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,rNi miejsca na ziemi.'? Topografie miłości w prozie Ingeborg
Bachmann

l. ,,Co to jest mihść?''
pytanie co to jest miłość? towaruyszy ludzkości od starożytnej filozofii do

współczesnych szlagierów w rodzaju pieśni komponowanych przez piotra
Rubika. Fenomen miłości nie doczekał się ogólnie akcepiowanej definicji,
a w ramach badań kulturoznawczych czy też gende^tidi", poświęca się
miłości, jej istocie, historii oraz specyficrny^, różny^ dla kobiei i miz"ryzn
formom manifestacji w życiu społecznym i intymnym, a także na płaszlzyżnte
reprezentacji - w literaturze, sztuce, filmie, teatrze etc. - zadzińiająco mało
uwagi.

opiewanie w sztuce niebiańskiej siły miłości, jej magiczne go działania
czy czarodziejskiej mocy wydaje się dziś anachronizmem. iaeahzac.la miłościjako daru niebios, efektu działaniatajemniczych eliksirów, namiętności, która
op_ęĘe ludzi niespodziewanie, czyni ich ślepymi na otaczający świat,
pokonuje wszystkie przeciwności, łamie zakazy i nakazy, i"rł jiz ,u"r"i
fenomenem historycznym. Dyskurs miłosny XX i XXr wieku dyskreOytuje
zarówno spełnioną szczęśliwą miłość, jak i mieszczński koncepi symbiożymiłości i małżeństwa. Literatura współczesna odczarowrlje miłość,
demitologizuje ją banalizuje. Tradycyjnie ,,zsakłalizowana'' retori,h ńłoSci
zamięnia się w opowiadanie o seksie, przygodnych lub stałych związkach,
aferach, zdtad,ach, rozstaniach. szczęsilwi-mlłóse sta.le si[ przeańiotem
przedstawień w literaturze trywialnej i w mediach, poa."u, giy literatura
wysoka inscenizuje raczej intymne katastrofy. Motyw romanty-cznej miłości
podlega wręcz całkowitej dewaluacji. Inflacyjne powielanie jej obrazów
w serialach, powieściach trywialnych, szlagierach ózy w reklamie posiada
nierzadko znamiona sentymentalnego kiczu, a oczywiite happy-endy wydają
się 

_potwierdzac prastarą,,prawdę" o dwóch przeznaczonych dła siebie
,,połowach", którym pisany jest los miłosnego 

"e.pol"rriu.Zmediatyzowany świat pełen kreacji -iłoś"i i seksu powoduje
powstawanie ogromnego kontrastu pomiędzy narn)canym przez ,,mity
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codzienności"l pojmowaniem miłości, a realiami życia uczllciowego. pascal
Bruckner w wywiadzie z Dominique Simonet tak komentuje a ,;"riit",

sz.aleństwem naszych czasów jest pragnienie przeżywwiamiłości nieustannie, jaknajintensywniej, bez chmur i ói"-. v]łose jestprzeceniana, Co do seksu, stał sięnaszą nową ideologią. Mo-w się tylko o ni., i to -o*i zL, 
*ńlgu-i"

i z upodobaniem. J*ylą_ bronią- przeciw temu 
^wszystkiemu, 

jaką dziśdysponujemy, jest śmiech. Tak, juZ lepiej jest się śmiać..

czyżby więc o miłości należało pisać tytko w manierze opera buffa?Ajednak istnieją próby zrehabilitowania miłości, próby uraŃ#u Jyrm.rumiłosnego, który został 
_porzucony, zignoŃuny, wykpiony, odcięty odwŁadzy3, Jedną ź tych prób jest tetsi R"j;;; Barthesa FragmenĘ dyskursumiłosnego 

,- oryginalny ro dzij afirmacji u"rr"iu,które oficjalnie spychane jestna peryferie czy opisywane za pomocą metajęz,yka p.,odukuj;.;;i'ołrlst"niu
typu,,międzyludzka interpenetracja" łN Lutrmann;o. garthes-dram atyzujedyskurs. miłości z głównym jego elementem - przywiązaniem do innego,,które nie zna większej tęrt 

"oiy,-jat 
ta za Ęciemw strefie cielesnej innego''5.Dlatego spotkanie z ukochaną osobą trałtówane jest jak święto, a radosnymoment oczekiwania konstytuuje tożsamość ,*o"rrun.g;, 

- 
tló."gow.yobrńnia wszędzie dopatruje się" aoresowanych do niego ,n'u*or. 
-Nuo",

niekorzystną- sytuację 
.ża.o"rrun"io *"- *rioł""".ny- świecie BarthescharakteryĄe- następująco:,Dyj<reayrorun'u przęz nowoczesną opinięsentymentalność miłości musi być pojmówana przóz podmiot zat<ocłrany jatopotężfta transgresja, która pozostawii go ,u.otny- i obnażonym; * #ynituodwrócenia wartości to sentymenialność staje się dzisiaj miłosnąobscenicznością'6.

Zarówno Roland Barthes jak i Niklas Luhmann podkreślają sekundarnycharakter miłości, której narodziny są *}rirł.* kulturowych mediacji,nabytych kompetencji, znajomości .lłorń"go kodu. w"' irog-rntorndyskursu miłosnego czytamy:,,Większość moiJh ran pochodzi ze stereotypu:

l Tak brznu njemieckie tłumaczenie MythologiesRolanda Barthesa,U, Jtmonnet t n, Najpiękniejszą historia miłości, przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy.Warszawa 2O04, s. I32.

