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Sieć Diabła. O motywie pająka w poezji Zinaidy Gippius

Pająk samotnik na ścianach się czepia 
I szpary szarym całunem zasklepia. 

(G. Byron, Giaur)

Везде мы попадаем в паутину 
(K. Balmont, Черный и белый)

Pająk „mimo swej fizycznej słabości należy do najpotężniejszych stworzeń 
mitycznych i symbolicznych”1. Motyw tego stawonoga pojawia się często 
w literaturze i w tradycji kulturowej. Ludowe wierzenia na temat jego 
roli2 łączą sprzeczne sądy, przedstawiając go jako nieczyste zwierzę, które 
należy tępić lub jako obiekt czci, spełniający funkcję opiekuna domu3. 
Według Sergieja Tokariewa pajęcza nić nierzadko jest wartościowana 
pozytywnie, występując w roli drogowskazu czy pomocnej nici, łączącej 
niebo i ziemię lub inne punkty płaszczyzny horyzontalnej4. W twórczości 
symbolistów rosyjskich5 motyw pająka i pajęczyny, podobnie jak wiele 
innych motywów, uległ transformacjom: to, co w tradycji kulturowej 
waloryzowane jest pozytywnie, w literaturze przełomu XIX-XX wieku 

1 J.C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś, L. Ryś, Poznań 
1998, s. 193.

2 O wizerunku pająka w folklorze rosyjskim z naciskiem na jego pozytywne znacze-
nia – zob. A. Gołębiowska-Suchorska, Pająk w folklorze rosyjskim [w:] Acta Polono-
Rythenica XII, Olsztyn 2007, s. 31-37.

3 А.В. Гура, Символика животных в славянской народной традиции, Москва 1997, 
s. 504-509.

4 Мифы народов мира, энциклопедия под редакцией С. А. Токарева, t. 2, Москва 
1992, s. 295.

5 O motywie pająka w tragedii I. Annienskiego Лаодамия. Zob. A. Gozdek, Topika 
mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba, Lublin 2006, s. 98-101.
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zyskuje nacechowanie pejoratywne. W niniejszej pracy postaram się 
wykazać, iż przy pomocy motywu pająka Zinaida Gippius w wierszu 
pt. Пауки (1903)6 wyraziła koncepcję egzystencjalnego osamotnienia 
człowieka nieustannie znajdującego się pod wpływem sił infernalnych, 
reprezentowanych przez tytułowe pająki. Zwrócę uwagę na to, iż wiersz 
rosyjskiej poetki jest świadomie budowany na asocjacjach kulturowych, 
podkreśla „grę” między znaczeniem jawnym (nazwanym) i ukrytym, 
zakładając czytelniczą kompetencję w odszyfrowywaniu sensu.

Inicjalne wersy utworu określają kondycję bohatera lirycznego, który 
czuje się zniewolony przez życie i otaczający go świat:

Я в тесной келье — в этом мире. 
И келья тесная низка7.

Każdy z elementów obecnych w zacytowanym fragmencie ewokuje okre-
ślony krąg znaczeniowy, wypełniony bogatą symboliką. Należy podkreślić 
istotne znaczenie leksemu „cela” (ros. келья), który zyskuje pejoratywne 
nacechowanie emocjonalne i, jak to bywa w poezji innych symbolistów, 
wyraża koncepcję świata jako więzienia, a nawet piekła8. Leksem „келья” 
określa egzystencjalną sytuację podmiotu lirycznego, który czuje się 

6 A.W. Lawrow sugeruje, że system obrazów w wierszu Пауки nawiązuje do opisu snu 
Hipolita z Idioty Fiodora Dostojewskiego. Zob. З.Н. Гиппиус, Стихотворения, всту-
пительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В. Лаврова, 
Санкт-Петербург 1999, s. 478.

7 З.Н. Гиппиус, Стихотворения, вступительная статья, составление, подготовка 
текста и примечания А.В. Лаврова, Санкт-Петербург 1999, s. 139. W dalszej części 
pracy wiersze Gippius cytuję według tegoż wydania, podając w nawiasie numer strony.

