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Każdy czyta, myśli, działa, pisze wraz ze swymi widmami.
(Derrida 2016: 225)

We are the heroes of our time
But we’re dancing with the demons in our minds.

(Måns Zelmerlöw)

Pamięć (po)nowoczesna

Według Zygmunta Baumana kultura płynnej nowoczesności „[…] nie nawo-
łuje do uczenia się, lecz do zapominania, nie do gromadzenia zdobyczy, lecz 
ich pozbywania się i wymiany na inne – bez żalu czy wyrzutów sumienia. Jest 
ona kulturą odrywania się i zrywania więzów, nieciągłości i puszczania w nie-
pamięć” (Bauman 2010: 15). Niejako w opozycji do powyższego twierdzenia 
stoi stały wzrost zainteresowania badaczy z rozmaitych dziedzin humanistyki 
widmontologią oraz zagadnieniem pamięci.

Podobne tematy znajdują swoją realizację między innymi w niniejszej 
wieloautorskiej monografii, co wskazuje na wyraźną tendencję zarówno do 
poszukiwania pamięci, związanych z nią miejsc, odkrywania czasu, interpreto-
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wania historii, jak i uwikłanych w nie widm. Jest to jednak – jeśli pójść tropem 
Baumana – uwodzenie odkrywców przeszłości, kuszenie ich odkrywaniem no-
wych / dawnych faktów, nowoczesnym ich odczyt(yw)aniem, szczególnie przez 
pryzmat mikronarracji czy też pod kątem pewnych mniejszości lub jednostek. 
W dobie płynnej (po)nowoczesności zdaje się to działaniem nieposiadającym 
kresu, a więc niejako właśnie widmowym. Potwierdza to choćby konkluzja 
Jakuba Momro, który wskazuje, że:

[…] nowoczesność daje się pomyśleć […] nie jako modernizacyjna, prospektyw-
na narracja, niemogąca się  – z istoty swojej  – zakończyć, lecz jako proces, który 
nie może ani się zacząć, ani dosięgnąć własnego kresu. Właśnie w tej perspektywie 
można potraktować nowoczesność jako widmo, które bez końca nawiedza jednostki 
i zbiorowości w różnych postaciach niepełnych, nietrwałych, radykalnie niespójnych 
czasowo, asynchronicznych, przejściowych form ontologicznych (Momro 2014: 8).

Pamięć w niezaprzeczalny sposób łączy się z realnie istniejącymi miej-
scami, postaciami czy wydarzeniami, nadając im widmowego charakteru. Co 
istotne, to właśnie ich wzajemne relacje umożliwiają odkrywanie poszczegól-
nych znaczeń, które także wiążą się z kwestią stricte kulturową. Jak zauważyła 
Dobrosława Korczyńska-Partyka:

Żywa, pulsująca materia pamięci kulturowej […] wytwarza się bowiem na styku 
rozmaitych tekstów, obrazów, procesów i relacji. W […] tekstach [kultury – K. O., 
W.O., B. Sz.-M.] dopatrzyć się można różnych strategii narracyjnych […]. Jedną 
z charakterystycznych cech […] jest świadome wykorzystanie instrumentarium wy-
pracowanego przez współczesne badania dotyczące pamięci, przestrzeni i miejskości 
(Korczyńska-Partyka 2018: 10).

Warto podkreślić, że w działaniach tak twórców, jak i badaczy owo świa-
dome korzystanie z instrumentarium analitycznego między innymi w rozwa-
żaniach nad pamięcią jest kwestią kluczową. Przepisywanie historii, ukazywa-
nie jej z nowej perspektywy, odkrywanie nieznanych dotychczas faktów, ale też 
łączenie rzeczywistych wydarzeń z autorską imaginacją pozwala na uzyskiwa-
nie nowych znaczeń. Jednocześnie podobne działania stanowić mogą twórczą 
inspirację dla dalszych rozważań nad współczesną pamięcią.

Przeszłość bowiem – wraz z jej rozlicznymi artefaktami – jest w swej isto-
cie w ogromnym stopniu hauntologiczna. Jej immanentną cechę stanowi nie-
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ustanne powracanie znaczeń, przedmiotów, problemów i osób, a proces ten 
nigdy ostatecznie się nie kończy, jawiąc się jako szczególny leitmotiv. Tym sa-
mym utrwala się ontologiczny status widm minionych zdarzeń. Słuszna zatem 
wydaje się konstatacja, iż:

Funkcjonowanie pamięci nie ma charakteru liniowego, przebieg jej zmian jest mało 
określony, zazwyczaj też nieporównywalny i nienadający się do generalizacji. Do-
strzega się, że obok potrzeby pamiętania istnieje też potrzeba rewizji pamięci, jej 
uzupełniania, rekonstruowania, ale też i konstruowania od nowa (Golka 2009: 8).

Co więcej, podkreślić należy, że:

Pamięć nie archiwizuje w bierny sposób tego, co kiedyś istniało, lecz przyswaja pew-
ne elementy przeszłości i dostosowuje je do teraźniejszości właśnie poprzez przyswo-
jenie. Tak więc nie tylko przeszłość nami włada, ale – przynajmniej po części – my 
władamy też przeszłością przez to, co i jak z niej pamiętamy (Golka 2009: 10).

Owa władza nad pamięcią obejmuje również jej nieustanne (re)kon-
struowanie, nadawanie jej nowych znaczeń, dążenie do zrozumienia mecha-
nizmów rządzących wydarzeniami historycznymi i ich konsekwencjami dla 
naszej teraźniejszości. Nie byłoby to możliwe, gdyby omawiane procesy uległy 
ostatecznemu zamknięciu. Oficjalne decyzje dotyczące zmian nazw ulic, sytu-
owania pomników, ustanawiania świąt i tak dalej, a także wszelkiego rodzaju 
odwołania do powstałych wcześniej tekstów kultury stanowią przecież ciągłą 
kreację minionej rzeczywistości, która de facto nigdy się nie skończyła.

Zagadnienie pamięci jest obecnie kluczowe dla właściwego odczytania 
współczesnych tekstów kultury i odbioru debaty społecznej, bowiem:

[…] rozbieżne trajektorie historycznego i literackiego dyskursu pamięci zbliżyły się 
[…] w latach siedemdziesiątych i z każdą dekadą zbieżności coraz bardziej się nasi-
lają. Koniunktura memorialna zaznaczyła się bowiem równolegle w różnych dzie-
dzinach – w karierze form autobiograficznych i literatury świadectwa, w rozwoju 
nowego muzealnictwa i dyskusjach nad nową formułą archiwistyki, debatach nad 
polityką historyczną i polityką pamięci, w stylach życia coraz bardziej naznaczonych 
modą retro i oldschoolem, a także, oczywiście, w teorii i badaniach literackich oraz 
historycznych (Rybicka 2008: 20).



18 Ksenia Olkusz, Wiesław Olkusz, Barbara Szymczak-Maciejczyk

Pamięć pojmowana w kategoriach interdyscyplinarnych okazuje się jed-
nocześnie pomostem pomiędzy dyskursem historycznym i literackim przy-
puszczalnie ze względu na indywidualny charakter. Dziedziną oddziaływania 
literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zo-
biektywizowana wizja historii, co eksplikuje Elżbieta Rybicka w artykule Miej-
sce, pamięć, literatura. Współczesne poetyki pamięci problematyzują złożone 
spektrum zjawisk literatury i kultury, poczynając od powieści historycznej, re-
alizowanej w optyce tak zwanego nowego historyzmu (wraz z jego aktualnymi 
odczytaniami), przez literaturę świadectwa i posttraumatyczną, a na rozlicz-
nych inspiracjach klasycznymi mnemotechnikami kończąc. Pamięć pozosta-
je zatem – zwłaszcza w czasach postprawdy – determinantą tożsamościowej 
prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, któ-
rego autorzy stają przed wyborem między obiektywną relacją faktograficzną 
a potrzebą fikcjonalizacji tychże faktów w celu zaspokojenia emocjonalnych 
i estetycznych wymagań odbiorczych. Pamięć jest wreszcie także miejscem i to 
miejscem szczególnym, bowiem stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych 
czasów, etnosów, doświadczeń czy tożsamości. 

Okazuje się więc, iż egzystowanie – czy też samo badanie prowadzone w ob-
rębie wielu dziedzin – jest bez uwzględnienia pamięci niemożliwe. Projekt ode-
rwania od znajomości choćby tylko najmniej odległej przeszłości, także własnej, 
byłby więc z góry skazany na klęskę. Życie jest wszakże nieustannym pamiętaniem, 
a działanie – realizowaniem wszelkich związanych z nią procesów, zaś kreacja – tak 
literacka, jak i naukowa, eksploracyjna – ustawicznym jej zgłębianiem, rozpamię-
tywaniem minionych wydarzeń, niekończącym się aktem poznawczym, bowiem 
wiele jest prawdy w znanym twierdzeniu, iż historia magistra vitae est.

Widmontologia 

W związku z tym warto przyjrzeć się definicjom i koncepcjom interpretacyj-
nym widmontologii jako perspektywy badawczej, celem zarysowania kontek-
stów i perspektywy dyskursu. Lisa Karrer, wskazując, że określenie to pochodzi 
z Widm Marksa Jacquesa Derridy, wyjaśnia:

Słowo [hauntologia – K.O., W.O., B.Sz.-M.] łączy nawiedzenie i ontologię, zostało 
opisane przez Colina Daviesa jako „prymat bytu i obecności z figurą zjawy jako tym, 
co nie jest ani obecne, ani nieobecne, ani żywe, ani martwe”. Definicja ta sugeruje, że 
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widmowa obecność istnieje pomiędzy miejscami, między rzeczywistym i nierzeczywi-
stym. Pęknięcie to stanowi żyzny grunt dla kulturowej wyobraźni (Kerrer 2015: 1)1.

Z kolei Katarzyna Limanówka wskazuje, że:

Widmontologia (hantologia) jest odpowiedzią na głoszone hasła „końca historii” 
oraz próbą przeciwstawienia się temu dyskursowi, który opanował drugą połowę 
XX wieku. […] Widmo to jedna z jej figur, otwierająca naszą percepcję na obszary 
dotąd nieznane, niewyraźne, niejednoznaczne, niesamowite, wykluczone z obszaru 
metafizyki. Widmontologia uobecnia się w przestrzeni nieustannego ścierania się 
metafizyki i apokalipsy, życia i śmierci, obecności i nie-obecności, początku i końca, 
wiary i ateizmu, sacrum i profanum, jest niczym pryzmat rozczepiający białe świa-
tło Logosu, uświadamiający nam jego naturę złożoną z wielości niedostrzegalnych 
warstw (Limanówka 2017: 363).

Tym samym tropem interpretacyjnym podąża Jakub Momro, uzupełnia-
jąc, iż:

[…] najbardziej interesującą ścieżką, którą tyleż wytycza, co podąża Derrida, to […] 
psychoanaliza. To właśnie w jego krytycznym czy nawet nadkrytycznym czytaniu 
Freuda (przede wszystkim), Lacana oraz Abrahama i Török (ze względów taktycz-
nych) odsłaniają się najbardziej interesujące aspekty widmowości jako problemu 
filozoficznego, poznawczego, językowego, wizualnego, zbiorowego czy wreszcie po-
litycznego. Derrida wprawia tu w ruch (proszę […] wybaczyć techniczny termin, 
dla którego nie ma dobrego odpowiednika w polszczyźnie, „naddeterminację”), to 
znaczy pokazuje, nie tylko to, że wszelkie dystynkcje są fikcyjne czy nieoperacyjne, 
ale przede wszystkim, że widmo jest określane wielorako i z różnych stron oraz że, 
w konsekwencji, nie daje się zredukować tylko do jednego wymiaru (Momro, Kło-
siński & Łachacz 2018: 72).

1 Przekład własny za: „The word marries haunt and ontology, described by Colin Davis as 
»the priority of being and presence with the figure of the ghost as that which is neither 
present, nor absent, neither dead nor alive«. This definition suggests that spectral pres-
ences exist in an inbetween place, straddling the real and the unreal. This interstice is 
fertile ground for the cultural imagination”. Więcej na ten temat także: del Pilar Blanco & 
Peeren 2013: 1-27. 
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Widmontologia uzasadnia się więc jako pomysł szczególnej metody po-
strzegania rzeczywistości i analizowania zjawisk w niej zachodzących, stanowiąc 
niezwykle spójną metodologicznie referencję badawczą. Takiemu oglądowi 
sprzyjają zresztą nakładające się na siebie tendencje oraz techniki konstytu-
owania się pamięci (w tym także archiwum2).

Magdalena Podsiadło, powołując się na koncepcje Andrzeja Marca, wy-
kłada specyfikę hauntologii następująco:

Pojęcie widomologii (bądź widmontologii), które doczekało się różnorodnych inter-
pretacji w humanistyce, łączy się z derridiańską myślą słabą i odnosi się do niepokoją-
cej zjawiskowości „czegoś niematerialnego, co tymczasowo zyskuje zauważalne kształ-
ty, niespodziewanie wyłania się z mrocznych zaświatów i znika, powracając w rytmie 
kolejnych nawiedzeń”. Pojawiające się widma tworzą z rzeczywistości palimpsest, przez 
który przemawia przeszłość (wyrzuty sumienia, traumatyczne doświadczenie, nieod-
żałowana strata, niezrealizowana potencjalność) lub trudna do zasymilowania obcość 
(np. inność etniczna). Widmo można porównać do dybuka, Innego, fantomu, który 
szuka dla siebie miejsca w czasie teraźniejszym. Jego pojawienie się prowadzi do roz-
dwojenia, podważa tożsamość nawiedzonego przez niego podmiotu oraz stabilność 
rzeczywistości. Widma „znajdują się [bowiem – wtrącenie oryginalne] pomiędzy ży-
ciem i śmiercią, obecnością i nieobecnością, bytem i niebytem”, są mgliste, nieoczywi-
ste, stawiają opór objaśnieniu. „Derrida dzięki widmom doprowadza między innymi 
do osłabienia kategorii istnienia, wprowadza śmierć w przestrzeń przeciwnego jej do 

2 Momro pisze: „Archiwum jest bardziej pojęciem (w znaczeniu wyobrażenia) niż ideą, za 
którą szłaby pewna epistemologiczna kalkulacja. Co wyobrażamy sobie, kiedy myślimy 
o archiwum? Nieskończony szereg dokumentów, uporządkowany wzór pamięci, bez-
kresną liczbę świadectw ludzkiej aktywności. A jednak za tym pozytywnym aspektem 
archiwum, w którym chcielibyśmy pomieścić wszystko, to znaczy całą historię, kryje 
się nieredukowalny aspekt przemocy, dotyczącej tego, że archiwum jest nie tylko na-
zwą fantazmatu wspólnotowej pamięci i komunikacji, ale również oznaką panowania 
i gwałtu na zbiorowości. Jeśli istnieje archiwum, istnieje również władza, która decyduje 
o tym, co może się w nim pojawić, a co zostaje z niego wykluczone, albo na odwrót: de-
cyduje o tym, jakie świadectwa spoczną w archiwum i zostaną skazane na zapomnienie 
(Momro 2013: 94-95). Choć to, co zarchiwizowane jest zatem względne o tyle, że to 
czas i zbiorowość ustalają czy szacują jego wartość. Wszelako „archiwum musi ucie-
leśniać, inkorporować taką pamięć, to znaczy: wcielać pamięć w postaci materialności 
dyskursu (pisma), być zarówno i równocześnie korpusem (całością), jak i ciałem (kon-
kretem) tej pamięci. W ten sposób jednak odsłania się nieprzezwyciężalny paradoks 
archiwum, które jest rozpięte między jednostkowością świadectwa a powszechnością 
języka. To on właśnie jest pewnym »zewnętrzem«, gdzie archiwum zyskuje legitymiza-
cję. Bez tego zewnętrza archiwum nie istnieje” (Momro 2013: 95-96). 
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tej pory życia, zanieczyszcza teraźniejszość słabą obecnością przeszłości, natomiast pod-
miot w jego ujęciu jest zawsze melancholijny, czyli heterogeniczny, zamieszkany przez 
inne głosy oraz podzielony” (Podsiadło 2018: 163).

Wynika stąd, że widmowość postrzegać można jako kategorię odpowied-
nią do analizowania rozmaitych zjawisk, będącą odzwierciedleniem pewnej ca-
łości, opartej na koncepcie przenikania się tego, co przeszłe z tym, co obecne, 
teraźniejsze. Wbrew pozorom nie jest to wszelako kwestia oparta na konflikcie, 
bowiem owo współistnienie czy współfunkcjonowanie różnych składników 
rzeczywistości wydaje się cechą charakterystyczną, wynikającą z samej zasady 
istnienia rzeczy (lub w ogóle istnienia). 

Zaświadcza o tym konstatacja cytowanej już badaczki, że:

w przeciwieństwie do ram metafizycznych widmontologia nie proponuje […] świata 
dwubiegunowego, o klarownie zarysowanych ramach etycznych. Andrzej Marzec 
porównuje emocje związane z widmami do uczucia wobec obsolety – ciąży obumar-
łej, czyli stanu, w którym „odczuwamy także silną nostalgię za tym, co nigdy nie na-
stąpiło, nie zostało uobecnione i nie miało szans się spełnić” (Podsiadło 2018: 165).

Podobne ukonstytuowanie zakłada więc między innymi współistnienie 
dwóch płaszczyzn temporalnych nakładających się na siebie, z których jedna 
w sposób nieintencjonalny (przeszłość) oddziałuje (w mniejszym lub więk-
szym natężeniu, co wpływa na odczuwalność tej dychotomii zwłaszcza przez 
jednostki wrażliwe) na drugą (teraźniejszość), 

Andrzej Marzec podkreśla, że hauntologia jest „[…] przede wszystkim 
projektem ontologicznym i jako taka może okazać się niezwykle przydatnym 
narzędziem analizy i interpretacji myśli filozoficznej oraz tekstów kultury XX 
wieku” (Marzec 2015: 10-11). Dowodem na słuszność owej konkluzji jest 
choćby wzrastająca liczba publikacji, w których wykorzystuje się właśnie narzę-
dzia z zakresu widmontologii do analizowania różnych dziedzin czy zjawisk3.

Według Derridy:

3 Wydaje się, że z równym powodzeniem można tego narzędzia używać choćby do ba-
dania zjawisk kulturowych ujmowanych w kategorie kultury „wysokiej” i popkultury. 
Dowodem na użyteczność takiej metodologii jest wyzyskanie jej do analizy utworów 
fantastycznych (Olkusz & Olkusz 2018).
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Jeśli szykuję się do tego, by mówić długo o widmach, o dziedzictwie i pokoleniach, 
o całych generacjach widm, to znaczy o pewnych innych, którzy nie są obecni lub 
obecnie żywi, ani dla nas, ani w nas, ani poza nami, to robię to w imię sprawiedli-
wości. […] Trzeba mówić o widmie, a nawet do widma, trzeba rozmawiać z wid-
mem, w sytuacji, gdy nie wydaje się już możliwa, nie daje się pomyśleć i nie będzie 
sprawiedliwa żadna etyka, żadna polityka, rewolucyjna lub nie, która nie uznaje za 
swą zasadę szacunku dla tych innych, których już nie ma lub których jeszcze nie ma 
tu i teraz, jako obecnie żywych, czy to dlatego, że już umarli, czy też jeszcze się nie 
urodzili (Derrida 2016: 7).

Wyraźnie widać, iż hauntologia bezpośrednio łączy się z czasem – i nie 
musi to być wcale czas miniony, bowiem „[…] widmo jest zawsze przyszłością 
[l’avenir], zawsze dopiero ma nadejść [à venir], nie uobecnia się inaczej niż 
jako to, co mogłoby nadejść [venir] lub powrócić [re-venir]” (Derrida 2016: 
74). Aspekt temporalny jest więc konieczny, by móc w ogóle mówić o wid-
mie. Krzysztof Hoffmann zauważa, że „Widmo jest aporetycznym punktem, 
w którym krzyżują się dwa porządki czasowe, i prowadzi w ten sposób do 
rozspojenia koncepcji czasu” (Hoffmann 2017: 303). Widmo zatem istotnie 
byłoby „określane wielorako i z różnych stron oraz w konsekwencji nie daje się 
zredukować tylko do jednego wymiaru” (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 
72). Derridiańskie rozumienie oznacza tedy, że teraźniejszość istnieje w specy-
ficznym uwikłaniu w przeszłość.

Duńska badaczka, Line Henriksen, dokonuje dość trafnego podsumowa-
nia, wedle którego:

Hauntologia to krytyczne, pomysłowe i filuterne miejsce, w którym można zacząć 
inaczej myśleć o etyce i ontologii – [jest to – K.O, W.O., B.Sz.-M.] coś, co jest de-
speracko potrzebne w czasach kryzysu i porzucania ryzykownej, „nieproduktywnej” 
i „nonsensownej” myśli. […] Hautologia to gra słów, która łączy wyrażenia „ontolo-
gia” i „nawiedzanie” (Henriksen 2016: 19) 4.

4 Przekład własny za: „Hauntology is a critical, imaginative and playful place to begin  
thinking differently about ethics and ontology – something which is desperately need-
ed  in times of crisis and the shutting down of risky, ‘unproductive’ and ‘nonsensical’ 
thought. As noted above, hauntology is a pun that brings together the words ‘ontolo-
gy’ and ‘haunting’ ”.
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Doświadczanie rzeczywistości (oraz jej zjawisk) przez pryzmat widmon-
tologii pokazuje, iż sam sposób jej istnienia jest już widmowy, albowiem za-
równo czas, jak i przestrzeń oraz pamięć ustawicznie nawiedzane są przez zja-
wy przeszłości, bez której żadna teraźniejszość ani przyszłość, żadna przestrzeń 
i żadna pamięć nie mogłyby zaistnieć. Co istotne, perspektywa hauntologiczna 
zmienia także spojrzenie na wszelką dotychczasową wiedzę. Widmontologia 
bowiem staje się:

[…] nawoływaniem do ponownego rozpatrzenia statusu wiedzy i jej relacji do prze-
szłości, a także do wysłuchania głosów, które być może w rzeczywistości nie istnieją 
bądź są postrzegane jako zbyt marginalne, by były brane pod uwagę. Hauntologia 
domaga się nowego zrozumienia przedmiotu badań, który ucieka tradycyjnym ra-
mom wiedzy. Rozszerza to koncept umiejętności ludzkiego poznania poprzez włą-
czenie tego, co wydaje się podważać racjonalność, co prawdopodobnie nie istnieje 
w przestrzeni nazywanej przez nas rzeczywistością, co nie może być opisane lub za-
klasyfikowane i co wymaga od nas przyznania się do niemożliwości poznania i zro-
zumienia wszystkiego. Podaje to również w wątpliwość twierdzenie o obiektywności, 
pewności, przewidywalności, mierzalności i kompletności, dekonstruując zaakcep-
towane ramy odniesienia i struktury interpretacji oraz eksploruje działanie ludzkiej 
pamięci – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kolektywnym (Lorek-Jezińska 
& Więckowska 2017: 9)5.

Mając to na uwadze, warto wskazać, że perspektywa hauntologiczna pojmo-
wana być może w kategorii inkluzywnego oglądu, uwzględniającego niezwykle 
szeroki zakres kontekstowy, wskazującego na możliwość rozpatrywania zjawisk 
obecnych w rzeczywistości jako pewnego zbioru – z wielu przyczyn obszerne-
go i wciąż niezamkniętego. Koncepty widmontologiczne sprzyjają całościowej, 

5 Przekład własny za: „[…] a call to reconsider the status of knowledge and one’s relations 
to the past, and to listen to the voices that perhaps do not really exist or are perceived 
as too marginal to be taken into consideration. Hauntology demands a new understand-
ing of the object of study that escapes the traditional frames of knowledge. It expands 
the concept of human cognitive abilities by including what seems to subvertrational-
ity, what possibly does not exist in what we call reality, what cannot be described or 
classified and what demands from us an admission of our inability to know and under 
stand everything. It also throws into doubt claims of objectivity, certainty, predictability, 
measurability, and completeness, deconstructing the accepted frames of reference and 
structures of interpretation, and exploring the workings of human memory, both on in-
dividual and collective levels”.
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a jednocześnie dość interdyscyplinarnej analizie, a dodatkowo dają możliwość 
nielinearnej eksploracji rozmaitych aspektów. Z kolei Podsiadło pisze:

Rzeczywistość widmowa, nawiedzona, palimpsestowa odsyła do nierozstrzygalnej 
tajemnicy, stając się świadectwem poznawczej kapitulacji. Widma „wskazują na 
skomplikowaną i wielowarstwową strukturę rzeczywistości, która – wbrew naszym 
oczekiwaniom  – nigdy nie jest tak spójna i homogeniczna, jakbyśmy sobie tego 
życzyli”. Mętna i zawiła rzeczywistość penetrowana przez widma przemieszcza się 
w stronę zaświatów, stając się miejscem egzorcyzmowania inności, której nie sposób 
jednak usunąć. Jak pisze Derrida, inności tej nie da się przekroczyć, staje się ona 
nieusuwalnym elementem naszej nawiedzonej tożsamości, której „nie sposób odża-
łować” (Podsiadło 2018: 173). 

Natomiast wspomniany już Momro konkluduje, iż:

[…] charakter widma, rozpostartego nie tylko między obecnością a nieobecnością, 
życiem a śmiercią, lecz w dziwaczny, nieswoisty (skojarzenia z unheimliche są tu jak 
najbardziej na miejscu) sposób dotykają samej zasady projektów nowoczesnych, czy-
li opanowania i – by tak rzec – „upojęciowienia” czasu. Derrida mówi więc o asyn-
chronii […], ale również więcej: pokazując, że cała quasi-zasada widma mieści się 
w niewspółmierności różnych porządków czasowych (od zdarzenia jako takiego po 
formy historyczne), jednocześnie pokazuje, że – według niego – nie istnieje „nie-
widmowa” struktura rzeczywistości. Innymi słowy, nie istnieje nic, co można byłoby 
ująć w formie – mniej lub bardziej trwałej – obecności. Stąd siła czasowości, sam 
ruch temporalizacji jest […] pierwotny wobec każdej ontologii, a więc ostatecznie 
także i metafizyki (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 71).

Jak stwierdził Jean Baudrillard, „żyjemy w świecie, który znajduje się nie 
tyle w fazie wzrostu, ile przerostu. Żyjemy w społeczeństwie proliferacji, rozra-
stającym się bez możności zmierzenia się z własnymi celami, rozwijającym się 
bez względu na własną definicję, w którym skutki plenią się z zaniku przyczyn, 
co prowadzi do gwałtownego dławienia się i czopowania systemów, ich rozre-
gulowania na skutek hipertelii, przefunkcjonalizowania i przesycenia” (Bau-
drillard 2009: 36-37). Niepohamowany rozrost zjawisk cywilizacyjnych spra-
wia, że ludzkość niejednokrotnie traci kontrolę nad rzeczywistością i nawet 
jeśli rozpaczliwie usiłuje ją odzyskać, to skazana jest na porażkę i – w pewnym 
sensie – utratę tożsamościowej czy świadomej historycznie pamięci. Porusza 
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się wszędzie i nigdzie, bo przestrzeń nie ma już dlań żadnego relewantnego 
znaczenia. Żyjąc w świecie niewidocznych widm, doświadcza wszelako ich 
obecności. W podobnym kontekście powtórzyć – lub raczej spytać – należy za 
Krzysztofem Hoffmannem:

Czy można jeszcze bać się duchów w epoce radykalnego, technonaukowego, zlaicy-
zowanego odczarowania świata? Czy pozostało jeszcze coś strasznego w duchach? 
Być może najbardziej niesamowitą (we Freudowskim sensie tego słowa, unheimlich) 
rzeczą byłoby, gdyby (w kontrze do naszej niewiary w duchy) jakiś się zjawił. Lęk 
przed tym, co nie ma prawa nastąpić, a zatem strach wbrew możliwości strachu, jest 
jak najbardziej w duchu duchów – jest widmowy (Hoffmann 2017: 299). 

Odpowiedź na te pytania uobecnia się w wielu rozdziałach niniejszej 
monografii wieloautorskiej, mimo że autorzy wyzyskują do swoich rozważań 
rozmaite metodologie, posługują się odmiennymi kategoriami i dokonują in-
trospekcji rozmaitych dziedzin. Tym jednak, co łączy te analizy czy naukowe 
tropy jest fakt współistnienia kategorii pamięci, czasu i przestrzeni – choć nie 
tylko w hauntologicznym ujęciu.

Czas

Sonia Horonziak pisze, że „czas uznawany jest zwykle za pojęcie przednauko-
we. Ludzie świadomi byli upływu czasu na długo przed rozwojem nauki” (Ho-
ronziak 2014: 104), natomiast „To, jak świat wygląda obecnie, zależy w dużej 
mierze od tego, jaki sposób postrzegania czasu ludzkość przyjęła wieki temu” 
(Horonziak 2014: 104)6. Ponadto przypomnieć należy za przywołaną badacz-
ką, że: „Czas to podstawowa kategoria pomagająca człowiekowi porządkować 
rzeczywistość i patrzeć na swoje życie. Pozwala on nie tylko systematyzować ota-
czający nas świat, ale także czyni go jeszcze bliższym. Każda refleksja na temat 
poszczególnych aspektów życia człowieka w pewien sposób jest ujęta czasowo” 
(Horonziak 2014: 105)7. Relacja podobna jest – rzecz oczywista – nieuchron-

6 O rozwoju refleksji dotyczących czasu pisze Horonziak (2014: 104-105). 
7 Anna Kwiatkowska i Joanna Sztuka podkreślają przy tym: „mimo że czas należy do 

zjawisk fizycznych, czyli realnie istniejących i jednoznacznie pojmowanych, to ludzie 
w różnych miejscach świata mogą mieć różne poglądy na to, czym jest czas, jak upły-
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na, determinuje sposób postrzegania rzeczywistości i nadaje mu określonej 
spójności, niezależnej od woli i pragnień jednostki, będąc tym samym źródłem 
rozmaitych refleksji – także tych o pesymistycznych konotacjach. Jako war-
tość pozostająca poza kontrolą człowieka, jest migotliwa znaczeniowo i dotyka 
każdej sfery egzystencji: od wyobrażeń artystycznych, przez codzienność pro-
krastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem), aż po teorie 
naukowe związane choćby z mostem Einsteina-Rosena (czyli, klarowniej, acz 
niezbyt naukowo rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym). Co więcej: 
„Czas teraźniejszy, który dotychczas wydawał się człowiekowi znany, zaczął się 
przekształcać. Właśnie od tego momentu zauważono, że nabrał społecznego 
charakteru. Nierozerwalnie stopił się ze społeczeństwem, wprowadzając w ży-
cie ludzi nowe kategorie czasowe” (Horonziak 2014: 105).

Warto zauważyć, że czas (czasowość) nie jest wyłącznie kategorią zawłasz-
czaną przez nauki8, lecz stanowi istotny składnik kultury (również popular-
nej), w której uwidocznia się wyraźna nim fascynacja. Nie jest więc niczym 
zaskakującym, że staje się on leitmotivem, przedmiotem rozważań, istotnym 
składnikiem konstrukcji tekstów kultury (w tym na przykład kryminałów9), 
nośnym toposem i strukturą, na której opierają się fabularne założenia bądź 
zamiary światotwórcze. 

Marcin Kozera podkreśla, że:

Czas jako podstawowy parametr wszechświata, jawi się z perspektywy ludzkiego 
doświadczenia jako symultaniczne przekleństwo i błogosławieństwo. Rzeczywiście, 
należy mu się honorowe miejsce w panteonie najważniejszych paradygmatów kul-
tury i natury. Sposobów jego kontemplacji i recepcji jest tyle, ile filozoficznych prób 
implementacji ludzkiej świadomości w jego mechanikę. Jest wielkim wyzwaniem dla 
ludzkiej psychosomatyczności (Kozera 2020: 1).

Jako taki stanowi przedmiot ustawicznego ludzkiego zainteresowania, jest 
integralną częścią człowieczego funkcjonowania, ale też i elementem streso-

wa, w jakim kierunku, jak wpływa na nasze życie, czy człowiek może mieć kontrolę nad 
czasem, czy też jest jego niewolnikiem” (Kwiatkowska & Sztuka 2010: 81). 

8 Wszak, jak konstatuje Ewa Włodarczyk: „W tych rozważaniach wikłali się, gubili i precy-
zowali wielcy myśliciele, kolejne pokolenia filozofów, historyków, psychologów, biolo-
gów i fizyków” (Włodarczyk 2014: 3).

9 Chodzi o narrację linearno-powrotną, charakterystyczną dla wielu realizacji tej konwencji. 
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gennym czy stresotwórczym, skoro ustawicznie narzekamy, że „brakuje nam 
czasu”, „nie mamy czasu”, „czas to pieniądz”. 

Czas współczesny mocno jest także powiązany z kategoriami nowych 
technologii, a tym samej swoiście pojmowanej nowej rzeczywistości, w któ-
rej reorganizacji uległy pewne zwyczaje i wartości. Horonziak uważa, że nowe 
technologie informatyczne:

Nie tylko są […] nowym środkiem komunikacji i manifestacji, ale zaczynają zmie-
niać dotychczasowe społeczne praktyki, wzory myślenia i rodzaje interakcji między 
ludźmi. Prędkość zawiązywania relacji sieciowych i wymiany informacji pomiędzy 
nimi przekształca dotychczasowe relacje przestrzenno-czasowe i ustala nowe sposoby 
postrzegania czasu. Niezalogowani ciągle możemy posługiwać się zegarkami, polegać 
na czasie biologicznym i siłach naturalnych. Jednak wchodząc w przestrzeń interne-
tową powoli tracimy możliwość dokładnego określenia początku i końca danej akcji. 
Czas przestaje po prostu odmierzać okres pozostały do rozpoczęcia jakiegoś wyda-
rzenia, gdyż w sieci może się ono rozpocząć w ciągu ułamków sekund. Wywołuje 
to często nieprzewidywalność i niepewność w stosunku do takiego czasu, gdyż nie 
jesteśmy w stanie w sposób klarowny dostrzec zachodzących związków przyczyno-
wo-skutkowych (Horonziak 2014: 11-112).

Ludzkość jest nieuchronnie uwikłana w czas, w związku z tym – podob-
nie jak pamięć – będzie on równocześnie naznaczany widmowością, wynikają-
cą z powiązania przeszłości i aktualności. Jak dowodzi Horonziak:

ludzkość dokonała jednego z podstawowych rozróżnień czasowych, za pomocą któ-
rego do dzisiaj analizujemy otaczającą nas rzeczywistość. Wyodrębnione zostały trzy 
wektory czasowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pomimo swojej pozornej 
oczywistości są to jednak pojęcia bardzo płynne. Nauka stara się uchwycić ich istotę 
nawet mimo faktu, że teraźniejszość zawsze nam umyka, przechodząc natychmiast 
w przeszłość, a przyszłość ciągle manifestuje swoją niepewność. Lecz to właśnie dzię-
ki temu wektorowemu rozróżnieniu poszczególne społeczeństwa mogły odnaleźć 
własną tożsamość. Wraz z przeszłością pojawić się mogła historia, a z przyszłością 
cele. Byty teraźniejsze zaczęły rozciągać się w czasie, unieśmiertelniając się w pamięci 
(Horonziak 2014: 107).

Nie istnieje zatem możliwość wyabstrahowania od podobnych powiązań, 
które splatając się w całość, tworzą temporalną siatkę, na którą nakładane są 
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wyrastające z czasowości pojęcia, definicje, klasyfikacje etc. Wplątane w taką 
zależność widmo zatem istotnie może być „określane wielorako i z różnych 
stron […] [i – K.O., W.O., B. Sz.-M.], nie daje się zredukować tylko do jed-
nego wymiaru” (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 72). Derridiańskie rozu-
mienie obejmuje przecież koncepcję, że teraźniejszość istnieje w specyficznym 
uwikłaniu w przeszłość, a współistnienie nakładających się na siebie płaszczyzn, 
z których jedna w sposób nieintencjonalny (przeszłość) oddziałuje (w mniej-
szym lub większym natężeniu) na drugą (teraźniejszość), formuje alians oparty 
na zależnościach między tymi sferami. Tym samym byłoby to ustawiczne prze-
pracowywanie tego, co minione w obrębie tego, co tu i teraz oraz nadawanie 
kształtu temu, co nadejdzie10. 

Przestrzeń 

Jak słusznie zauważa Anita Całek:

Przestrzenie i miejsca okazały się zagadnieniami niezwykle produktywnymi dzięki 
swemu interdyscyplinarnemu charakterowi i powiązaniom z problemem lokalizowa-
nia kultury; w krótkim czasie powstały nowe dziedziny badawcze, takie jak filozofia 
miasta, geografia kulturowa, antropologia miejsca i przestrzeni, geokrytyka czy ge-
opoetyka […]. Pod ich wpływem redefinicji uległa także kategoria przestrzeni, rozu-
miana już nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim jako „przestrzeń doświadczenia 
kulturowego i egzystencjalnego”(Całek 2020: 21-22).

Badaczka dodaje także, iż:

Ważnym polem badań na mapie analiz związków między przestrzenią i miejscem 
a literaturą oraz kulturą okazały się memory studies; zwłaszcza refleksje takich ba-
daczy, jak Pierre Nora, Maurice Halbwachs, David Harvey, Dolores Hayden czy 
Aleida Assman prowadziły do wiązania ze sobą wspomnień, przestrzeni i miejsc 
(odtwarzania ich lokalizacji) czy materialnych sposobów przechowywania obrazów 

10 Barbara Koc-Kozłowiec podkreśla, że: „W sensie społeczno-historycznym wiedza na 
temat ludzkiej temporalności jest klasyfikowana jako: przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość, a także w określeniach typu: teraz, przedtem i potem” (Koc-Kozłowiec 2016: 
128).
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przeszłości. Wprowadzone do humanistycznego obiegu pojęcie „miejsc pamięci” 
(lieux de mémoire), rozpowszechnione przez Pierre’a Norę, badającego powiązania 
historii z przestrzenią (Nora 2001), w krótkim czasie zrobiło zawrotną karierę zarów-
no w refleksji teoretycznej […], jak i praktyce interpretacyjnej [...]. Coraz bardziej 
upowszechniały się też odniesienia do literackich miejsc pamięci kulturowej, przede 
wszystkim w formie biografii miejsca oraz relacji pomiędzy pamięcią autobiograficz-
ną a przestrzenią doświadczaną (Całek 2020: 23).

Słuszność tych konstatacji potwierdza także częstotliwość obecności po-
dobnych motywów oraz definicji znajdujących swoje realizacje w próbach 
(także artystycznego) uporania się z tą, niełatwą przecież, kategorią, kumulują-
cą w sobie – z pozoru bardzo odmienne – aspekty, które wszelako, po wnikliw-
szym oglądzie, okazują się ze sobą ściśle powiązane, mocno splecione w sieć 
zależnościową. 

Warto zauważyć, że w przestrzeni naznaczonej obcością (a przez to nie-
kiedy i niedefiniowalnością) realizuje się również koncept proponowany przez 
Bernharda Waldenfelsa:

Wyjście poza sferę sensu ukonstytuowanego intencjonalnie czy zgodnie z regułami 
dokonuje się w odpowiadaniu na obce roszczenie, które ani nie ma sensu, ani nie 
stosuje się do reguł, a przeciwnie, przełamuje obiegowe ukształtowania sensu i re-
guł i zastępuje je nowymi. To, co odpowiadam, swój sens zawdzięcza wyzwaniu ze 
strony tego, na co odpowiadam. Obce, przenikające do nas z obcego roszczenia albo 
obcego spojrzenia, traci tę swą obcość, gdy różnica responsywna między tym, na co 
odpowiadamy, a tym, co odpowiadamy, zostaje zatarta na rzecz intencjonalnego albo 
kierującego się regułami kształtowania sensu (Waldenfels 2009: 55).

Krajobraz obcości może zostać oswojony, jednak nigdy nie stanie się 
on miejscem w pełni zawłaszczonym, które można by było nazwać „swoim”. 
Jest ono bowiem nie tylko naznaczone owym elementem „nieswojskości”, 
lecz także widmami – czy to losami przebywających tam poprzedników, czy 
to historią, która niekoniecznie eksplicytnie może się ujawniać, jednak jej 
obecność na zawsze pozostaje niejako wdrukowana, uwikłana w sam sposób 
funkcjonowania danego terytorium. Zresztą – „Ile porządków, tyle obcości” 
(Waldenfels 2002: 33) – przeczytać można w jednym z rozdziałów Topografii 
obcego autorstwa przywołanego już Waldenfelsa. Jak wspominają Ksenia Ol-
kusz i Krzysztof M. Maj:
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[…] w klasycznej filozofii atopia (άτόπία) była nie tylko tożsama, jak ujmuje to 
Maria Delaperrière, z „odmową zakotwiczenia się w konkretnym miejscu” […], 
ale także z czymś „obcym”, „dziwacznym” […]. Z kolei Roland Barthes […] pisze 
o atopii jako o doświadczeniu „wtrącenia w pewne miejsce [assigné à un lieu]” […] 
i poczuciu atopii w znaczeniu braku tożsamościowej przynależności […]. Starogrec-
ki atopos (άτοπος) z kolei rozszerzał to pole o ważny w kontekście ksenotopografii 
aspekt „bycia nie na swoim miejscu” [podkreślenie oryginalne] […]. Znaczenia te 
rzadko są rozpoznawalne w ponowoczesnej humanistyce, głównie z uwagi na kon-
tekstualizację atopii w pracach Michela de Certeau i Marca Augé, w których jest 
ona tożsama, kolejno, z „nie-miejscem wydrążonym przez prawo innego” […] oraz 
z hipernowoczesnym doświadczeniem wykorzenienia i tranzytu […], wskazując na 
tę wykładnię obcości, która wiąże się z występowaniem poza jakimś obszarem (pe-
regrinari). Waldenfels doskonale pamięta o tych kontekstach, zadając pytanie o to, 
gdzie znajduje się owo „nie-miejsce”, owo „nigdzie” obcego […].Graniczność obce-
go ma więc […] wymiar ksenotopograficzny. Dynamika obcowania [podkreślenie 
oryginalne] – bo warto skorzystać z wieloznaczności tego polskiego słowa – z tym, co 
obce, kształtowana jest zatem przez ciągły ruch od świata własnego do świata obcego 
w świecie „pomiędzy” (Olkusz & Maj 2018: 32-33).

Istotnym elementem deskryptywnym staje się także wskazanie definicji 
nie-miejsca, również niezwykle ważnego z punktu widzenia niniejszych badań, 
biorąc pod uwagę choćby aspekt przemieszczania się. Wspomniana już Całek 
podkreśla tedy, że:

Inspirację dla badań konstytuujących podstawy refleksji […] stanowiła koncepcja 
przeciwstawiająca miejscom „nie-miejsca” (non-lieu), rozpropagowane przez Marca 
Augé (2010), ale opisane już przez Michela de Certeau (2008). Jedną z konstytu-
tywnych cech podróżowania jest bowiem bycie w ruchu, przemieszczanie się w prze-
strzeni, które sprawia, że podmiot, pojawiając się w jednym miejscu, równocześnie 
znika z obszaru, w którym jeszcze niedawno był obecny. Aby dokądś się udać, nale-
ży opuścić miejsce dotychczasowego pobytu, dlatego szczególny status uzyskują tu 
środki transportu (samoloty, samochody, pociągi), stając się stabilnymi miejscami 
bytowania podmiotu, dzięki którym uzyskuje on przynajmniej pozorną przestrzeń 
stałości. Paradoks polega jednak na tym, że nie pozwala się ona zadomowić ani za-
mieszkać, jest tranzytywna, przejściowa i czasowa, pozostaje w ciągłym ruchu, dzięki 
czemu umożliwia podróżnikowi osiąganie wyznaczonych celów (Całek 2020: 25).
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Widma historii, pamięci i kultury

Warto zauważyć, iż sama historia również jest kategorią ściśle widmontologicz-
ną, skoro jej istotą jest ciągłe wspominanie, przywracanie bądź wymazywanie 
z pamięci, sięganie po przeszłe wydarzenia, postaci i miejsca, bowiem: „Po-
szczególne wydarzenia wybiera się i zapamiętuje w zależności od partykular-
nych interesów danej grupy społecznej” (Horonziak 2014: 107)11. Nierzadko 
przyjmuje to wręcz postać obsesyjnego nawiedzania konkretnych  – związa-
nych z istotnymi momentami dziejowymi – lokalizacji, nieustannego nawią-
zywania do pamięci powszechnej, ogólnodostępnej, w innych zaś przypadkach 
jest to odwoływanie się do wspomnień jednostki, przytaczanie małych narra-
cji etc. Historia jest więc niejako ustawicznym powracaniem do określonych 
motywów, a jednocześnie utrwalaniem ich widmowego wizerunku w świecie. 
„Według Derridy, hauntologia zmienia historię, zmieniając jej konwencjonal-
ną chronologiczną strukturę” (del Pilar Blanco & Peeren 2013: 14)12.

Wiąże się to ściśle z kategorią czasu i czasowości, które w widmontolo-
gicznej koncepcji pełnią rolę czynnika niezwykle istotnego. Pamiętać trzeba 
bowiem, że to właśnie jego działanie zaciera ludzką pamięć, przeobraża i prze-
formułowuje narracje w taki sposób, by odpowiednie były do dziejowego mo-
mentu, w którym zostają przedłożone. Choć nie każde ujęcie widmontologicz-
ne opiera się na realnie istniejącej osi czasu, to jednak kategoria taka jest dla 
hauntologii jednym z kluczowych elementów. Bez czasu nie istnieje bowiem 
rozróżnienie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, granice pomiędzy nimi 
zostają rozmyte bądź wręcz podlegają całkowitej destrukcji. Tym samym wszel-
ka widmowość może zostać zaprzeczona, gdyż widmo zawsze powraca – a więc 
pojawia się ponownie (Hoffmann 2017: 302-303), to „przyszła teraźniejszość” 
(Hoffmann 2017: 303). 

Pamięć o zdarzeniach przeszłych, które  – mimo że dawno minione, 
a nawet zatarte w zbiorowej świadomości  – jest ustawicznie obecna jako 
nieuchwytny refleks, przeczucie nadwrażliwej emocjonalności czy wpisanie 
w materialny artefakt, warunkujący istnienie wrażeń i świadomość widmo-
wej obecności.

11  Podobnym regułom podlega także archiwum. 
12 Przekład własny za: „For Derrida, hauntology reshapes history by disrupting its conven-

tional structure of chronology”.
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Można założyć, iż właściwie wszystko – cała rzeczywistość – jest do pew-
nego stopnia widmem. Otaczająca nas zewsząd historia nieustannie przypomi-
na o sobie w rozmaitych znakach, a także wspomnieniach o czasie ubiegłym, 
które wykładają się w perspektywie bardzo podobnej do tej realizowanej przez 
historię sensu stricte. Żyjemy więc w świecie widm utrwalonych – i stale utrwa-
lających się – w rozmaity sposób w naszej pamięci13.

Potwierdza to także Henriksen, która wprost konstatuje, iż nasza współ-
czesność jest nawiedzona, a więc opanowana przez duchy, czego dowodem 
może być między innymi wzrost popularności figury zjawy w kulturze (Hen-
riksen 2016: 17)14. Łączy to bezpośrednio z aktualnymi kryzysami – ekono-

13 Edyta Lorek-Jezińska i Katarzyna Więckowska podkreślają zresztą: „Powody, dla których 
duchy są ważne i należy się z nimi liczyć, mogą być intuicyjne, między innymi wynikając 
z funkcji, jaką odgrywają w odniesieniu do czasu, której linearność zakłócają, aby prze-
ciwdziałać impulsom historycznej amnezji i wyznaczać możliwości różnych przyszło-
ści, odkrywając ukryte przestrzenie niemych innych. Złożoność relacji między duchami 
a czasem chronologicznym trafnie ujmuje Weinstock, gdy opisuje ducha jako »symptom 
wypartej wiedzy«, który »kwestionuje możliwości przyszłości oparte na unikaniu przeszło-
ści« […]. Duch zmusza nas do konfrontacji z ciężarem przeszłości i jej nieuzasadnionych 
upiorów. W efekcie, przywoływanie duchów sprawia, że teraźniejszość nie jawi się juz 
jako solidna, jednowymiarowa lub samowystarczalna, lecz podzielona i niestabilna, opar-
ta na tłumieniu innych teraźniejszości i głosów, a ostatecznie widmowa. Duch nie tylko 
zniekształca codzienność i zwykłość teraźniejszości, ale również z całą mocą ogłasza 
potrzebę transformacji i zmiany przeznaczonej, dla »czegoś, co ma być zrobione«, co nie 
byłoby jedynie »powrotem do przeszłości, ale rozrachunkiem z jej represjami uobecnia-
jącymi się w teraźniejszości, rozrachunkiem z tym, co straciliśmy, ale czego w istocie ni-
gdy nie mieliśmy« […]. Tak więc nawiedzenie wyraźnie wskazuje potrzebę stawienia czoła 
przeszłości i zaakceptowania jej wielorakiego dziedzictwa (Lorek-Jezińska & Więckowska 
2017: 11-12). Przekład własny za: „Why the ghosts are important and why they must be 
reckoned with can be intuited, among others, from the function they play with respect to 
time, whose linearity they disturb so as to counter impulses of historical amnesia and 
to map out the possibilities of different futures by uncovering the hidden spaces of si-
lenced others. The complexity of the relation between ghosts and chronological time is 
aptly captured by Weinstock when he describes the ghost as »a symptom of repressed 
knowledge« that »calls into question the possibilities of a future based on avoidance of 
the past« [...]. The ghost forces us to confront and deal with the burden of the past and its 
unacknowledged spectres. In effect, summoning ghosts makes the present itself appear 
as not something solid, one-dimensional, or self-sufficient, but as something that is split 
and unstable, based on the suppression of other presents and voices, and, ultimately, 
spectral. The ghost not only distorts the self-sameness of the present but it also forcefully 
announces the need for transformation and change, for »something-to-be-done« which 
would not merely be »a return to the past but a reckoning with its repression in the pres-
ent, a reckoning with that which we have lost, but never had« […]. Thus, haunting explicitly 
points to the need to face the past and to accept its multifarious inheritance”.

14 Zresztą: „Widmo i krypta, ta nierozłączna para, wymuszają naprawdę wiele przesunięć 
w naszej teoretycznej wyobraźni. Zjawa to nie tylko wcielona, poplątana nasza współ-
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micznym, społecznym, uchodźczym etc. – odzwierciedlonymi w minionych 
wydarzeniach. „Europa również jest nawiedzana przez widma przeszłości. Owe 
widma rzucają groźne cienie przeszłych nieszczęść poprzez próg tysiąclecia, 
utrudniając przejście do nowego i ulepszonego millenium” (Henriksen 2016: 
17)15. Ponownie wskazuje to na brak zakończenia pewnych procesów, ciągłość 
trwania przeszłości jako teraźniejszości.

Jednocześnie widmo pozwala na ukazanie innego oglądu rzeczywisto-
ści, ale nie może zrobić tego samoistnie, wyłącznie dzięki swemu istnieniu. 
Jest ono bowiem zależne od wielu rozmaitych kontekstów. Jednak to właśnie 
dzięki pryzmatowi widmontologicznemu można uniknąć pułapki prawd osta-
tecznych, nieodwracalnych. Służy więc ta perspektywa jako dość szczególne 
narzędzie do odmiennego odczytywania realności.

Egzystencja bez finału

Jak zauważają Agata Bielik-Robson i Piotr Sadzik, analizując wspomniane już 
dzieło Derridy:

[…] żadnego końca świata, żadnego finału historii nie będzie, ponieważ każdy ko-
niec i każdy finał zakłada apokaliptyczną możliwość ostatecznego rozwiązania. Nasze 
życie upływa w sferze nieustannych dwuznaczności, napięć i aporii, których nie da 
się rozwiązać dopóty, dopóki ono trwa. Życie bowiem to sama aporetyczność, ciągłe 
trwanie w sprzeczności, […] odwlekanie apokalipsy. Dlatego też wszelkie ostateczne 
rozwiązanie to śmierć […] (Bielik-Robson & Sadzik 2018: 12).

Sygnalizuje to charakterystyczne temporalne niedomknięcie16, istnienie 
w zawieszeniu, bo nawet kiedy życie jednostki dobiega końca, to widma prze-
cież pozostają – bo pozostają ślady, naznaczenia pamięci, artefakty etc. Jest to 

czesna – czasowość i historia, nieświadomość i marzenia senne, lecz również wielka 
elipsa ontologiczna – skrócone życie, domagające się lub nie, uzupełnienia, to sekret 
szczątkowych znaczeń, który musimy wydrzeć” (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 80).

15 Przekład własny za: „Europe is haunted by spectres of the past as well. These spectres 
throw the looping shadows of past misery across the millennia threshold, making it 
difficult to pass into the promised future of a new and improved millennium”.

16 Pojęcia tego używamy za Żanetą Nalewajk (2010: 61-72).
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o tyle interesująca perspektywa oglądu, że: „Figura zjawy nawiedzała kulturę 
i ludzką wyobraźnię od dawien dawna, być może nawet od zawsze, jednak 
[zdarzało się to  – K.O., W.O., B. Sz.-M] uporczywiej w konkretnych spo-
łeczeństwach i okresach” (del Pilar Blanco & Peeren 2013: 3). Warto zatem 
zastanowić się, w jakim stopniu konteksty widmontologiczne ujawniają się 
obecnie, jakimi metodami zostają przepracowane (i czy w ogóle). 

Niniejszy wieloautorski tom monograficzny (będący podsumowaniem 
kilku projektów badawczych) pokazuje rozmaite próby zinterpretowania ka-
tegorii czasu, pamięci oraz miejsca, aczkolwiek niekoniecznie przy użyciu 
oglądu hauntologicznego, który wszelako autorom Wstępu wydaje się do-
brym sposobem na zebranie oraz podsumowanie wielowątkowej narracji, jaką 
tworzą poszczególne rozdziały Poetyk czasu, miejsca i pamięci. Zawarte tutaj 
refleksje pokazują możliwość interdyscyplinarnej współpracy, znamiennego 
współbrzmienia rozmaitych dziedzin nauk humanistycznych, szczególną ich 
tendencję do zawłaszczania podobnych albo nawet użycia takich samych ujęć 
poznawczych. 
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Czasowość i dziejowość filozofii na gruncie myśli 
wczesnego Heideggera

ARTUR NYCZAK

Wprowadzenie 

Przedmiotem niniejszych rozważań jest czasowość i dziejowość filozofii na 
gruncie myśli Martina Heideggera. Ograniczają się one przy tym do rozpatry-
wania tak zwanego wczesnego Heideggera, czyli okresu twórczości niemieckie-
go myśliciela przypadającego na lata 1919-1929 (Kisiel 1995: xiii) – przede 
wszystkim do prac powstałych w drugiej połowie lat dwudziestych, od Bycia 
i czasu począwszy – zakładając jego ciągłość i względną spójność zawartości 
treściowej stosowanych pojęć1, podstawowych założeń i perspektywy filozofo-
wania oraz wykorzystywanej metody.

Głównym celem rozdziału jest przedstawienie metafilozoficznych konse-
kwencji uznania przez autora publikacji Kant a problem metafizyki czasowości 
za sens bycia i dziejowości za podstawowy modus jej realizacji. Przyjętymi środ-
kami są charakterystyka czasowości i dziejowości jako istotowych momentów 
fenomenu filozofii oraz wskazanie na powstający w następstwie tego problem 

1 Ciągłość i stałość sensu stosowanych przez wczesnego Heideggera pojęć, pomimo 
pewnych zmian w obrębie nominalnej terminologii, przekonująco wykazuje praca Nor-
berta Leśniewskiego (2010) zatytułowana Hermeneutyczny kontekst „Wiedzy źródło-
wej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916-1929).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
artur.nyczak@amu.edu.pl
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relacji między nimi a postulowaną przez Heideggera fundamentalnością reflek-
sji filozoficznej, dotyczący również (i w szczególności) refleksji przeprowadzo-
nej przez samego niemieckiego myśliciela. 

Problem ten, choć kształtuje się w centrum koncepcji Heideggera, wynika-
jąc z najbardziej fundamentalnych rozstrzygnięć poczynionych przez myśliciela 
w ramach analiz struktur egzystencji i podjętego zadania ugruntowania filozofii, 
nie wydaje się być przez niego wyraźnie postawiony, a tym bardziej rozwiązany. 
Ponadto ma on również znaczenie dla całej nawiązującej do myśli Heideggera 
tradycji filozofii hermeneutycznej, przyjmującej dziejowość wszelkiej wykładni 
bycia, a przez to stającej przed zadaniem określenia możliwości uchwytywania 
podstawy przez uwarunkowaną swym dziejowym usytuowaniem refleksję.

W związku z powyższym, w pierwszej części niniejszych rozważań okre-
ślone zostaną znaczenie i rola przypisywane przez Heideggera namysłowi me-
tafilozoficznemu, w tym także występujące w myśli niemieckiego filozofa jego 
powiązanie z systematyczną refleksją przedmiotową. Ukazanie źródeł owego 
powiązania w ujęciu przez autora Bycia i czasu filozofii jako sposobu bycia Da-
sein, polegającego na refleksyjnym i pojęciowym rozumieniu bycia, stanowić 
będzie kontekst przeprowadzonej w drugim podrozdziale charakterystyki cza-
sowości i dziejowości filozofii. Posłuży ona za punkt wyjścia do ukazania po-
wstającego na ich gruncie problemu relacji między czasowością i dziejowością 
refleksji filozoficznej a jej fundamentalnością. Kwestia ta rozpatrzona zostanie 
przede wszystkim w odniesieniu do charakteru rozważań samego Heideggera, 
a więc zogniskuje się ona wokół pytania o to, czy, a także w jakim znaczeniu 
tego terminu i w jakim zakresie refleksji niemieckiego filozofa, w ramach któ-
rej dokonuje on ugruntowania czasowość i dziejowość jako podstawy filozofii, 
przysługiwać może charakter fundamentalności.

Metafilozoficzny wymiar refleksji Heideggera2

Myśli wczesnego Heideggera właściwe jest ścisłe, immanentne powiązanie 
systematycznej refleksji przedmiotowej dotyczącej konkretnych problemów 
i zagadnień filozoficznych z refleksją metafilozoficzną, rozważającą istotowy 

2 Więcej na ten temat pisał autor w artykule Poznanie metafilozoficzne jako moment refleksji 
filozoficznej na gruncie ontologii fundamentalnej Martina Heideggera (Nyczak 2018: 25-43). 
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charakter, metodę oraz zadania filozofii. Połączenie tych dwóch wymiarów re-
fleksji, świadomie i celowo praktykowane przez Heideggera w sposobie prze-
prowadzania jego własnych rozważań, ma dla autora Bycia i czasu charakter 
uniwersalny i fundamentalny, to znaczy ujmuje istotowy aspekt refleksji filozo-
ficznej per se. Ma ponadto wymiar zarówno deskryptywny, a więc opisuje bycie 
filozofii przysługujące każdej refleksji filozoficznej, niezależnie od tego, czy jest 
ono przez danego myśliciela wyraźnie ujęte i rozwijane, jak i normatywny, 
czyli wskazuje, w jaki sposób należy przeprowadzać ową refleksję, jeśli ma ona 
pozostać w pełnej i świadomie osiągniętej zgodzie ze swoim istotowym ukon-
stytuowaniem, co jest z kolei warunkiem jej źródłowości – ujęcia pierwotnej 
podstawy bytu.

W konsekwencji rozważania metafilozoficzne nie są dla autora Podstawo-
wych problemów fenomenologii czymś drugoplanowym względem tak zwanych 
właściwych rozważań przedmiotowych poświęconych danemu zagadnieniu 
czy problemowi. Nie stanowią one również oderwanej propedeutyki, wprzódy 
anonsującej metodę i założenia następującego po niej badania filozoficzne-
go3, ale kształtują się wraz z owym badaniem i w jego ramach – w wypad-
ku Heideggera stoją one w centrum podejmowanej przez niego problematyki 
struktur egzystencjalnych Dasein i bycia w ogóle. Oznacza to, po pierwsze, iż 
dokonywane na gruncie przedmiotowych rozważań rozstrzygnięcia obejmują 
swoim zakresem obowiązywania również samą refleksję filozoficzną – są z ko-
nieczności zarazem namysłem metafilozoficznym – a formułowana metafilozo-
fia powinna opierać się o przedmiotowe rozstrzygnięcia. Po drugie, sposób ro-
zumienia filozofii wyznacza kierunek rozważań przedmiotowych, a świadomie 
podejmowana refleksja metafilozoficzna zapewnia im zwrotnie odpowiednio 
ugruntowaną perspektywę rozpatrywania konkretnych fenomenów i związa-
nych z nimi problemów. Relacje między refleksją metafilozoficzną i refleksją 
przedmiotową mają więc dla Heideggera strukturę hermeneutycznego koła – 

3 Doskonały przykład takiego, z perspektywy Heideggera niewłaściwego, potraktowania meta-
filozofii stanowi obszerne dzieło Leszka Nowaka Byt i myśl, w którym najpierw zarysowany 
zostaje sposób rozumienia filozofii przez autora oraz przyjęta metodyka przeprowadzania 
rozważań, by zostały one następnie rzetelnie realizowane w ramach refleksji przedmiotowej 
(między innymi przyjętej na wstępie metodzie parafrazy i kryterium waloryzacji systemów 
filozoficznych w postaci zdolności do parafrazowania odmiennych koncepcji odpowiadają 
podrozdziały poświęcone parafrazie myśli innych autorów na gruncie rozwijanej przez No-
waka unitarnej metafizyki negatywistycznej), ale samo to metafilozoficzne ujęcie nie jest już 
w żaden sposób z niej wyprowadzone i o nią oparte (Nowak 1998: 65-138).
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refleksja przedmiotowa rozwija się w metafilozofię jako swoją konieczną część, 
która już zawsze ją w całości określa i zwrotnie ukierunkowuje. Dlatego też 
autor Bycia i czasu stwierdza, iż: „Pojęcie filozofii bowiem to najgłębszy i naj-
wyższy wynik jej samej. Podobnie kwestię, czy filozofia w ogóle jest możliwa, 
może rozstrzygnąć tylko ona sama” (Heidegger 2009: 8).

Zarysowane powyżej powiązanie refleksji przedmiotowej i metafilozoficz-
nej  – które samo jest pewną tezą metafilozoficzną  – znajduje swoje źródło 
i uzasadnienie w Heideggerowskiej wykładni istoty filozofii, przy czym ona 
sama, zgodnie z tym powiązaniem, nie może być arbitralna, ale musi opierać 
się na przedmiotowych rozstrzygnięciach rozwijanych przez myśliciela rozwa-
żań. Według Heideggera bycie człowieka – ujmowanego w płaszczyźnie onto-
logicznej między innymi jako faktyczność, Dasein czy egzystencja – stanowi 
możliwe sposoby jego egzystowania, a więc różnorodne możliwości rzuconego, 
nastrojonego rozumienia bycia bytów napotkanych w świecie i odnoszenia się 
do nich, tworzące całokształt struktury egzystencjalnej Dasein w postaci tran-
scendentalnej czasowości. Filozofia zaś, jako pewna aktywność podejmowana 
w ramach dziania się naszej egzystencji, nie jest bytem różnym od Dasein, ale 
jest możliwością bycia samego Dasein. Jak pisze o tym autor Bycia i czasu:

Tylko wtedy, gdy samo zapytywanie badające w sposób filozoficzny zostaje egzysten-
cjalnie uchwycone jako możliwość bycia egzystującego jestestwa, rodzi się możliwość 
otwarcia egzystencjalności egzystencji, a wraz z nią w ogóle możliwość podjęcia na-
leżycie ufundowanej problematyki ontologicznej. […] Wszelkie badanie – także to, 
które porusza się w kręgu centralnej kwestii bycia – jest pewną ontyczną możliwością 
jestestwa (Heidegger 2013: 18, 25).

Filozofia jest jednakże szczególnym sposobem bycia, wyróżnionym spo-
śród wszelkich możliwości egzystencji, gdyż jako jedyna ma charakter refleksyj-
nego, ontologicznego rozumienia bycia. W ramach tego rozumienia dokonuje 
się jednocześnie tematyzacja rozpatrywanego bycia – staje się ono wyodrębnio-
nym, osobnym przedmiotem, na który badanie filozoficzne jest z rozmysłem 
nakierowane – i tak ujętego bycia określenie w pojęciowej wykładni (Heideg-
ger 2009: 302-303; 345-349; 2013: 189). 

Tym samym refleksja filozoficzna jest „teoretyczno-pojęciową interpre-
tacją bycia, jego struktury i jego możliwości” (Heidegger 2009: 15). W prze-
ciwieństwie do tego przedontologiczne rozumienie bycia, właściwe wszelkim 
pozostałym sposobom egzystowania (nie tylko codziennemu przebywaniu 
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przez Dasein w świecie, ale również naukowemu badaniu), ma charakter prze-
drefleksyjny oraz przedpredykatywny, przedpojęciowy, a więc wykluczający wy-
raźne, refleksyjne odsłanianie i ujmowanie bycia oraz jego pojęciowe określanie 
(Heidegger 2009: 302-303; 2012: 215; 2013: 189-193). Za sprawą owego ro-
zumienia, czyli poprzez samo egzystowanie, bycie jest pierwotnie Dasein w ogóle 
dane i dostępne, co umożliwia następnie jego ontologiczne uprzedmiotowienie. 
Filozofia z konieczności więc zdana jest i opiera się na przedontologicznym rozu-
mieniu bycia – jej wykładnia przeprowadzana jest w kręgu już zaprojektowanego 
przedrefleksyjnie całokształtu bycia, w którym Dasein się znajduje i tego też ca-
łokształtu dotyczy (Heidegger 2009: 303; 346; 2013: 195-196). 

Innymi słowy, przedmiotem filozofii są sposoby bycia Dasein i bytów 
przez nie napotkanych oraz związane z nimi przedontologiczne rozumienie, 
a jej zadaniem – ich udostępnienie, ujęcie i pojęciowa eksplikacja. W tym też 
sensie Heidegger pisze w Byciu i czasie, iż „filozofia jest uniwersalną ontologią 
fenomenologiczną wychodzącą od hermeneutyki jestestwa, która jako anali-
tyka egzystencji [podkreślenie oryginalne] koniec przewodniej nici wszelkiego 
filozoficznego zapytywania zamocowała w miejscu, z którego ono wychodzi 
[podkreślenie oryginalne] i do którego powraca [podkreślenie oryginalne]” 
(Heidegger 2013: 48)4. Filozofia wychodzi od umożliwiającego ją przedon-
tologicznego rozumienia (względnie faktyczności, pierwotnego doświadczania 
życia), na gruncie którego Dasein pierwotnie odnosi się do bycia oraz, jeśli 
właściwie rozpoznaje swoje istotowe ukonstytuowanie, do tego rozumienia 
(względnie faktyczności) życia powraca, ujmując odsłonięte przez nie bycie 
i to, jak jest ono udostępnione. Jest ona tym samym „radykalizacją przysłu-
gującej samemu jestestwu istotowej tendencji bycia, radykalizacją przedonto-
logicznego rozumienia bycia” (Heidegger 2013: 19) – procesem refleksyjnego 
powtórzenia dziania się egzystencji (względnie pierwotnej ruchliwości życia), 
w którym całość bycia Dasein uzyskuje nowy wymiar własnego egzystowania. 
W transcendencji Dasein nie dokonuje się już tylko przedontologiczne rozu-
mienie bycia, ale także refleksyjne i językowe jego ujęcie, a całość własnego 

4 Analogiczne stwierdzenia można odnaleźć także we wcześniejszych dziełach Heideg-
gera, gdyż już wtedy pisał on, iż: „Filozofia ma źródło w faktycznym doświadczaniu ży-
ciowym. A potem w faktycznym doświadczaniu życiowym powraca do samego tego 
źródła” (Heidegger 2002: 12) oraz, że: „Filozofia jest bytującym w samym faktycznym 
życiu sposobem poznawania, w którym faktyczne Dasein bezwzględnie powraca do sa-
mego siebie” (Heidegger 2007: 25).
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bycia Dasein staje się dla niego w mniejszym lub większym stopniu źródłowo 
odsłonięta oraz świadomie pojęciowo wyeksplikowana.

Filozofia z konieczności dokonuje ujęcia ukonstytuowania egzystencji, 
będąc jednym ze sposobów bycia w ramach tego ukonstytuowania. Ponadto 
ma za przedmiot przedontologiczne rozumienie i bycie w jego ramach udo-
stępnione, a zarazem na owym rozumieniu się opiera (stanowi ono niereduko-
walny kontekst sytuacji hermeneutycznej przynależnej każdej refleksji filozo-
ficznej, wyznaczający jej możliwości badania). W konsekwencji filozofowanie 
zawsze zawiera element metafilozoficznych rozważań nad samym sobą. Jak 
stwierdza w tym kontekście autor Podstawowych problemów fenomenologii:

Rozważać podstawowe problemy ontologii oznacza wtedy ni mniej, ni więcej tylko: 
z gruntu ugruntowywać to twierdzenie, że filozofia jest nauką o byciu i jak nią jest – 
oznacza: wykazywać możliwość i konieczność absolutnej nauki o byciu i demonstro-
wać jej charakter na drodze samego badania (Heidegger 2009: 15). 

Zgodnie z tym związkiem Heidegger traktuje rozwijaną przez siebie on-
tologię fundamentalną w równej mierze jako analitykę egzystencjalną Dasein, 
opisującą ukonstytuowanie struktury egzystencji, co jako ugruntowanie filo-
zofii odpowiadające na pytanie o jej istotę i mieszczące się w płaszczyźnie egzy-
stencjalnej warunki możliwości (Heidegger 2012: 219).

Czasowość i dziejowość filozofii 

W ramach rozwijanej przez Heideggera ontologii czasowość jest fundamen-
talnym ukonstytuowaniem struktury Dasein, określającym to, jak ono jest 
w swoim całokształcie, stanowiącym tym samym transcendentalny warunek 
możliwości zarówno wszelkiego rozumienia bycia, jak i odnoszenia się do na-
potykanego w świecie bytu. Ukonstytuowanie to polega na transcendencji – 
procesie nieustannego wykraczania Dasein poza siebie w ramach trzech ekstaz 
czasowości: przyszłości, byłości i współczesności5 (Heidegger 2009: 285-288; 

5 W ontologicznym znaczeniu tych terminów odpowiadającym na gruncie pozostałych 
przeprowadzanych przez niemieckiego filozofa analiz egzystencji, niekoncentrujących 
się na jej czasowościowym wymiarze, a więc odpowiednio: projektowaniu świata, rzu-
ceniu w świat i odnoszeniu się do napotykanego w świecie bytu.
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322-325; 2013: 382-383; 407-416). Czasowość jako całokształt struktury eg-
zystencji jest więc dynamicznym procesem transcendowania (uczasowiania się 
czasowości) określanym przez Heideggera także jako dzianie się Dasein (He-
idegger 2009: 298-299; 2013: 25-26; 471). To ostatnie wyrażenie akcentuje 
podstawowy modus uczasowiania się czasowości, jakim jest dziejowość – stano-
wi ona sposób realizacji ekstaz czasowości, w ramach którego egzystencja dzieje 
się jako rozpostarcie pomiędzy narodzinami a śmiercią (Heidegger 2009: 298-
299; 2013: 25-26; 471).

Polega ona na wykładaniu faktycznych możliwości egzystowania na pod-
stawie przejęcia odziedziczonych byłych możliwości. Przy czym to przejęcie nie 
jest biernym odbiorem tego, co już się zdarzyło ani przywołaniem czegoś prze-
szłego na zasadzie adekwatnego przywrócenia tego jako czegoś uprzednio rze-
czywistego i powiązanego przyczynowo ze współczesnością, ale stanowi moment 
samego aktualnego przyszłościowego projektowania możliwości bycia, a więc 
wiąże się z wykładającym się powtórzeniem byłych możliwości egzystowania. 
Dziejowość łączy wymiar przeszłości i przyszłości egzystencji, odsłaniając ob-
szar byłych możliwości, już zaistniałych sensów egzystencji, które ukierunkowują 
możliwości dalszego ich projektowania. W ten sposób umożliwia i stoi u pod-
stawy fenomenu dziejów, które ujęte w perspektywie ontologicznej są w skutek 
tego koniecznym i niezbywalnym sposobem bycia Dasein, co oznacza, iż będąc, 
jest już ono zawsze dziejowe, jak i dziejowy jest jego świat (Heidegger 2009: 
299; 2013: 25-26; 472-480; 486-488). Przekładanie się dziejowości na dzieje ma 
postać stosunku ugruntowywania między ontologiczną podstawą a ontycznym 
fenomenem, w którym dziejowość stanowi bycie dziejów, określające „czym-są” 
i „jak-są” dzieje. Tak rozumiana dziejowość jest ontologiczną podstawą historycz-
ności (bycia obiektywnie i przedmiotowo danym w przeszłości, w szczególności 
stwierdzalnym na gruncie badań historycznych) i historii, ujętej jako res gestae, 
czyny i zdarzenia dokonane, to, co miało miejsce w przeszłości (Ruin 1994: 128-
131; Torzewski 2012: 8-10; 94-98).

W kontekście przedstawionego już powiązania metafilozoficznej i przed-
miotowej warstwy refleksji, wskazanie czasowości jako całokształtu dynamicz-
nej struktury egzystencji nie może pozostawać obojętne dla filozofii, będącej 
jednym ze sposobów bycia w ramach tejże struktury; wręcz przeciwnie, czaso-
wość i dziejowość muszą wyznaczać istotowe, niezbywalne charaktery reflek-
sji filozoficznej.