,łn"nl ,*ił'*es, 
Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. Marek Bińczyk, Warszawa

a N, Luhmann , Semantyka miłości, o kodowaniu intymności, przeł. Jerzy Łoziński,Warszawa 2003, s, l4.5, q. Oux, Liebe, w: Ch. Wulf (red.), Vom Menschen. Handbuch
lythlorolosie, Weinheim, Basel 1997, 

". 
Śąl-Ssi,*"r. słz.

K. bannes, f ragmenty dyskursu miłosnego. op. cit., s. 245.
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muszę być zakochany w taki sam sposób jak wszyscy: byó zazdrosny,
porzucany, sfrustrowany, jak wszyscy. A kiedy związek jest oryginalny,
stereotyp zostaje zbutzony, przelamany, usunięty i na przykład zazdtość nie
znajduje już dla siebie przestrzeni w tym związku bez miejsca, bez topos,bez
,,topo" - bez dyskursu"7. Luhmann definiuje miłość nie jako uczucie, lecz jako
wzorzec kulturowy, kod komunikacji, zgodnie z regułami którego ,,Iudz;rc
uczucia wyrażają kształtują symulują zak|adalą u innych, wypierają się ich
iltczą ze wszystkimi konsekwencjami, jakie mieć będzie urzeczywistnienie
określonego komuńkatu"8. Do klasycznych kodów miłosnych naleźą niejawne
formy komunikowania, odwołujące się do toposu niewyrażalności miłości - na
przykład komunikacja bezsłowna - mowa oczug. Głównym symbolem, który
organizuje strukturę miłości jest według Luhmanna ,,pasja'', ale nie mniej
ważną wartość symboliczną mają takie obrazowania, jak ,,miłość jest
chorobą', ,,szaleństwem we dwoje",.,,pęta w kajdany'', czy bardziej ogólne:
miłośó jest ,,tajemnicą', ,,cudem" etc.10. ,,Wszystko to wskażuje ,ra wymy:kani"
się miłości spod społecznej kontroli, aczkolwiek społeczeństwo musi ją jako
swego rodzaju schorzenie tolerować, a nawet honorować jej szczególną
rolę"". Luhmann wskazuje na liczne manifestacje wpisanej w miłosny kod
zasady nieumiarkowanego ekscesu", która implikuje przewaczańe gianic,
totalizacj ę, uchylanie się ws zelkim uzasadnieniom.

Giinter Dux formułuj e tezę ewidentnie inspirowaną przez cytowaną
wcześniej konstatację Barthesa, którą można uznać za jedną z prób
zdefiniowania miłości: ,,Treścią miłości jest przywiązanie do innego, które
wynika z jedynego pragnienia -.^pragnienia spędzania własnego życia
w przestrzeni cielesności innego"l3. W tejże przestrzeni ujawnia się
ekstatyczna emocjonalność, dokonuje się synteza zmysłowości i duchowości,
rozpala się ,,podwójny płomień" (miłość i erotyzm)la, dopuszczalny jest
eksces. rozgrywa się miłosna pasja. Miłosny topos w pierwotnym znaczeńu
tego słowa (topos = miejsce) to miejsce szczególne - locus communis
zakochanej pary, która izoluje się od świata, roszcząc sobie pretensje do
ekskluzywności, długiego trwania, a nawet wieczności (romantyczne foi ever
stanowi jeden z centralnych elementów odziędziczonej semantyki miłości).

,,Ni miejsca na ziemi"? Topografie miłoŚci w prozie Ingeborg Bachmann

7Ibidem, 
s. 81.

8 N. Luhmann. Semantyka miłości.op. cit.. s. 2l.
'Ibidem. s. 27.
l0 Por. ibidem, s. ż8-ż9.
11 Ibidem, s. 29.
12 Ibidem, s. 80.

'3 G. Du*, Liebe,op. cit., s. 847.

'o O.P*, Podwójny płomień. Miłość i erotyzm, przeł.Piotr Foma]ski, Kraków 1996,
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krzysztof Michalski tak oto charakteryalje topografię wiecznej miłości:"Kochając iesteśmv tu. w.tym miejscu _ uil i nigdzie: ani w Weronie, aniwTomaszowie, ani tu,.ani iam. C;;;l"r;;uje się przed nami, olwiera -i widzimy niebo. Jesteśmy w niebie. 'Nieil'o jest tul,aj - tu. gdzie JuIiamieszka,..' Miłość: miÓlsce, gari" ;ie"nia dotyka nieba,,ls. Miłośćwyprowadza nie tvlko poza czas, ale i poza świat, ma .h*;k; aracjonalnyi asocjalny, Miłośj iest transcendencj ą.'prr"k u"ra ,,horyzonturegulowanychnormami socjalnymi interakcji, a'n*ie, granice prolanum'.to, jestbezwarunkowa, nie ma celu poza"sobą .uńll. Ja się uzaśaore'*i p.u*.r,ani moralnością ani rozsądki.r''. Prr"rt r; ;;#;;#l r'u'.rl'j"u*'"rr'prawami, a kochankowie 
- 
wybierają lub ińaginulą,"ń;";ó;ffil"*nou"',

w których anulowanv zosta;ó. *yńlu. .p"ł;;;y. Pierwiastek aspołeczny mabyć jak w Człowieku bez wiaściwoS.i noU..ia rvrusila - przesłanłą otrzymaniawłasnej, wspólnej dla pary zakochanych ,p"..;i ;;i",;r. 
Y'-'-'*'^ą urrz}