8 Taką konceptualizację motywu celi odnajdujemy na przykład w wierszu Fiodora 
Sołoguba z 1897 r., w którym autor pisze: Келья моя и тесна, и темна (Ф. Сологуб, 
Собрание сочинений, t. 1, Санкт-Петербург 1909, s. 55). Mając na uwadze seman-
tyczną konwergencję omawianego motywu i wspólnotę sensu wiersza Gippius oraz 
Sołoguba, idąc śladem bachtinowskiej refleksji, możemy stwierdzić, iż teksty te ujaw-
niają relację dialogiczną występującą między nimi.
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zamknięty w „klatce życia”, w zaklętym kręgu istnienia9. Zresztą, obraz 
celi, określonej jako „niska”, wyraża znaczenie ciasnoty i dyskomfortu 
zarówno fizycznego, jak i psychicznego10. Nietrudno dostrzec, co zauważył 
już Hansen Löve11, nawiązanie do twórczości Fiodora Dostojewskiego, 
przede wszystkim przez znany opis ciasnej klitki Rodiona Raskolnikowa12.

Kontynuując interpretację wiersza Пауки, należy podkreślić, że prze-
strzeń, w której żyje bohater liryczny, jest dodatkowo ograniczana pa-
jęczyną, co stwarza wrażenie nacisku na człowieka. Skupmy się na mo-
tywie pająków, które odgrywają kluczową rolę w utworze stanowiącym 
przedmiot naszych badań. Jak wiadomo, pająk jest symbolem diabła, 
gotującego swe sidła przeciwko człowiekowi13, natomiast pajęczyna – to 

„matnia, niebezpieczeństwo, rozpad, ruina, nicość, pustka”14. Warto dodać, 
iż pająk symbolizuje okrucieństwo, złośliwość, czarodziejskie zdolności15, 
prezentuje także grzeszne popędy16. Poprzez podsumowanie wszystkich 

9 Taki opis życia człowieka i otaczającego go świata kojarzy się z Sołogubowskim 
„ziemskim piekłem”. Zob. A. Gozdek, Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości 
Fiodora Sołoguba, Lublin 2006, s. 104-140.

10 Podobną koncepcję odnajdujemy w twórczości Fiodora Sołoguba, np. wiersze: В 
дневных лучах и в сонной мгле… (1908), Порой повеет запах странный… (1908) 
i in.

11 А. Ханзен-Леве, Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифо-
поэтический символизм начала века. Космическая символика, Санкт-Петербург 
2003, s. 90.

12 „Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий 
вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, 
и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, 
и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок.” (Ф. Достоевский, 
Преступление и наказание, Москва 2008, с. 25). Co więcej, główny bohater powie-
ści sam porównuje siebie do pająka: „I wtedy, jak pająk w ten swój kąt się zaszyłem.” 
(F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Z. Podgórzec, Kraków 2003, s. 347).

13 Е. Я. Шейнина, Энциклопедия символов, Москва 2007, s. 104.
14 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 295.
15 Мифы народов мира…, t. 2, s. 295.
16 Г. Бидерманн, Энциклопедия символов, перевод с немецкого В.М. Валькова, 

Ю.Ю. Вейнольда, В.С. Гринько, А.П. Дурилова, Л.Б. Шульца, Москва 1996, s. 200.
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cech pająka, przypisywanych mu w tradycji kulturowej, należy zaznaczyć, 
iż sytuacja człowieka, znajdującego się w ciasnej celi z nie jednym, ale 
czterema pająkami, jest jeszcze straszniejsza:

А в четырех углах — четыре 
Неутомимых паука (139).