Czasowość jako charakter filozofii, stanowiąc zarazem fundamentalny 
warunek możliwości rozumienia bycia, ustanawia w postaci czasu nieodłączny 
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transcendentalny horyzont wszelkiego dokonującego się w refleksji filozoficz-
nej wykładania bycia: „czas jest prymarnym horyzontem nauki transcen-
dentalnej, ontologii [podkreślenie oryginalne] lub krótko: horyzontem tran-
scendentalnym. Dlatego tytuł pierwszej części badania z Bycia i czasu brzmi: 
Interpretacja jestestwa ze względu na czasowość i eksplikacja czasu jako 
transcendentalnego horyzontu pytania o bycie” [podkreślenie oryginalne] 
(Heidegger 2009: 350). Z tego też powodu Heidegger może powiedzieć, iż 
„w prawidłowo ujrzanym i trafnie wyeksplikowanym fenomenie czasu 
tkwi centralna problematyka wszelkiej ontologii [podkreślenie oryginalne]” 
(Heidegger 2013: 24). Każda bowiem ontologiczna wykładnia z konieczności 
ujmuje tematyzowane przez siebie bycie w mającej swe źródło w czasowości 
perspektywie fenomenu czasu. Jest to równoznaczne z tym, że badanie filozo-
ficzne zawsze zakłada jakieś przedontologiczne, a więc zaczerpnięte z niefilo-
zoficznych sposobów bycia, lub ontologiczne, czyli mające swoje źródło w już 
przeprowadzonej refleksji filozoficznej, zrozumienie czasu.

Innymi słowy, pewna wykładnia czasu jest nieodzownym elementem każ-
dej sytuacji hermeneutycznej, od której wychodzi refleksja filozoficzna, nieza-
leżnie od tego, czy ten jej aspekt jest przez filozofującego wyraźnie ujęty, czy 
też pozostaje dla niego skryty. W następstwie tego każde badanie przyjmu-
je – wyraźnie i refleksyjnie albo przedrefleksyjnie i przedpredykatywnie – że 
tematyzowane przez nie bycie ma charakter czasowy; przedontologiczne lub 
ontologiczne zrozumienie bycia bytu jako czegoś niezbywalnie w dany sposób 
czasowego (opartego o dany modus uczasowiania się czasowości6) również im-
manentnie przynależy każdej sytuacji filozofowania.

To ontologiczne projektowanie bycia na czas jest więc dla Heideggera 
uniwersalnym charakterem filozofii, przynależnym jej na przestrzeni całych jej 
dziejów (Heidegger 2009: 302-302; 326-327; 2013: 23-25). Wszelkie rozwa-
żania filozoficzne realizują się w uprzednim kręgu przynależnego im zrozu-

6 Modi czasowości stanowią dla Heideggera wszelkie możliwości bycia, także te, które 
w założeniu wyrażać mają wieczny, ponadczasowy lub nieczasowy sposób bycia: „Jeśli 
bycie ma być pojmowane na podstawie czasu, a różne modi i pochodne bycia stają się 
w gruncie rzeczy w swych modyfikacjach i pochodnych postaciach zrozumiałe dzięki 
przyglądaniu się czasowi, to przez to i samo bycie (a nie tylko, powiedzmy, byt jako 
byt »w czasie«) zostaje uwidocznione w swym »czasowym« charakterze. Wtedy jednak 
»czasowy« nie może oznaczać tylko »bytujący w czasie«. Także to, co »nieczasowe« 
i »ponadczasowe«, jest co do swego bycia »czasowe«. I to znów nie tylko w sposób pry-
watywny wobec czegoś »czasowego« jako bytu »w czasie«, lecz w sensie pozytywnym, 
który wszelako trzeba dopiero rozjaśnić” (Heidegger 2013: 24).
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mienia czasu i czasowego charakteru bycia – są to dla niemieckiego myśliciela 
momenty decydujące o kierunku i możliwej treści podejmowanych rozważań 
filozoficznych7. W szczególności przyjmowana wykładnia czasowości bycia 
i czasu w ogóle określa, jak dziejowość egzystencji jest rozumiana oraz czy, jak 
i na ile źródłowo ujmowana jest ona jako dziejowa. Podobnie jak czasowość, 
również dziejowość Dasein przekłada się na istotowy charakter refleksji filozo-
ficznej:

Jeśli natomiast jestestwo uchwyci tkwiącą w nim możliwość nie tylko uczynienia 
sobie swej egzystencji przejrzystą, ale także zapytania o sens samej egzystencjalności, 
to znaczy najpierw o sens bycia w ogóle, i gdy przez takie zapytywanie otworzy się 
widok na istotową dziejowość jestestwa, to nie sposób będzie przeoczyć, że zapyty-
wanie o bycie, którego ontyczno-ontologiczna konieczność została wykazana, samo 
jest scharakteryzowane za pomocą dziejowości (Heidegger 2013: 26-27).

Oznacza ona, iż refleksja filozoficzna jest możliwością bycia Dasein (dzia-
nia się egzystencji w ruchu czasowościowego transcendowania), którą podej-
muje ono zawsze w jakimś momencie własnych i swego świata dziejów oraz 
możliwością, która w ramach tychże dziejów także ma swoje dzieje – dzieje 
filozofii. W przypadku badania filozoficznego dziejowy moment, w którym 
jest ono przeprowadzane, znajduje swój wyraz w sytuacji hermeneutycznej, 
od której dana wykładnia bycia w swoich rozważaniach wychodzi. Na sytuację 
hermeneutyczną badania (właściwą mu przedstrukturę wykładni) składa się: 
całość przedontologicznie i ontologicznie zrozumianego bycia (interpretacji 
zawartej w refleksji filozoficznej, którą dane Dasein przeprowadziło lub z któ-
rą się zapoznało, a więc również całokształt tradycji filozoficznej), wynikająca 
z nich zakładana w badaniu siatka pojęciowa, w której bycie zostanie ujęte, 
a także wstępne wskazanie poddanego interpretacji bytu  – określenie „jako 
co” i „z uwagi na co” ma on być wykładany (Heidegger 2005: 345-347; 2013: 
293). Dziejowy moment, w którym refleksja jest podejmowana, stanowiąc 
element kształtujący jej sytuację hermeneutyczną, wyznacza to, jak może być 

7 Przykładowo w Podstawowych problemach fenomenologii stara się Heidegger uka-
zać, że dominująca w dziejach filozofii i krytykowana przez niego wykładnia bycia jako 
obecności ma swoje źródło w tradycyjnym sposobie rozumienia czasu jako ciągu chwil 
„Teraz” (Teraz-już-nie, Teraz, Teraz-jeszcze-nie), ugruntowanym filozoficznie w sposób 
decydujący dla dalszych dziejów przez Arystotelesa (Heidegger 2009: 249-295).
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wykładane w jej ramach bycie, choć ze względu na projektujący charakter wy-
kładni nigdy nie determinuje jej całkowicie, a jedynie zawęża horyzont możli-
wych interpretacji. Jak ujmuje to Heidegger:

Ten punkt wyjścia zaś jest ewidentnie określany przez faktyczne doświadczenie bytu 
i krąg możliwości doświadczenia przysługujących każdorazowo faktycznemu jeste-
stwu, to znaczy dziejowemu usytuowaniu badania filozoficznego. Nie zawsze i nie 
dla każdego wszelki byt i jego określone obszary są dostępne w ten sam sposób […]. 
Ponieważ jestestwo jest zgodnie z własną egzystencją dziejowe, to możliwości dostę-
pu i sposoby wykładni bytu samego są w różnych dziejowych usytuowaniach różne, 
zmienne. […] Dlatego wszelkie rozważanie filozoficzne, nawet najbardziej radykal-
ne, nowo podjęte, przenikają tradycyjne pojęcia, a wraz z tym tradycyjne horyzonty 
i poglądy (Heidegger 2009: 26). 

Refleksja filozoficzna jest w ten sposób zawsze wyrazem momentu 
dziejów Dasein – w szczególności dziejów filozofii – w ramach którego zo-
stała ona podjęta, gdyż ograniczona jest obszarem udostępnionego na jego 
gruncie bycia oraz funkcjonującymi, przekazanymi pojęciami i kierunkami 
jego wykładni.

To dziejowe uwarunkowanie refleksji filozoficznej ma dla niej znaczące 
następstwa. Z jednej strony prowadzi ono do twierdzenia, iż nie jest możliwa 
ostateczna, absolutna, to znaczy ponaddziejowo i bezwarunkowo adekwatna, 
obowiązująca czy charakteryzująca się największą fundamentalnością interpre-
tacja bycia. Innymi słowy, nie jest możliwe filozofowanie z ponaddziejowego 
punktu widzenia – każda filozofia realizuje się w ramach zaangażowania Dasein 
w świat, w którym się ono znajduje oraz w swoje własne dzieje, skutkiem czego 
wszelka wykładnia bycia jest zrelatywizowana do momentu dziejów, w którym 
się ona dokonuje, a żadna odpowiedź na pytanie o bycie nie jest ostatecznie 
wystarczająca ani jedynie możliwa. Refleksja filozoficzna może dziejowo od-
działywać (współkonstytuować kolejny moment dziejów Dasein lub filozofii, 
stając się elementem sytuacji hermeneutycznej, od której wychodzą następne 
wykładnie), nie może jednak nigdy odebrać nadchodzącym czasom zasadności 
stawiania pytań i udzielania na nie odpowiedzi, rozwiązując problemy filozo-
ficzne raz na zawsze, bowiem:

Filozofia, jako hermeneutyka, nie ma żadnej misji troskania się o całą ludzkość i kultu-
rę, a już zwłaszcza o to, by przyszłym pokoleniom raz na zawsze odjąć trudu zapytywa-
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nia albo i też uwłaczać opacznymi roszczeniami do ważności. Jest ona, czym być może, 
jedynie filozofią swojego „czasu” (Heidegger 2007: 25).

Dziejowość narzuca filozofii konieczność nieustannego wznawiania za-
pytywania o bycie i dokonywania fundamentalnej wykładni oddającej aktual-
ne rzucenie Dasein w dziejowy świat oraz projektowane przez nie możliwości 
bycia. Zarazem dziejowe usytuowanie filozofii ogranicza arbitralność prze-
prowadzanej wykładni bycia. Jeśli bowiem każda refleksja jest podejmowana 
w ramach zaangażowania Dasein w konkretny świat i własne dzieje, w które 
jest ono rzucone i których nie może dowolnie wybierać, ale musi je już zawsze 
zakładać, to nie może być ona nigdy całkowicie arbitralna, lecz zdana jest na 
uprzednie względem niej rozumienie oraz udostępnione w jego ramach bycie. 
W szczególności refleksja filozoficzna dokonuje się zawsze w kontekście i dialo-
gu z poprzedzającymi ją koncepcjami filozoficznymi (z jej własnymi dziejami), 
nawet jeśli ten kontekst i dialog nie jest refleksyjnie uświadomiony i explici-
te wyrażony.

Filozofia, aby pozostać w zgodzie ze swym istotowym charakterem, 
musi uwzględniać w swoich rozważaniach własną dziejowość, to jest przede 
wszystkim aktualny moment dziejowy oraz dzieje kształtowania się tradycji 
za nim stojącej. Oznacza to przede wszystkim, iż powinna ona być w takim 
samym stopniu rozważaniem systematycznym (przedmiotowym), co refleksją 
nad kształtującymi ją własnymi dziejami, a więc dokonywać ich wykładni. Jak 
wskazuje Heidegger:

Konstrukcja filozofii jest z konieczności destrukcją, to znaczy rozbiórką przekazu 
tradycji prowadzoną przy historycznym zwrocie wstecz do tradycji, co nie oznacza 
negowania tradycji ani skazania jej na zmarnienie, lecz właśnie pozytywne przy-
swojenie jej sobie. Ponieważ konstrukcji towarzyszy destrukcja, to zgodnie ze swoją 
istotą poznanie filozoficzne jest zarazem w pewnym określonym sensie poznaniem 
historycznym. Pojęcie filozofii jako nauki […] obejmuje tak zwane dzieje filozofii 
(Heidegger 2009: 27).

Obie odmiany refleksji powinny więc być w ramach rozważań filozoficz-
nych przeprowadzane łącznie i we wzajemnym powiązaniu, tak, by uzupełnia-
ły się i tworzyły jedną refleksję przedmiotowo-dziejową. Wykładając moment 
dziejowy, w którym jest usytuowane, rozważanie filozoficzne otwiera przed 
sobą istotny element własnej sytuacji hermeneutycznej, dzięki czemu może 
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w jej ramach – jak formułuje to autor Bycia i czasu – „w pełni zawładnąć naj-
bardziej własnymi możliwościami pytania” (Heidegger 2013: 27), czyli reflek-
syjnie ująć mające źródło w jej dziejowej sytuacji hermeneutycznej możliwości 
wykładania bycia, którymi ona dysponuje, a następnie wybrać tę, która z owej 
perspektywy jest najbardziej fundamentalna. Z drugiej strony rozważania 
przedmiotowe, odsłaniając w wykładni wcześniej niedostępne lub zapoznane 
możliwości bycia, otwiera nowe drogi interpretacyjnego ujęcia dziejów filozofii 
i kształtuje w ten sposób ich zrozumienie. 

Postulat powiązania w wykładni filozoficznej systematycznej refleksji 
nad danym przedmiotem z namysłem nad kształtującymi ją dziejami filozofii, 
w tym nad poprzedzającymi ją interpretacjami rozważanego przedmiotu, re-
alizowany jest przez Heideggera poprzez podjęcie zadania destrukcji tradycyj-
nych dziejów ontologii:

Zadanie to pojmujemy jako dokonującą się w horyzoncie kwestii bycia destrukcję 
przekazanej tradycją zawartości starożytnej ontologii z zamiarem dotarcia do źródło-
wych doświadczeń, które doprowadziły do pierwszych, odtąd dominujących określeń 
bycia. […] Destrukcja nie ma także negatywnego sensu strząśnięcia ontologicznej 
tradycji. Ma ona raczej wytyczyć tej ostatniej pozytywne możliwości, co zawsze ozna-
cza – jej granice, które są faktycznie dane wraz z aktualnym stanowiskiem pytania 
i zakreślonym przez to stanowisko polem możliwych badań (Heidegger 2013: 29).

Destrukcja nie polega więc na całkowitym pozbyciu się tradycji i jej wpły-
wu – byłby to postulat niemożliwy do zrealizowania ze względu na rzucenie eg-
zystencji w dziejowy świat – ale jest przepracowaniem dziejów filozofii w kon-
tekście wyraźnie postawionego pytania o bycie, dostarczającym odpowiedzi na 
pytanie o to, w jakim zakresie i horyzoncie podejmowano wcześniej problem 
bycia, jak je rozumiano i jakie były źródła właśnie takiego, a nie innego wykła-
dania go. Jej celem jest zatem z jednej strony uświadomienie sobie i określenie 
zakorzenienia własnego namysłu w dziejach, z drugiej zaś – krytyczne przyswo-
jenie tradycji filozoficznej, będące docieraniem do stojących za nią źródłowych 
doświadczeń bycia i dostosowanym do aktualnej sytuacji hermeneutycznej jej 
wyłożeniem. 
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Problem relacji między czasowością i dziejowością filozofii 
a fundamentalnością refleksji filozoficznej

Przedstawiona uprzednio charakterystyka czasowości i dziejowości filozofii 
prowadzi na gruncie myśli Heideggera do problemu ich relacji z postulowaną 
przez niego jej fundamentalnością. Przez fundamentalność rozumie się tutaj 
trzy aspekty refleksji: źródłowość – czyli docieranie do i uchwytywanie w roz-
ważaniach pierwotnej podstawy bytu, jego najgłębszych warunków możliwo-
ści, które same nie są już uwarunkowane i które wykluczają dalsze cofanie 
się w porządku zapytywania o warunki możliwości; będąca jej następstwem 
ostateczność i niepodważalność dokonywanego w refleksji określenia owych 
źródłowych warunków możliwości oraz uniwersalność – roszczenie do mniej 
lub bardziej powszechnego, intersubiektywnego obowiązywania podjętych 
rozstrzygnięć. Problem ten można wyrazić pytaniem o to, czy i w jakim za-
kresie, w kontekście czasowości i dziejowości filozofii oraz Dasein, refleksji fi-
lozoficznej, w tym w szczególności refleksji, w ramach której ugruntowuje się 
czasowość i dziejowość filozofii (przykład której stanowią rozważania samego 
Heideggera), przysługiwać może tak określony atrybut fundamentalności. 

Z jednej strony transcendentalna czasowość jest dla niemieckiego filozofa 
całokształtem struktury egzystencji, jej najgłębszym, istotowym ukonstytu-
owaniem, wyznaczającym uniwersalny horyzont wszelkiego rozumienia bycia 
i stanowiącym nieusuwalną podstawę filozofii per se (określającą przez to jej 
metafilozoficzny charakter), jak i każdego innego sposobu bycia Dasein i zwią-
zanego z nim napotykania w świecie bytu. Ze względu na to czasowość wy-
znacza – w ontologicznym obszarze warunków możliwości bytu i rozumienia 
bycia – kres zapytywania wykluczający możliwość wskazania w refleksji filozo-
ficznej jeszcze bardziej fundamentalnej struktury egzystencji, którą czasowość 
musiałaby zakładać:

Ponieważ ekstatyczno-horyzontalna jedność czasowości jest w sobie wprost samo-
projektem, a jako ekstatyczna umożliwia w ogóle rzutowanie na… i wraz z należą-
cym do ekstazy horyzontem stanowi warunek możliwości Na-co, Ku-czemu, to nie 
można już pytać, na co z kolei rzutowane są schematy i tak in infinitum. Przywoła-
ny wcześniej ciąg niejako jeden w drugim osadzonych projektów: rozumienie bytu, 
rzutowanie na bycie, rozumienie bycia, rzutowanie na czas, ma kres w horyzoncie 
ekstatycznej jedności czasowości (Heidegger 2009: 332).



54 Artur Nyczak

Czasowość stanowi tym samym samougruntowujący się, źródłowy i osta-
teczny warunek możliwości egzystencji, umożliwiający warunki możliwości 
i wszelkie możliwe sposoby bycia Dasein:

Ponieważ tym, co źródłowo umożliwiające, źródłem samej możliwości jest czas, zatem 
sam czas czasuje się jako coś wcześniejszego jako takie. Wcześniej niż wszelkie moż-

liwe Wcześniej [podkreślenie oryginalne] jakiegokolwiek rodzaju jest czas [podkreśle-
nie oryginalne], gdyż stanowi on podstawowy warunek Wcześniej w ogóle. Ponieważ 
zaś czas jako źródło wszelkich umożliwień (wszelkich możliwości) jest czym najwcze-
śniejszym, to wszelkie możliwości jako takie mają pod względem swojej funkcji umoż-
liwiania charakter Wcześniej, to znaczy a priori (Heidegger 2009: 352).

Fundamentalny charakter czasowości przekłada się  – zgodnie z przed-
stawionym wcześniej powiązaniem przedmiotowej i metafilozoficznej warstwy 
refleksji  – na fundamentalność refleksji Heideggera, która eksplikuje czaso-
wość jako posiadającą właśnie taki charakter. Jednocześnie z drugiej strony, 
charakterystyka dziejowości filozofii wskazuje na niemożność ostatecznego 
i źródłowego określenia trwałych i niezmiennych podstaw jakiegokolwiek bytu 
oraz wyklucza możliwość ponaddziejowych koncepcji filozoficznych. Na jej 
gruncie należałoby stwierdzić nieostateczność, otwartość i dziejową względ-
ność wykładni bycia zawartej w rozważaniach przywoływanego wielokrotnie 
myśliciela, w tym również tych ich fragmentów, w których ugruntowywał on 
czasowość i dziejowość jako istotę egzystencji i filozofii. 

Heidegger z owej konsekwencji dotyczącej własnych refleksji zdawał so-
bie sprawę, czemu wielokrotnie dawał wyraz (Heidegger 2009: 12; 2012: 223; 
2013: 34). Znów jednak uznanie – w tym to dokonane przez niego – dziejo-
wości rozważań składających się na twórczość wczesnego Heideggera jest moż-
liwe i zasadne tylko na gruncie tychże rozważań, ponieważ to w ich ramach 
wskazano i uzasadniono dziejowość Dasein i filozofii. Stwierdzenie to musi 
więc zakładać wykładnię bycia Dasein jako czasowości i mimowolnie potwier-
dzać niemożliwość wykroczenia poza nią. Czasowość zdaje się mimo wszystko 
stanowić ostateczny fundament refleksji filozoficznej, a dziejowość zaś uniwer-
salny, ponaddziejowy charakter filozofii8.

8 Na problematyczność tego aspektu filozofii Heideggera zwraca uwagę także Otto Pög-
geler: „Czy Heidegger chce – co zdaje się zawierać w programie ontologii fundamental-
nej albo metafizyki – dać uzasadnienie wszelkiego »tworzenia ontologii«, czy też także 
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Nie jest to problem jedynie logiczno-formalny, sprowadzający się do nie-
zgodności jednego sądu, mówiącego o fundamentalności filozofii hermeneu-
tycznej, z drugim sądem, mówiącym o dziejowości wszelkiego rozumienia 
i niemożności równoczesnego utrzymania konsekwencji tych dwóch sądów, 
a więc problem, który mógłby zostać rozwiązany na przykład poprzez lepsze 
zdefiniowanie obu pojęć i usunięcie domniemanej niezgodności. Odnosi się on 
pierwotnie i pierwszoplanowo do wewnętrznego dziania się egzystencji i możli-
wości jego refleksyjnego ujęcia. Stanowi więc zagadnienie dotyczące charakteru 
naszego doświadczenia świata, w szczególności filozoficznego sposobu bycia. 
O tyle problem relacji między fundamentalnością a dziejowością refleksji filo-
zoficznej nie może być jednoznacznie i definitywnie rozwiązany, o ile rozumieć 
przez to usunięcie samego zagadnienia do rozpatrzenia jako już nieproblema-
tycznego. Rzetelne „rozwiązanie” tego problemu jest możliwe jedynie poprzez 
jego wyraźne postawienie i dokonanie dziejowej wykładni relacji między funda-
mentalnością i dziejowością oraz ich metafilozoficznych konsekwencji.

Niemniej przedstawiony pokrótce problem, choć wyłania się z założeń 
i rozstrzygnięć wczesnego Heideggera, uzyskując na gruncie jego myśli prze-
strzeń teoretyczną, w której może się ujawnić, nie został jednak przez niemiec-
kiego filozofa wyraźnie postawiony ani też systematycznie rozważony. Tworzy 
go bowiem konflikt na gruncie relacji pomiędzy fundamentalnością i dziejo-
wością refleksji filozoficznej, które dla autora Bycia i czasu są jasne i przejrzyste: 
filozofia jako sposób bycia Dasein charakteryzuje się dziejowością, a każde ba-
danie filozoficzne jest usytuowane w danym momencie dziejowym. Elemen-
tami rozważań, które to uwzględniają, jest wykładnia aktualnego momentu 
dziejowego (sytuacji hermeneutycznej badania) oraz towarzysząca mu destruk-
cja tradycyjnych dziejów ontologii, czyli krytyczna wykładnia dziejów filozofii. 
Fundamentalność zaś zapewniona jest poprzez zwrócenie się ku najbardziej 
źródłowej płaszczyźnie życia, co umożliwia odkrycie, ujęcie i pojęciowe opra-

ta ontologia fundamentalna, jak wyraźnie mówi się we wspomnianym w §6 Sein und 
Zeit, jest sama w sobie dziejowa, »historyczna« (gdyż nie dokonuje się w niej nic innego, 
jak utrącenie przesądu dotychczasowego tworzenia ontologii, co dopuszcza do głosu 
to, co w dotychczasowym doświadczeniu bycia było zapomniane)? […] Popada [badanie 
sensu bycia – A. N.] w aporię: jeżeli czasowość i czas są tą zasadą, która ma być okaza-
na w celu zróżnicowania sposobów zachowania Dasein i charakterów bycia, to zasadzie 
tej nie można dopiero ex post przypisywać czasowości i dziejowości, historyczności, ale 
i odwrotnie: jeżeli badanie samo w sobie jest dziejowe, to czasowość bądź dziejowość 
oraz bycie-faktycznie-historyczne nie mogą pełnić funkcji ostatecznie uzasadniającej 
zasady, fundamentu wszelkiej ontologii” (Pöggeler 1990: 103).
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cowanie uniwersalnych struktur egzystencji stanowiących najgłębsze warunki 
możliwości bytu i odnoszenia się do niego przez Dasein. Jest to możliwe dzięki 
temu, iż filozofia stanowi powtórzenie ruchliwości życia / istotowego ukon-
stytuowania egzystencji, to znaczy nie jest czymś obcym życiu, ale czymś, co 
z niego wypływa i jednocześnie do niego powraca. W ten sposób dziejowość 
filozofii – jak i Dasein – zostaje w badaniu filozoficznym uwzględniona, okre-
ślona i wyeksplikowana jako dzianie się Dasein, mające u podstawy czasowość.

Heidegger uzyskuje więc płaszczyznę wskazanego problemu, lecz nie wy-
ciąga w dziełach i wykładach z lat dwudziestych w pełni z niej konsekwencji, to 
znaczy nie osiąga w spójny i systematyczny sposób rozstrzygnięcia mówiącego 
o dziejowości podstawy filozofii do zakładanej w punkcie wyjścia rozważań 
możliwości fundamentalności refleksji filozoficznej, zwłaszcza do rozważań 
składających się na jego własne wykłady i prace, w ramach których owa dzie-
jowość zostaje wyłożona i ugruntowana. W rezultacie relacje pomiędzy czaso-
wością i dziejowością filozofii a jej fundamentalnością pozostają u wczesnego 
Heideggera niedoprecyzowane i dwuznaczne.

Źródeł owej dwuznaczności należałoby upatrywać we właściwym myśle-
niu Heideggera w tym okresie dążeniu do transcendentalnego ugruntowywa-
nia bytu w refleksji filozoficznej poprzez określenie jego źródłowych warunków 
możliwości oraz przy częściowym zachowaniu – w zakresie całokształtu struk-
tur egzystencji  – tradycyjnie metafizycznego sposobu rozumienia podstawy 
jako czegoś, co w sposób trwały i niezmienny konstytuuje byt. Egzystencja 
Dasein ma bowiem charakter dynamicznego, procesualnego dziania się, ale jest 
to dynamika o trwałej i stałej strukturze, wyznaczonej przez transcendental-
ną czasowość, która pełni funkcję zbliżoną do tradycyjnej metafizycznej pod-
stawy: charakteryzuje się uniwersalnością (jest właściwa każdemu Dasein na 
przestrzeni ogółu dziejów), ostatecznością (stanowi stały całokształt struktury 
egzystencji Dasein, a więc o ile Dasein egzystuje, to jest już transcendencją 
i czasowością) oraz źródłowością (wyklucza jeszcze bardziej fundamentalne wa-
runki możliwości).

Innymi słowy, w myśli wczesnego Heideggera czasowość ma charakter 
nienaruszalnego fundamentu Dasein, sprawiającego, iż samo zapytywanie 
o fundament / warunki możliwości musi już zawsze go zakładać. Przekłada się 
to na dwoistość charakteru refleksji filozoficznej – jest ona zawsze usytuowana 
dziejowo w procesualnym dzianiu się egzystencji i sama jest ruchem tego dzia-
nia się, zarazem jej charakter jako refleksji życia o nim samym jest uniwersalny, 
a odkryty w niej fundament źródłowy i nieprzekraczalny.
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Ujęcie czasowości jako trwałego i ostatecznego fundamentu egzysten-
cji prowadzi do drugiego źródła wskazanego problemu: prymatu czasowości 
i dziejowości nad dziejami. To, że dziejowość jest podstawowym modusem 
uczasawiania się czasowości (dzianiem się egzystencji), z którego dzieje wtór-
nie wypływają i na gruncie którego kształtują się, powoduje, że sama czasowość 
i dziejowość są ponaddziejowe – nie mogą zostać w jakimkolwiek dziejowym 
momencie podważone jako zasada dziejów, tak jak dziejowość nie może pod-
ważyć czasowości jako najgłębszego sensu bycia, a zawsze go potwierdza9.

Podsumowanie

Przeprowadzona charakterystyka czasowości i dziejowości filozofii, określająca 
metafilozoficzne konsekwencje ujęcia ich jako całokształtu struktury egzystencji 
Dasein doprowadziła – przy powiązaniu jej ze sposobem rozumienia przez He-
ideggera fenomenu filozofii oraz uwzględnieniu postulowanej przez myśliciela 
fundamentalności badania filozoficznego – do problemu relacji między czasowo-
ścią i dziejowością filozofii a jej fundamentalnością. Dokonane w rozdziale przed-
stawienie tego problemu wskazuje, iż mimo że zagadnienie to powstaje na gruncie 
filozofii wczesnego Heideggera, to jego wyraźne postawienie i rozwiązanie wymaga 
pewnej jej modyfikacji czy nawet radykalizacji. Konieczność podjęcia wskazanego 
problemu i związane z tym wykroczenie poza założenia i rozstrzygnięcia zawarte 
w rozważaniach autora Bycia i czasu z tego okresu pozostaje w zgodzie z nimi sa-
mymi. Twierdzi się przecież w ich ramach, iż refleksja filozoficzna jest i powinna 
być również zawsze otwartym na możliwość nowych wykładni metafilozoficznym 
namysłem, który wymaga nieustannego ponawiania, tak, aby oddawał on aktual-
ną sytuację dziejowego rzucenia Dasein i projektowane w niej możliwości.

Takie wykroczenie dotyczyć może przede wszystkim momentów składają-
cych się na strukturę omawianego problemu, a więc fundamentalności refleksji 

9 Hans Ruin wskazuje na możliwość uczynienia prymatu czasowości nad dziejowością 
mniej jednoznacznym w kontekście późnej myśli Heideggera i wyeksponowania tego, 
że to treść egzystencjału dziejowości zawiera zalążek głównych motywów namysłu 
niemieckiego filozofa niejako po zwrocie. W konsekwencji odczytuje on czasowość 
i dziejowość jako dwa paralelne sposoby opisu wspólnej przestrzeni bycia rozumienia, 
odpowiednio abstrakcyjny i bardziej konkretny. Pokazuje on także, że egzystencjał cza-
sowości uzyskiwał swą pozycję w myśli Heideggera od 1924 roku, przejmując w swój 
obręb zagadnienia wcześniej związane z dziejowością (Ruin 1994: 145-168).
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filozoficznej, sposobu rozumienia podstawy i wykładni dziejowości. Przykła-
dowo osłabiona może zostać fundamentalność w zakresie jej uniwersalności 
i źródłowości, w szczególności zaś odnośnie do możliwości ujęcia istotowej 
struktury egzystencji Dasein (jej najgłębszych, ostatecznych warunków moż-
liwości) oraz uniwersalności przedstawionego przez Heideggera w destrukcji 
tradycji filozoficznej obrazu dziejów filozofii. Zradykalizowana może także zo-
stać dziejowość, nietraktowana już jedynie jako modus realizacji czasowości – 
adziejowej struktury egzystencji Dasein – ale jako sama istota tejże struktury. 
W tę stronę wydaje się zmierzać refleksja Heideggera po zwrocie, przechodzą-
ca z perspektywy czasowości i dziejowości egzystencji Dasein do perspektywy 
dziejów bycia i wydarzania się Dasein w ich ramach.

Podobny kierunek obiera refleksja Gianniego Vattimo, który w publi-
kacji Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii podejmuje expli-
cite wskazany problem i projektuje jego rozwiązanie, proponując rozwijanie 
ontologii pochodzenia – interpretacji rozważanego przedmiotu poprzez inter-
pretację jego dziejów  – oraz dokonując w jej perspektywie wykładni samej 
filozofii hermeneutycznej, wpisując ją w dzieje nadejścia nihilizmu (Vattimo 
2011: 11-24; 120-126). Przedstawiony powyżej problem nie jest bowiem je-
dynie kwestią wewnętrznej spójności rozważań autora Bycia i czasu, ale staje się 
jednym z centralnych zagadnień całej tradycji filozofii hermeneutycznej, której 
perspektywa myślowa jest wyznaczona przez filozoficzne dociekania wczesnego 
Heideggera (przyjmuje ona za autorem dzieła Kant a problem metafizyki mię-
dzy innymi rozumienie pojmowane jako podstawowy sposób bycia człowieka 
w świecie, dziejowość egzystencji i usytuowanie rozumienia w dziejach, po-
wiązanie przedmiotowych rozważań filozoficznych z refleksją metafilozoficzną 
i rozważaniem nad dziejami) i która stara się w konsekwencji zająć stanowisko 
pośrednie pomiędzy dogmatyzmem i absolutyzmem a arbitralnością i dowol-
nością, a więc zachować sens mówienia o podstawie przedmiotu zarazem wy-
kluczając – ze względu na dziejowość i skończoność egzystencji – możliwość 
ostatecznej i wyczerpującej jej deskrypcji.
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Heglowska refleksja czasu

CYPRIAN GAWLIK

Problem czasu w filozofii Hegla

Analiza dziejów recepcji heglizmu pozwala na sformułowanie wniosku, że wszystkie 
dotychczasowe odpowiedzi na pytanie o rolę i znaczenie czasu w filozofii Georga 
Wilhelma Friedricha Hegla w gruncie rzeczy sprowadzały się do dwu antynomicz-
nych interpretacji. Z jednej strony, według historystycznej wykładni, autor Nauki 
logiki był pierwszym myślicielem, który traktował historię – a więc czas w wymiarze 
obiektywnym – w sposób prawdziwie filozoficzny. Rozpatrywał on bowiem dzieje 
jako rozumny i całościowy proces duchowy, który przebiega zgodnie z wewnętrzną 
i eksplikowalną pojęciowo logiką, tym samym czyniąc czasowość istotnym przed-
miotem refleksji. Co więcej, zarazem zdawał sobie sprawę z niezbywalnej historycz-
ności logosu, a w rezultacie – ze ścisłej więzi pojęcia i czasu. Z tego względu zasadne 
staje się nawet mówienie o temporalnym zwrocie (temporal turn; McCumber 2002: 
56), który dokonał się w filozofii za sprawą Hegla.

Jednakże przesadny nacisk na rolę czasu w analizach niemieckiego myśliciela 
prowadzi do wniosków zniekształcających stanowisko idealizmu absolutnego, co 
można zaobserwować między innymi w dwudziestowiecznej recepcji heglizmu we 
Francji1 (Koyré 2014; Kojève 1999), która była silnie inspirowana myślą Marti-

1 Więcej na temat dwudziestowiecznego renesansu filozofii Hegla we Francji pisał między 
innymi Bruce Baugh (2003).
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na Heideggera. Charakterystyczne dla tej interpretacji antropologiczne umo-
cowanie dialektycznej koncepcji historii w kontestacyjnym i pożądawczym 
żywiole ludzkiej działalności napotykało na problem relacji pomiędzy przy-
szłościowym czasem ludzkiego praxis a posthistoryczną wiecznością pojęcia, 
skutkującym odrzuceniem Heglowskiej idei systemu jako niezgodnej z antro-
pologicznie ujętą dialektyką historii. Jak pisał Alexander Koyré:

To dlatego, że człowiek jest z istoty dialektyczny, czyli z istoty dokonuje negacji, 
możliwa jest dialektyka historii – nie! możliwa jest historia w ogóle. […] Jeśli bo-
wiem czas jest dialektyczny i tworzy się, poczynając od przyszłości, to jest – cokol-
wiek mówiłby Hegel – wiecznie niespełniony. […] Filozofia historii – a zatem filozo-
fia Hegla, „system” – byłaby możliwa, tylko gdyby historia była zakończona; gdyby 
nie było już przyszłości; gdyby czas mógł się zatrzymać (Koyré 2014: 100-101).

Z drugiej strony, wedle panlogistycznej wykładni to właśnie w filozofii Hegla 
doszło do całkowitej dewaluacji czasu jako jedynie pozoru, który został zdema-
skowany i ostatecznie unicestwiony wraz z uzyskaniem przez podmiot perspek-
tywy wiedzy absolutnej. Osiągnięcie punktu widzenia nauki w sensie Heglow-
skim – stanowiące rezultat myśli nad Fenomenologią ducha – skutkowało bowiem 
zniesieniem dychotomii podmiotu i przedmiotu, w związku z czym przezwycię-
żono fałszywe przekonanie świadomości o istnieniu obcej i zewnętrznej względem 
niej substancji. Tym samym zawiązano atemporalną perspektywę samozwrotnego 
myślenia, czyli wiecznego pojęcia (Begriff), które dotąd nieświadomie rzutowa-
ne było na sferę przedmiotową w postaci czasowego horyzontu, towarzyszącego 
wszelkim skończonym formom świadomości. Zgodnie z tym mówienie o filozofii 
po Heglu jest bezcelowe, jako że wraz z narodzinami wiedzy absolutnej – stano-
wiącej spełnienie właściwego przeznaczenia ducha, jakim jest osiągnięcie wolności 
w samopoznaniu – ginie czas, a wraz z nim i wszelka przyszłość.

Kreślenie tego rodzaju zniechęcającego obrazu właściwe jest między inny-
mi dla wykładni Heideggera, który w słynnej interpretacji relacji ducha i czasu 
w filozofii Hegla – zawartej w końcowych partiach Bycia i czasu (Heidegger 
1994: par. 82) – argumentował na rzecz tezy, jakoby koncepcja czasu autora 
Nauki logiki stanowiła jedynie kolejny wariant potocznego pojęcia czasu, któ-
rego źródłowej eksplikacji dostarczył już Arystoteles w czwartej księdze Fizyki. 
Zdaniem Heideggera, na gruncie heglizmu czas stanowi jedynie przejściowy 
moment na drodze prowadzącej do absolutu. W związku z tym w wykładach 
o Fenomenologii ducha z lat 1930-1931 doszedł on do wniosku, że mimo wy-
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raźnego zorientowania Heglowskiej interpretacji czasu na punktowe Teraz, 
charakteryzującego całą tradycję zachodniej metafizyki, prawdę czasu w tym 
systemie w istocie stanowi przeszłość:

Jak już widzieliśmy, Hegel rzeczywiście wspomina nieraz o byciu byłym (Gewesen-
sein), ale nigdy o przyszłości. Zgadza się to z tym, że przeszłość stanowi dla niego 
wyróżniony charakter czasu; czas jest przemijaniem i tym, co przemija, czymś już 
zawsze minionym (Heidegger 1997: 116)2.

Interesujące, iż jeden z kluczowych fragmentów Fenomenologii ducha, 
w którym Hegel eksplikuje relację pojęcia i czasu, może posłużyć za wsparcie 
zarówno dla pierwszej, jak i dla drugiej z przywołanych wykładni:

Czas to pojęcie samo, [czyli czyste Ja – C.G.], które istnieje [podkreślenie oryginalne] (da 
ist) i przedstawia się (sich… vorstellt) świadomości jako pusty ogląd; dlatego duch z ko-
nieczności przejawia się w czasie i przejawia się w nim dopóty, dopóki nie ujmie [podkre-
ślenie oryginalne] swego czystego pojęcia, czyli dopóki nie przekreśli (tilgt) czasu. Czas 
to zewnętrzna [podkreślenie oryginalne], oglądana czysta jaźń nieujęta [podkreślenie ory-
ginalne] przez jaźń — tylko oglądane pojęcie; ujmując samo siebie, pojęcie znosi swoją 
formę czasową, ujmuje oglądanie pojęciowo i jest pojęciowo ujętym i pojęciowo ujmują-
cym oglądaniem. – Czas jawi się więc jako przeznaczenie i konieczność ducha, który nie 
jest jeszcze w sobie doprowadzony do zakończonej postaci (vollendet), jako konieczność 
zwiększania w świadomości udziału samowiedzy, wprawienia w ruch bezpośredniości bytu 
samego w sobie [podkreślenie oryginalne], czyli formy, w jakiej substancja istnieje w świa-
domości, albo też odwrotnie – ujmując byt sam w sobie jako to, co wewnętrzne [podkre-
ślenie oryginalne] – jako konieczność zrealizowania i ujawnienia tego, co istnieje dopiero 
w sposób wewnętrzny [podkreślenie oryginalne], to znaczy dochodzenia praw, jakie ma 
do tego pewność samego siebie (Hegel 2002: 510).

Jak wynika z powyższego fragmentu, rola czasu w filozofii Hegla jest 
skrajnie ambiwalentna, co wyjaśnia antynomiczność klasycznych wykładni 
heglizmu. Z jednej strony czas stanowi tworzywo rzeczywistości ducha, jego 

2 Przekład własny za: „Hegel spricht zwar zuweilen, wie wir schon sahen, vom Gewe-
sensein, aber nie von der Zukunft. Das stimmt mit dem zusammen, daß für ihn die 
Vergangenheit ein ausgezeichneter Charakter der Zeit ist; sie ist das Vergehen und das 
Vergängliche, immer Vergangene”.
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zewnętrzne istnienie (Dasein), bez którego niemożliwa byłaby realizacja He-
glowskiego absolutu, z drugiej natomiast, wraz z osiągnięciem wiedzy absolut-
nej, forma czasowa zostaje zniesiona i porzucona przez ducha niczym zużyte 
narzędzie. Jak zauważa Andrzej Wawrzynowicz:

Według tego poglądu duch, który nie dotarł jeszcze do swojego pojęcia, z konieczno-
ści znajduje się w czasie, ale to jego bycie w czasie, uwikłanie w czas stanowi jedynie 
brak adekwatnego pojęcia o sobie samym. Ten ogólny wymiar własnego pojmowania, 
poznawania przez ducha samego siebie, który jako (niezrealizowane jeszcze) zadanie 
własnego samokształtowania stoi dopiero „przed” nim, jawi się duchowi bezpośrednio 
jako płynący niezależnie od niego (i mechanicznie odmierzający jego los) czas. Taki jest 
właśnie, zdaniem Hegla, punkt widzenia „świadomości” (naturalnej). W finale feno-
menologii podmiot ludzki przełamuje jednak ten początkowy, „zjawiskowy” punkt wi-
dzenia, to jest perspektywę ograniczonego, przejawiającego się (w czasie) ducha, i od-
słania nam „istotę” całego procesu. Jest nim dojrzałe już „pojęcie” ducha, które okazuje 
się tu zarazem tożsame z docelową wiedzą filozoficzną (Wawrzynowicz 2011: 371).

Jednakże zamiast opowiadania się za jedną z klasycznych wykładni He-
glowskiej koncepcji czasu możliwa jest jeszcze trzecia ścieżka interpretacyjna, 
polegająca na uznaniu, iż ujawniająca się tutaj dwuznaczność nie stanowi je-
dynie niedorzeczności, którą należy wyeliminować poprzez wybór jednego 
z jednostronnych punktów widzenia, lecz raczej strukturalną złożoność zako-
rzenioną w samym pojęciu czasu, którego nie sposób wobec tego sprowadzić 
wyłącznie do potocznego jego rozumienia czy też do koncepcji Arystotele-
sowskiej, jak sugeruje Heidegger. Czas byłby zatem u Hegla czymś istotnym 
i pozornym zarazem.

Podejmując się interpretacji tego dwoistego charakteru czasu, można za-
proponować odwołanie się do pojęcia refleksji, która w Nauce logiki określona 
została przez Hegla właśnie jako jednia istoty i pozoru:

Pozór jest więc istotą samą, ale istotą w pewnej określoności, a mianowicie w taki spo-
sób, że określoność ta jest tylko momentem pozoru, a istota [podkreślenie oryginalne] 
refleksyjnym skierowaniem się ku sobie samej (das Scheinen seiner in sich selbst). […] 
Istota jest w tym swoim ruchu – refleksją [podkreślenie oryginalne] (Hegel 1968: 18).

Ta specyficzna refleksyjność w największym stopniu charakteryzuje rze-
czywistą funkcję czasu w Heglowskim systemie i ma ona fundamentalne zna-
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czenie dla samej metody dialektycznej. Nie chodzi tutaj jednak o rozsądkową 
refleksję w sensie czysto formalnego myślenia, które Hegel tak gorliwie kryty-
kował, lecz o pojęcie refleksji określającej (die bestimmende Reflexion).

Kantowskie korzenie Heglowskiej refleksji określającej

Aby wyjaśnić pojęcie refleksji określającej, warto zwrócić się do kantowskiej 
teorii władzy sądzenia, ponieważ stanowi ona negatywny punkt odniesienia 
dla Heglowskiego ujęcia refleksji3. Co więcej, wbrew Heideggerowi, a w zgo-
dzie z Jacques’em Derridą (2002: 72) należy uznać, iż filozofia królewieckie-
go myśliciela wywarła decydujący wpływ również na koncepcję czasu autora 
Nauki logiki. Wystarczy krótkie spojrzenie na paragrafy poświęcone czasowi 
w Encyklopedii nauk filozoficznych, aby zrozumieć, że Hegel eksplikuje go 
w terminach Kantowskich: „Czas, podobnie jak przestrzeń, jest czystą formą 
zmysłowości albo oglądania, tym, co zmysłowe na sposób niezmysłowy (das 
unsinnliche Sinnliche). […] Czas jest tą samą zasadą, co Ja = Ja czystej samo-
wiedzy” (Hegel 1990: 273). Nie tylko zatem określa on za Kantem czas jako 
„czystą formę zmysłowości”, ale posuwa się nawet do utożsamienia go z samo-
wiedzą, co w interesujący sposób koresponduje z Kantowską teorią schematy-
zmu transcendentalnego oraz z jej interpretacją dokonaną przez Heideggera4.

Zgodnie z określeniem filozofa z Królewca, władza sądzenia stanowi 
„władzę myślenia o tym, co szczegółowe, jako o czymś podporządkowanym 
temu, co ogólne” (Kant 1986a: 24). Z tego względu można wyróżnić dwie jej 
formy: pierwszą – określającą (bestimmend), w której sądzenie przebiega od 
danego z góry pojęcia ogólnego do szczegółowego przedstawienia naoczne-
go, oraz drugą – refleksyjną (reflektierend), gdzie z kolei sądzenie wychodzi od 
szczegółowego przedstawienia i dopiero szuka dla niego pojęcia. Sąd określa-
jący dostarcza obiektywnego poznania przedmiotu, natomiast sąd refleksyjny 
posiada jedynie podmiotową ważność i przypomina tym samym subiektyw-
ną interpretację, która o rozważającym podmiocie mówi więcej, niż o samym 

3 Zagadnienie genezy Heglowskiej teorii refleksji porusza w sposób rzetelny i inspirują-
cy Marcin Pańków w pracy Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej 
(2014). Autor ten nie tematyzuje jednak problematycznej relacji pomiędzy refleksją 
i czasem, która stanowi główny przedmiot niniejszych rozważań.

4 Mowa o dziele Kant a problem metafizyki.
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przedmiocie. Z tego względu Kantowska dychotomia odpowiada mniej więcej 
Dilthey’owskiej opozycji wyjaśniania i rozumienia. Co istotne – a na co trafnie 
zwraca uwagę Gilles Deleuze – władza sądzenia nie stanowi tak naprawdę żad-
nej samodzielnej władzy, ale złożoną aktywność angażującą za każdym razem 
wiele władz – i to zarówno w realizacji empirycznej, jak i transcendentalnej 
(Deleuze 1999: 94-96).

Warto najpierw rozważyć przypadek czystego teoretycznego sądu okre-
ślającego, stanowiącego temat Krytyki czystego rozumu. Ten transcendentalny 
użytek władzy sądzenia, dokonywany w ramach spekulatywnego zainteresowa-
nia rozumu, polega na apriorycznym zastosowaniu czystych pojęć intelektu do 
zjawisk. Dopiero dzięki niemu wszystkie kategorie otrzymują przedmiotową 
ważność, czyli realne znaczenie. Okazuje się jednak, że choć to intelekt doko-
nuje w tym wypadku sądzenia, to warunkiem tej apriorycznej subsumpcji jest 
pośrednicząca aktywność wyobraźni transcendentalnej, uzmysławiającej czyste 
pojęcia intelektu, czyli dokonuje ich schematycznej hipotypozy. Schematyzm 
twórczej wyobraźni to nic innego, jak uczasowienie kategorii. Jedynie dzięki 
niemu mogą one posiadać jakiekolwiek odniesienie przedmiotowe, czyli sens. 
To właśnie ta mediacyjna funkcja niezmysłowo zmysłowego tworzywa, jakim 
jest czas, umożliwia realizację określającego użytku władzy sądzenia. Kant do-
konał następującej konkluzji:

Otóż transcendentalne określenie czasowe (Zeitbestimmung) jest o tyle jednorodne 
z kategorią (która stanowi jego jedność), że jest ogólne i opiera się na [pewnym 
– C.G.] prawidle a priori. Jest ono zaś z drugiej strony o tyle jednorodne ze zja-
wiskiem, że czas jest zawarty w każdym empirycznym przedstawieniu tego, co 
różnorodne. Dlatego zastosowanie kategorii do zjawisk staje się możliwe za po-
średnictwem transcendentalnego określenia czasowego, które jako schemat pojęć 
intelektu pośredniczy przy podporządkowywaniu drugich [zjawisk – C.G.] pierw-
szej [kategorii – C.G.] (Kant 1986b: 289).

Z analogiczną sytuacją spotykamy się w przypadku hipotypozy symbo-
licznej, do której dochodzi w ramach refleksyjnego zastosowania władzy sądze-
nia omawianego przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia. Również tutaj można 
mówić o przedstawieniu unaoczniającym, lecz w tym wypadku prezentacja 
dotyczy pojęć rozumowych, czyli idei, którym żadna naoczność nie może od-
powiadać w sposób w pełni adekwatny. Z tego względu refleksyjna władza 
sądzenia nie dokonuje uzmysłowienia pojęcia za pomocą bezpośredniego oglą-
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du, ale czyni to jedynie pośrednio, na podstawie analogii do niej, czyli – jak 
mówił oświeceniowy myśliciel – poprzez przeniesienie refleksji o przedmiocie 
danym w naoczności na odrębne od niego pojęcie rozumowe (Kant 1986a: 
302). Jako przykład podał on między innymi przedstawienie maszyny jako 
symbolu państwa despotycznego. Natomiast sama różnica między schematem 
a symbolem ujęta została przez niego w sposób następujący:

Wszelkie dane naoczne, podkładane pod pojęcia a priori, są więc albo schemata-
mi, albo symbolami, z których pierwsze zawierają bezpośrednie, a drugie pośrednie 
przedstawienia unaoczniające pojęcia. Pierwsze czynią to drogą demonstrowania, 
a drugie za pośrednictwem analogii (do której używa się także empirycznych danych 
naocznych). Władza sądzenia dokonuje tu podwójnej czynności: pierwsza polega na 
zastosowaniu pojęcia do przedmiotu zmysłowej naoczności, a druga na zastosowaniu 
samego tylko prawidła dokonywania refleksji nad tą naocznością do zupełnie innego 
przedmiotu, którego pierwszy jest tylko symbolem (Kant 1986a: 300).

Oznacza to, że w przypadku refleksyjnej władzy sądzenia mamy do czy-
nienia z ruchem o przeciwnym zwrocie do sądu określającego, a więc nie tyle 
z zastosowaniem pojęcia do naoczności, co raczej z literalną refleksją naoczno-
ści ku pojęciu. Natomiast w wypadku czystego sądu refleksyjnego dochodzi 
wobec tego nie tyle do uczasowienia pojęcia, którym jest transcendentalny 
schemat, zwany przez Kanta „określeniem czasowym” (Zeitbestimmung), ile 
raczej do upojęciowienia czasu, które symetrycznie do Kantowskiego nazew-
nictwa należałoby określić mianem „refleksji czasowej” (Zeitreflexion).

Kant odmawiał transcendentalnemu używaniu rozumu przedmiotowej 
ważności, twierdząc przy tym, że w swych wnioskach ulega on dialektycznemu 
pozorowi i wikła się w antynomie (Kant 1986b: 280-281). Hegel uznał jed-
nak, że u podstaw owej negatywnej dialektyki odnaleźć można pewien wymiar 
pozytywny, którego autor Krytyki czystego rozumu nie dostrzegł przez ograni-
czony charakter swojej perspektywy poznawczej i leżące u jej podłoża przesądy. 
Jednym z nich jest właśnie dychotomia określającej i refleksyjnej władzy są-
dzenia, która, zdaniem Hegla, stanowi jedynie wtórny przejaw ich pierwotnej 
rozumowej jedności.

Idea refleksji określającej, która jest wynikiem przezwyciężenia wskazanej 
dychotomii, przyświecała całemu projektowi dialektyki spekulatywnej i leżała 
u podstaw Heglowskiego pojęcia absolutu rozumianego jako „refleksyjne kie-
rowanie się ku sobie w innobycie” (Hegel 2002: 23). Natomiast ukrytym wa-
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runkiem jej realizacji jest swoista czasowość, na którą składają się dwie formy 
czystej hipotypozy, to jest transcendentalny schemat i symbol5. Aby uzasadnić 
ową tezę, należy zgłębić dialektykę świadomości w Fenomenologii ducha.

Temporalna dialektyka świadomości

Według określenia Hegla, fenomenologia ducha jest „nauką o doświadczeniach 
świadomości” (Hegel 2002: 69), którą należy rozumieć jako przedstawienie 
drogi kształtowania się stanowiska nauki, czyli właściwie jako dialektyczną 
dedukcję absolutu. Z tego względu jej przedmiotem uczyniona zostaje świa-
domość w całym zakresie jej przejawiania się, a więc w całokształcie następują-
cych po sobie ograniczonych form wiedzy, które dopiero na końcu ukształtują 
wiedzę absolutną. Czytamy zatem:

Szereg form, które świadomość przechodzi na tej swojej drodze, stanowi raczej szcze-
gółową historię kształtowania się [podkreślenie oryginalne] (Bildung) samej świado-
mości w naukę. […] Z tego punktu widzenia można je uważać za drogę naturalnej 
świadomości dążącej do wiedzy prawdziwej albo też za drogę duszy, która przechodzi 
przez szereg swych ukształtowań […], by przez wszechstronne doświadczenie samej 
siebie mogła dojść do poznania tego, czym jest sama w sobie, i  – oczyszczona  – 
wznieść się do poziomu ducha (Hegel 2010: 15-16).

5 Teza zawarta w niniejszych rozważaniach jest dość zbieżna ze stanowiskiem Cathe-
rine Malabou, która w The Future of Hegel. Plasticity, Temporality, Dialectic twierdzi, że 
wewnątrz Heglowskiego systemu operatywny jest dwoisty proces temporalizacji, na 
który składają się dwa typy czasowości, pochodzące odpowiednio z epoki greckiej 
i nowoczesnej. Stanowisko to streściła w publikacji Plastyczność u zmierzchu pisma. 
Dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja w następujący sposób: „Istota pierwszej negacji, 
pierwszego »nie«, jest więc zdaniem Hegla grecka; negacja ta zakorzenia rzecz w samej 
sobie i określa w ten sposób jej osadzenie, jej »ethos«, nawyk albo »hexis« – jest pracą 
ustanawiania obecności. Drugie »nie«, o chrześcijańskiej proweniencji, polega nato-
miast na wyjściu z siebie, na eksterioryzacji albo »alienacji« (Entäußerung) tej samej 
rzeczy – jest pracą dekonstytucji i poświęcenia obecności; poświęcenia, którego pojęcie 
ma wyraźnie chrystusowy charakter. Czasowość ściśle spekulatywna, w ramach której 
obecność powraca do samej siebie na bazie własnej alienacji, jednoczy ową podwójną 
czasowość, oba kierunki – zwyczajowy i kenotyczny [podkreślenie oryginalne] – tradycji 
zachodniej” (Malabou 2018: 38). Choć Malabou również odnosi się do terminologii Kan-
towskiej, w tym do pojęcia hipotypozy, ujęcie właściwe autorowi niniejszego rozdziału 
zasadniczo rozmija się z jej linią argumentacyjną. W tym miejscu nie jest jednak możli-
we nawiązanie szczegółowej polemiki ze stanowiskiem francuskiej filozofki.
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Swoistość tego przedsięwzięcia polega na tym, że świadomość – stanowią-
ca przedmiot Fenomenologii ducha – niejako dokonuje owego badania na sobie 
samej. Wynika to ze specyfiki Heglowskiego pojęcia doświadczenia, w którym 
wyróżnić można trzy momenty strukturalne. W każdej bowiem świadomości wy-
stępuje moment wiedzy, czyli bytu dla świadomości, do którego się ona odnosi, 
oraz moment prawdy, a więc bytu samego w sobie, który istnieje poza tym odnie-
sieniem. Jedno i drugie zawarte jest jednak wewnątrz świadomości, dlatego może 
ona je ze sobą porównywać. Gdy okazuje się, że wiedza nie odpowiada przedmio-
towi, świadomość zmienia swoją wiedzę, aby uczynić ją zgodną z przedmiotem. 
Tym samym zmienia się jednak sam przedmiot, ponieważ z istoty przynależy on 
do tamtej wiedzy i wraz z nią ulega zniesieniu. Refleksyjne zwrócenie się świa-
domości ku własnej wiedzy o przedmiocie sprawia, że dokonuje się swoiste „od-
wrócenie świadomości” (Hegel 2010: 24). W wyniku tego odwrócenia powstaje 
nowa postać świadomości, w której przedmiotem staje się teraz złożony konstrukt 
„bytu samego w sobie dla świadomości [podkreślenie oryginalne]” (Hegel 2010: 
25). Wraz z nowym przedmiotem pojawia się również nowa forma wiedzy, która 
ponownie wymaga porównania z przedmiotem et cetera.

Aby jednak dialektyka ta miała charakter refleksji określającej, a tym sa-
mym posiadała rzeczywiście naukową naturę, potrzebny jest jeszcze trzeci ele-
ment struktury doświadczenia, którym jest „byt dla nas”, czyli perspektywa 
podmiotu Fenomenologii ducha, którego funkcję pełni czytelnik. Z perspektywy 
świadomości widoczny jest bowiem zawsze jedynie bezpośredni rezultat jej od-
wrócenia, czyli nowy przedmiot, który nie zawiera w sobie własnej genezy – ta 
bowiem dokonuje się zawsze, jak pisał Hegel, „za plecami świadomości” (Hegel 
2010: 25). Jedynie dzięki jednostkom śledzącym ową dialektykę świadomości 
możliwe jest zachowanie zapośredniczenia w pamięci i nadanie tym samym re-
fleksji charakteru określającego, czyli przedmiotowo konstytutywnego, gdyż:

[…] nowy przedmiot powstaje przez odwrócenie świadomości samej. Ten sposób 
rozpatrywania sprawy jest naszym dodatkiem, dzięki któremu kolejny szereg do-
świadczeń poczynionych przez świadomość wznosi się do poziomu procedury na-
ukowej, ale nie istnieje dla świadomości samej, która jest przedmiotem naszych roz-
ważań (Hegel 2010: 24).

Natomiast warunkiem możliwości, na którym wspierała się ta dialektyka, 
jest wewnętrzna refleksyjność czasu określona w Encyklopedii nauk filozoficznych 
jako „bycie-w-sobie (Insichsein), będące bezwzględnie wychodzeniem-poza-sie-
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bie (Aussersichkommen)” (Hegel 1990: 273). Jedynie dzięki czystej schematyzacji 
i zwrotnej symbolizacji, jak można powiedzieć korzystając z terminologii Kan-
towskiej, możliwa jest bowiem konstytucja wewnętrznej różnicy świadomości, 
a więc realizacja figury „bycia w innym u samego siebie”. Hipotypozy te przyjęły 
u Hegla postać, po pierwsze, eksterioryzacji pojęcia w formie czasowego hory-
zontu przedmiotowości oraz, po drugie, jego zwrotnej refleksji ku sobie, zwanej 
przez niemieckiego myśliciela „wyzewnętrznieniem wyzewnętrznienia” (Hegel 
2002: 517). Dzięki tej immanentnej zewnętrzności czasu, który rozpościerając 
się na wszelki przedmiot pozostaje zarazem podmiotem, wszelka pozornie obca 
treść świadomości stanowi jedynie produkt refleksji. Czytamy, iż:

Celem tego następowania po sobie jest objawienie głębi, a głębią tą jest absolutne po-
jęcie [podkreślenie oryginalne]; tym samym to objawienie jest znoszeniem głębi du-
cha, czyli jego rozciągłością [podkreślenie oryginalne] (Ausdehnung), negatywnością 
tego istniejącego w sobie Ja – będącą jego wyzewnętrznieniem i wyzbyciem się siebie, 
czyli [jego – dopowiedzenie oryginalne] substancją – oraz jego czasem, [z tym – do-
powiedzenie oryginalne], że wyzewnętrznienie to w sobie samym wyzewnętrznia się 
i w ten sposób w swojej rozciągłości istnieje również w swojej głębi, [w postaci – do-
powiedzenie oryginalne] jaźni (Hegel 2002: 517).

Czas przypomina więc lustro, w którym każdy kolejny obraz okazuje się 
jedynie odbiciem ducha wpatrującego się w samego siebie. Przy czym dostrze-
żenie swego oblicza w przedmiocie nie skutkuje jeszcze rozpoznaniem praw-
dziwej natury czasu, ale po prostu uznaniem kolejnego pozoru za istotę rze-
czywistości. I jest tak dopóty, dopóki duch nie dojrzy samego siebie w czystym 
horyzoncie refleksyjności, a tym samym nie zbije lustra, którym jest czas. Tak 
więc dopóki nie zrozumie, że jedynym pozorem jest tak naprawdę sama idea 
różnicy pozoru i istoty, to znaczy do chwili, gdy

Gnając siebie ciągle naprzód ku swojej prawdziwej egzystencji, świadomość osią-
gnie wreszcie szczebel, na którym pozbędzie się złudzenia (Schein), że jest obarczona 
czymś obcym, czymś, co tylko istnieje dla niej i tylko jako coś, co jest inne; innymi 
słowy, osiągnie szczebel, na którym zjawisko (Erscheinung) będzie identyczne z isto-
tą, a przedstawienie drogi doświadczeń świadomości będzie od tego punktu pokry-
wać się z właściwą nauką o duchu. A wreszcie, kiedy świadomość sama ujmie swoją 
własną istotę, określi przez to naturę samej wiedzy absolutnej (Hegel 2010: 25-26).
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Aby to osiągnąć, niezbędny jest jednak udział refleksji określającej, która 
dokonywana jest z perspektywy bytu dla nas. Tylko dzięki niej kolejne postaci 
świadomości jawią się jako rzeczywisty postęp samowiedzy, a cały ten refleksyj-
ny proces nabiera sensu drogi kształtowania się świadomości w naukę. Pojawia 
się wobec tego pytanie, jaka czasowość charakteryzuje refleksję bytu dla nas, 
skoro już od początku Fenomenologii ducha dokonywana jest ona z punktu 
widzenia nauki, a więc z perspektywy, którą świadomość ma dopiero osiągnąć.

Odpowiedź można znaleźć na końcu całej dialektyki fenomenolo-
gicznej, gdy ustanowiona zostaje perspektywa wiedzy absolutnej. Znosząc 
różnicę między prawdą i wiedzą, świadomość wznosi się do poziomu nauki 
i utożsamia się z refleksją bytu dla nas, czyli z samym podmiotem nauki 
o doświadczeniach świadomości. Oznacza to, że refleksja określająca dzieli 
swój charakter czasowy z wiedzą absolutną, a więc z perspektywą powstającą 
w wyniku zniesienia samego czasu.

Skoro jednak czas okazuje się być wewnętrzną duszą dialektyki realizują-
cej mechanizm refleksyjnego kierowania się ku sobie, to i moment zniesienia 
czasu można zinterpretować jako w istocie czasowy. Jeśli zniesienie różnicy 
świadomości wymaga od ducha rozpoznania samego siebie w czystym hory-
zoncie czasowym, a dialektyka samowiedzy wspiera się na refleksyjnej funkcji 
czasu, to jedynym sposobem osiągnięcia perspektywy wiedzy absolutnej oka-
zuje się uczasowienie samego czasu, czyli zreflektowanie go w nim samym, co 
przywodzi na myśl odzwierciedlanie lustra w lustrze albo – z uwagi na wiązanie 
przez Hegla czasowości ze skończonością – protestancką ideę „śmierci śmierci” 
(Hegel 2007: 309) omawianą przez niego w Wykładach z filozofii religii6.

Heglowskie pojęcie wieczności

Podstaw do temporalnej interpretacji wiedzy absolutnej jako rezultatu „znie-
sienia czasu w obrębie czasu” (Schiller 1972: 97) dostarczył sam Hegel, który 
w Encyklopedii nauk filozoficznych wyraźnie krytykował abstrakcyjne rozumie-

6 Pojawia się tam konkluzja: „Bóg umarł, bóg jest martwy – jest to najstraszniejsza myśl, 
że wszystko, co wieczne, wszystko, co prawdziwe, nie istnieje, że w Bogu [podkreślenie 
oryginalne] jest sama negacja [podkreślenie oryginalne]; […] lecz następuje teraz odwró-
cenie [podkreślenie oryginalne] [Umkehrung]; mianowicie Bóg zachowuje się w tym pro-
cesie, a tym [procesem – C.G.] jest tylko śmierć śmierci” (Hegel 2007: 308-309).
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nie wieczności jako prostej negacji czasu i wyobrażanie jej sobie na sposób 
pozaczasowych zaświatów:

Lecz pojęcie wieczności nie może być brane w sensie negatywnym, jako abstrakcja od 
czasu, tak żeby wieczność istniała niejako poza czasem. A już na pewno nie w takim 
sensie, iż miałaby ona następować po [podkreślenie oryginalne] czasie; wtedy bowiem 
wieczność stałaby się przyszłością, jednym z momentów czasu (Hegel 1990: 274).

W tym samym miejscu, w dopisku – którego brak w polskim przekładzie 
Encyklopedii – wieczność określona zostaje jako „pojęcie czasu”, któremu przy-
sługuje jedynie czyste bycie:

Lecz w swoim pojęciu czas sam jest wieczny, ponieważ jego pojęcie nie jest ani teraźniej-
szością (Jetzt), ani jakimkolwiek innym czasem, lecz czasem jako takim (Zeit als Zeit). 
Jego pojęcie, jak każde pojęcie, jest tym, co wieczne, i dlatego jest też absolutną obecno-
ścią (absolute Gegenwart). Wieczności ani nie będzie, ani nie było; ona jest [podkreślenie 
oryginalne]. Dlatego trwanie różni się od wieczności tym, że stanowi jedynie relatywne 
zniesienie czasu, natomiast wieczność jest nieskończonym, to znaczy nie relatywnym, ale 
zreflektowanym ku sobie trwaniem (in sich reflektierte Dauer) (Hegel 1986: 50)7.

Na tej podstawie Heidegger uznał w wykładach o Fenomenologii ducha, że 
Heglowska koncepcja stanowi dokładne odwrócenie jego głównej tezy z Bycia 
i czasu. Zamiast utrzymywać, że „istotą bycia jest czas (the essence of being is 
time)”, Hegel uznaje, iż „istotą czasu jest bycie (Being is the essence of time)” 
(Heidegger 1988: 145). Z tego powodu, zdaniem Heideggera, czas znajduje 
się poza Heglowskim absolutem. Wydaje się jednak, że w świetle Nauki logiki, 
w której opozycja istoty i pozoru została przezwyciężona, teza ta jest fałszywa. 
Należałoby więc raczej uznać, że Hegel opowiadał się za refleksyjną tożsamo-
ścią bycia i czasu, którą sam określił jako „zreflektowane ku sobie trwanie (in 
sich reflektierte Dauer)” (Heidegger 1988: 145).

7 Przekład własny za: „Aber die Zeit selbst ist in ihrem Begriffe ewig; denn sie, nicht ir-
gendeine Zeit, noch Jetzt, sondern die Zeit als Zeit ist ihr Begriff, dieser aber selbst, wie 
jeder Begriff überhaupt, das Ewige und darum auch absolute Gegenwart. Die Ewigkeit 
wird nicht sein, noch war sie; sondern sie ist. Die Dauer ist also von der Ewigkeit darin 
unterschieden, daß sie nur relatives Aufheben der Zeit ist; die Ewigkeit ist aber unend-
liche, d. h. nicht relative, sondern in sich reflektierte Dauer”.
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Ten swoisty charakter refleksyjnej wieczności przysługuje całemu syste-
mowi idealizmu absolutnego, co potwierdzał jego autor, gdy charakteryzu-
jąc naturę metody dialektycznej, pisał w zakończeniu Nauki logiki, że „każde 
określenie (Bestimmung) jest pewnym refleksyjnym skierowaniem się ku sobie 
(Reflexion-in-sich). Każdy nowy szczebel wychodzenia na zewnątrz siebie [pod-
kreślenie oryginalne], to znaczy dalszego określania, jest także wchodzeniem 
w siebie (In-sich-gehen), a większa rozpiętość jest w równym stopniu wyższą 
intensywnością” [podkreślenie oryginalne] (Hegel 1968: 799). W tym kolistym 
ruchu metody wyraźnie uwidacznia się temporalny mechanizm dwoistej hipo-
typozy, to jest wewnętrznej zewnętrzności czasu, na której wspiera się refleksja 
określająca. Pozwala to uznać, iż refleksyjna czasowość stanowi immanentną 
duszę dialektyki spekulatywnej jako takiej. Na fakt ten zwraca uwagę również 
Derrida, stwierdzając w jednym z przypisów do Ousia i gramme, że:

Czas jest istnieniem [podkreślenie oryginalne] okręgu i okręgu okręgów, o którym 
jest mowa przy końcu Logiki. Czas jest kolisty, ale jest też tym, co w ruchu okręgu 
kolistość ukrywa […]. „Czyste pojęcie ujmujące pojęciowo siebie samo” jest więc 
czasem, a dokonuje się jednak jako zatarcie czasu. Zawiera czas. […] Czas zostaje 
zniesiony już w chwili, kiedy postawimy kwestię jego sensu, kiedy ustawiamy go 
w relacji do ukazywania się, prawdy, obecności, istoty w ogóle [podkreślenie orygi-
nalne]. Zatem kwestia, jaką stawiamy, jest kwestią spełniania się [podkreślenie ory-
ginalne] czasu. Być może to właśnie dlatego nie ma innej możliwej odpowiedzi na 
pytanie o sens lub o bycie czasu niż ta, która pojawia się na końcu Fenomenologii 
ducha: czas jest właśnie tym, co zaciera (tilgt) czas. Ale to zatarcie jest pismem, które 
pozwala czytać czas i podtrzymuje go poprzez znoszenie. Tilgen to także Aufheben 
(Derrida 2002: 83).

Gdyby w świetle powyższych ustaleń pokusić się o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie postawione w Byciu i czasie o to, jakie jest „ontologiczne źródło 
negatywności” (Heidegger 1994: 401), która to negatywność stanowiła jego 
zdaniem „podstawowe określenie” (Grundbestimmung) filozofii Hegla (He-
idegger 1993: 6), to należałoby uznać – częściowo po myśli Heideggera, a czę-
ściowo przeciwko niej – że źródłem tym jest specyficznie rozumiana czasowość 
zawiązująca się w wyniku refleksji samego czasu (Reflexion der Zeit). Swoisty 
charakter tego źródła pociąga jednak za sobą z konieczności jego niereduko-
walną nieźródłowość, podważając tym samym podstawę, u której spoczywa 
Heideggerowskie pytanie. Jak trafnie zauważa Derrida, temporalność Heglow-
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skiej wieczności wyklucza bowiem możliwość ontologicznej pierwotności cza-
su (Derrida 2002: 74), ponieważ pomyślana jest ona w horyzoncie refleksji, 
w której różnica źródła i kresu uległa już zatarciu, albowiem:

Dzięki […] naturze metody nauka przedstawia się jako zamknięty w sobie okręg 
[podkreślenie oryginalne], w którego początek – w prostą podstawę – zapośredni-
czenie wplata znowu koniec. Okręg ten jest przy tym okręgiem okręgów [podkreśle-
nie oryginalne]. Każdy bowiem pojedynczy człon [zapośredniczenia – C.G.], jako 
żywy człon metody, jest refleksyjnym skierowaniem się ku sobie (Reflexion-in-sich), 
które – ponieważ kieruje się z powrotem do początku – jest zarazem początkiem 
nowego członu (Hegel 1968: 802).
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Metonimie pamięci. 
Rzecz jako narzędzie retoryki memorycznej

DOROTA UTRACKA

Od blisko czterech dekad obserwuje się dynamiczny rozwój badań nad pa-
mięcią, pojmowaną jako wielość form ekspresji i wielogłosowość dyskursów. 
Można powiedzieć, że pamięć stała się nośną i pojemną formą aktywności in-
telektualnej, artystycznej, społeczno-kulturowej, politycznej i medialnej, która 
służy rozstrzyganiu racji między dziedzictwem i wartościami a temporalnym 
statusem teraźniejszości. Jednym z kluczowych i wciąż otwartych problemów 
podejmowanych przez współczesną pamięciologię jest kwestia reprezentacji 
przeszłości, szukania możliwości jej opisania i odczytania. Spór nad różnicą 
między mówieniem o historii a mówieniem o pamięci od początku skupia się 
wokół figur symbolizacji, alegoryzacji, semiotyzacji, metaforyzacji czy wresz-
cie – typów reprezentacji indeksalnej, która podnosi metonimię do rangi fi-
gury zastępstwa, narzędzia konceptualizacji pamięci, rozpoznawalnego stylu 
mówienia o kodach przeszłości oferującego estetykę autentyczności. Frank 
Ankersmit przyznaje wręcz, że metafora, jako fundament pisarstwa historycz-
nego, nie jest w stanie udźwignąć tego, co nienazywalne. W związku z tym 
w mowie zapośredniczonej miejsce metafory zastępuje metonimia, zapobiega-
jąca pojęciowym zawłaszczeniom. Dzieje się tak dlatego, że:

dyskurs pamięci jest dyskursem „wskazującym” (indexical), zwraca uwagę lub wska-
zuje przeszłość, otacza ją, ale nigdy nie próbuje do niej wniknąć. […] Metonimia 
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faworyzuje zwykłą bliskość, szanuje wszystkie nieprzewidywalne wypadki naszych 
wspomnień […], wskazuje na ruch ku temu, co się zdarza […], ma cechę łączenia 
sieci skojarzeń zależnych od naszych osobistych doświadczeń (Ankersmit 2002: 164-
166).