2, ,,Niebo jest tutaj''
Ingeborg Bachmann inlcenlzule utopię miłości jako niewyrażalnegow swym bęzmiarze misterium, sięgając dl'repertuaru tradycyjnych mitów

:_T§:'1 przywołując romantyczne koncepcje 
. 
miłości jako zasadyzbawlenno-uzdrawiającej. opisywana 

1poezji i prozie Bachmann miłość macharakter radykalne-| t,unrgr".,i, zasady ruilr".ryrn".1 wobec konwencji,stanowi utopię w pierwotnym znu"""nń tego słowa r"m. :"rt ,*", *":taki"'"-;. Bachmann przedsiawia io"uł miio?.i, or" tio."gJ-i.#"#";r."w ramach istniejącego porządku ,poł""rn.go. 
--'

Już w swych słuchowiskaci z lat s-0. Ing"bo.g Bachmann uchwyciłautopijny charakter miłości, ,.go J*i"",rn"io 
^urr"nia o misty cznymzespoleniu, które możliwe jest albo ; ;;.."ń"h-'rńi'"..n" .łiłii' rrr"Gescheift mit Trciumen, Yr:i , -orr"ri*r| aiUo poSrOa gwiazd, (Der guteGott von Manhattąn, loiry Bóg', ń;;i;;r"ł). Bachmann jest jednązpierwszych autorek niemieckoję?y-";;;" ńre z perspektywy kobiecejpoddają krytycznej refleksji g..n"rę t i;.#"k istnienia miłości w kulturzepatriarchalnej, Ewokacje *ąi."ny.ł, -l.;r" -lłos"i chciałabym pokazac na

'5 K,.Michalski , Wieczna miłość, ,,Tygodnik Powszechny'',
]l6ttx/Ącodnik .onet,pttl,1 192oo:,ań'łl,ńi,'iz.,ił.ń 

.ló 
^ 

;- . Z-vvJturuN.lltllll. zz.uo.Ul.

,*Yi "iIIf, luf a3m,Weg zu einer So7iologie der Liebe, w:(red), Liebe am Ende ńr- Zri.*iłnk'JrŹŻrir."''S*Oien z.ur
K. Hahn, G. Burkart

soziolo8ie intimerBe{ehungen. Opladen l998, s. 24-25." Por. ibidem. s. 25.
l,* (),. Paz..Podwójny płonień,op. cit., s. 30.

stowntk wyrazów obcych, pod red. M. Bńko, Warszawa 2005.
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przyk|adzie słuchowiska Dobry Bóg z Manhattanu oraz powieści Maliną(Mąliną).
Dobry Bóg z ManhąttanuŻ, przedstawta parę miłosną Jana i Jennifer

w scenerii nowojorskich drapaczy chmur. poznalą się na dworcu Grand
Central, spędzają razem czas w barze, na ulicach, w 

-t 

ot"tu. orłuani|i p.r."
miłosną ekstazę na Manhattanie, w poszukiwaniu drogi do nieba, i:|iŻiLu:ąnu
coraz wyższe piętra hotelu Atlantic. Ta podróż windą symbolizuje ruch kugórze, d,o gwiazd, w sferę ,,rozrzedzonegÓ" powietrza,- gózie nie Ótowiązulą
zas.ady zdrowego rozsądku. Jennifer rątp, , istnienie plrlestrzeru dlaie:alizacjt
miłosnego pożądania: ,,Nie znam dla nas żadnego miejsca. Ale gdybyJ ty je
znał, ja też bym znała|'_(301) Na 30. piętrze Jenifier pytu, ',ŃŚrrr, 

Z"jesteśmy szaleni?" (307) 
.J.an zaś ctrclałuy ,,porzucić wszelkie myśliz minionych lat" (310), by oddać się miłości ponad wszelką miarę.

, Ostatecznym celem_ jest piętro nalwyZsŻe - 57. To.j".t i"ł, ,,niebiński''kawałek ziemi: Ma-na-ha-ta zntaczy ,nl"oo nu ziem]'' - taŁ,l"g"'*r"s"i""i"
etymologii słowa Manhattan dostarczyli Janowi Indianie. io i"ri ,,ri.-miejsce", anty-miejsce (gr. ótopos), ńejsce emigracji, mityczne refugium
zakochanych, wolne od chaosu ,,miasta miasf', magiczne miejsce, w którymkochankowie czynią sobie ekstatyczne *y'rnuu:iu i mają nuarieię nanieziemskie unio mystica:

?{ĘTI|FĘR Nie będę już spać. Nigdy cię nie zostawię.
JAN Chodź. Jestem z tobąprzeciwkó światu. Rozpoczyna się inny czas'' (.377).

