o się chyba
w większości europejskich języków.
„G³ówny” czyli tak ważny w określonym kontekście, jak g³owa w cz³owieku. Co jest g³ow¹? Kto jest g³ow¹?
Co (kto) jest g³ównym? G³owa rodu.
G³owa rodziny. Zwieńczenie – kapitel. G³owica miecza. G³owica atomowa.
Zapanować nad tym, co g³ówne. Zagarn¹ć to, co g³ówne. Przedstawić to,
co g³ówne – udowodnić. G³owa jest
dowodem. Przekazuję ci g³ówne, sam
jestem gotów oddać główne – ręczę
g³ow¹. Na rycinach i miedziorytach
z XVI i XVII wieku, a więc wówczas,
gdy teoria heliocentryczna wyparła
geocentryczn¹, s³ońce jest przedstawiane jako uśmiechnięta buźka na
okr¹g³ej g³owie.
Kapita³ od capio – uj¹ć, chwycić,
wzi¹ć, poj¹ć, zrozumieć, opanować.
Capital – przestępstwo zas³uguj¹ce
na karę śmierci. Capitalis – g³ówny,
celuj¹cy, capitulum – g³ówka, ale też
– śmiertelny, zabójczy, odnosz¹cy się
do życia. Caput – g³owa, rzecz najważniejsza, istotna, g³ówna część, stolica, Caput mundi – stolica świata.
Careo – być wolnym od czegoś, być
czegoś pozbawionym (st¹d kara? –
– pozbawienie? g³owy?). Carnifico
– ścinać g³owy. Gdy dziś mówimy,
że należy kogoś ukarać, nie s³yszymy

w s³owie „ukarać” (w języku polskim)
– ści¹ć mu g³owę. Carnifeks – kat,
oprawca, czytaj: ścinaj¹cy g³owy.
Poena capita – kara g³ówna.
Wynika³oby z powyższego, że dekapitacja niewiele mia³a wspólnego
z okrucieństwem i barbarzyństwem
lecz znacznie więcej z narastaj¹c¹ konieczności¹ dowodzenia. Epoka narodzin nowoczesnej nauki ż¹da przedstawienia dowodu, jak Polidektes żąda³ od Perseusza pokazania g³owy
Meduzy. Dowód trzeba mieć pod ręk¹, wyj¹ć i przedstawić – wylegitymować się. Do dziś wykonujemy ten
sam ruch, sięgaj¹c po dowód osobisty na ż¹danie urzędnika. Dowód jest
prezentacj¹ tego, co istotne. W dowodzie widnieje zdjęcie naszej g³owy.
Dopiero moja „odcięta” g³owa jest
dowodem, że ja to ja.
Rola czynnka ekonomicznego okazuje się nebagatelna, jeśli bowiem dowód musi być dostarczony, to jak najmniejszym kosztem, zgodnie z zasad¹
ekonomii. Bohater bajkowy nie jest
w stanie zabrać całego smoka, więc
zabiera najważniejsze – smoczy ³eb.
W³adze miasta Warszawy nie mia³y
dostatecznej ilości pieniędzy na pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, więc
zleci³y rzeźbiarzowi wykonanie głowy, któr¹ zawiesi³y na ścianie Urzędu
Sto³ecznego.
Dzisiaj obcina się jeszcze g³owy tu
i ówdzie naprawdę. Talibowie i inni
ekstremiści obcinaj¹ je dziennikarzom,
żo³nierzom, cywilom-zak³adnikom.
Od czasu do czasu donosz¹ z Iraku,
z Afganistanu lub Indonezji o znalezionych cia³ach bez g³ów. Zdarza się
to i u nas na obrzeżach gangsterskiej
przestępczości. Nie należy dopatrywać się w owych praktykach jakiegoś
zwierzęcego okrucieństwa – ani tam,
ani u nas. Tam chodzi wci¹ż jeszcze
o zabranie ze sob¹ dowodu, gdy u naszych gangsterów raczej o jego zniszczenie (zatarcie śladów). Faktem jest
jednak, że w obu przypadkach g³owa
wci¹ż jest tym, co najważniejsze.
Być może w przysz³ości najważniejszym i wystarczaj¹cym dowodem stanie się kod genetyczny odczytywany
czytywany b³yskawicznie za pomocą
specjalnych czytników i w ten sposób
epoka ściętej g³owy dobiegnie kresu.
Nie wykluczone, że przyśpieszy j¹ upowszechnienie operacji plastycznych – taniej i b³yskawicznej możliwości zmiany twarzy, wówczas g³owa
(twarz) przestanie być wiarygodnym
dowodem.