Metonimia pozostawia wreszcie pole do różnicujących się porządków wi-
dzenia i rozumienia przeszłości, co – zgodnie z myśleniem kognitywistów – 
czyni metonimię procesem myślowym polegającym na łączeniu różnych figur 
konceptualnych w obrębie jednej dominanty (Cuber 2013: 16). Otwarta na 
kreacyjną moc języka i nieodporna na jego retoryczną opresyjność pamięć kar-
mi się tym, co dotykalne, konkretne, materialne. Właśnie za sprawą chwytu 
zamienił dyskurs pamięci szuka form uspójniania przeszłości, wyrażając nie-
jako swój bunt przeciw zastanemu porządkowi nazywania. Przyjęty w poniż-
szych rozważaniach sposób rozumienia pojęcia metonimii niech zilustrują sło-
wa Rolanda Barthesa, który w znakomitym studium nad twórczością Marcela 
Proustem pisał:

Metafora i Metonimia. Metafora określa każdą wypowiedź, która pyta: „Co to jest? 
Co to znaczy?” […]. Metonimia natomiast […]: „Co łączy się z tym, co mówię? Co 
powoduje epizod, który opowiadam?” […]. Każde zdarzenie w życiu może wywołać 
bądź to komentarz (interpretację), bądź opowieść, która nada mu jakieś narracyjne 
„przed” i „po”: interpretować to wejść na drogę krytyki, myśleć nad teorią, być prze-
ciw Sainte-Beuve’owi, wiązać zdarzenia i wrażenia w pewną ciągłość, […] krok po 
kroku splatać opowieść (Barthes 1998: 280-281).

W duchu tych racji metafory reistyczne traktowane będą jako nośniki 
znaczeń, generatory sensów kulturowych poddawanych interpretacji. Meto-
nimię zaś uznać należy za taki rodzaj zdarzenia tekstowego, które – pozostając 
otwarte na różnorakie interpretacje – ma przede wszystkim za zadanie wska-
zywać, odsłaniać narracyjny potencjał nazywania, ruchu znaczeń i skojarzeń, 
jakie dyktuje pamięć, a także – co najważniejsze – bronić ów proces nazywania 
przed opresją pojęciowości. Retoryka oparta na przesunięciach substytucyj-
nych stara się nie zawłaszczać przeszłości – sprzyja takim kontekstualizacjom, 
które pozostają wolne od zhierarchizowanych i skonwencjonalizowanych po-
rządków znakowo-symbolicznych, idąc w stronę znaczeń przygodnych, osobi-
stych, jednostkowych.
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Rzecz jako nośnik pamięci: memory studies
a projekt humanistyki nieantropocentrycznej

O ile kategoria pamięci sytuowana jest w centrum refleksji humanistycznej, 
wpisując się w istotę pytań o conditio humana, o tyle już – integralnie związana 
z pamięcią – sfera materialności i bytowości odsyła, niejako machinalnie, do 
tego, co nie-ludzkie, nie-podmiotowe, nie-subiektywne. W tym duchu Elisa-
beth Grosz napisała o rzeczach, iż są „lustrem ukazującym wszystko to, czym 
nie jesteśmy” (Grosz 2001: 167-169). Uznaje ona swoistość rzeczy jako „punkt 
przecięcia czasu i przestrzeni, miejsce czasowego przewężenia i przestrzennego 
umiejscowienia” (Grosz 2001: 167-169). Amerykańska badaczka posthumani-
stycznej teorii podmiotowości, nobilitując obszary cielesnej konstytucji ludz-
kiego „ja”, kontestuje niejako noumenalny charakter przedmiotu, pośrednio 
wpisując ich osobliwy status w obszar ludzkiej zdolności pamiętania.

Laurent Olivier pisze natomiast o swoistej „konkretyzacji” przeszłości 
w artefaktach, proponując kategorię „obiektu pamięci”, rozumianego jako 
„jednostka, w której zarejestrowała się pamięć jakiegoś momentu czasu” (Oli-
vier 2008: 198). Zakorzeniona w rzeczach pamięć czasu może jednak sprzy-
jać ich autonomizacji, wzmagając swoisty nomadyzm bytów przedmiotowych 
uwolnionych niejako spod kontroli człowieka. Rzecz na wolności nabywa jed-
nak zdolności rozpraszania i destabilizacji struktur memorycznych, potęguje 
ich fragmentaryczność i nietrwałość, a nierzadko także zamyka drogę do od-
czytania kodów przeszłości.

Dlatego właśnie wymienieni tu zwolennicy kulturowego upodmiotowie-
nia materii bronią tezy, iż antropocentryczne czytanie rzeczy – jako forma re-
presji i poznawczego zawłaszczenia – winno ustąpić miejsca kodeksom „etyki 
przedmiotowej/etyki rzeczy” (Zalewska 2014: 450), otwartej na empatyczny 
i dialogowy styl odbioru, poddając rewizji tradycyjny porządek myślowy opar-
ty na opozycji uduchowiony człowiek–bezduszna materia. Dzięki perspekty-
wie etycznego czytania materialności rzecz może być w pełni postrzegana jako 
medium służące dialogowej i pogłębionej komunikacji z rzeczywistością mi-
nioną, ale – co nie pozostaje bez znaczenia – komunikacji człowieka z nim sa-
mym, z tym, co w fenomenologii trwania za Martinem Heideggerem nazywa 
się byciem w świecie. Niemiecki filozof, pokazując rzecz jako funkcję bliskości 
bytu, pozwala wykazać (po raz kolejny) metonimiczny charakter przedmiotów. 
Na ten aspekt w filozofii Heideggera zwraca uwagę Hanna Buczyńska-Gare-
wicz. Według niej, dla autora Bycia i czasu „rzecz jest ważna nie sama przez 
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się, nie jako oddzielny byt, ale przez swój związek z czymś poza nią i czymś 
znacznie szerszym niż ona sama”, dlatego „zostaje ona określona jako prze-
świt, jako miejsce jasności, miejsce […], gdzie widoczność sięga poza rzecz 
samą” (Buczyńska-Garewicz 2006: 109-110). A zatem epifanie przedmioto-
we, jako wejście w „duchową świątynię rzeczy”, to doświadczenie arcyludzkie, 
które winno być odczytane i rozpoznane. Bowiem „Przyjąć rewelację bycia 
może tylko człowiek, tylko poprzez ludzkie myślenie prawda wychodzi na jaw” 
(Buczyńska-Garewicz 2006: 114).

Hermeneutyka rzeczowości autora Znaków drogi utwierdza zatem w przeko-
naniu, że bez zmaterializowanej identyfikacji, bez substancjalności doświadczeń 
przeszłości ludzka pamięć okazuje się niemożliwa. Konkretyzowana w świadec-
twach, dokumentach, relikwiach, artystycznych i nieartystycznych projekcjach, 
w swej celowości i aktywnym oporze wobec przyspieszonego marszu historii pa-
mięć czyni rzeczy swoistymi wspornikami trwania, elementami praktyk kome-
moratywnych czy wreszcie mediami pozwalającymi na uwidocznienie i uciele-
śnienie śladów przeszłości jako form trwania w czasie. Zgodzić się można zatem 
co do tego, że przedmioty pozwalają pamiętać i bez względu na uwarunkowania 
kulturowe, aksjologiczne czy polityczne „są nośnikami pamięci, zarówno w sen-
sie metaforycznym, jak i dosłownym” (Zalewska 2014: 448).

Aktualizowana przez współczesną antropologię codzienności praktyka 
badawcza, kładąc nacisk na ponowne umiejscowienie przedmiotu w przestrze-
niach ludzkiego doświadczenia, pokazuje, że kultura pamięci częściej ujawnia 
się jako zapis pamięci rzeczy niż zapis myśli czy idei (Sulima 2000: 28-29). 
Nowa hermeneutyka przedmiotowości stara się niejako na nowo objaśniać 
naturę człowieka, który w poszukiwaniu utożsamienia znajduje siebie zapo-
średniczonego przez to, co wobec niego zewnętrzne. Ten kierunek filozofii 
kultury rozwija się zgodnie z przekonaniem, że „autointerpretacja i doświad-
czenie samego siebie dokonują się za pośrednictwem innych ludzi i rzeczy. 
Droga do wewnątrz wymaga punktu oparcia na zewnątrz” (Plessner 1988: 86). 
Świat społeczny, opisywany świadectwami kultury materialnej, znajduje swe 
uzasadniania w projektach tak zwanej humanistyki nie-antropocentrycznej 
(Domańska 2009: 9-21), zakładającej zwrot ku rzeczom jako równoprawnym 
formom istnienia, korelatom praktyk pamięci kulturowej, badania tożsamości 
lokalnych, antropologicznych mikrohistorii, działań społecznych i zachowań 
ekonomicznych czy aktów psychologiczno-behawioralnych. Stąd droga my-
ślenia o rzeczach prowadzi od nieruchomego świata materii w stronę wiedzy 
społecznej i humanistycznej (Rakowski 2008: 5-8). 
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Pamięć i tożsamość – jako kluczowe repozytoria ludzkiej podmiotowo-
ści – niejako naturalnie zapełnione są rzeczami spełniającymi rolę metonimii 
kulturowego uniwersum oraz objawiającymi się jako palimpsest historii świa-
tów minionych, rekwizyt(y) utraconych wartości, pamiątka ciągłości aksjo-
logicznych kodów, a wreszcie jako znak wzorów i modeli duchowości ludzi 
poszukujących siebie. Probierzem ludzkiego samostanowienia są współegzy-
stujące z człowiekiem fragmenty świata materialnego. Jak pisał Krzysztof Po-
mian, „dla samego siebie człowiek jest całością samowystarczalną; ujmowany 
z zewnątrz okazuje się on wszakże częścią większej całości” (Pomian 1973: 7). 
Wpisanie humanosfery w rzeczosferę może być traktowane jako pewien rodzaj 
reifikacji rozumianej tu jako proces przekazywania cząstki osobowości (ducho-
wości) rzeczom dla utrwalenia sposobu własnego istnienia w przedmiotach. 
Zdaniem Andrzeja Nowickiego, tak rozumiana

reifikacja człowieka jest jednocześnie homonifikacją rzeczy  – humanizacją świata 
materii, gdzie rzecz – dzieło ludzkiej pracy jest przez swą trwałość cywilizacyjną, więź 
z człowiekiem – tekstem kultury, co poszerza kategorię homo in rebus o wymiar – 
cultura est homo in rebus (Nowicki 1991: 78-80).

Perspektywa ta pozwala postrzegać rzeczy jako geny (kulturowe i tek-
stowe zarazem) utraconych wartości. Kulturowy wymiar rzeczy uznakowionej 
i umistycznionej w drodze emocjonalnego, metafizycznego, intymnego z nią 
kontaktu daje możliwość odczytania wpisanego w rzecz kodu kultury. To czyni 
je swoistymi ikonami reprezentacji doświadczeń  – zarówno jednostkowych, 
jak i kolektywnych, doświadczeń całych formacji kulturowych.

Relacja człowiek-materia opiera się na „modelach relacji symetrycznych” 
(Krajewski 2008: 13), które z kolei określają sieć interakcji społecznych. Jakość 
i przebieg interakcji określa działanie przedmiotów. Kierunek refleksji związa-
nej z antropologią rzeczy przesuwa punkt ciężkości z logos na res. W swym od-
wrocie od konstruktywizmu eksponuje sprawczą i performatywną siłę przed-
miotów, które – w myśl koncepcji Brunona Latoura, Alfreda Gella, Marcela 
Maussa czy Bjørnara Olsena – stają się „społecznymi sprawcami, aktywnymi 
aktorami zdarzeń przyczynowych, co pozwala zrewidować dotychczasową dy-
chotomię przedmiot-podmiot” (Domańska 2008: 33-36).

Aktywność rzeczy w służbie spraw ludzkich podnosi także Andrew Jo-
nes, zauważając, iż czytanie kodów pamięci zbiorowej nie jest możliwe bez 
udziału rzeczy. Jego zdaniem ten rodzaj pamięci można bowiem potraktować 
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jako „wzajemne oddziaływanie lub dynamikę między ludźmi a rzeczami” (Jo-
nes 2003: 83). Pozostaje zatem zgodność wobec faktu, że ludzka egzystencja, 
czasowość, pamięć, tożsamość, komunikacja i mniej lub bardziej prozaiczna 
codzienność uwikłane są w przedmiotowość, gdyż to w niej i poprzez nią kon-
stytuuje się i utrwala społeczeństwo, zasady i wartości kultury z jej trwaniem 
i ewolucją (Blumer 2007: 5-24; Edensor 2004: 173-210).

Słuszności tych racji dowodzą studia nad materialnością, pokazujące rela-
cję między społecznym życiem rzeczy a konsumpcją, technologią a kulturą ma-
terialną, materialnością jako tekstem i cielesnością. W tym nurcie badań jedną 
z kluczowych kategorii jest pojęcie „obiektyfikacji, rozumianej jako proces, 
w ramach którego ludzie konstytuują się poprzez rzeczy” (Domańska 2008: 
39), przez co „znaczenia, jakie nadajemy rzeczom, są wmontowane w pro-
ces nadawania sensu naszemu życiu” (Domańska 2008: 39). Rzecz ma zatem 
walor socjalizujący, wiąże ludzi z pamięcią miejsc, cementuje relacje, animuje 
aksjologiczny wymiar conditio humana, dookreśla sferę ludzkiej tożsamości.

Arjun Appadurai i Igor Kopytoff udowadniają, że cyrkulacja rzeczy, swo-
isty transfer przedmiotów tworzą ciągi nakładających się na siebie biografii 
rozwijanych w czasie. Autor Kulturowej biografii rzeczy wykazuje znaczące 
podobieństwa między biografiami ludzi i rzeczy oraz podnosi kwestię wielo-
aspektowości takich biografii, co pozwala umieścić jego projekt w kontekście 
pamięci zbiorowej i jednostkowej, zapośredniczonej przez opowieści przed-
miotowe. Kopytoff traktuje biografię rzeczy narracyjnie, na wzór nowocze-
snej biografii człowieka. Jeśli konstruktem tejże biografii staje się pamięć – to 
nowoczesny przedmiot nabywa niejako własną tożsamość za sprawą pamięci 
formy materialnej i pamięci zewnętrznej ludzi z tym przedmiotem związa-
nych (Klekot 2008: 193). Biografizacja świata materialnego staje się w ten 
sposób częścią dyskursów posttraumatycznych i postzależnościowych, a tym 
samym elementem artystycznych praktyk upamiętniania i przepracowywania 
doświadczeń pourazowych (Gosk 2014: 71-83). Podobną drogę badania prze-
szłości za pośrednictwem mikrohistorii przedmiotowych proponuje Andrew 
Jones, który przeciwstawia się pragmatycznemu ujęciu rzeczy, opowiadając się 
za teorią „biografii i losów artefaktów”, które (w różnych fazach swej użytecz-
ności) kreują modele tożsamości społecznych, służąc do tworzenia i umacnia-
nia relacji międzyludzkich (Jones 2003: 84).

Omawiając założenia humanistyki nieantropocentrycznej w jej ukierun-
kowaniu na przemodelowanie refleksji o przeszłości, Ewa Domańska zauważa, 
że „urzeczenie rzeczami” przemienia się obecnie w „dyskurs Innego” (Domań-
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ska 2006: 46). Metodologiczny projekt autorki Historii egzystencjalnej znajduje 
swe pogłębienie w pojęciu „fakturyzacji historii”. Domańska pisze, że „podczas 
gdy w okresie dominacji nurtów poststrukturalistycznych mówiło się o tek-
stualizacji przeszłości, teraz […] powinniśmy raczej mówić o jej »fakturyza-
cji«, mając ma myśli pewną jej materialność, rzeczowość, a nie zdarzeniowość” 
(Domańska 2012: 80). Warto pamiętać jednak, że nielinearna i nie-językowa 
narracja rzeczy, w jej wymiarze semiologicznym i dyskursywnym, pozostaje 
wciąż aktualną kwestią badawczą antropologii przedmiotoznawczej (Barański 
2007: 41-47). Zatem kultura rzeczy to – mimo krytyki tekstualizmu – także 
sfera praktyk retorycznych, badanie form przedstawiania i reprezentacji. Rzecz, 
nie tracąc swej materialności, „może być czytana jako ikona, symbol, metafora, 
znak czy system znaków, odnosząc się do systemów kulturowych zróżnicowań 
i klasyfikacji, stanowiąc materialne konkretyzacje tych ostatnich” (Krajewski 
2008: 131).

Pamięć i rzeczy – porządek dyskursów

Istotą objaśniania obecności rzeczy w tekstach literackich zmagających się z tru-
dem tekstualizacji różnych form pamięci jest wskazanie fundamentalnej zależ-
ności między rzeczą a słowem, przedmiotem a sferą écriture, bytem materialnym 
a znaczeniami, planami i sposobami językowego przedstawiania przeszłości. 
Problem reprezentacji pozostaje bowiem wciąż żywym aspektem badania za-
równo mechanizmów dyskursu memorycznego, jak i  – mocno z nim sprzy-
mierzonego  – dyskursu reistycznego. By określić ich zależności i możliwości 
przedstawiania, należy wpierw odwołać się do Michela Foucaulta, który w roz-
ważaniach nad rekonstrukcją sposobów percepcji świata postulował stworzenie 
alternatywnego horyzontu widzenia i odczuwania, odkrycie prawdy nagiego 
doświadczenia niezniekształconego przez język. Autor Słów i rzeczy chce ów 
świat nagiego doświadczenia (l’empirique), a raczej świadomość świata nieznie-
kształconą przez ludzkie formy jej oglądu (positivités) ukazać jedynie pośrednio, 
poprzez rekonstrukcję tych właśnie form. Odkryć w nich bowiem można – jak 
twierdzi Foucault – „fundamentalne kody danej kultury, rządzą[ce – D.U.] jej 
językiem, formami poznania, […] jej wartościami, hierarchią jej działań” 
(Foucault 2006: 44-66).

Właśnie tu otwiera się przestrzeń czytania relacji między słowem a rzeczą, 
które to relacje zdradzają swój charakter samozwrotny. Dla jednych rzecz stwa-
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rza mowę, wciągając podmiot w dialog ze sobą, dla innych stwórcą rzeczy jest 
język (Kuźma 2000: 15-29). Heidegger utrzymywał, iż „słowo zapewnia bycie 
rzeczy”, a „mowa stanowi domostwo bycia” (Heidegger 1996-1997: 17). Tak-
że amerykański filozof i logik Willard Van Orman Quine w publikacji Słowo 
i przedmiot pisał o poznaniu rzeczy „za pośrednictwem skutków wywieranych 
przez nie na nasze receptory zmysłowe”, a w konsekwencji na procesy pamięci 
(Quine 1999: 7). Wojciech Karasek, widząc w przedmiotach „ostatni material-
ny (zmysłowy) argument na istnienie świata” (Karasek 1984: 17), przypomina 
stanowisko francuskiego reisty, Francisa Ponge’a, który – jak pisze Karasek – 
„w sporze między rzeczą a słowem, przedmiotem a ideą, egzystencją a esencją 
opowiada się po stronie rzeczy” (Karasek 1984: 17). Z kolei Jacques Derrida 
na pytanie o sens ziemskiego istnienia odpowiada, iż racje życia odnajdujemy 
w pamięci rzeczy doznawanych, co zdaje się odwracać prawdę o mowie rzeczy, 
bowiem – jak zauważa dalej filozof – „to nie rzeczy rozmawiają ze sobą, to ludzie 
rozmawiają o rzeczach i poza człowieka wyjść nie można” (Derrida 1988: 308).

Zgodnie z metodologicznym projektem poetyki doświadczenia, zapropo-
nowanym przez Ryszarda Nycza, tekst kulturowy działający w obrębie praktyk 
memorycznych traktowany jest jako obszar zapośredniczeń, sprzężeń zwrot-
nych „ludzkiego z pozaludzkim, konceptualno-językowego z doznaniowo-
-afektywnym; splotu tego, co hybrydyczne i nietożsame” (Nycz 2012: 140). 
Chodzi bowiem – jak pisał uczony – „o uwzględnienie wiedzy pre – i poza-
kognitywnej, obejmującej nie tylko sferę idei, rozumienia i samowiedzy, ale 
także obszar emocji, aintelektulnych doznań oraz nawyków zmysłowych, by 
na powrót odnaleźć się w języku, przemienić je w doświadczenie dyskursywne” 
(Nycz 2012: 140-141).

Istotnym pryzmatem dla prezentowanych tu rozważań jest także zapro-
ponowana przez Krzysztofa Pomiana kategoria semioforów, czyli przedmiotów 
materialnych (widzialnych, postrzeganych zmysłowo), które zostają niejako 
wyłączone ze swej pragmatycznej funkcji na rzecz funkcji semiotycznej. Se-
miofory, złożone z nośników i znaków, generują własny język, system znaczeń, 
związanych z szeroko rozumianą pamięcią (historyczną, kulturową, indywidu-
alną, zbiorową), więcej – z kulturą zarówno materialną, jak i duchową. Jako 
przedmioty dwoiste, fizyczne i semiotyczne, mogą być badane przez pryzmat 
materii i znaczenia. Choć nie każda rzecz jest semioforem, to zależnie od jej 
semiotycznego potencjału, może nim być, tak jak semiofor może ponownie 
uzyskać status rzeczy (Pomian 2006: 101-125). Wspomniana tu semiotyzacja 
odnosi się do ogólnokulturowego zasobu znaczeń. Ten aspekt filozofii rzeczy 
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warto uzupełnić o perspektywę myślową, wedle której życie w świecie przed-
miotów może generować refleksyjną postawę jednostki konstytuującej w nim 
swój subiektywny mikrokosmos. Obrońcą tej postawy jest Marc Gottdiener, 
który przekonuje, że choć

rzeczy stają się nośnikami znaczeń codziennej praktyki człowieka, [to – D. U.] nie 
można postrzegać znaczenia jedynie w perspektywie języka, tekstu, gdyż do reguł 
języka nie sposób sprowadzić ludzkich działań czy rzeczy, które człowiek wytwa-
rza i którymi się posługuje. [Komunikację człowiek-rzecz  – D. U.] cechuje tryb 
sygnifikacji […] niejako bez słów, poza ustanowioną wprzód intencją i konwencją 
(Barański 2007: 336).

Zgodnie z tym stanowiskiem można zaryzykować stwierdzenie, że pamięć 
znaków przedmiotowych, kumulowana mimowolnie i przedrozumowo, stano-
wi często w narracjach memorycznych wartość prymarną wobec pamięci zna-
ków kultury, a ściślej mówiąc, pierwsze dopełniają znaczenie i funkcję drugich. 
W ten sposób pamięć tworzy w tekstach kultury rodzaj rzeczywistości zaszy-
frowanej, a tekst jawi się jako medium pamięci. Memorystyka literacka współ-
tworzy w ten sposób spójny system retoryki, za sprawą której historia (indywi-
dualna, społeczna, zbiorowa) znajduje swe reprezentacje w rzeczach, a narracje 
motywowane kodami pamięci rzeczy mają zdolność tworzenia specyficznej 
tekstury czy architektury zapisu literackiego. Przyjmując zatem założenie, że 
zarówno literackie, jak i nieliterackie dyskursy memoryczne w mniejszym lub 
większym stopniu zbudowane są na estetycznej, filozoficznej, aksjologicznej 
i narracyjnej eksploracji świata przedmiotów, na potrzeby proponowanych tu 
rozważań uznajemy komplementarność pamięciologii i przedmiotozofii czy 
też relacyjność lub samozwrotność dyskursu memorycznego i dyskursu re-
istycznego. 

Pierwszy służy objaśnianiu reguł literaturyzacji procesów pamięci. W jego 
obszarze mieszczą się metanarracje na temat fenomenu trwania, prób i me-
chanizmów jego tekstualizacji. Zasadnicze płaszczyzny metajęzykowych ko-
munikatów narracyjnych to opis relacji pamięci wobec aktu mówienia oraz 
zależności między naturą wspominania a regułami komponowania czy dekom-
ponowania większych struktur tekstowych. W dyskursie memorycznym waż-
ną kwestią pozostaje rekonstruowanie przeszłości, rozumiane jako myślenie 
i odczuwanie reminiscencyjne, rozpatrywane wobec architektoniki ich zapisu 
jako swoistej tekstury pamięci. Zróżnicowane formy omawianego dyskursu 
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pokazują, że zdeterminowany aktem wspominania proces twórczy opowiada-
ne historie czyni historią opowiadania i opisem stosowanej metody twórczej, 
której reguły zdają się nie istnieć zewnętrznie, poza tekstem, ale są niejako 
ustalane na oczach czytelnika. Autoinstrukcje spisywania przeszłości, funkcjo-
nujące w rozproszeniu, przy pozorach rozbijania materii opowiadania, speł-
niają w istocie funkcje porządkujące, spajające to, co stanowi z natury rzeczy 
sfragmentaryzowaną tkankę narracji o świecie wydobytym z pamięci. Tu skon-
frontować się trzeba z porządkiem narracyjnym stanowiącym określony rytm 
retoryki memorycznej.

Drugi rodzaj dyskursu, skupiony na obecności rzeczy i szczególnej for-
mie mówienia rzeczami, pokazuje, w jaki sposób przedmiot służy wyrażaniu 
i objaśnianiu określonego kulturowo uniwersum. Dyskurs reistyczny odsłania 
dramat przemiany stanów rzeczy, przenikanie przez powierzchnię zjawisk do 
środka (ontologia przedmiotu), wstępowanie w rzecz dla uchwycenia praw-
dy świata w imię prawdy o istnieniu własnego „ja”. Tak ukształtowana mowa 
zapośredniczona scala porządek rzeczywistości zobrazowanej w tekstach, 
które, tworzone zgodnie z regułą pamięci, ze swej istoty przybierają charak-
ter fragmentaryczny. Rozpatrując rzeczy jako znaki i nośniki świata wartości, 
nietrudno wskazać ich rolę w budowaniu specyficznych form przedstawiania, 
opartych między innymi na tak zwanej poetyce detalu, retorycznych funkcjach 
amplifikacji, enumeracji czy wreszcie tworzeniu struktur narracyjnych dają-
cych się określić jako reifikcje i reinarracje pamięci.

Retoryka memoryczna: rzecz a językowe formy przedstawiania

Bogactwo wieloaspektowych badań skupionych na relacji rzecz-pamięć skła-
nia do stawiania pytań: czy i jak rzecz pamięta, jak rzecz jest pamiętana, a jak 
i dlaczego ulega zapomnieniu, czy jest pomocna w pamiętaniu, a jeśli tak, 
to dlaczego. Przyjęty tu kierunek rozważań skłania także do pytań o to, jak 
rzecz strukturalizuje tekst i jak wpływa na jego retoryczno-narracyjny porzą-
dek, w jaki sposób koresponduje z literaturyzacją form pamięci, jak je określa 
i przekształca.

Dyskurs naukowy, skupiony na kulturowej roli przedmiotów, zaświadcza 
coraz częściej, że wyraziście zaznaczona obecność żywiołu reistycznego stanowi 
element szerszego procesu przemian w literaturze, sztuce i filozofii dwudziesto-
wiecznej. Przywołany wcześniej Foucault w badaniach nad relacją między sło-
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wem a rzeczą pokazał diachroniczny proces przemian, zauważając, że w episte-
mie reprezentacji język oddzielił się od rzeczy, stał się przejrzysty, reprezentował 
przedmiot, zaś wiek dziewiętnasty sprawił, że język sam stał się przedmiotem, 
zakorzeniając się w podmiocie i jego działaniu (Foucault 2006: 29-140; 227-
272). Można więc stwierdzić, że o ile na gruncie języka literatury i jego prze-
mian modernistyczny porządek wielkich narracji przypisywał rzeczom raczej 
funkcje służebne, opisowe i mimetyzujące, to ponowoczesne modele opowia-
dania proponują coś odwrotnego, stawiając rzecz w centrum prezentowanego 
świata. Tu pozornie niedynamiczna i ustatyczniająca tok narracyjny rzecz dzia-
ła i reprezentuje działanie. Materialny szczegół włączony w tkankę tekstu staje 
się nierzadko energetycznym zaczynem dynamiki narracyjnej, nośnikiem zna-
czeń uniwersalnych, a także spoiwem rozproszonego i nielinearnego toku opo-
wieści. Przez to rzeczy służyć mogą scaleniu pamięci tekstu i pamięci zapisanej 
w tekście. W artystyczno-literackich ujęciach to właśnie rzeczy wyposażone 
są w nowy sposób przedstawiania, wyrażający się w uznaniu innowacji po-
znawczych, poszukiwań ontologicznych, semiotycznych czy aksjologicznych, 
których znaczenie, jako naddaną wartość tekstu, zdają się zapośredniczać. 

Można zatem zgodzić się z tezą, że rzecz w wielorakich formach bytu 
materialnego stanowi rodzaj ontologicznego uniwersum, swoiste medium 
przekazu i odczytywania rozmaitych wymiarów i poziomów w strukturze tek-
stu, znaczenia rzeczy zaś okazują się pochodną „sposobu czytania” – swoistego 
„stylu odbioru” (Czapliński 2000: 209). Rzecz wypełniająca narrację swoistym 
kodem wspólnego języka ludzi i przedmiotów zaczyna istnieć – ujmując pro-
blem za Nyczem – „na sposób tekstowy, wyzwalający tym samym konteksty 
odczytań. Przedstawiane przez nią komunikaty czynią z rzeczy tekst przed-
stawiający” (Nycz 1995: 330-331). Wtórne operacje znakowe dotyczące rze-
czy-komunikatu „wyznaczają czytającemu zadanie uświadamiania sobie istoty 
dokonywanych operacji przedstawiania, […] odbioru rzeczy przez przykła-
danie do niej zmiennych perspektyw i punktów widzenia” (Czapliński 2000: 
209; 212). Twórca może zatem nadać rzeczy autonomiczne znaczenie weryfi-
kowalne tylko w granicach konkretnego dzieła lub zespołu dzieł, a odbiorca 
w lekturze tekstowej obecności rzeczy może sięgać do dostępnych mu stylów 
odbioru, różnicując tym samym obszar kontekstów wpisanych w korpus zna-
czeń kulturowych. 

Badania nad tekstową obecnością rzeczy dowodzą, że może się ona róż-
norako artykułować, zaznaczając swą rolę w ewoluowaniu nowoczesnych form 
mimetyzmu. Przemysław Czapliński w swych – mimo upływu czasu wciąż ak-
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tualnych – diagnozach metodologicznych wykazał, iż rzecz, jawiąc się jako „te-
mat, problem, wyzwanie opisowe, osobny wątek, bohater, a nawet dominująca 
zawartość świata przedstawionego” (Czapliński 2000: 207), najczęściej wystę-
puje jako medium historii indywidualnych i zbiorowych, współtworząc tym 
samym specyficzny język literatury otwartej na kulturę pamięci. Można zatem 
potwierdzić, że rzecz w dobie kryzysu podmiotu zaczęła pełnić rolę swoistego 
„ja” dyskursywnego. Po pierwsze – mówiąc sobą o sobie, mówi o człowieku, 
po drugie – jest uczestnikiem dialogu, współtworząc epistemologiczne modele 
widzenia świata. Funkcjonuje jako wątek narracyjny, typ retoryki, nabierający 
nierzadko charakteru negocjacji, traktatu filozoficznego, rozprawy, wywodu 
paranaukowego, ustalającego i opisującego wspólny język ludzi i przedmiotów. 
Co niezwykle ważne, zaczyna tworzyć język tego, o czym się mówi, przez co 
metajęzyk rzeczy i metajęzyk pamięci reistycznej współtworzą metajęzyk lite-
ratury.

Tekstotwórcza wartość rzeczy służy powstawaniu form określanych jako 
reinarracje. Stają się one komponentem poetyk pamięci, wzmacniając funk-
cjonalną obecność dyskursu eseistyczno-memorycznego. W ten sposób rze-
czy stają tekstowymi nośnikami pamięci w dyskursach filozoficzno-estetycz-
nych, ontologicznych, epistemologicznych, temporalnych, autobiograficznych 
i personalistyczno-tożsamościowych, kulturologiczno-antropologicznych czy 
wreszcie – metaliterackich. Jako część, lecz i szczegół rzeczywistości, rzecz jest 
nie tylko przekaźnikiem pamięci, ale wyjściowym i istotnym planem rekon-
strukcji jej całości, co znajduje swe odzwierciedlenie w spoiwach narracyjno-
-kompozycyjnych, różnych formach uobecniania rzeczy przez język. Tu istotną 
płaszczyzną odczytań jest realność tekstowa rzeczy wobec jej autonomii nar-
racyjnej. Już sam kontekst mówienia o „rzeczy w sobie” wyzwala obecność 
mówienia dyskursywnego, którym rządzi serialna powtarzalność figur i regu-
larność jednostek pewnej praktyki nazywania. Ów system reguł, bliższy meta-
forze niż metonimii, wyzwala funkcję tworzenia „tkanki semantycznej” i „ma-
trycy sensów” (Kalaga 2001: 139). 

Wszechobecność rzeczy sprzyja procesom poszerzania narracyjnych prak-
tyk memorycznych o elementy eseju, rozprawy bądź traktatu filozoficznego. 
Powtarzalność ujęć rzeczy w kolejnych asocjacjach pamięci nadaje przedmio-
tom rolę spoiwa tekstualnego, łączącego różne fragmenty narracyjnych po-
rządków w ciągi i serie przedstawień. Taki rodzaj tekstowej artykulacji bytów 
materialnych filozofia ekspresji ujmuje w postaci obrazu „tkaniny zbieżnych 
lub rozbieżnych serii, sieci dróg, które prowadzą od wielu punktów bezpośred-
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nich poprzez serię w kierunku jakiegoś przedstawienia” (Colli 2005: 82-83). 
Zdaniem Giorgio Collego, „to ekspresja, czyli instrument utrwalania konsty-
tuuje substancję, gdyż czyni aluzję do czegoś ukrytego. Świat […] jest więc 
jako substancja ekspresją czegoś nieznanego, […] hipotezą, interpretacją, uza-
sadnioną poprzez pierwotny mechanizm pamięci” (Colli 2005: 81).

Znakiem rozpoznawczym memorycznych struktur narracyjnych jest 
uobecniona przez rzecz aktywna pamięć ciała, która – jak twierdzi Thomas 
Fuchs – „staje się siatką doświadczeń, wrażeń, nie reprezentując przeszłości, 
lecz ją reinscenizując. W rozpoznawaniu cielesnym mamy do czynienia z po-
łączeniem przeszłości i teraźniejszości w jednorodną jakość czasową” (Fuchs 
2006: 168-170). Wspomnienia skrywają się więc we wrażeniach cielesnych 
i domniemanych, ukrytych treściach zmysłowych. Całość takich cielesno-e-
mocjonalnych przeżyć wraz z zawartymi w nich wspomnieniami i znaczeniami 
badacz określa „implikatorami sensu” lub „zasobnikami sensowności”, stano-
wiącymi „punkty węzłowe pamięci cielesnej. […] Historia życia wsiąka w nie 
w sposób zagęszczony, generując nowe usensownienia osobowej ciągłości” 
(Fuchs 2006: 170-171). Nie sposób zaprzeczyć także tezie, iż bytowy status 
ludzkiej cielesności wydaje się dziś być niewystarczający i niejednorodny. Czło-
wiek wnika w przedmioty, stapia się z nimi, stale przesuwając granicę między 
rzeczą a własnym organizmem. 

Cielesno-zmysłowy wymiar rzeczy odsyła do roli pamięci afektywnej w jej 
związkach z performatyką i sensualnością procesów memorycznych. Kulturowe 
teorie afektu integralnie związane są z tym, co deiktyczne i emotywne, użycza-
ją one głosu przedmyślowym, asymbolicznym kodom pamięci mimowolnej. 
W studiach nad Proustem Gilles Deleuze udowadnia, że nasycenie pamięci 
emocjami sprawia, iż powtórzona i naznaczona prawem różnicy przeszłość 
staje się teraźniejszością w formie esencjonalnej. Dyskursywno-intelektualny 
klucz poznania czyni zatem zmysłową, afektywną pamięć mimowolną niejako 
służebnym kodem, zindywidualizowanym pryzmatem widzenia i odczytywa-
nia semiotycznie uporządkowanych kodów sztuki, budując między nimi sieć 
wielopoziomowych zależności. Za autorem Logiki sensu można przyjąć, iż „pa-
mięć mimowolna pojawia się w funkcji znaków zmysłowych, zostaje przez owe 
znaki zapisane w rzeczach bezpośrednio wywołana” (Deleuze 2000: 54-55).

Innym znaczącym wyróżnikiem poetyki pamięci rzeczy jest ich mnoże-
nie oraz poddawanie inwentarza przedmiotowego deskrypcyjnej kumulacji. 
Wydaje się, że nieskończona ilość przedmiotów staje się swego rodzaju nar-
racyjno-retoryczną reakcją na masowe upowszechnianie się wzorców kultury 
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szybkości. Rzecz w tekście prawie zawsze sprzyja retardacji, zatrzymywaniu 
czasu, każe się cofnąć, wymusza niejako procesy memoryzacji, a za nimi – pro-
ces wartościowania tego, co przedmiot unaocznia i przywołuje. Prowokowane 
obecnością rzeczy kontekstualne układy odniesień generują opowieść, piętrzą 
jej dyskursywną złożoność, co służy metonimizacji świata opisywanego, ale 
również jego waloryzacji. W ten sposób rzecz-znak staje się zapośredniczeniem 
„związków pomiędzy zmieniającym się wystrojem przedmiotowym ludzkiego 
życia a jego wartościami” (Czapliński 2000: 219). Ponadto rekwizyty przed-
miotowe (jako skrótowe i maksymalnie skondensowane informacje o posta-
ciach) budują składający się z metonimicznych cząstek wzór, model, którego 
powtarzalność w tekście zawsze staje się znakiem osoby lub typów osobowych. 
Co ważne, nie chodzi tu o pewnego rodzaju redukcję antropologiczną, wręcz 
przeciwnie – opis świata ludzkiego zapośredniczony przez rzeczy sprzyja indy-
widualizacji, bowiem – jak trafnie zauważa Monika Brzóstowicz – „wskazuje 
na niepowtarzalny ślad, jaki pozostawiamy na używanych przez nas sprzętach, 
narzędziach, na każdym drobiazgu” (Brzóstowicz 2000: 240). Indywidualiza-
cja przedstawiania ludzi i rzeczy zasilana jest sensualnym kodem nazywania 
i nominalizacją opisu, opartego na poetyce intymnych kluczy komunikacji.

Rozważając semiotyczną funkcję rzeczy występujących na prawach nie-
malże niezależnych bytów tekstualnego przedstawiania, warto podkreślić, iż 
rzeczy istniejące jako znaki, symbole czy nawet teksty kultury zostają dookre-
ślone siecią kontekstów, indywidualną symboliką, własną tekstową legendą. 
„Osobny” porządek znaczeń przypisany „przedmiotom-enigmom” – jak nazy-
wa je Jerzy Jarzębski (2006: 161) – nadaje im status samodzielnych jednostek 
semantyczno-narracyjnych, węzłów kompozycyjnych, spoiw tekstualnych czy 
też, jak można by rzec, reistycznych podmiotów dyskursywnych. Skoro rzecz 
„uszlachetnia dopiero ciągłość percepcji, czyli wielość relacji z ludźmi, z tymi 
wszystkimi, którzy na przestrzeni czasu rzecz dotykali dłońmi, myślą, słowem” 
(Jarzębski 2006: 161), to można mówić tu także o ciągłości nazywania, a za-
tem o dialogu intertekstów jako wzajemnym przenikaniu się różnych teksto-
wych i kulturowych reprezentacji rzeczowości. 

Ten trop myślowy rozwija dalej badacz pisząc o historii zapisanej w rze-
czach mających zdolność przedstawiania bądź to statycznych, bądź dynamicz-
nych form pamięci (Jarzębski 2006: 165). Spiętrzone enumeracje budują z ka-
talogów rzeczy zestroje i narracyjne „krajobrazy znaczące”, służąc eliminacji 
reguł czasowości i dziania oraz retardacyjnemu podkreślaniu statyki bytu. Owa 
trwałość materii odtwarzanej we wspomnieniu poddawana jest ustawicznie 
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prawu przemiany, procesom wiecznego błądzenia czy ucieczki. Dlatego sta-
tyczność i bezczasowość, wzmacniana mechanizmem enumeracji i opisu deik-
tycznego, zestawiana jest zazwyczaj z reistyczną symboliką, właściwą opisowi 
świata jako przepływu rzeczy, ich ruchu w czasie i w przestrzeni. W ten sposób 
ruch sąsiaduje z bezruchem, statyka z procesualnością. 

Co więcej, tak trudny do okiełznania i ogarnięcia pamięcią czas najlepiej 
zamyka się w rzeczach, gdyż „istnieją one zwykle bardziej trwale niż używający 
ich ludzie. Trwając jednak, zmieniają swoje odniesienie do innych rzeczy, do 
ludzi i ogólniej – do stanowiącej dla nich tło – kultury materialnej” (Jarzębski 
2006: 155). Przez swą trwałość bronią nas przed błądzeniem w labiryntach 
pamięci, gdyż – jak pisze Marek Zaleski – „bez względu na to, jak nasza pa-
mięć wykrzywia obraz przeszłości albo go wyzłaca, wszystkie rzeczy pozostaną 
nieodwołalnie takie, jakie były” (Zaleski 1996: 14). Rzeczy funkcjonują zatem 
jako formy petryfikacji temporalności, „mowa” i „zapis” przemijania, niczym 
„zegar świata dają orientację w upływie czasu” (Jarzębski 2002: 96). 

W tym miejscu warto zapytać także o relację między dyskursem reistycz-
nym a kodami nostalgii. Czy rzecz wprzęgnięta w pamięć nostalgiczną służy 
obiektywizacji obrazów przeszłości, czy wręcz przeciwnie  – przemawia jako 
idealna, sakralna, metafizyczna cząstka tożsamości jej właściciela? Czy orga-
nizuje porządek przedstawiania, czy staje się raczej narzędziem tekstualiza-
cji doświadczenia memorycznego? Zależnie od typu pamięci uwiecznionej 
w tekstach i funkcji, jaką spełnia w nich pamięć nostalgiczna, można mó-
wić zarówno o kreacyjnej roli przedmiotów wpływających na model poetyk 
nostalgicznych, jak i o ich roli służebnej wobec narracyjnych mechanizmów 
przedstawiania. Ponieważ pamięć narratora-nostalgika zawsze będzie fragmen-
taryczna i niespójna, pamięcią wyobrażeń i marzących, miejsce rzeczy w tego 
typu projekcjach jest szczególne. Rzecz w narracjach nostalgicznych funkcjo-
nuje nierzadko jako zalążek większej całości, jej złudzenie podkreśla ludzki 
wymiar przemijania, czyniąc doświadczenie tęsknoty bardziej sensualnym. Ma 
także zdolność zatrzymywania czasu, jest więc reliktem trwania (Piłat 2016: 
13-21). Odsłaniając swoistą archeologię istnienia, spełnia funkcję ekwiwalentu 
tożsamości psychologicznej. Mentalne podróże rzeczy czynią je figurami toż-
samości przeszczepionych i wtórnie rekonstruowanych w nowej przestrzeni. 
Taki typ opowieści pozwala występować rzeczom w roli „zaczepów egzysten-
cjalnych” (Czapliński 2000: 225), spajających rozproszone biografie i zdezin-
tegrowaną tożsamość ich właścicieli. Można powiedzieć, że obecność rzeczy 
nostalgicznych eliminuje wszelką reifikację, że „stosunek do rzeczy jest miarą 
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człowieczeństwa”, co sprawia, że metonimii towarzyszy zjawisko „urzeczenia” 
(Czapliński 2000: 225-226). Dlatego obrazom rzeczy nostalgicznych towarzy-
szy zawsze empatyczny tok narracji i ów typ pamięci.

Los rzeczy, tożsamy z losem człowieka, uruchamia typ percepcji przed-
miotu, który określić można jako „czytanie empatyczne”, „czułą, dyskretną 
lekturę” (Foucault 2002: 35). Na przecięciu strategii fabulacyjnej i empatycz-
nej rodzi się to, co da się określić „reifikcją, czyli tekstową realnością rzeczy 
[…] nadawaniem im autonomii narracyjnej, docieraniem do granic literac-
kiego reprezentowania rzeczy” (Czapliński 2000: 234). Pamiętajmy także, 
że lektura empatyczna pozwala na wyzwalanie się nie tylko kodów pamięci 
nostalgicznej, ale i pamięci traumatycznej związanej z doświadczeniem straty 
i bolesnego przechodzenia przez czas jako doświadczenia oswajania śmierci. 
W tym modelu narracji regułę, fundament bytu „ja” nostalgicznego określa 
brak, przemijanie, odchodzenie, ubywanie. Aleksander Nawarecki skonstato-
wał, iż osobliwe kolekcje przedmiotów gromadzonych w ciągu całego życia 
stają się w narracjach memorycznych „zmaterializowaną, […] utajoną, zaklętą 
w materii autobiografią” (Nawarecki 2014: 143-158). Jego zdaniem enume-
racyjny rejestr „rupieci i gratów” przypomina martwe natury, których cicha 
mowa naznaczona jest symboliką „znikomości życia”, „sensem wanitatywnym” 
(Nawarecki 2014: 143-158; 250). Tu zachwyt nieodłącznie pozostaje w zgo-
dzie z, nie wyklucza się z rozpaczą, a biegun ekstazy odbija się w biegunie 
melancholii. Na tę dwuznaczność zwraca uwagę Marek Bieńczyk, odnajdując 
w enumeracyjnych kolekcjach przedmiotów równocześnie „estetyczną radość 
wyliczania”, „rozkosz słów” i „gorączkę melancholii”, „utajoną pracę śmierci”, 
„wielki katalog vanitas”, „retorykę powszechnej straty” (Bieńczyk 1998: 39-
42; 50). Powyższe spostrzeżenia dowodzą jednego: w obrazach rzeczy pamięta-
nych scaleniu towarzyszy rozpad, ciągłości – fragmentacja. Dlatego wyliczenie 
kształtuje „zbiór rzeczy do siebie nieprzystawalnych, niemogących zaznać zba-
wienia jednego sensu” oraz „ujawnia nikłość, kruchość, zagadkę, przypadko-
wość czy absurdalność wpisaną w każdą rzecz” (Bieńczyk 1998: 45-47). 

Warto podkreślić, że narracyjny memoryzm traktuje rzecz jako metonimię 
świata utraconego i odzyskiwanego w aktach lektury/pisania. Stąd literaturyzacja 
przeszłości, oparta na narracyjnych chwytach „mówienia rzeczami”, sama w so-
bie może stać się próbą odpamiętniania, terapii, w ramach której rzecz tekstowa 
spełnia swą rolę performatywną. Dysocjacyjna pamięć traumatyczna, poddana 
uspójniającemu przepracowaniu, przybiera postać zintegrowaną za sprawą per-
formatywnych procesów narracyjnych. Praca pamięci jest tu aktem twórczym 
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dlatego, że wiążąc się z działaniem, jest również interpretacją, służącą bardziej 
pamięci znaczeń i emocji związanych z rzeczami niż zdarzeń czy sytuacji. Akty-
wizująca moc rzeczy jako śladów czy fetyszy przeszłości sprawia, że praca pamięci 
toczy się niejako równolegle z pracą w mowie, w trudzie odpamiętnionego nazy-
wania, stanowiącego odpowiednik rozgrywania przeszłości w działaniu (LaCapra 
2015: 57-107). Można powiedzieć, że performatywność pamięci przedmiotowej 
ma charakter procesualnego projektu epistemologicznego,

rozpoczyna się od analizy nastawionej na obiekt pamięci, nasuwającego się wspo-
mnienia (souvenir); następnie dotyczy stadium szukania, danego wspomnienia, 
anamnezy, przywołania (rapel), by ostatecznie przejść do pamięci jako tego, co dane 
(mémoire donnée) i ćwiczone (exercée), do pamięci refleksyjnej (mémoire réfléchi), pa-
mięci samego siebie (mémoire de soi-même); (Ricouer 2006: 7-8).

Na kolejnych etapach pracy pamięci rzecz może być postrzegana jako 
(wy)izolowany fragment przeszłości lub zalążek większej całości, dający wraże-
nie albo złudzenie integralności tożsamościowej. Tak więc w porządku przed-
stawiania mogą przenikać się dwie wzajemnie znoszące się funkcje rzeczy – re-
prezentowanie tego, co całościowe i kompletne oraz sygnalizowanie rozpadu 
czy też redukcji owej całości (Czapliński 2000: 218). W kontekście fenomeno-
logii pamięci znaczenie reistycznego szczegółu wydaje się istotne o tyle, że ma 
on moc uruchamiania wyobraźni mnemonicznej. Detal materialny, utrwalony 
we wspomnieniu, animuje procesy pamięci generując obrazy, wyzwalając ciągi 
mikrofabuł. Chwilowość, jednorazowość doznań i ich migotliwa jakość każe 
w tym miejscu przywołać znaczenie ponownego urzeczywistniania się prze-
szłości przez wydobywanie zdeponowanego w pamięci fragmentu rzeczywisto-
ści jako chwili powracającej pod postacią przedmiotu, krajobrazu, sceny.

Rzeczy metonimizują traumatyczne doświadczenia ludzi wplątanych 
w tragedię wykorzenienia. W narracjach pokazujących pamięć miejsc, wspól-
not etnicznych czy rodzinnych rzecz poddana transferom zdaje się współdo-
świadczać tego, co nazywamy traumą przesiedleńczą. Owe rzeczy opowiadają 
historie repatriacji, wysiedleń, wojennych kataklizmów. Mówiąc o przerwa-
nej bądź okaleczonej ciągłości bytów ludzkich, trzeba mieć na uwadze, że to 
właśnie rzeczy stają się znakami „czystego trwania” (Chwin & Wierochowski 
1996: 69-70). W tym kontekście Jarosław Marek Rymkiewicz, porównując 
egzystencję ludzi i rzeczy, dochodzi do przekonania, że „odtworzyć istnienie 
można tylko poprzez przedmioty, poprzez dotarcie do rzeczy, poprzez zapyta-



94 Dorota Utracka

nie sukien, łóżek, domów, karet: kim był ten, który was używał?” (Rymkiewicz 
& Smolka 1990: 6). Rzeczy zatem to znaki tożsamości i stymulatory procesów 
memorycznych, a ich spisywanie/opisywanie to katalogowanie epizodów pa-
mięci w jej emocjonalno-zmysłowych kolorytach. 

Dzięki przedmiotom uobecnia się zatem głębia spraw ludzkich. Rzecz 
opowiada zarówno historię miejsc, jak i ludzi, ich przynależności, dokumen-
tując rodzaj doświadczeń związanych z nierzadko dramatycznym uwikłaniem 
w Historię. Reistyczne mikronarracje współtworzą model literackiego procesu 
antropologizacji i tekstualizacji, wpisującej się w porządek „mikrohistorii przy-
padków”, „miniatur historii”, „antropologicznych opowieści codziennych” (Do-
mańska 1999: 34-35) refleksji nad historią. Rola przedmiotów w rozrachunkach 
z historią może ujawnić się dwojako. W Lekcji rzeczy Jan Prokop przekonuje, że 
rzeczy mogą trwać „poza historią, płynąć w rzece innego czasu. Z innego (wła-
snego) brzegu patrzeć na własne przemijanie” (Prokop 1972: 219). Warto jednak 
poddać refleksji myśl, czy mówiąc i myśląc rzeczami można do końca oddzielić 
się od historii. Współczesne narracje memoryczne – tak te literackie, jak i zbu-
dowane na kodach intermedialnych – dowodzą, że „myślenie przeciw historii, 
a zwłaszcza ucieczka przed historią i jej konsekwencjami raczej ku rzeczom przy-
bliża niż oddala” (Nawarecki 2014: 29).

Prawdę o relacji między dyskursami historii a pamięcią rzeczy jako śladów 
i tekstów Zagłady obnaża Bożena Shallcross w książce Rzecz i Zagłada. Badaczka 
rzeczy w polskiej literaturze Holokaustu stawia pytanie o uprzedmiotowienie 
człowieka, pisze o zacieraniu się granicy między strywializowaną rzeczą a cia-
łem sprofanowanym, poddanym przeróbce, uprzemysłowionym wraz z rzecza-
mi, ilustruje problem recyklingu przedmiotów  – ciągów rzeczy jako znaków 
istnień. Szczególnie ważne w kontekście omawianych tu form prezentowania 
traumatycznej przeszłości jest pokazanie Zagłady jako „wielkiej przedmiotowej 
metonimii”, „metonimiczne przedstawianie człowieka, jego losów i tożsamości” 
(Shallcross 2010: 8-12). Widząc w materialnych artefaktach „kształt wyrażony 
w języku śladów” (Shallcross 2010: 10), badaczka odsyła także do reprezentacji 
opartej na wzorach: mimetycznym, transformatywnym i amalgatycznym, poka-
zując, że przedmiotowe zapośredniczenie staje się znakomitym środkiem budo-
wania alternatywnych obrazów przeszłości (Shallcross 2010: 8-12; 20).

Mówiąc o uniwersum przedmiotów i uniwersum znaków, należy pamiętać, 
że „w chwili, gdy przedmiot zaczyna oznaczać sam siebie, natychmiast otwiera 
się i nabiera potencjalności oznaczania czegoś innego, oznacza więcej niż znaczy 
jako przedmiot” (Kalaga 2001: 157). Janusz Barański widzi w rzeczach istotne 
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składniki kontekstu społecznego bytowania, podkreślając, że „nietrwałość rzeczy 
sprzyja wędrówce między kontekstami” (Barański 2007: 11). Ruch kontekstów, 
tak jak ruch myśli, dynamizuje żywot przedmiotów, odnawiając ich status se-
miotyczny i funkcję komunikacyjną. Zgodnie z koncepcją semioforów, rzecz, 
jako niezależny, izolowany, nagi byt, nie posiada kulturowego, aksjologicznego 
zakorzenienia. Rzecz-byt nie ma kulturowego zakorzenienia. Proces rekontekstu-
alizacji rzeczy generuje wciąż nowe znaczenia kulturowe (Barański 2007: 318). 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze inny wymiar nadmiaru rzeczy i ampli-
fikacji znaczeń, które stawać się mogą przedmiotem gry powtórzeń i mani-
pulacji pamięcią. Appadurai, analizując zależności między modą a nostalgią, 
zwraca uwagę na rolę transpozycji czasowej, jakiej poddawane są przedmioty 
pokryte patyną czasu (niezakłócona kontynuacja w czasie) lub sztucznie paty-
nowane (pozorowanie, zaszczepianie, kreowanie czasu minionego). W wyniku 
tych zabiegów obcuje się nie z autentycznymi pamiątkami przeszłości, ale z jej 
imitacjami, z „kreowaniem wyobrażonej nostalgii, bez przeżytego doświadcze-
nia czy zbiorowej historycznej pamięci” (Appadurai 2005: 116-117). Zgodnie 
z ową praktyką, sztuczny sentyment budować mają przedmioty dowartościo-
wane przez czas, zatopione w kopiach tradycji i imitacjach przeszłości. Repe-
tycja symulakrów staje się sposobem „prywatyzowania przeszłości” (Ankersmit 
2004: 408-412), sprzedawania nieistniejącej ciągłości. Sztuczne uzurpowanie 
pamięci rzeczy odsyła do myślenia o praktykach postmemorycznych. Postpa-
mięć bowiem, z racji jej wtórnego rodowodu, często określana jest pamięcią 
zapożyczoną, fałszywą, rekonstrukcyjną i zmediatyzowaną. Kojarzona jest za-
tem raczej z projekcją, strategią cytatowości, mediacji, a nawet parodii, ale 
także z afektywnym stosunkiem do przeszłości i kultury przodków czy wręcz 
z zawłaszczeniem ich pamięci (Szczepan 2013: 318-319). Trzeba też zauważyć, 
że w postmemorycznych narracjach deskryptywnych dochodzi do spotkania 
nie tyle z przedstawieniami, co z cytatami różnych możliwości przedstawiania, 
z tekstowymi replikami rzeczy, z grą dynamicznych poetyk pamięci rzeczy.

Podsumowanie

Retoryka memoryczna na wielu planach przenika się z tekstową funkcją rzeczy 
stanowiących ogniwo spajające narracyjny porządek przedstawiania. Rzecz, tak 
jak pamięć, implikuje wielość składni i różnicujących się modeli reprezentacji. 
Co więcej, w kontekście poetyk pamięci i form dyskursu memorycznego moż-
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na zauważyć zjawisko odradzania się narracji (po)przez rzecz, co jest niejako 
przywróceniem ciągłości rozpadających się reguł historii i tożsamości jedno-
stek (Jarzębski 1997: 14).

Literackie reprezentacje przedmiotów stają się przeglądem różnicujących 
się technik narracyjnych. Choć pamięć w jej literackich konceptualizacjach 
jawi się jako proces, nie sprzyja eksponowaniu zdarzeniowości. Wzmożona 
obecność rzeczy jako mediów pamięci eliminuje wręcz ze świata literackiego 
zjawisko procesualności, przekształcając narrację w piętrzenie się form opi-
sowości. Mnożenie mikro-(rei)wątków zakłóca jednoznaczność tradycyjnego 
porządku narracyjnego i usuwa w cień fabulacyjność jako cechę opowieści nar-
racyjnej. Miejsce fabuły często zajmuje świat literackiej deskrypcji. Środkami 
retardacyjnymi wywołującymi restytucję stanu naoczności rzeczy są: enumera-
cje, akumulacja jako retoryczna figura amplifikacji mowy, opis deiktyczny oraz, 
stanowiąca ich dopełnienie, narracja empatyczna jako „czuła lektura rzeczy”.

Towarzyszy temu nierzadko chwyt miniaturyzacji, reistycznie zorientowa-
na metonimizacja postaci, miejsc, zdarzeń, partii dialogowych czy opisowych. 
Między sposobami mówienia tekstowego a ich funkcją i znaczeniem tworzy się 
relacja współzależności. Enumeracja, jako wyliczanka nieskończonego zbioru 
elementów, służy otwarciu narracji, uruchamiając mechanizm ciągłego uzu-
pełniania listy. Rzeczy stają się narzędziem odtwarzania pamięci, zatrzymania 
i unieważniania czasowości, wobec czego to, co dawne, zapomniane, może 
stać się tu i teraz. Z kolei opis przez spiętrzenie wyrażeń deiktycznych poka-
zuje osobność świata materii, niedającej się przeniknąć językowo, lecz tylko 
wymienić, uporządkować, spisać od zewnątrz. Jest ten typ opisu reakcją na 
„samoswojość rzeczy” niepoddającej się prostym językowym reprezentacjom. 
Technika wyliczeń jako forma hipostazowania różnych wymiarów przestrze-
ni reistycznej (nazywanie, przedstawianie, spis, wyliczenie, opis) współtworzy 
mikrocałości wyznaczające porządek narracji. Rzeczy uzyskują w ten sposób 
status osobnych jednostek dyskursywnych w poetyce rozwiniętej enumeracji, 
tworzącej ciągi i serie, które wchodzą niejako w miejsce analizy socjologicznej 
i psychologicznej.

Swoista mowa rzeczy sprawia, że obdarzane są one autonomią narracyjną, 
tworząc mikronarracje – czy może trafniej: reinarracje – demonstrując moż-
liwości poznawcze wynikające z zamiany rzeczy w tekst. Współtworząc istotę 
dialogu kulturowego, rzecz uczestniczy także w nazywaniu sensów i wymia-
rów dyskursu tożsamościowego, sygnując status bohatera i interferując sfery 
konkretyzacji „ja” narracyjnego, mówiącego niejako w imieniu pamięci. Za-
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kreśla wreszcie i nazywa obszar temporum, odsłaniając istotę archetypicznego 
trwania, co przejawia się jako retardacja, wydobyta poprzez chwyt akumulacji, 
spiętrzenia rzeczy (trwanie w miejsce dziania się). 

Zachowując świadomość, że perspektywa tekstualno-dyskursywna może 
wydawać się nieadekwatna lub niewystarczająca dla odczytania relacji rzecz – 
pamięć, warto przywołać za Ewą Domańską stanowisko Brunona Latoura, 
który stwierdził, iż:

Rzeczy są zbyt rzeczywiste, by być przedstawieniami, zbyt sporne, niepewne, zbiorowe, 
zróżnicowane, dzielące, by odgrywać rolę stabilnych, upartych, nudnych podstawo-
wych jakości, które urządzają wszechświat raz na zawsze. To, co nauki społeczne razem 
z naukami przyrodniczymi mogą zrobić, to przedstawić [podkreślenie oryginalne] lu-
dziom rzeczy w całej złożoności ich istnienia i niestabilności (Domańska 2008: 34).

Traktując postulat Latoura jako kontrapunkt dla przyjętej linii rozważań, 
należy skłonić się ku przeświadczeniu, że opisane tu zjawiska tylko z pozo-
ru zanurzone są w żywiole tekstualnego czytania pamięci rzeczy. Przeciwnie, 
świadczą o tym, że zarówno dyskurs memoryczny, jak i reistyczny nie zaist-
niałby i nie wybrzmiałby tak mocno, gdyby nie antropologiczna perspektywa 
patrzenia na literaturę i na jej zmieniający się język. Nie jest bowiem odkry-
ciem, że jego ewolucja prowadzi od totalizujących makronarracji w kierunku 
mikrofabuł, opowieści prywatnych, stanowiących nierzadko świadectwo tego, 
co nazywa się kontrpamięcią, która kod modelu pasywnego rejestrowania go-
towych projektów widzenia i rozumienia przeszłości przesuwa w stronę budo-
wania konstruktywnych modeli pamięci alternatywnych. To właśnie przesu-
nięcie wiąże się ze sposobem przedstawiania polegającym na przechodzeniu od 
metafory do metonimii. 

Niniejsze rozważania pokazują, że zarówno rzecz realna, jak i utekstowio-
na objawia się jako niedookreślona. O ile rekonstruowanie reguł pracy pamięci 
opierać się może na badaniu procesualności, o tyle cechą poznawania przed-
miotów jest momentalność. Zaprzyjaźniona z rzeczami pamięć pozostawia za-
tem ludzi w obliczu niespełnienia, niedopowiedzeń i braku rozstrzygających 
diagnoz. Odczytywanie relacji: pamięć – rzecz – reprezentacja pozostanie za-
tem kwestią otwartą, niczym „wiecznie niezakończony dialog między człowie-
kiem a rzeczą” (Kołakowski 1967: 135).
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Próba refleksji nad przemijaniem i trwaniem 
na przykładzie nekropolii piastowskich

WOJCIECH MĄDRY

Tytułem wprowadzenia: memorie i ich konotacje

Pamięć i wspominanie – często określane w literaturze słowem memoria – ozna-
cza zawsze uobecnienie czegoś, co jest odległe w przestrzeni i oddzielone przez 
czas. Innymi słowy, jest to zdolność przypominania sobie i czynienia obecnym 
czegoś nieobecnego lub przeszłego. Pamięć jest elementem świadomości czło-
wieka i towarzyszy mu od zarania dziejów. Jest także nieodzowna dla istnienia 
każdej ludzkiej wspólnoty. Właśnie ona nadaje wymiar trwania ulotnej chwili, 
szybko przemijającemu tu i teraz. Dzięki swej historii, zachowaniu we wspo-
mnieniu swego „stawania się” poszczególne grupy zyskują pogląd na genezę 
aktualnie już ustalonego bytu. Jednym z rodzajów pamięci jest pamięć zbioro-
wa. Stanowi ona zarówno zespół wyobrażeń o przeszłości danej wspólnoty, jak 
też rozmaite sposoby ich upamiętniania. Jest ona własnością wszystkich człon-
ków danej społeczności, związanych pokrewieństwem, przyjaźnią czy miłością, 
także wówczas, gdy są oni rozdzieleni przez przestrzeń lub czas, a więc kiedy 
są nieobecni lub nie żyją. Również w tym wypadku tworzy ona teraźniejszość 
i wywołuje poczucie wspólnotowe (Oexle 2000: 13-73). 

Próba zrozumienia i wytłumaczenia, czym jest czas oraz związane z nim 
takie pojęcia, jak początek, przemijanie, wieczność czy pamięć od najdaw-
niejszych czasów aż po dzień dzisiejszy stanowi problem, z którym próbują 
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zmierzyć się najtęższe umysły badaczy każdej epoki, wśród których znajdują 
się także Ojcowie Kościoła. Jednym z nich był żyjący na przełomie czwartego 
i piątego wieku biskup Hippony – święty Augustyn. Podejmowane przez nie-
go próby wyjaśnienia prawdziwej istoty czasu i związanych z nim konceptów 
stanowiły w średniowieczu zasadniczą odpowiedź na podstawowe pytania 
dotyczące egzystencji człowieka. 

Dla świętego Augustyna sedno czasu stanowiło przemijanie. Poznanie 
ich sensu i praw nimi rządzących oznaczało dla niego zrozumienie relacji 
między trzema dziedzinami czy też fazami czasowości, czyli relacji między 
przyszłością, teraźniejszością i przeszłością. Teraźniejszość zawiera jednak 
w sobie cechę zanikania, odchodzenia. Jej obecność jest już obciążona nie-
obecnością. Jest niczym doznanie świadomości, znikające wobec naporu na-
stępnych doznań. Całkowicie nietrwałe, a po zniknięciu dostępne jedynie 
dzięki pamięci1.

Szczególną rolę odgrywa pamięć w religii chrześcijańskiej. Treścią wiary 
i kultu jest rozpamiętywanie Boskiego Dzieła Zbawienia dokonanego przez 
Jezusa Chrystusa. Według świętego Jana, jednego z ewangelistów, owo wspo-
minanie możliwe jest dzięki szczególnemu działaniu Ducha Świętego, który 
przypominając dawną obecność Jezusa pozwala ją zrozumieć i zaktualizować 
w czasie. Skoro więc pamięć o owych wydarzeniach jest dla chrześcijan tak 
ważna, nie dziwi fakt, iż zajmuje ona wiele miejsca w dziełach Ojców Kościoła.

Najwięcej wyjaśnieniu pojęcia memoria poświęcił święty Augustyn 
w dziele Wyznania (Confessiones). Spośród trzynastu ksiąg tego dzieła cała 
dziesiąta księga traktuje o tym, czym właściwie jest memoria. Według wspo-
mnianego ojca i doktora Kościoła jest ona stanem świadomości  – w naj-
głębszym rozumieniu tego słowa. Można znaleźć w niej Boga jako promień 
światłości przenikający ducha i rozświetlający się w nim. Uczony z Hippony 
stwierdził, iż „Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje, Boże mój, to 
niezgłębione, nieskończone bogactwo” (Święty Augustyn 2000 ks. 10: 139-
140). W Wyznaniach wśród różnorakich rozważań dotyczących kwestii pa-
mięci pojawia się jej wyjątkowo interesujące ujęcie siły skłaniającej do dzia-
łania. Odnosi się to przede wszystkim do zmarłych. Augustyn wielokrotnie 
powtarzał informację o usilnym życzeniu matki, by po śmierci ją wspominać, 

1 Szczegółową refleksję filozoficzną na temat znaczenia czasu przeprowadziła Hanna 
Buczyńska-Garewicz (2003: 11-14).
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aby pamięć o niej była uroczyście obchodzona przy ołtarzu (Święty Augustyn 
2000 ks. 9: 11, 27, 13, 36, 251-253, 256-259). 

Czasy, w których żył ów doktor Kościoła, a więc koniec czwartego wieku, 
to także okres wzrastającej czci świętych, co miało duże znaczenie dla kultu 
zmarłych w ogóle, a tym samym dla dalszych dziejów owej pamięci (Oexle 
2000: 15-19). Zarówno w dobie starochrześcijańskiej, jak i epoce antyku zna-
ną i powszechnie występującą formą wyrażania czci dla zmarłych była cele-
browana przez krewnych lub przyjaciół uczta zaduszna, w której uczestnictwo 
zmarłego traktowane było jako realna rzeczywistość. Celem takiej uczty było 
utworzenie wspólnej więzi pomiędzy biesiadującymi a zmarłym. O podob-
nych praktykach wspomina także święty Augustyn, opisując w szóstej księdze 
Wyznań, jak razem z matką Moniką nawiedzał w Mediolanie memorie, a więc 
grobowce i pomniki zmarłych, by urządzić tam ucztę zaduszną. Jednakże póź-
niej pouczono Monikę, że biskup Ambroży zakazał tego rodzaju obrzędów, 
gdyż wykazywały one duże podobieństwo do zabobonnych rytów pogańskich 
(Święty Augustyn 2007 ks. 6: 2, 139-140)2.

Już poczynając od drugiej połowy trzeciego wieku dotychczas powszechnie 
praktykowany posiłek przy grobie zastępowany był wieczerzą eucharystyczną. 
Kościół bowiem od samego początku otaczał wielkim poszanowaniem pamięć 
o tych, którzy odeszli. Wstawiennictwo społeczności wiernych nie ustawało 
wraz ze śmiercią człowieka, gdyż także duszom cierpiącym w czyśćcu można 
było udzielać nieustannego wsparcia. Od końca siódmego wieku powszechnie 
celebrowano msze za wszystkich zmarłych zarówno w dni przewidziane kalen-
darzem, jak też w rocznice ich zgonów. Co więcej, już od dziewiątego wieku 
bezpośrednio po Wszystkich Świętych obchodzono Dzień Zaduszny, któremu 
sankcję liturgiczną nadał około roku 1000 święty Odilo, opat Cluny.

Dobra doczesne, dobra wieczne – perspektywa wieków średnich

W średniowieczu upowszechniła się forma memorii polegająca na przywoływa-
niu zmarłego poprzez wymawianie jego imienia, co dawało przywołującym go 
poczucie jego obecności. Wymienienie nazwiska nieżyjącej już osoby stanowi-

2 Ambroży (około 339–397)  – arcybiskup Mediolanu, ojciec i doktor Kościoła, święty 
Kościoła katolickiego i prawosławnego. Był zagorzałym przeciwnikiem wierzeń pogańskich 
(Wojcieszak 2014: 177–187).
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ło inwokację skierowaną do Bożej Pamięci, którą ona uzupełni własną wiedzą 
o niej. Wspominanie zmarłych odbywało się na podstawie nekrologów. Były 
one ułożone w porządku kalendarzowym i wywodziły się ze starszej formy za-
pisów tego typu, a mianowicie martyrologiów. Pokazuje to jasno, że kult świę-
tych i kult zmarłych wyrastają z jednego korzenia – to znaczy ze wspominania 
zmarłych przez żyjących. Cały lud boży dzielił się w średniowieczu na trzy 
wzajemnie wspomagające się warstwy: oratores, bellatores i laboratores. W myśl 
powszechnie przyjętego poglądu ogół wiernych, uwikłany w codzienne sprawy, 
troskę o zbawienie wieczne i zachowanie swego imienia w pamięci przyszłych 
pokoleń powierzał duchowieństwu. 

W ekonomii Bożej szczególną cenę uzyskało wstawiennictwo wspólnot 
zakonnych, których członkowie podążali za Chrystusem, spełniając w ży-
ciu nakazy ewangeliczne. Przekazując klasztorowi część dóbr materialnych 
można było zagwarantować sobie za życia i po śmierci udział w dobrach 
duchowych, jakie mnisi wypracowywali codzienną służbą Bogu. Modlitwy 
owych duchownych stały się formą odwdzięczenia za dary składane na rzecz 
klasztoru przez fundatorów i dobroczyńców. Konwent zobowiązywał się 
przede wszystkim do nabożeństwa rocznicowego w oficjum kapitularzowym. 
Znakiem łączącym dobrodzieja klasztoru po jego śmierci ze wspólnotą klasz-
torną był wpis imienny w nekrologu, nazywanym w wiekach średnich Liber 
vitae. Głęboka symbolika tego określenia wynikała z chrześcijańskiej wiary 
w przeznaczenie ludzi do życia w wieczności i wyproszenia dla nich po śmier-
ci Bożego miłosierdzia właśnie poprzez modlitwy zanoszone w jego intencji 
(Kaczmarek 1985: 506-507). 

Spośród ogółu wiernych szczególny tytuł do modlitwy liturgicznej Ko-
ścioła przysługiwał z mocy Nowego Testamentu tym, którzy sprawując rzą-
dy decydowali o losach ludzkości (1 Tm 2, 1-4)3. Podobnie jak modły, także 
i przedstawienia obrazowe stanowiły ważny element memorii. Potrzeba ukaza-
nia twarzy czy postaci zmarłego wywodziła się z pragnienia jego uobecnienia, 
najlepiej zaś w obrębie obiektu sakralnego w postaci kościoła czy kaplicy, który 
symbolizował jego bliski kontakt ze Stwórcą. Znalazło to swój wyraz w licz-
nych malowidłach i rzeźbach memoratywnych różnego rodzaju, jak również 
na znajdujących się w kościołach płytach nagrobnych czy tumbach. Wizerunki 

3 Więcej na temat pamięci wyrażanej poprzez modlitwę za sprawujących władzę oraz 
obszerny wykaz literatury polskiej i zagranicznej odnoszącej się do tego zagadnienia 
napisał Michał Kaczmarek (1985: 505-532).
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umieszczone nad wejściem do świątyni upamiętniały fundatorów i ich rodzi-
ny, przedstawiając ich niejednokrotnie z modelem ufundowanego przez nich 
budynku sakralnego w ręku. Zmarłych ukazywano też (w formie obrazów me-
moratywnych) jako osoby żyjące razem ze świętymi i Chrystusem. 