, Mówią o początku i końcu, o wstąpieniu do raju, o wieczności, mówiąjęzykiem literatury. Ich ,,fragmenty dyskirrsu miłosnego" wplecione są w ramyakcji.rozprawy sądowej. Oskarżonym jest Dobry Bóg z Manhattanu - wróg
:1::r: który w imię porządku społecznego oiganiŹuje antymiłosny terrort przeprowadza zamachy bombowe na ,akochaie płv Adwokat
społeczeństwa, strażnik wielkiej konwencji, w następujący ,porou uzasadnia
swoje destruktywne akcje:

DOBRY BÓG Chce Pan mego wyznania wiary? - Wierzę w porządek po wszeczasy, w którym wszyscy będą żyli kżdego dnia. Wierzę w *ielk| ko,i*"n";ę,
która pomieści wszystkie myśli i ńczucia, i 

"wierzę 
w jej wielką właazę i-w srnlerejej przeciwników. Wierzę, że_ miłość jest po ciemnej ńnie świata ;;; j"r; ;;.rr"od wszelkich przestępstw i herczji, Wi*ę, ze gdzie;".t -ińsŹ,- ńrł'p"i"r";"

'i,ł;.::r|ł:::r._?:.: |r,: Gott von Manhattan, w: Werke ]: Gedichte, Hórspiele,LlDreftl, Ubersetzun?en. n9! ryd Ch. Kochel, I. von Weidęnbaum, K. ttłtirir"ru,Mtinchen. Znńch 1978, s.269-327 (wszystkie cytaty ztego wydania, tł. M. Sz.).
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chaos jak przed stworzeniem świata. [,..] Wierzę, że zakochani
sprawiedliwości wylaĘą w powietrze i że tak było zawsze. I może
umieszczeni pośród gwiazd. (3 1 8)

w imię
zostają

w mniemaniu Dobrego Boga miłość jest - w odróżnieniu od innych
zlłilz\ów, takich jak paftnerstwo czy wspólnota interesów - ńebezpieczna,
nie daje się ,,zdyscyplinować", ująć w ramy porządków i regulaminów.

w zamachu bombowym z zamiarcm unicestwienia ńłos"i ginie jednak
tylko Jennifer,Ian zaś ,,wraca na ziemię", do świata, w którym iządzi"Iogos,
kupuje gazetę, zamawia drinka. w świetle wcześniejszyóh pńtycznych
prz.ytzeczeń okazuje się zdrajcąi recydywistą ,J.{ie pragnę ni"r"gb wiicej, niz
ży.ć tlłaj z tobąi z tobąlmrzeć. i mówić do ciebie wnńym języi<u. t nie-cncę
mieć żadnego zawodu ani robió interesów ibyć pożytecznym, i óhcę zerwać ze
śytatem i odlączyć się od wszystktch'' (ZZtj. Dobry bóg - BOg miasta,
obrońca cywilizacji, zapobiega takim scenariuszom, ,uillu ńłose złgrazaiącą
stabilności systemu. Ale w pewnym sensie jest on nie tylko wybawcą?h Jana,
którego rafije z opresji miłości absolutnej i przywraca cywllizacli. kobietaznstaje uchroniona przed koniec"nym ,orćrarowaniem zamiaiy miłości
absolutnej w zwykły, banaln1 związek, W tym sensie słuchowisko pokazuje
społeczną ale także i ontologicznąniemoznoŚć realizacji utopii.

utopia miłości na Manhattanie nie może się iis"rt. Bachmann
nieprzypadkowo ulokowała parę miłosną w Nowym Jorku, w latach 50.
utożsamianych z postępem technicznym, przeplatając realne miejsca
topografią wyimaginowaną. Bastion cywilizacjl z ni"pońurnorurry pędem kulŃsusowi, ale takżę z gromadami żebraków na ulicach, zimlónia się
w miejsce misterium, miłości jako pasji. Nosi jednak ślaóy historii, ;akwszystkie miasta w tekstach Bachmann (Wiedeń, Rzym, Berlin etc.). Miasta
stanowią w twórczości Bachmann - jak pisze Sigrid Weigel - ,,wyńżniającą
się_ scenerię topografii memorialnych, * tto.y.t obraz| z nióświadomości
kultury korespondują ze śladamt pamięci'porz"rególny"t j.anort"t;;.
Mańattan staje się miejscem miłości i śmierci, Bachńnn sięga po prastary
toTos umierających tazem mitycznych miłosnych par i przywłuje (irfeusza
i Eurydykę, Tristana i Izoldę, Romeo i rutę, Abelarda i lłeloizę, ale
bynajmniej nie po to, by gloryfikować mit wiecznej miłości. przeciwnie:
unosząca się nad miastem para zakochanych (u chagalla nad witebskiem
kołyszą się mąż i żona) nie może prrót *uś. Mił;ść i zasada trwania
wykluczają się. Ze wskazywanej przez Ktzysztofa Michalskiego altematywy

'j 
. 
a, ,r."r*:r, In_glborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des

Briefgeheimnisses, Wien 1999, s. 364.
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dla miłości: wieczność albo chwila, u Bachmann możliwa jest tylko
iluminacja, epifania. Wieczna miłość pozostaje wieczną utopią.

3. ,,Moja Mekka i moja Jerozolima!''
Miłość jako transgresja, przejście w ,,stan wyjątkowy", bezpteczny przed,

interwencją społecznych instancji i instytucji, ńtyczny locus amoenus poza
porządkiem symbolicznym stanowi także tęmat powieści Malina (l97l).
Magicznym miejscem miłości jest tutaj subiektywno-symboliczna przestrzeń
Ungargasse. Autentyczna wiedeńska ulica nosi znamiona topografii
wyimaginowanej, stanowi projekcję kobiecej wyobraźni, subtelnąkonstrukcję
mikrokosmosu w makrokosmosie wiedeńskiej metropolii jako scenerii
morderstw (,,I\4ordschauplatz").Literacki magiczny atlas Ingeborg Bachmann
ma niewiele wspólnego z rzeczywistym planem miasta''Ż.