Być może chodzi tutaj o wąskie rozumienie określenia „cztery kąty” su-
gerującego, że w wierszu jest mowa o zaciszu domowym, które z uwagi 
na obecność pająków przestaje spełniać swą zasadniczą funkcję zapew-
nienia bezpieczeństwa. Jednak odwołując się do symboliki liczby cztery 
i przystosowując niektóre jej elementy do naszej interpretacji, można po-
wiedzieć za Władysławem Kopalińskim, iż „liczba cztery jest symbolem 
[…] czterech stron świata, czterech pór roku, czterech kwadr Księżyca, 
czterech głównych wiatrów”17. „W Biblii – powiada zaś Manfred Lurker 

– liczba cztery odnosi się przede wszystkim do stworzonego przez Boga 
świata”18. Można pokusić się o stwierdzenie, że wykorzystując właśnie tę 
liczbę, poetka podkreśla, iż owe pająki (jak zostało powiedziane wcześ-
niej – symbolizujące diabła) sprawują władzę nad każdym aspektem 
życia człowieka, a nawet nad całym światem, rozpościerając swą sieć. 
Ich determinacja w męczeniu człowieka została wyraźnie podkreślona 
w analizowanym wierszu. Wiemy, iż pająki są niestrudzone swą jedno-
stajną, nieprzerwaną pracą, co ukazano poprzez trzykrotne powtórzenie 
czasownika „плетут”. Należy nadmienić, iż rosyjski czasownik „плести” 
wyraża znaczenie „knuć” (co po raz kolejny odsyła do charakterystyki 
diabła jako kłamcy i intryganta), a także znaczenie „pleść”19:

17 W. Kopaliński, dz. cyt., s. 61.
18 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, 

s. 40.
19 А. Мирович, И. Дулевич, И. Грек-Пабис, И. Марыняк, Большой русско-польский 

словарь, t. 2, Москва 1980, s. 845.
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И все плетут, плетут, плетут… 
И страшен их однообразный 
Непрерывающийся труд (139).

Warto podkreślić, iż w ludowych wierzeniach czynność przędzenia zwią-
zana jest z demonicznymi istotami takimi jak kikimora (ros. кикимора) 
czy mokosz (ros. мокошь)20. Sam zaś motyw przędzenia odsyła do lekse-
mów „nić” i „tkanina”, które związane są z jednej strony z kosmogonicz-
nym mitem „światowego płótna” (analogicznie do „nici życia”21, które 
plotą władcy losu, personifikowane w obrazie Ananke), a z drugiej zaś 
strony – z diabelską symboliką oplatającej człowieka „pajęczyny” lub 
zniewalającego go labiryntu22. Przytoczone powyżej stanowiska po raz 
kolejny potwierdzają demoniczne cechy pająka.

Można pokusić się o stwierdzenie, iż praca pająków jest nieustająca, 
a nić, którą przędą, jest nierozerwalna, dzięki czemu jest ona idealnym 
narzędziem zniewolenia człowieka23.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje fakt, iż pająki z wiersza Gippius 
łączą cztery splecione pajęczyny w jedną wielką sieć. Podkreśla to kosz-
mar istnienia w świecie, zdominowanym przez owe cztery pająki, które 
jakby zmówiły się przeciwko człowiekowi i czyhają na niego pod osłoną 
ogromnej pajęczyny, sprawiającej wrażenie wielkiej pułapki. Poprzez 
kojarzenie pajęczyny ze strukturą kosmicznej tkaniny nawiązuje autorka 
do demiurgicznej roli pająka24:

Они четыре паутины 
В одну, огромную, сплели (139).

20 А.В. Гура, Символика животных…, s. 224.
21 Motyw ten wykorzystał Dmitrij Miereżkowski w wierszu Парки (1892).
22 А. Ханзен-Леве, Русский символизм…, s. 107.
23 Podobną konceptualizację omawianego motywu przedstawił Aleksander Błok w wierszu 

o incipicie Золотистою долиной… (1902): Бесконечно тянет нити / Торжествующий 
паук. (А. А.  Блок, Полное собрание сочинений и  писем в  20-ти томах, t.  1, 
Москва 1997, s. 210).

24 А.В. Гура, Символика животных…, s. 506.



120 Agnieszka Potyrańska

Uzupełniając powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w  tradycji 
mitopoetyckiej z obrazem pająka związana jest działalność twórcza25, 
a przecież to właśnie za swe pragnienie tworzenia Lucyfer został wygnany 
z raju: chciał być autorem i uważany był za wielkiego pisarza26. Jeśli pająk 
jest rozumiany tutaj jako diaboliczny Demiurg, to jego podobieństwo – 
diaboliczny artysta – staje się artystą-pająkiem27.