Jednym z przykładów tego rodzaju memorii jest pochodzący z połowy 
trzynastego wieku cykl rzeźb znajdujących się w zachodnim chórze katedry 
świętych Piotra i Pawła w Naumburgu w Saksonii-Anhalt w Niemczech, któ-
ry zwany jest także chórem memoracyjnym4. W jego wnętrzu przy służkach 
sklepiennych, nad miejscem starszych pochówków, umieszczono naturalnej 
wielkości posągi zmarłych dwieście lat wcześniej fundatorów i dobrodziejów 
katedry (niektóre figury opatrzone są imionami). Tworzą one zgromadzenie 
wokół ołtarza. Realistyczny sposób przedstawienia postaci w formie posągów 
budzi wrażenie realnej obecności żywych istot we wnętrzu kościoła. Chór ten 
jest przykładem nadania określonemu społecznie przekonaniu konkretnego 
materialnego wyrazu, którego artystyczne opracowanie wywiera na widzu silne 
wrażenie. Jest to jeden z najwybitniejszych przykładów wizualizacji idei obec-
ności zmarłych wśród żywych (Siebert 2012: 2-32). 

Szczególne jednak znaczenie dla podtrzymania, a zarazem kultywowania 
pamięci odgrywał grobowiec i znajdujące się w nim szczątki władcy. Z racji otrzy-
manej sakry, która panujących jako pomazańców stawiała na równi z biskupami, 
posiadali oni zawsze prawo do bycia pogrzebanymi właśnie w kościele. Groby 
te często stanowiły ośrodek i zalążek kultu królów i świętych okresu średnio-
wiecza. Posiadanie tego typu grobów czy szczątków słynnych władców służyło 
legitymizacji panującego, który na posiadaniu ich budował swój prestiż wśród 
poddanych, stając się niejako sukcesorem ich chwalebnych dokonań. Natomiast 
ich zniszczenie czy grabież były przejawem zwycięstwa nad wrogiem oraz jego 
ostatecznego upokorzenia. Jednym z najciekawszych przykładów jest profanacja 
zwłok cesarza bizantyjskiego Nicefora I, poległego w bitwie z Bułgarami pod 
wodzą chana Kruma, do której doszło na przełęczy Wyrbica w 811 roku. Współ-
czesny temu wydarzeniu kronikarz Teofanes Wyznawca opisał to następująco: 

4 W średniowiecznych katedrach orientowanych na osi wschód-zachód ołtarz główny 
znajdował się w części wschodniej, zatem kapłan odprawiający mszę świętą zwrócony był 
w kierunku wschodnim – Ziemi Świętej, wschodu słońca, co miało głębokie uzasadnienie 
eschatologiczne. Zatem chór zachodni stanowił część kościoła od strony przeciwnej do 
ołtarza głównego.
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Krum kazał wbić na pal odciętą głowę Nicefora i przez wiele dni pokazywać ludom, 
które do niego przybywały ku naszej hańbie. Potem kazał ją zdjąć, odsłonić do kości 
i obłożywszy z zewnątrz srebrem, chełpiąc się tym kazał z niej pić zwierzchnikom 
Sklawenów (Leszka 2011: 26-34).

Największą fascynację wśród panujących wzbudzał znajdujący się 
w kaplicy pałacowej w Akwizgranie grobowiec Karola Wielkiego (Rader 2003: 
167–191). Stanowił on wzór do naśladowania dla pochówków późniejszych 
władców europejskich. Do niego nawiązywali niegdyś zarówno cesarze, jak 
i królowie czy książęta. Stąd zapewne brało się ich przekonanie, że doczesne 
szczątki syna Pepina Krótkiego przyczyniają się do umocnienia władzy tego, 
kto ich dotknie. Nie wiadomo, ile razy dokonywano translacji jego szczątków, 
zanim spoczęły w obecnym relikwiarzu. Wiadomo natomiast z całą pewnością, 
kiedy grobowiec był otwierany. Po raz pierwszy doszło do tego na rozkaz cesa-
rza Ottona II, pragnącego w ten sposób podkreślić patronat Karola Wielkie-
go nad dynastią Ludolfingów, następnie powtórnie otwarto grób tego władcy 
w roku 1165 na polecenie Fryderyka I Barbarossy w połączeniu z kanonizacją 
pogrzebanego, dokonaną na polecenie antypapieża Paschalisa II (nieuznaną 
później przez Kościół), a także kilkukrotnie w ciągu dwudziestego wieku, po 
raz ostatni w roku 1998 (Le Goff 2011: 81). 

Mit Karola Wielkiego trwał przez cały okres średniowiecza i bynajmniej 
nie wygasł wraz z nastaniem epoki nowożytnej. Kult jego początkowo rozwi-
jał się przede wszystkim we Francji, Niemczech i Włoszech – trzech wielkich 
prowincjach historycznego cesarstwa karolińskiego. Co interesujące, był on 
także jednym z patronów krucjat. Między piętnastym a dwudziestym wiekiem 
postać Karola Wielkiego schodziła niekiedy na dalszy plan, lecz nigdy nie po-
padła w zapomnienie, a jej mit odzyskiwał żywotność w rozmaitych okresach. 
Początkowo po drugiej wojnie światowej stał się on symbolem pojednania 
francusko-niemieckiego, a następnie uznany został za pierwszego Wielkiego 
Europejczyka, a zarazem patrona jednoczącej się Europy (Le Goff 2011: 87-
89). Kult tego władcy po dziś dzień nierozłącznie związany jest z Akwizgranem, 
czyli miejscem jego wiecznego spoczynku. Odpowiednim przykładem może 
być ustanowienie po wojnie przez władze tego miasta nagrody jego imienia, 
której laureatami bywali zarówno twórcy nowej Europy – Konrad Adenauer 
i Robert Schumann – jak i Europejczycy zza żelaznej kurtyny, tacy jak Václav 
Havel czy Bronisław Geremek.
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Ślady (po) dynastii Piastów

W opisaną powyżej tradycję wpisywali się także od samego początku kolejni 
polscy książęta i królowie z dynastii piastowskiej, pretendujący do członkostwa 
w tworzącej się rodzinie chrześcijańskich władców Europy. Tradycja ta prze-
trwała niemal siedemset lat, począwszy od pochówku w 992 roku w poznań-
skiej katedrze pierwszego historycznego władcy z tej dynastii – Mieszka I – aż 
do czasu wygaśnięcia rodu z chwilą śmierci jego ostatniego męskiego przedsta-
wiciela, księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, zmarłego w 1675 roku. 
Dynastia piastowska pozostawiła po sobie liczne nekropolie, rozsiane zwłasz-
cza po kościołach katedralnych, kolegiackich i klasztornych. Miały one za za-
danie nie tylko upamiętniać dawnych władców, ale przede wszystkim podkre-
ślić trwanie dynastii, starając się jakby zatrzymać czas, czego wyrażeniu miało 
służyć zarówno samo miejsce pochówku, jak i powstające dla jego upamięt-
nienia na przestrzeni stuleci kolejne formy nagrobków, wraz ze stosowaniem 
takich środków artystycznych, jak mozaiki, inskrypcje, malowidła czy posągi, 
których symbolika miała niejako cofnąć czas i przywrócić pamięć o czynach 
ludzi z tego znamienitego rodu. 

Spośród nekropolii piastowskich na ziemiach polskich szczególną uwa-
gę przyciąga pierwsza piastowska nekropolia, na terenie której pośród innych 
władców wywodzących się z tej dynastii zostali pochowani pierwsi historyczni 
jej przedstawiciele Mieszko I i Bolesław Chrobry. Nie mniej interesująca jest 
także symbolika wystroju miejsca wiecznego spoczynku późniejszych wład-
ców – Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego, pochowa-
nych w katedrze w Płocku, czy wspomnianego już Jerzego Wilhelma, ostat-
niego męskiego przedstawiciela dynastii, którego doczesne szczątki znajdują 
się w kaplicy przy kościele świętego Jana w Legnicy. Należy też wspomnieć 
o okolicznościach powstania w czasach nam współczesnych nekropolii ostat-
niego piastowskiego księcia opolskiego, Jana Dobrego. Miejsca te po dziś dzień 
swą symboliką upamiętniają i gloryfikują pamięć tego rodu, a groby wska-
zanych postaci historycznych stanowią integralną część kościołów, w których 
się znajdują. Umieszczenie ich w przestrzeni sakralnej miało nieść przekaz, że 
pochowani w nich władcy cieszą się życiem wiecznym i wraz z Chrystusem 
zasiadają na uczcie niebieskiej. Nekropolie piastowskie były miejscami żywej 
pamięci o spoczywających w nich władcach, gloryfikującymi ich dokonania, 
a także mającymi służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców zamieszkujących 
ich dawne ziemie do realizacji aktualnych celów politycznych.
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Znajdujące się w poznańskiej katedrze pochówki pierwszych historycz-
nych władców Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, pomimo wielokrot-
nych przeobrażeń, jakich doznały na przestrzeni dziejów, są widomym znakiem 
trwającej pamięci po nich. Chociaż od śmierci Bolesława Chrobrego w 1025 
roku upłynęło już niemal tysiąc lat, pamięć o nim stanowiła i nadal stanowi 
dla Polaków czynnik integrujący. Początkowo wyrażał ją zarówno umieszczony 
pośrodku poznańskiej katedry przedromański grobowiec, którego nie ominęła 
profanacja dokonana w 1038 roku przez czeskiego księcia Brzetysława w czasie 
najazdu na najważniejsze grody państwa Piastów. Trzysta lat później w tym 
samym miejscu pojawiła się ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego 
w czternastym wieku gotycka tumba, mająca najprawdopodobniej stanowić 
nawiązanie króla do polityki prowadzonej przez pochowanych w poznańskiej 
katedrze poprzedników. Po zniszczeniu owej tumby przez upływ czasu i kata-
strofy, jakie dotknęły poznańską katedrę w siedemnastym i osiemnastym wie-
ku, wśród mieszkańców Poznania nadal żyła pamięć o pochowanych w niej 
władcach. Dowodem na to może być między innymi poparcie  – udzielone 
przez szerokie kręgi polskiego społeczeństwa mieszkającego zarówno pod za-
borami, jak i w Wolnym Mieście Krakowie w latach dwudziestych dziewiętna-
stego wieku – dotyczące adaptacji jednej z kaplic leżącej na osi ołtarza na mau-
zoleum poświęcone pierwszym Piastom, zwane dziś (od swego wystroju) Złotą 
Kaplicą. Dla Polaków, którzy utracili ojczyznę w wyniku rozbiorów, dynastia 
Piastów stała się na powrót symbolem prawdziwej polskości i uosobieniem 
cnót. Jak nigdy dotąd potrzebna była im pamięć o pełnych chwały czasach 
piastowskich. 

Budowę Złotej Kaplicy ukończono (wraz z kompletnym wyposażeniem) 
w 1841 roku przy wydatnym udziale mecenasa sztuki i społecznika Edwarda 
Raczyńskiego. Już około 1862 roku w nowo wybudowanej tumbie umiesz-
czono znajdującą się w kapitularzu trumienkę z domniemanymi szczątkami 
pierwszych władców Polski, która spoczywa tam do dziś. Przesłanie ideowe 
uczyniło z tego dzieła pomnik jednoczący podzielony wówczas pomiędzy za-
borców naród. Miał on stanowić łącznik czasowy wiążący przeszłość z przy-
szłością. Przeszłość reprezentowała tradycja istnienia w historycznej katedrze 
grobu Bolesława Chrobrego. Dla podniesienia rangi nowo powstałego mau-
zoleum poświęcono je także Mieszkowi I, który miałby być pochowany razem 
z Bolesławem. 

Kaplica ta miała na celu nie tylko sławić tych dwóch władców, miała bo-
wiem stanowić także monument opowiadający o początkach narodu i państwa 
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za pomocą znajdujących się na jej ścianach fresków przedstawiających początki 
narodu i państwa poprzez swoistą inicjację, jaką było przyjęcie chrztu i ofiarę 
w postaci męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Chrzest stanowił jedno-
cześnie pragnienie przyjęcia oświaty, kultury i cywilizacji, które były realną 
podstawą dla późniejszego wykształcenia się społeczeństwa i narodu. Z kolei 
męczeństwo świętego Wojciecha, a następnie jego kanonizacja i związane z nią 
spotkanie dwóch chrześcijańskich władców – Bolesława Chrobrego i Ottona 
III – to podstawa politycznego ładu europejskiego. Te dwie zasady, stanowiące 
trwałą podstawę dziejów państwa i narodu, ukazywały jego niewygasłe prawa 
do odrębności i suwerenności nawet wówczas, gdy upadło państwo (Ostrow-
ska-Kębłowska 1997: 206-208). Mauzoleum stało się dokładnie tym, czym 
wedle jego inicjatorów miało zostać, a więc pomnikiem przeszłości i chwały 
narodu polskiego, a zarazem i jego chrześcijańskich korzeni w postaci zdo-
biących kaplicę wizerunków polskich świętych (Strzelczyk 2006: 224). Widać 
wyraźnie, że pomimo upływu tysiąca lat od śmierci Chrobrego5, pamięć o nim, 
której namacalnym wyrazem jest jego nekropolia, stanowiła i nadal stanowi 
dla Polaków czynnik integrujący. 

Warto też podkreślić, że część doczesnych szczątków naszych pierwszych 
władców od początku dziewiętnastego wieku znajduje się poza poznańską ne-
kropolią katedralną. Posiada to uzasadnienie w rozwijającym się w tym okresie 
prywatnym kolekcjonerstwie, którego przejawem było powstawanie licznych 
kolekcji pod patronatem znanych ówczesnych mecenasów sztuki. Umieszcze-
nie w nich szczątków władców zarówno podnosiło ich prestiż, jak też dodawa-
ło im charakteru narodowo-patriotycznego.

Przebywający w Poznaniu w roku 1801 historyk, bibliofil i kolekcjoner 
pamiątek narodowych, Tadeusz Czacki, otrzymał wówczas z przechowywa-
nych w kapitularzu katedry poznańskiej szczątków Bolesława Chrobrego frag-
ment jego czaszki, który umieścił w zbiorach w swej rezydencji w Porycku. Co 
więcej, kilka fragmentów kości tegoż władcy otrzymała też Izabela Czartoryska 
do pełniącej funkcję mauzoleum narodowego ufundowanej przez nią świątyni 
Sybilli w Puławach, skąd następnie dostały się do zbiorów książąt Czartory-
skich Muzeum Narodowego Krakowie (Wrzesińska & Wrzesiński 1998: 647). 
Oprócz tego fragment kości pochodzącej prawdopodobnie z palca Bolesława 
Chrobrego otrzymał biskup krakowski Jan Paweł Woronicz, który umieścił 

5 Równe tysiąc lat minie dokładnie w roku 2025.
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go w relikwiarzyku przypominającym zniszczony średniowieczny tumbowy 
nagrobek króla z jego leżącą na wierzchniej płycie postacią. Relikwiarz ten sta-
nowił jeden z eksponatów w zorganizowanym przez Woronicza w pałacu arcy-
biskupów krakowskich gabinecie historycznym utworzonym na wzór kolekcji 
księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach (Ostrowska-Kębłowska 1997: 26).

Nietrudno zauważyć liczne podobieństwa pomiędzy nekropolią piastow-
ską w Złotej Kaplicy poznańskiej katedry a nekropolią Władysława Hermana 
i Bolesława Krzywoustego w katedrze w Płocku. Posługując się analogią odno-
śnie do lokalizacji w obrębie poznańskiej preromańskiej katedry grobowców 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, można przypuszczać, że także w Płocku gro-
by obu władców umieszczone były w środku konsekrowanej w 1144 roku ka-
tedry romańskiej (Szafrański 1988: 69-76). Mniej więcej w tym samym czasie, 
co Chrobremu – możliwie nawet, że trochę wcześniej w związku z odbudową 
płockiej katedry po pożarze z 1234 roku – wzniesiono Bolesławowi Krzywo-
ustemu tumbę. Podobnie jak w przypadku tumby Chrobrego, także i ta została 
zniszczona w osiemnastym stuleciu. Również w jej wypadku na początku dzie-
więtnastego wieku, z inicjatywy duchowieństwa katedralnego w osobie bisku-
pa płockiego Adama Prażmowskiego oraz członków Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, któremu ów biskup przewodniczył, dokonano translacji szczątków 
książęcych do podziemi nowo przeznaczonej na ten cel krypty, umieszczając 
w niej nowy pamiątkowy sarkofag poświęcony Krzywoustemu i jego ojcu, 
Władysławowi Hermanowi. 

Analogie z poznańską katedrą i Złotą Kaplicą nasuwają się niemal samoist-
nie. Dopełnieniem ich jest wyraźne zwrócenie uwagi przez biskupa Prażmow-
skiego na związek trwania pamięci o monarchach z istnieniem narodu podczas 
przemówienia inaugurującego płockie mauzoleum w dniu 12 września 1825 
roku (Szafrański 1988: 151-152)6. Zarówno w wypadku poznańskiej nekropo-
lii piastowskiej, jak i płockiej, pojawiają się tu przejawy głęboko zakorzenionej 
pamięci o pochowanych w nich władcach piastowskich, której wyrazem były 

6 Wygłoszony przez biskupa Prażmowskiego fragment przemówienia odnoszący się 
do narodu brzmiał następująco: „Lecz panowie moi! Jeśli wszystko, co jest ziemskim, 
koniecznemu śmiertelność ulega prawu, jeśli pamięć pospolitego człowieka wkrótce 
niknie po jego zgonie, pamięć Monarchów trwa, póki istnieje ten, któremu rozkazywali, 
naród. […] Mówiąc do Polaków, których wychowania istotną część składają dzieje 
krajowe, dosyć mi jest zwrócić ich uwagę na skutki panowania Władysława Hermana 
i jego syna Bolesława, okazać, ile przyłożyli do ustalenia bytu narodowego i nadwątlony 
wzmocnili” (Gawarecki 1827: 71-73).
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powstałe wiele lat po ich śmierci średniowieczne tumby. Pomimo ich znisz-
czenia, upływający czas nie zatarł o nich pamięci, lecz odżywała ona, ulega-
jąc przeobrażeniom i znajdując swój wyraz w powstałym w pierwszej połowie 
dziewiętnastego stulecia poświęconym tym władcom kaplicom, które przybra-
ły formę ówczesnych narodowych sanktuariów.

Szczególnie wyraźnie chwałę i pamięć o Piastach wyrażały nekropolie 
powstałe na Śląsku. Gloryfikowały one przedstawicieli tej dynastii w obliczu 
stopniowego wymierania jej gałęzi i związanego z tym przechodzenia księstw 
rządzonych od stuleci przez Piastów pod władzę Habsburgów. Ostatnimi 
przedstawicielami dynastii piastowskiej byli Piastowie legnicko-brzescy. Li-
nia ich wygasła w 1675 roku, wraz z zgonem ostatniego męskiego potomka, 
piętnastoletniego Jerzego Wilhelma. Śmierć młodego mężczyzny skłoniła jego 
matkę, księżną Ludwikę, do ufundowania ostatniej powstałej z inicjatywy dy-
nastii piastowskiej rodowej nekropolii, jaką było mauzoleum powstałe w ko-
ściele świętego Jana w Legnicy. Miało ono upamiętniać zarówno przedwcze-
śnie zmarłego syna, jak też gloryfikować schodzącą wraz z jego śmiercią z areny 
dziejów jedną z najdłużej panujących europejskich dynastii. Powstawało ono 
w latach 1677-1679. W dolnej kondygnacji kaplicy w pięciu płytkich niszach 
umieszczono cynowe trumny ostatnich książąt z dynastii: Ludwiki, Chrystia-
na, Zofii Elżbiety, Jerzego Wilhelma i Ludwika IV. Nad niszami umieszczono 
pomniki ostatnich przedstawicieli rodziny książęcej: księcia Chrystiana, jego 
małżonki Ludwiki, księcia Jerzego Wilhelma i jego siostry Karoliny. Na coko-
łach pod każdą z postaci zamieszczono tekst prowadzonego przez nie specy-
ficznego dialogu.

Księżna Ludwika zwraca się w kierunku męża z łacińskimi słowami: Heu 
mihi soli („Biada mnie samej”), na co małżonek pociesza ją: Nescia cognati 
(„Nie wiesz nic [o synu –  dopowiedzenie W. M.]”), ręką wskazując na Jerzego 
Wilhelma. Do rozmowy rodziców włącza się ich potomek, mówiąc: At sequor 
ipse („Przecież podążam sam”), a zamyka ją żałobne wołanie księżnej Karoliny: 
Spes ubi nostra? („Gdzie nasza nadzieja?”). Usytuowanie pomników zmarłych 
książąt piastowskich w legnickim mauzoleum przywodzi na myśl wspomniane 
już postacie z galerii posągów chóru katedry w Naumburgu, które zapewne 
były wzorem i natchnieniem dla legnickich budowniczych. W obu przypad-
kach galerie posągów łączą się za pomocą koncepcji communio sanctorum  – 
uczestnictwa przedstawionych na posągach postaci w odprawianych także 
w intencji ich zbawienia nabożeństwach przy ołtarzu w pomieszczeniu, w któ-
rym znajdują się wizerunki (Kalinowski 1973: 66-67). Powyżej na ścianach 
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kaplicy zamieszczono cykl malowideł stanowiący zwięzłą wykładnię dziejów 
Piastów ze szczególnym uwzględnieniem ich dokonań historycznych, a tak-
że związków Śląska z Polską. W centralnym polu kopuły znajduje się fresk 
ukazujący Heliosa, boga słońca zatrzymującego rydwan przed gwiazdozbiorem 
Raka. Sens alegorii objaśnia łacińska inskrypcja, którą można uznać za motto 
całego programu ideowego mauzoleum: „Domy królewskie upadają, gwiazdy 
w pył się obracają, dziwisz się – nawet biegowi słońca kres naznaczono”. Mo-
tyw przemijania, nieuchronności losu, przeznaczenia rozpoczęty na plafonie 
przewija się przez wszystkie pozostałe elementy wystroju tego mauzoleum 7.

Wystrój mauzoleum był odzwierciedleniem zaistniałej wówczas sytuacji, 
jaką było wygaśnięcie dynastii. Widziany w kontekście śląskich księstw popia-
stowskich przekazywanych przez cesarzy niemieckich innym obcym rodom, sta-
nowił pełen wymowy pomnik dziejowy mający upamiętnić nie tylko zmarłych 
książąt pochowanych w tej kaplicy, lecz także stać się symbolem upamiętniają-
cym wszystkich przedstawicieli dynastii piastowskiej i gloryfikować ich osiągnię-
cia nie tylko jako książąt śląskich, lecz także jako książąt i królów Polski.

Współczesnym nam śladem przywracania pamięci o dawnych, zapo-
mnianych władcach z dynastii piastowskiej jest powstała w 1999 roku w Ka-
plicy Piastowskiej opolskiej katedry nekropolia Jana Dobrego, ostatniego pia-
stowskiego księcia opolskiego zmarłego 27 marca 1532 roku. Grób jego został 
odkryty w 1985 roku w trakcie remontu posadzki katedry, jednak z uwagi na 
sytuację polityczną władze kościelne postanowiły nie nagłaśniać tego wyda-
rzenia (Baldy 1999: 16). W roku 1997 w ramach reformy administracyjnej 
pod znakiem zapytania stanęła przyszłość województwa opolskiego. Wtedy, 
jak wspomina ówczesna senator Rzeczpospolitej, profesor Dorota Simoni-
des, proboszcz katedry opolskiej, ksiądz Stefan Baldy, powiedział: „Zawarłem 
układ z Janem Dobrym. On uratuje Śląsk Opolski, a ja zrobię wszystko, aby 
mu ufundować nowy sarkofag i pochować go godnie i uroczyście” (Baldy 
1999: 47-66). Po pomyślnej dla Opolan decyzji sejmu i senatu, pozostawia-
jącej województwo opolskie pośród nowo powstałych jednostek administra-
cyjnych kraju, dla upamiętnienia tego wydarzenia mieszkańcy i władze Opola 
postanowili ekshumować doczesne szczątki Jana Dobrego i 19 czerwca 1999 
roku przenieśli je do nowego sarkofagu, który stanął w specjalnie urządzonej 

7 Szczegółowy opis wystroju mauzoleum piastowskiego w Legnicy oraz zawartych w nim 
treści ideowych przedstawili Konstanty Kalinowski (1973: 55-73) oraz Michał Rożek (2010: 
204-207).
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Kaplicy Piastowskiej. Ta ostatnia, powstała przed dwudziestu laty nekropolia 
piastowska, przypominająca postać ostatniego piastowskiego władcy księstwa 
opolsko-raciborskiego, ma odniesienie nie tylko do przeszłości, ale także obec-
nie służy integracji mieszkańców ziemi opolskiej, rozbudzaniu wśród nich po-
czucia przynależności do swej małej ojczyzny, a także koncentracji ich energii 
do działania dla wspólnego dobra.

Podsumowanie

Nieuchronne zmagania ludzkości z przemijaniem, towarzyszące jej od począt-
ku dziejów, znalazły odzwierciedlenie w zwyczajach pogrzebowych władców. 
Średniowieczna Europa nadała im chrześcijański wymiar, o czym świadczy 
umieszczanie ich pochówków w przestrzeni sakralnej, co podkreślało ich (prze)
znaczenie jako bożych pomazańców, zarazem służąc do legitymizowania rządów 
ich następców. Przedstawione tu niektóre mniej znane nekropolie piastowskie 
stanowią dowód na to, że pomimo upływu wielu stuleci miejsca pochówków 
dawnych władców na nowo są odkrywane i odbudowywane, służąc lokalnym 
społecznościom do podtrzymania ich własnej odrębności i budowania tożsa-
mości, a jednocześnie głosząc chwałę dynastii kolejnym pokoleniom. Stanowią 
też przykład zmagania się ludzkości z tym, co nieuchronne – z upływem czasu, 
który z wolna, lecz nieubłaganie coraz bardziej zasnuwa mgłą niepamięci czyny 
dawnych władców i bohaterów.
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Wsie dzisiejsze – miasta niegdysiejsze. 
Z problematyki dawnych miasteczek pogranicza 
polsko – litewskiego (XVI – XXI wieku)

ADAM PANASIUK

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest piętnaście dawnych miast – miejsco-
wości, które w XVIII i XIX wieku utraciły status miejski, znajdujących się 
w okresie I Rzeczpospolitej w granicach powiatu brzeskiego województwa 
brzeskiego – litewskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dwie miejscowo-
ści: Horodyszcze oraz Rossosz podlegały wówczas administracyjnie pod powiat 
mielnicki województwa podlaskiego (Ćwik & Reder 1977: 35-36). Analizo-
wany obszar znalazł się najpierw w granicach utworzonego w 1520 roku woje-
wództwie podlaskim, natomiast w 1566 roku podlegał już nowo powstałemu 
województwu brzesko litewskiemu. Horodyszcze i Rossosz, w momencie włą-
czenia województwa podlaskiego do Korony, weszły w jego skład.

Trzeba zaznaczyć, że część omawianych miejscowości funkcjonowała pod 
innymi nazwami, czasami używanymi zamiennie (Dokudów – dawniej Lew-
kowo, Janów Podlaski – dawniej Parchowo, Komarówka Podlaska – dawniej 
Kierdejowa Wola, Piszczac – dawniej Pieszczatka, Pratulin – dawniej Hornów, 
Wohyń – dawniej Woin). 

Obszar powiatu brzeskiego, a ściślej, jego zachodnia część, był miejscem 
specyficznym, pograniczem etniczno-kulturowo-państwowym, zmieniającym 
przynależność już to do Litwy, już to do Rzeczpospolitej (Kicia 2005: 7). 
Wpływało to na strukturę etniczną tych miejscowości; oprócz ludności pol-
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skiej występowała także ruska i żydowska, wyznająca katolicyzm, prawosławie/
grekokatolicyzm, protestantyzm, judaizm. 

Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Jerzego Ochmańskiego (1958: 
229-294), miejscowości te zaliczały się do kategorii miasteczek. Od dużych 
miast różniły je stosunki społeczno-gospodarcze oraz liczba ludności. Głów-
nym źródłem utrzymania mieszkańców było rolnictwo; miasteczka pełniły 
funkcję pośrednią między dużymi miastami a wsiami, pośredniczyły w handlu. 
Co do kwestii liczby ludności, badacze przyjęli różne kryteria. Ochmański za 
miasteczka uważał miejscowości liczące do tysiąca mieszkańców (Ochmański 
1958: 229-294), natomiast Stanisław Alexandrowicz liczbę tę przesuwał do 
około tysiąca sześciuset mieszkańców. Historyk ten podkreślał jednakże, że 
liczba ludności mogła być myląca, kładąc nacisk na wyżej wspomniane funkcje 
gospodarcze (Alexandrowicz 1961: 64-66). 

Powstawaniu miast na tym terenie sprzyjało ustabilizowanie pogranicza 
polsko-litewskiego, zapoczątkowanego unią w Krewie w 1385, co przyczyni-
ło się do wzrostu roli polityczno-wojskowej obszarów nad środkowym Bu-
giem. Dotychczas leżące na kresach, znalazły się w centrum państwa dynastii 
jagiellońskiej, stając się obszarem łączącym Koronę, Białą Ruś i Litwę. Ponadto 
przebiegały tędy trzy ważne szlaki handlowe (Seniuk 1987: 163). Podkreślić 
należy, że wspomnianych miast nie zakładano w pustce osadniczej, lecz zwykle 
w miejscu istniejących już osad wiejskich bądź w ich pobliżu.

Wśród omawianych miast najliczniejsze były prywatne, których było je-
denaście, królewskich istniało trzy, zaś jedno miasteczko było kościelne. Wspo-
mniane miasta prywatne zakładały bogate rody szlacheckie/magnackie, jak na 
przykład Bohowitynowie, Sanguszkowie, Sapiehowie, Radziwiłłowie czy Połu-
bińscy, co zaprezentowano w Tabeli 1 (Kicia 2005: 9-11).

Zakładając miasta, prywatni właściciele na ogół dążyli do podniesienia 
własnego prestiżu i podwyższenia dochodów, przejmując pewną część zysków 
z myta, targów i innych, co odbijało się ujemnie na rozwoju gospodarczym, 
prowadząc z czasem do upadku i utraty praw miejskich. Na nietrwałość lokacji 
miejskich wpływ miała także niestabilność majątkowa ich właścicieli (Kulesza 
2001: 98).
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Miejscowość Dawna 
nazwa

Rok 
lokacji

Utrata praw 
miejskich

Długość 
trwania 

miejskości

Rodzaj 
własności

Właściciel 
(założyciel)

Dokudów Lewkowo 1503 1700 187 Prywatna Lew 
Bohowityn

Hanna – 1546 1821 275 Prywatna
Bohusz 
Michał 

Bohowityn

Horodyszcze – 1569 1850 281 Prywatna Wasyl 
Połubiński 

Janów
Podlaski Parchowo 1465 1869 404 Kościelna Jan Łosowicz

Kodeń – 1511 1869 358 Prywatna Jan Sapieha

Komarówka 
Podlaska

Kierdejowa 
Wola 1662 1822 160 Prywatna

Jan 
Kazimierz 

Kierdej

Leśna
Podlaska – 1723 1776 53 Prywatna

Władysław 
Jan 

Michałowski

Łomazy – 1566 1869 303 Królewska Zygmunt II 
August

Piszczac Pieszczatka 1530 1869 339 Królewska Zygmunt 
I Stary

Pratulin Hornów 1732 1820 88 Prywatna
Józef 

Franciszek 
Sapieha

Rossosz – 1551 1869 318 Prywatna Wasyl 
Połubiński

Różanka – 1524 1700 176 Prywatna ?

Sławatycze – 1577 1869 292 Prywatna
Bohusz 
Michał 

Bohowityn

Wisznice – 1579 1869 290 Prywatna Paweł 
Sapieha

Wohyń Woin 1522 1869 347 Królewska Zygmunt 
I Stary

Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych dotyczących omawianych miejscowości. Źródła: Krzysz-

tofik (2007), Demidowicz (1996b), Demidowicz (1996b), Demidowicz (1998a), Demidowicz (1998b), 

Demidowicz (1999b), Demidowicz (1999b), Demidowicz (2003), Demidowicz (2006), Demidowicz 

(2007), Demidowicz (2010a), Demidowicz (2010b), Demidowicz (2016a), Demidowicz (2016b).
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Okres miejski prezentowanych miejscowości trwał od pięćdziesięciu 
trzech do czterystu czterech lat; wszystkie utraciły prawa miejskie między 1700 
a 1869 rokiem. Natężenie akcji zakładania miast na prawie magdeburskim, 
zarówno w tej części województwa brzeskiego litewskiego, jak i na obszarze 
całego Wielkiego Księstwa Litewskiego, przypada na XVI stulecie (Alexan-
drowicz 1964: 139-141), zaś momentem największej liczby lokacji na tym 
obszarze była druga połowa siedemnastego wieku, kiedy założono sześć miast. 
W siedemnastym stuleciu powstało tylko jedno miasto (Komarówka), nato-
miast w osiemnastym – dwa (Leśna i Pratulin). 

Najdłużej prawa miejskie zachował Janów Podlaski, zaś najkrócej Leśna 
Podlaska; średnia długość trwania miejskości w zachodniej części starostwa 
brzeskiego wynosiła około dwustu sześćdziesięciu lat (co pokazane zostało 
w Tabeli 1).

Układ przestrzenny

Prezentowane dawne ośrodki miejskie zachowały do dziś pierwotny układ 
przestrzenny. Pewien wgląd w to zagadnienie dają plany miejscowości, ujęte na 
austriackiej mapie sztabowej z początku dziewiętnastego stulecia West Gallicien 
(1801-1804) (First Military Survey). Mapa, na której znajduje się omawiany 
obszar, przedstawia Zachodnią Galicję. Wspomniane plany miejscowości za-
wierają wiele szczegółów, między innymi zaznaczono rozmieszczenie budyn-
ków, przebieg ulic, topografię terenu, niekiedy dopatrzyć się można także gra-
nic poszczególnych działek. Pomimo tego, że mapę sporządzono na początku 
XIX wieku, mogła ona odzwierciedlać stan z okresu przedrozbiorowego. 

Analizując plany omawianych miejscowości z początku XIX wieku i po-
równując je ze stanem współczesnym, można dostrzec, że pomimo utraty sta-
tusu miejskiego, większość z nich została powiększona o nowe tereny, zauwa-
żalne są również zmiany w przebiegu ulic: jedne uległy zatarciu, powstały zaś 
inne. W większości wypadków oś miasta stanowiła jedna, główna ulica, od 
której rozchodziły się pozostałe ulice, ponadto – oprócz jednej miejscowości – 
wszystkie posiadały rynek w centrum. Wyjątkiem był tu Rossosz, który posia-
dał rynek usytuowany nie w centrum, lecz we wschodniej części. Co się tyczy 
kształtu rynków, zazwyczaj miały one formę prostokąta, jedynie w Piszczacu 
(dawniej Pieszczatka) dopatrzyć się można trapezu, a w Leśnej Podlaskiej rynek 
był prawdopodobnie wpisany w trójkąt. Formę miejscowości: Kodnia, Sława-
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tycz i Różanki dostosowano do przepływającej w ich sąsiedztwie rzeki Bug; 
otrzymały one wydłużony kształt. Do miejscowości o największej powierzchni 
w okresie przedrozbiorowym należały: Janów Podlaski, Kodeń i Łomazy, a do 
najmniejszych Leśna Podlaska i Pratulin. Jedynie dwie spośród piętnastu miej-
scowości uległy pomniejszeniu: Dokudów i Pratulin (Tabela 2). Przez więk-
szość z nich przechodzą lub znajdują się w pobliżu drogi wojewódzkie. 

Miejscowość Rozwój przestrzenny Obecna liczba ulic o statusie dróg 
publicznych

Dokudów Ujemny 0

Hanna Dodatni 25

Horodyszcze Dodatni 18

Janów Podlaski Dodatni 47

Kodeń Dodatni 24

Komarówka Podlaska Dodatni 18

Leśna Podlaska Dodatni 13

Łomazy Dodatni 34

Piszczac Dodatni 38

Pratulin Ujemny 0

Rossosz Dodatni 15

Różanka Dodatni 0

Sławatycze Dodatni 16

Wisznice Dodatni 22

Wohyń Dodatni 32

Tabela 2. Rozwój przestrzenny omawianych miejscowości. Źródła: Polskawliczbach.pl (2018), Ma-

pire.eu (2018). Pod pojęciem dodatniego rozwoju przestrzennego rozumie się powiększenie się te-

rytorium miejscowości o nowe tereny, zaś ujemny oznacza zmniejszenie się obszaru zajmowanego 

przez miejscowość. Pod pojęciem drogi publicznej rozumie się drogę, z której może korzystać każdy 

(Piib.org 2018). 

http://www.polskawliczbach.pl
https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey
https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey
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Ludność 

Liczba ludności omawianych miasteczek (dla których istnieją źródła, pozwa-
lające oszacować liczbę mieszkańców) w czasach przedrozbiorowych wahała 
się między siedemset a pięćtysięcy osób (Tabela 3). W większości tych miej-
scowości okresem najwyższego przyrostu ludności była połowa XVII wieku 
(oprócz Janowa, gdzie najwięcej mieszkańców odnotowano w drugiej połowie 
szesnastego wieku), natomiast później obserwuje się spadek liczby ludności. 
Apogeum wzrostu liczby ludności nastąpiło w połowie siedemnastego wieku, 
natomiast później miasta te na ogół zaczęły się wyludniać. Największy spadek 
liczby ludności zarejestrowano w Janowie, który w drugiej połowie szesnastego 
stulecia liczył około pięciu tysięcy mieszkańców, zaś już mniej więcej stu lat 
później tylko tysiąc pięciuset, co oznacza, że liczba ludności spadła ponad trzy-
krotnie. Do najludniejszych miast należały Janów oraz Kodeń.

Miejscowość pocz. 
XVI w.

poł. 
XVI w.

koniec 
XVI w.

I poł. 
XVII w.

poł. 
XVII w.

koniec 
XVII w.

pocz. 
XVIII w.

poł. 
XVIII w.

koniec 
XVIII w.

Dokudów 1000 1000 700

Hanna 200

Horodyszcze 800 700

Janów 
Podlaski 5000 1500 2500

Kodeń 2000 4000 2000

Komarówka 
Podlaska 1400

Leśna 
Podlaska

Łomazy 2000

Piszczac 500

Pratulin 2000 2500

Rossosz 2000 2000 1000

Różanka

Sławatycze 2000 2000 2500 1800 900 1200

Wisznice 1000

Wohyń 2000 2300 2500 1000 1000
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Tabela 3. Zestawienie szacunkowej liczby ludności omawianych miejscowości w okresie Rzecz-

pospolitej przedrozbiorowej. Źródła: Demidowicz (1996b), Demidowicz (1996b), Demidowicz 

(1998a), Demidowicz (1998b), Demidowicz (1999a), Demidowicz (1999a), Demidowicz (2003), 

Demidowicz (2006), Demidowicz (2007), Demidowicz (2010a), Demidowicz (2010b), Demidowicz 

(2016a), Demidowicz (2016b).

Znacznie dokładniejsze dane są dostępne dopiero dla wieku XIX (Tabela 
4), kiedy to dla większości miasteczek możliwe było ustalenie liczby ludności 
w określonych odstępach czasu. Należy jednak podkreślić, że przeprowadzane 
spisy ludności w byłym Królestwie Polskim cechowała niedokładność, jednakże 
są to jedyne materiały służące do ustalenia liczby ludności (Jelonek 1967: 15-16).

Miejscowość 1810 1825 1857 1868 – 
1871 1890 1897 – 

1900 1910

Hanna 466 – – – – – – 

Horodyszcze 699 603 714 786 937 – 1095

Janów Pod-
laski 1191 1308 1937 2000 4535 3861 6365

Kodeń 1577 2037 2191 2442 3275 2772 3984

Komarówka 
Podlaska 256 – – – 436 500 585

Łomazy 1436 1917 2445 2853 2126 3183 5202

Piszczac 1136 1041 1314 1507 2369 1938 2658

Pratulin 285 – – – – – – 

Rossosz 1052 1092 1663 1775 2109 2929 2969

Sławatycze 1068 1602 1846 1097 3357 2769 4553

Wisznice 541 603 1465 1668 2182 2039 3010

Wohyń 1324 1181 1861 2260 2898 2768 3877

Tabela 4. Zestawienie szacunkowej liczby ludności omawianych miejscowości od 1810 do 1910 roku. 

Źródła: Jelonek (1967). W tabeli pominięto miejscowości nieuwzględnione w cytowanej pracy; utraciły 

one prawa miejskie jeszcze w XVIII wieku: Dokudów (1700), Leśna Podlaska (1776) i Różanka (1700).

Porównując wartości ujęte w Tabeli 4 z zestawieniem podanym w Tabeli 3, 
dostrzec można, że liczba ludności na początku XIX wieku była niższa niż w koń-
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cu osiemnastego stulecia, jednakże nie dotyczyło to wszystkich miejscowości. Sy-
tuację spadku liczby mieszkańców można zaobserwować w Janowie, Kodniu, Pra-
tulinie i Sławatyczach, natomiast w pozostałych miejscowościach zauważalny jest 
wzrost liczby ludności. W samym XIX wieku wyraźnie widoczny jest wzrost licz-
by ludności we wszystkich miasteczkach, jedynie z niewielkimi wyjątkami (spa-
dek liczby ludności notuje się szczególnie w okresie 1897-1900 i tylko w jednym 
wypadku w 1890 roku). Dynamiczny przyrost ludności dokonał się natomiast 
w 1910 roku, kiedy w Janowie, Kodniu, Łomazach, Sławatyczach i Wisznicach 
liczba ludności wzrosła o około jedną trzecią względem okresu 1897-1900. W po-
zostałych miejscowościach zmiany te nie były tak dynamiczne.

Należy ponadto wspomnieć o ubywającej w wyniku głodu i epidemii lud-
ności. Zdarzało się, że, że dopiero przyrost naturalny przez kilka kolejnych lat wy-
równywał ubytki ludnościowe. Niskie zaludnienie wynikało również ze słabego 
rozwoju gospodarczego i położenia geograficzno-politycznego (Ćwik 1967: 236).

Miejscowość
Liczba ludności 

w 2011 roku Charakter miejscowości Herb

Dokudów 289 Wieś Tak

Hanna 719 Wieś gminna Tak

Horodyszcze 787 Wieś Tak

Janów Podlaski 2720 Wieś gminna Tak

Kodeń 1776 Wieś gminna Tak

Komarówka Podlaska 1187 Wieś gminna Tak

Leśna Podlaska 983 Wieś gminna Tak

Łomazy 1688 Wieś gminna Tak

Piszczac 3016 Wieś gminna Tak

Pratulin 67 Wieś Nie

Rossosz 1022 Wieś gminna Tak

Różanka 957 Wieś Nie

Sławatycze 1104 Wieś gminna Tak

Wisznice 1506 Wieś gminna Tak

Wohyń 2017 Wieś gminna Tak

Tabela 5. Zestawienie liczby ludności omawianych miejscowości według stanu na 2011 roku. Źró-

dła: Stat.gov (2018).
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O ile dla okresu przedrozbiorowego czy XIX wieku brak jest szczegóło-
wych danych demograficznych, o tyle dane dla ostatnich kilku lat są precyzyj-
ne (Tabela 5). Obecnie najludniejszymi miejscowościami są: Piszczac, mający 
ponad trzy tysiące mieszkańców, Janów Podlaski z powyżej dwu tysiącami sied-
miuset i Wohyń z liczbą przekraczającą dwa tysiące. Większość miejscowości 
(oprócz Hanny i Leśnej Podlaskiej) poniżej tysiąc mieszkańców posiada jedy-
nie status wsi; pozostałe są siedzibami gmin.

Miejscowość
Rok

1810 1910 2011

Dokudów BD BD 289

Hanna 466 BD 719

Horodyszcze 699 1095 787

Janów Podlaski 1191 6365 2720

Kodeń 1577 3984 1776

Komarówka Podlaska 256 585 1187

Leśna Podlaska BD  BD  983

Łomazy 1436 5202 1688

Piszczac 1136 2658 3016

Pratulin 285 BD  67

Rossosz 1052 2969 1022

Różanka BD  BD  957

Sławatycze 1068 4553 1104

Wisznice 541 3010 1506

Wohyń 1324 3877 2017

Tabela 6. Zestawienie liczby ludności omawianych miejscowości w latach 1810, 1910 i 2011. 

Źródła: Jelonek (1967), Stat.gov (2018).

Przechodząc do omówienia zmian liczby ludności w przeciągu dwustu 
lat, dostrzega się pewne prawidłowości (Tabela 6). Jak już wspomniano, naj-
wyższy przyrost naturalny odnotowuje się w 1910 roku; obserwujemy nato-
miast w większości przypadków drastyczne zmniejszenie się liczby ludności 
w czasach współczesnych względem początków XX stulecia.; jedynie w Pisz-
czacu i Komarówce Podlaskiej widać stopniowy przyrost. Największy spadek 
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liczby ludności między latami 1910 a 2011 rejestruje się w Sławatyczach, gdzie 
obecna liczba ludności to jedynie mniej niż jedna piąta stanu z 1910 roku. 
W Horodyszczu, Kodniu, Łomazach, Rossoszu i Sławatyczach zauważa się po-
nadto niewielkie różnice w liczbie ludności w 1810 i 2011 roku.

Herby 

Spośród piętnastu miejscowości, jedynie dwie nie posługują się obecnie her-
bami. Nawiązują tym samym do dawniejszego stanu rzeczy w tym zakresie 
(Tabela 7)

Miejscowość Najstarsza informacja o herbie Znana pieczęć Dawny wzorzec

Dokudów ? 1658 Tak

Hanna brak brak ?

Horodyszcze 1847 brak ?

Janów Podlaski 1847 ? Tak

Kodeń 1511 ? Tak

Komarówka Podlaska ? ? ?

Leśna Podlaska ? ? ?

Łomazy 1566 1715 Tak

Piszczac 1769 ? Tak

Pratulin ? ? ?

Rossosz 1777 1777 Tak

Różanka ? ? ?

Sławatycze 1812 1812 Tak

Wisznice 1847 1847 ?

Wohyń 1551 1571 Tak

Tabela 7. Heraldyka miejska. Źródła: Gumowski (1959).

Odtworzenie dawnych herbów jest utrudnione ze względu na brak prac 
poświęconych temu konkretnemu zagadnieniu. Jak stwierdził Marian Gumow-
ski, „W archiwach lubelskich nie ma spisów pieczęci, w zbiorach i muzeach 
nie ma odpowiednich kolekcji heraldycznych” (Gumowski 1959: 5). Szereg 



129Wsie dzisiejsze – miasta niegdysiejsze

miast województwa lubelskiego (do którego obecnie przynależy administra-
cyjnie omawiane terytorium) musiało stosować w XIX wieku herb państwowy, 
przez co zaprzestały posługiwać się dawniejszymi herbami. Dzięki przeprowa-
dzonej przez badacza kwerendzie archiwalnej, udało mu się znaleźć większość 
dawnych herbów miast województwa lubelskiego (Gumowski 1959: 5). Jedną 
z przyczyn zatarcia się pamięci o dawnych herbach była decyzja władz carskich 
z 1843 roku, nakazująca oddanie pieczęci miejskich do mennic i zniszczenie 
ich. W 1847 roku podjęto próbę stworzenia nowych herbów, odwołując się do 
dawnych wzorców, jednakże okazało się to niemożliwe z powodu braku infor-
macji. Opracowano więc nowe herby, lecz ze względu na ich polski charakter 
nie zostały zaakceptowane przez władze, przez co musiano zmienić wyobra-
żone na nich symbole. To z kolei w wielu wypadkach uniemożliwiło później 
odtworzenie pierwotnego herbu. Miejscowościami, które otrzymały herby od 
swoich właścicieli, były Kodeń i Sławatycze (Gumowski 1959: 5-7). 

Znaczenie religijne

Siedem miejscowości odgrywa ważną rolę religijną, z uwagi na fakt, że były 
i nadal są to ośrodki szczególnego kultu religijnego (Tabela 8), gdzie znajdują 
się sanktuaria  – są to: Hanna, Horodyszcze, Janów Podlaski, Kodeń, Leśna 
Podlaska, Sławatycze i Pratulin. Świątynie, związane z kultem Matki Bożej 
lub świętych, mają długą metrykę, dwie w okresie zaborów zostały zamknięte, 
a swoją działalność wznowiły dopiero w XX wieku. Horodyszcze, Kodeń oraz 
Leśna Podlaska zarówno dawniej, jak i obecnie słyną z cudownych obrazów 
Matki Bożej, pozostając wciąż miejscem pielgrzymek. 

Miejscowość
Erekcja 
parafii/

wznowienie

Wezwanie 
sanktuarium Odpusty Uwagi

Hanna XVII 
w.?/1924 r.

św. app. 
Piotra 

i Pawła

29.06, 
08.12

Dawny kult MB Hańskiej, 
prawdopodobnie czczono także 

św. Mikołaja i św. Barbarę, 
dawna cerkiew unicka

Horodyszcze przed XVIII 
w./1919 r.

Najśw. 
Serca 

Jezusowego

MB 
Horodyskiej 
(po 17.05), 

15.09

Cudowny obraz MB Horodyskiej, 
zaginiony w czasie I wojny 

światowej
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Janów 
Podlaski XV w. Św. Trójcy

Trójcy 
Świętej, 
29.06,

św. Wiktora

Kościół kolegiacki, 
siedziba biskupów łuckich

Kodeń 1518 r. Św. Anny

15.08, 
08.09, 

Zielone 
Świątki

Cudowny obraz MB Kodeńskiej, 
w XVII w. istniało Bractwo NSPJ,

od 1927 r. Misjonarze Oblaci

Leśna 
Podlaska 1695 r.

Św. app. 
Piotra 

i Pawła, 
Narodzenia 

NMP

Zielone 
Świątki, 
08.09, 

MB 
Leśniańskiej 

(26.09)

Cudowny obraz MB 
Leśniańskiej, klasztor oo. 

Paulinów 

Sławatycze 1631 r. Matki Bożej 
Różańcowej

29.09, 
14.02, 
07.10

Dawny kult MB i św. Walentego

Tabela 8. Miejsca szczególnego kultu religijnego. Źródło: Zaleski (1988).

Jak wspomniano we wprowadzeniu, miejscowości te zamieszkiwane były 
przez ludność różnych wyznań. Pięć miejscowości dotknęły prześladowania 
Kościoła Unickiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku. 
Były to: Janów Podlaski, Kodeń, Łomazy, Piszczac, Pratulin. Władze carskie 
próbowały siłą nawrócić z powrotem na prawosławie unitów, co w wielu wy-
padkach kończyło się męczeństwem tych drugich. Symbolem martyrologii 
unitów całego Południowego Podlasia jest Pratulin, gdzie obecnie znajduje się 
sanktuarium ku ich czci (Pruszkowski 1905: 159-190; Dylągowa 1989; Niko-
niuk 2008; Pulcyn 1998).

Podsumowanie

Zamiarem autora niniejszego rozdziału było przedstawienie problematyki 
zmiany statusu miejscowości na obszarze pogranicznym (administracyjnym, 
kulturowym, etnicznym i wyznaniowym). Zaprezentowane terytorium cha-
rakteryzuje się niewielkim stopniem zurbanizowania; w granicach dawnego 
powiatu brzeskiego prawa miejskie zachowały do naszych czasów Biała Pod-
laska oraz Włodawa. Wspomnieć jeszcze trzeba o Terespolu, lokowanym 
w XVIII wieku na gruntach wsi Błotkowo (Chlebowski 1892: 307-308). Mia-
sta te nie zdołały się już podnieść po zniszczeniach wojnami i pożarami, jedy-
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nie Janów Podlaski odzyskał prawa miejskie w latach 1919-1945 (Krzysztofik 
2007: 36-37). Według Tomasza Demidowicza, Janów Podlaski funkcjonował 
na prawach miasta w latach 1919-1923 i w latach 1944-1946 (Demidowicz 
1998a: 14-16). Miejscowość ta również najdłużej korzystała z praw miejskich, 
spośród piętnastu omówionych w rozdziale.

Większość z nich prawa miejskie uzyskała w XVI wieku, w okresie wzmo-
żonej akcji lokacyjnej w Wielkim Księstwie Litewskim, a straciła status miejski 
w 1869 roku w wyniku reform. Główną przyczyną odebrania praw miejskich 
były zniszczenia wojnami siedemnastego i osiemnastego stulecia oraz zanie-
dbania właścicieli/zarządców.

Niejednokrotnie zresztą sami właściciele występowali do władz o odebra-
nie statusu miejskiego ich miasteczkom; chodziło między innymi o niepono-
szenie opłat z tytułu sprzedaży alkoholu. Odbieranie praw miejskich tłumaczo-
no też pijaństwem, związanym z odbywanymi tam jarmarkami, niemożnością 
uiszczenia składki na utrzymanie władz miejskich, co było regulowane rozpo-
rządzeniem z 1818 roku (Kołodziejczyk 1961: 192; 197). Prawa miejskie od-
bierano według wytycznych postanowienia namiestnika z 30 maja 1818 roku. 
Proces pozbawiania statusu miejskiego spotykał się czasami z oporem, tłuma-
czono bowiem, że przyczyni się to do zniszczenia rolnictwa poprzez zmniej-
szenie się liczby punktów zbytu, a także wpłynie na emigrację robotników do 
większych miast. Degradacja miasteczek jeszcze bardziej pogłębiła ich zapaść 
gospodarczą, zrywając łączące te miasteczka tradycje miejskie (Kołodziejczyk 
1961: 200).

Niewystarczające źródła dochodu, osłabienie handlu i rzemiosła, nieopła-
calna produkcja rolna, a także położenie na peryferiach, z dala od starych dróg 
handlowych nie przyciągały do miasteczek nowych mieszkańców, powodując 
emigrację ludności do lepiej rozwiniętych miast (Ćwik 1967: 236). 

Do upadku tych miejscowości mogły się również przyczynić większe 
ośrodki miejskie, jak na przykład Biała Podlaska czy Radzyń Podlaski, skutecz-
nie konkurując z nimi w dziedzinie handlu, zwłaszcza w kwestii organizowania 
jarmarków – ludniejsze miasta mogły organizować większe jarmarki, a co za 
tym idzie, uzyskiwać znaczniejsze dochody (Ćwik 1967: 242-243).

Przeważająca większość zachowała do czasów współczesnych pewien 
miejski charakter, wyrażający się w rozplanowaniu przestrzennym. Porównu-
jąc plany z początku dziewiętnastego stulecia ze stanem obecnym, dostrzega-
my znaczny rozwój terytorialny. Jedynie dwie miejscowości, a więc Dokudów 
i Pratulin, uległy poważnemu zmniejszeniu się i zatarciu się dawnej sieci ulic. 
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Cztery miejscowości: Dokudów, Pratulin, Horodyszcze i Różanka posiadają 
obecnie status wsi; pozostałe są wsiami gminnymi (Tabela 2). Część z nich 
znajduje się współcześnie w pobliżu dróg wojewódzkich bądź te przez nie prze-
biegają.

Omawiane miejscowości w okresie swego miejskiego istnienia były często 
ludniejsze niż współcześnie – obecnie są to: Dokudów, Pratulin czy Rossosz. 
Niestety brak dokładnych danych demograficznych dla okresu I Rzeczpospoli-
tej, przez co dla części miejscowości nie udało się ustalić liczby ludności. Naj-
więcej danych pochodzi z połowy XVII wieku, początku i połowy osiemna-
stego stulecia, natomiast miejscowościami, których przemiany można opisać 
najdokładniej są Sławatycze i Wohyń.

Należy podkreślić, że większość mieszczan trudniła się rolnictwem, zaś 
rzemiosło czy handel były dodatkowym źródłem dochodu. O rolniczym cha-
rakterze tych miasteczek świadczyć może wielkość gruntów uprawnych (na 
przykład Łomazy w 1860 roku posiadały pięć tysięcy pięćset sześć; Ćwik 1967: 
244).

Przeważająca większość miejscowości posługuje się herbami, ale – o czym 
już wspomniano – wierności niektórych wizerunków nie możemy być pewni, 
bowiem w XIX wieku, gdy pracowano nad nowymi herbami, brakowało już 
niezbędnych źródeł, które zostały zniszczone lub zaginęły. 

Ważną kwestią, w niniejszym rozdziale tylko zasygnalizowaną, a wymaga-
jącą dokładniejszych badań, jest znaczenie religijne niektórych miejscowości, 
związanych głównie z kultem maryjnym, funkcjonującym jeszcze w okresie 
staropolskim. Jedna miejscowość – Janów Podlaski – była siedzibą najpierw 
biskupów łuckich, a potem podlaskich.

Rozważania autora rozdziału mają charakter przyczynkarski, nie wyczer-
pują wszelkich zagadnień, związanych z dawnymi ośrodkami miejskimi. Jak 
wskazuje wielu badaczy, problematyka dawnych, niewielkich miast i miasteczek 
nie została jeszcze należycie opracowana, bowiem najwięcej uwagi poświęca się 
większym miastom. Zadanie to jest ważne, lecz nierzadko utrudnione niekom-
pletnością źródeł, uniemożliwiających dokładne zrekonstruowanie przeszłości.
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Krakowskie dzieje grzechu burmistrza Erazma 
Czeczotki. Postać rajcy na tle przełomu kulturowego 
szesnastego wieku

DOMINIK KARCZ

Religijna specyfika średniowiecznego Krakowa

Kraków wieków średnich był głęboko osadzony w kulturze chrześcijańskiej. 
Jest to konsekwencja realiów historycznych epoki, dla której nauczanie Kościo-
ła miało istotne znaczenie, wyznaczając ramy religijnych praktyk i filozoficznej 
refleksji. Modelowało ono również postawy etyczne, normy prawne, rodzinne, 
społeczne, a także kształtowało gusta estetyczne oraz kanon tematyki w sztuce. 
Jednak w wypadku Krakowa o jego religijnej specyfice decyduje też topografia 
osadnicza i historia rozwoju przestrzennego tego miasta w toku dziejów. Rodzi 
się ono bowiem jako faktor osadniczy poprzez integrację odrębnych lokacji 
funkcjonujących w różnym oddaleniu od wawelskiego wzgórza. Dobrze reka-
pituluje to zjawisko, ugruntowane i obficie opisane w literaturze przedmiotu, 
pojęcie „krakowski zespół osadniczy” (Rajman 2004: 5-21), jakim posługuje 
się nauka, badając genezę powstania i rozwoju grodu Kraka. Interesujące, że 
niemal każda taka osada, która na przestrzeni wieków będzie współtworzyć ten 
zespół, wnosi niejako w wianie inwestycje o charakterze sakralnym. Proces ten 
będzie trwać nieustannie aż po czasy współczesne.

Do obszaru podlegającego reorganizacji na prawie niemieckim z 1257 
roku włączono Okół w czternastym wieku, Kleparz w osiemnastym i Kazi-
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mierz na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. W kolejnym stu-
leciu w obrębie miasta znalazło się Podgórze oraz przestrzenie podmiejskie 
integrowane w ramach realizacji idei Wielkiego Krakowa. Każda zmiana wzbo-
gacała również dziedzictwo religijne miasta, tworząc ostatecznie okazały pan-
teon miejsc, postaci, wydarzeń wypełniających pamięć kulturową i historyczną 
stolicy Małopolski. Samo wzgórze wawelskie stanowi interesujący przykład 
unikalnego nawet w średniowieczu zagęszczenia fundacji sakralnych, wznoszo-
nych zarówno przez władców, jak i prywatnych donatorów. Stanowią one ewe-
nement w skali Europy (Pianowski 2012: 294) i wyznaczają pewnego rodzaju 
tendencję na sąsiadujących ze wzgórzem terenach, jakie staną się podglebiem 
dla ekspansji terytorialnej Krakowa.

Jednak nie tylko mnogość sakralnych inwestycji podkreślała wagę miasta 
na religijnej mapie kraju w czasach średniowiecza. Rytm życia mieszkańców 
wyznaczały święta kościelne, widowiskowe procesje, działalność zgromadzeń, 
bractw religijnych, wszelkie objawy pobożności przeżywanej manifestacyjnie na 
ulicach, w kaplicach i kościołach oraz prywatnych posesjach. Kraków późnośre-
dniowieczny stał się miejscem życia wielu osób zaliczonych z czasem w poczet 
świętych Kościoła katolickiego. Funkcjonują oni w umysłowości współczesnych 
żywym obrazem i magnetycznym przykładem. O ich działalności przypominają 
liczne punkty miejskiej topografii1, odwiedzane relikwie, opowieści pobudza-
jące wyobraźnię i dające nadzieję zbawienia ludziom różnych stanów. Tworząc 
lapidarny i skrótowy zarys klimatu religijnego miasta w tym okresie, nie sposób 
nie wspomnieć choćby tylko postaci świętego Stanisława, świętego Floriana oraz 
zmarłej w aurze świętości Jadwigi Andegaweńskiej. Zresztą liczba duchowych 
i moralnych autorytetów związanych z miastem cały czas rosła, odzwierciedlając 
tym samym żywą pobożność społeczeństwa. 

Szczególnie okazały pod tym względem był wiek piętnasty, nazywany nawet 
szczęśliwym wiekiem Krakowa (Felix seaeculum Cracoviae). Miało wówczas żyć 
w nim ponad dwadzieścia osób świętych i błogosławionych (Małecki 2008: 86). 
Wedle krakowskiej tradycji, ich biografie w cudowny sposób przenikały się i uzu-
pełniały, czego widowiskowym odbiciem w sztuce są grupowe portrety, takie 
choćby, jak ten najbardziej znany, czyli znajdujący się w kościele Bożego Ciała. 
Przedstawia on świętego Szymona z Lipnicy, Świętosława Milczącego, świętego 

1 Przykładowo: Sadzawka oraz Brama świętego Stanisława, kościół świętego Wojciecha, 
kościół świętego Floriana. 
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Stanisława Kazimierczyka, Michała Giedroycia, świętego Izajasza Bonera oraz 
świętego Jana z Kęt, którzy za życia – jak głosi legenda – mieli się znać i spotykać.

Całości klimatu religijnego Krakowa końca epoki dopełniają władza po-
lityczna i charyzma potężnych biskupów. Ich imiona, fundacje, dokonania, ale 
również polityczne ambicje wpisały się trwale w historię religijną oraz politycz-
ną miasta. Korzystali oni z faktu bliskości królewskiej rezydencji, wchodząc do 
twórczej elity intelektualnej państwa. Czasem nawet – jak w wypadku Zbignie-
wa Oleśnickiego – byli w stanie samodzielnie kreować politykę państwa, podej-
mując istotne decyzje czy projektując śmiałe plany związków matrymonialnych 
królewskich dzieci. A to miało z kolei wpływ na geopolitykę pozycjonującą po-
łożenie monarchii w przestrzeni międzynarodowej i określającą jej sojusze. Ta 
potężna władza musiała dawać poczucie mocy sprawczej i szczególnej boskiej 
opieki, ale mogła też skłaniać do refleksji nad niespodziewanym końcem życia 
biskupa Stanisława. Kraków piętnastego wieku miał zatem swe wyraźnie ugrun-
towane – dzięki historii i tradycji – oblicze religijne.

Nie znaczy to absolutnie, by miasto nie posiadało innego wymiaru, jaki 
zaspakajał nie tylko potrzeby ducha, lecz dawał możliwości zrealizowania wszyst-
kich, nawet najbardziej kontrowersyjnych, potrzeb ciała. Oferowało ono bo-
wiem jednocześnie sporą liczbę karczm, szynków, piwnic oraz gospód z szerokim 
asortymentem trunków, a także duży wybór domów publicznych. Krakowskie 
kobiety lekkich obyczajów, określane jako „małpy” czy „murwy” oraz, nieco 
mniej negatywnie – „Małgosie” i „Dorotki” – na trwale wpisały się w krajobraz 
miasta. Znane były konkretne miejsca, w których świadczyły swoje usługi i, co 
znamienne, często koniunktura na nie wzrastała podczas wydarzeń o charakterze 
religijnym (Kracik & Rożek 1986: 158). Zapewne związane było to z dużą liczbą 
przyjezdnych, jacy pojawiali się wówczas w Krakowie, którzy po oficjalnych ob-
chodach szukali przeżyć innej kategorii. I choć władze wielokrotnie próbowały 
pozbywać się problemu, zmuszając prostytutki do opuszczenia granic miasta, 
działania te za każdym razem okazywały się nieskuteczne, co potwierdzało duże 
zapotrzebowanie na erotyczne usługi w stolicy. 

Ferment duchowy na styku epok

Przełom kulturowy, jaki nastał się w Polsce wraz z rozpowszechnieniem idei re-
nesansu w szesnastym wieku, przyniósł widoczne zmiany obyczajowe (Bienia-
rzówna & Małecki 1984: 50) oraz, co niezwykle interesujące, znaczny wzrost 
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przestępczości w Krakowie. Rejestrują to księgi grodzkie, pełne opisów występ-
ków i zbrodni – począwszy od pospolitych spraw kryminalnych we wszelakiej 
tematycznej rozpiętości, od gwałtów zaczynając, poprzez morderstwa, a koń-
cząc na studenckich zamieszkach. Jak niemal poetycko pisał Józef Muczkowski:

Kraków XV w., otoczony aureolą świętych, Kraków przeważnie kościelny […], Kra-
ków, którego Akademja zajmowała się podówczas wielkimi kwestjami teologicznemi, 
jak supremacją soboru nad papieżem i odwrotnie, stał się w XVI w. mocno odszcze-
pieńczym. […] Na dowód zdziczenia obyczajów, można przytoczyć liczne wypadki 
w aktach grodzkich zapisane, od których krew ścina się w żyłach, a które zamętowi 
sumień i rozpasaniu namiętności przypisywać się musi (Muczkowski 1955: 1).

Kontrastuje to z nakreślonym uprzednio obrazem miasta pełnego świętych 
artefaktów i nabożnych życiorysów oraz wielkiej liczby kościołów. Informacje 
zapisane przez miejskich urzędników pokazują niezbicie, że odrodzenie, które 
stworzyło przepiękną i urokliwą szatę architektoniczną budynków, zapoczątko-
wało ożywiony dyskurs filozoficzno-religijny nad człowiekiem i jego miejscem 
w świecie oraz rewitalizację myśli starożytnej, wzmogło też wyraźnie ferment 
ducha i obniżyło etyczne standardy. Światopogląd ludzki nie był już tak jedno-
lity i trzeba było się odnaleźć w sytuacji, w której drugi człowiek prezentuje od-
mienną koncepcję życia, poczucia estetyki, a z czasem również inną religię. Zna-
mienne, że najbardziej bodaj agresywną i konserwatywną grupą wśród miejskiej 
społeczności byli krakowscy żacy, skorzy do wzniecania niepokojów przeciw Ży-
dom i heretykom lub zwykłym mieszkańcom (Grzybowski 2000: 108). Ocho-
czo korzystali oni z wszelkich uroków, jakie oferowała duża – jak na warunki 
polskie – metropolia o stołecznym statusie (Muczkowski 1955: 5-6). W mieście 
wyczuwalny był stan napięcia i niepewności, charakterystyczny dla czasów prze-
łomu. Jednocześnie warto pamiętać o braku wyraźnej cezury rozgraniczającej 
schyłek wieków średnich i świt odrodzenia oraz współistnieniu starych i nowych 
idei. Kraków był doskonałym przykładem tego zjawiska.

Wiek szesnasty obfitował w ważne polityczne wydarzenia, które wywołały 
silny, mentalny rezonans społeczny. Za przykład może posłużyć Rzesza, gdzie 
reformacja doprowadziła do żywiołowych sporów, jakie szybko przekształciły się 
w brutalne walki – najpierw w czasie wojen chłopskich, potem wojen książąt. 
Pokój augsburski ze swym arbitralnym rozwiązaniem spowodował zakończenie 
zmagań, ale rozpoczął migrację poddanych do innych państw w Cesarstwie czy 
poza jego granice, gdzie mogli swobodnie wyznawać swoją religię (Wójcik 1998: 
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191-192). Dramatyczne doświadczenie konfliktu dotknęło wkrótce również 
Francję, Niderlandy, kantony szwajcarskie, Anglię. Włochy, rozbite politycznie 
na wiele podmiotów (Wójcik 1998: 159-163), będące wzorem postaw świato-
poglądowych oraz gustów estetycznych dla Europy, stały się areną niezwykle 
krwawej rywalizacji pomiędzy ambitnymi jednostkami lub rodami, zdolnymi 
do popełnienia każdej zbrodni, byle tylko zdobyć i utrzymać władzę bądź posze-
rzyć podległy sobie obszar. W ferworze tych zmagań wykuła się nowa koncepcja 
władcy. Realizując swe polityczne cele, może on łamać wszelkie zasady moralne 
i stawiać siebie oraz swą wolę ponad prawem, jeżeli wymaga tego polityczny in-
teres. Liczy się przede wszystkim skuteczność nawet jeżeli jej ceną jest okrucień-
stwo i przemoc wobec poddanych. Nieetyczne metody walki politycznej łatwo 
przekładają się na inne aspekty życia. Przykładowo na przekonanie, że można 
sterować ludzkimi losami, podporządkować sobie całe otoczenie, zrealizować 
każdy kaprys, również ten erotyczny. 

Inny stawał się wówczas nierzadko narzędziem do osiągnięcia celu czy za-
spokojenia żądzy – choćby najbardziej niekonwencjonalnej. Nieprzypadkowo 
Nicolo Machiavelli pierwowzorem tytułowego bohatera Księcia uczynił Cezara 
Borgię – postać, w której skumulowały się typowe cechy tej figury, choć warto 
zaznaczyć, że papieski syn realizował równocześnie wyższe priorytety polityczne. 
Powyższe aspekty pokazują, że wiek szesnasty przyniósł ze sobą kryzys mentalny, 
który w odmienny sposób realizował się w różnych częściach Europy, również 
tych, na jakie patrzą z zainteresowaniem międzynarodowe intelektualne elity. 
Wojny, zbrodnie, chęć sprawowania apodyktycznej władzy, brak barier moral-
nych w działaniu i przekonanie o bezkarności, obniżały standardy etyczne.

Nie inaczej sytuacja miała się w wypadku życia kryminalnego Krakowa, 
a także w postawach mieszkańców miasta, co interesujące – niezależnie od spra-
wowanej przez nich funkcji czy ich przynależności stanowej. Potwierdza to stan 
ówczesnych decydentów na krakowskim ratuszu. Poziom intensywnej zapaści 
moralnej, etycznego rozchwiania, widoczny w źródłach, można umiejscowić 
chronologicznie od drugiej części rządów Zygmunta I Starego aż do lat dwudzie-
stych siedemnastego wieku (Kracik & Rożek 1986: 3). Poświadczają to opisy 
spraw w księgach miejskich. Oczywiście, biorąc niejako w obronę odrodzenie, 
trzeba zaznaczyć, że i w późniejszych okresach zdarzały się niezwykle spektaku-
larne odstępstwa od norm obyczajowych i prawnych2.

2 Wystarczy przywołać szokujący przykład niejakiego Jana Witkowskiego, który został przy-
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Burmistrz Erazm Czeczotka Tłokiński i jego rządy

Opisane w nieco szerszym kontekście zmiany, jakie można było zauważyć w wieku 
szesnastym w Europie, znalazły dość niezwykłe egzemplum w osobie rajcy i kilku-
krotnego burmistrza Krakowa, wielkiego skandalisty i rozpustnika, Erazma Cze-
czotki. Był on człowiekiem epoki, który swoje zwierzęce pasje, patologiczną wręcz 
potrzebę bogacenia się, łamanie prawa, grabież publicznego mienia realizował na 
oczach całego miasta. I nikt, łącznie z monarchą z pobliskiego zamku na Wawelu, 
nie był w stanie temu skutecznie zapobiec. Czeczotka korumpował zarówno urzęd-
ników królewskich jak i biskupów. Dzięki tym cennym koneksjom praktycznie 
stał się bezkarny i zakończył życie w swojej prywatnej łaźni, zamiast w wyniku 
kary śmierci po publicznym procesie. Życiorys tego najbardziej rozpoznawalnego 
w XVI wieku burmistrza Krakowa był tak barwny, że próbowano go w kolejnych 
stuleciach zestawiać ze słynnym włoskim politykiem Cezarem Borgią. Rodzina 
Czeczotki Tłokińskiego pochodziła najprawdopodobniej z Wielkopolski (Mucz-
kowski 1955: 8). W Krakowie księga prawa miejskiego wzmiankuje to nazwisko 
od roku 1460, kiedy to na jej kartach pojawił się niejaki Jan Czeczotka. Wkrótce 
wymienieni tam zostaną również kolejni przedstawiciele rodu: Marcin, Stanisław 
(piwowar z Tyńca) oraz Mikołaj, ojciec Erazma i prawdziwy architekt potęgi ro-
dziny. Szybko stała się ona elitą ekonomiczną Krakowa, budując swą pozycję na 
intratnym i dochodowym handlu suknem3 oraz skupowaniu posesji w mieście.