Miłosne uniesienia rozgrywają się na Llngargasse międ,zy numerami 6
i923, gdzie mieszkają Ivan, Malina i bezińienne kobiece_ Ja. Narracja
z perspektywy kobiecej od samego początku nie pozostawia wątpliwości co do
fikcyjnego charakteru ungargasse jako wyspy zakochanych: ,,Niktjeszcze nie
twierdził, że ungargasse jest piękna albo żę skrzyżowanie Invalidenstrasse
zUngargasse oczarowało go lub odebrało mu mowę. [...] tylko we mnie
zatacza ona łuk, do numerów 9 i 6, powinnam zadać sobie pytanie, dlaczego
zawsze pozostaję w jej polu magfiętycznym [...]'''4. Kobieta ,,uskrzydlona
szczęściem" (13) wywyższa ponad wszystko swój maleńki kłaj ,,bez toszczeń
terytorialnych i bez odpowiedniej konstytucji, błogi kraj, z dwoma tylko
domami" (30), do którego pielgrzymuje się w nadziei na zbawienie, wobec

n przykładem może być nazwa dzielnicy wiedeńskiej kagran, którą posługuje się
Bachmann w znaczeniu topografii fikcyjnej. chodzi o prńistoryczną krainę nad
Dunajem, w której roz8lywa się 1egendarna tragedia miłosna księżniczki uratowanej,
a potem zranionej prosto w serce plzęz tajemniczego nieznajomego (wybawiciel
okazuje się mordercą).
" symbolika liczb wskazuje na komplementamość i zasadnicządyferencję: ,,Liczby
nieparzyste interpretowane są jako męskie, pafzyste jako żeńskie. kńd,a z cyfr
odwrócona do góry nogami przedstawia tę drugą - to pokazuje diametralną różnicę
w formach myślenia i w formach życia dwóch duchowych zasad, jakimi są kobiece Ja
i Malina. cyfra 6 symbolizuje połączenie przeciwieństw, jest także symbolem
seksualności. W Tarocie jest kartą miłości. Dziewiątka, która jest związana ź Iuun"-
i od dawien dawna symbolinlje zwrot do Boga i tęsknoty religijne, wskazuje na
nadzieję protagonistki na odrodzenie, aletakże na charakterysty"rnĄ-dluniej tendencję
do idealizacji oraz podległości." (H. Hęndńx, Ingeborg Bachmąnns ,,Tidesarten''-
Zyklus: Eine Abrechnung mit der Zeit, Wiirzburg 2005, s. 100,)
'" L Bachmann, Malina, przeł. Sławomir Błaut, Warszawa 1975, s. 12 (kolejne cytaty z
tego wydania).
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którego Waszyngton, Moskwa i Berlin ,,to tylko wścibskie miejscowości, które
mająo sobie wielkie wyobrażeńe" (29).

W przestrzeni Ungargasse ,,wszystko nosi piętno lvana, znak firmclwy
Ivana" (32), bezgranicznie zakochana kobieta ,,żyje w Ivanie'', totalizu.je
postać ukochanego, imaginuje scenariusz zarażantacałego Wiednia,,wirusem''
(,,i gdyby powstała z tego epidemia, pomogłoby się wszystkim ludziom'', 38),
pragnie wybudować ścianę radości wokół całego Wiednia, chce, aby ,,imię
Ivana padało wszędzie w mieście, wypowiadane szeptem i cicho w myślach''
(103).

Ekstatyczna eksterioryzacja zakochanej pary opisywana jest w języku
nauki, religii, magii. ,,Więdeń i Ungargasse stanowią sejsmograficzne
odzwierciedlenie stadiów rozwoju miłości, stają się obrazami stanu duszy
kobiecego Ja"25. Kobieta nie moźe pojąó, że nadzwyczajną aurą krainy,
określanej przez ntą jako ,,moja Mekka i moja Jerozolima'' (48), nie
zainteresowała się jeszcze medycyna, źe naukowcy nic nie wtedząo tym, ,,że
tutaj, w tym kręgu, w którym przebywam, ból słabnie [...l, że mniej jest
nieszczęść, żę raki guzy, astma l zawał, gorączka, zakażenie i depresje, nawet
ból głowy i wrażliwość na zmianę pogody zlagodnialy'' (32-33). Na
Ungargasse ,,młają wszelkie możliwe niebezpieczeństwa, w jakich może się
znalęźć dwoje ludzi" (66).