W innym wierszu Gippius (napisanym najprawdopodobniej na po-
czątku 1900 roku) bohater liryczny proponuje zabawę z pająkami:

Можно и с пауками 
 Играть, полезть к ним в сеть (312).

25 Мифы народов мира…, t. 2, s. 295.
26 M. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze, przeł. J. Illg, Kraków 1999, s. 18, 287.
27 Tę koncepcję inny poeta rosyjski, Konstantin Balmont, wyraził w wierszu Как паук 

(1899):
Как паук в себе рождает паутину,
И, тяжелый, создает воздушность нитей,—
Как художник создает свою картину,
Закрепляя мимолетное событий,—

(К. Бальмонт, Собрание сочинений в двух томах, t. 1, Москва 1994, s. 83.)
W podobnym tonie ten sam poeta opisuje pająka w wierszu pt. Сны:
из бледной дали,
Спускается чудовищный паук,
И взгляд его – как холод мертвой стали.

(К. Бальмонт, Избранное. Стихотворения, переводы, статьи, 
Москва 1980, s. 369.)

Analogiczny motyw pająka-artysty zob. wiersz Briusowa Художник.
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Znamienne, iż w tym wierszu pajęczyna nazwana jest siecią28. Odsyła to 
z kolei do znaczenia motywu sieci w tradycji kulturowej29, a także do jego 
semantycznych związków z diabłem, przedstawianym jako łowca dusz 
i trzymającym wielką sieć w rękach30.

Powracając zaś do wiersza stanowiącego zasadniczy przedmiot na-
szych badań, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden motyw, ważny dla 
kreowania obrazu świata podległego mocom piekielnym. W kontekście 
prowadzonych interpretacji bardzo ważny jest motyw pyłu, w otoczeniu 
którego przedstawione zostały w wierszu Пауки cztery stawonogi31. Ów 
pył określony jest epitetem „cuchnąco-mroczny”. Dobór słów („brud”, 

„pył”, „smród”) nasila uczucie obrzydzenia i podkreśla koszmar sytuacji 
podmiotu lirycznego. Także określenia pajęczyny, która zakrywa oczy 
podmiotowi lirycznemu („szara”, „miękka”, „lepka”): Она сера, мягка, 
липка, pozostają w polu semantycznym leksemu „proch”, który związany 
jest ze sferą demonicznej nieczystości32. Jest to tym bardziej widoczne, 
jeśli odnieść do powyższego wykładnię Kopalińskiego: „Proch i pył sym-
bolizują […] karę bożą, potępienie, upokorzenie, poniżenie, zaniedbanie, 

28 Podobnie pajęczynę nazywa siecią Charles Baudelaire w wierszu Spleen:
tłumem milczącym pająki stokrotne,
Przędą zabójcze sieci w naszej mózgownicy

(K. Baudelaire, Kwiaty grzechu, przeł. A. Lange, Warszawa 1894, s. 82.)
29 W Biblii sieć symbolizuje śmierć, strach, piekło: „Ogarnęły mnie sidła śmierci i sieci 

otchłani, ucisk i boleść przyszły na mnie” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicja-
tywy benedyktynów tynieckich, Poznań-Warszawa 1980, s. 679).

30 Дж. Тресиддер, Словарь символов, перевод с английского С. Палько, Москва 
1999, s. 150.

31 Pająki w otoczeniu pyłu przedstawione są w dramacie J. Słowackiego Kordian.
32 Zob. Р.С. Спивак, Понятие «мусор» в русском символизме и акмеизме [w:] Studia 

Litteraria Polono-Slavica 4. Utopia czystości i góry śmieci – Утопия чистоты и горы 
мусора, red. R. Bobryk, J. Faryno, Warszawa 1999, s. 235-247.
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boleść, trud, rozpacz, […] zwłoki, rozkład, nicość”33. Co więcej, pajęczyna 
jest koloru szarego34, który symbolizuje wyrzeczenie się, śmierć, żałobę35.