Erazm Czeczotka z powodzeniem kontynuował politykę ojca, ale nadał jej 
bardziej ambitny i ekspansywny wymiar. Wykorzystał przy tym sprawowane funk-
cje publiczne, które otwierały perspektywiczne możliwości pomnażania majątku, 
używania kasy miejskiej dla własnych celów i korumpowania urzędników. Od 
1547 roku pozostawał rajcą miejskim, pomimo olbrzymich kontrowersji piasto-
wał to stanowisko przez czterdzieści lat. Oprócz tego kilkukrotnie sprawował urząd 
burmistrza (lata 1548, 1586, 1575), przez pięć lat był też ławnikiem (1552-1557), 

pomniany czytelnikom przez Jana Kracika i Michała Rożka, szacownych i wielce zasłu-
żonych dla popularyzacji wiedzy historycznej o Krakowie badaczy. Miał ów Witkowski, 
jak głosi zapis w księgach grodzkich pod rokiem 1778, obok zwykle spotykanych zabu-
rzeń seksualnych, podejmować także wielokrotne próby kontaktów cielesnych z kurą, 
gęsią, psem, owcą, świnią, kotem, a nawet z wiewiórką (1986: 172). Inny interesujący 
przykład stanowił Wojciech z Poznania, sądzony na krakowskim Kazimierzu, który kil-
kakrotnie wstępował w związki małżeńskie z mężczyznami, by żyć jak kobieta i wraz 
z kolejnymi partnerami posiadać dodatkowo żony.

3 Rodzina ta posiadała własny kram w Sukiennicach.
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a także został tak zwanym „burmistrzem nocnym”, który miał pod sobą miejskich 
„cepaków” i po zmroku stawał się niejako panem miasta4. Szczególnie ostatnie 
wspomniane uprawnienia miały w sobie ponury potencjał, który Czeczotka szyb-
ko dostrzegł i bez skrupułów wykorzystał – ku zgrozie wielu niewinnych kobiet 
wzbudzających jego zainteresowanie.

Dodatkowo, by wzmocnić swoją pozycję, rozpoczął starania o nobilitację 
szlachecką, która zakończyła się sukcesem na sejmie w Piotrkowie roku 1552. Do 
swojej rodziny herbowej Jastrzębiec przyjął go wówczas Jan Ocieski, kanclerz ko-
ronny. Poza aspektem prestiżowym dawało mu to również bardzo konkretne profi-
ty materialne, gdyż jako szlachcic zwolniony został z podatku od licznych miejskich 
nieruchomości. Była to tak zwana libertacja od prawa miejskiego i inkorporacja do 
prawa ziemskiego. Działanie to wpisywało się w proces, jaki przybierał wówczas na 
sile, generując w późniejszym okresie problem jurydyk miejskich, które skutecznie 
podcinały ekonomię miast pierwszej Rzeczypospolitej. Na tym gruncie burmistrz 
Czeczotka może być uznany za jednego z prekursorów. 

Majątek miejski, jaki zgromadził Erazm, jest imponujący. Obejmował on kil-
kanaście posesji na Rynku i pobliskich ulicach, między innymi przy świętego Jana, 
Żydowskiej, Sławkowskiej, Świniej, świętego Mikołaja oraz Floriańskiej. Stawał się 
ich właścicielem poprzez dziedziczenie, zakup czy perspektywiczny ożenek. Wła-
sną rezydencję w magnackim stylu wybudował na rogu ulic Wiślnej i świętej Anny, 
zlecając prace projektowe znanemu krakowskiemu architektowi, Gabrielowi Słoń-
skiemu, zwanemu Słoninką (Bieniarzówna & Małecki 1986: 67). Przebudowując 
dwie kamienice, stworzył on prawdziwy renesansowy pałac, którego relikty można 
jeszcze oglądać i dzisiaj (Rożek 2000: 72). 

To właśnie tam, w swym pałacu, Erazm nakazał zbudować prywatną łaźnię, 
która elektryzowała opinię publiczną i kościelną (Salmonowicz, Szwalba & Waltoś 
1993: 106) przez lata. Jest raczej wątpliwe, by wygląd rezydencji mógł sugero-
wać jakieś szczególne estetyczne zainteresowania Czeczotki. Wydaje się, że wybór 
znanego i popularnego architekta, styl aranżacji budynku, zgodny z najnowszymi 
kierunkami ówczesnej sztuki, miał być bardziej manifestacją pozycji i bogactwa, 
niźli wypływał z potrzeby piękna5. 

4 „Burmistrz nocny” był urzędnikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo podczas nocy 
w mieście. Przejmował on wówczas funkcję burgrabiego ratuszowego od „burmistrza 
dziennego”, polegającą na dowodzeniu policją miejską, zwaną „cepakami”.

5 Z dokumentów miejskich wiadomo, że pracami murarskimi i kamieniarskimi kierował An-
toni Moroso, który prawdopodobnie nie zachwycił zleceniodawcy precyzją i terminowo-
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Mimo przeszkód, rok 1564 przyniósł zakończenie prac i budynek mógł 
zostać zasiedlony. Czeczotka pomnażał swoje wpływy również poprzez wyko-
rzystywanie do prywatnych celów publicznych funkcji, jakie sprawował. Czynił 
to bez umiaru, ukazując całe spektrum na poły nielegalnych, acz dochodowych 
interesów, możliwych na styku ekonomicznej działalności miasta i szerokiej 
kompetencji ówczesnej klasy urzędniczej. Katalog inicjatyw, za którymi kry-
ją się spore dochody Czeczotki i równoczesne finansowe straty dla Krakowa 
obejmuje między innymi dzierżawę Bramy Szewskiej, jatek w Sukiennicach, 
wag miejskich, Stróży Rybnej, zabór sadzawki przed Bramą Wiślną, spichle-
rza (miał w nim rajca trzymać prywatne zboże) (Muczkowski 1955: 10-18). 
Wyjątkowo korzystna dla burmistrza była dzierżawa należących do miasta fol-
warków – Grzegórzek i Dąbia. Co interesujące, tylko z ostatniej nieprawidło-
wości się rozliczył, wpłacając do kasy publicznej – przede wszystkim za Dąbie 
(Muczkowski 1955: 21) – decyzją Stefana Batorego w 1585 roku pięćdziesiąt 
dwa floreny.

Całość aktywności Czeczotki uzupełniają informacje z dwóch skarg 
wniesionych na burmistrza przez rajców miejskich – Stefana Hallera do króla 
(1578) i Marcina Urbanowicza do wojewody (1582). W sumie obejmują one 
pięćdziesiąt zarzutów, z których można się dowiedzieć, że Erazma oskarżano 
o fałszowanie finansowej dokumentacji miasta, udzielanie sobie z publicznego 
skarbu nieoprocentowanych pożyczek, przywłaszczanie środków przeznaczo-
nych na opiekę nad sierotami, a także wyjątkowo gorszącą sprawę nadużyć 
w pełnieniu funkcji prowizora szpitala świętego Rocha. Był on częścią wielkie-
go kompleksu medyczno-klasztornego świętego Ducha przy ulicy Szpitalnej. 
Od 1528 roku po pożarze zabudowań, na mocy umowy prawnej pomiędzy 
radą miejską Krakowa a prepozytem zgromadzenia, nadzór nad tym miej-
scem przejęli obierani przez miasto prowizorzy (Kalisiewicz 2000: 958-959). 
Dostawali oni z kiesy publicznej środki finansowe na utrzymanie precyzyjnie 
określonej liczby chorych scholarów oraz zagwarantowanie im odpowiednich 
warunków materialnych, żywieniowych i duszpasterskich. Pełniący funkcję 
prowizora Czeczotka uczynił z tej instytucji doskonale prosperującą machinę 
do czerpania zysków. Zamiast określonej umową liczby nawet do osiemdzie-
sięciu podopiecznych, w szpitalu przebywało około osiemnastu osób, z czego 
zaledwie trzy były studentami. Znacząco zmieniło się również menu pensjona-

ścią, gdyż ten się z nim procesował.
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riuszy, którzy zamiast tygodniowej beczki piwa i niedzielnej cielęciny musieli 
się zadowalać wodą i prawdopodobnie dietą warzywną. Koszty ich tygodnio-
wego utrzymania burmistrz obniżył o połowę, z dwóch florenów do jednego. 
Do tego uznał obecność kapelana za drogą i zbędną, co sprawiło, że umierający 
pacjenci pozbawieni byli dostępu do sakramentu spowiedzi, a nawet chrześci-
jańskiego pochówku (Muczkowski 1955: 21).

Takie działania prowizora Czeczotki wydają się szczególnie odrażające, 
gdyż dotykały osób często terminalnie chorych i całkowicie bezbronnych. 
Wszystkie zarzuty zawarte w dwóch skargach nie zachwiały jednak pozycji 
Czeczotki w mieście, choć musiał się on postarać, by sprawy jak najrychlej 
wyciszyć. Przydała się wówczas jego ogromna sieć kontaktów towarzyskich 
i zawodowych, o które rajca ustawicznie zabiegał – właśnie na wypadek podob-
nych problemów. Analiza wydatków miejskich sugeruje, że burmistrz korum-
pował notariuszy zatrudnionych w królewskiej kancelarii drogimi prezentami, 
fundowanymi z kasy miasta. Precedensem byłby wcześniejszy rachunek z 1553 
roku informujący, że jeden z wpływowych dworskich legistów otrzymał drogą 
suknię w podziękowaniu za jego szczególne zasługi dla Krakowa. Podobnie 
było po słynnej i dramatycznej sprawie Franciszka Wolskiego, kiedy lukratyw-
ne i okazałe podarunki znalazły się u konkretnych osób (Salmonowicz, Szwal-
ba & Waltoś 1993: 112-113), których przychylności burmistrz potrzebował. 
W efekcie jeden z autorów skargi, Stefan Haller, musiał publicznie przeprosić. 

Czeczotka zmagał się również z tak zwanym kolegium czterdziestu mę-
żów. Była to (dość kłopotliwa dla niego) reprezentacja pospólstwa złożona 
z kupców i starszych cechowych. Teoretycznie posiadała ona pewne kompe-
tencje kontrolne na ratuszu wobec miejskich urzędników. To protesty tego 
gremium wymusiły na Stefanie Batorym w 1585 roku reformy systemowe 
dotyczące działania rady miejskiej, które to rykoszetem uderzyły w samowolę 
Czeczotki. Dekret monarchy zabronił wówczas między innymi przekazywać 
z miejskiej kasy darowizny powyżej stu florenów oraz zaciągać pożyczki bez 
aprobaty czterdziestu mężów. 

Pasje i namiętności krwawego burmistrza

Odrębnym zagadnieniem poruszanym w kontekście życia Czeczotki jest jego 
niekwestionowana sława rozpustnika (Małecki 2008: 108). Poza olbrzymią 
żądzą bogactwa, drugą atawistyczną pasją Erazma była realizacja popędu sek-
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sualnego. Był to dla niego tak silnie uzależniający czynnik, że w walce o ko-
biece wdzięki i erotyczne spełnienie, potrafił nawet pchnąć miasto w ferment 
wielodniowych zamieszek (Muczkowski 1955: 33-35). Czeczotka nie posiadał 
żadnych hamulców i obiekcji, a fakt, że aktualny obiekt obsesji miał męża czy 
rodzinę, nie stanowił dla niego najmniejszej przeszkody. Wymagało to jedynie 
pewnego wysiłku w postaci zaplanowania stosownej intrygi, w rezultacie której 
zwykle wydarzał się ludzki dramat, a nawet śmierć. 

Oczywiście niemoralne prowadzenie zarzucano burmistrzowi w oficjal-
nych skargach, kościelnych protokołach i pospolitych, rozpalających wyobraź-
nię, miejskich plotkach. Miał jawnie utrzymywać kilka nałożnic i płodzić 
z nimi dzieci, ciężarne służące wyrzucać na ulicę, a nieślubnemu potomstwu 
łamać karki (Muczkowski 1955: 24-25). Obecnie nie sposób do końca oddzie-
lić prawdziwych informacji od legendy, jaka narosła wokół tej postaci, ale kilka 
faktów nie ulega wątpliwości.

Żoną Erazma została Barbara Krupkówna (Muczkowski 1955: 22), 
wdowa po wybitnie uzdolnionym pisarzu miejskim, Mikołaju Jaskierze6. 
Z rodziną żony Czeczotka prowadził interesy, nabywając posesje w mieście 
i grunty na Kleparzu. Małżonkowie nie doczekali się potomstwa, ale Barbara 
posiadała dwie córki z pierwszego związku– Serafinę i Katarzynę. Gdy żona 
stała się niewygodna, burmistrz prawdopodobnie pozbył się jej na sposób 
włoski, czyli za pomocą trucizny. Dopóki żyła musiała akceptować obecność 
w ich renesansowej rezydencji konkubin, z którymi mąż ochoczo płodził 
dzieci. Bodaj najbardziej interesującą z nich była Hanna Żuraczka, posiada-
jąca dość intrygującą przeszłość jeszcze przed zawarciem znajomości z Cze-
czotką. Katalog mężczyzn, z jakimi była w związkach, jest spory i wśród 
amantów wyliczyć można między innymi: Stanisława Garnkowskiego, pi-
sarza królowej Bony, niejakiego Żurackiego czy Foltyna Kozieramię. Widać 
zatem, że Hanna była niewiastą przedsiębiorczą, niebojącą się wyzwań, co 
najlepiej ilustruje jej decyzja o udziale w wyprawie wojskowej na Rosję, pod-
czas której stoczono bitwę pod Orszą w 1514 roku. Hanna wraz ze swoją 
córką prowadziła podczas działań militarnych popularną obozową kantynę 
na zapleczu frontu i sprzedawała tam trunki żołnierzom. W wyniku jakiejś 
niejasnej sprawy obie kobiety zostały dyscyplinarnie usunięte przez hetmana. 

6 Był on utalentowanym autorem poczytnych dzieł prawniczych i zaopatrzył małżonkę w po-
sag wysokości tysiąca złotych.
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Ostatecznie zamieszkała u Czeczotki, zostając jego konkubiną i matką ich 
czwórki dzieci. Niektóre z nich później uzyskały nobilitację. 

Fakt posiadania małżonki, konkubin, odbywania licznych wizyt u prosty-
tutek, nawyk molestowania służących et cetera nie zawęził pola seksualnych po-
szukiwań Czeczotki. Jego atencją zagrożone były również mężatki. Potrafił on 
niezwykle starannie, z zadziwiającą precyzją stworzyć skuteczny plan działania 
w takich wypadkach, co widać przede wszystkim w dwóch sprawach. Pierwsza 
dotyczy bulwersującej kwestii handlarza rybami, Jarochowskiego, który prowadził 
interes przy pomocy dwóch posługaczy. Żona jednego z nich przykuła uwagę rajcy, 
który w konsekwencji owego afektu nakazał swym ludziom sprowokować bójkę 
z pomocnikami Jarochowskiego. Zakończyła się ona aresztowaniem handlarzy i po 
szybkim sądowym rozpoznaniu nieszczęśliwców ścięto. Oskarżono ich o czynienie 
gwałtu publicznego. W taki sposób atrakcyjna kobieta stała się wdową, by zaraz 
potem trafić do rezydencji Czeczotki w roli kochanki. Wstrząsający jest fakt, że gdy 
później rada miejska, po decyzji sądu sejmowego, zasądziła jej odszkodowanie za 
stratę męża, burmistrz nie wypłacił niewieście pieniędzy (Muczkowski 1955: 28). 

Podobny sposób działania zastosowano podczas porwania żony Pawła 
Kucharza, niejakiej Małgorzaty z Grzegórzek. Czeczotka wraz z poplecznikami 
najechał ich domostwo i uprowadził kobietę, która została umieszczona w lo-
chach ratusza wraz z pospolitymi przestępcami. Rajca argumentował, że stało 
się to w wyniku różnych nieprawidłowości i malwersacji, jakich małżonko-
wie mieli się dopuszczać na mieniu publicznym i prywatnym, ale nie wyjawił, 
dlaczego w areszcie znalazła się tylko Małgorzata. Świadkowie wezwani przez 
Czeczotkę, kłamali, oskarżając bezradne ofiary o kradzieże i inne nieprawdo-
podobne przestępstwa. Sprawa ciągnęła się tygodniami, a żona Pawła wciąż 
przebywała w więzieniu. Wydaje się, że Czeczotce chodziło o to, aby zrozpa-
czona kobieta, pozbawiona wsparcia rodziny, przerażona sąsiedztwem krymi-
nalistów i niemal całkowicie zależna od decyzji burmistrza, stała się łatwym 
celem seksualnych fantazji. Dokładnie tak opisuje to Muczkowski:

Nietrudno się też domyślić, znając charakter p. Czeczotki, że tutaj nie szło o ukara-
nie sprawcy kradzieży majątku gminnego, lecz raczej o to, aby p. Kucharzową spro-
wadzić na ratusz, gdzie Czeczotka był panem wszechwładnym i mógł z nią uczynić, 
na co mu tylko jego gorąca krew pozwalała (Muczkowski 1955: 44). 

Niestety źródła nie informują, jak opisane wydarzenia się zakończyły – 
czy rajca osiągnął swój cel, czy Paweł jednak doprowadził do zwolnienia żony 
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i jeżeli tak, to w jakim stanie opuściła ona lochy ratusza. Jedno wydaje się bez-
sporne, a mianowicie to, iż cała sprawa została sprokurowana z powodu nie-
okiełznanego temperamentu Czeczotki i jego poczucia całkowitej bezkarności.

Sprawa magistra Franciszka Wolskiego

Bywały jednak zdarzenia, które wymykały się spod kontroli rajcy i których nie 
sposób było tak łatwo wyciszyć. Do takich niewątpliwie należy proces i śmierć 
prefekta szkoły świętego Ducha, magistra Franciszka Wolskiego. Wśród źródeł 
historycznych, jakie opisują to zajście, jest list jego krewnego, Jarosława Wolskie-
go7, który z oburzeniem relacjonował okoliczności dramatu rodzinie w Wiel-
kopolsce (Muczkowski 1955: 24-36). Przekaz jest jednostronny, emocjonalny 
i bardzo nieprzychylny Czeczotce, zawiera jednak wiele informacji sugerujących, 
że autor dobrze orientował się w realiach ratusza i rozumiał właściwe przyczyny 
śmierci krewniaka. Powodem nieporozumień stała się niezwykle temperament-
na mieszczka Anna, córka znanego burmistrzowi rajcy, Piotra Polaka. Był on 
częstym kompanem Erazma w nocnych eskapadach i aranżował wiele intere-
sujących znajomości. Pierwotnie Anna związana była z rzeźnikiem z Kleparza, 
ale ten, po licznych obyczajowych skandalach z udziałem żony, zdecydował się 
ją oddalić. Być może to było powodem jego rychłej śmierci, za którą miał stać 
Piotr Polak, doradzając córce, jak skutecznie użyć trucizny. Gdy więc los zetknął 
Czeczotkę z Anną, kobieta była już doświadczoną życiowo wdową.

Romans musiał być niezwykle żywiołowy, bo gdy się okazało, że Anna 
ma innego kochanka, burmistrz postanowił usunąć rywala, traktując to bardzo 
osobiście. Wolski był jednak młodszy, wykształcony, przypuszczalnie więc bar-
dziej elokwentny i sprawniejszy fizycznie. Nie ma wątpliwości, że on również 
prowadził życie, w którym starał się dzielić obowiązki zawodowe z przyjem-
nościami cielesnymi i nieobce były mu pasje Czeczotki. Próba bezpośredniej 
konfrontacji skończyła się dla burmistrza kompromitacją, bowiem po awan-
turze został on brutalnie wyrzucony za drzwi. Uknuł więc intrygę, która miała 
zaprowadzić konkurenta pod katowski miecz. W osobie popularnego wśród 
studentów Krakowa Wolskiego upatrywał też Erazm zapewne winnego rozpo-

7 Tendencyjny z oczywistych powodów, ale o dużej wartości faktograficznej, poświadczają-
cej, że autor bardzo dobrze znał okoliczności i przebieg procesu członka rodziny, a może 
i był jego naocznym świadkiem.
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wszechniania sprośnych żartów, jakie młodzież uczelniana rozpowiadała o nim 
po mieście. Po nieudanej próbie pobicia magistra prawdopodobnie upozoro-
wano włamanie do ratusza, w trakcie którego ranny miał zostać jeden z pa-
chołków miejskich. Teraz trzeba było tylko zwabić podejrzliwego Wolskiego, 
by uruchomić zależną od Czeczotki machinę prawną.

Pomocnym w pojmaniu rektora był znany krakowski kryminalista o prze-
zwisku Siekiera. On to zorganizował ucztę-pułapkę w kamienicy przy świętego 
Jana, w trakcie której miało dojść do pojednania pomiędzy dwoma adwersa-
rzami. Skuszony zapowiedzianą obecnością kobiet, Wolski pojawił się w usta-
lonym miejscu. Od razu został uwięziony i przetransportowany do ratusza. 
Tam torturami wydobyto od niego przyznanie się do winy i (łamiąc wszelkie 
normy prawne) skazano na śmierć. Presję wywierał burmistrz, ostentacyjnie 
ignorując kompetencje rektora czy biskupa, których władzy sądowej podle-
gał magister. Dodać trzeba, że ów nieszczęśnik nie miał możliwości obrony, 
a sędziami byli jego oskarżyciele. Jest to więc przykład mordu sądowego. Jak 
podaje Pitaval krakowski: „Mord sądowy był bronią Czeczotki i to zapewnia 
krwawemu burmistrzowi odrębne miejsce w krakowskiej kronice kryminalnej” 
(Salmonowicz, Szwalba & Waltoś 1993: 115). Wyrok został wykonany, choć 
kat miał obiekcje i może ich skutkiem było to, że ciął mało profesjonalnie8. 

Śmierć niewinnego Wolskiego w listopadzie 1567 roku wywołała wście-
kłość braci studenckiej. Krakowscy żacy, mający doświadczenie w organizacji 
rozruchów i tym razem zareagowali zdecydowanie. Najpierw zabrali ciało ma-
gistra i przenieśli je do klasztoru Franciszkanów, a potem wzniecili wielodniowe 
tumulty w mieście, atakując rajców oraz dewastując okna rezydencji Czeczot-
ki (Michalik 1996: 91). W trakcie pogrzebu Wolskiego odczytano protest na 
rynku, wymieniając przy dźwiękach trąb osoby winne jego śmierci i podnosząc 
kwestię wady prawnej wyroku. Żeby uspokoić sytuację, burmistrz zdecydo-
wał się szukać przychylności wysokich urzędników państwowych i dygnitarzy 
kościelnych, oczywiście sięgając głęboko do miejskiej kasy. Skorzystali na tym 
i tak niechętny kręgom uniwersyteckim biskup Padniewski (puchar i dwieście 
dukatów), wojewoda Stanisław Myszkowski (trzydzieści florenów), a nawet sę-
dzia grodzki na sejmie warszawskim w 1570 roku (Muczkowski 1955: 36-37).

Przy okazji tego morderstwa w sprawę zaangażowano króla. Jednak po-
znał on przebieg sprawy od osób przychylnych burmistrzowi, więc skoncentro-

8 Głowa nieszczęśnika nie została odcięta za pierwszym razem (Muczkowski 1955: 33).
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wał się na studenckich zamieszkach, wydając regulacje prawne dyscyplinujące 
żaków w mieście. Warto odnotować, że ostatecznie odszkodowanie za śmierć 
syna (w wysokości stu florenów) wypłacono matce magistra. Wszystkie koszty 
procesu poniosło miasto i choć wielu mieszkańców wiedziało, jakie były rze-
czywiste przyczyny, Czeczotka nie spotkał się z żadnymi konsekwencjami.

Cała ta intryga była możliwa dzięki  składowi personalnemu Rady Miej-
skiej. Zasiadali w niej ludzie podobni do Erazma: chciwi, podatni na wpływy, 
skorumpowani. Mógł rajca – jak zauważyli autorzy Pitavala krakowskiego– wy-
sługiwać się nimi, samemu będąc schowanym niejako za miejskimi instytucjami: 

Cechą szczególnie charakterystyczną dla metody postępowania Erazma Czeczotki-
-Tłokińskiego był fakt wykorzystywania z reguły dla swych celów dobrego imienia 
Rady Miejskiej, działania zawsze pod przykrywką władz i sądów miejskich, i to nie 
tylko w kwestiach finansowych, ale i gardłowych. Nigdy nie narażał własnej osoby 
[…]; jego ramieniem był kat miejski, zbójcami – posłuszni mu czcigodni rajcy mia-
sta Krakowa (Salmonowicz, Szwalba & Waltoś 1993: 115). 

„Z publicznymi dziewkami się kąpie, nie pomnąc na wstyd i bojaźń pańską”

Po czterdziestu latach urzędowania w krakowskim ratuszu Czeczotka umarł 
nagle w 1587 roku w jednej z łaźni. Miejsca te, znane w Krakowie już od 
średniowiecza, oferowały szeroki asortyment usług. Można było w nich sko-
rzystać z kąpieli, zabiegów higienicznych, a także poddać się prostym czyn-
nościom medycznym. Łaziebnicy rywalizowali z balwierzami i, jak dowodzi 
przykład podkrakowskiego Kazimierza, potrafili te zmagania wygrywać. Z cza-
sem reputacja łaźni znacznie podupadła. Niewątpliwie przyczyniła się do tego 
możliwość spożywania w nich alkoholu9, który stawał się przyczyną licznych 
awantur i bijatyk. Skutkiem tych praktyk szanujący się mieszczanie zaczęli uni-
kać tych miejsc. 

Łaźnia Czeczotki – zainstalowana w jego prywatnych apartamentach – 
była w mieście znana i wzbudzała kontrowersje. Zwykle łaźnie miejskie dzielo-
ne były na dwie części ścianką, która nie sięgała do sufitu. Posiadała ona drzwi 

9 Słynny przywilej króla Michała Wiśniowieckiego z 1669 roku dla Joachima Jakóba (Lachs 
1919: 28-29).
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umożliwiające przedostawanie się personelu łaziennego pomiędzy wydzielonymi 
salami. Podział niezbędny był ze względu na fakt, że klienci przebywali tam zwy-
kle nago, więc należało rozgraniczyć część męską od żeńskiej. Rzeczywiście znany 
strój gości obejmował tylko czapki oraz czepki lub chusty kąpielowe, a fartuszki 
pojawiają się w źródłach dopiero od siedemnastego wieku (Lachs 1919: 31). 
A zatem nietrudno było dostrzec, co działo się w sąsiednim pomieszczeniu10. Jeśli 
idzie o łaźnię Erazma, wątpliwe jest, by zainstalowano w niej ściankę oddzielają-
cą odwiedzających obu płci. Nie wpisywało się to bowiem w plany i zamierzenia 
burmistrza, który miał w owej łaźni gościć wiele kobiet. Ilustruje to dokumenta-
cja kościelna11, której fragment cytuje Muczkowski:

komisarze biskupa Padniewskiego delegowani do wizytacji parafii: w ustępie o he-
retykach stwierdzają: jawnie utrzymuje kilka nałożnic, płodząc z nimi dzieci i że 
w domu swym utrzymuje łaźnię, w której się z publicznemi dziewkami kąpie, nie 
pomnąc na wstyd i bojaźń pańską (Muczkowski 1955: 24). 

Erazm nie doczekał sądu za swe liczne zbrodnie. Umarł właśnie we wspo-
mnianej łaźni, a jedyną karą, jaka spotkała go – chociaż już po śmierci – była 
jakże znacząca absencja duchowieństwa podczas pogrzebu na cmentarzu przy 
kościele Mariackim oraz szybki koniec jego rodu. Właściwie już w trzecim 
pokoleniu znikł on z akt miejskich, a rezydencja pałacowa, mieszcząca się na 
rogu ulic świętej Anny i Wiślnej, szybko popadła w ruinę, co potwierdza notka 
z 1608 roku, sporządzona w trakcie zmiany właściciela obiektu.

Tym, co pozostało, była natomiast pamięć o terroryzującym Kraków roz-
pustniku, który przez cztery dekady był panem i władcą miasta niczym włoski 
kondotier. Zaczęto nazywać go krwawym burmistrzem, a potem nawet „Ma-
łym Cezarem Borgią” Krakowa, o czym pisał jeden z pierwszych jego biogra-
fów, Jan Muczkowski:

Erazm, czyli po polsku Rozmus Czeczotka Tłokiński, jest to osobistość na ratuszu 
krakowskim bardzo wybitna, mąż piastujący najwyższe godności miejskie, człowiek 

10 Poświadczają to informacje, że artyści uczyli się malować kobiece akty na bazie obser-
wacji poczynionych w łaźni. Przykładem jest Albrecht Dürer, który w takim miejscu miał 
doskonalić swój warsztat (Lachs 1919: 30). 

11 Liber visitationis ecclasiarum in civitate ac dioecesi Cracoviensi biskupa Padniewskiego 
z 1568 roku (Archiwum Kapituły Katedralnej).
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bardzo bogaty, a przytem niezmiernie chciwy, zaciekły pieniacz, uprawiający lichwę, 
a przede wszystkiem oddany niepohamowanej żądzy użycia, gorący wielbiciel We-
nery, tak że możnaby go prawie nazwać małym Cezarem Borgią Krakowa (Mucz-
kowski 1955: 8). 

Na pewno dla wielu współczesnych Erazm Czeczotka był postacią kon-
trowersyjną i skandalizującą, zwłaszcza w tak bardzo religijnym jeszcze w pięt-
nastym wieku Krakowie. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o tym, że 
cechy osobowości Czeczotki, może nie w tak szokującej formie, pulsowały 
podskórnie w życiu szesnastowiecznego, bogatego patrycjatu Krakowa. Tole-
rancja wobec bardziej swobodnych zachowań była większa w tym stuleciu. 
Poziom życia klas posiadających wyraźnie wzrósł, a renesans pozwolił też na 
odważniejsze artykułowanie swych potrzeb i fantazji. W pięknych, stylizowa-
nych na wzór włoski kamienicach, ludzie zachowywali się zdecydowanie ina-
czej niż w poprzedniej epoce i byli mniej skrępowani kościelnymi nakazami. 
Wpływowi mieszczanie, mający często międzynarodowe obycie, starali się na-
śladować sposób życia szlachty i arystokracji nie tylko rodzimej, a poprzez pra-
cę na rzecz króla niektórzy z nich wchodzili do intelektualnej i ekonomicznej 
elity państwa. Poświadcza to chociażby kariera w Krakowie takich rodów, jak 
Turzonowie czy Bonerowie (Grzybowski 2000: 32-45). 

Cezar Borgia jest tylko jeden

Czy porównanie krakowskiego burmistrza do Cezara Borgii jest słuszne, to 
sprawa dyskusyjna. Borgia, zmarły w 1507 roku syn papieża Aleksandra VI, 
pierwowzór Księcia Machiavellego, prowadził konsekwentną politykę, której 
priorytetem było uniezależnienie środkowej części Włoch od obcych (fran-
cuskich i hiszpańskich) wpływów. Zjednoczenie części Italii w oparciu o po-
siadłości papieskie, miało zabezpieczyć przed uzależnieniem od wielkich ge-
opolitycznych graczy, dla których półwysep Apeniński stał się rezerwuarem 
ekonomicznych zasobów. Przyświecał mu więc ważny polityczny cel (Gierow-
ski 1999: 171), choć realizował go bardzo często za pomocą wątpliwych mo-
ralnie metod. 

Podobnych motywacji w życiorysie Czeczotki trudno się dopatrzyć. Poli-
tyka krajowa interesowała go głównie wtedy, gdy dzięki niej udawało się sko-
rumpować urzędników, by zatuszować aktualny skandal, którego był bohate-
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rem. Okrucieństwa, gwałty, oszustwa i kradzieże, jakich dopuszczał się Erazm, 
miały na celu jedynie zaspokojenie osobistego pragnienia i realizację własnych 
pomysłów na pomnożenie majątku. W jego postawie życiowej i podejmowa-
nych decyzjach praktycznie nieobecna jest troska o dobro publiczne, rodzinne 
miasto czy los mieszkających w nim ludzi, o szerszej wizji politycznej nawet 
nie wspominając.Tak więc burmistrz Krakowa może być co najwyżej mgli-
stym odbiciem charyzmatycznego włoskiego polityka. Zatem Cesar był tylko 
jeden – i był nim Borgia.
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Józef Kuraś „Ogień” i jego podkomendni 
we współczesnej debacie prasowej 

ŁUKASZ ŁOZIŃSKI

Spór i punkty wspólne1

Zdarzenia, do jakich doszło na Podhalu podczas wojny i w okresie powojen-
nym, w ostatnich latach były często dyskutowane na łamach prasy. Spory kon-
centrują się przede wszystkim na postaci Józefa Kurasia „Ognia” (1911-1947), 
który stał się symbolem małopolskiego ruchu oporu. Już na wstępie należy 
zaznaczyć, iż celem niniejszych rozważań nie jest ustalanie konkretnych fak-
tów, lecz raczej analiza dyskursów medialnych. Niemniej konieczne wydaje 
się – przynajmniej skrótowe – przybliżenie kluczowych informacji.

W okresie drugiej wojny światowej Kuraś działał w różnych formacjach 
niepodległościowych, operujących głównie na Nowotarszczyźnie: w latach 
1941-1942 w Konfederacji Tatrzańskiej, w latach 1943-1944 w Armii Kra-
jowej, w latach 1944-1945 w Ludowej Straży Bezpieczeństwa (Golik & Kor-
kuć 2017: 3-9). Następnie od 1945 do 1947 dowodził antykomunistycznym 

1 Rozdział przedstawia rezultaty badań finansowanych z grantu Narodowego Centrum Na-
uki Józef Kuraś „Ogień” i jego podkomendni w wyobraźni społecznej: antropologiczne studium 
przeżywania przeszłości (NCN 2016/21/B/HS3/02921). Zespół tworzą badacze z Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Monika Golonka-Czaj-
kowska (kierownik grantu), Vojtech Bagin, Kaja Kajder, Łukasz Łoziński, Dariusz Nikiel.

Uniwersytet Jagielloński
lukasz.jan.lozinski@gmail.com
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zgrupowaniem „Błyskawica” – jednym z najliczniejszych, jakie wówczas dzia-
łały na ziemiach polskich (Golik & Korkuć 2017: 44-45). Do zasług „Ognia” 
i jego podkomendnych zalicza się akcje wymierzone przeciw aparatowi Trzeciej 
Rzeszy Niemieckiej oraz Polski Ludowej.

Podczas okupacji do ważniejszych działań Kurasia i jego podwładnych na-
leżało ściganie osób uznanych za kolaborantów lub bandytów (Korkuć 2012: 
118-119; 140-141; 213-214). Od jesieni 1944 roku Powiatowa Delegatura 
Rządu Rzeczypospolitej na Kraj w Nowym Targu powierzała „Ogniowi” wyko-
nywanie wyroków podziemnego wymiaru sprawiedliwości (Korkuć 2012: 209-
211). Po wojnie partyzanci nadal dokonywali egzekucji, w tym na wysokich 
rangą funkcjonariuszach władz komunistycznych (Golik & Korkuć 2017: 19; 
25). Takie decyzje co do zasady podejmował sam komendant, niepodlegający 
w tym okresie szerszym strukturom konspiracyjnym (Golik & Korkuć 2017: 29; 
39). Znane są jednak i przypadki samowoli niższych rangą partyzantów, niekiedy 
tragicznej w skutkach2. Poza tym żołnierze „Błyskawicy” dokonywali licznych 
ataków na placówki władz komunistycznych (Korkuć 2015b: 655-660). Naj-
bardziej znaną operacją było rozbicie Więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego (mieszczącego się wówczas przy ulicy Poselskiej w Krakowie), skąd 
18 sierpnia 1946 roku uwolniono sześćdziesięciu czterech więźniów, głównie 
członków polskiego ruchu oporu (Golik & Korkuć 2017: 44; Paliwoda 2015: 
259). Tę niebezpieczną akcję przeprowadzono bez żadnych strat w ludziach.

Dzięki swoim dokonaniom Kuraś stał się jednym z najbardziej znanych do-
wódców partyzanckich. Kluczową rolę w kreowaniu mitu „Ognia” i „Błyskawi-
cy” odegrały przede wszystkim środowiska konserwatywne i prawicowe, w tym 
redakcje czasopism „Do Rzeczy”, „Uważam Rze” „wSieci”3. Z kolei dziennikarze 
związani z tytułami liberalnymi i lewicowymi – jak „Gazeta Wyborcza”, „New-
sweek” i „Przegląd” – zarzucali żołnierzom Kurasia zbrodnie na ludności cywilnej, 
w tym na Polakach, Słowakach i Żydach. Część zarzutów potwierdzili badacze, 
wśród nich także popularyzatorzy pozytywnej pamięci o „żołnierzach wyklę-

2 Jak czytamy: „12 października 1945 roku dwaj podkomendni »Ognia«, Jan Lenart »Świerk« 
i Jan Goleniowski »Lew«, »Lech«, powiesili w Ostrowsku ciężarną Helenę Luberdę. Przy 
powieszonej znaleziono kartkę, że została zabita za współpracę z Niemcami. […] Kuraś nie 
był świadkiem tego wydarzenia, nic nie wskazuje też na to, by egzekucja nastąpiła na jego 
rozkaz. […] Obydwaj sprawcy morderstwa, za samowolne działania i niesubordynację, zo-
stali zlikwidowani z rozkazu »Ognia« w 1946 roku” (Golik & Korkuć 2017: 41-42).

3 W lipcu 2017 roku zmieniono nazwę na „Sieci”.
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tych”4. Warto w tym kontekście przytoczyć słowa Macieja Korkucia i Dawida 
Golika5, którzy specjalizują się w dziejach podhalańskiego podziemia. Związani 
z Instytutem Pamięci Narodowej historycy napisali, iż z rąk „ogniowców”:

zginęła między innymi kilkuosobowa grupa Żydów pod Nowym Targiem 20 kwiet-
nia 1946 roku, a 2 maja 1946 roku pod Krościenkiem grupka partyzantów otworzy-
ła ogień do żydowskich cywili uciekających za granicę, zabijając kilkunastu z nich. 
Chociaż w tym ostatnim wydarzeniu „Ogień” nie uczestniczył bezpośrednio, to jako 
dowódca zgrupowania ponosił odpowiedzialność za działania podkomendnych (Golik 
& Korkuć 2017: 27).

Środowiska liberalne i lewicowe nagłaśniały zwłaszcza zbrodnię dokona-
ną koło Krościenka nad Dunajcem. Według ustaleń dziennikarza związane-
go z „Gazetą Wyborczą”, Jerzego Wójcika, zginęło wówczas trzynaście osób 
(jedenaście na miejscu, a dwie później, w wyniku odniesionych ran), w tym 
kobiety i dzieci (Wójcik 2016: 224-232). Korkuć podkreślenieł, że: „Nie byli 
to ludzie ani zaangażowani w budowę systemu komunistycznego, ani z jakich-

4 Termin „żołnierze wyklęci” wzbudza kontrowersje. Niektórzy politycy, publicyści 
i badacze (w tym między innymi Krzysztof Szwagrzyk) opowiadają się zdecydowanie 
za określeniem „żołnierze niezłomni”, jako nacechowanym pozytywnie (Rajski 2015). 
Na potrzeby niniejszych rozważań posłużono się określeniem „żołnierze wyklęci”, po-
nieważ jest bardziej rozpowszechnione; pojawia się zarówno wśród komentarzy do ar-
tykułu Leszka Konarskiego, jak i w analizowanym tekście Grzegorza Wąsowskiego – tu 
w wariancie z majuskułami (Konarski 2012; Wąsowski 2012). Termin ten bywa jednak 
kwestionowany przez badaczy (na przykład przez Rafała Wnuka) jako publicystyczny 
i nieprzystający do naukowego dyskursu, dlatego znaczna część historyków preferuje 
wyrażenie „podziemie antykomunistyczne” (Rogojsz 2017). W związku z tym na po-
trzeby niniejszego rozdziału stosuje się cudzysłów – dla zaznaczenia dystansu wobec 
określenia przynależącego do zaangażowanego dyskursu. Oba terminy  – „żołnierze 
wyklęci” i „żołnierze niezłomni” bywają też zapisywane wielką literą, zwłaszcza w dru-
kach okolicznościowych i w ramach debaty medialnej. Minuskuła wydaje się jednak 
stosowniejsza w tekście naukowym tym bardziej, że można wskazać szeroko akcepto-
wany wzorzec; przyjęło się wszak pisać „żołnierze Andersa”, „akowcy” czy „powstańcy 
warszawscy”, choć i w tych wypadkach pojawiają się niekiedy kontrowersje (Kobielska 
2016a: 159-161; Napiórkowski 2014).

5 Wydawnictwo to sytuuje się na pograniczu dyskursu naukowego i popularyzatorskiego. 
Jest oparte na badaniach historycznych, ale ma też wymiar publicystyczny – jej ostat-
nią część stanowią odpowiedzi na często pojawiające się pytania, jak również polemiki 
z obiegowymi opiniami. Mimo to w wielu punktach niniejszego rozdziału konieczne jest 
odwołanie się właśnie do pracy Golika i Korkucia, ponieważ w zwięzły sposób prezentu-
je ona aktualny stan wiedzy o zgrupowaniu „Błyskawica”.
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kolwiek powodów źle zapisani w lokalnych dziejach. Wszyscy byli cywilami” 
(Korkuć 2015a: 121). W okresie powojennym członkowie podhalańskiego pod-
ziemia niepodległościowego dokonali także innych wystąpień przeciw osobom 
narodowości żydowskiej  – fakty te naświetliła Karolina Panz, współpracująca 
z Centrum Badań nad Zagładą Żydów (Panz 2015). Zastanawiając się nad przy-
czynami tych zdarzeń, należy dodać, iż w odezwach sygnowanych pseudonimem 
„Ognia”, rozpowszechnianych wówczas na terenie Małopolski, niejednokrotnie 
pojawiały się groźby skierowane do narodu żydowskiego (Golik & Korkuć 2017: 
43-44). Zarówno więc zbrodnia pod Krościenkiem, jak i inne napaści mogły być 
motywowane nienawiścią na tle etnicznym (Zychowicz 2018: 210-214)6.

W spory dotyczące „Ognia” angażują się zarówno autorzy pisujący dla 
ogólnokrajowych czasopism, jak i lokalni działacze czy świadkowie minionych 
wydarzeń. Owa debata ujawnia liczne podziały, istniejące nie tylko pomiędzy 
prasą liberalną i konserwatywną, ale także wewnątrz środowisk kombatanc-
kich i wśród małopolskich liderów opinii. Jednocześnie polemiki te pozwalają 
wskazać punkty zbieżne, a więc poglądy i wartości podzielane przez uczestni-
ków sporu. Tym bardziej godnym wysiłku zadaniem jest refleksja nad dyskur-
sami obecnymi w tej debacie: „proogniowym” i „antyogniowym”7.

Inspiracją dla prezentowanych rozważań były propozycje Michela Fo-
ucaulta, wywodzące się z tradycji strukturalistycznej i semiotycznej. Teoria tego 
myśliciela zmieniała się w czasie i nie wszystkie jej elementy zostały klarownie 
zdefiniowane. W uproszczeniu można jednak stwierdzić, że dla Foucaulta dys-
kursy są ideologicznymi systemami znaczeń i schematów poznawczych, prze-
jawiających się zwłaszcza w praktykach językowych (Howarth 2008: 16-18; 

6 Z taką tezą nie zgodziliby się raczej Golik i Korkuć, którzy napisali: „Nie bez wpływu 
na nastawienie partyzantów »Ognia« do Żydów było też utożsamianie się części z tych 
ostatnich z systemem komunistycznym. […] Wpasowywało się to w występujący 
w pierwszych latach powojennych w Polsce stereotyp tak zwanej żydokomuny, potę-
gowany przez fakt, że wielu z żołnierzy podziemia podczas aresztowań oraz w toku 
przewodu sądowego rzeczywiście spotykało na swojej drodze osoby narodowości ży-
dowskiej związane z komunistycznym aparatem represji. Stąd też w odezwach i listach 
sygnowanych pseudonimem »Ognia« można napotkać zwroty i sformułowania wrogie 
Żydom, których wydźwięk może być postrzegany jako antysemicki. Warto jednak pod-
kreślenieć, że prezentowane oficjalnie przez dowództwo zgrupowania »Błyskawica« 
stanowisko względem mniejszości narodowych nie było tożsame z podejmowaniem 
działań o charakterze eksterminacyjnym” (Golik & Korkuć 2017: 43-44).

7 Choć określenia te mogą wydać się osobliwe, to zafunkcjonowały już w debacie o podha-
lańskim podziemiu niepodległościowym (Historycy.org 2007; Partyzanciakpodhale.
pl 2019).



159Józef Kuraś „Ogień” i jego podkomendni we współczesnej debacie prasowej

123-131). Oczywiście język to żywa materia, poddająca się wpływowi jednost-
ki. Zarazem jednak posiada on aspekt kolektywny, jest bowiem wytworem 
społecznym i służy przede wszystkim do komunikacji z innymi8. Dlatego też, 
jak dowodził Foucault, nasze wypowiedzi funkcjonują w ramach określonych 
dyskursów, które porządkują dostępną nam rzeczywistość (Foucault 2002: 
7-33; Meyer & Wodak 2009: 9). Teksty kultury ujawniają zatem charakte-
rystyczne dla danej grupy schematy myślenia i wizję świata wraz z jej pod-
stawowymi założeniami, hierarchią wartości, pojęciami centralnymi, wreszcie 
z kluczowymi opozycjami i rozróżnieniami. Istotne jest także to, co w ramach 
danego dyskursu pojawić się nie może, gdyż podlega mechanizmom wyklu-
czenia. Jak twierdził francuski myśliciel, wytwarzanie dyskursu jest „kontrolo-
wane, selekcjonowane, organizowane i poddawane redystrybucji przez pewną 
liczbę procedur” (Foucault 2002: 7). Te spostrzeżenia są szczególnie adekwatne 
w odniesieniu do sytuacji, gdy język staje się przestrzenią walki o dominację – 
tak jak w wypadku artykułów prasowych, które kształtują opinie o podhalań-
skich żołnierzach.

Można wyróżnić trzy okresy, w których debata na temat „Ognia” i jego 
podkomendnych przybierała na intensywności. Faza pierwsza to lata 1945-1949, 
kiedy na bieżąco relacjonowano poczynania partyzantów i ścigających ich funk-
cjonariuszy nowo powstałego państwa. Później, po okresie wyciszenia, dyskusja 
przybrała na sile z początkiem lat dziewięćdziesiątych. Wiele osób starało się wy-
korzystać pierwszą od dawna okazję, by rozmawiać o uprzednio cenzurowanym 
rozdziale polskiej historii. Obecnie można obserwować trzecią fazę wzrostu za-
interesowania dziejami Kurasia i jego podkomendnych. Jej początek sięga 2007 
roku, kiedy Maciej Korkuć przygotował wystawę …o Orła w koronie. Zgrupo-
wanie partyzanckie „Błyskawica” – prezentowano ją między innymi w Krakowie, 
Nowym Targu i Nowym Sączu (Ipn.gov.pl 2019). Jest to oczywiście element 
szerszego zjawiska – ogólnokrajowej dyskusji o antykomunistycznej partyzantce.

Powojenne podziemie zbrojne stało się ważną częścią polskiego imagina-
rium narodowego. Proces popularyzacji wiedzy o tym fragmencie historii przy-
biera masowy charakter od 2011 roku, kiedy po raz pierwszy obchodzono Na-
rodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Sześć lat później Jarosław Szarek, 

8 Czytamy, iż: „Dyskurs to język w użyciu społecznym, twór i produkt zdeterminowany przez 
sytuację historyczną, kulturową i społeczno-polityczną. Jego struktura i sens są skutkiem 
oddziaływania użytkowników języka, zanurzonych w rzeczywistości kulturowej i społecz-
nej” (Czerwiński 2016: 43).
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prezes Instytutu Pamięci Narodowej, oceniał już, że „Święto »Żołnierzy Wyklę-
tych« to nie tylko ogromny sukces działalności naukowej, edukacyjnej Instytutu 
Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim dziesiątek, jeżeli nie setek społecznych 
inicjatyw w całej Polsce” (Tvp.info 2017). Wizję antykomunistycznego podzie-
mia kreowaną przez środowiska konserwatywne można różnie oceniać, trudno 
się jednak nie zgodzić z przytoczoną opinią. W ciągu zaledwie kilku lat zjawisko, 
które wcześniej zajmowało marginalną pozycję w pamięci zbiorowej Polaków, 
znalazło się w centrum uwagi.

Po przeanalizowaniu wielu publikowanych od 2007 roku tekstów o podha-
lańskich partyzantach wybrane zostały dwa  – autorstwa Leszka Konarskiego 
i Grzegorza Wąsowskiego. Są to wypowiedzi wyjątkowo obszerne, a jednocześnie 
wydają się reprezentatywne pod względem treści dla głównych stron sporu. Oba 
pochodzą z roku 2012 i do dziś w znacznej mierze kształtują opinie o „Ogniu” 
i jego żołnierzach. Zadecydowało o tym kilka czynników, między innymi wyra-
zista orientacja ideowa mediów, w których ukazały się owe artykuły oraz katego-
ryczność przedstawianych w nich sądów. Teksty te są silnie nacechowane emo-
cjami i mają polemiczny charakter, przez co łatwo je wykorzystywać w kolejnych 
dyskusjach. Istotny wydaje się też sam moment publikacji – na początku trzeciej 
fazy wzrostu zainteresowania Kurasiem i innymi „żołnierzami wyklętymi”. Do 
czynników mających wpływ na sukces obu artykułów zaliczyć trzeba też niema-
łą ilość cytowań i przedruków w innych mediach (Ciszewski 2016; Choińska 
2018; Nowak 2018; Wąsowski 2013). O sile recepcji świadczy również fakt, 
że teksty Konarskiego i Wąsowskiego bywają przywoływane podczas dyskusji 
na temat „Ognia”, między innymi na forach internetowych i w komentarzach 
pod nowszymi artykułami (Forum.odkrywca.pl 2012; Historycy.org 2012; MK 
2019; Podhale24.pl 2017a).

Warto w tym miejscu znów przywołać myśl Foucaulta, który zwracał szcze-
gólną uwagę na teksty „fundamentalne i kreujące” – „tkwiące u źródła pewnej 
liczby nowych aktów mowy, podejmowane ponownie, ulegające transforma-
cjom” (Foucault 2002: 17). Wypowiedzi te, osiągając wyjątkowy status, stają się 
źródłem licznych objaśnień, komentarzy i parafraz. Jako przykłady Foucault wy-
mienił teksty religijne, prawne, naukowe i literackie, ale podobne zjawiska doty-
czą artykułów Konarskiego i Wąsowskiego, ponieważ publicyści współtworzyli 
przeciwstawne dyskursy: „proogniowy” i „antyogniowy”. Nie są to, rzecz jasna, 
procesy zamknięte – nadal biorą w nich udział historycy, liderzy opinii czy osoby 
zabierające głos na forach internetowych. W dyskusjach wciąż jednak powracają 
argumenty bądź oceny formułowane przez Konarskiego i Wąsowskiego.
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Artykuł Leszka Konarskiego

Pierwszy z wybranych tekstów nosi tytuł „Ogień” był bandytą. Jego autorem 
jest Leszek Konarski, pisarz i reporter związany z tygodnikiem „Przegląd” (Zl-
p-krakow.pl 2018), w którym ukazał się analizowany artykuł (dostępny tak-
że w wydaniu internetowym). Czasopismo ma zdecydowanie lewicowy pro-
fil. Co więcej, w ostatnich latach na łamach „Przeglądu” regularnie ukazują 
się teksty opozycyjne wobec pozytywnego mitu „żołnierzy wyklętych”9. Jako 
przeciwników ideowych publikujący tam autorzy wskazują często osoby zwią-
zane z partią Prawo i Sprawiedliwość oraz z Instytutem Pamięci Narodowej. 
Dziennikarze zarzucają im kreowanie narracji o charakterze propagandowym 
i wykluczanie z niej ważnych faktów i okoliczności, które mogłyby wpływać 
na wizję przeszłości. Także artykuł Konarskiego zdradza konfrontacyjne nasta-
wienie, o czym przekonują już pierwsze zdania:

Górale [podkreślenienie – Ł. Ł.] z Nowego Targu cieszą się, że Instytut Pamięci 

Narodowej [podkreślenienie – Ł. Ł.] wreszcie ma konkurencję i dzięki temu lu-
dzie dowiedzą się prawdy [podkreślenienie – Ł. Ł.] o działalności oddziału party-
zanckiego Józefa Kurasia „Ognia”. […] Gdy dziesięć lat temu krakowski oddział 

IPN [podkreślenienie – Ł. Ł.] zwrócił się do świadków [podkreślenienie – Ł. Ł.] 
tamtych wydarzeń, chętnie przekazywali swoje relacje i opisywali, jak byli przez 
„Ognia” nękani, zastraszani, grabieni, ilu niewinnych [podkreślenienie – Ł. Ł.] 
ludzi zamordowano. Efekt ich szczerych [podkreślenienie – Ł. Ł.] relacji był taki, 
że 13 sierpnia 2006 roku zostali zaproszeni do Zakopanego na uroczystość odsło-
nięcia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego [podkreślenienie – Ł. Ł.] pomni-
ka „Ognia” i jego poległych podkomendnych. […] Żaden z zabierających głos 
przedstawicieli IPN [podkreślenienie – Ł. Ł.] […] nie wspomniał o kilkukrotnie 
większej liczbie ludzi, którzy przez „Ognia” stracili życie. Nawet w trakcie mszy 
z udziałem prezydenta [podkreślenienie – Ł. Ł.], poprzedzającej uroczystość, nikt 
się za nich nie pomodlił (Konarski 2012: par. 1).

Konarski na samym początku zdefiniował przeciwników ideowych, 
którymi są twórcy prawicowej polityki historycznej, przy czym jednocześnie 
wskazuje na potencjalnych sprzymierzeńców, czyli słowackich badaczy. Kiedy 

9 Część z nich zebrano w książce zatytułowanej „Ogień”. Fałszywy mit (Dybicz 2017).
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bowiem pisze o konkurencji dla Instytutu Pamięci Narodowej, ma na myśli 
Ústav Pamäti Národa10. W dalszej części tekstu sugeruje jednak, że nie liczy 
na pełen obiektywizm Słowaków, ponieważ, jak twierdzi, badania prowadzo-
ne „za państwowe pieniądze” zawsze są tendencyjne (Konarski 2012: par. 3). 
W ten sposób dziennikarz osłabia pierwotną tezę, która brzmi: „ludzie dowie-
dzą się prawdy” – a może nawet jej zaprzecza (Konarski 2012: par. 1). Przychyl-
ny odbiorca może jednak nadać owemu komunikatowi spójności, przyjmując, 
iż Konarski liczy na możliwość skonfrontowania informacji zebranych przez 
Instytut Pamięci Narodowej z tymi posiadanymi przez Ústav Pamäti Národa11.

W artykule „Ogień” był bandytą wiele uwagi poświęca się zarzutom for-
mułowanym wobec „żołnierzy wyklętych” przez mieszkańców Podhala, Orawy 
i Spiszu. Żaden fragment tekstu nie wskazuje natomiast, by autor gruntownie 
sprawdził podawane przez „świadków” informacje, mimo to uznaje je za „szcze-
re” (Konarski 2012: par. 1)12. Część spośród formułowanych tam zarzutów pod-
trzymali inni historycy bądź reporterzy, pozostałe jednak nie zostały przekonują-
co udokumentowane. W artykule nie zastrzega się, że przytaczane relacje mogą 
być stronnicze albo zdeformowane przez błędy poznawcze. Konarski zdaje się 
dawać im wszystkim wiarę, co jest zapewne wyborem ideologicznym – autor 
sytuuje się tym samym po stronie „ofiar” (Konarski 2012: par. 16). Poza tym wy-

10 Ústav Pamäti Národa, czyli Instytut Pamięci Narodu, to instytucja Republiki Słowackiej, 
istniejąca od 2003 roku. Do jej głównych zadań należą: sprawowanie pieczy nad archi-
wami (zwłaszcza należącymi wcześniej do komunistycznego aparatu bezpieczeństwa), 
prowadzenie badań historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1939–1989), 
współpraca z Prokuraturą Generalną Republiki Słowackiej (głównie w celu ścigania 
przestępstw popełnianych przez przedstawicieli reżimów niedemokratycznych), popu-
laryzowanie historii Słowacji, wspieranie działalności instytucji edukacyjnych (Upn.gov.
sk 2019).

11 Jak dotąd słowaccy badacze poprzestali na nielicznych publikacjach dotyczących 
„Ognia” i jego podkomendnych. Ustalenia te podsumował Ľudomír Molitoris (2017: 
149-151). Bardziej aktywny – tak na polu badawczym, jak i edukacyjnym – jest polski 
Instytut Pamięci Narodowej. Konflikt ze Słowakami był podejmowany w podstawowej 
literaturze dotyczącej Kurasia i jego podkomendnych, a także w osobnym artykule Mi-
chała Wenklara (2010).

12 W Podręczniku dziennikarstwa przygotowanym przez Reutersa  – jedną z najbardziej 
cenionych agencji informacyjnych – wyszczególniono główne cechy materiałów wyso-
kiej jakości. Zaleca się między innymi: dokładne cytowanie rozmówców z podaniem ich 
nazwisk (o ile nie ma przeciwskazań); wielokrotne sprawdzanie pozyskanych informa-
cji (cross-check) oraz poddanie ich krytyce; uwzględnienie różnych punktów widzenia 
(zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych); przedstawienie możliwie szerokiego kontek-
stu (Handbook.reuters.com 2019).
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wód sugeruje, iż większość górali jest przeciwna kultywowaniu pamięci „Ognia”, 
choć nie ma wiarygodnych prac potwierdzających tę tezę. Przeciwnie, uczestnic-
two Podhalan w uroczystościach upamiętniających „Błyskawicę” pozwala sądzić, 
że zdania na ten temat są podzielone (Podhale24.pl 2012b). Świadczą o tym 
również badania, jakie przeprowadziła Katarzyna Mlekodaj (2008)13.

Konarski skoncentrował się na opiniach jednej strony sporu. Szeroko relacjo-
nował sytuacje, gdy mieszkańcy Podhala, w tym byli żołnierze Armii Krajowej, nie 
dopuścili do nazwania imieniem Kurasia ulic w Nowym Targu i Zakopanem oraz 
skutecznie oprotestowali projekt budowy jego pomnika w Nowym Targu (Konarski 
2012: par. 12-13). Taka postawa części środowiska kombatanckiego stanowi ważny 
argument, stale powracający w dyskursie „antyogniowym” (Podhale24.pl 2017b). 
Publicysta wysnuwa wniosek, iż skoro mieszkańcy Nowotarszczyzny, z której Kuraś 
pochodził, mają o nim złe zdanie, to z pewnością istnieją ku temu poważne powody.

Ostatecznie pomnik upamiętniający Kurasia i jego żołnierzy stanął w Za-
kopanem. Fakt ten przedstawia się w artykule jako przykład pogwałcenia prze-
konań mieszkańców regionu oraz tryumf forsowanej przez Kraków i Warszawę 
narracji o „żołnierzach wyklętych”. Można tu dostrzec niekonsekwencję auto-
ra – Konarski nie traktuje wzniesienia pomnika (na co zgodzić się musiały de-
mokratycznie wybrane władze miasta) jako dowodu na poparcie społeczne dla 
pozytywnej pamięci o „Ogniu”14. Tymczasem sprzeciw wyrażony przez część 
mieszkańców Nowotarszczyzny uznaje za niezwykle ważny argument w debacie.

Konarski tworzy wyraźną opozycję – po jednej stronie znajdują się Instytut 
Pamięci Narodowej i Prawo i Sprawiedliwość, po drugiej zaś niesłuchani „świad-
kowie” (Konarski 2012: par. 1). Wśród rzekomo wykluczanych osób ważną gru-
pę stanowić mają Słowacy:

IPN nie chce słyszeć o faktach, które nie wpisują się w tworzoną przez niego wersję 
historii – uważa Ľudomír Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków. – Pi-
szemy, podajemy fakty, nazwiska, daty, kogo i gdzie oddział „Ognia” zamordował, pro-

13 Trzeba zaznaczyć, że badania Katarzyny Mlekodaj nie miały charakteru ilościowego, 
dlatego nie można ich traktować jak sondażu, wynika z nich jednak mnogość opinii 
na temat Kurasia i jego podkomendnych.

14 Projekt budowy pomnika w Zakopanem zyskał poparcie: Komisji Kultury Rady Miasta 
Zakopanego, burmistrza Zakopanego Piotra Bąka i starosty tatrzańskiego Andrzeja Gą-
sienicy-Makowskiego, jak również przedstawicieli Związku Podhalan (Dańko 2006: par. 
5-6).
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simy o wszczęcie śledztwa. Odpowiadają nam, że te czyny uległy przedawnieniu. Nie 
chcą nawet podjąć się wyjaśnienia, dlaczego ci ludzie zginęli (Konarski 2012: par. 26).

W analizowanym artykule wybrzmiewają zarzuty odnoszące się do mor-
dów – być może motywowanych nienawiścią etniczną – jakich żołnierze Kura-
sia mieli dopuścić się na sąsiadach ze Spiszu (Korkuć 2010; Kwiek 2017: 29). 
Zdaniem Konarskiego, Słowacy powinni być zatem pełnoprawnymi uczestni-
kami debaty o polskich oddziałach niepodległościowych działających w połu-
dniowej Małopolsce. Takie przekonanie jest charakterystyczne dla „antyognio-
wego” dyskursu mediów liberalnych (Kowalski 2015; Noch 2017).

Jako ostateczny argument przeciwko „Ogniowi” Konarski przytacza świa-
dectwo ośmiu żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, 
które zostało spisane w 1990 roku i potwierdzone przysięgą na Biblię15. Doku-
ment przeważnie funkcjonuje w debacie pod nazwą Testament Podhalańskich 
Akowców (Choińska 2018: par. 6; WB 2018: par. 6). W obszernym tekście 
wymieniono szereg faktów poświadczonych później przez historyków, co po-
zwala stwierdzić, że ośmiu weteranów istotnie zgłębiało dzieje „Ognia” i jego 
podkomendnych16. W tekście znajdują się jednak nieścisłości dotyczące dat, 
nazwisk i toponimów, a także radykalne sądy, trudne do zweryfikowania bądź 
sfalsyfikowania17. Co więcej, wszystkie momenty zwrotne w życiorysie Kurasia 
są interpretowane na jego niekorzyść.

Przedstawia się go zatem jako człowieka, którego brak dyscypliny dopro-
wadził do śmierci dwóch towarzyszy broni w 1943 roku (chociaż można przy-

15 Dokument podpisali: Włodzimierz Budarkiewicz „Podkowa”, Władysław Sowa „Celiński-
-Dunin”, Władysław Zagardowicz „Kukułka”, Franciszek Kieta „Limba”, Jan Sral „Krasny”, 
Bronisław Wielkiewicz „Skok”, Jan Kacwin „Juhas”, Tadeusz Czubernat „Płomień” (Ko-
narski 2012: par. 67).

16 Wśród dokumentów przygotowanych przez weteranów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
Armii Krajowej, a przechowywanych w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie, znajdują się nie tylko relacje samych żołnierzy, ale też innych 
świadków historii z południowej Małopolski (Materiały Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Małopolska Koło Nowy Targ, IPN Kr 119/3).

17 W opublikowanej wersji Testamentu Podhalańskich Akowców pomylono nazwę gor-
czańskiego szczytu (napisano „Kudłań” zamiast „Kudłoń”; Konarski 2012: par. 37). Poza 
tym podano fałszywą informację o rzekomym powieszeniu „w Ostrowsku dziesiątego 
grudnia 1945 roku na słupie telegraficznym ciężarnej Katarzyny Kościelnej” (Konarski 
2012: par. 63). Podobne zdarzenie miało miejsce dwunastego października 1945 roku, 
a ofiara nazywała się Helena Luberda (Golik & Korkuć 2017: 41-42).
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taczać w tym przypadku okoliczności łagodzące; Korkuć 2012: 153-193), jako 
dezertera, ponieważ opuścił szeregi Armii Krajowej w wyniku ostrego konfliktu 
z dowódcą, a także zdrajcę, gdyż po wojnie przez kilka miesięcy współdziałał 
z nowymi władzami (Golik & Korkuć 2017: 35-36; 37-39). Wyeksponowa-
no także skrajnie negatywne opinie o stosunku Kurasia do kobiet: „U »Ognia« 
istniał patologiczny, odbiegający od normy, popęd płciowy. Wzywał imiennie 
do  siebie w Gorce przez gońców kobiety, zmuszał je do uległości, a broniące 
się gwałcił” (Konarski 2012: par. 64). W żadnym z głównych opracowań na te-
mat „Ognia” nie można znaleźć rzetelnych informacji o potwierdzonych przy-
padkach dopuszczenia się przez niego gwałtu (Golik & Korkuć 2017: 41-42). 
Akowcy wysunęli wobec komendanta „Błyskawicy” bardzo poważne, aczkolwiek 
nieudokumentowane oskarżenie. Nie wiadomo, czy opierali się w tym zakresie 
na poufnych relacjach, czy jedynie na plotkach. Podsumowując, „Ogień” we-
dług sygnatariuszy dokumentu był nie tyle dowódcą, co „watażką” i „bankrutem 
życiowym”, człowiekiem zdegenerowanym i lekceważącym podstawowe normy 
moralne (Konarski 2012: par. 35; 40). W dokumencie nie wspomniano nato-
miast o sytuacjach, gdy Kuraś surowo dyscyplinował swoich podkomendnych 
(Golik & Korkuć 2017: 37).

Oddziały Kurasia ośmiokrotnie nazwano w Testamencie… „bandą” i jest to 
stały element dyskursu „antyogniowego” (Kowalski 2015; WB 2018). Według 
kombatantów, podczas wojny dowództwo 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej rozważało nawet rozbicie i rozbrojenie tej grupy ze względu na jej uciąż-
liwość dla okolicznych wsi18. Partyzantów „Ognia” przedstawia się jako „watahę” 
,znaną z „rozbojów” i „pijatyk” – zastosowanie tak licznych słów o pejoratywnym 
wydźwięku wyraża najwyższy stopień potępienia (Konarski 2012: par. 41).

Warto zaznaczyć, że w pierwszych latach po transformacji ustrojowej do-
stęp do znacznej części akt dotyczących „ogniowców” był poważnie ograniczony 
(Korkuć 2012: 12). Dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęły się uka-
zywać obszerniejsze prace na temat Kurasia i jego podkomendnych, oparte mię-
dzy innymi na dokumentach wytwarzanych przez komunistyczny aparat bezpie-
czeństwa19. Nawet wówczas jednak zwracano uwagę na brak niektórych spośród 

18 Trudno tę informację potwierdzić w innych źródłach.
19 Dokumenty dotyczące Kurasia i jego podkomendnych, jakie gromadził komunistyczny 

aparat bezpieczeństwa, zostały zdeponowane w Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony 
Państwa w Krakowie, a później przejęte przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Na-
rodowej (Korkuć 2012: 12).
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kluczowych materiałów (Dereń 2000: 7)20. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, 
iż Testament Podhalańskich Akowców w wielu punktach rozmija się z obecnym 
stanem wiedzy. Poważne błędy pojawiają się nawet w tekstach z lat dziewięćdzie-
siątych i dwutysięcznych, o czym pisał między innymi Maciej Korkuć (2015b: 
29-30). Zastanawiające natomiast, że Konarski nie odniósł się do recenzowanych 
prac historiograficznych, powszechnie dostępnych już w okresie poprzedzającym 
publikację jego artykułu21. Pointę tekstu Ogień był bandytą stanowi świadectwo 
akowców, przytoczone in extenso i pozostawione bez komentarza.

Artykuł Grzegorza Wąsowskiego

Część spośród poruszanych przez Konarskiego kwestii powraca w artykule za-
tytułowanym Krótka refleksja na temat kontrowersji wokół postaci Józefa Kurasia 
„Ognia”, odpowiedniej perspektywy i patriotyzmu pejzażu. Tekst ukazał się w pra-
wicowym tygodniku „wSieci” i portalu „wPolityce” (oba tytuły należą do grupy 
medialnej Fratria). Autorem jest Grzegorz Wąsowski, adwokat współkierujący 
fundacją „Pamiętamy”, która działa na rzecz popularyzacji pozytywnego wize-
runku „żołnierzy wyklętych” (Wpolityce.pl 2018). Artykuł stanowi rozbudo-
waną polemikę z zarzutami stawianymi Kurasiowi i jego podkomendnym. Po-
dobnie jak w tekście Konarskiego, kreśli się tu wyrazistą sylwetkę przeciwników 
ideowych. Wąsowski podkreślenie, że „kontrowersje wokół »Ognia« nie są zja-
wiskiem nowym”, ale stanowią część tradycji sięgającej drugiej wojny światowej:

Już w okresie okupacji niemieckiej partyzancka działalność „Ognia” budziła rady-
kalnie rozbieżne oceny. Zauważmy bowiem, że skrajnie niekorzystny, ale przecież 
zrozumiały, jeśli przyjąć odpowiednią perspektywę, pogląd na temat „Ognia”, jaki 
był udziałem żandarmów niemieckich [podkreślenienienie – Ł. Ł.] stacjonujących 
w Nowym Targu na przykład w 1944 roku, różnił się istotnie od osądu, jaki miał 
w tej kwestii przeciętny góral [podkreślenienie – Ł. Ł.]. […] Ten bowiem na oku-
pację niemiecką swojego kraju patrzył krzywo, a partyzantów „Ognia” miał raczej 
za patriotów walczących o wolność [podkreślenienie – Ł. Ł.]. Ale już mieszkaniec 

20 Pierwsze wydanie pracy Bolesława Derenia Józef Kuraś „Ogień”. Partyzant Podhala po-
chodzi z 1995 roku.

21 Pierwsze wydanie monografii Macieja Korkucia Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 
1939-1945 pochodzi z 2010 roku.
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Podhala zaangażowany w kolaborancki ruch Goralenvolk [podkreślenienie – Ł. 
Ł.] lub w charakterze tajnego współpracownika Gestapo [podkreślenienie – Ł. Ł.], 
uprzejmie donoszący Niemcom na rodaków, czy wreszcie pospolity złodziejaszek 
[podkreślenienie  – Ł. Ł.] z tamtych stron mieli zdecydowanie odmienny pogląd 
na temat działalności „Ognia”. Powodowani obawą przed karcącą ręką ziemskiej 

sprawiedliwości [podkreślenienie – Ł. Ł.], którą na tamtym terenie materializował 
wówczas przede wszystkim „Ogień” i jego oddział, byli oni w swojej ocenie „ogniow-
ców” zdecydowanie bliżej żandarmów niemieckich [podkreślenienie – Ł. Ł.] z No-
wego Targu, niż wspomnianego ziomka z rejonu Gorców [podkreślenienie  – Ł. 
Ł.]. […] Do chóru radykalnych krytyków Dzielnego Górala za jego działalność 
w okresie okupacji niemieckiej zaliczają się także członkowie rodzin i przyjaciele 
[podkreślenienie – Ł. Ł.] osób zlikwidowanych przez „ogniowców” za kolaborację, 
zdradę lub złodziejstwo (Wąsowski 2012: par. 3-4).

Wąsowski już na początku tekstu przywołuje figury żandarmów niemiec-
kich, kolaborantów i pospolitych przestępców, chociaż Krótka refleksja… odno-
si się przede wszystkim do bieżącej dyskusji o „Ogniu”22. Zastosowany zabieg 
może sugerować, że współcześni krytycy Kurasia kontynuują najgorsze wzorce 
z czasu wojny. Co więcej, mają się znajdować wśród nich „członkowie rodzin” 
kolaborantów, zdrajców i złodziei, ich zarzuty – jak może uznać odbiorca – są 
zatem oszczercze (Wąsowski 2012: par. 4). Przedstawianie uczestników spo-
ru przez pryzmat pochodzenia i rzekomych interesów rodzinnych to ważny 
element prawicowego dyskursu23. Warto przypomnieć popularną tezę, wedle 
której w ostatnich latach w Polsce toczy się walka „trzeciego pokolenia Armii 
Krajowej z trzecim pokoleniem Urzędu Bezpieczeństwa” (Vod.gazetapolska.pl 
2015)24. W jej ramach punktem odniesienia staje się wprawdzie okres powo-

22 We wcześniejszym akapicie autor odnosi się do debaty medialnej, jaka w 2012 roku to-
warzyszyła budowie pomnika „ogniowców” w Gorcach: „Wystarczy zerknąć na opubliko-
wane w internecie artykuły dotyczące niedawnej, sierpniowej uroczystości odsłonięcia 
w masywie Turbacza, czyli w mateczniku Dzielnego Górala z Waksmundu. […] Znakomi-
ta większość autorów tych tekstów czuła się w obowiązku silnie w nich zaakcentować, 
że »Ogień« to postać bardzo kontrowersyjna, zaś komentarze internautów dobitnie ten 
fakt potwierdziły” (Wąsowski 2012: par. 2).

23 Wspomnieć warto książki Doroty Kani, Macieja Marosza i Jacka Targalskiego z cyklu 
Resortowe dzieci.

24 Trzeba zaznaczyć, że 6 marca 2017 roku w Nowym Targu publicysta Leszek Żebrowski 
(jeden z najbardziej znanych popularyzatorów historii „żołnierzy wyklętych”) posłużył się 



168 Łukasz Łoziński

jenny, ale mechanizm pozostaje ten sam, co w wypowiedzi Wąsowskiego. Tego 
rodzaju argumentacja służy dyskredytacji adwersarzy i ich tez, które w efekcie 
można pozostawić bez komentarza.