podobnie jak w słuchowisku Dobry Bóg z Manhattanu w powieści Malina
możemy odnaleźć ,,fragmenty dyskursu miłosnego". Jednym z nich jest
scenografia oczekiwania26, dominująca w rozd,zialó o trywiilnie brzmiącym
tytule Szczęśliwa z lvanem: kobieta z wyjątkową emfaząartykułuje obsesyjne
marzenie o zmysłowym kontakcie z ukochanym, a szczegóInym medium
realizacli pożądania jest telefon: ,,Odkąd mogę wykręcić ten numer, w moim
życiu nic się wreszcie złego nie wydarza, nie wpadam już pod koła, nie
borykam się z trudnośctamtbez wyjścia, nie podąam naprzód i nię zbaczam
z drogi, gdyżwstrzymuję oddech, zattzymuję czas, telefonuję, palę i czekam''
(3l). Telefon przekazule głos Ivana, a to oznacza życie: ,,padam przed
telefonem, jak muzułmanin na swoim dywanie, z czołem przyciśniętym do
parkietu" (48). A gdy wreszcie Ivan przychodzi, gdy dzwoni do drzwi, kobieta
pędzi otworzyć, a z je1 twarzy mozna od,cqĄać ,,sytuację atmosferyczną'':
,,przejaśnienia, pogodnie, napływ ciepła, bezchmurnie, pięć godzin ładnej
pogody" (l0l), czyli pięć godzin lvana. Wciąż na nowo kobiece ja ewokuje
utopię wiecznego szczęścia, zespolenia z Ivanem, ofiary na rzecz ukochanego:

25 A. Flaubert, Symbolische Strukturen bei Ingeborg Bachmąnn. ,,Mąlina" im Kontexr
der Kurz?eschichten, Bem, Franldurt a. M., N. York 1983, s. 88.
'" ,,Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak jestem tym, który czeka,''
(R. Barthes, FragmenĘ dyskursu miłosnego, op. cit., s. 86.)
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,,Czasem zastanawiam się [...], co mogłabym zrobić dla Ivana, bo nie ma
rzeczy1 jakiej bym dla niego nie zrobiła, ale Ivan nte żąda, żebym rzucl|a się
zokna, żebym dla niego skoczyła do Dunaju, żebym wpadła pod samochód
t...]" (319). Przytoczony pasaż stanowi jeden z wielu fragmentów powieści,
zktórych wypływa wniosek, że sposób, w jaki kochamy, ,,za\ryszl jest już
zakodowany w historii narracji i obrazowania miłości, kt&a wcię na nowo
ugruntowuje różne pozycje kochających"z7.

4. ,,To było morderstwo''
Ingeborg Bachmann nie tworzy li tylko - jak Roland Barthes - dyskursu

afirmującego miłość. W analizowanych tekstach mamy do czynienia
z dekonstrukcją mitu miłości, ze strategią wkradania się do wnętrza dyskursu
itozsadzańa go od wewnątrz. Bachmann wydobywa na światło dzienne ,,te
wszystkie skazy i rany, które mit romantyczny skrzętnie maskuje''28. Dyskurs
miłosny w powieści Malina od samego początku wykazuje ,,punkty
nadpsucia" (Barthes). Emfaza oczekiwania stopniowo zamienia się
w przeżycie tozczatowaria, historia miłosnej pasji w historię rzeczywistej
męki (i,,śmierci").

Niemożność realizacji kobiecego pożądańa, wolnego od logiki kalkulacji,
manifestuje się poprzez utratę magicznej przestrzeni, która od początku
wydawała się zagrożona: ,,nie chcę stracić mojego kraju przy Ungargasse,
pragnę zatzymać go na zawszę, mój jedyny, mój ponad wszystkim leżący
kraj" (56), ,,mój kraj na Ungargasse, który muszę utrzymywać, umacniać, mój
jedyny kraj, który muszę zabezpteczać, którego bronię, o który drżę, o który
walczę, gotowa umłzeć" (137), Tej zaczarowanej krainy miłości nie udaje się
jednak obronić.

Obok absolutnej gloryfikacji miłości Malina zawięta subtekst, który
dekonstruuje ideał namiętności wraz z zawartąw nim kobiecą gotowością do
ofiary - są to Ivanowe ,,zdania obelżywe" (101) w rodzaju: ,,przecież ty nic nie
kapujesz" (52), ,,bezgłowa, pustogłowa panna" (52), ,,głupia księżniczko na
grochu" (54), ,,male ścierwo z ciebie" (101), ,,mniej czytaj, więcej śpij, mniej
myśl" (l24). Kobieta powok przekonuje się, że Ivan zdrad,za ideał miłości,
traktuje ją jak jeden z wielu epizodów, nakłada na nią zakazy mówienia
i pisania, że dla mężczyzny przestrzeń ungargasse pozbawiona jest wszelkiej
aury. Ivan próbuje umieścić kobietę w ramach konwencjonalnego obrazu
kochanki, ignoruje jej oddanie, akceptuje ją jedynie jako prżez siebie

27 S. Baackmann, Erkltjr mir Liebe. Weibliche Schreibweisen von Liebe in der
Gegenwartsliteratur, Hamburg 1995, s. 20.
28 Ibidem. s_ l1.
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uformowaną (kochanka, ale nie pisarka, intelektualistka). ona zaś stara sięsprostać wymaganiom.oweso.nlqlaliońskiego projektu, jest wdzięczna, kiedywolno jej przyrządzić tvanowi-arinta,l cos ailóarlniu,'potryi"ńir'rlirys"ie
buty, wywabić plamy, r;zylieęa,r" t*a.l"g" zawolanie, zakladasukienki,które jemu się podobaią21 W.Jettywn.i prź.it.rr.ni Ungargasse pojawiają się|zy, "żywiolowe katastrofy",.którym *iiri"";".t lvan: ,,Wypłakuję się, a lvan
:l-Ł!u 

d*cą yh:ky, ńe zadaje mi pytń, nió spieszy z pocieszeniem, nie jest

óilo*un, 
ani zdenerwo wany, czeka, iak czeka się 

"" 
ń"i"" 