Nie bez znaczenia jest fakt zakrycia oczu bohatera lirycznego wiersza 
Пауки pajęczyną: Мои глаза — под паутиной. Można wiec powiedzieć, 
że dusza bohatera lirycznego, którą symbolizują właśnie oczy, znajduje 
się pod wpływem sił infernalnych, jest nimi „przykryta”, przyobleczona 
w diabła. Ujawnia to głęboki związek z rosyjskimi wierzeniami ludowymi 
i z prawosławną mistyką. W artykule Лик и личины России, przeciw-
stawiając Wschodnią i Zachodnią Cerkiew, Wiaczesław Iwanow pisze, iż 
w prawosławiu nie Chrystus wchodzi w człowieka, a człowiek przyobleka 
się w Jego światło (во „Христа облекается”)36. Analogicznie u Gippius 
człowiek jest „przyobleczony w diabła”, tj. w zło, w grzech37. W związku 
z tym bohater liryczny wiersza Пауки nie dostrzega niczego innego poza 
ową pajęczyną, a więc nie widzi nic, poza złem, z czego radują się pająki:

И рады радостью звериной 
Четыре толстых паука. (139)

Ich radość określana jest jako zwierzęca, co nasuwa skojarzenie z de-
monicznymi orgiami. Co więcej, owe pająki są grube. Pozwala to snuć 

33 W. Kopaliński, dz. cyt., s. 338.
34 Przytoczone określenia pajęczej sieci nasuwają bezpośrednie skojarzenia z postacią, 

która stała się symbolem w literaturze rosyjskiej: z „Niedotykomką” wykreowaną 
przez wspomnianego już symbolistę, Fiodora Sołoguba. Taka paralela wydaje się 
być uzasadniona głównie z tego względu, iż pająki, podobnie jak Sołogubowska 
Niepochwytnica (przekład Wiktora Woroszylskiego), wykazują bezpośredni związek 
z motywem kurzu, który w narodowych wierzeniach odsyła do demonologii. Zob. 
С.В. Максимов, Нечистая, неведомая и крестная сила, Санкт-Петербург 1903, 
s. 8.

35 Дж. Тресиддер, dz. cyt., s. 150.
36 Вяч. Иванов, Лик и личины России [w:] Собрание сочинений в 4 томах, том 4, 

Брюссель 1987, s. 464.
37 Tę koncepcję poetka wykorzystała w wierszu z 1905 r. pt. В черту. Szczegółową 

interpretację tego wiersza autorka niniejszych rozważań proponuje w artykule Три 
встречи с чертом в поэзии Зинаиды Гиппиус (tekst przyjęty do druku).
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domysły, iż ich praca będzie trwała nadal, a co za tym idzie – sieć diabła 
będzie długo wisiała nad światem.

W niniejszej pracy ukazałam jedynie w zarysie wykorzystanie motywu 
pająka w poezji Zinaidy Gippius, dążąc do podkreślenia enigmatycznego 
uroku tej figury mitopoetyckiej. Wskazałam właściwości pająka, które 
potwierdzają koncepcję, iż służy on symbolizacji Szatana, wijącego swą 
sieć przeciwko człowiekowi. W wyniku dokonanej analizy wykazano 
powtarzalność w innych utworach poetki, a także w twórczości symbo-
listów motywów pająka, pajęczyny, celi, pyłu oraz symboliki liczby cztery, 
które odsyłają do demonologii oraz podkreślają zniewolenie człowieka 
przez diabła. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, iż język 
poetycki Gippius staje się „myśleniem obrazem” (G. Durand), otwierając 
się na nowe możliwości interpretacyjne. Analiza utworów poetyckich 
Zinaidy Gippius potwierdza, że motywy demonologiczne zajmują ważne 
miejsce w literaturze okresu symbolizmu. Podobnie jak ich poprzednicy 
(Gogol), symboliści chętnie sięgali do demonologii, by wyrazić swoją 
prawdę o świecie i życiu człowieka przepełnionego „wielką brzydotą”38. 
Zaprezentowane dotychczas prace krytyczne na ten temat nie mogą pre-
tendować, jak się wydaje, do miana kompleksowego stanu badań nad 
dorobkiem literackim poetki pod kątem wykorzystania motywów de-
monologicznych, co uzasadnia konieczność prowadzenia dalszych badań.
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