Co interesujące, publicysta portalu „wPolityce” – podobnie jak Konar-
ski – staje po stronie „przeciętnego górala” (Wąsowski 2012: par. 3). Twierdzi 
jednak, iż cywile powszechnie popierali Kurasia, a wniosek ten opiera między 
innymi na opinii Ludwika Kohutka „Śmiłowskiego” (podczas okupacji peł-
nił on funkcję referenta bezpieczeństwa Powiatowej Delegatury Rządu w No-
wym Targu). W jego ocenie po każdym wykonanym przez „Ognia” „wyroku 
ludność podhalańska odzyskiwała pewność siebie, nabierała ufności, że wła-
dza podziemna czuwa i karze, i że jednak ktoś liczy zbrodnie kolaborantów” 
(Wąsowski 2012: par. 7)25. Podobnie jak uczynił to Konarski, Wąsowski pisze 
o postawie ogółu mieszkańców Podhala, bazując głównie na zdroworozsąd-
kowej refleksji. „Przeciętnym góralom” w obszernym artykule nie udzielono 
głosu – choć w regionie mieszka wielu świadków historii, którzy są skłonni 
przekazywać swoje opinie na temat „Ognia”, również negatywne (Kajder & 
Nikiel 2015). Być może publicysta uznał to za zbędne, ponieważ jego zda-
niem „rzeczą oczywistą” jest, „że żadna partyzantka nie utrzyma się w terenie 
bez poparcia ludności” (Wąsowski 2012: par. 18). Co więcej, podkreślenie, 
iż w okresie powojennym:

za niepoinformowanie sił reżimu o napotkaniu partyzantów groziła kara pięciu lat 
więzienia, za podzielenie się z „leśnymi” miską strawy czy okazjonalne przyjęcie ich 
pod dach groziło dziesięć lat więzienia, zaś za stałą współpracę z nimi, polegają-
cą na przykład na częstym udzielaniu gościny czy informowaniu o ruchach komu-
nistycznych grup operacyjnych, można było otrzymać dożywocie czy nawet karę 
śmierci (Wąsowski 2012: par. 18).

Wąsowski mimowolnie osłabia powyższy argument, przytaczając wypo-
wiedzi związanych z powojennym reżimem ludzi, którzy twierdzili, że to nie 
Polska Partia Robotnicza, ale „Ogień” był realną władzą w regionie (Wąsowski 

w stosunku do krytyków „Ognia” figurami „trzeciego pokolenia Urzędu Bezpieczeństwa” 
oraz „czerwonej zarazy” (Konarski 2017).

25 Wąsowski być może cytuje wypowiedź Ludwika Kohutka „Śmiłowskiego” (pochodzącą 
z niepublikowanych wspomnień zatytułowanych Mój udział w ruchu oporu od 1939 do 
1945) za monografią „Ognia” autorstwa Korkucia (2012: 215).
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2012: par. 27)26. Kara za wspieranie partyzantów mogła być zatem postrzegana 
jako mało prawdopodobna. Trzeba natomiast zaznaczyć, iż tezy o powszech-
nym poparciu ze strony ludności cywilnej stanowią ważną część dyskursu „pro-
ogniowego” (MŁ 2016; Muzeumzolnierzywykletych.pl 2017).

Znaczna część artykułu ma charakter polemiczny – Wąsowski wskazuje 
głównie na intencje, jakie według niego przyświecały krytykom partyzantów. 
Odnosi się między innymi do oskarżeń strony słowackiej, sugerując, że są nie-
istotne, ponieważ „podczas II Wojny Światowej [sic!] Słowacja była w soju-
szu z państwem Adolfa Hitlera” (Wąsowski 2012: par. 37). W związku z tym 
słowaccy krytycy „Ognia” reprezentują pamięć historyczną kolaborantów27. 
W dalszej części wywodu publicysta posługuje się przypuszczeniami – jak pi-
sze, „Ogień” z pewnością nie zabijał członków mniejszości „za narodowość”, 
bo gdyby tak było, „to skala ofiar po stronie słowackiej nie byłaby mierzona 
liczbą pojedynczą, lecz sięgnęłaby kilkuset osób” (Wąsowski 2012: par. 37). 
Wąsowski nie odnosi się do szczegółowych zarzutów przytaczanych przez Ko-
narskiego, z których wynika, że z rąk ludzi „Ognia” zginęli słowaccy cywile, 
niezaangażowani po stronie prohitlerowskiego reżimu (co jednak nie rozstrzy-
ga, z jakiego powodu zostali zabici; Korkuć 2010).

Kolejną grupę krytyków Kurasia, jaką wyróżnił działacz fundacji „Pamię-
tamy”, stanowią mieszkańcy wsi Waksmund, którzy stracili bliskich w czasie 
dwóch pacyfikacji w 1943 roku28. Był to odwet Trzeciej Rzeszy Niemieckiej 

26 Jak pisał Eugeniusz Wojnar, w okresie powojennym instruktor propagandy w komite-
cie powiatowym Polskiej Partii Robotniczej w Nowym Targu, „miejscowa ludność miała 
uzasadnioną wątpliwość, czy władza ludowa [podkreślenie  – Ł. Ł.] w ogóle istnieje, 
wszak na tym terenie faktycznie nie liczyła się [podkreślenie – Ł. Ł.], nie była odczu-
walna, na każdym roku dawało o sobie znać reakcyjne podziemie [podkreślenie – Ł. 
Ł.]. Górale nie wywiązywali się z obowiązków wobec państwa, na przykład do odbycia 
służby wojskowej zgłosiło się zaledwie pięć procent poborowych. […] nie było mowy 
o tym, by rozszerzyć szeregi partii, utworzyć w terenie nowe jej komórki” (Wąsowski 
2007: 22). Wąsowski przypuszczalnie cytuje Wojnara za Korkuciem.

27 Trzeba dodać, że Wąsowski nie wspomina o słowackim powstaniu narodowym, wymie-
rzonym przeciw siłom Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i reżimowi Jozefa Tisy (29 sierpnia – 
28 października 1944 roku). Po stronie słowackiej wzięło w nim udział około siedem-
dziesięciu do osiemdziesięciu tysięcy żołnierzy (Encyklopedia.pwn.pl 2019b).

28 Waksmund należy do tych miejscowości, które dotknęły szczególnie brutalne represje 
ze strony funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. Dnia 29 czerwca 1943 roku za-
bito troje członków rodziny Józefa Kurasia: jego ojca, żonę i dwuipółrocznego syna. 
Czwartego lipca 1943 roku doszło do pierwszej pacyfikacji Waksmundu. Mieszkańców 
wsi spędzono wówczas na cmentarz, niektórych poddano brutalnym torturom. Zabito 
pięć osób, a trzydzieści trzy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Dnia 17 lipca 
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za działalność partyzantów. Według Wąsowskiego perspektywę osób związa-
nych z ofiarami terroru nazistowskiego należy „przyjąć do wiadomości”, ale nie 
powinna ona wpływać na ocenę partyzantów (Wąsowski 2012: par. 9). Znacz-
ne straty w ludności cywilnej są bowiem akceptowalnym kosztem działalności 
niepodległościowej w warunkach wojny totalnej.

Poza tym działacz fundacji „Pamiętamy” odrzuca zarzuty ze strony byłych 
żołnierzy Armii Krajowej i także w tym wypadku nie odnosi się szerzej do ich 
treści. Czyni za to istotne rozróżnienie. Dzieli podhalańskich żołnierzy na wal-
czących również po wojnie, między innymi w szeregach „Błyskawicy”, oraz 
tych, którzy w 1945 roku z walki zrezygnowali, a później wstąpili do Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację29. Dodaje jednocześnie, iż „nikt przy 
zdrowych zmysłach nie będzie czynił wspomnianym żołnierzom Armii Kra-
jowej zarzutu z faktu, że po koszmarze okupacji niemieckiej nie zdecydowali 
się na kontynuację walki o wolność, tym razem w realiach komunistycznego 
zniewolenia” (Wąsowski 2012: par. 11). Mimo poczynionych zastrzeżeń, Wą-
sowski dwukrotnie posługuje się lekceważącym określeniem „akowcy-zbowi-
dowcy” (Wąsowski 2012: par. 10-11)30. Co więcej, odnosząc się zapewne do 
wspomnianego już Testamentu…, publicysta zarzuca autorom próbę oczernie-
nia Kurasia. U źródeł oskarżeń formułowanych przez część środowiska komba-
tanckiego ma się znajdować słabość charakteru:

Niektórzy z nich, powodowani zapewne pobudką tak rozpowszechnioną w relacjach 
międzyludzkich, jak azot w powietrzu, czyli zawiścią [podkreślenie – Ł. Ł.], opowia-

1943 roku znowu sterroryzowano waksmundzian, wyprowadzając ich z domów w góry. 
Zabito dwie osoby. 28 września 1943 roku miała miejsce druga pacyfikacja, której za-
bito pięć osób, a pięćdziesiąt dwie wywieziono do obozów koncentracyjnych (Korkuć 
2012: 120-121, 124-126, 140-141). Na tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Waksmun-
dzie wymieniono nazwiska czterdzieściorga pięciorga mieszkańców wsi  – zarówno 
partyzantów, jak i cywilów – ofiar drugiej wojny światowej.

29 Jak czytamy: „Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), organizacja 
kombatancka, utworzona w 1949 w wyniku narzuconego zjednoczenia – działających 
od 1945 – 11 organizacji kombatanckich; do 1989 politycznie i organizacyjnie podpo-
rządkowany PZPR” (Encyklopedia.pwn.pl 2019a).

30 O intencji autora świadczy zdecydowanie negatywna ocena Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację: „Wielu akowców z rejonu Podhala zasiliło w PRL-u szeregi ZBoWiD-
-u. […] Może tylko trochę szkoda, że pamięć o czasach swojej działalności partyzanckiej 
postanowili pielęgnować w ramach organizacji utworzonej przez reżim komunistyczny, 
kierowanej między innymi przez Mieczysława Moczara, znanego z bezwzględnej posta-
wy wobec »bandytów reakcyjnego podziemia«” (Wąsowski 2012: par. 11).
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dali czy pisali o „Ogniu” rzeczy… niegodne [podkreślenie – Ł. Ł.] żołnierzy Armii 
Krajowej. Jak sądzę, trudno im było znieść, że symbolem Podhala walczącego o wol-

ność [podkreślenie – Ł. Ł.] zostali nie oni, lecz właśnie „Ogień” i ci, którzy u jego 
boku przebyli aż do samego końca [podkreślenie – Ł. Ł.] najtrudniejszą z ludzkich 
dróg – czarny szlak wiodący „na górę zwaną czaszka” [podkreślenie – Ł. Ł.] (Wą-
sowski 2012: par. 11).

Wąsowski charakteryzuje krytyków „Ognia” używając wyrażeń o silnie ne-
gatywnym nacechowaniu („zawiść”, „niegodne”), po czym odwołuje się do sfery 
sacrum, wskazując, że opowiedzenie się po stronie „żołnierzy wyklętych” jest mo-
ralną koniecznością. W przytoczonym cytacie wybrzmiewa cześć dla męczeństwa, 
podkreśleniena peryfrastycznym nawiązaniem do Ewangelii: „czarny szlak wiodący 
»na górę zwaną czaszka«”. Wedle tej optyki wartości patriotyczne bezpośrednio 
łączą się ze sferą religii, a osoby podważające pozytywną pamięć o męczennikach, 
dokonują swoistego bluźnierstwa. W związku z tym nieistotny staje się autorytet 
sygnatariuszy Testamentu… (wśród których byli tak zasłużeni kombatanci, jak puł-
kownik Włodzimierz Budarkiewicz „Podkowa”, kawaler orderu Virtuti Militari). 
Wąsowski neguje wiarygodność byłych żołnierzy – „akowców-zbowidowców” – 
w związku z czym dyskusja ze stawianymi przez nich zarzutami staje się zbędna.

Ostatnie akapity artykułu odnoszą się do koncepcji patriotyzmu pejzażu. 
Jej autorem jest Józef Mackiewicz, pisarz szczególnie ceniony w konserwatyw-
nych środowiskach antykomunistycznych (Łukomski 2011)31. Wąsowski przy-
tacza znany fragment z powieści Lewa wolna z 1965 roku:

Są trzy rodzaje patriotyzmu. Patriotyzm narodowy, patriotyzm doktryny i patriotyzm 
pejzażu. Narodowy interesuje się tylko ludźmi zamieszkującymi dany pejzaż, ale nie 
pejzażem. Doktrynalny ani ludźmi, ani pejzażem, tylko zaszczepieniem doktryny. Do-
piero patriotyzm pejzażu […] obejmuje całość, bo i powietrze, i lasy, i pola, i błota, 
i człowieka jako część składową pejzażu. […] A jak ty wszystkim wronom każesz kra-
kać pod batutą, czy liście na drzewach przykroisz w jeden wzór, to co zostanie z pejza-
żu? (Wąsowski 2012: par. 45)32.

31 Publicysta uważa Mackiewicza za „najwybitniejszego pisarza polskiego XX wieku” (Wą-
sowski 2012: par. 46).

32 Wąsowski nie informuje, za którym wydaniem cytuje (fragment można odnaleźć 
pod adresem: Mackiewicz 1994: 407). Lewa wolna to powieść o środowisku polskich 
żołnierzy, osadzona w realiach wojny polsko-bolszewickiej. Według Włodzimierza Bo-
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Ta koncepcja, zarysowana w sposób nieco enigmatyczny, bywa rozumiana 
na różne sposoby33. Jak zauważa część badaczy, szerszy wgląd w ideę patriotyzmu 
pejzażu daje inne dzieło Mackiewicza – Bunt rojstów, zbiór reportaży z 1938 
roku (Fitas 2015; Sucharski 2004). W tekstach tych autor sugestywnie opisywał 
przyrodę Kresów Północno-Wschodnich (zwłaszcza Polesia i Wileńszczyzny), 
zmuszającą człowieka do uważności i wejścia w symbiozę z otoczeniem34. Doce-
niając tamtejszy sposób życia, pisarz opowiadał się za takim rozwojem kultury, 
który odbywa się w głębokiej relacji z tym, co dzikie i najbardziej pierwotne. 
W ten sposób dowartościowywał mieszkańców Kresów – choć przedstawił ich 
jako niepozbawionych przywar, niekiedy wręcz prymitywnych, jednak ich stosu-
nek do ziemi ojczystej uważał za wzorcowy (Surynt 2013: 58; 62; 64).

Wąsowski stara się zapewne wskazać na podobieństwa między bohaterami 
Mackiewicza a podhalańskimi góralami. Niewątpliwie publicysta opowiada się 
za trudną do zdefiniowania, pozaracjonalną koncepcją zespolenia z ziemią ojczy-
stą. Odwołuje się przy tym do „zapierającego dech w piersiach widoku na Podha-
le” (Wąsowski 2012: par. 46), jaki rozpościera się z masywu Turbacza, widoku

zamkniętego u horyzontu majestatyczną koroną Tatr, zasługującego na miano sym-
bolu swobody, przestrzeni i wolności [podkreślenie – Ł. Ł.], widoku, który na pew-
no był w „czasach nadaremnych” 35 [podkreślenie – Ł. Ł.] naturalnym wsparciem 
dla postaw oporowych wobec nieznośnie przecież dusznych i klaustrofobicznych 
systemów totalitarnych XX wieku (Wąsowski 2012: par. 46).

leckiego w znacznej mierze oparto ją na źródłach historycznych (Polskieradio.pl 2016).
33 Koncepcję Mackiewicza łączy się nieraz z ideą Wielkiego Księstwa Litewskiego, która 

ma charakter ponadetniczny i wielokulturowy (Magier 2003; Tarka 2017). Niekiedy pod-
kreślenie się jednak i to, że dla wileńskiego pisarza przyroda miała znaczenie autotelicz-
ne, co wiąże się z imperatywem dbałości o środowisko naturalne (Swolkień 2010).

34 Czytamy: „Mijając piaszczysty las sosnowy, przechodzi się w rojsty. Noga zapada 
po kolano. Rośnie tam gęsty, drobny lasek, nieruszany ludzką siekierą. Dalej i dalej, całe 
kilometry. Tam trzymają się łosie. Wśród bezmiaru tych rojstów leżą wysepki, suche 
pagórki, oazy dla myśliwego. Ażeby się na nie przedostać, trzeba iść po kładkach. Cicho 
stąpają łapcie i cicho jest wokoło” (Mackiewicz 1939: 40).

35 Fraza „czasy nadaremne” to nawiązanie do ostatniej strofy wiersza Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego zatytułowanego Spojrzenie: „I czwarty ten, którego znam, / który nauczę 
znów pokory / te moje czasy nadaremne / i serce moje bardzo chore / na śmierć, która 
się lęgnie we mnie” (Baczyński 2007: 208). Choć poezja Baczyńskiego jest wielowy-
miarowa, uznaje się go często za jednego z głównych przedstawicieli współczesnej 
literatury tyrtejskiej (Święch 2005: 154-157; Zgrzywa 2011: 204-205).
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Niejako podsumowując te słowa, autor stwierdza, iż „dla tych, którzy 
poznali piękno Gorców i posiadają elementarną wrażliwość historyczną, re-
lacja wzajemna” – między patriotyzmem a pejzażem – jest „dość oczywista” 
(Wąsowski 2012: par. 46). Publicysta, nawiązując do Mackiewicza, odwołuje 
się pośrednio do długiej tradycji myślenia o krajobrazie ojczystym jako o zobo-
wiązaniu (Frydryczak 2018: 98)36. Wąsowski zdaje się postrzegać rodzimy pej-
zaż jako rodzaj dziedzictwa, które wymaga daleko idących starań i poświęceń. 
Według Jacka Kolbuszewskiego, polski romantyzm nadał Podhalu rangę „sym-
bolu odrodzenia” wartości (Kolbuszewski 1982: 617) – takich jak wymieniona 
przez publicystę wolność, czyli śleboda (należąca do góralskiego mitu i odgry-
wająca ważną rolę w dyskursie „proogniowym”)37. Literaturoznawca stwierdził 
nawet, że góry stały się „narodowym sacrum” (Kolbuszewski 1982: 617). A to, 
co święte, wymusza określoną postawę.

Z Krótkiej refleksji… wynika, iż miłość do ojczyzny przybiera pełny 
kształt wtedy, gdy pochodzi z natury. Ci, którzy znają to uczucie i narodowe 
sacrum otaczają kultem, nie potrzebują wielu argumentów za bohaterstwem 
podhalańskich partyzantów. Ci zaś, którzy nie odnajdują w sobie tych emocji, 
być może nigdy nie pojmą reguł dyskursu wyznawanych przez Wąsowskiego.

Rozbieżności

Przeprowadzone analizy pozwalają na wskazanie zasadniczych rozbieżności po-
między artykułami Konarskiego i Wąsowskiego. Obejmują one przede wszyst-
kim cztery opozycje: idea – materia, żołnierze – cywile, wspólnota – jednostka, 
swoi – obcy.

36 Badaczka powoływała się między innymi na prace Aleidy Assmann, Waltera Benjami-
na, Paula Connertona, Maurice’a Halbwachsa, Tima Ingolda, Davida Lowenthala, Pier-
re’a Nory i Paula Ricoeura.

37 Temat ślebody podejmował ksiądz Józef Tischner podczas kazań wygłaszanych 
pod Turbaczem: „Śleboda, moi drodzy, to jest coś takiego, co czuje gospodarz w swoim 
gospodarstwie. To jest coś różnego od swawoli. Swawola niszczy, swawola depcze. 
Nie patrzy: trawa nie trawa, zboże nie zboże… Swawola niszczy. Śleboda jest mądra. 
Śleboda umie po gospodarsku zadbać, po gospodarsku umie tę ziemię uprawiać. Las 
chroni, żeby był lasem. A z człowieka ta śleboda potrafi wydobyć to, co w człowieku naj-
lepsze” (Tischner 2003: 12). Ważnym kontekstem dla tej wypowiedzi jest mit „ogniow-
ców”, do którego Tischner również odnosił się w kazaniach – nie w sposób bezkrytycz-
ny, ale na ogół pozytywny (Bonowicz 2002: 81-89).
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Autor tekstu „Ogień” był bandytą wiele miejsca poświęca wyliczeniu zbrodni 
i innych działań moralnie wątpliwych, które w jego przekonaniu wykluczają ak-
ceptację dla pozytywnego wizerunku Kurasia. Tego rodzaju enumeracje stały się 
ważną częścią dyskursu „antyogniowego” (Choińska 2018: par. 6; WB 2018: par. 
6). W jego ramach często zwraca się uwagę na mienie ludności cywilnej (Konarski 
na przykład wymienia konkretne przedmioty i sumy, jakie mieli zrabować party-
zanci), jak również na zjawiska związane z cielesnością (w artykule wspomniano 
o upijaniu się i aż trzykrotnie o gwałtach). Publicysta „Przeglądu”, choć nie neguje 
wagi symboli i wartości moralnych, wydaje się nadawać większe znaczenie temu, 
co materialne38. Jego stanowisko można odbierać jako nawiązanie do szerokiej 
tradycji racjonalizmu i empiryzmu, która stała się fundamentem współczesnej 
myśli lewicowej (Tatarkiewicz 1970a: 158; Tatarkiewicz 1970b: 257)39.

Wąsowski z kolei koncentruje się na ideach, jakie przyświecać miały par-
tyzantom. W jego tekście pojawiły się wprawdzie wzmianki o rabunkach i re-
kwizycjach, ale, jak sądzi autor, skupianie się na tego rodzaju kwestiach byłoby 
niewłaściwe wobec ofiary złożonej przez partyzantów. Tym natomiast, którzy 
zarzucają „ogniowcom” działanie dla własnej korzyści, Wąsowski nie szczędzi 
ostrych słów. Najpierw parodiuje ich, używając kolokwialnych fraz („o pienią-
dze cała rzecz musiała się rozchodzić, o duży szmal”), a następnie stwierdza, 
że te domysły są dowodem „wielkiej małości, zbudowanej na mocnym funda-
mencie prostactwa i zawiści” (Wąsowski 2012: par. 12). Dyskurs „proognio-
wy” kluczową pozycję przyznaje ideom, dlatego na końcu ustępu dotyczącego 
pieniędzy wyeksponowano hasło z ulotki kolportowanej przez „ogniowców” 
wiosną 1945 roku: „Walczyliśmy o Orła, teraz o koronę dla Niego. Hasłem na-
szym Bóg, Ojczyzna, Honor” (Wąsowski 2012: par. 13). Cytat ten – podobnie 
jak kilka innych, również przytaczanych przez publicystę – wielokrotnie po-
wracał w debacie, służąc kreowaniu pozytywnego obrazu podhalańskich party-
zantów (Kresy24.pl 2017: par. 4; Rajski 2017). Łączenie patriotyzmu z chrze-
ścijańską religijnością legło u podstaw dyskursu polskiej prawicy, do którego 
Wąsowski niewątpliwie nawiązuje (Dmowski 2018; Puszkow-Bańka 2013).

38 Warto dodać, że podobne argumenty są wysuwane w dyskusjach o powstaniu war-
szawskim, kiedy zwraca się uwagę na, obok liczby osób zabitych i rannych, zrujnowanie 
miasta. Taki punkt widzenia wydaje się charakterystyczny dla dyskursu lewicowego 
(Krzemiński & Thiriet: 2016).

39 Trzeba zaznaczyć, że Konarski posługuje się standardowym stylem prasowym, wolnym 
od nowomowy marksistowskiej (Głowiński 2009).
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Głębokie różnice pomiędzy wskazanymi autorami ujawniają się we 
fragmentach dotyczących relacji na linii żołnierze – cywile. Jak przyznaje 
Grzegorz Wąsowski, ceną za sprzyjanie partyzantom były represje, które do-
tykały Podhalan ze strony okupantów niemieckich i władz komunistycznych. 
Zdaniem autora Krótkiej refleksji… pozytywne rezultaty walki zdecydowa-
nie przeważały. Należy przy tym podkreślenieć, że dla Wąsowskiego istotne 
są nie tylko takie aspekty działalności partyzanckiej, jak dyscyplinowanie 
mieszkańców Podhala, ale także moralny wymiar stawiania oporu.

W tekście z portalu „wPolityce” o sympatiach świadczy poetyka. Dzia-
łacz fundacji „Pamiętamy” wprowadza do wywodu obszerne fragmenty 
dokumentów podziemia, utrzymane w lakonicznym stylu, nasycone woj-
skowym żargonem, z drugiej zaś strony przywołuje słowa Baczyńskiego40 
(Wąsowski 2012: par. 46)41. Oba zabiegi można odbierać jako nawiązanie do 
tradycji romantyzmu tyrtejskiego, która zajmuje wyjątkową pozycję w pol-
skiej kulturze42. Według Marii Janion, charakterystyczne dla tego nurtu jest 
„przekonanie o wyższości tego, co »żołnierskie«, »bohaterskie« i »lotne« nad 
tym, co »cywilne«, »zwyczajne« i »przyziemne«” (Janion 2007: 28). Wizeru-
nek Kurasia i jego podkomendnych, jaki wyłania się z tekstu Wąsowskiego, 
nie jest jednak modelowym przykładem tego, co badaczka nazywa stylem 
westernowym43.

40 Chodzi o cytowaną już frazę „czasy nadaremne”.
41 Sprawozdanie referenta bezpieczeństwa Powiatowej Delegatury Rządu w Nowym Targu 

Ludwika Kohutka „Śmiłowskiego” za okres od 1 do 30 listopada 1944 roku: „Ponadto 
na moje zlecenie »Ogień« zlikwidował [podkreślenie – Ł. Ł.] dwie bandy [podkreślenie – 
Ł. Ł.] rabusiów: jedną w Łopusznej […, … i towarzysze] i inną w Nowym Targu-Kowańcu 
[…, … i towarzysze] przez rozbrojenie i oddanie tych ostatnich w ręce AK [podkreślenie – 
Ł. Ł.], gdyż do przynależności do AK się przyznawali. Następnie »Ogień« ostrzygł: 1. […], 
2. […] i 3. […], wszystkie za stosunki z Niemcami, względnie donosicielstwo” (Wąsowski 
2012: par. 5-6). Prawdopodobnie publicysta cytuje dokument za Korkuciem (2012: 347-
349). Oryginał znajduje się w Archiwum Akt Nowych (AAN, 202/XXII-2, k. 29-30).

42 Czytamy, iż: „Wojna, a zwłaszcza powstanie, stanowi z natury rzeczy szczególnie trak-
towany temat literatury polskiej. […] Okoliczność tego swoistego, koniecznego i orga-
nicznego uprzywilejowania tematu nie mogła – i to w sposób przemożny – nie wpływać 
na charakter całej literatury polskiej, określając zarówno jej system, jak i kształtujące 
się wewnątrz niego kolejne antysystemy” (Janion 2007: 25-26).

43 Badaczka wskazuje, iż: „Styl westernowy […] ma swoje zalety, ale też narzuca on te-
matowi wojennemu poważne ograniczenia, przede wszystkim z powodu koniecznych 
uproszczeń charakterów i konfliktów. Uproszczenia te zazwyczaj redukują polskiego 
bohatera do postaci bez skazy i trwogi, wyzutej z wszelkich dylematów moralnych: to 
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Publicysta zastrzega, że nie chce tworzyć „idyllicznego obrazu” „ogniow-
ców”, bo wśród nich bywały i „jednostki niegodne miana partyzanta” (Wąsow-
ski 2012: par. 29). Niewątpliwie jednak Wąsowski w uprzywilejowany sposób 
traktuje żołnierzy i broni dokonywanych przez nich wyborów, marginalizuje 
natomiast punkt widzenia cywilów. Ponoszone przez nich straty jawią się jako 
mało istotne wobec najwyższej wartości, jaką jest walka „o wolną, niepodległą 
i prawdziwie demokratyczną Polskę” – to cytat z odezwy Kurasia z jesieni 1946 
roku (Wąsowski 2012: par. 33).

Zupełnie inną perspektywę przyjmuje Konarski  – dla niego niezwykle 
ważne są bezpieczeństwo i godność cywilów. Postrzega ich w pierwszym rzę-
dzie jako osoby, nie jako element nieuchronnych strat, które wspólnota musi 
ponieść w walce o suwerenność. Jeżeli dyskurs „proogniowy” zakłada prymat 
narodu, to Konarski koncentruje się raczej na prawach jednostki. Ta różnica 
wydaje się charakterystyczna dla sporów pomiędzy środowiskami konserwa-
tywnymi i liberalnymi44. Warto zaznaczyć, że w dyskursie „antyogniowym” 
co do zasady nie ma miejsca na poetykę tyrtejską, ponieważ charakterystyczne 
dla tego nurtu zabiegi (heroizacja i sakralizacja żołnierzy) mogłyby skutkować 
deprecjacją jednostki, która w czynie zbrojnym nie brała udziału45. W związku 
z tym unika się określonych środków stylistycznych, z patosem na czele. Co 
ważne, w artykule „Ogień” był bandytą uwagę zwraca styl zbliżony do kolo-
kwialnego46.

prawdziwy mężczyzna o jasno wytyczonym celu, bez żadnych słabostek cywilnych. […] 
Najwyższą wartość przedstawia dla niego honor munduru, a konflikt siłą rzeczy musi tu 
przebiegać w czarno-białych schematach” (Janion 2007: 40).

44 Po stronie konserwatywnej zwraca się czasem uwagę na potrzebę ograniczania praw 
jednostki na rzecz ważniejszych wartości: „Dyskurs praw człowieka jest wyabstrahowa-
ny i oderwany od takich kategorii jak obowiązki, odpowiedzialność i dobro wspólne. To 
może prowadzić do utraty społecznej wiarygodności idei praw człowieka” przekonywał 
Tymoteusz Zych, prawnik związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz Instytutem na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris (Religa 2018: par. 9).

45 Warto ponownie przywołać słowa Janion: „Westernowe ujęcie wojny zachowuje mak-
symalnie wiele z obyczaju i ethosu rycerskiej wojny heroicznej. […] Ceremonia i gra, po-
lowanie i turniej, brawura, elegancja, kurtuazja, odwaga, szlachetna rywalizacja, w któ-
rej sławą okrywa się najdzielniejszy, nieustraszoność, piękna postawa – oto niektóre 
z cech la guerre courtoise i jej uczestników. […] Świętość żołnierza polskiego stała się 
fundamentem kodeksu narodowego” (Janion 2007: 39; 41).

46 „Gdy ich mieszkańcy [wsi na Nowotarszczyźnie – Ł. Ł.] dowiedzieli się, że 22 kwietnia 
2001  roku w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu ma się 
odbyć uroczystość poświęcenia tablicy mjr. Józefa Kurasia, napisali do prymasa Jó-
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Porównanie artykułów ujawnia też odmienne podejścia do klasycznego 
rozróżnienia antropologicznego: na swoich i obcych. Dziennikarz „Przeglądu” 
wykracza poza polską perspektywę i odwołuje się do ogólnoludzkiej solidarno-
ści, zadając pytania o zabitych Słowaków i Żydów. Wąsowski natomiast, choć 
nie czyni uwag, które mogłyby uchodzić za szowinistyczne, to jednak myśli 
ewidentnie w kategoriach narodowego interesu. Usprawiedliwiając napaści 
na Słowaków – jako na członków nacji kolaborującej z Trzecią Rzeszą Nie-
miecką – wyraża akceptację dla stosowania odpowiedzialności zbiorowej, co 
oczywiście jest wykluczone z dyskursu „antyogniowego”. Z kolei zarzuty o an-
tysemityzm Wąsowski oddala, przekonując, że zabójstwa Żydów były egzeku-
cjami działaczy komunistycznych lub wynikiem samowoli zdemoralizowanych 
jednostek z oddziału. Powołuje się przy tym na opinię Bogusława Szokalskiego 
„Herkulesa”, adiutanta Kurasia47. W ramach dyskursu „proogniowego” słowo 
„żołnierza wyklętego” ma moc rozstrzygającą, nawet jeśli stoi w sprzeczności 
z innymi informacjami (Korkuć 2015a; Zychowicz 2017: 222).

Warto zwrócić uwagę na rozbieżności obejmujące sprawy bardziej szcze-
gółowe, jak stosunek do źródeł historycznych, do instytucji badawczych i me-
diów oraz do różnych formacji podziemia niepodległościowego. Wąsowski 
swoją wizję historii Kurasia i jego oddziałów opiera w znacznej części na rela-
cjach żołnierzy „Ognia”, a także na dokumentach, jakie w okresie konspiracji 
wytwarzali oni sami bądź inne osoby związane z Polskim Państwem Podziem-
nym. Konarski natomiast pomija punkt widzenia „Ognia” i jego podkomend-
nych, w zasadzie nie udzielając im głosu. Co więcej, nie przywołuje żadnego 
spośród sukcesów militarnych zgrupowania „Błyskawica”. Dziennikarz bazuje 
niemal wyłącznie na świadectwach cywilów. Formułowane przez nich oskarże-
nia przedstawia przeważnie jako fakty, choć część z nich wymagałaby dodatko-
wego potwierdzenia. 

To paradoksalna sytuacja, ponieważ dyskurs „antyogniowy” przedsta-
wia się jako oparty na daleko idącym sceptycyzmie. Podejrzliwość koncen-
truje się jednak na narracjach formułowanych przez przedstawicieli instytucji 

zefa Glempa list z prośbą o opamiętanie się, nierobienie bohaterów z osób, które mają 
krew na rękach. Nic nie pomogło, kolejne tablice, mające tworzyć atmosferę świętości 
wokół »Ognia«, zostały umieszczone w kościołach w Licheniu, w Rabce i – aż trzy – 
w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego” (Konarski 2012: par. 13).

47 Jak mówił Bogusław Szokalski „Herkules”, „nie było wypadku, żeby Żyd za samo pocho-
dzenie został zlikwidowany” (Wąsowski 2012: par. 36). 
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państwowych. Wypowiedzi innych osób zaangażowanych w debatę Konarski 
traktuje natomiast z dużą dozą wiary. Być może celem jest dowartościowanie 
tych, którzy nie zabierają głosu z pozycji władzy. Niewykluczone, że postawę 
dziennikarza można tłumaczyć też nieufnością wobec zjawiska, które Tadeusz 
Boy-Żeleński nazywał „brązownictwem”48. Sprzeciw wobec kreowania „dyty-
rambicznych żywotów” postaci z narodowego panteonu należy niewątpliwie 
do tradycji polskiej lewicy (Boy-Żeleński 1956: 71)49.

Przyznać trzeba, że Instytut Pamięci Narodowej, dysponujący znacznymi 
środkami i cieszący się prestiżem społecznym, uczynił wiele, by wzmocnić dys-
kurs „proogniowy”. Choć historycy z tego ośrodka nie są wobec partyzantów 
Kurasia bezkrytyczni, to jednak kreują ich pozytywny wizerunek, szereg spraw 
kontrowersyjnych rozstrzygając na korzyść żołnierzy50. Pracownicy Instytutu 
Pamięci Narodowej komunikowali swoją wizję przeszłości, tworząc wystawy 
i publikacje, ale też udzielając wywiadów, uczestnicząc w konferencjach, uro-

48 Boy-Żeleński wskazywał: „Faktem jest, że czy to wskutek naszych narodowych właści-
wości, czy bardziej jeszcze wskutek wiekowego pijarsko-jezuickiego wychowania, czy 
wskutek tragicznego zagmatwania naszych kolei dziejowych, stosunek nasz do na-
szych pisarzy stał się odmienny niż gdzie indziej. Wszystko pod kątem krzepienia serc, 
zbudowania narodu, młodzieży… Socjaliści odziedziczyli to po »konserwie«. I szczęście 
to prawdziwe dla nas, że los dał nam pisarzów dosyć bogobojnych; inaczej nie nastar-
czylibyśmy z załgiwaniem. Niedawno odezwały się głosy, że czas skończyć z legendą, 
jakoby Przybyszewski pijał kiedy wódkę! Cóż za szczęście, że nas Opatrzność nie po-
karała takim poetą jak Villon! Świeżo miałem w ręku nową literaturę Villonowską: La 
psychose de Villon  itd. Czy był degeneratem, czy tylko zwykłym opryszkiem — oto 
pytania, jakie padają dokoła jednego z największych poetów Francji. I ileż straciłaby 
jego słynna Ballada wisielców, gdybyśmy nie wiedzieli, że była napisana przez storturo-
wanego na śledztwie poetę niemal u stóp szubienicy, która go cudem ominęła. Ponure 
życie Villona — to integralna część jego poezji” (Boy-Żeleński 1956: 69).

49 W jednym z artykułów socjolog i publicysta Adam Leszczyński pisał: „Zdaniem [Marka 
A. – Ł. Ł.] Cichockiego to z modernizacyjnych ambicji lewicy wyrosła jej niechęć do pol-
skiej patriotycznej tradycji, której zarzucano, że utrwala półfeudalne struktury społecz-
ne. Z walki wypowiedzianej przez Brzozowskiego »Polsce zdziecinniałej«  – sielskiej, 
miłej, dobrodusznej i zacofanej – wzięła się skłonność do »odbrązawiania« narodowych 
bohaterów i – szerzej – krytyki własnej historii. Po 1989 roku odziedziczyli tę skłonność 
liberałowie” (Leszczyński 2007).

50 Korkuć, opierając się na skromnych i niepewnych źródłach, przyjął, że zabójstwo sze-
ściu mężczyzn, jakiego „ogniowcy” dokonali w nocy z 30 na 31 grudnia 1945 roku 
w Gronkowie, było karą za działalność rabunkową (Korkuć 2015b: 454). Dawid Golik 
w jednym z opracowań przyznał, że brakuje dokumentów, które by potwierdzały nada-
nie Kurasiowi stopnia majora, mimo to za rozstrzygający zdaje się uznawać sam fakt 
posługiwania się tą rangą przez podhalańskiego dowódcę (Golik 2010: 59-60). Te i inne 
kontrowersje wokół „Ognia” komentował Jerzy S. Łątka (2007).
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czystościach i niestandardowych akcjach edukacyjnych51. Nierzadko towarzy-
szyli im politycy Prawa i Sprawiedliwości52. Żadna z instytucji państwowych 
ani partii politycznych nie wspierała dyskursu „antyogniowego” na podobną 
skalę53. Być może dlatego Konarski tworzy opozycję pomiędzy narracją domi-
nującą, promowaną z użyciem środków państwowych, a wykluczanymi z de-
baty narracjami lokalnymi. Wąsowski tymczasem zaznacza swoją nieufność 
wobec mediów liberalnych (wprost wymienia „Gazetę Wyborczą”), które mają 
powielać argumenty znane z komunistycznej propagandy. Na łamach portalu 
„wPolityce” ten rodzaj krytyki konkurencyjnych tytułów pojawia się często – 
zwłaszcza w kontekście debaty o „żołnierzach wyklętych” – i można go uznać 
za stały element dyskursu polskiej prawicy (Wpolityce.pl 2019). 

Ostatnią z kluczowych rozbieżności pomiędzy analizowanymi tekstami 
wydaje się sposób hierarchizowania różnych grup podziemia niepodległościo-
wego. Odwołując się do spostrzeżeń Wąsowskiego, można stwierdzić, że autor 
tekstu „Ogień” był bandytą próbuje powstrzymać przesunięcia, jakich doko-
nuje się w ostatnich latach w sferze zbiorowej pamięci Polaków. O ile bo-

51 Wśród zdarzeń, które miały miejsce przed publikacją artykułu Konarskiego i mogły 
wpłynąć na jego postawę, warto wymienić: ogólnopolską konferencję naukową 
„Wokół legendy »Ognia«. Podziemie niepodległościowe w Małopolsce w latach 
1945–1956”(Nowy Targ, 9-11 marca 2007 roku; Ipn.gov.pl 2007) oraz rajd historyczny 
„Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia Ognia” (Podhale – Beskid Wyspowy – 
Beskid Makowski, 30 września – 2 października 2011 roku; Ipn.gov.pl 2011). Ponadto 
monografista »Ognia«, Korkuć, wielokrotnie wypowiadał się dla mediów, między innymi 
dla Polskiej Agencji Prasowej (Korkuć 2010).

52 We wspomnianej konferencji „Wokół legendy »Ognia«” udział wzięli między innymi po-
słowie z partii Prawo i Sprawiedliwość – Anna Paluch i Edward Siarka – oraz Janusz 
Kurtyka, wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z poparciem tego ugrupowa-
nia (Ipn.gov.pl 2007). W uroczystościach sześćdziesiątej piątej rocznicy śmierci Kurasia 
uczestniczyli senator z partii Prawo i Sprawiedliwość, Stanisław Kogut oraz Zuzanna 
Kurtyka, która w 2011 roku kandydowała do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z popar-
ciem tej samej partii (Podhale24.pl 2012a).

53 Warto przypomnieć, że w 2011 roku partie centrowe i lewicowe wsparły ideę tworzenia 
pozytywnego mitu „żołnierzy wyklętych”. Prezydent Bronisław Komorowski podjął inicja-
tywę rozpoczętą przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skierował do parlamentu projekt 
ustawy o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Poparło go czterystu sześciu 
spośród czterystu siedemnastu obecnych posłów, w tym przedstawiciele Platformy Oby-
watelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Socjaldemokracji Polskiej i Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej (Orka.sejm.gov.pl 2011). Politycy ugrupowań lewicowych stopniowo 
zmieniali swoją postawę wobec mitu „żołnierzy wyklętych”, uczestnicząc między innymi 
w manifestacjach sprzeciwu wobec upamiętniania Romualda Rajsa „Burego” i jego pod-
komendnych w Hajnówce (Dzieje.pl 2017). Na ogół jednak nie angażowali się w spory 
dotyczące Kurasia ani w wydarzenia organizowane przez jego krytyków.
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wiem centralne miejsce w narodowym imaginarium zajmowała do niedawna 
Armia Krajowa (ze szczególnym uwzględnieniem powstańców warszawskich), 
o tyle obecnie coraz istotniejszą pozycję mają „żołnierze wyklęci”, upamiętnia-
ni w sposób masowy i żywiołowy (Kobielska 2016b: 363-364; Napiórkowski 
2019). Konarski opowiada się za mitem Armii Krajowej – najsilniejszej spo-
śród polskich organizacji wojskowych, jakie podczas okupacji działały na zie-
miach polskich (Chmielarz & Kospath-Pawłowski 2005: 120-121). Opinie 
jej kombatantów są w tekście „Ogień” był bandytą traktowane jako rozstrzy-
gające. Być może ta afirmacja ze strony dziennikarza o liberalnych zapatrywa-
niach ma związek nie tylko z militarnymi dokonaniami, ale też z pluralizmem 
politycznym Armii Krajowej i bardziej kompromisową (choć niekoniecznie 
aprobatywną) postawą wobec rzeczywistości powojennej54. Do Wąsowskiego 
przemawia raczej radykalny antykomunizm i wola walki za wszelką cenę – czy-
li postawy przypisywane „Ogniowi” i jego podkomendnym. Symptomatyczne 
w tym przypadku wydaje się lekceważenie ocen formułowanych przez wetera-
nów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

Punkty wspólne

Paradoksalnie ten nieprzejednany spór ujawnia również częściową wspólnotę 
postaw i wartości. Przede wszystkim autorzy mają tendencję do prezentowania 
swoich poglądów poprzez kontrast z ideowymi przeciwnikami, przyjmując po-
stawę konfrontacyjną. Obaj zwracają uwagę na niebezpieczeństwo instrumen-
talizacji historii, dlatego, jak się wydaje, za swój obowiązek uznają daleko idący 
krytycyzm wobec narracji konkurencyjnych. Konsekwencją jest wskazywanie 
domniemanych manipulacji, a także wyliczanie zdarzeń i okoliczności wyklu-
czanych bądź marginalizowanych w dyskursie adwersarzy. Zarówno Konarski, 
jak i Wąsowski deklarują dążenie do prawdy – w każdym z tekstów słowo to 
powraca kilkukrotnie, pojawiają się też wyrazy z tej samej rodziny55. W anali-

54 Pluralizm w ogóle odgrywa ważną rolę w dyskursie współkreowanym przez Konarskie-
go. Dziennikarz nadaje pozytywny wydźwięk takim frazom, jak „konkurencja”, „inny” 
(„Słowacy pokazali […] zupełnie innego Kurasia”, „ludzie mają o nim zupełnie inne zda-
nie”) czy „relacje wielu osób” (Konarski 2012: par. 1, 2, 12, 19).

55 Testament… cytowany w „Przeglądzie”, kończy się słowami: „Taka prawda” (Konarski 
2012: par. 66). W tekście z portalu „wPolityce” wytłuszczono między innymi następujące 
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zowanych artykułach przeszłość przedstawiana jest jako złożona, trzeba jednak 
zaznaczyć, że każdy z autorów prezentuje podhalańskich partyzantów w spo-
sób dalece uproszczony – jako bandytów albo patriotów.

Podobieństwo postaw można dostrzec także w kontekście religii – obaj 
autorzy traktują tę sferę poważnie. Konarski, choć publikuje w czasopiśmie 
opowiadającym się za świeckością w życiu publicznym (Jaśków 2016), powo-
łuje się na nowotarskiego księdza jako na autorytet i kilkukrotnie powtarza, 
że podhalańscy akowcy przysięgą na Biblię potwierdzili swoje świadectwo56. 
O religijnym aspekcie dyskursu „proogniowego” wspomniano już wcześniej. 
Wąsowski historię podziemia niepodległościowego przedstawia wyraźnie w ka-
tegoriach martyrologicznych, chrześcijańsko-narodowych57.

Co może zaskakiwać, przedstawiciele dwóch stron sporu mają zbliżony 
stosunek do powojennego komunizmu. Chociaż „Przegląd” skupia środowi-
ska, które epokę Polski Ludowej oceniają pod wieloma względami pozytyw-
nie (Niski 2018), to w odniesieniu do funkcjonariuszy stalinowskiego reżi-
mu Konarski jest krytyczny, a jako jeden z głównych zarzutów wobec Kurasia 
przywołuje jego współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa (Konarski 2012: par. 
33). Istnieją jednak różnice co do skali – Wąsowski zaznacza swój stosunek 
do powojennego autorytaryzmu nieporównanie wyraźniej. W jego tekście sło-
wa „komunizm”, „komunistyczny” i ich derywaty pojawiają się aż trzydzieści 
sześć razy.

zdanie: „Nie o legendę chodzi, podkreśleniem, lecz o to jak naprawdę było” [podkreśle-
nie oryginalne] (Wąsowski 2012: par. 29).

56 Dnia „16 marca 1990 roku […] na plebanii kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Nowym Targu zjawiło się ośmiu mężczyzn, byłych żołnierzy Armii Krajowej z terenu 
Podhala. […] Zapowiedzieli wcześniej, że przyszli przekazać parafii bardzo ważny do-
kument i poświadczyć na Biblię, że wszystko, co napisali, jest prawdziwe. […] – Stół 
nakryłem białym obrusem, położyłem krzyż i Biblię, zapaliłem świece – wspomina je-
dyny żyjący świadek tego wydarzenia, ksiądz Henryk Paśko, obecnie proboszcz parafii 
świętej Jadwigi Królowej przy ulicy Ludźmierskiej w Nowym Targu. – Wszystkich tych 
mężczyzn znałem osobiście, bo byłem kapelanem nowotarskich akowców” (Konarski 
2012: par. 4-5). Warto przypomnieć, że Konarski domagał się modlitwy w intencji ofiar 
podkomendnych „Ognia”, choć może czynił to po to, by wykazać hipokryzję polityków 
prawicy, uczestniczących w kościelnych uroczystościach upamiętniających Kurasia.

57 Czytamy: „Dla wielu rodaków, w tym także dla mnie, uczestnicy zamachu na Kutscherę 
są bohaterami narodowymi [podkreślenie – Ł. Ł.], zaś ofiary odwetowej akcji niemiec-
kiej powinny być pamiętane jako ci, którzy zginęli śmiercią męczeńską [podkreślenie – 
Ł. Ł.] za sprawę wolności” (Wąsowski 2012: par. 9). I dalej: „Smutne jak bardzo dobrze 
cytat ten pasuje do ofiary [podkreślenie – Ł. Ł.] złożonej przez »Ognia« i jego poległych 
oraz pomordowanych podkomendnych” (Wąsowski 2012: par. 37).
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Mimo zastrzeżeń poczynionych wcześniej – na temat relacji między żołnie-
rzami a cywilami – trzeba zwrócić uwagę na kolejną zbieżność. Mianowicie obaj 
autorzy starają się kreować na reprezentantów większości mieszkańców połu-
dniowej Małopolski. O ile współpracownik „Przeglądu” wielokrotnie przytacza 
opinie „zwykłych ludzi” (Konarski 2012: par. 11), o tyle jego oponent odwołuje 
się w kilku ustępach do sposobu myślenia „przeciętnych górali” (Wąsowski 2012: 
par. 3). Jak już wspomniano, Krótka refleksja… zdradza założenie, że „żołnierze 
wyklęci” byli powszechnie popierani przez ludność cywilną. Partyzanci, z punk-
tu widzenia Wąsowskiego, stanowią emanację społeczeństwa podhalańskiego. 
W ramach tej optyki nie ma więc sprzeczności między pisaniem o przeszłości 
z perspektywy żołnierzy a sugestią, iż są to poglądy ogółu górali.

Przedstawione analizy ujawniają jeszcze jedno istotne zjawisko – dla obu 
autorów należących do zwalczających się środowisk tradycja ruchu oporu jest 
niezwykle istotnym punktem odniesienia. O ile jednak w „Przeglądzie” to Armia 
Krajowa, podporządkowana władzom Polskiego Państwa Podziemnego, jawi się 
jako najbardziej poważana emanacja ruchu niepodległościowego, o tyle na por-
talu „wPolityce” można zauważyć uprzywilejowanie żołnierzy zwanych wyklęty-
mi, reprezentujących radykalną wrogość wobec komunizmu, a także wolność do 
działania oddolnego, poza nadrzędnymi strukturami, niezależnie od kalkulacji 
politycznych i statusu społecznego58. Nie znaczy to bynajmniej, że środowiska 
konserwatywne odrzucają tradycję Armii Krajowej, w której szeregach przez 
kilka miesięcy walczył również „Ogień”. Można natomiast mówić o zmianie 
preferencji prawicy – na rzecz „żołnierzy wyklętych” właśnie. Te różnice wydają 
się symptomatyczne dla trwającej obecnie debaty o podziemiu niepodległościo-
wym. Jej efektem może okazać się znaczące przemodelowanie polskiej mitologii. 
Niewykluczony jest proces dezintegracji w tej sferze, skutkujący potencjalnie 
powstaniem układu dwóch silnie zantagonizowanych kultur pamięci o okresie 
drugiej wojny światowej i lat kolejnych. O ile bowiem co do Armii Krajowej pa-
nowała na ogół zgoda – podobnie oceniały ją zarówno środowiska lewicowo-li-
beralne, jak i prawicowo-konserwatywne – o tyle próby umieszczenia „żołnierzy 
wyklętych” w centrum narodowego panteonu mogą powodować trwały konflikt.

58 W latach dziewięćdziesiątych ksiądz Józef Tischner mówił: „Partyzantkę akowską w okoli-
cach Ochotnicy organizowali przedwojenni zawodowi oficerowie. Z założenia mogli w niej 
uczestniczyć tylko żołnierze. […] A na Podhalu chłopaków do partyzantki było mnóstwo. 
[…] Ci chłopcy to był naturalny materiał na partyzantów. Tak zaczął »Ogień«” (Bonowicz 
2002: 81).
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Bitwa na Kosowym Polu 
jako mit kształtujący tożsamość serbską

ZUZANNA SIELSKA

Wprowadzenie

Mity i legendy są nieodłącznymi elementami kształtującymi świadomość 
każdego narodu i to nie tylko jako opowieści o wielkich wojnach czy męż-
nych bohaterach, poświęceniu oraz odwadze, lecz także jako instrumenty 
władzy, dzięki którym można kreować przestrzeń polityczną i sterować uczu-
ciami obywateli. Szczególny wydaje się być przykład Serbii, na terenie której, 
po rozpadzie Jugosławii i w następstwie krwawej wojny, powstało państwo 
narodowe, usiłujące sprostać procesowi redefinicji swojej tożsamości. Mit 
o wspaniałej bitwie na Kosowym Polu był i jest doskonałą opowieścią, która 
porusza serca wszystkich Serbów, bowiem rysuje historię złotych czasów pań-
stwa serbskiego, które po stoczonej walce po dziś dzień nie może wrócić do 
okresu swojej świetności. Historyczna walka znacząco zapisała się w pamię-
ci serbskiej i towarzyszyła społeczeństwu przez wieki, po współczesne czasy. 
Fakt ten wydaje się być niewiarygodny, ponieważ bitwa na Kosowym Polu 
rozegrała się w XIV wieku. Wpływ na to miały przede wszystkim romantycz-
ne tendencje XIX wieku, które odwoływały się do tradycji folkloru, a tym sa-
mym do słowiańskich mitów. To właśnie epoka romantyzmu na nowo przy-
wołała pieśni o mężnych bohaterach i królach, formując narrację o dziejach 
narodu. Współcześnie, w wyniku ostatnich konfliktów na Bałkanach oraz 
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zręcznego wykorzystania opowieści przez polityków, pamięć wielkiej bitwy 
znów pojawiła się w świadomości narodu. 

Mit, pamięć zbiorowa i tożsamość 

Mit jest nieodłącznym elementem tożsamości danego społeczeństwa. Jego po-
jęcie wywodzi się z greckiego mythos, oznaczające słowo, mowę, historię, wy-
kładnię wiary. Za pomocą mitu człowiek może nie tylko objaśnić rzeczywistość 
wokół niego, ale także swoje miejsce w świecie (Gjurgjan 1995: 39).W staro-
żytności mit został przeciwstawiony nauce jako coś nierzeczywistego i fałszy-
wego. Jedynie sofiści twierdzili, iż jest on ważnym składnikiem społeczeństwa 
i doszukiwali się jego antropologicznych właściwości (Gjurgjan 1995: 41). 
W późniejszych czasach był przedstawiany jako skomplikowane zjawisko kul-
turowe, eksplikowane na wielu płaszczyznach. Mircea Eliade charakteryzował 
mit jako świętą historię, która odwołuje się do legendarnych początków (Elia-
de 1998: 7; 11). Mit składa się z prostych symboli, przemawiających do czło-
wieka swą klarownością. Leszek Kołakowski widział w nim narzędzie zatrzy-
mujące czas poprzez przekazywanie potomnym tych samych treści i wartości, 
kształtujących percepcję rzeczywistości (Kołakowski 1972: 14). Ivan Čolović 
natomiast traktuje mit jako baśń, kolektywną opowieść czy ludzkie wierzenie 
w pewien opisywany stan rzeczy. Najczęściej kreatorami narracji są politycy, 
którzy tworzą duchową przestrzeń narodu (Čolović 2014: 62-66).W pełni 
świadomi znaczenia i roli mitów w życiu społecznym, architekci przestrzeni 
zbiorowych, dostarczają symbole, które utarły się w pamięci, biorąc tym sa-
mym udział w kształtowaniu postrzegania historii, w odniesieniu do współcze-
snej rzeczywistości. 

Jednak ukonstytuowany już mit musi zostać w pewien sposób zaapliko-
wany do świadomości danego narodu, za co odpowiedzialna jest pamięć zbio-
rowa. Nadmienić trzeba, że kwestia pamięci jest jednym z najistotniejszych 
problemów współczesnej nauki, a od pewnego czasu zaobserwować można 
renesans tego zagadnienia. Trendbadawczy zapoczątkowany został przez fran-
cuskiego socjologa, Mauricea Halbwachsa, który jako pierwszy wprowadził do 
dyskursu nauk humanistycznych problematykę pamięci zbiorowej oraz jej spo-
łecznych uwarunkowań, które nazwał „ramami” (Halbwachs 2008: 98-99). 
Halbwachs był zdania, iż pamięć o historii, kształtowana w drodze socjalizacji 
i wewnątrzgrupowego przekazu, jest nośnikiem podstawowych wartości i wzo-
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rów zachowania, obowiązujących w grupie społecznej bądź narodowej (Halb-
wachs 2008: 98-99). Warto podkreślić, że pamięć indywidualna warunkowana 
jest pamięcią zbiorową, definiowaną także jako pamięć społeczna. Spore zna-
czenie w badaniach nad tą ostatnią miało wprowadzone przez Jana Assmanna 
pojęcie pamięci kulturowej. Niemiecki egiptolog doszedł on do wniosku, że: 
„historia to rezultat działania i pamiętania. Historia jest nam dana wyłącz-
nie przez pamięć, a to, co się dzieje, staje się zapamiętywane jako działanie” 
(Assmann 2008: 243). To właśnie pamięć jest tworzona przez wspólnotę, która 
decyduje o tym, co ocaleje z przeszłości i zapisze się na kartach historii, a co 
odejdzie w zapomnienie. Pamięć historyków również jest uzależniona od kon-
tekstu społecznego. Występuje tutaj sprzężenie zwrotne, które znacząco wpły-
wa na obydwa elementy. Treści określające pamięć zbiorową mają swoje źródło 
w ideologicznie motywowanej historiografii, która jest wyznaczona przez treści 
podręczników szkolnych, lecz źródłem pamięci zbiorowej i świadomości mogą 
być także wspólne przeżycia narodu, budujące wartości przekazywane w domu 
i szkole. Warto podkreślić, że pamięć może być ujmowana w szerszym kontek-
ście społecznym jako ważny element budowania tożsamości zbiorowej, dla-
tego też często jest poddawana manipulacji (Csáky 2014: 207-212 ). Pamięć 
zbiorowa jest jednym z elementów tożsamości, która integruje i spaja daną 
społeczność. Kontrowersje wywołuje obecnie polityczny wymiar pamięci oraz 
problem jej instrumentalizacji przez przedstawicieli władzy. Ważnym punktem 
wyjścia do zrozumienia tożsamości narodowej jest historia i jej zmitologizo-
wanie. Istotny jest także proces kształtowania zbiorowej pamięci historycznej, 
a ponadto wiedza o przeszłości, wynikająca z tekstów literackich, wypowiedzi 
politycznych czy pieśni ludowych. Wpływały one znacznie na mitologizację 
dziejów Bałkanów, tworząc nośniki historii, które kreowały specyficzny ję-
zyk ideologii.

Innym ważnym aspektem jest tożsamość, która może być rozpatrywana 
na wielu płaszczyznach i nie posiada jednej definicji. Zygmunt Bauman pi-
sze, iż z tożsamością mamy do czynienia w chwili, kiedy musimy się określić, 
w sytuacji niecodziennej bądź kiedy zmieniamy swoje otoczenie, „idea »tożsa-
mości«” zrodziła się z kryzysu przynależności” (Bauman 2006: 22). Znaczące 
z punktu widzenia pamięci i mitu będzie wyróżnienie tożsamości społecznej, 
kulturowej oraz narodowej. Tożsamość kulturowa jest jedną z odmian toż-
samości społecznej i cechuje się trwałą identyfikacją konkretnej zbiorowości 
i jej członków. Posiada historyczne uwarunkowania, a w  jej skład wchodzą: 
elementy dziedzictwa kulturowego, elementy struktury danej kultury (wierze-
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nia, wspólny język, zespół idei poglądów, obyczajów) oraz kontekst zewnętrz-
ny relacji z innymi kulturami, bądź ich całkowity brak (Mizgalski 2008: 
28). Tożsamość kulturowa jest trwałą identyfikacją członków społeczeństwa 
z układem kulturowym tworzonym przez zespół idei, przekonań, poglądów, 
z konkretnymi zwyczajami i obyczajami oraz z danym systemem aksjologicz-
nym i normatywnym. Można stwierdzić, że jest to pewna konwencja, umowa 
między jednostkami, które ją tworzą, co do cech kulturowych, które odróż-
niają tę grupę od innych. Każda wspólnota tworząca kulturę ulega ciągłym 
dynamicznym przemianom, jednakże im bardziej są one ekspansywne, tym 
trudniej określić etos danej generacji (Nikitorowicz 2005: 81). Tożsamość 
narodowa to refleksyjny stosunek narodu wobec samego siebie, a tym samym 
zbiorowa samowiedza i możliwość samookreślenia członków tej zbiorowości 
(Wojtaszczyk & Jakubowski 2007: 187). Jest ona skupiona wokół elementów 
kształtujących kulturę danego narodu. Jednym z ogniw tworzących tożsamość 
narodową jest państwo w sensie ekonomiczno-politycznym, ale, co najważ-
niejsze, spoiwem może być także jego brak (Mizgalski 2008: 181). Innym 
z elementów wpływających na konstytuowanie się tożsamości narodowej jest 
religia. Można wskazać wiele zbiorowości, które budowały swoją tożsamość 
przy użyciu dyskursu religijnego.

Symbole, mity, legendy oraz uświęcanie bohaterów to także elementy spa-
jające tożsamość. Leszek Kołakowski jest zdania, iż żaden naród nie może trwać 
bez świadomości, że jego obecne jestestwo jest przedłużeniem istnienia w prze-
szłości (Kołakowski 2011: 136-148). Tożsamość narodowa w historycznym 
ujęciu „opiera się na pamięci narodowej, w której są utrwalone, niekiedy także 
w formie baśniowej, jego początki i późniejsze dzieje” (Wojtaszczyk & Jakubow-
ski 2007: 189). Większość narodów utożsamia się ze złotym wiekiem swojego 
państwa, tym samym przedłużając pamięć o tym niezwykłym czasie, szczególnie 
wtedy, gdy wewnątrz państwa rodzą się problemy, a jego atrybuty zostają zagro-
żone. Ivan Čolović zaznacza, iż „każda forma sprawowania rządów, a więc także 
i demokracja, nie jest wolna od własnych mitów” (Čolović 2001: 165).

Bitwa na Kosowym Polu – źródła historyczne, przebieg i konsekwencje

Bitwa na Kosowym Polu została opisana w wielu źródłach historycznych, jednak 
przedstawiają one niepełne informacje, które rzutują na próby wiernegoodtwo-
rzenia walki. W konsekwencji powstało wiele mitów i legend dotyczących bitwy 
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na Kosowym Polu. Kontrowersje dotyczą przyczyn walki, uzbrojenia i liczebno-
ści obu armii, a nawet miejsca bitwy i jej wyniku. O bitwie na Kosowym Polu 
możemy się dowiedzieć nie tylko z dziejopisów serbskich, lecz także z przekazów 
tureckich, bizantyjskich, bośniackich, dubrownickich i zachodnioeuropejskich. 
W ich skład wchodzą korespondencje dyplomatyczne, zalecenia ambasadorów, 
sprawozdania podróżników, relacje kronikarzy, zapiski mnichów oraz literackie 
przypowieści uczonych hagiografów (Šuica 2012: 300).Większość przekazów 
dotyczących bitwy była związana z liturgią religijną, a opisujący ją duchowni 
skupiali się bardziej na męczeńskiej śmierci bohaterów (Czamańska & Leśny 
2015: 12) i znaczeniu religijnym walki, niż na wiernym odtworzeniu historii. 
Najstarsze zachowane informacje o bitwie na Kosowym Polu to przede wszyst-
kim zapiska na Paterykonie z Pecia, autorstwa Pachomiusza, Slovo o knezu Laza-
ru Danila III oraz Natpis na Mramornom stabu na Kosovu, które zostało stworzo-
ne przez syna Lazara i było swoistym epitafium dla zmarłego mu ojca. Źródłem 
wiedzy o bitwie, zasługującym na wnikliwą analizę, są także Pamiętniki janczara, 
które napisał Konstantyn Mihajlović z Ostrovicy pod koniec XV wieku.

Jednak wymienione źródła najczęściej podają informacje ze sobą nietożsa-
me i brakuje w nich szczegółowych danych związanych z wydarzeniami. O ile 
dla serbskich kronik bitwa była niewyobrażalną klęską, o tyle dziejopisarze 
tureccy nie zobaczyli w tym wydarzeniu nic doniosłego, mając na uwadze wiele 
potyczek, które stoczyli w tamtych czasach. Istnieje wiele innych sprzeczno-
ści, uniemożliwiających właściwe odczytanie informacji o bitwie na Kosowym 
Polu, między innymi nieścisłości związane ze śmiercią Murada I. W niektórych 
źródłach tureckich podano, że to Bayezid I zlecił zamordowanie swojego ojca 
(Czamańska & Leśny 2015: 5-6), inne wskazują tajemniczą liczbę dwunastu 
rycerzy. Istnieje też zapis o odważnym serbskim rycerzu, który miał dokonać 
tego czynu. Kontrowersje dotyczą również korespondencji Tvrtka I, króla Bo-
śni i Hercegowiny, który już w sierpniu 1389 roku w liście do Trogiru i Floren-
cji pisał o zwycięstwie swoich oddziałów nad niewiernymi. Odpowiedź rady 
miejskiej Florencji z października tego roku była utrzymana w takim samym 
tonie, sławiąc zwycięstwo króla Bośni i Hercegowiny. W tej korespondencji 
Tvrtko I nie wspomniał jednak o udziale Lazara w bitwie. Powszechne zdu-
mienie budziła także śmierć sułtana – Murada I – która mogła przyczynić się 
do przekonania, iż to właśnie armia chrześcijańska wygrała bitwę (Šuica 2012: 
303). Informacje podane w tych źródłach nie dają zatem możliwości całko-
witego odtworzenia wydarzeń, które miały miejsce podczas bitwy pomiędzy 
wojskami Lazara i Murada I.
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Jak można wnioskować z historii, przyczyną bitwy na Kosowym Polu 
była polityka podbojów prowadzona przez Turków osmańskich pod koniec 
XIV wieku. Już od początków panowania Osmana jego państwo podbijało 
coraz więcej ziem, prowadząc wojnę podjazdową. Nie tylko położenie pań-
stwa osmańskiego było przesądziło o sukcesie, lecz także schyłek Cesarstwa 
Bizantyjskiego. Zarówno Bizancjum, jak i teren Półwyspu Bałkańskiego były 
osłabione licznymi wojnami domowymi, utratą terytoriów i konfliktami, co 
sprawiło, że ziemie te były atrakcyjne dla państwa osmańskiego (Rek 2016: 
50-66). Około 1370 roku nastąpił wzmożony okres tureckich najazdów na 
tereny Półwyspu Bałkańskiego. Już w 1371 roku doszło do ważnej bitwy pod 
Maricą, gdzie serbskie wojska poniosły klęskę. W 1387 roku Osmanie zajęli 
najbardziej strategiczny port na tym terytorium – Saloniki. W tym czasie naj-
bardziej zagrożone ze strony Osmańskiej były ziemie Bułgarii, która w 1385 
roku straciła Sofię na rzecz Turków, a już w 1388 została całkowicie podbita. 

Jako datę bitwy na Kosowym Polu większość źródeł wskazuje 15 czerwca. 
Później dzień ten stał się wielkim świętem cerkwi, tak zwanym Vidovdanem 
(dzień świętego Wita), który według kalendarza gregoriańskiego obchodzony 
jest 28 czerwca. Bitwa rozegrała się na Kosowym Polu (obecnie znajdującym 
się na terenie Kosowa) pomiędzy wojskami osmańskimi i serbskimi (wraz z so-
jusznikami) – po stronie osmańskiej stał Murad I (później Bejazyd), po stronie 
serbskiej książę Lazar, Vuk Branković i Vlatko Vuković (Ćorović 2014: 288). 
Obydwie strony poniosły duże straty podczas walk. Przede wszystkim – został 
zamordowany sułtan Murad I, a później do niewoli osmańskiej dostał się ksią-
żę Lazar, który na rozkaz Bejazyda (następcy) został ścięty w zemście za śmierć 
sułtana (Wasilewski & Felczak 1985: 152). Dlatego też w rzeczywistości bitwa 
pozostała nierozstrzygnięta. Obie armie wycofały się, ponosząc straty w rycer-
zach i przywódcach.

Egzekucja Lazara miała duże znaczenie dla Serbów, bowiem cieszył się on 
wielką sympatią wśród poddanych i cerkwi. Po śmierci władcy serbskiego rozpa-
dła się utworzona przez niego koalicja. Większość możnowładców poległa w bi-
twie, a część pozostałych przy życiu zaczęła konkurować o władzę nad ziemiami 
serbskimi. W tym czasie o panowanie nad Serbią walczył Vuk Branković, który 
zawarł porozumienie z Węgrami. Rządy w państwie objęła jednak, w imieniu 
małoletniego syna Stefana, wdowa Milica (Wasilewski & Felczak 1985: 153). 
Później ziemie carycy od północy zaatakował Zygmunt Luksemburski, dlatego 
też nie była ona w stanie walczyć z wojskami osmańskimi, w związku z czym za-
warła układ z sułtanem, umocniony małżeństwem córki, Oliviery, z Bejazydem. 
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Świadczyło to o ogromnym zdeterminowaniu Milicy i patriarchatu serbskiego, 
który pobłogosławił ten związek (Ćorović 2014: 292).

Konsekwencje bitwy na Kosowym Polu mogą być różnie odczytane, nie 
ulega jednak wątpliwości, iż śmierć obydwu władców zmieniła całkowicie sy-
tuację polityczną tych państw. Miejsce Murada I zajął zaradny Bejazyd, który 
cały czas powiększał zasięg swoich ziem, natomiast Serbia z trudem zaakcep-
towała śmierć Lazara, a tym samym utratę sojuszy i zmianę pozycji geopoli-
tycznej państwa. Warto podkreślić, iż bitwa na Kosowym Polu często bywa 
odbierana jako początek pięćsetletniej niewoli tureckiej Serbii, jednak jest to 
przejaskrawienie faktów, bowiem dopiero w XV wieku można mówić o pod-
boju Półwyspu Bałkańskiego, natomiast w 1459 roku ziem serbskich.

Literatura oralna i jej wpływ nakształtowanie się mitu kosowskiego

Na terenie południowej Słowiańszczyzny ważnym elementem kształtującym 
kulturę i dziedzictwo społeczne była literatura ludowa, często nazywana litera-
turą oralną. Występowała ona w formie pieśni i była charakterystyczna dla tego 
regionu. Pieśniarze ludowi wykształcili się w społeczeństwie, które w więk-
szości było niepiśmienne, dlatego też ich spuścizna jest tak ważna i ceniona. 
Pismo było przywilejem niewielkiej mniejszości, przede wszystkim kleru, bo-
gatej klasy rządzącej czy wąsko wyspecjalizowanych skrybów. W takich społe-
czeństwach rozwijała się tradycja opowiadania, która miała ogromny wpływ na 
pozycję pieśniarza. Literatura ludowa tworzyła wyobrażenie o dziejach, które 
miały miejsce w odległych czasach. Często była ona środkiem przekazu historii 
o zaistniałych wydarzeniach dla większości ludzi, którzy nie potrafili czytać 
i pisać. Dzięki temu pieśni mogły kształtować poglądy i wpływać na percepcję 
historii przez społeczeństwo. W średniowiecznych bitwach rzadko ginęli przy-
wódcy, jednak w bitwie kosowskiej zginęło aż dwóch, co nie mogło przejść 
bez echa. Przyczyniło się to do powstania niezliczonych pieśni, które tworzyły 
legendy o bohaterach.

Pieśni o bitwie na Kosowym Polu tworzą cykl kosowski, w którym zna-
leźć można opis postaci biorących udział w bitwie – wielkich bohaterów – ich 
przeżyć i perypetii. Jednak utwory te to nie tylko deskrypcja ustna historii, 
lecz także relacja odnosząca się do ówczesnych norm zachowań, zwyczajów 
czy ogólnie przyjętych kanonów piękna. Po klęsce w bitwie na Kosowym Polu 
wielu pieśniarzy obróciło porażkę w zwycięstwo, a tchórzostwo w bohater-
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stwo, tworząc utwory opiewające te szczególne wydarzenia i ich bohaterów. Do 
cyklu kosowskiego można zaliczyć pieśni o Lazarze Hrebeljanoviciu, Milošu 
Obiliciu, Vuku Brankoviciu, o junakach oraz o kobietach kosowskich.

Jednym z najważniejszych symboli obecnych w pieśniach o bitwie na 
Kosowym Polu jest wojna dobra ze złem, motyw pojawiający się niemal obli-
gatoryjnie pieśniach ludowych, ale także w mitologii czy baśniach. Opozycja 
dobro-zło jest z góry narzucona i wokół niej rozgrywa się główna akcja. Można 
więc zauważyć, że pieśni kosowskie wyraźnie rysują podział na osi dobra i zła. 
Postacie walczące po stronie serbskiej są odzwierciedleniem bohaterów, którzy 
dokonują heroicznych czynów, są dobrzy i zawsze walczą ze złem. Natomiast 
prezentowanie okrucieństwa i barbarzyństwa Turków osmańskich, umiej-
scawia ich po stronie zła. Jak pisał Johan Huizinga, „werystyczne akty krwa-
wej przemocy same w sobie, nieopatrzone uwznioślającymi treściami, nie są 
w stanie zakorzenić się w kulturze, stąd też naturalne jest generowanie legend 
o szlachetnych bohaterach” (Huizinga 1998: 175-176), którzy walczą ze złem. 
W tym wypadku mamy dobrych Serbów i ich braci chrześcijan, przeciwsta-
wionych złym i niewiernym najeźdźcom, czyli Turkom Osmańskim. Symbol 
zdrady, który został wykorzystany w pieśniach opisujących bitwę na Kosowym 
Polu, miał istotne znaczenie w kreowaniu bohatera i antybohatera. 