"-"r"łri "i r. . .r'
Zażegnańe utopii następuje, gdy Ivan bezpardonowo oznajmia: ,,Chybajuż zrozumińaś. Nie tocłram"nitig". ori".ilzywiście tak, ale poza tymnikogo" (67). Kobieta coraz rzad,ziej myśli o lvanie, Ivan zaczyna zrltkać:,,Moje wynajęte poglądy są już w 

"uńn. Cofazhtwiej-rJń;i;'; ńun".i coraz łatwiej go odnai|uje, mogę ,ńl"iJ go z moich myśli na całe godzinyt",l" (l59). Wreszcie kobieta 
9"91ó":. się-opuścić Wieóeń. 

" ," o3*-.'.
:Łl9tudi. :",,,pur!1-' p::?syeń Ungu.gurr",' konstatując :,,N"i^'oLu rąclemne. Wiedęń mllczy'' (215).

powieść M aliną demonstruje. i luzory czny charakter kobiecych wyobrażeńo zbawiennej mocy miłości. ńęz"ry..ri 
"k;;j" się nie wybawicielem, lecz

"mordercą"',, którv wvmyśla roazile u,i;;i", wymaga od kobiecego Jaudżafu w grach -iłor"y"rr, i to''"nir.""-y;nyoh o wieiowiekowej traoyclii gotowej obsadzie ról. Kobieta ,na;aui"' .'wo.;e miejsce (ropos - loch,więzienie, grób) - znika w.ściani", ..rydują" ,ipr""7ĘJi-urr'i"[i)v:łru rolipodpory systemu, odmawiając udzialu ;"ńn; pĄekóie miło."i- rorortu.j"Jjd/r: rysa jako ślad przemocy irłydobywający się ze ściany głos (.,lvan!.').Ostatnie zdanie powieści brzmi: ..ró Uyłó rnóri'..r,*o'' (428). W mieszkaniuna Ungargasse 6 nie ma jlż kobióty,_pózor*.;"1'p*orry się Malina - męskaczęść kobiecej osobowości, p".roniRia 
"la 

źasuay rac3|nanosci.-łrv..t iui hierarchia płci okazują się' być k"r,*ń.Lą", ńu:rłł;Żiił^ Trńn,..

]]":"-1o,:, 
jak w słuchow iskls Dobry Bóg z Manhattanł w powieści Malina mlłośćJest zagrozona nie tylko przez reguly świara zewnętrzne,o; w jej scenariusz wpisana

i:Tńtffi j,zemocy i pooporząakbwani a. jej ;i;r"u ?;n";-liu)u#.iu"".[, 
"n,y30 Nieznajomy z opowiadaĘ 

:_:::i::, legendy Tajemnica l<siężniczki von Kagran,który wbija kobiecie cień prosto w serce. jes[ ,,mityczną prefiguracją Ivana..
1l.;,r_**l, I n g e b o rg B a c h m a i n,S,, ng* ibsÓ. Ś. l łolrrzezycrc oznaczalobv - jak pisze sigrid weigel - oddanie się rozsądnemu alter egoczy'i Malina, a zabicie * .óui" tu*u 

"?vri 
ńiłń - tym samym śmierć kobiecego Jaw sensie pełnej osobowości. (Por. s w"li.r, oi, s timme der Medusą. Schreibweisen inder Gegenwartsliterątur von Frauen,n"iiU"t ióÓ, 

"ł. 
ZZe .l
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umieram w Malinie" (426). Konstruując postać dymorficzną - kobietę
z pierwiastkiem męskim - Bachmann sproblematyzowała status tożsamości
płciowej w kulturze, formułując sugestię, że projekt egzystencjalny oparty na
podziale osobowości na Malinę i kobietę zakochaną byłby kulturowo
akceptowalny. ptzyczyną klęski miłości jest usankcjonowana schizofrenia
świata": ,,Mężczyzna,kobieta... osobliwe słowa, osobliwe urojenie!'' (420).

W słuchowisku Dobry Bóg z Manhąttanu zredukowana osobowość
mężczyzny lokuje się w świecie banków, gazet t drinków, by wieść w nim
banalną egzystencję pozbawioną perspektywy transgresji. Także Ivan okazuje
się przeciętnym mężczyzną który nie potrafi sprostaó wymaganiom miłości
ponad miarę i zdolny jest przeżywać wyłącznie miłosne ,,epizody'': ,,[...] ale
może Ivan pragnie właśnie takiego zwykłego życia, a ja moimi niemymi
spojrzeniami, jawną nieumiejętnością grania, wyznaniami ze strzępów słów
zatrułam kawałek życia" (404). Nierówno rozłożoną materię miłosną czy też
asymetrię płciową w przeżywańu miłości ilustruje wyznanie lvana: ,Nie
mogę tam oddychać, gd,zie ty mnie stawiasz, proszę cię, nie tak wysoko, nie
wynoś już nikogo w to tozrzedzone powietrze , radzę ci, naucz się tego jeszcze
na późntejl" (404). Odwołując się do metaforyki topograficznej można
w następujący sposób scharakteryzować diagnozę Ingeborg Bachmann: Męski
subiekt zajmuje mocną pozycję w porządku symbolicznym (,,na ziemi'')
iztego miejsca mówi jako kochający; zakochana kobieta pozostaje niejako
uwięziona w sferze imaginacji (,,w powietrzu"), pozostaje pozbawionym głosu
,,obrazem" na scenie patriarchalnego teatru miłości.