W pieśniach kosowskich jako bohaterów ukazuje się księcia Lazara 
i Miloša Obilicia. Ten pierwszy wkrótce po bitwie na Kosowym Polu został 
ogłoszony przez Cerkiew świętym, darzonym odtąd wyjątkową czcią i powa-
żaniem. Literatura oralna, a także teksty cerkiewne wychwalały męczeńską 
śmierć walczącego w obronie wszystkich chrześcijan księcia Lazara, opisując 
jego poświęcenie, odwagę, nadprzyrodzone zdolności i niezwykle honorową 
postawę. Książę Lazar miał także rzucić klątwę, która została opisana w pieśni 
Boj na Kosovu, a która dotknąć miała wszystkich tych, którzy nie chcieli wy-
ruszyć na Kosowe Pole i uciekli od obowiązku wojny z Turkami. Książę życzył 
dezerterom, by wygasły ich rody z braku potomstwa i by nie rosły żadne zasia-
ne przez nich pokarmy (Nazečić 1971: 90; Kamieńska1967: 46). Kult księcia 
Lazara kształtował się w cerkwi serbskiej, aż doczekał się całkowitej sakralizacji 
i mitologizacji w XIX wieku. 

Z kolei Miloš Obilić, który także zyskał miano bohatera bitwy na Koso-
wym Polu, jest postacią dość tajemniczą. W epice ludowej pojawia się wiele 
fantastycznych opowieści o życiu Miloša, bowiem w jednej z pieśni zostaje on 
przedstawiony jako smoczy syn, którego matką jest pasterka (Rekść 2013: 44). 
Jest on połączeniem tego, co fantastyczne i zwykłe, ludzkie. Miloš Obilić jest 
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opisany jako „mityczny heros plemienny, który ucieleśnia dobro i w świętej 
walce niszczy uosobienie zła, wroga plemienia, sam składając się w ofierze, 
która ma umożliwić zmartwychwstanie plemienia” (Rapacka 1995: 120). Ob-
lilić został wykreowany na symbol męstwa i rycerskiego honoru, a jego legenda 
urosła do rangi bohatera narodowego, który zabił Murada i poświęcił się dla 
całego narodu serbskiego. 

W baśniach, legendach, a także pieśniach ludowych bohater często prze-
ciwstawiany jest antybohaterowi, a jednym z istotnych elementów fabuły jest 
zdrada. W pieśniach i późniejszych legendach Vuk Branković został przed-
stawiony jako zdrajca. Co prawda nie ma konkretnych informacji o jego wy-
stępku, jednak można wnioskować, iż Vuk nie zginął w walce na Kosowym 
Polu i nie poniósł żadnych strat, a w późniejszym czasie wszedł w konflikt 
z wdową, carycą Milicą i swoimi szwagrami (Czamańska & Leśny 2015: 184). 
To właśnie od tego czasu obraz Vuka Brankovicia jako zdrajcy zaczyna być 
pokazywany w opozycji do Miloša – wielkiego bohatera i rycerza bez skazy. 
Warto jednak zauważyć, że nie tylko Vuk został oskarżony o zdradę. Bogu-
sław Zieliński podkreślał, iż motyw zdrady stał się dźwignią serbskich dziejów 
(Zieliński 1998: 244), dzięki której odtąd będzie można wyjaśniać wszelkie 
niepowodzenia narodu. Synonimem zdrady stali się poturczeńcy zamieszku-
jący Półwysep Bałkański, którzy przeszli na wiarę islamu podczas panowania 
Osmanów. To właśnie im zarzuca się udział w wydarzeniach, które doprowa-
dziły do utraty państwa i ponad pięćsetletniej niewoli. Główną ideą pieśni 
kosowskich, a zarazem ich leitmotivem, jest walka oraz porażka, która została 
przekształcona w mit zwycięstwa. Symbolika kolorów, zwierząt, walki dobra ze 
złem, motyw zdrady, ale także postawa bohaterów kosowskich zawarta w pie-
śniach była wzorem dla południowosłowiańskich literatur. Bitwa na Kosowym 
Polu zapisała się w pamięci serbskiej jako walka ostateczna o byt i jestestwo. Jej 
symbole były wykorzystywane w późniejszych czasach także do celów politycz-
nych, a architekci przestrzeni zbiorowych tworzyli podwaliny historii państwa 
serbskiego. 

Pompatyczność pieśni, wzór oddania i poświęcenia tych, którzy szli wal-
czyć, odgrywały ważną rolę w późniejszym kreowaniu postaw rycerskich i woj-
skowych. Każdy Serb wiedział, że jego przeznaczeniem jest walczyć w imię 
wyższych celów, takich jak Bóg, wolność i ojczyzna. W podobnej konwen-
cji kreowana była postawa matek i żon, które miały akceptować świadomość, 
że ich mężowie, będąc rycerzami, pełnią szczególną rolę w państwie, zaś ich 
śmierć zostanie w przyszłości uświęcona. 
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Od romantycznych tendencji XIX wieku
do współczesnego postrzegania mitu kosowskiego

Wraz z epoką romantyzmu, na przełomie XVIII i XIX wieku, wielu naukowców 
europejskich zainteresowało się południowymi pieśniami ludowymi, określa-
nych mianem południowosłowiańskiej, jugosłowiańskiej czy serbsko-chorwac-
kiej literatury ludowej. Romantyzm europejski przepełniony był narodowymi 
ideami, które, upolitycznione, wiązały się z przeżyciami jednostki odwołującej 
się do wspólnoty, określanej jako naród. W tej epoce zwracano się także ku ko-
nieczności zachowania i afirmacji bogactwa kultury ludu. W sposób szczególny 
kształtował się ów proces na ziemiach południowej słowiańszczyzny, gdzie na 
początku XIX wieku narody, będące pod jarzmem innych mocarstw, budowały 
swoją niezależność i państwowość. W tym czasie pojawili się intelektualiści, 
którzy zapoczątkowali zbieranie pieśni ludowych, uważając je za bogactwo, 
stojące u fundamentów budzącej się kultury narodowej.Prekursorem zbieraczy 
pieśni i jednym z najważniejszych południowosłowiańskich ojców narodu był 
Vuk Stefanović Karadžić. Pieśniami, które w szczególności zawładnęły kulturą 
i literaturą serbską, były te o bitwie na Kosowym Polu. Podczas wykładów na 
Sorbonie Adam Mickiewicz podkreślał, iż motywy Kosowa zawłaszczyły po-
ezję serbską, a „Serbowie jeszcze i dziś płaczą, tak jakby bitwa właśnie się ode-
grała, mówią o niej tak jak o wydarzeniu bieżącym” (Mickiewiecz 1995: 45). 
W XIX wieku nie tylko zbierano pieśni, lecz także odwoływano się do nich 
w literaturze. Przykładem tego jest wydany w 1849 roku Gorski vjenac Petra 
Petrovicia-Njegoša, w którym autor interpretuje mit kosowski jako przymie-
rze z Bogiem: „Miły bóg się na Serbów rozzłościl za ich śmiertelne grzeszenie 
[Bog se na Srbe razljuti za njihova smrt na sagrasenja]” (Njegoš 2009: 9). Treść 
utworu nawiązuje do walk prawosławnych Czarnogórców z zamieszkującymi 
ten kraj wyznawcami  islamu, odwołując się do całej historii Serbów, w tym 
w szczególności bitwy na Kosowym Polu i jej katastrofalnych następstw. Prze-
twarzając motywy znane z mitu kosowskiego, Gorski vijenac stanowi wezwanie 
do walki z Turkami o wyzwolenie wszystkich Serbów. 

Również w wielu innych dziełach pisarzy romantycznych można się do-
szukać narracyjnej postawy epickiej, znanej z eposu ludowego, oraz stylizowa-
nego monologu gęślarza, który sławił bohaterstwo wojowników i lamentuje 
nad cierpieniem swoich rodaków (Zieliński 1998: 99). W XIX wieku literatu-
ra oralna stała się również wpływowym narzędziem do kształtowania ruchów 
polityczno-społecznych, a południowosłowiańscy romantycy wykorzystali nie 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4su-jaLKAhVHRBQKHdC6CpUQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FVuk_Karad%25C5%25BEi%25C4%2587&usg=AFQjCNH7bnJm6AU_MpZ06CbJEBgVN5gOtg&sig2=4XFr8l46-gNOj5OF5wxUKA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_Kosowym_Polu_(1389)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mit_kosowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcy
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tylko pieśni, ale także folklor, który w narodach stał się w pełni dziełem, aktem 
i symbolem politycznym (Halili 2012: 278).

Pod koniec XX wieku uwaga całego świata skupiona była na wojnie w Ju-
gosławii, będącą pierwszym tak okrutnym konfliktem po drugiej wojnie świa-
towej w Europie. Ta konfrontacja zbrojna wybuchła w wyniku transformacji 
ustrojowej na początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie naród serbski 
szukał odpowiedzi na trudną rzeczywistość i zrozumienia swojego obecnego 
położenia. Mit kosowski był idealnym spoiwem społeczeństwa, obracał bo-
wiem porażkę w zwycięstwo, a tchórzostwo w bohaterstwo, uświęcał przegraną 
bitwę i sakralizował dzieje narodu serbskiego, stojąc na straży bohaterskich 
czynów i poświęcenia, ucieleśniając myśl, że tylko przez ofiarę i śmierć naród 
może doświadczyć odrodzenia. Dlatego też politycy w sposób naturalny sięgali 
do trwale ugruntowanych we wspólnotach symboli, które interpretowali zgod-
nie z potrzebą chwili (Rekść 2013: 366)1. 

Już podczas wojny domowej w Bośni i Hercegowinie, która toczyła się 
od 1992 do 1996 roku, prawosławni Serbowie zamieszkujący tamte tereny, 
nawiązywali do mitu kosowskiego, porównując Arkana2 do zbawiciela narodu, 
którym miał być Miloš Obilić. Powstał wtedy wiersz:

Błagam boga, błagam Obilića / Oh Serbio zrodź młodszego ptaszka/ Co pomoże bo-
śniackim Serbom […] Nagle z wyżyn niebieskich / Bóg nam zesłał Arkana swojego 
syna […] / Serb wierzy tylko Arkanowi / Oj Kosowo od czasu pamiętnego boju / Nie 
miałaś takiego bohatera (Rekść 2013: 374-375).

Z kolei serbski generał Ratko Mladić, prowadząc swoje oddziały wojsk Re-
publiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie powiadał, że nadszedł wreszcie czas, by 
po 500 latach wziąć odwet na Turkach (Rekśić 2013: 376). Przekonano wtedy 
Serbów, że wojna domowa na terenie Bośni stanowi nową odsłonę bitwy na Ko-
sowym Polu oraz że znów pozostawieni sami sobie, muszą oni walczyć z inno-
wiercami atakującymi ich ziemie. Odwoływanie się do mitu kosowskiego miało 
szerokie poparcie społeczne, bowiem wykazano, iż poturczeńcy są potomkami 

1 Konkretniej chodzi tu o działania polityków, którzy używają symboli, od wieków zako-
rzenionych we wspólnotach (nie tylko całym społeczeństwie).

2 Željko Ražnatović, pseudonim Arkan, był nacjonalistycznym politykiem serbskim i do-
wódcą oddziałów paramilitarnych (Tygrysy Arkana) podczas wojny w Bośni i Hercego-
winie i Chorwacji (1991-1996) oraz Kosowie (1998). 



202 Zuzanna Sielska

Turków osmańskich, z którymi toczono przed wiekami bitwę na Kosowym Polu. 
Choć było to niezgodne z prawdą3, wielu obywateli uwierzyło w tę narrację, bio-
rąc udział w krwawej wojnie przeciw swoim braciom i siostrom. Dzięki przed-
stawieniu konfliktu na osi dobra i zła, można było wykreować nowych herosów, 
walczących po stronie serbskiej, którzy byli odzwierciedleniem bohaterów kosow-
skich, dokonujących heroicznych czynów oraz walczących ze złem. Natomiast 
Boszniaków umiejscowiono po stronie zła i innowierstwa, porównując ich do 
Turków Osmańskich oraz przedstawiając ich okrucieństwoczy barbarzyństwo.

Także w wypadku współczesnego konfliktu w Kosowie, mity odgrywały 
kluczową rolę w percepcji rzeczywistości. W latach osiemdziesiątych XX wieku, 
Kosowo, będące okręgiem autonomicznym Socjalistycznej Federacyjnej Republi-
ki Jugosławii, było w większości zamieszkiwane przez muzułmańskich Albańczy-
ków. W trakcie albańskich protestów w 1981 roku została podpalona serbska 
cerkiew, co okazało się być początkiem budzenia się w świadomości serbskiej mitu 
kosowskiego (Waldenberg 2003: 281). W tym czasie historyk Dimitrije Bogda-
nović, w słynnej pracy zatytułowanej Knjiga o Kosovu, przedstawił losy chrześci-
jańskiego narodu, gnębionego przez wyznawców islamu. Pisarz i polityk serbski, 
Dobrica Ćosić, w powieści Czas śmierci opisał tragiczne losy narodu serbskiego 
walczącego z odwiecznym wrogiem – Turkami osmańskimi (Rekść 2013: 367-
368). Najbardziej jednak dosadne i patetyczne nawiązanie do niej zaprezentował 
ówczesny prezydent Serbii, Slobodan Milošević w Gazimestanie w 1989 roku, 
w sześćsetlecie tej bitwy. W przemowie nawiązywał do bitwy na Kosowym Polu, 
przywołując bohatera, Miloša Obilića – „nie jest trudno, żeby odpowiedzieć dzi-
siaj na to stare pytanie: w jaki sposób reprezentujemy dziedzictwo Miloša [Nije 
nam, prema tome, danas teško da odgovorimo na ono staro pitanje: sa cim cemo pred 
Miloša] (Drkucalo2 2011: 15:39), stwierdzając następnie, że Serbowie walczyli 
nie tylko o swoje ziemie, lecz także bronili całej Europy. Odnosząc się do bitwy, 
a tym samym ożywiając mit narodowy, kreował narrację odrodzenia narodu serb-
skiego. Warte odnotowania jest, że grono zwolenników prezydenta tuż po jego 
śmierci porównało go do księcia Lazara, stwierdzając, że Milošević:

[…] stanął, podobnie jak Lazar przed sześcioma wiekami, przed wyborem: Od-
dać Kosowo, czyli serbską duszę, czy przystąpić do walki przeciwko przestępcom 

3 Na terytorium Bośni i Hercegowiny, Muzułmanie (Boszniacy) są potomkami Chorwatów 
i Serbów, którzy przyjęli wiarę po ekspansji tureckiej na ziemiach Półwyspu Bałkańskiego, 
dlatego też Boszniacy określani są pejoratywnie mianem poturczeńców. 
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z NATO. Tak jak i Lazar wiedząc, że walka jest nierówna, a odwrót hańbą, podpisał 
na siebie wyrok śmierci (Rekść 2013: 378).

Wojna o Kosowo została porównana do mitycznej bitwy na Kosowym 
Polu, Milošević zaś do księcia Lazara, zachowującego się jak bohater, który wo-
lał przystąpić do walki o Kosowo i wybrać wspomniane wcześniej „królestwo 
niebieskie”, niż dobra doczesne i podpisanie ugody z siłami NATO. W tym 
konflikcie znów odwołano się do mitycznej walki dobra ze złem, gdzie dobrzy 
Serbowie podjęli się walki z muzułmańskimi Albańczykami, którzy chcą odebrać 
im Kosowo niczym Turcy w 1389 roku. Naród wybrany do wiecznego boju 
o swoje ziemie ponownie więc staje do walki o jej odzyskanie. Współczesny kon-
flikt świetnie odzwierciedlał mit kosowski, szczególnie uwzględniając podejście 
Serbów do wojny i Kosowa jako krainy historyczno-sakralnej spuścizny.

Mit kosowski budował wizje przymierza łączącego Boga z narodem serb-
skim i to właśnie z niego miały się wywodzić nadzwyczajne zdolności, rola 
i miejsce Serbów w dziejach ludzkości. Nawet obecnie można usłyszeć patrio-
tyczne piosenki serbskie, które wspominają bitwę na Kosowym Polu, księcia 
Lazara i Obilicia w nawiązaniu do współczesnego konfliktu. Jako przykład 
niech posłuży choćby taki fragment:

Zza Kosowa jutrznia świta
Świta, świta nowy dzień.
Graczanica cała w blasku,
Oczekuje Vidovdan.
Oj Kosovo, Kosovo 
Ziemio moja kochana
Ziemio sławnych rycerzy
Lazara i Milosza.
Wszyscy dzielni z Serbii
Każde serce jest dumne.
Oni kochają ziemię swoją
Gazimestan, Kosowo.
[…]
Serbszczyzna krzyczy cała:
Nie damy wam Kosowa!
To od zawsze nasze było,
Od przed wieku stało! (Tekstovo.pl 2020).
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Pieśń o Kosowie zna większość młodych Serbów, często śpiewając ją przy 
różnych okazjach (na przykład na meczach). Została również wykorzystywana 
przez Vojislava Šešelja4 w jego kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

Istnienie mitu zależy od kreowania pamięci zbiorowej danego narodu. 
Pamięć historyczna tworzona jest już w szkole podstawowej. Podczas wczesnej 
edukacji szkolnej dzieci uczą się pieśni cyklu kosowskiego na pamięć, ponie-
waż to właśnie młody człowiek najlepiej przyswaja mity i legendy, ucząc się 
o odważnych bohaterach. Sanja Bošković w książce Kosovski kulturološki mit 
przeprowadziła z dziećmi wywiad dotyczący ich wrażeń związanych z literaturą 
ludową, której uczyli się w szkole. Większość zapamiętała pieśni o bitwie na 
Kosowym Polu i wymieniała wśród ulubionych bohaterów Lazara i Miloša 
Obilića. Ponadto badani stwierdzali, że była to jedna z najważniejszych bi-
tew, zarówno dla narodu serbskiego, jak i dla całego chrześcijaństwa (Bošković 
2014: 447-452)5.

Wiedząc, w jaki sposób mit kosowski wpłynął na naród serbski, nietrud-
no pojąć, że społeczeństwo nie zgadzało się na odłączenie Kosowa od ich pań-
stwa. Bitwa na Kosowym Polu była symbolem walki o ojczyznę oraz wielkich 
bohaterów. Jednak, przede wszystkim, bitwa była symbolem utracenia pań-
stwowości przez Serbów z rąk Turków osmańskich. Dlatego pieśni o bitwie 
na Kosowym Polu, wykorzystane przez polityków, stały się zalążkiem mitu 
kosowskiego, który na wieki zapisał się w serbskiej tożsamości.

Podsumowanie

Bitwa na Kosowym Polu była jedną z chętniej opisywanych bitew w dziejopi-
sach serbskich, tureckich, bizantyjskich, bośniackich, dubrownickich oraz 
w przekazach zachodnioeuropejskich. Miała wielkie znaczenie dla stosunków 
dyplomatycznych państw i utwierdzania pozycji podmiotów władzy na Bał-
kanach. Dlatego też tak znacznie różniły się treści kronik, zapisów mnichów, 
czy korespondencji dyplomatycznej wymienianej pomiędzy państwami. Bitwa 

4 Vojislav Šešelj  – serbski nacjonalistyczny polityk, lider Serbskiej Partii Radykalnej, 
został oskarżony o zbrodnie przeciw ludzkości przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
dla byłej Jugosławii i uniewinniony.

5 Badania były przeprowadzone w formie wywiadu, na grupie dwadzieściorga dzieci w wie-
ku od dwunastu do osiemnastu lat.
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miała niewątpliwie duże znaczenie dla Serbii i innych ziem ościennych, jednak 
była ona jednym z wielu wydarzeń i potyczek militarnych, które rozegrały się 
podczas podbojów tureckich w XIV i XV wieku. 

Pieśni, które były nieodłącznym elementem literatury oralnej, cieszyły 
się popularnością, nie tylko w epoce średniowiecza, lecz także w romantyzmie 
czy w czasach współczesnych. Były nośnikiem pamięci o stoczonych walkach, 
bohaterach czy innych dziejach narodu. Niektóre zyskały miano mitu, zapisu-
jąc się na długi okres w świadomości społeczeństwa. Serbskie pieśni o bitwie 
na Kosowym Polu doskonale wpisywały się w  romantyczną koncepcję mitu 
narodowego. Te opowieści przekazywały odpowiednie wartości i symbole oraz 
były pewnego rodzaju powrotem do wspomnień ze złotego wieku państwa, 
tłumacząc jego upadek i motywując poddanych do walki o ojczyznę. 

Serbska pamięć zbiorowa została ukształtowana przez ponad pięćsetlet-
nią niewolą osmańską. Doprowadziło to wytworzenia zakłamanego obrazu 
państwowości serbskiej sprzed bitwy na Kosowym Polu. Stoczona walka sta-
ła się najważniejszą cezurą serbskiej historii, punktem zwrotnym, po którym 
wszystko uległo zmianie i nic nie było już takie samo. Pamięć zawładnęła spo-
łeczeństwem serbskim i odzwierciedliła się w skrajnym pojmowaniu świata. 
Zniekształcony obraz rzeczywistości był utrwalany przez kolejne pokolenia, 
zapisując się we współczesnej tożsamości serbskiej. 

Według Karla Friedricha Gaussa z tożsamością mamy do czynienia, gdy 
ludzie odwołują się do czegoś trwałego, jakichś nietykalnych wartości, których 
trzeba bronić. W tym sensie urasta ona do rzeczy świętej (Gauss 2008: 70-
76), dlatego mity w procesie konstytuowania tożsamości narodowej odgrywają 
ważną rolę spajającą społeczeństwo, a zarazem przypominającą dzieje „złotej 
państwowości”. W tym rozumieniu mit kosowski zachował się we współcze-
snej serbskiej tożsamości jako ważny składnik tęsknoty za wielką Serbią i męż-
nymi władcami. 
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Trauma kolektywna i pamięć o masakrze nankińskiej 
w Chińskiej Republice Ludowej

JOANNA NAWROTKIEWICZ

Masakra nankińska, a więc ludobójstwo popełnione przez Japończyków na 
Chińczykach w trakcie drugiej wojny chińsko-japońskiej, to zdarzenie niezna-
ne globalnie, mimo że według szacunków badaczy życie straciło wówczas trzy-
sta tysięcy osób (Cook & Cook 1992: 39; Polit 2013: 215-216), czyli około 
dziewięćdziesiąt tysięcy więcej, niż łącznie zabiły bomby atomowe zrzucone na 
Hiroszimę i Nagasaki do końca 1945 roku (Imanaka 2006: 151). Masakra nan-
kińska była wydarzeniem nieporównanie bardziej brutalnym – przez około sześć 
tygodni Cesarska Armia Japońska dopuszczała się zabójstw, gwałtów i tortur. 
Ofiarą mógł stać się każdy: żołnierz, cywil, kobieta, starzec, a nawet niemowlę. 
Japończycy zakopywali ludzi żywcem, obcinali kończyny, zmuszali do zabija-
nia innych. Iris Chang, autorka jednego z najbardziej popularnych opracowań 
o gwałcie nankińskim, w jego podtytule trafnie nazywa wydarzenia z Nankinu 
„zapomnianym Holokaustem drugiej wojny światowej” (Chang 1998).

Choć do masakry nankińskiej doszło w roku 1937, to przedmiotem dys-
kusji i rozważań stała się dopiero od lat osiemdziesiątych XX wieku, a więc nie-
mal pięćdziesiąt lat później. Wtedy też zaczęła istnieć w publicznym dyskursie 
wewnątrz Chin. Niektórzy badacze sugerują, że rozkwit upamiętniania owej 
masakry po tak długim okresie można tłumaczyć naturą pamięci traumatycz-
nej wiążącej się z opóźnioną czasowością i okresem latencji (Loska 2017: 1). 
Autorka niniejszego rozdziału będzie jednak argumentować, że niepodjęcie te-
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matu masakry nankińskiej i rozpoczęcie procesu traumatyzacji tego zdarzenia 
w określonym momencie historycznym wynikało z politycznych celów władz 
chińskich – przede wszystkim Komunistycznej Partii Chin. W tym celu zacząć 
należy od przybliżenia teorii o traumie kolektywnej i mechanizmie jej powsta-
wania, aby na tym fundamencie dokonać analizy rozwoju zbiorowej pamięci 
o masakrze nankińskiej. W rozdziale przedstawione zostaną również argumen-
ty wspierające tezę, że do dziś Komunistyczna Partia Chin wykorzystuje pro-
wadzoną w taki sposób politykę historyczną w celu legitymizacji swojej władzy 
oraz budowania wspólnej tożsamości narodu chińskiego, a także pozyskiwania 
korzyści na arenie międzynarodowej.

Charakterystyka traumy kolektywnej

By prześledzić rozwój upamiętniania masakry nankińskiej i jej zakorzenienia 
w zbiorowej tożsamości, należy najpierw przybliżyć samą teorię powstawania 
traumy kolektywnej. Rozważania na temat świadomości z perspektywy kultural-
no-socjologicznej dostarczą wielu przydatnych wskazówek do badania procesu 
traumatyzacji analizowanych wydarzeń.

Świadomość zbiorowa działa w sposób odmienny od indywidualnej, ope-
rując symbolami, często zorganizowanymi według przeciwstawnych kryteriów 
„my” i „oni” oraz narracjami walki pomiędzy dobrymi a złymi, w której staw-
ką jest osobowość zbiorowości (Gao & Alexander 2015: 2). Naturalne jest, że 
trauma kolektywna działa według mechanizmu innego niż trauma indywidual-
na. Przede wszystkim nie jest nagłą reakcją na bolesne zdarzenie (Erikson 1976: 
153–154), lecz powoli i niepostrzeżenie przenika do świadomości kolektywnej. 
Jej źródło nie leży jedynie w nieprzyjemnym zdarzeniu, ale jest rezultatem wyni-
kającego zeń stłumionego lęku (Alexander 2004: 5). 

Społeczny fenomen traumy kolektywnej został przez niektórych badaczy 
zaklasyfikowany pod pojęciem traumy kulturowej (Alexander 2004; Alexander 
& Gao 2012; Smelser 2004). Występuje ona wówczas, gdy członkowie zbioro-
wości czują, że koszmarne wydarzenie, którego doświadczyli jako zbiorowość, 
pozostawia niezacieralne ślady na ich kolektywnej świadomości, zmienia ich 
wspomnienia, a także fundamentalnie i nieodwracalnie wpływa na wspólną toż-
samość (Alexander 2004: 1). Neil J. Smelser wylicza cechy charakterystyczne 
takiej traumy, a więc zależność od społecznego i kulturowego kontekstu, kulty-
wowanie pamięci zdarzenia przedstawionego jako naruszenie czegoś świętego – 
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wartości lub światopoglądu niezbędnego dla integralności społeczeństwa – połą-
czenie pamięci z negatywnymi emocjami, na przykład wstydem (Smelser 2004: 
35–36). Dochodzi w związku z tym do wniosku, że traumy kulturowe są w prze-
ważającej większości tworzone i nie powstają naturalnie. Warto nadmienić, że 
żadne wydarzenie historyczne nie powinno być automatycznie postrzegane jako 
trauma kulturowa, bowiem niekoniecznie musi się ono w nią przekształcić. Co 
więcej, zdarzenia mogą istnieć jako trauma w jednym momencie historycznym, 
natomiast w drugim już niekoniecznie (Smelser 2004: 38).

Te rozważania sugerują, że trauma kulturowa nie jest rezultatem bolesnego 
doświadczenia, a raczej skutkiem włączenia tego bólu do zbiorowej tożsamości. 
Staje się on definiensem dla całej grupy – tego kim są, skąd przybyli, dokąd zmie-
rzają jej członkowie (Alexander 2004: 10). Dla tworzenia traumy kulturowej – 
oprócz samego wydarzenia – równie ważna jest odpowiednia jego prezentacja, 
bowiem stanowi ona początek konstrukcji traumy (Thompson 1998). Prezen-
tacje te są przekazywane przez tak zwane carrier groups, czyli grupy transferu-
jące (Weber 1968). Mogą to być określone zbiorowości społeczne, wspólnoty 
religijne, młodsze pokolenie, państwo lub jego instytucje. Charakteryzują one 
konkretne ofiary, z którymi może utożsamić się szersza publiczność, ustalają, co 
się stało, a ostatecznie przypisują odpowiedzialność za zdarzenie określonemu 
sprawcy (Alexander 2004: 13–15).

Najważniejszym wnioskiem, płynącym z tych rozważań, jest fakt, iż trauma 
zbiorowa nie jest procesem naturalnym i automatycznym. Rozpoczyna go dopie-
ro konkretna grupa, której zależy na kultywowaniu pamięci o zdarzeniu. Dopiero 
po jego umiejscowieniu w zbiorowej świadomości, wydarzenie historyczne zaczy-
na być odbierane jako traumatyczne, wpływające na kolektywną tożsamość. Fakt 
ten jest kluczowy dla dalszego wywodu, ponieważ umiejscawia proces traumaty-
zacji w konkretnym kontekście i podaje wskazówki, w jaki sposób należy prze-
śledzić rozwój pamięci na przykładzie masakry nankińskiej.

Rozwój pamięci o masakrze nankińskiej.
Znikome upamiętnienia do końca lat osiemdziesiątych XX wieku

Siódmego lipca 1937 roku miał miejsce tak zwany incydent na moście Mar-
co Polo, uznany później za początek wybuchu drugiej wojny chińsko-japoń-
skiej. Nastąpił on podczas trwającej od 1927 roku wojny cywilnej pomiędzy 
Guomintangiem, Partią Nacjonalistyczną, która sprawowała rządy w ówcze-
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śnie istniejącej Republice Chińskiej, a Komunistyczną Partią Chin. Polityczni 
konkurenci musieli zawrzeć trudny rozejm, aby stawić czoło agresorowi (Lutz 
2019). Informacja ta jest istotna dla przybliżenia okoliczności, w jakich masa-
kra nankińska miała miejsce i początkowego procesu upamiętniania (czy raczej 
jego braku). Nankinu  – stolicy Republiki Chińskiej  – broniło wojsko Gu-
omintangu.

20 grudnia 1937 roku, siedem dni po rozpoczęciu masakry, w komu-
nistycznej gazecie 救国时报 („Jiuguo Shibao”, „Dziennik Ocalenia Narodo-
wego”) pojawiła się krótka wzmianka o śmierci trzystu żołnierzy i ich ciałach 
pozostawionych na ulicach Nankinu; informacja ta została podana przy oka-
zji omawiania wycofania się wojsk z Nankinu i strategii armii (Alexander & 
Gao 2012: 7). Kolejny artykuł dotyczący tej tematyki w „Dzienniku Ocale-
nia Narodowego” pojawił się dopiero 31 stycznia 1938 roku, a zatem pra-
wie dwa miesiące później. Traktował on konkretniej o zbrodniach mających 
miejsce w stolicy kraju (Alexander & Gao 2012: 7), wykorzystując zdarzenia 
do nawoływania do walki przeciwko Japończykom w celu pomszczenia ofiar 
i – ogólnie – przeciwko złu wyrządzonemu ludzkości. Pełnił on zatem przede 
wszystkim funkcję propagandową. Wcześniej, w styczniu 1938 roku, w gazecie 
七月 („Qiyue”, „Lipiec”) pojawiają się szczegóły rzezi nankińskiej pochodzące 
z relacji mężczyzny, który zbiegł z miasta. Są one bardzo obrazowe, opisują róż-
ne formy przemocy stosowanej przez Japończyków, w tym morderstwo cztero-
latka i gwałt na siedemnastolatce (Coble 2015: 59). Komunistyczny tygodnik 
群众 („Qunzhong”, „Masy”) wskazywał, że to: „najbardziej bezprecedensowa 
krwawa brutalność w historii ludzkości” (Alexander & Gao 2012: 7). Jeszcze 
w maju 1938 roku zostaje opublikowany anonimowy list (podobno napisany 
krwią) opisujący wtargnięcie do żeńskiego uniwersytetu Jinling oraz następu-
jące po nim gwałty i morderstwa kobiet (Coble 2015: 59). Po tym czasie zain-
teresowanie masakrą nankińską gaśnie i tylko czasem pojawiają się artykuły na 
ten temat (Alexander & Gao 2012: 7; Coble 2015: 60-63). W gazecie 人民
日报 („Renmin Ribao”, „Dziennik Ludowy”) pomiędzy 1946 a 1982 rokiem 
można znaleźć jedynie piętnaście artykułów, w których pojawia się fraza „ma-
sakra nankińska”. Jednakże i tam nie jest to szczegółowo opisywane zdarzenie.

Po przejęciu przez Komunistyczną Partię Chin władzy i proklamowaniu 
Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku temat masakry nankińskiej prawie 
całkowicie zanikł. Nie pojawiał się zbyt często ani w prasie, ani w publicznym 
dyskursie, ani też w szkolnych podręcznikach. W książce dla szkół podstawo-
wych z 1950 roku napisano jedynie, że „Nankin został stracony 13 grudnia” 
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(Alexander & Gao 2012: 8), a w książce dla gimnazjów z 1956 roku Nankin 
wymienia się razem z innymi miastami jako miejsce bitew (Alexander & Gao 
2012: 8). Z przywołanych informacji wynika, że po krótkim okresie zaintere-
sowania mediów tym wydarzeniem, pamięć o nim wygasła na arenie ogólno-
państwowej.

Już wcześniej, po zakończeniu masakry, istniały prawdopodobnie pew-
ne ruchy oddolne dążące do jej upamiętnienia, jednak ze względu na trwają-
cą okupację kraju przez Japonię nie mogły działać w sposób zorganizowany 
i jawny, więc sam proces upamiętniania nie był intensywny. Polegał on przede 
wszystkim na wspominaniu zamordowanych w rocznice masakry lub celebro-
waniu święta zmarłych (清明节, Qingmingjie). Stąd przez siedem lat od zda-
rzenia, do czasu wycofania się Japończyków z Chin, grupa, której potencjalnie 
zależało na memoryzacji zdarzenia jako grupa transferująca, mogąca rozpocząć 
proces powstawania traumy zbiorowej, została uciszona. Nie tłumaczy to jed-
nak, czemu inne zbiorowości – znajdujące się poza kontrolą japońską – nie 
starały się w jakiś sposób upamiętnić masakry nankińskiej. Szczególnie zaś dzi-
wi fakt, że taka próba nie została podjęta po zakończeniu japońskiej okupacji 
w 1945 roku, w szczególności po stworzeniu stabilnego państwa w 1949 roku.

Zarówno Partia Nacjonalistyczna, jak i Komunistyczna Partia Chin miały 
możliwość i zasoby, aby rozpowszechnić wiedzę o masakrze nankińskiej, upa-
miętnić ofiary, zadbać o należytą pamięć wśród narodu. Jednak obie te grupy 
miały również powody, aby tego poniechać. Nacjonalistom masakra przypo-
minała bowiem o poniesionej porażce oraz niejako ich odpowiedzialności za 
przyzwolenie, by doszło do tego zdarzenia. Nie chcąc prezentować się przed 
narodem w złym świetle, tym bardziej w związku z konkurowaniem z Komu-
nistyczną Partią Chin, Partia Nacjonalistyczna milczała. Komuniści z kolei nie 
chcieli, aby naród zjednoczył się przeciwko wspólnemu wrogowi – ponieważ 
trudno byłoby wtedy demonizować Guomintang, ich politycznego przeciw-
nika. Obie grupy zdawały się więc ponad pamięć ofiar wybierać polityczne 
korzyści. Z relacji wynika, że podczas Trybunału Nankińskiego, Partii Nacjo-
nalistycznej zależało bardziej na osądzeniu komunistycznych kolaborantów niż 
japońskich zbrodniarzy (Alexander & Gao 2012: 7-8). Natomiast w komu-
nistycznych gazetach (między innymi w „Dzienniku Ludowym”) stosunko-
wo mało było opisów zbrodni Japończyków, za to dużo relacji dyskredytują-
cych działania żołnierzy Guomintangu, o czym świadczyło używanie takich 
zwrotów, jak „rabusie”, „złodzieje”, „bandyci”, „zdrajcy”, „tyrani”, „faszyści”, 
a także oskarżanie ich o sabotaż własnego państwa (Gao & Alexander 2015: 
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17). Choć istniały możliwości, aby po uwolnieniu państwa spod okupacji ja-
pońskiej upamiętnić masakrę nankińską, to jednak podjęto świadomy wybór 
niekultywowania pamięci o tym wydarzeniu.

Reaktywowanie pamięci – lata osiemdziesiąte XX wieku

Przed latami siedemdziesiątymi XX wieku zarówno Chińska Republika Ludo-
wa, jak i Republika Chińska na Tajwanie nie podejmowały tematu masakry 
nankińskiej na forum międzynarodowym. Władze obu państw chciały utrzy-
mywać jak najlepsze relacje z Japonią, a przede wszystkim zdobyć jej uznanie 
na arenie międzynarodowej. Dopiero po przejęciu władzy przez japońską pra-
wicę w 1972 roku kwestia masakry nankińskiej zaczęła zyskiwać rozgłos. Rząd 
Japonii bardzo często oskarżał Chiny o opieranie się na emocjonalnych i aneg-
dotycznych zeznaniach i o brak innych, bardziej przekonujących dowodów. 

Reaktywacja pamięci nastąpiła jednak dopiero w 1982 roku. W Japonii 
opublikowano podręcznik szkolny zawierający rewizjonistyczną wizję przebie-
gu masakry nankińskiej, zaprzeczającą faktycznej skali wydarzenia (Wang 2017: 
330). Ogromny sprzeciw wobec tych zdarzeń relacjonował „Dziennik Ludowy”, 
w którym opublikowano kilkanaście artykułów dotyczących masakry nankińskiej 
(Alexander & Gao 2012: 16). Oburzeni mieszkańcy Nankinu domagali się od lo-
kalnych władz reakcji, a przede wszystkim upamiętniania masakry „przez wzgląd 
na historię, ale i przyszłość; dla mieszkańców Nankinu, Chińczyków i wszystkich 
miłujących pokój” (Alexander & Gao 2012: 16). Niemal natychmiast po tych 
wydarzeniach, bo w 1985 roku, wybudowano Mauzoleum Masakry Nankińskiej. 

Wykorzystując nagły zryw emocjonalny Chińczyków i przywrócenie 
wspomnień o masakrze nankińskiej, Komunistyczna Partia Chin zapoczątko-
wała naczelny dyskurs stu lat narodowego upokorzenia (百年国耻, bainian 
guochi). Tym samym wyznaczyła umowną epokę, trwającą od 1839 roku, wy-
buchu pierwszej wojny opiumowej, do 1949 roku, czyli momentu prokla-
mowania Chińskiej Republiki Ludowej (Kauffman Adcock 2010: 1-33). Ta 
polityczna narracja, w której podkreślano rolę Chin jako ofiary, stanowiła zu-
pełne przeciwieństwo dotychczas dominującego dyskursu chwalebnej rewolu-
cji i walki klasowej. W centrum nowej narracji umieszczono masakrę nankiń-
ską. Silnie złączyło to pamięć z negatywnymi emocjami i stworzyło pogląd, że 
zdarzenie pozostawiło ślady w ich świadomości, co należy do wspomnianych 
wcześniej mechanizmów charakteryzujących traumy.
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Grupa transferująca, pragnąca ustanowić traumę, musi wysłać komunikat 
zrozumiały dla każdego człowieka taki, który będzie w stanie go poruszyć. Po-
mocny w tej roli jest język emocji, szczególnie tych negatywnych, utrzymujący, 
że trauma kulturowa istnieje lub jest groźna. Można nawet stwierdzić, że zda-
rzenie niewywołujące negatywnych odczuć (określane jako tragedia narodowa, 
narodowy wstyd bądź narodowa katastrofa) nie może być uznane za traumę 
kulturową (Smelser 2004: 41). W pierwszej części tego rozdziału wymieniono 
grupę polityczną jako jedną z możliwych grup transferujących. W tym wypad-
ku to właśnie Komunistyczna Partia Chin przez wydarzenie historyczne stwo-
rzyła symbole, z pomocą których obywatele nauczyli się określonej narracji. 
Symbole te – mogące przybierać formę podręczników, pomników czy muze-
ów – wspólnie tworzą kolektywną pamięć historyczną. Ponadto Jeffery C. Ale-
xander rozróżnia także „areny instytucjonalne” (Alexander 2004: 15), zdolne 
do wspierania konstrukcji traumy kulturalnej. Z racji autorytarnego reżimu 
Chińskiej Republiki Ludowej włączenie wszystkich instytucji do współtworze-
nia traumy nastąpiło w zasadzie automatycznie, niejako w sposób oczywisty.

Komunistyczna Partia Chin miała swoje powody, aby zareagować w tak 
dynamiczny sposób w obliczu japońskiego rewizjonizmu. Śmierć Mao Zedon-
ga i ostateczny koniec rewolucji kulturowej w 1976 roku oraz następujące po 
nich reformy Denga Xiaopinga i dopuszczenie elementów kapitalizmu, miały 
ogromny wpływ na społeczeństwo Chińskiej Republiki Ludowej, dogłębnie 
nim wstrząsając. Ten okres niewątpliwie dokonał erozji w chińskiej tożsamo-
ści kulturowej, wywołując tak zwany 三心危机 (sanxin weiji, kryzys trzech 
wierzeń): kryzys wiary w socjalizm, w marksizm i zaufania do partii (Chen 
1995). Doświadczenie to powoli ewoluowało w postaci tworzenia ruchów pro-
demokratycznych, o czym władza miała się przekonać w ciągu kolejnej dekady 
(Zhao 1998: 288). 

Warto też dodać, że po ugruntowaniu danego wydarzenia jako traumy, 
należy stale i aktywnie działać na rzecz utrzymania tego statusu (Smelsner 
2004: 38-39). Wobec tego w kolejnych latach dyskurs narodowego upokorze-
nia nie tracił na znaczeniu. W 1991 roku Komunistyczna Partia Chin rozpo-
częła realizację kampanii patriotycznej edukacji, skupionej na lojalności wobec 
reżimu i mającej na celu przekonstruowanie politycznych poglądów obywateli 
(Zhao 2004: 223). Program ów był przede wszystkim odpowiedzią na rze-
czywistość, z jaką przyszło się zmierzyć Komunistycznej Partii Chin. Jesień 
Ludów w 1989 roku i rozpad rządów komunistycznych w Europie, a także 
upadek Związku Sowieckich Republik Radzieckich w 1991 roku były wyraź-
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nym sygnałem, że forma władzy oparta na ideologii marksistowskiej powoli 
dobiega kresu. Ponadto Komunistyczna Partia Chin sama odczuła siłę demo-
kratycznych protestów w trakcie pekińskiej wiosny, którą brutalnie stłumiła na 
placu Tian’anmen.

Komunistyczna Partia Chin potrzebowała nowej formy legitymizacji wła-
dzy, zestawu wartości umożliwiających jej dalsze rządy. Wybrano w związku 
z tym kierunek prorządowego nacjonalizmu (Wang 2008: 793). Kampania 
patriotycznej edukacji pod szyldem 勿忘国耻 (wu wang guochi, czyli „nie za-
pominaj o narodowym upokorzeniu”), z masakrą nankińską w jej centrum, 
przeniknęła do życia Chińskiej Republiki Ludowej. W szkolnych podręczni-
kach znalazły się liczne zdjęcia, statystyki, wypowiedzi świadków, jak również 
makabryczne relacje dotyczące masakry (Wang 2012: 208). Na terenie całych 
Chin zbudowano lub przebudowano więcej niż dziesięć tysięcy pomników 
pamięci (Wang 2012: 104-107). Jednym z nich jest powstałe w 2006 roku 
muzeum Johna Rabego (Lim 2006), niemieckiego przedsiębiorcy porówny-
wanego w Chinach do Oskara Schindlera i określanego „nankińskim Buddą”. 
Najważniejszym miejscem upamiętniającym masakrę pozostaje jednak Mau-
zoleum Masakry Nankińskiej. W 1996 roku wprowadzono obowiązek wizy-
towania tego miejsca przez wycieczki z lokalnych szkół, a już w 1997 roku, 
w sześćdziesiątą rocznicę wydarzenia, dokonano znacznej rozbudowy mauzo-
leum, powiększając jego powierzchnię niemal dwukrotnie, do pięćdziesięciu 
czterech tysięcy metrów kwadratowych (Denton 2014: 8). Od tego czasu suk-
cesywnie dokonywano wielokrotnych przebudowań budynku. Kolejna budo-
wa, przeprowadzona w 2005 roku (na sześćdziesiątą rocznicę początku masa-
kry nankińskiej), pochłonęła pięćset czterdzieści milionów yuanów renminbi 
(Sina.com.cn 2005), czyli ponad sto czterdzieści dwa miliony złotych1. Tym 
razem całkowicie odświeżono wygląd muzealnych wystaw, jeszcze ściślej wią-
żąc je z dyskursem narodowego upokorzenia poprzez odpowiednie historyczne 
opisy (Qian & Guo-Qiang 2019: 92). Dziesięć lat później ponownie zmo-
dernizowano mauzoleum, przeznaczając na to kwotę stu trzynastu milionów 
yuanów renminbi (Njcz.gov.cn 2016), czyli ponad sześćdziesiąt milionów zło-
tych2. Obecnie powierzchnia Mauzoleum Masakry Nankińskiej wynosi około 

1 Przeliczenie dokonane według średniego kursu z 2005 roku przy posługiwaniu się kal-
kulatorem walutowym dostępnym online (Lynxbroker.pl).

2 Przeliczenie dokonane według średniego kursu z 2005 roku przy posługiwaniu się kal-
kulatorem walutowym dostępnym online (Lynxbroker.pl).
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stu dwudziestu tysięcy metrów kwadratowych (China Discovery 2019: par. 3). 
Taki pomnik pamięci jest wyraźnym rezultatem pewnego kierunku polityczne-
go, jaki obrała Komunistyczna Partia Chin, i do którego konsekwentnie dąży, 
regularnie poprawiając poziom atrakcyjności muzeum i zmieniając wydźwięk 
jego wystaw.

Dążenia do utrzymania statusu masakry nankińskiej jako traumy wciąż 
nie tracą na intensywności. W 2014 roku Ogólnochińskie Zgromadzenie 
Przedstawicieli Ludowych ustanowiło trzynastego grudnia, początek wyda-
rzeń w Nankinie, Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Masakry Nankińskiej 
i od tego czasu w ważniejszych uroczystościach rocznicowych (na przykład 
w osiemdziesiątą rocznicę masakry w 2017 roku) bierze udział Sekretarz Gene-
ralny Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping (Qian & Guo-Qiang 2019: 82). 

Lecz obecnie Chinom nie zależy jedynie na traumatyzacji masakry nan-
kińskiej wewnątrz państwa. Działania Chińskiej Republiki Ludowej zmierzają 
także do rozpowszechniania wiedzy o tym wydarzeniu na arenie międzynaro-
dowej. Już w 2011 roku Komunistyczna Partia Chin podjęła starania mające na 
celu szerzenie wiedzy o masakrze nankińskiej na świecie. Próby tej dokonano 
za pomocą produkcji Kwiatów wojny – filmu o największym wówczas budżecie 
w historii Chin (wynoszącym dziewięćdziesiąt cztery miliony dolarów; IMDb: 
par. Box office), w reżyserii cenionego na świecie i wielokrotnie nagradzane-
go Zhanga Yimou oraz z udziałem jednego z najsławniejszych hollywodzkich 
aktorów – Christiana Bale’a – w głównej roli. Obraz miał zwrócić uwagę za-
granicznej publiczności na masakrę nankińską przez nadanie zdarzeniom ko-
mercyjnego wymiaru. Ten cel nie został jednak zrealizowany ze względu na 
dużą porażkę finansową (Nawrotkiewicz 2018: 32), co z pewnością nie zostało 
przyjęte pozytywnie przez kierownictwo Komunistycznej Partii Chin.

Ponadto w 2014 roku Chiny zawnioskowały o włączenie dokumentów 
dotyczących masakry nankińskiej i jej następstw do rejestru Pamięci Świata 
UNESCO (Qian & Guo-Qiang 2019: 83). Wpisano je na listę rok później, 
co doprowadziło do ochłodzenia relacji bilateralnej z Japonią. Już wcześniej ta 
ostatnia dążyła do wycofania wniosku Chińskiej Republiki Ludowej, wskazując 
na „niepotrzebne podkreślanie negatywnego dziedzictwa pewnego okresu prze-
szłości” (McCurry 2015), a także grożąc zablokowaniem wniosku (Xinhuanet.
com 2015). Chiny jednak konsekwentnie dążyły do osiągnięcia swojego celu.

Japonia zareagowała na wydarzenia drugiej wojny światowej dopiero po 
kilkudziesięciu latach, a dokładniej w 1995 roku. Wówczas premier Tomiichi 
Murayama wygłosił przemowę, przyznając, że Japonia wyrządziła ogromne 
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szkody i sprawiła cierpienie ludziom wielu krajów, zwłaszcza narodów azja-
tyckich. Chińska Republika Ludowa uznała przeprosiny za niewystarczające, 
szczególnie w obliczu braku odniesienia do masakry nankińskiej. Konflikt 
wzmocniły również wypowiedzi japońskich osób publicznych, negujących fakt 
istnienia masakry nankińskiej i oskarżających Chiny o fabrykację tych wyda-
rzeń (Ogawa 2000: 45; Armstrong 2012: par. 3-5; BBC 2014: par. 5-6).

Choć Chińska Republika Ludowa niezaprzeczalnie ma prawo żądać prze-
prosin, to jednak Komunistyczna Partia Chin stara się wykorzystać ten atrybut 
na arenie międzynarodowej w sposób oczywisty. Chiny starają się bowiem pod-
kreślać, że padły ofiarą agresji ze strony Japonii, aby dobitniej zaprezentować 
się jako kraj ceniący pokój, co niejednokrotnie bywało częścią politycznych 
wystąpień Xi Jinpinga (Tang 2019). Te działania świadczą nie tylko o chęci 
zmiany pozycji masakry nankińskiej z „zapomnianego Holokaustu” na kolej-
ny symbol drugiej wojny światowej, ale też stanowią sygnał instrumentalnego 
wyzyskiwania wydarzenia historycznego w celu „współczesnej gry o wpływy 
i dominację na arenie międzynarodowej” (Wardęga 2013: 230).

Podsumowanie

Trauma kolektywna, wynikająca ze zdarzeń masakry nankińskiej, jest świado-
mie podtrzymywana przez Komunistyczną Partię Chin. Z niniejszych rozważań 
wynika, że trauma zbiorowa nie działa według konkretnego, automatycznego 
mechanizmu, a tym samym nie powstaje naturalnie. Z kolei analiza rozwoju 
upamiętniania masakry nankińskiej wyraźnie pokazała, że dopiero podjęcie od-
powiednich działań przez grupę transferującą (a więc władze Chińskiej Republiki 
Ludowej) poskutkowało powstaniem i ugruntowaniem się traumy w zbiorowej 
świadomości Chińczyków. Nie oznacza to oczywiście, że przed włączeniem ma-
sakry nankińskiej do dyskursu stu lat narodowego upokorzenia bezpośrednich 
ofiar agresji nie dotknęła trauma, raczej sugeruje to, że wtedy Chińska Republi-
ka Ludowa nie uznała owych zdarzeń jako właściwych do zaimplementowania 
w pamięci całego narodu. Prowadzi to do wniosku, że nadzwyczaj łatwo jest 
przywołać w danym momencie odpowiednie zdarzenia historyczne i manipu-
lować nimi do osiągnięcia politycznych korzyści, a także kreowania kolektyw-
nej tożsamości narodu. To z kolei sugeruje, że gdyby nie konkretne motywacje 
Komunistycznej Partii Chin, masakra nankińska prawdopodobnie nie pełniłaby 
równie ważnej roli we wspólnej tożsamości Chińczyków.
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Czas stosowny (i niestosowny) 
do zawarcia małżeństwa w świetle 
tekstów parenetycznych z XVI-XVII wieku1

BEATA STUCHLIK-SUROWIAK

Wprowadzenie

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął 
jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął 
z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna 
powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się 
zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym cia-
łem (Rdz 2, 21-24).

Przywołany fragment biblijnej Księgi Rodzaju niesie szczególny przekaz. 
Opisując akt stworzenia kobiety, jednocześnie uzasadnia bowiem i uprawo-
mocnia małżeństwo będące naturalnym i bezpośrednim następstwem zbu-
dowania jej z ciała mężczyzny, a więc jako istoty szczególnie mu bliskiej. 
Małżeństwo jest zatem tak stare jak człowiek, dlatego w każdej epoce i we 

1 Niektóre spostrzeżenia zawarte w niniejszym wywodzie zostały także wykorzystane 
w opublikowanej przez autorkę książce (Stuchlik-Surowiak 2016). 
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wszystkich kulturach uważano je za coś wyjątkowego, nadzwyczajnego i ma-
jącego doniosłe znaczenie (Zwoliński 2002: 125).

Owa stałość poglądów na temat wyjątkowości małżeństwa nigdy nie 
przekładała się jednak na jednolitość koncepcji związanych z jego funkcjono-
waniem w praktyce, te bowiem cechują się ogromną różnorodnością. Dowodzi 
to niezbicie, iż małżeństwo nie daje się zamknąć w ciasnych ramach teore-
tycznych dociekań, aczkolwiek w okresie szesnastego i siedemnastego wieku 
próby takie podejmowano na gruncie polskim nader często – wtedy to bowiem 
ze szczególną mocą doszła do głosu twórczość parenetyczna. Przybierała ona 
formę traktatów, rozmaitych poradników oraz tak zwanych zwierciadeł, a więc 
gatunków, w których przekazywano rady i pouczenia oraz konstruowano po-
zytywne wzorce osobowe. Na usługach parenetyki pozostawała także satyra, 
definiowana w dawnych poetykach jako gatunek ukazujący rzeczy „szpetne 
i nieobyczajne” (Michałowska 1974: 150). Jej istotą była karykatura, a więc 
tworzenie wizerunków negatywnych, czyli antywzorców, co również mia-
ło służyć pouczeniu odbiorców i poprawie obyczajów (Dziechcińska 1972: 
356-361; Michałowska 1974: 149-150; Buchwald-Pelcowa 1969: 36, 270). 
Oprócz imponującego zasobu tekstów o charakterze świeckim na uwagę za-
sługuje także religijna literatura parenetyczna, szczególnie kazania (katolickie 
i protestanckie), których autorzy również chętnie wyzyskiwali tematykę zwią-
zaną z małżeństwem.

Dolna granica wieku małżonków

W bogatym arsenale pouczeń kierowanych przez moralistów i kaznodziejów 
pod adresem kandydatów do stanu małżeńskiego oraz ich rodziców szczegól-
ne miejsce przypada zagadnieniom związanym z czasem stosownym do za-
warcia tego sakramentu, a ściślej – z wiekiem, w którym powinni znajdować 
się nowożeńcy.

Ponieważ Nowy Testament nie przynosi odpowiedzi na pytanie o to, ile 
należy mieć lat w chwili ślubu, nauczanie Kościoła w tym względzie kształto-
wało się pod wpływem prawa rzymskiego. Zgodnie z jego doktryną kobieta 
nie powinna liczyć mniej niż dwanaście, a mężczyzna mniej niż czternaście lat. 
Ustalenia te zostały powtórzone w Kodeksie Justyniana oraz w późniejszych 
nowelizacjach. Co istotne, wiek ten nie był wcale tożsamy z pełnoletniością, 
którą prawo rzymskie definiowało jako okres po osiągnięciu dwudziestego pią-
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tego roku życia. W odniesieniu do małżeństwa miało to znaczenie o tyle istot-
ne, że związek zawarty przed tą cezurą postrzegano jako ważny tylko wówczas, 
jeśli zgodę nań wyrazili prawni opiekunowie (Liedke 2013: 8).

Wiek dwunastu i czternastu lat jako dolną granicę umożliwiającą zawar-
cie małżeństwa potwierdziły późniejsze traktaty teologiczne, dyrektywy tej nie 
zmieniły też postanowienia Soboru Trydenckiego, zatwierdzone przez Kościół 
katolicki w Polsce ustaleniami synodu prowincjonalnego lwowskiego z roku 
1564 oraz synodów piotrkowskich z lat 1577 i 1589. Owej granicy nie przesu-
nęli także protestanci, przejmując również zasadę konieczności uzyskania zgo-
dy rodziców w przypadku nowożeńców niepełnoletnich (Bardach 1971: 277; 
Liedke 2013: 11; 16). 

Równolegle z ustaleniami prawodawców od najdawniejszych czasów to-
czyły się również dyskusje nad kwestią psychicznej, emocjonalnej gotowości 
do zaślubin. Interesujące, że już w pismach starożytnych filozofów znajdują 
się postulaty znacznie odbiegające od dyrektyw natury prawnej, przesuwające 
czas stosowny do zawarcia małżeństwa na lata dużo późniejsze. Nie zagłębiając 
się zanadto w tę kwestię, wystarczy wspomnieć, iż Arystoteles, do którego pro-
pozycji odwoływali się nieraz autorzy tekstów parenetycznych o małżeństwie 
w epoce nowożytnej, jako odpowiedni dla panny młodej wskazuje wiek osiem-
nastu, dla pana młodego zaś około trzydziestu pięciu lat. Warto dodać, że od 
przepisów prawa kanonicznego odbiegała także codzienna praktyka, w której 
dwunastoletnia panna młoda i czternastoletni pan młody stanowili raczej ewe-
nement, aczkolwiek takie związki rzeczywiście się zdarzały. Najczęściej pobie-
rały się jednak osoby pełnoletnie (Liedke 2013: 12-14).

Ponieważ problem minimalnej liczby lat uprawniającej do zawarcia ślubu 
był uregulowany przez prawo, teksty parenetyczne z szesnastego i siedemna-
stego wieku rzadko go podejmowały. Sporadycznie takie rozważania jednak się 
zdarzały  – i to zarówno w obrębie refleksji kaznodziejskiej, jak i w literaturze 
świeckiej. Spośród tekstów należących do pierwszego nurtu warto wymienić 
między innymi [Kazanie – B. S.-S.] niedziele wtórej po Trzech Królach będą-
ce częścią Postylli katolickiej mniejszej Jakuba Wujka z 1579 roku. Duchowny 
wymienia w tym kazaniu osoby, które „z sobą nie mogą być złączone” i są to: 
„dzieci przed czternaścią lat w mężczyznach, a w białogłowach przed dwuna-
ści” (Wujek 1843: 121). Trudno dziś ustalić, czy podjęcie tego zagadnienia 
przez autora pierwszej polskiej postylli katolickiej miało służyć jedynie upo-
wszechnieniu wśród wiernych przepisów prawa kanonicznego, czy też stanowi-
ło odpowiedź na jakieś nadużycia, których się w tym względzie dopuszczano. 
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Problem zbyt młodych małżonków niepokoił też księdza Marcina Białobrze-
skiego, opata cystersów w Mogile, później – z nominacji Stefana Batorego – bi-
skupa kamienieckiego. Był to jeden z pierwszych kaznodziejów wydających swoje 
teksty w języku polskim (Pazera 1999: 187). W przeciwieństwie do Wujka nie 
operuje on jednak konkretnymi liczbami, w Homilii na niedzielę II po Trzech Kró-
lach (wydanej w Krakowie w roku 1581) pisze jedynie, iż wybierając żonę, należy 
zwrócić uwagę na to, czy jest dostatecznie dojrzała, zdarza się bowiem, iż niektórzy 
„niedorosłe dzieci w małżeństwo biorą”, a przecież Pan Bóg nie stworzył dla Ada-
ma dziewczynki, lecz kobietę dorosłą, jest to więc widomy znak, iż zgodnie z wolą 
Bożą jedynie taka może wstąpić w związek małżeński (Białobrzeski 1838: 194).

W obrębie świeckiej twórczości parenetycznej rozważania na temat dolnej 
granicy wieku męża i żony podjął Erazm Gliczner – sam bardzo młody, dwudzie-
stotrzyletni autor pierwszego polskojęzycznego traktatu o wychowaniu pod ty-
tułem Książki o wychowaniu dzieci bardzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których 
rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpać mogą, wydanego 
w Krakowie w roku 1588. W omawianej tu kwestii autor nie powołuje się na 
ustalenia prawne, lecz na rozważania Arystotelesa i podobnie jak Stagiryta dowo-
dzi, iż kobieta w dniu ślubu powinna mieć minimum osiemnaście, mężczyzna 
zaś minimum trzydzieści sześć lat. Pogląd ten Gliczner uzasadnia koniecznością 
dojrzałości emocjonalnej małżonków i gotowością znoszenia trosk oraz cierpień, 
których w związku dwojga ludzi nie brakuje, albowiem: „małżeństwo jest wielki 
a trudny stan, który zawsze nieprzyjaciel duszny naigrywa a nadchodzi swymi 
zdradliwymi spróchy, potrzeba jest w tem takich małżonków, którzy by się onego 
nie bali, jego wszytkie stosy a razy wydzierżeli” (Gliczner 1876: 129-130). Ową 
dość sporą różnicę pomiędzy wiekiem kobiety i mężczyzny tłumaczy zaś autor 
krótko: „do żony barzo mądrego potrzeba” (Gliczner 1876: 130).

Różnica wieku męża i żony

Rozważania Glicznera skłaniają do refleksji nad kolejnym aspektem zagad-
nienia czasu w literaturze parenetycznej z szesnastego i siedemnastego wieku 
poświęconej małżeństwu. Warto ponownie podkreślić, iż wskazywanie mini-
malnej liczby lat uprawniającej do zawarcia małżeństwa absorbowało raczej 
niewielu autorów tego typu tekstów. Znacznie częściej podejmowali oni nato-
miast zagadnienie optymalnej, czy może raczej stosownej, różnicy wieku po-
między małżonkami.
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Kwestia ta pozostaje w ścisłej zależności z pojęciem tak zwanej równości 
małżeńskiej stanowiącej kluczowy motyw obecny w literaturze matrymonial-
nej, począwszy od czasów antycznych. Prawdopodobnie pierwszy utwór po-
etycki, w którym motyw ten się pojawia, to przypisywane Klaudianowi Epitha-
lamium Laurentii. Nowożeńcy – adresaci epitalamium – zostali przedstawieni 
w nim jako „podobni i równi [o similes multumque pares]” (Safona i in. 1999: 
134-135), realizując tym samym wzorzec, do którego nawiązywać będą przez 
całe stulecia autorzy tekstów parenetycznych. 

W kulturze staropolskiej postulat równości małżeńskiej pojmowano z re-
guły jako zalecenie, by wiązać się z osobą wywodzącą się z tego samego stanu 
społecznego, wyznającą tę samą religię i pochodzącą z rodziny dysponującej 
podobnym majątkiem2. W większości tekstów parenetycznych obok wymie-
nionych kryteriów wyboru współmałżonka pojawiał się także wiek. 

W kazaniu pod znamiennym tytułem O przyczynach nieszczęśliwego mał-
żeństwa Szymon Starowolski – jeden z najwybitniejszych kaznodziejów epoki 
baroku  – jako powód „niepomyślnego w stanie małżeńskim pomieszkania” 
wymienia sytuację, „kiedy się nierówni kondycyją, laty, urodzeniem i obycza-
jami abo religią pojmują, bo między takimi rzadko zgoda być może” (Staro-
wolski 1648: 242). Na „równość religijej”, „równość wieku”, „równość stanu” 
i „równość osiadłości” – czyli majątku – jako gwaranty „porządnego małżeń-
stwa” wskazywał również Adam Gdacjusz (1969: 225; 227-228), siedemnasto-
wieczny pastor protestancki z Kluczborka.

Można łatwo zauważyć, iż duchowni, niezależnie od wyznania, prefero-
wali model małżeństwa równego pod każdym względem, także wieku. Podob-
nie kwestię tę przedstawiali też niektórzy autorzy świeccy, a znakomitym przy-
kładem owej tendencji są Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów 
w Polszcze należące Krzysztofa Opalińskiego, wydane w Lesznie w 1650 roku. 
Spośród wszystkich zawartych w tym zbiorze utworów zaledwie kilka poru-
sza problem życia małżeńskiego; ich lektura bez trudu pozwala się jednak zo-
rientować, że w ujęciu Opalińskiego to właśnie brak równości pod względem 
wieku stanowi główne źródło wszelkich małżeńskich nieszczęść. Motyw ten 
odnajdujemy między innymi w satyrze pod tytułem Na tych, co się w zeszłym 
wieku żenią, w której słowa nagany padają pod adresem starców obojga płci 

2 Jako szczególnie niedopuszczalną postrzegano sytuację, kiedy to żona była osobą 
zamożniejszą, gdyż mogła pomiatać mężem. Motyw ten ma długą i bogatą tradycję 
literacką – wystarczy przypomnieć Pieśń XXIV z księgi trzeciej Horacego.
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pojmujących młodych współmałżonków. Oto jak z właściwą sobie zjadliwą 
ironią odmalowuje autor portret staruszki naiwnie wierzącej, iż stała się obiek-
tem szczerych westchnień młodego chłopca:

[…] O, jak owo śmieszna,
Gdy się babuś wymuszcze, gdy brwi ufarbuje,
Lecz hebanowych ząbków ufarbować trudno
I owych zmarsków ująć, które poorały
Szpetną twarz. Przecie jednak suknią naddawają,
Co natura ujęła. Stroi się babusia,
Postawę też formuje i chód, i pojrzenie (Opaliński 2005: 32-33). 

Autor szybko demaskuje prawdziwe motywy działania owych „młoko-
sów”, którzy kręcą się u boku starszych pań. Mają oni na uwadze wyłącznie 
majątek, choć bez trudu przekonują naiwną kobietę, „że grzeczna, że pięk-
na i wdzięczna” (Opaliński 2005: 33). Sytuacja zmienia się po ślubie, kiedy 
żona, teraz już niepotrzebna, zostaje wyrzucona z domu i musi szukać pomocy 
krewnych. Obraz ten, choć satyrycznie przejaskrawiony, ilustruje nierzadką 
w owych czasach praktykę pojmowania przez młodzieńców starszych, majęt-
nych kobiet, spośród których szczególnie pożądane były wdowy, zazwyczaj 
oprócz własnych dóbr mogły one bowiem wnieść w posagu majątek swoich 
dzieci (Kulesza-Woroniecka 2002: 29). 

Satyryczny zarzut naiwności dosięga jednak w analizowanym utworze nie 
tylko kobiety, ale i mężczyzn, którzy mając „siedmdziesiąt lat wieku” (Opa-
liński 2005: 30) pojmują za żony młode panienki, licząc na ich opiekę oraz 
posag. Opaliński nie pozostawia podstarzałemu zalotnikowi żadnych złudzeń 
i przekonuje, że ze strony takiej małżonki spotykać go będą same upokorzenia:

[…] żeś ustał, chudzina,
Że śmierdzisz trupem zgniłym i że-ć z nosa ciecze,
Że oczy oparzyste ustawicznie płaczą,
Że zębów w gębie nie masz, żeś grzyb na pół zgniły,
Żeś w miłości oziębły […] (Opaliński 2005: 32).

Ów obszerny katalog zagrożeń, jakie czyhały na starca poślubiającego 
młodą dziewczynę, nie jest wyłącznie wytworem literackiej fikcji. O trafności 
sądów Opalińskiego w tym względzie przekonywało bowiem nieraz samo ży-
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cie, a czasem nawet jego utrata wskutek zastosowania przez leciwego małżonka 
zbyt dużej ilości środków wzmagających potencję, jak to przydarzyło się na 
przykład w pierwszej połowie siedemnastego wieku hetmanowi Stanisławowi 
Koniecpolskiemu, pragnącemu sprostać wymaganiom młodziutkiej żony  – 
Zofii Opalińskiej (Bogucka 1998: 37).

Mylny byłby jednak osąd, jakoby w obliczu podobnych zagrożeń wymóg 
równości wieku stanowił zagadnienie eksponowane we wszystkich tekstach 
parenetycznych w omawianym tu okresie. Bowiem w odróżnieniu od postula-
tów równości pod względem religii, majątku i stanu, które zgodnie forsowali 
niemal wszyscy autorzy, postulat równości wieku pojawia się jedynie w pew-
nej grupie tekstów  – przeważnie w kazaniach. Natomiast autorzy utworów 
o charakterze świeckim traktowali tę kwestię o wiele mniej radykalnie (choć 
istniały wyjątki, jak choćby Satyry Opalińskiego), paradoksalnie powołując się 
przy tym na autorytet Pisma Świętego, a konkretnie na starotestamentową 
opowieść o sędziwym królu Dawidzie, który – jak czytamy w Pierwszej Księ-
dze Królewskiej:

tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. Wów-
czas powiedzieli mu jego słudzy: „Trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, 
młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie. I będzie 
spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego, króla”. Szukano więc pięknej 
dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszag 
i przyprowadzono ją do króla. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała 
staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył (1 Krl 1, 1-4).

Historia ta stała się ulubionym odniesieniem dla niektórych świeckich 
moralistów pragnących przeforsować pogląd o korzystnym wpływie młodziut-
kich żon na samopoczucie leciwych mężów. Do grona takich twórców należał 
między innymi Jan Mrowiński Płoczywłos – rajca w podkrakowskim Kazimie-
rzu, autor wielce interesującego krótkiego traktatu parenetycznego pod tytułem 
Stadło małżeńskie, wydanego w Krakowie w roku 1561. Wprawdzie pobieżna 
lektura tego tekstu może prowadzić do wniosku, iż poglądy Mrowińskiego na 
temat równości małżeńskiej nie odbiegają od nauki kaznodziejskiej, pisze on 
bowiem dobitnie: „dobrze, by równemu równą sobie pojąć” (Mrowiński 1890: 
25), uważny czytelnik szybko zorientuje się jednak, iż zaproponowany przez 
autora traktatu model równości małżeńskiej zupełnie nie obejmuje kryterium 
wieku. Jakże dalekie od złowróżbnej wizji Opalińskiego są bowiem te fragmen-
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ty Stadła małżeńskiego, w których autor przekonuje starców, iż „jest potrzebne, 
aby swoje lata już zeszłe i nachylone w towarzystwie a w kochaniu z miłą żonką 
swobodniej, weselej i też wdzięczniej wiedli” (Mrowiński 1890: 7), podobnie 
jak biblijny król Dawid, „który młodziuchną a nadobną żonkę […] już będąc 
zgrzybiałym, był pojął, i z nią sypiał” (Mrowiński 1890: 7).

Analogiczny motyw znajduje się na kartach jednego z najbardziej niezwy-
kłych traktatów parenetycznych tamtego okresu, zatytułowanego Declamatio 
de nobilitate et praecellentia feminei sexus eiusdemque super virilem eminentna, 
autorstwa maga, okultysty, filozofa i znanego obrońcy kobiet oskarżonych 
o czary – Henryka Korneliusza Agryppy von Nettesheima. Oryginalny łaciński 
tekst ogłoszony został w Antwerpii w roku 1529, a czterdzieści sześć lat później 
przyswoił go polszczyźnie Maciej Wirzbięta, nadając mu tytuł O ślachetności 
i zacności płci niewieściej. Ponieważ Agryppa3 żywo interesował się medycyną 
(Baschwitz 1999: 91), postulat wydawania dziewcząt za zgrzybiałych starców 
okrasił paramedycznym wywodem, w którym szczegółowo przedstawił ustale-
nia lekarzy powiadających rzekomo o młodych kobietach, iż „ciepło brodawek 
ich piersi zbytnie starym mężom przyłożonych do piersi wzbudza w nich cie-
pło przyrodzone, pomnaża go i zachowuje” (Agryppa 1891: 26).

Co istotne, Agryppa, którego profeministyczne poglądy stanowiły swo-
iste kuriozum w epoce, w której normą było myślenie i pisanie o przyrodzonej 
kobietom podrzędności, nie poprzestaje jedynie – w odróżnieniu od Mrowiń-
skiego – na przedstawieniu korzyści, jakie mogą czerpać z małżeństwa starcy 
ogrzewani przez młode żony. W dalszej części traktatu ujmuje się bowiem za 
owymi dziewczętami i wysuwa postulat, aby mogły one obcować z młodymi 
zastępcami, których stary mąż powinien im wskazać. Przykłady takiego działa-
nia odnajduje autor w Piśmie Świętym, podobną wspaniałomyślność okazują 
tam jednak wyłącznie kobiety – takie jak Sara czy Rachela – które oddawały 
mężom swoje służebnice. W fakcie, iż żaden mężczyzna, „choć też i najstarszy, 
oziębły, niepłodny i w sprawie małżeńskiej nikczemny” (Agryppa 1891: 39), 
nie jest gotów okazać w ten sposób żonie swojego uczucia, dostrzega rażącą 
niesprawiedliwość. 

Na marginesie należy dodać, iż ów niezwykły postulat nie jest orygi-
nalnym pomysłem Agryppy, gdyż do podobnych działań miał też nakłaniać 
Likurg – prawodawca Sparty, który, o czym można dowiedzieć się od Kseno-

3 W rzeczywistości prawdopodobnie nazywał się Heinrich Cornelis.
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fonta, w trosce o przyrost ludności proponował, aby każdy stary mąż mający 
młodą żonę „wziął sobie do domu takiego, który fizycznie i duchowo mu się 
podoba, i by on płodził dzieci” (Ksenofont 1966: 389). Pomysł ten, kontro-
wersyjny w czasach antycznych, w wieku szesnastym był już zapewne odczu-
wany jako zupełne kuriozum, jednak Agryppa dostrzegał w nim skuteczną 
broń w walce o równouprawnienie kobiet.

W toku tych rozważań rodzi się pytanie, czy opowieść o królu Da-
widzie, będąca motywem o biblijnej przecież proweniencji, znalazła swoje 
miejsce również w kazaniach. Najbardziej wyczerpująca odpowiedź pojawia 
się w przytaczanym już kazaniu Gdacjusza, który – świadomy wykorzysty-
wania tej historii jako argumentu podważającego ideę równości małżeńskiej 
pod względem wieku – pisał, iż: „[…] zwykli się zgrzybiali staruszkowie od-
woływać i szczycić przykładem Dawida Króla, któremu słudzy młodą dzie-
weczkę przywiedli, żeby go zagrzewała. Aleć tym przykładem wymówić się 
nie mogą, bo […] Dawid tej dzieweczki młodej za żonę był nie pojął […]” 
(Gdacjusz 1969: 227). 