Bachmann inscenizuje tragiczny rozdźwięk między światem męskim,
a kobiecym. Pojednanie możliwe jest tylko w baśni, legendzie, utopii, tylko
poza światem, poza czasem". W literackim uniwersum Ingeborg Bachmann
możliwe jest tylko wpisanie się w porządek społeczno-instytucjonalny
(w którym mężczyźni są na ziemi, kobiety w powietrzu) albo śmierć, jak
w opowiadaniu Ckisty Wolf Ni miejsca na ziemi (Kein Ort. Nirgends),
w którym nie ma miejsca dla ,,wyklętych" poetów. Mimo tego Bachmann

32 Marion Schmaus słusznie podkreśla, że Bachmann nie denuncju.je schizofrenii
kobiecego Ia,lęcz rzeczywistość, w której dialogiczność zasady męskości i kobiecości
nie jest możliwa. (M. Schmaus, ,,Ich - eine Kunst - ein Kunstwerk." Zur Aktualitcjt der
Friihromantik in Ingeborg Bachmąnns ,,Todesarten"-Projekt, w: P. Bćhar (red.),
kLangfarben: stimmen ru Ingeborg Bachmann. Internationales symposion, universircir
des Saarlandes,7, und 8, November 1996,St. Ingbert 2000, s. 55-71, tu: s. 64.33 

,,Nade.ld"ie dzień, w którym ludzie będą ńeh czafio-zlote oczy, będą widzieli
piękno, zostaną uwolnieni od brudu i od wszelkiego ciężaru, będą się unosić
wpowietrzu, będązanurzać się pod wodą zapomnąo swoich strapieniach i kłopotach
t...]." (148)
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nigdy,.nie anuluje utopijnego potencjału miłości, która - jak pisał pierre
Bourdieu - kładzie ,,kres myśiiwskiej i wojennej wizji .to.unto* międzypłciami, kres strategii dominacji, których ceiem jest pózbawienie woinos"l,przy wiązanie, podległość, poniżenie i uj arzmienie''ia.

Miłość jest [...] zamkniętym i doskonale samowystafczalnym światem, w którymdokonuje się seria małych cudów zwięanych przede wszystkim z zaniechaniemslosowania przemocy, A zatem t*orry *u-nki dla powstania ."lu.ji iu^lą.y.tna pełnej wzajemności. która zaklada obopólne oddanie. ul. i p"*rJił""ri.-ui.'.,

. .W świetle definicji miłości zaproponowanej przez sĘnnego socjologawizja z opowiadania Ingeborg Bachmann krok w stronę Gomory (Ein schrittnach Gomorrha) brzmi. jak ,,topograftczna" przesłanka &ł- reń,na"liutopijnego projektu miłości:. _,Yl"d nadzieję ou k ól.rt*o. Które ni. :"ukńlestwem ani mężczyzn, ani kobiet. Ani jedrrym, aoi a*gln,''.il-- '""

_ _ l'ró*,.nie o utopii, które jawi się w tetstach Ingeborg Bachmann jestlĘo poadoŁsalne. Ewokacje podróży i transgresji -przeplatajĘ 
sięzpzńłrstami śriadomości. że nie o,óznu p.""ńść'$ę pJ^--gi*i..patzrrfu Toa*e_so i órrdo*ać tam trwałego szczęścia.Dlatego koncepcjęlp lrnl4,_1rzzz Brhrnann rnetaforycJnie możnaprzedstawić nie tyle-*; ry"trri- uxF'a r seasie lacus imoenus ile jako ki.;;.k, * j-ukir,,FĘe§u.r ipc.śrri§ \l- pudzięko*aniu za prestiZową nagrod| za

*r-* 
D:ć-, B- i : |f:r},.rtanu Bachmann *ypo*ióa"lń ,inne

]ir_-: : j" ::::;::: =: ;rtl,.:;,}i-l. że musimr pozostać w obrębie porządku>:l :=--?::ei-. zs ::::l.-żI*ś ]eśt opuszczenic ipołeczeń.t*u. Z..-rnulńv .i*ze >lba, zma-gać, Jedna}i rł obrębie granic kierujemy nasz wzrok na absolut, ideałniemozliu'1' do osiągnięcia _ ,ry tó uęari" _lioJe, wolność czy też inna czystawizja, w diaiektycznej konfrontacji niemoztiweg; z możliwym poszerzamy naszemożliwości. Chodzi wszak o to, byśmy .twurru-li tę dialektyczną relacię i w ten
:xxYf;:Ę::i.:ijali, abyśmy *y,ni".uii roti" 

""l, 
ńo.y - ti'"ay-ju J",i')ul,ry-,

Ja P, Bourdieu, Męska dominacja, przel,Lucyna Kopciewicz, Warszawa 2004, s. 130." Ibidem, s. 13l.
'o L Bachmann , Rok trzydz.iesty, przeł. Krzysztof Jachimczak, Kraków 1994, s. 123." L Bachmann, Werke 4: Essań Reden, v..-ir"ir"'s"hriften, pod red. Ch. Koschel,I. von Weidenbaum, C. Miinstera, Miinchen, Znrich 1993, s.276.
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