Jak zatem widać, w ujęciu pastora z Kluczborka biblijna opowieść nie 
może być interpretowana jako pochwała podobnych związków małżeńskich, 
bowiem wspomniana w niej młoda dziewczyna – Abiszag – nie była w ogóle 
żoną króla. W toku dalszych rozważań kaznodzieja podkreśla także, iż rada, 
której posłuchał władca, nie pochodziła od Boga, ale od ludzi  – dworzan 
i lekarzy, nie należy jej więc rozpatrywać w kategoriach obowiązującego na-
kazu. Z historią Dawida jako argumentem na rzecz popierania nierównych 
małżeństw rozprawił się też Mikołaj Rej, który, jakkolwiek nie będąc du-
chownym, był wszakże autorem kazań (w roku 1557 ukazała się jego Posty-
lla) oraz bardzo surowym moralistą, szczególnie w zakresie obyczajowości 
małżeńskiej. W parenetycznym Żywocie człowieka poczciwego zalecał więc, 
by tłumić „w sobie twardym wędzidłem wszytki pożądliwości cielesne” (Rej 
2003a: 140), zaś w kontekście biblijnej opowieści o królu Izraela sformuło-
wał pod adresem starców zalecenie, by wzięli sobie do towarzystwa „ony trzy 
Sulamitki, a ony trzy zacne panienki: wiarę, nadzieję, a łaskę” (Rej 2003b: 
451). Interpretując popularny biblijny motyw, Rej podąża więc, jak widać, 
w zupełnie innym, niekonwencjonalnym kierunku, kierując uwagę starców 
raczej ku godnej śmierci, niż pełnemu uciech życiu.
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Powtórne małżeństwo 

Z problemem małżeństw osób w podeszłym wieku ściśle wiąże się też kolej-
ny aspekt zagadnienia czasu stosownego do zaślubin, a mianowicie powtórne 
związki wdowców oraz wdów. Podobnie jak w przypadku pozostałych mo-
tywów, także i ten znalazł swoje miejsce zarówno w świeckiej, jak i religijnej 
twórczości parenetycznej. Szczególnie chętnie napominano przy tym kobiety, 
jako że stan wdowi  wiązał się w ich wypadku z dość dużą samodzielnością 
(finansową i prawną), której nie miały ani panny, ani mężatki. Część wdów, 
nie chcąc rezygnować z tych uprawnień, nie zawierała więc w ogóle ponowne-
go małżeństwa, a jeśli były to kobiety stosunkowo młode i operatywne, taka 
decyzja nie zawsze zyskiwała aprobatę społeczną. Na przeciwległym biegunie 
znajdowały się natomiast wdowy zawierające powtórny związek zbyt wcześnie, 
jeszcze przed oficjalnym zakończeniem okresu żałoby, a trwał on wówczas rok 
i sześć tygodni (Stuchlik-Surowiak 2016: 330; 332-333). Obie postawy były 
dość ostro piętnowane przez kaznodziejów i moralistów tamtej epoki. 

Niemało miejsca poświęcił wdowom Piotr Zbylitowski w satyrze pod 
tytułem Przygana wymyślnym strojom białogłowskim (Kraków 1600). Niejako 
wbrew tytułowi autor nie skupia się wyłącznie na kwestiach dotyczących ubio-
ru, lecz formułuje wskazania dotyczące czasu stosownego do wstąpienia w po-
wtórny związek. Jest przy tym niezwykle drobiazgowy, dzieli bowiem wdowy 
na trzy grupy wiekowe i w odniesieniu do każdej z nich ustala najwłaściwszy 
sposób postępowania. Najbardziej wyrozumiały jest przy tym w stosunku do 
najmłodszych kobiet, którym radzi:

Nużeż wdowiczko młoda, któraś rok trzy żyła
W stanie takim małżeńskim z mężem swoim była.
Jeszczeć było dwudzieste nie nadeszło lato,
Gdyś w takowy stan przyszła Bóg cię przejrzał na to,
Gdy cię miły towarzysz odbieżał ni z chęci.
[…]
Zrzuć tę przykrą żałobę, pozwalam ja tobie,
Okryj cienkim rąbeczkiem czarną główkę sobie.
Nie byłaby rzecz słuszna, [a]by twoję młodość 
Krzeczną miała tak długo trapić ciężka żałość.
Przeto rychło idź za mąż, coć po tej żałobie,
Że ją nosisz surową na swej młodej głowie;
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A jeśliże w tym stanie długo się zabawisz,
Przez mała się choroby wielkiej nie nabawisz.
Bo tego jest potrzeba, kto się na świat zrodził,
Aby z niego potomek także też wychodził (Zbylitowski 1910: 37-38). 

Znacznie bardziej rygorystyczne wskazówki formułuje autor w stosun-
ku do „średnich” wdów, czyli kobiet, które straciły męża około trzydziestego 
roku życia:

A ty śrzednia wdowico, coć też mam powiedzieć,
Doma a nie w gościnie częściej masz ty siedzieć.
[…]
Jeśliże będziesz chciała, w stan małżeński wprawi,
Na słuszną prośbę ludzką wnet Bóg dobrze sprawi.
[…]
A póki rok, sześć niedziel z kresu nie wynidzie,
Niechaj czarna płotnica z ciebie więc nie znidzie..
Po roku już też cieńszej koszulki używać,
Czarnej przecię, a białej jeszcze nie chciej wdziewać (Zbylitowski 1910: 36-37).

Absolutnie zrezygnować z myśli o powtórnym małżeństwie i w ogóle o ja-
kichkolwiek ziemskich przyjemnościach miały wdowy z trzeciej grupy wieko-
wej, które autor tak napomina:

Wdowo stara! Paciorki ustawicznie mawiaj,
Chwałę Bogu swojemu, modlitwę oddawaj.
Nie myśl ty już o świecie, ani o rozkoszy,
Nie wyciągaj swych zmarszczków, ani się kokoszy
Na to, abyś swój wdowi stan miała odmienić,
Nie pomyślaj barwiczką twarzy swej rumienić.
Zwiędła już twoja młodość, gotuj się do Boga
Raczej, niźli do świata, pewniejsza tam droga (Zbylitowski 1910: 36).

Słowa te przywodzą na myśl zalecenie świętego Hieronima, który w li-
ście do Furii pisał: „myśl codziennie, że umrzesz, a nigdy nie będziesz myślała 
o drugim małżeństwie” (Hieronim ze Strydonu 2010: 47). Radykalne postu-
laty świętego ze Strydonu nie będą dziwić, gdy uświadomimy sobie, jaką hie-
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rarchię Kościół katolicki ustanowił dla poszczególnych stanów. Wdowieństwo 
nie było wprawdzie aż tak wartościowe, jak panieństwo i dziewictwo, zdecy-
dowanie przewyższało jednak małżeństwo, nic więc dziwnego, iż duchowni 
katoliccy, w przeciwieństwie do kaznodziejów protestanckich oraz autorów 
świeckich tekstów parenetycznych, usilnie nakłaniali wszystkie, nawet młode 
wdowy do pozostania w stanie bezżennym i w czystości. „Nikt mię w tym nie 
przekona, abych dziewictwa i wdowstwa nad małżeństwo przekładać nie miał” 
(Skarga 1618: 840) – pisał jezuita, Piotr Skarga. Przywoływany już Starowolski 
w kazaniu pod znamiennym tytułem O doskonałości stanu wdowiego zakazuje 
natomiast wdowom kontaktów z tymi kobietami, „które na przedaj rzekomo 
czepki, czapeczki abo inne ubiory białogłowskie noszą, a same na urząd po to 
chodzą, aby w gadaniu wyrozumiały ich, jeśli że za mąż nie zechcą” (Starowol-
ski 1648: 207). Wdowa, zdaniem kaznodziei, ma bowiem trwać w stanie bez-
żennym aż do śmierci, a myślenie o jakichkolwiek ziemskich przyjemnościach 
jest jej surowo zabronione. Nie powinna się nawet śmiać.

Walkę z takim sposobem myślenia podjęli protestanci. Krzysztof Kraiń-
ski, kalwiński autor postylli, przytacza w jednym z kazań opinie Doktorów Ko-
ścioła oraz papieży, w świetle których jedynie pierwsze małżeństwo zawierane 
jest zgodnie z wolą Bożą, każde kolejne jest zaś gorsze i bardziej grzeszne od po-
przedniego. I tak na przykład czwarty związek małżeński nazywany był przez 
katolików „świńskim” (Kraiński 1618: 856). Zdaniem Kraińskiego pogląd taki 
jest niesłuszny, „Ewangelicy bowiem wierzą i wyznawają, że małżeństwo wtóre, 
trzecie, czwarte i dalsze jest dobre, święte, czyste, Bogu się podobające” (Kra-
iński 1618: 856). 

Zachęcając wdowy do zawierania kolejnych małżeństw, Kraiński napomi-
na je jednocześnie, by nie czyniły tego zbyt szybko i wyznacza im cały rok jako 
minimalny okres trwania we wdowieństwie. W kategorii pozytywnego wzorca 
kaznodzieja interpretuje przy tym obyczaje pogan, zgodnie z którymi „żona 
dziesięć miesięcy męża opłakiwała, a jeśli za mąż przed rokiem szła, miano ją 
za nieuczciwą i krowę cielną bogom ofiarować musiała” (Kraiński 1618: 857). 
Wzmiankę tę autor kończy gorzką konkluzją, iż gdyby obyczaju tego przestrze-
gano teraz w Polsce, „mało bychmy mieli krów a wołów do orania” (Kraiński 
1618: 857).

Kaznodzieja zaleca przy tym, by szykujące się do zamążpójścia wdowy 
szukały męża „równego sobie w urodzeniu, w leciech i według stanu swojego” 
(Kraiński 1618: 857), kreśląc jednocześnie barwny obraz małżeństwa, które 
owego postulatu nie spełniło: „gdzie będzie różnica w tych trzech rzeczach, 
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już u paniej wdowy bywa grzbiet w robocie, oczy podbite, częściej płacze niż 
się śmieje, […] mąż często gościem w domu, przyjedzieli na panią krzywo 
patrzy, a oberwawszy co u żony, do inszej się kwapi” (Kraiński 1618: 857). Jak 
zatem widać, wymóg równości obowiązywał nie tylko w wypadku pierwszego 
małżeństwa. 

Kobiety zbyt rychło szukające pocieszenia po utracie małżonka niepokoiły 
także Adama Gdacjusza. Z właściwą sobie dosadnością odmalował on barwny 
portret wdów, które się „pożądliwości cielesnej nasycić nie mogą, a ubiega-
jąc się za lubością cielesną, po śmierci małżonków swoich zalety odprawują, 
bankietują, tańczą, z chłopy się liżą i są tak płoche, zuchwałe i lekkomyśl-
ne, że wnet mężów swoich zmarłych zapominają. Ledwie jednego z domu do 
grobu wyniosą, a już o drugich myślą” (Gdacjusz 1969: 382). Należy jednak 
nadmienić, iż właśnie on, jako jeden z nielicznych autorów, ogarnia swym ka-
znodziejskim napomnieniem nie tylko kobiety-wdowy, ale i wdowców, którzy 
rozglądają się za kobietami „ledwie żenie nogi ostygną i ledwie ciało jej z domu 
wyniosą” (Gdacjusz 1969: 382).

Podsumowanie

Przytoczone tu źródła stanowią zaledwie wycinek niezmiernie bogatego zaso-
bu literatury parenetycznej z szesnastego i siedemnastego wieku poruszającej 
zagadnienie małżeństwa. Jednak już nawet owe nieliczne przykłady wyraźnie 
pokazują, iż kwestią, która interesowała autorów tych tekstów w sposób szcze-
gólny, był motyw czasu stosownego do zawarcia małżeństwa, przy czym naj-
większe emocje budziła różnica wieku pomiędzy małżonkami. Postulat rów-
ności w tym względzie znalazł najpełniejszą realizację w kazaniach, co zapewne 
można wytłumaczyć oficjalną nauką Kościoła, zgodnie z którą najważniejszym 
celem małżeństwa jest prokreacja. I choć autorzy świeckich traktatów pare-
netycznych również nieustannie powoływali się na autorytet Kościoła i słowa 
Pisma Świętego, w swojej wizji małżeństwa nieraz wykraczali poza oficjalną 
doktrynę. Uczynił tak na przykład Mrowiński, którego tekst – bardzo, jak na 
owe czasy, nowoczesny – zawiera liczne fragmenty sugerujące, iż seks i w ogó-
le kontakt cielesny między małżonkami może służyć przyjemności, a nie wy-
łącznie prokreacji. I stąd zapewne owo przyzwolenie na nierówne wiekowo 
małżeństwa i rozmaite uciechy starców, „w których nie masz już możności 
rodzenia i nadzieje płodu” (Mrowiński 1890: 7). Rozbieżności pomiędzy po-
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stulatami zawartymi w utworach świeckich oraz w kazaniach znajdują się także 
w tych fragmentach, w których poruszano problem powtórnego zamążpój-
ścia wdów. Najbardziej radykalne postulaty dostrzec można w kazaniach kato-
lickich, w których nakłaniano wdowy do dożywotniego trwania w czystości. 
O wiele mniej surowo spoglądali na tę kwestię duchowni protestanccy, a także 
autorzy świeckich tekstów o małżeństwie, którzy od powtórnego ślubu odwo-
dzili w zasadzie jedynie niewiasty w podeszłym wieku. Zachęcanie młodszych 
kobiet, aby po śmierci małżonka ponownie wyszły za mąż, wiązało się w dużej 
mierze ze zrozumieniem ich potrzeb cielesnych, podczas gdy duchowni kato-
liccy zalecali w takiej sytuacji modlitwę, a nie powtórne małżeństwo.

Niezależnie jednak od ustaleń kaznodziejów i moralistów, które zresz-
tą – jak widać – często były sprzeczne, życie małżeńskie toczyło się zawsze 
własnym torem, a jego przebieg zależał od wielu różnych czynników. Jednym 
z najistotniejszych był fakt, iż w myśl ówczesnej obyczajowości małżeństwo 
musiało być zawarte zgodnie z wolą rodziców lub opiekunów, a nierzadko 
wręcz z ich inicjatywy. Zdarzało się więc nagminnie, iż kluczowym kryterium 
kojarzenia małżeństw były względy finansowe, a stąd niedaleko już było do 
złamania zasady równości małżeńskiej i to nie wyłącznie pod względem wie-
ku. Dotyczyło to przede wszystkim dziewcząt. Jak pisał Zbigniew Kuchowicz, 
dla pieniędzy „wydawano panny za mąż za jednostki nienormalne, kalekie, 
cierpiące na rozmaite nerwice i psychozy” (Kuchowicz 1975: 167). Wniosek 
ten potwierdzają przebadane źródła, a w literaturze zachował się niejeden ślad 
tragicznych losów panien, które stały się ofiarami rodzicielskich intryg matry-
monialnych. Wystarczy tutaj wspomnieć słynną w szesnastym wieku Halszkę 
z Ostroga – dziedziczkę ogromnego majątku, zmuszaną do kolejnych mał-
żeństw przez matkę i opiekunów (Zagórska 2006), a także siedemnastowiecz-
ną pisarkę – Annę Stanisławską, która swe zaaranżowane przez ojca i macochę 
kuriozalne małżeństwo z upośledzonym umysłowo Kazimierzem Warszyckim 
przekuła w niezwykły utwór literacki, nadając mu formę trenów (Stanisław-
ska 1935; 2003).

Właściwie jedynie wdowy mogły samodzielnie wybierać męża, jednak ich 
swobodę ograniczały w rzeczywistości różne czynniki, w tym przede wszyst-
kim nieprzychylny stosunek  ówczesnego społeczeństwa do samotnych kobiet. 
Szczególnie widoczne było to w miastach, gdzie władze cechowe nieraz wyzna-
czały wdowie prowadzącej po zmarłym mężu warsztat rzemieślniczy określony 
termin, po upływie którego musiała albo wyjść za mąż, albo zlikwidować za-
kład (Stuchlik-Surowiak 2016: 332). 
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Warto zatem pamiętać, iż zarówno idealny obraz małżeństwa zawarty 
w parenetycznych traktatach, poradnikach i kazaniach, jak i wypaczona jego 
wizja obecna w satyrach nie powinny prowadzić do wniosku, iż takie właśnie 
były realia w szesnastym i siedemnastym wieku. Odwołując się do trafnego 
rozróżnienia autorstwa Marii Ossowskiej, która przeciwstawiła sobie pojęcia 
„wzorów propagowanych” i „wzorów akceptowanych” (Ossowska 1986: 11), 
należy zaznaczyć, iż zgłębiając staropolskie traktaty, poradniki czy kazania, ba-
dacz ma do czynienia wyłącznie z wzorami propagowanymi, które nie zawsze 
były akceptowane i wcielane w życie.
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Wiersze bez tekstu: 
mój czas, moje wydarzenie, moja jedyna realność

MAREK PIENIĄŻEK

Czas poetyckiego wydarzenia – poza produkcją afektów

Projektowanie kształtu realnego świata, form jego funkcjonowania i ciągłe 
eksperymentowanie z dostępnymi technologiami – to zadania, które realizują 
nie tylko medialne korporacje czy centra designu, ale także wiodące światowe 
ośrodki badawcze i technologiczne. Nie można bowiem zaprzeczyć, że obecnie 
wysoką rangę uniwersytety zawdzięczają dynamicznej współpracy z przemy-
słem, z najsilniejszymi korporacjami i wpływowymi aktorami politycznymi, 
zdolnymi wdrażać w społeczną praktykę wybrane osiągnięcia. W laborato-
riach, gdzie wiedza łączy się z działaniem, dokonuje się testowanie nowych 
praktyk mających współtworzyć kulturę przyszłości, wprowadzane do obiegu 
wciąż modernizowane produkty wyznaczają style zachowań i możliwości cywi-
lizacyjne jednostek1.

Gdy jednak zglobalizowany świat staje się klientem najsilniejszych pro-
ducentów technologii społecznych i humanistycznych, kiedy życie zamienione 

1 Nowatorskie kierunki badań oraz formy praktyk kulturowych wyznaczają laboratoria 
testujące najnowsze potrzeby cywilizacyjne. Jest to na przykład międzynarodowa sieć 
„żywych laboratoriów” European Network of Living Labs. Takim „żywym laboratorium 
czasu” jest również omawiany w niniejszym rozdziale autorski cykl Wierszy bez tekstu.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
marek.pieniazek@up.krakow.pl
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w nieustający live event staje się polem testowania i uprawiania radykalnej kon-
sumpcji (Kunst 2016: 29), jednostki refleksyjnie obserwujące własne relacje 
z lokalnością, językiem i utrwalonymi aksjologiami, stają się bardziej czułe na 
problem utraty osobistej integralności. Pod presją rynku i rozmaitych politycz-
nych decyzji, systemowo kreujących warunki funkcjonowania, coraz częściej 
posługują się obcym sobie kulturowym softwarem (Manovich 2013: 7;21), 
świadome dramatycznych przemian swojego archiwum (Schneider 2014: 
20-23), zaczynają konstruować nowe dynamiki twórczości w odpowiedzi na 
produkowane masowo zdelokalizowane formy doświadczenia, języki i teorie. 
Można ów proces porównać z przejściem od życia w systemach legitymizo-
wanych przez społecznie sankcjonowane zasady i wartości, czyli także przez 
nowoczesne ideologie i systemy abstrakcyjne (Giddens 2001: 7-9; 189) ku 
zmienności osobistych wrażeń i odczuć, indywidualizowanych i ujednostko-
wanych przez ludzi we własnym czasie pod wpływem osobistej refleksji (Poulet 
1977: 67).

Próbą twórczej odpowiedzi na separację doświadczenia (Giddens 2001: 
198-229), dewaluację tradycyjnych umiejętności oraz nadmiar afektów produ-
kowanych czy to w formie administracyjnej, czy artystycznej, jest prezentowa-
ny tutaj autorski projekt Wierszy bez tekstu. Stanowi on propozycję ukazania 
długofalowego wysiłku wynajdywania i tworzenia biokulturowego ekosystemu 
zdolnego obudować podmiot jego własną wizualną i kulturową przestrzenią, 
w której czas i doświadczenie są jego dziełem i spełnieniem. To forma kreowa-
nia spersonalizowanej realności także poprzez momenty reaktywacji przeszło-
ści, nadawanie spotkaniom z dawnym sobą rangi wydarzeń rekonfigurujących 
pamięć i na nowo mapujących świat.

Metoda twórcza polega na świadomym porzuceniu dotychczasowych 
rozwiązań wpisywanych w tradycyjnie pojmowaną literaturę, jak również teatr 
czy film. Nie z tekstu bowiem, nie z re-produkowanych na rozmaite sposoby 
tekstowych scenariuszy kulturowych, ale właśnie z otwarcia podmiotu na jego 
czas i związane z nim procesy wynika doświadczenie poszukiwania własnej 
teraźniejszości. Wyeksponowanie się na doświadczenie „nagiego teraz”  – co 
Virginia Woolf ujęła jako moment of being (Woolf 1985: 70) – to próba stwo-
rzenia własnej realności, która, wstępnie zdokumentaryzowana w zapisach au-
dio-wideo i fotografiach, może stać się dostępna w specjalnie opracowanych 
książkowych publikacjach. Pierwsze projekty tomików Wierszy bez tekstu, po-
siadających zawartość medialną, pomijającą (poza tytułem lub incipitem) tekst, 
zostały stworzone przez autora niniejszego rozdziału już kilka lat temu. Tego 
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typu książki/interfejsy powinny mieć szansę na wspólne z innymi dyskursami 
społecznymi i produktami artystycznymi konstytuowanie form realności oraz 
subiektywności. Mają one predyspozycje do stania się punktem wyjścia dla 
przekierowania uwagi z tekstualno-hermeneutycznej humanistyki na doświad-
czeniowo-afektywne procedury przekazywania pamięci i prawdy.

Proces twórczy odsłaniający się w byciu-w-czasie i na bieżąco rejestrowa-
ny w dziele pozwala także kreować transmedialne przestrzenie dla innowacyj-
nie prezentowanej literatury i jej odbioru w sieci Web 3.0. To szczególna for-
ma współdzielenia poetycko wyeksponowanego czasu z innymi, a jednocześnie 
współkreowanie jego zmienności i pozostawianie w nim śladów intensywnych 
przeżyć, mapujących cyberprzestrzeń złączoną z realnym światem odbiorcy. To 
także działanie podejmowane w obliczu zglobalizowanych wpływów przemy-
słów kulturowych, interesownie zarządzających zbiorowo przeżywanym cza-
sem oraz społecznymi formami realizacji pragnień.

Doznawanie życia przed biopolityczną produkcją

Życie ujawniające się w dyskursie nauk biologicznych i humanistycznych po-
winno pozostać niemożliwą do całkowitego stematyzowania tajemnicą, po-
zytywnością poza językiem  – wskazuje za Emmanuelem Levinasem Joanna 
Żylińska (2013: 207). Poszukiwanie i badanie owej sekretności, także poprzez 
ślady wtargnięcia ducha w mechanizmy mediatyzacji i ekonomizacji wiedzy 
(Żylińska 2013: 248), często demistyfikuje nieetyczne i cyniczne podstawy 
współczesnej instytucjonalizacji. Badania podjęte w opisywanym projekcie 
podobnie pokazują, iż warto transcendentalizować formy istnienia literatury, 
by pytać o jej istotę, o rodzaj sprawczości poety w epoce nowych mediów, 
funkcjonującego w dynamicznym splocie uwarunkowań społecznych (Żyliń-
ska 2013: 242-243).

W tym sensie badanie siebie poza formatującymi narracjami jest pyta-
niem o możliwe miejsce człowieka poza ciągiem produkowanego czasu, zysku 
i cywilizacyjnych zobowiązań. Jest także wskazywaniem na sens i odkrywczość 
podmiotowego otwarcia na moment spotkania twarzą w twarz z najbliższym 
kosmosem, tworzonym przez ludzi i naturę w dążeniu ku lepszemu życiu.

Dostrzeżenie mentalnych sił grawitacyjnych, wytwarzanych przez cywi-
lizację globalnych afektów, pozwala na choćby chwilowe osłabienie ich wła-
dzy nad naszym bios, czyli nagim życiem, jak wskazywał Giorgio Agamben 
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(2008: 126). Moment ten pozwala postawić kolejne pytania o inne  – nie-
wyprodukowane i niepodane jako gotowe – formy współczesnego życia albo 
zapytać o alternatywne sposoby przeżywania świata. Ucieczka przed gotowymi 
formatami i scenariuszami kulturowymi, eksponowanymi w masowo rozpo-
wszechnianych mimetycznych narracjach, zmuszających nasze umysły i cia-
ła do respektu dla światów podzielanych w zbiorowym, choć niekoniecznie 
komfortowym i wymarzonym, doświadczeniu, może prowadzić do aktywacji 
twórczości uwalniającej od fabrykowanej wspólnoty.

Współczesne całkowite zawłaszczanie pola aktywności indywidualnej 
i artystycznej przez tak zwaną czasowość projektową krytycznie opisała Bojana 
Kunst. W szczególny sposób zwracała uwagę na paradoks naszej teraźniejszości, 
wywoływany przez ciągłe projektowanie przyszłości. Otóż „w czasie teraźniej-
szym naprawdę brakuje nam czasu, nie mamy go” – podkreśla słoweńska ar-
tystka i badaczka (Kunst 2016: 126). Coraz intensywniej planowana przyszłość 
pobiera niejako czas z aktualnych relacji społecznych i wspólnotowych.

Pragnąc zobaczyć nowe albo raczej własne formy czasu, paradoksalnie 
tym bardziej nie można ich dostrzec w popularnych narracjach i pedagogiach 
współczesnego rynku, obecnych na przykład w najnowszych filmach czy też 
w podręcznikach szkolnych pisanych na zamówienie działów promocji. Warto 
zastanowić się, gdzie zatem ujawnia się to, co żywe, prawdziwe, nasze, auten-
tyczne (Taylor 2002: 22-45). Z pewnością nie w performatywnie odegranych, 
a uprzednio także i poznanych formach narracji, ani nie w języku tych pro-
dukcji. Czyli nie w bezrefleksyjnie zreprodukowanych i afektywnie włączo-
nych w nasze życie scenariuszach gotowych tożsamości, nie w pełnych roz-
koszy spektaklach konsumowania siebie według wzorów rozpowszechnianych 
w mediach, teatrach, kinach, księgarniach i masowo powielanych w portalach 
społecznościowych. 

Doświadczenie własnego czasu wymaga natomiast umiejętności uczest-
nictwa w obszarach własnego wydarzenia, w swoistym darze, z zastrzeżeniem 
jednak, że po tak szczególny dar trzeba umieć sięgnąć. Jest to bowiem przeżycie 
możliwe w szczególnych warunkach – może być udziałem osoby dysponującej 
zasobami pozwalającymi na zaktywizowanie lub też zdezaktywowanie okre-
ślonej wiedzy oraz afektywnej otwartości. To przede wszystkim doświadczenie 
wyjścia poza gotowe formy. Nie oznacza ono jednak zerwania z biograficznym 
Ja. Dokonuje się ono wszakże w autentycznym otwarciu, które, prowadząc 
poza narzucone narracje, pozwala widzieć podmiotowi siebie i doznawać siebie 
w procesie przemian, czyli w toku Erlebnis, jak wskazywali Wilhelm Dilthey 
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i Wiliam James (Jay 2008: 401-402). W takim akcie samoobserwacji życie jawi 
się jako nieodkryty sekret, który umyka i uchyla się wszelkiej uprzedniej narra-
cji, także ujmowaniu życia jako spójnej opowieści o przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości, często przybierającej formę egocentrycznej wizji tworzonej przez 
zadowoloną z siebie tożsamość typu „insert”. 

Ilekroć jednostka próbuje wyrazić siebie, wraz z głosem wydobywa z wnę-
trza swojego istnienia niezwykle relewantną wartość. Charles Taylor w niej 
właśnie upatrywał źródeł jednostkowej oryginalności. Im zatem częściej sięga-
my w głąb siebie, tym dobitniej konstytuowane jest poczucie własnej auten-
tyczności. Podtrzymujemy wówczas zasadę wierności sobie, budujemy siebie 
na niepowtarzalnych formach wystąpienia wyjątkowego głosu, gdyż „głos każ-
dego z nas ma do powiedzenia coś własnego” (Taylor 2002: 35).

Obserwując i eksplikując w wypowiadanym wierszu formy społecznego 
lub indywidualnego życia znajdujące się obok lub przed fazą rynkowych (czy 
też systemowych) regulacji, poeta okazuje się szczególną anomalią w samym 
centrum biopolityki. Dzięki temu ma wyjątkową szansę doświadczenia prze-
żyć, do których te mechanizmy nie sięgają (Żylińska 2013: 209). Jest zatem 
w pewnym sensie dawcą i źródłem nowej polityki użytkowania czasu, któ-
ra może się dzięki niemu objawić jako forma oporu wobec przymusu pracy, 
na korzyść nieustająco nas zawłaszczających cudzych projektów życia. Są one 
obecne, co oczywiste, w reklamie i mediach, a bardziej subtelnie na przykład 
w obietnicach zawodowego czy społecznego awansu, w obowiązku ciągłej 
edukacji, w promocji tak zwanego osobistego rozwoju oraz rozrywce i sztuce, 
masowo konsumowanych. Refleksyjne, ale i krytyczne uczestniczenie w tych 
gotowych projektach/produktach pozwala na wykroczenie poza ich oddziały-
wanie i wejście w obszar własnej genealogii i tajemnicy, czyli na odczytywanie 
siebie w powracajacych wspomnieniach, w reakcjach ciała oraz pogłosach jed-
nostkowego kodu DNA (Bilczewski 2013: 40-43). Blisko tu do poetyckiej 
hermeneutyki afektywnej pamięci epigenetycznie mówiącej z wnętrza jednost-
kowego bios. Czytanie siebie we własnym afektywnym krajobrazie to także 
performans wierności własnej autentyczności, który z kulturą i językiem ma 
mniej wspólnego, więcej zaś z osobiście odzyskiwanym życiem i z wciąż otwar-
tym projektem Dasein (Heidegger 2009: 26).

Kolejna kwestia, która zdaje się być kluczowa dla współczesnego poety, 
umykającego przed powszechnym przymusem produkcji tekstów, wiąże się 
z refleksją nad tym, jak nie być uległym (i zarazem podległym) mainstreamo-
wym modom, jak nie stać się rezonerskim producentem siebie, jak w perfor-
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mansach afektywnych uniknąć wpisywania się w kontynuację komercyjnych 
oczekiwań wydawców, instytucji współpracujących czy też rynkowo sforma-
towanych czytelników. Wiąże się z tym także pytanie, czy ucieczka przed 
związaniem przez zekonomizowane oczekiwania artystycznej produkcji, któ-
ra z pewnych względów musi trwać i jednocześnie domaga się instytucjonal-
nego przetrwania, jest w ogóle możliwa. Warto również zastanowić się, jak 
w momencie rozpoznawania podstaw swej tożsamości nie pochylać się ku 
popularnym estetyzacjom doraźnie objaśniającym przeżywany czas.

Zrównywanie pracy i życia, jak mówi o projektach pracy artystów 
Kunst, ostatecznie odbiera sztuce krytyczny potencjał (Kunst 2016: 127). 
Twórczość, pojmowana jako sposób organizowania życia łączącego aktyw-
ność artysty z zapotrzebowaniem i funkcjonowaniem instytucji sztuki, po-
woduje przeniesienie artystycznej działalności w nieodległą przyszłość pro-
dukującą zainteresowanie zbiorowości. Widoczność pracy staje się sposobem 
na pokazywanie/odsłanianie się twórcy w jego rozmaitych społecznych, kul-
turowych, politycznych zaangażowaniach. Warto natomiast rozważyć, czy 
aby na pewno taki zajęty wytwarzaniem siebie na rzecz instytucji (galerii, 
stacji telewizyjnej, wydawnictwa) artysta jest podmiotem twórczym, którego 
w sobie i dla siebie pragniemy. Może się bowiem okazać, że jest on tylko 
jednym z wielu więźniów czasu produkcji, długu i ekonomii, tworzących 
współczesne masowe społeczeństwo.

W inny sposób sprawczy będzie natomiast trud poszukiwania mental-
nych miejsc lub lokalnych przestrzeni, w których dyskursy reprodukcji (Ben-
jamin 1975: 67-95; Bourdieu & Passeron 1990: 60-61), arbitralna przemoc 
symboliczna i przymus projektowania przyszłości w rytm ekonomicznych 
zobowiązań nie mają mocy oddziaływania. Interesującą kwestię stanowi 
również refleksja nad eksperymentalnym wytwarzaniem obszaru, w którym 
wszystko – łącznie z egzystencją / ciałem artysty – zastaje odłączone i od-
cięte od systemowego zasilania afektywnego. Otwieranie przed jednostką 
pola, w którym otoczenie zostanie wykorzystane oraz przeprogramowane do 
innej niż społecznie wystandaryzowanej aktywności, jest pośrednio formą 
wchodzenia w wymiar czasu, który objawia się – jak wskazuje za Arturem 
Rimbaudem Georges Poulet – „przede wszystkim jako śmierć samego czasu” 
(Poulet 1977: 67).
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Czas mierzony głosem

Próbą odzyskania (dla siebie i wspólnoty kulturowej) własnego czasu, zarówno 
w intymnym, jak i społecznym otoczeniu, jest omawiany tutaj cykl Wierszy 
bez tekstu. Kolejne serie mówionych utworów tego cyklu powstają już od jede-
nastu lat2. Są one poetycką formą afordatywnej3, zlokalizowanej środowisko-
wo, i maksymalistycznej aneksji okoliczności, czasu, otoczenia w absolutnie 
zindywidualizowany sposób. W pewnym zakresie to także epistemologiczna 
redukcja otaczającego świata  – epochȇ przeniesiona na poziom działania, 
umożliwiająca dramatyczno-egzystencjalny moment zapomnienia wszelkich 
ontologicznych założeń (Pieniążek 2014)  – dokonywana po to, aby w naj-
bliższym dostępnym obszarze doświadczenia, w dowolnie wybranym zakątku 
świata, w plenerze, w zaułku, na rynku, we własnym spostrzeżeniu odrodzić się 
w nowo odkrytym czasie.

Omawiana twórczość za sprzymierzeńca obiera humanistykę, która 
uznaje, że szansą na odnowienie i wzmocnienie jej kontaktu ze światem ze-
wnętrznym jest właśnie przeniesienie uwagi z tekstowych uniwersów na obszar 
afektywnych wyborów i mediatyzowanych, powstających performatywnie re-
lacji społecznych. Dlatego w prezentowanych utworach (w kontekście domi-
nujących standardów literackich wciąż dość specyficznych), autor zdecydował 
się na refleksyjny zwrot ku doświadczeniu jednostkowości, a więc głównie ku 
temu, co Hans Gumbrecht nazywa częścią realności, nastrojem jako bezpo-
średniością, jako uobecnieniem, nie zaś tekstową reprezentacją (Gumbrecht 
2012: 162-171).

Bezpośredniość ujawnianej w takiej poezji rzeczywistości to część świa-
ta, a nie teksty świata o tekstopodobnej naturze. Dostęp do nich wydaje się 
prostszy, gdy przestaje się myśleć kategoriami tekstu, dyskursu, narracji, książ-
ki (także jako produktu kultury). Należy jednak odnaleźć w sobie na tyle ko-
niecznej odwagi, aby opuścić świat spetryfikowanej semiozy i ponownie wejść 
w żywe ciało, w jego dramatyczną, afordatywnie, czyli środowiskowo, lokalnie, 
chwilowo, poddaną użyteczności, czasowo nasycaną obecność (Gibson 1977: 
70). Do takiej przygody niezbędna jest szczególnie silna afektywna energia, 
która właściwie ukierunkowana pozwala na przebicie powierzchni znaczącego 

2 Mowa tutaj o projekcie poetyckim, którego twórcą jest autor niniejszego rozdziału.
3 Autor posługuje się tutaj pojęciem afordancji Jamesa Gibsona (1977: 69-70).
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i wyjścia poza logikę semiotycznych dyskursów. Ostatecznie to właśnie przed 
i za ustabilizowanymi znaczeniami mieszkają nasze pragnienia. Być może wła-
śnie w ich pobliżu Hans Urs von Balthasar w Teodramatyce widział miejsce Wy-
darzenia (2006: 35). W tym kontekście warto w analizie procesu wydarzania 
się twórczego podmiotu sięgnąć po Heglowską koncepcję Wiedzy Absolutnej 
i form jej przekraczania (Bielik-Robson 2016: 29) – zwłaszcza w toku obser-
wacji momentu, gdy duch i umysł poety widzi własny pozór, gdy na chwilę 
dochodzi w jego świadomości do zniesienia czasu. To przygoda stricte poetyc-
ka, osiągana także, jak pisał Heidegger, w horyzoncie ekstatycznej jedności 
czasowości (Heidegger 2009: 323).

Podkreślając wagę poetyckości głosu zintegrowanego w momentalnej 
afordancji z postrzeganiem, konieczne jest przeniesienie akcentów z tego, co 
tekstowe na to, co czasowe, doświadczeniowe, bezpośrednie, zmysłowe i orga-
niczne. Dzięki przyjęciu takiej perspektywy, zwłaszcza w zakresie omawiane-
go w niniejszym rozdziale problemu, łatwiej będzie dostrzec nieoperacyjność 
kategorii tekstu, która obecnie jest bardzo szeroka i w konsekwencji niefunk-
cjonalna, także w wyniku nieustannego dołączania do niej kolejnych kultu-
rowych sygnatur i zjawisk. Mimo kolejnych zwrotów paradygmatycznych 
(poststrukturalnego, antropologicznego, etycznego, afektywnego, performa-
tywnego) w badaniach literackich termin ten wciąż posiada wysoką rangę, 
uzasadnia też stosowanie narzędzi tekstologicznych i strukturalnych. Jeśli 
można dostrzec i zrozumieć przesłanki dla utrwalania tekstocentrycznych 
ujęć kultury, widać w nich jednocześnie źródła następczych, mało odkryw-
czych wyborów metodologicznych, powiązanych a to z regułami i interesami 
rynku wydawniczego oraz zarządzania kulturą, a to z silnym wpływem filo-
logii na kształt humanistycznej refleksji i ostatecznie, dominacją w zakresie 
programowania języków teoretycznych. Warto zatem podjąć refleksję nad 
zawężeniem zakresu pojęcia tekstu, zwłaszcza ze względu na wpływ zmian 
zachodzących we współczesnej kulturze. Redefinicja tego, co uznawane jest 
za tekst, pozwoli na odróżnienie tworów klasycznie tekstowych od wykracza-
jących poza (tradycyjnie pojętą) tekstowość i zawierających w sobie znacznie 
więcej, coś, co ujawnia się w innych sferach mediatyzacji i, niemal niewi-
doczne dla badaczy skupionych na tekście, pośrednio i intuicyjnie modeluje 
zainteresowanie odbiorców.

Z tego właśnie względu prezentuje się tutaj autorską koncepcję Wierszy 
bez tekstu. Formuła odkryta w toku poetyckich aktywności twórczych, roz-
wijana w nurcie art@science, była już przedstawiana przez autora podczas ob-
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rad w gronie innych badaczy i w kilku czasopismach4. Tutaj warto podkreślić 
szczególny aspekt tej twórczości, udostępniający podmiotowi jego własny czas. 
Wiersze bez tekstu zbliżają się do źródeł afektu i doświadczenia poetyckiego, któ-
re w aktach twórczych całkowicie zawłaszcza jednostkowość autora i zarazem 
postrzeganie przez niego świata. Należy też wskazać na gatunkową graniczność 
tak powstającej i utrwalanej poezji, której wymiary nie podlegają redukcji do 
tekstu. W przywołanych poniżej przykładach odsłania się także afordatywny, 
głosowy, przestrzenny, relacyjny i afektywny sposób powstawania tego cyklu. 

Wpisując się w nurt refleksji art@science, ów projekt łączy w sobie naukę 
z twórczością. Sygnalizując sposób powstawania autorskiego wiersza bez tekstu 
trzeba zatem wykazać różnicę pomiędzy narastającą w zindywidualizowanym 
horyzoncie czasu liryczną afordancją oraz, tworzonym zdecydowanie inaczej, 
tradycyjnym tekstem poetyckim. Świadome i krytyczne zderzenie tych dwóch 
artystycznych technik prowadzi do inspirujących wniosków na temat percepcji 
artystycznej i jej związku (lub jego braku) z tekstowo wypracowaną dykcją po-
etycką, kompozycją i stylem zdania, a pośrednio z tradycją literacką. Nagranie 
dźwiękowe wiersza bez tekstu demonstruje przy tym odmienne ontologiczne 
ugruntowanie tradycyjnego zapisu wiersza oraz omawianych tutaj utworów. 

W procesie zmysłowej obserwacji płynącego splotu doznań ważne jest 
aktywizowanie działań poetyckich dalece wykraczających poza notowanie 
i pisanie tekstu. Istotne jest tutaj jednostkowo przeżywane i obserwowane od 
wewnątrz wydarzanie się własnej czasowości. Niepowtarzalność wydarzenia 
myślenia, które omawiał między innymi Alain Badiou, pozwala wskazać na 
specyfikę takiej twórczości. Wzmacniana jest ona także przez dodatkowe kre-
acyjne możliwości uzyskiwane przez człowieka połączonego z technologią, na 
przykład przez motocykl szosowy lub enduro, zmieniającą się percepcję, pręd-
kość poruszania się, rozmaite formy przekraczania nowoczesnych i przestrzen-
nych granic. Rekonfiguracja semiotyczno-zmysłowych kanałów doznawania 
świata z udziałem narzędzi do obsługi spersonalizowanych technologii (pojaz-
dy, smartfony, aplikacje geolokalizacyjne, motocyklowe ochronne akcesoria, 
etc.) skutkuje wejściem w obszar zupełnie nowych doświadczeń post-ludzkie-
go lub transhumanistycznego podmiotu. W kontekście geopoetyki, przy po-
głębieniu tych badań, można pokazać, jak przestrzennie uaktywniona energia 

4 Więcej na ten temat znajduje się w publikacjach autora (Pieniążek 2015: 155-168; Pie-
niążek 2017: 33-50) oraz w wywiadzie Marcina Kani z autorem (2016: 61-72).
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poetyckiego pragnienia staje się dla twórczego podmiotu wszystkim, czyli, 
jak całkowicie ogarnia horyzont jego istnienia. Uchwycone w nagraniach 
momenty owych praktyk pozwalają obserwować fascynujące zjawisko afek-
tywnego anektowania rzeczywistości. Gdy ucieleśniona poezja (performa-
tywnie korporalizując mowę i postrzeganie) zaczyna dominować w przestrze-
ni doświadczenia, kiedy granice rzeczywistości projektuje wyłącznie poetycki 
afekt, tracą wówczas na znaczeniu wszelkie uprzednie kategorie geograficzne, 
polityczne (granice), języki, lęki, zasady lub uprzedzenia. Jest to moment 
„kwestionowania samego siebie” (Bataille 1998: 68), podobny do ekstazy, 
włączającej jednostkę w kosmos energii i transmedialnych oddziaływań, któ-
rą omawiano także w odniesieniu do filozofii Fryderyka Nietzschego:

Doświadczenie transgresywne jako doświadczenie-w-rozproszeniu, lub inaczej 
jako autorefleksyjność rozproszenia, stanowi powtórzenie owo rozproszenie nie-
ustannie generujące, powtórzenie różnicy syntetyzujące doświadczenie z żywio-
łem twórczym. Ów żywioł rozbijający podmiotowość, eliminujący subiektywność 
i przekraczający indywiduum, odnosi doświadczanie do tego, co bezkresne, po-
zbawione początku i jakichś stałych wyróżnionych punktów odniesień, sytuuje 
je w przestrzeni nieskończonego przekraczania granic ku temu, co bezgraniczne 
jako samemu przekraczaniu. Jako to, co ponadindywidualne i pozaprzedstawie-
niowe, odsyła on doświadczenie w sferę kosmologiczną o charakterze mistycznym. 
Tak pojmowane doświadczenie mistyczne staje się możliwe poprzez profanację 
wszelkich podstaw, najwyższych zasad, własnej tożsamości, w otwarciu mrocznego 
sacrum tworzenia (Wroński 2007: 89).

Czas dzieje się wówczas w horyzoncie osobistego przeżycia, staje się 
pulsacją doznań, smaków, zapachów, widoków, mobilnie dostępnych stron 
www, muzyki dostępnej w sieci, wysokich lub niskich dźwięków wibrują-
cego silnika napełniającego echem samodzielnie wytyczane drogi. Zmien-
ność chwil przestaje być kojarzona z zegarem, jest raczej odliczana ciągami 
kolejnych ulic albo rytmem migotania miejskich i nagle pojawiających się 
leśnych pejzaży, odmierza się ją w zapachach i klimacie miejsca, wydarza się 
w formule biotechnologicznego doświadczenia, na pograniczu absolutnego 
ryzyka i jego przekroczenia.
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Przestrzenny perfomer wyłącza czas, zamieszkuje mit

W zmodyfikowanej wrażliwości poetyckiej, nie będącej ukierunkowaniem ani 
na tekst, ani na quasi-tekstowe notatki, poeta przeobraża się w odważnego eks-
ploratora doświadczenia. W procesie twórczym, napędzanym afektywnie, staje 
się integralnym związkiem ciała, techniki, technologii i umiejętności, połączo-
nych z żywym pragnieniem nowego doświadczenia. To poetycki performer 
w dynamicznym splocie ciała, rejestratorów audio-wideo oraz stu czterdziestu 
kilogramów motocyklowego wibrującego metalu, unoszony przez autostrady, 
drogi i ścieżki, przez oddźwięki wybranego krajobrazu. Taki poeta zabiera swoje 
ciało razem z funkcjonalną technologią w pejzaże siebie i własnych doznań, 
wychodzi poza granice znaków i znaczeń nowoczesności. Ciało i jego percepcyj-
ne ekstensje stają się wydarzeniem, także wydarzeniem poezji. W omawianym 
badaniu zostało poddane zachowanie poetyckiego performera zintegrowanego 
poprzez szybki motocykl z technologią mobilną i krajobrazem.

Wytworzony w ten sposób transhumanistyczny podmiot dzięki swojemu 
technologicznie rozszerzonemu ciału dosłownie czuje falowanie wzgórz, odle-
głości mierzy w minutach, przestrzeń czyni swą spersonalizowaną somatyczną 
częścią. Poeta staje się wypowiadającą siebie przestrzenią, poprzez wydarzanie 
się na społecznej scenie w ruchu, wśród dróg, na wzgórzach, w miastach oraz 
w późniejszych prezentacjach / odgrywaniach własnych doświadczeń włącza 
w nią innych – niczym interfejs. W tak projektowanym i doświadczanym cza-
sie nagła relokacja w krajobrazie odbiera władzę nowoczesnym tekstom / gra-
nicom. Poetycki performer przestaje być więźniem nowoczesnych semiotyk 
i ich referencji, sytuujących go w przestrzeni racjonalizmu podtrzymywanego 
autorytetem instytucji i fundującej je kultury. Wytwarza i zamieszkuje świat, 
który staje się definiującym go mitem.

Warto przy tym podkreślić, że taki poeta, mimo że odkrywa „wszyst-
ko dla wszystkich”, ryzykując dosłownie wszystkim (zarówno w planie egzy-
stencjalnym, jak i naukowym), jest najbardziej samotnym wśród twórców, 
zdany bowiem tylko na siebie, staje się wrogiem obowiązujących pragmatyk, 
zinstytucjonalizowanych praw i logik. Oddycha niejako innym powietrzem, 
wchodzi w swoją atmosferę afektywną, której uprzednio nie wytworzyły żadne 
nowoczesne i instytucjonalne maszyny znaczącego. Taki ponowoczesny poeta 
jest architektem swego „miasta” i jego wszechobecnej przestrzeni, którą wozi 
ze sobą jako transgeograficzną mapę, zamienianą w przenośne lub rozciągłe 
terytorium (Sloterdijk 2011: 94).
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Ubiegłoroczny poetycki eksperyment pozwolił autorowi zaobserwować, 
jak motocyklowe przekraczanie Alp podczas jednego dnia, w czasie jedenastogo-
dzinnego przejazdu spod Krakowa do Wenecji, otwiera umysł na inne pojmo-
wanie ludzkiej cielesności. Taki technoperformans umożliwia bowiem dokona-
nie wewnętrznej przemiany z kartezjańskiego cogito w, stającą się częścią płynnej 
przestrzenności, wielozmysłową procesualność. Dotknięcie i objęcie Europy 
wszystkimi zmysłami w jednym, a zarazem jednodniowym (skoncentrowanym 
na tysiąckilometrowej drodze) akcie percepcji, możliwe jest tylko w czasie prze-
jazdu jednośladem. Samotny motocyklowy maraton pozwala na wyznaczanie 
i rozpoznawanie w ściśle dotykalny (taktylny) sposób granic kultur i języków, za-
pachów, smaków i nawierzchni dróg, zmieniających się równie szybko, jak pogo-
da i temperatura powietrza, jak położenia słońca i cienia na drodze. Odsłonięte 
na czas i przestrzeń, prędkość i powietrze ciało umożliwia bezpośrednie inkorpo-
rowanie tego, co zwykle jest opisywane jako obce, inne, dalekie, jako produkt tu-
rystyczny, jako miejsca predefiniowane politycznie lub ekonomicznie. Ruch taki 
pozwala odnawiać formę doświadczenia jako badania, dociekania, poszukiwania 
w czasie, jako rekonfigurowania siebie w procesie, który dla Herodota i umysłów 
przednowoczesnych stanowił część pisanej sobą (dziś przecież zupełnie inaczej 
konceptualizowanej) historii (Koselleck 2012: 22).

Współczesne, samodzielne motocyklowe przemykanie przez kolejne kraje 
Europy przypomina raczej kosmiczny lot w nieznane niż wycieczkę konsumenta 
kultury ku miejscom pełnym spreparowanych produktów turystycznych. Owo 
gwałtowne kolonizowanie zmysłami tego, co wcześniej było wyprodukowaną 
reprezentacją obrazowo-tekstową, wiedzą symboliczną lub czystą fantazją, to 
transformowanie siebie w rozwibrowany afekt przenikający przestrzenie, otwar-
cie się na zapachy, smaki zmieniających się kultur w mijanych miastach, górach 
i przysiółkach.

Bezkompromisowe otwarcie na afektywną transgresję umożliwia wyjście 
z domu o poranku, by bez żadnych przygotowań do dalekiej podróży nagle prze-
pisać bądź też zrekonfigurować w swoich wyobrażeniach rozległy obszar Europy. 
Otwierając się na takie emocjonalne wezwanie i biotechnologiczne wyzwanie, 
w trwającym nieco ponad dziesięć godzin przekraczaniu granic państw, ale także 
przekraczaniu granic czasu zwykle przeznaczanego na tego typu podróże, moż-
na wieczorem stanąć chociażby przed bramą zamku we włoskim Duino, przed 
drzwiami pokoju Rainera Marii Rilkego, w zamkowej bibliotece, przy fortepia-
nie z czasów gościny poety w tym obiekcie, we wnętrzach salonu, gdzie kolekcja 
skrzypiec łączy się ze znanymi motywami muzycznymi w Elegiach duinejskich. 
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Takie przestrzenne, w pewnym sensie pozaczasowe, zmityzowane i somatycz-
ne doświadczenie kultur europejskich pozwala swobodnie odnajdywać niemal 
przed własnym domem wszystko, co jest w nich dla nas cenne5.

Afekt i technologia, sprzężone w poetyckim marzeniu, likwidują mentalne 
i fizyczne granice. Gdy wjeżdża się z podkrakowskiego domu do Padwy, a po-
tem na Istrię czy w Alpy, które na obrazach w muzeach Wenecji rzeczywiście 
są niebieskie, tak samo jak widziane kilka godzin wcześniej z przełęczy między 
Austrią a Słowenią, wewnętrznym uchem można usłyszeć pękanie tysięcy liter, 
kształtujących wyobrażenia o takich podróżach i obawy, jakie one budzą. Men-
talny zmysł pozwala wówczas obserwować rozsypywanie się długich ciągów zdań 
mówiących o kulturowych granicach wprost w przydrożny pył. Gdy mając jesz-
cze w ustach smak domowej kawy stoi się i nasłuchuje morza na tarasie, gdzie 
powstały Elegie duinejskie, z widokiem na stare Duino, poczucie bycia ponad 
przestrzeniami i czasem zdobywa przewagę nad resztkami nawyków stabilizu-
jącego rzeczywistość racjonalizmu (czyli także z wolna odchodzącego nowocze-
snego porządku), każącego czytać świat z gotowych narracji, utrwalonych map 
i nazw oddzielonych językami i granicami. 

Technologiczny i poetycki, całościowo angażujący artystę twórczy perfor-
mans pozwala na zmysłowe odczucie zamieszkiwania wspólnych europejskich 
mitów, pozwala stanąć w miejscu, gdzie tak sto, jak i dwa tysiące lat temu 
powstawały wciąż poruszające i inspirujące pragnienia. To moment głębokiego 
potwierdzenia wspólnoty środkowoeuropejskiej ze źródłowością poezji i kul-
tury klasycznej. Pozornie odległa przestrzeń, właśnie jak we wspomnianym do-
świadczeniu, okazuje się intymna i bliska. Zostaje zdobyta w gwałtownym mo-
mencie przestrzenno-czasowej transgresji i całkowicie oswojona. Tego rodzaju 
spersonalizowane terytorium pozwala narodzić się czasowi wyznaczanemu od 
kolejnego początku, w swoistej metadyskursywnej pauzie, w której nagle od-
słania się nowa miara istnienia. Wówczas czas mierzy się ilością spostrzeżeń, 
nagłością pragnień i spojrzeń pociągających za sobą głos w ślad za płynącymi 
w przestrzeni afordancjami. 

Aby taki ciąg chwil uczynić własnym, trzeba fizycznie być w wybranym 
miejscu, trzeba odcisnąć swój ślad w krajobrazie, należy zmysłowo, przestrzen-
nie umocować się w danym adresie, odczuć własną temporalną i rozległą obec-

5 Mimowolnie przychodzi na myśl Rodzinna Europa Czesława Miłosza, mimo odmiennego 
medium użytego w omawianym tutaj projekcie.
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ność. Napięcie uwagi i afekt, wiodący poetyckiego performera z Polski ku 
wybrzeżom Adriatyku drogami mijanych państw, redukuje wywożony z kraju 
lokalny czas i stwarza nowy, by – rekreując mit artysty – odnawiać kontakt 
z realnością obszaru zdobywanego całym sobą dla siebie.

W tak przemierzanej czasoprzestrzeni własny głos przychodzi do poety 
jak zdziwienie samym istnieniem, jak pytanie, jak rozwijająca się ścieżka pro-
wadząca do bram następnej przygodności. Ten głos nie komunikuje czegoś 
o świecie, nie podąża za słowami służącymi sile reprezentacji (mimesis), lecz 
okazuje się wraz z oddechem i pauzami owym dostępnym i udostępniają-
cym się światem. Wypowiadane głoski wyruszają sprzed twarzy twórcy ni-
czym posłańcy idący przez powietrze, są gestem wyprowadzania „siebie przed 
siebie”, pełnią zadanie sondy dla mówiącego i nasłuchującego spojrzenia, 
wracają z najbliższego „kosmosu” z nowymi, często zaskakującymi artystę, 
zdaniami. Gdy pojawia się głos, razem z nim poeta próbuje się dowiedzieć, 
gdzie jest i kim jest teraz. Czyli to właśnie w wypowiedzeniu i nadążającym 
za nim zdarzeniami dzieje się czas lirycznego performera:

Mówimy już wówczas nie o świadomości jako tożsamości i obecności, lecz o świa-
domości poza tożsamością i nietożsamością, rozpraszającej się i w rozpraszaniu tym 
uzyskującą żywość. Przyszłość stanowi to, co niedostępne świadomości i nigdy nie 
udostępnione, a co nadaje jej kształt jako ciągłe rozpadanie się w nieświadome, sta-
nowiąc jednocześnie przy tym tworzenie się jej przypadku (Wroński 2007: 88-89).

Cytowany filozof, analizując koncepcję twórczości Fryderyka Nietz-
schego, wskazuje na podmiotowość transgresyjną, zupełnie odmienną od 
(wciąż bardzo silnie obecnej w kulturze) pozytywistycznej, stabilnej wizji 
tożsamości człowieka. Performatywność omawianego aktu poetyckiego ce-
chuje podobny związek świadomości z żywiołem twórczym, nieustannie 
różnicującym tożsamość mówiącego. Wiersz bez tekstu wypowiadany w naj-
bliższą przestrzeń zamienia się w nadchodzącą przyszłość, jest realizowany 
w miejscach oswajanych głosem, na obszarze na nowo zabudowanym zdoby-
tym swoim czasem. 

Na tym etapie procesu twórczego poeta o tekście wiersza nie myśli 
w ogóle. Do jakichkolwiek zewnętrznych form notacji jest jeszcze bardzo 
daleko. W tym stadium twórca raczej słucha tego, co mówi on sam i jego 
świat. Odnajduje się w swoim czasie, afekt kieruje go na to, co jest jego 
własną rzeczywistością. Póki otoczenie i nieco odleglejsze przestrzenie nie 
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przeszkadzają w rozwijaniu się procesu twórczego, poeta rozrasta się w tym 
doświadczeniu, czerpiąc z niego – jak z nagle odnalezionego źródła – własne 
trwanie i własny czas.

Postzapis takiego wiersza bez tekstu (czyli utwór spisany według nagra-
nia dźwiękowego) nie musi zaistnieć. Powstaje rzadko, jako bardzo proble-
matyczny efekt ponownego wsłuchiwania się w siebie po fakcie performatyw-
nego światoodczucia. Nie jest bowiem do niczego potrzebny. Tekstowy zapis 
to odpad, wypełniony literami śmieć wydarzenia, resztka, niechętnie rzucana 
w obieg kultury, bo dołączana do innych tekstów powstałych przecież w zu-
pełnie odwrotnym procesie wytwarzania: ku tekstowi, jako głównemu zmer-
kantylizowanemu celowi i produktowi kulturowemu (nawet jeśli następczo 
będącego podstawą do wytworzenia na przykład audiobooka).

Autor omawianego projektu bardzo rzadko widzi potrzebę powstania rę-
kopiśmiennego lub drukowanego zapisu nagranego na żywo (liveness) wiersza 
bez tekstu, zapisu nota bene niewolnego od normatywnych poprawek i do-
stosowań do estetycznej formy współczesnego wiersza. Prezentowany poniżej 
utwór, zapisany i zredagowany na podstawie wiersza bez tekstu, jest swoistym 
wyjątkiem, zostało w nim bowiem wyeksponowane na potrzeby naukowe to, 
co powinno pozostać plikiem dźwiękowym zawierającym głos i od-głosy oto-
czenia6. Ponieważ taki tekst to swoisty produkt uboczny i zapisany przy okazji 
transmedialnej prezentacji tego wiersza bez tekstu w prowadzonym przez au-
tora Klubie Literackim7, nie jest tutaj traktowany jako pełnoprawny utwór 
literacki. Jak wynika z porównania głosu i rękopisu (również przecież formy 
postzapisu), poeta, wchodząc w rolę redaktora, z niemałym trudem usiłował 

6 Publikacja skanów postrękopisów oraz plików dźwiękowych nie jest tutaj możliwa. Warto 
więc niejako na marginesie zauważyć, że powtarzające się od kilku lat problemy z dźwię-
kową prezentacją Wierszy bez tekstu (czy to w artystycznej, czy naukowej formule) wprost 
dowodzą dominacji tekstocentrycznego paradygmatu w refleksji humanistycznej. Także 
połączenie analizy zapisu dźwiękowego z tekstem naukowym wciąż jest na konferencjach 
naukowych traktowane jako ekstrawagancja, zaś niemożność zapewnienia odpowiednie-
go nagłośnienia dla takich prezentacji, jak potwierdzają doświadczenia autora, wynika 
przede wszystkim z niedoceniania rangi tego, co wydarzeniowe, czasowe, niepowtarzal-
ne, co jest wciąż usuwane w cień przez wystandaryzowane tekstowe zapisy lub prezenta-
cje. To, co najbardziej naoczne, dziejące się obok nas w naszym czasie i przestrzeni wciąż 
jest semantycznie puste, wydziedziczone z historii i tym samym z (nadal wymagającej 
utekstowienia) wiedzy o świecie (Koselleck 2012: 69).

7 Spotkania odbywają się cyklicznie, w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu (Klub Literacki MOK 2017).
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przełożyć mowę na tekst. To, co najłatwiejsze do zapisania, czyli słowa, zostały 
przez autora spójnie skompilowane. Czyli dokonując dość prostej wstecznej 
remediacji (Bolter 2014: 39) mimowolnie wyrzucił z dzieła to wszystko, co nie 
mieściło się w znakowym systemie pisma, a co stanowiło immanentną część 
obecności twórcy w obszarze głosu (Dolar 2006: 55). W toku komputerowej 
edycji powstała oczyszczona z poprawek, ostateczna wersja językowa, ale nie 
jest to nawet zarys pierwotnego wiersza, bo to nie na tekście został osnuty cen-
tralny korpus doświadczenia. Poniżej można zapoznać się z tym, co pozostało 
w zapisie:

Pośrodku

skryty za grubym pniem sosny podlewałem jesienne drzewo
nie chciałem żeby zobaczył mnie sąsiad
rozglądałem się nerwowo czy aby ktoś nie nadchodzi przysypaną liśćmi ścieżką
czy ktoś nie wynurza się z mgły w której nie widać dalej niż na odległość
ściszonego głosu

nagle 
w tym nasłuchiwaniu uderzył mnie
łomot staczających się po nagich gałęziach płatków rdzy
pęknięte niebo sypało czerwonym śniegiem

ledwie powiew zachwiał którąś z topoli i brzóz
zdawało mi się że tłumy gości zmierzają w moją stronę

chyba słyszałem wiwaty na moją cześć
łapałem spadające cicho listy miłosne

tak
stałem pośrodku
z zakochaną we mnie jesienią

Pozostał tekst respektujący podstawowe zasady kompozycyjne i styli-
styczne gatunku. Nie jest on jednak utworem, który można by opublikować 
w tomiku poetyckim jako skończony rezultat pracy artystycznej. Aby bo-
wiem przekazać to, co w medialnym zapisie doświadczenia twórczego zostało 
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poza tekstem, czyli to, co działo się realnie, w ścisłym czasie wydarzania 
się wiersza, co zupełnie dla tekstu jest nieuchwytne lub nieinteresujące, po-
trzebny byłby nowy transmedialny nośnik łączący głos, geolokalizację, zdję-
cia, filmy, realne otoczenie. Do takiego celu posłużyć by mogła specjalna 
aplikacja włączająca doświadczenie poetyckie w rzeczywistość rozszerzoną 
i udostępniająca ją w pozatekstowych notacjach (na przykład w technologii 
Augmented Reality). Dopiero wówczas udałoby się odsłonić moc poetyc-
kiego słowa rodzącego się z momentu tu i teraz, z chwili i okoliczności, 
które – zaskakując podmiot, dotykając go w całej racjonalnej i sensorycznej 
skali – pozwalają mu stwarzać siebie wciąż na nowo.

Ku nowej formie prezentacji / rozgrywania poezji

W komputerowych plikach autor przechowuje ponad 4000 wierszy bez tek-
stu, podobnych do utworu omówionego powyżej. Powstawały one regular-
nie – niemal codziennie – w latach 2007-2019. W ich brzmieniu obecny 
jest dźwiękowy i afektywny krajobraz każdego odwiedzonego miejsca, chwile 
uchwycone w domu albo w ogrodzie, w czasie rowerowych lub dalszych mo-
tocyklowych wypraw. Można w nich usłyszeć realne odgłosy miast, nadbrze-
ży, odludnych przestrzeni – od Bałtyku po Morze Czerwone, od Polski po 
Persję i tereny antycznej Grecji.

Projektowana „książka” poetycka w technologii AR mogłaby być ro-
dzajem interfejsu dołączającego „czytelnika” do tych głosowo i przestrzennie 
zbudowanych afektywnych wysp czasu. Zrealizowana w technologii rzeczy-
wistości rozszerzonej, służyłaby do wprowadzania odbiorcy w przestrzeń, 
w którą mógłby wejść wraz z głosem poetyckiej obecności, aby razem z nim 
wypowiadać odwiedzane krajobrazy i w pełni realnie w nich zamieszkać. 
Niemniej trudności z opublikowaniem tego typu książki / aplikacji AR do-
wodzą, że przemysł kulturowy8 nie jest zainteresowany spotkaniem poety 

8 Przeprowadzone przez autora w ostatnich latach rozmowy z wydawnictwami publi-
kującymi poezję (między innymi z Wydawnictwem Znak i Wydawnictwem Literackim) 
wyraźnie pokazały niewspółmierność prezentowanej tu koncepcji książki z dominują-
cymi obecnie standardami tworzenia i publikacji tekstów poetyckich. Na propozycję 
współrealizowania projektu nie odpowiedziała Korporacja Ha!art, także dla krakowskie-
go Wydziału Kultury wersja uproszczona książki AR (bez tekstu, a z dołączonymi zapi-
sami głosowymi dostępnymi przez kody QR lub dysk zewnętrzny) nie nadawała się do 
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i czytelnika w jednostkowym czasie wydarzenia uprzednio nieutekstowio-
nym. Wiele wskazuje więc na to, że w naszym czasie wciąż mało jest miejsca 
na prawdziwy czas.

włączenia w program Nocy Poezji 2017. Interesujące jest, że w ramach tego programu 
powstała aplikacja sygnowana przez Ha!art, próbująca przełożyć na język technologii 
Beacony i smartfona poemat rozkwitający Tadeusza Peipera, zaprezentowano wów-
czas także autorskie multimedialne prezentacje poezji liberackiej Zenona Fajfera. Od-
słania to problem ułatwionej obecności w polu kulturalnym uprzednio sformatowanych 
dla dystrybucji i sprzedaży form literackich oraz pokazuje strategię ochrony własnego 
pola kulturowego przez głównych dystrybutorów tekstów (Jankowicz 2014: 63). 
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Praktyki i strategie zyskiwania widzialności 
w autobiograficznym pisarstwie Afroniemców — 
wspomnienia, relacje, przypadki

AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ

Uchwycenie zjawiska kształtowania się tożsamości afroniemieckiej w zde-
rzeniu z rasizmem i opresją utrudnia fakt, że nieznaczna liczba przebywają-
cych przed wojną na terenie Niemiec osób pochodzenia afrykańskiego nie 
wytworzyła określonej wspólnoty, a zarazem nie postrzegała samych siebie 
jako części tej znaczącej mniejszości społeczeństwa niemieckiego (Lusane 
2002: 32-33). Odrębność oraz niepowtarzalność ich indywidualnych do-
świadczeń skutkowała zróżnicowaniem form oporu podejmowanego wobec 
rasistowskiego dyskursu (Opitz, Oguntoye & Schultz 1992: 56-76). Wy-
chodząc z założenia, że podmiot nie musi przyjąć tożsamości narzucanej 
mu w dyskursie dominującym, warto zastanowić się nad sposobami, dzięki 
którym stało się możliwe zaistnienie subwersywnej tożsamości w obrębie 
wspólnoty politycznej opartej na dyskryminacji i wykluczeniu. W sukurs 
przychodzi tu teoria Jacquesa Rancière’a, zgodnie z którą podmiot nie po-
przedza podejmowanej przez siebie walki, lecz wyłania się w niej (Rancière 
2008: 19). Badanie mechanizmów i dynamiki afroniemieckiej pamięci sta-
ło się możliwe dzięki pojawieniu się autobiograficznego pisarstwa czarnych 
Niemców pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Ich losy dopiero od 
niedawna stanowią przedmiot zainteresowania historyków, a koncentrują 
się zaś przede wszystkim na okresie drugiej wojny światowej. Doświadcze-
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nie czarnoskórych obywateli Niemiec jest analizowane zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w Niemczech.

Jednym z przełomowych tekstów wprowadzających historię ciemnoskó-
rej mniejszości do dyskusji o Holocauście było dzieło Reinera Pommerina 
Sterilisierung der Rheinlandbastarde. Das Schicksal einer farbigen deutschen 
Minderheit 1918-1937 (Sterylizacja nadreńskich bękartów. Los czarnej mniej-
szości niemieckiej 1918-1937) (Pommerin 1979), w którym po raz pierwszy 
poruszono kwestię przeprowadzonej przez nazistów sterylizacji tak zwanych 
nadreńskich bękartów, czyli dzieci kolonialnych żołnierzy francuskich sta-
cjonujących na terenach Nadrenii na początku lat dwudziestych. Z zupełnie 
innej perspektywy pisana była o kilka lat późniejsza praca Farbe Bekennen. 
Afro-deutsche Frauen auf den Spuren iherer Geschichte (Pokazując kolor. Afro-
niemki w poszukiwaniu własnej historii) (Opitz, Oguntoye & Schultz 1992), 
w której opublikowano wywiady z czarnoskórymi Niemkami. Rozmowy 
miały na celu przedstawienie doświadczenia niebiałych kobiet zamieszku-
jących Niemcy od pierwszej dekady aż po lata osiemdziesiąte XX wieku. 
Wśród nich znalazła się między innymi relacja dwóch sióstr – Doris Reiprich 
oraz Eriki Ngambi Ul Kuo – które przeżyły drugą wojnę światową w Gdań-
sku. Jednocześnie Farbe Bekennen stanowiło pierwszą próbę oddania głosu 
czarnoskórym kobietom, grupie, która zmagała się z wykluczeniem i dyskry-
minacją jeszcze przez wiele lat po wojnie. 

Z kolei Tina Campt w pracy Other Germans. Black Germans and the 
Politics of Race, Gender, and Memory in the Third Reich (Czarni Niemcy: po-
lityka rasy, płeć oraz pamięć w Trzeciej Rzeszy) zwróciła szczególną uwagę na 
ambiwalentny stosunek części Afroniemców do polityki Trzeciej Rzeszy  – 
cechowało ich bowiem silne przywiązanie do kultury i wartości uznawa-
nych za niemieckie (Campt 2004: 8-10). Badaczka przeprowadziła wywiady 
z Hansem Hauckiem oraz Fasią Jansen. W powstaniu zapisów autobiogra-
ficznych wśród mniejszości, do której należeli, kluczowe znaczenie odegrały 
stowarzyszenia oraz organizacje zrzeszające osoby czarnoskóre. Przełomo-
wym momentem dla organizacji takich jak Initiative Schwarze Menschen 
in Deutschland (w skrócie: ISD) czy Schwarze Frauen in Deutschland (da-
lej skrótowo: ADEFRA), kształtujących się w połowie lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, był upadek muru berlińskiego, który połączył Afroniem-
ców z Niemiec Wschodnich i Zachodnich oraz umożliwił swobodne kon-
takty z zamieszkującymi inne kraje (zwłaszcza Stany Zjednoczone) osobami 
pochodzenia afrykańskiego. Po roku 1989, kiedy zaczęto przywracać pamięć 
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o historii ciemnoskórej mniejszości w Niemczech, jej przedstawiciele zaczęli 
zabierać głos i opowiadać o doświadczeniu życia w społeczeństwie, w którym 
ciągle byli traktowani jak inni bądź obcy1.

Zapisywanie siebie. Autobiografie i wspomnienia czarnoskórych Niemców

Pierwsze wspomnienia Afroniemców zostały opublikowane w 1986 roku 
i obejmowały relacje kobiet mieszkających w Niemczech od początku ubiegłe-
go wieku aż do lat osiemdziesiątych. Publikacja była pokłosiem rozmów prze-
prowadzonych przez trzy działaczki związane z ADEFRĄ, a zarazem pierwsze 
badaczki historii Afroniemców: May Opitz, Katharinę Oguntoye oraz Dag-
mar Schulz. Sformułowanie „farbe bekennen”, które autorki wybrały na tytuł 
dzieła, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „puszczenie farby”. Może być to 
rozumiane zarówno jako przyznanie się do czegoś, jak i nie w pełni kontro-
lowane opowiedzenie o czymś. „Puszczenie farby”, czy mówiąc inaczej „po-
kazanie koloru”, stanowi jednocześnie metaforę zjawiska pisania i wydawania 
autobiografii na gruncie niemieckim, które nastąpiło wkrótce po publikacji 
przygotowanej przez wymienione feministki. Ze względu na indywidualne 
losy Afroniemców, niektóre ze wspomnień pisane były po angielsku i wyda-
wane w Stanach Zjednoczonych. Do najważniejszych zapisów autobiograficz-
nych ich autorstwa należą dzieła Deutsch sein und Schwarz dazu (Być czarnym i 
Niemcem) Theodora Wonji Michaela (2013), Daheim Unterwegs. Ein deutsches 
Leben (W drodze do domu. Niemieckie życie) Iki Hügel-Marshall (2008) oraz 
Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich 
Niemczech Hansa-Jürgena Massaquoia (2016).

Wymienione publikacje połączyło pragnienie tego, co metaforycznie 
można określić właśnie jako pokazanie koloru, a więc chęć opowiedzenia o do-
świadczeniu bycia czarnym Niemcem. Głównym celem twórców było opisanie 
losów wskazanej mniejszości zarówno pod rządami Hitlera, jak i w okresie 
powojennym, również niewolnym od uprzedzeń, rasizmu i przemocy wobec 

1 Pojęcia: „obcy”, „inny”/„Inny”, choć nietożsame, często traktowane są wymiennie 
i wykorzystywane przede wszystkim w naukach społecznych i humanistycznych. Wśród 
istotnych prac wprowadzających i wyzyskujących te terminy należy wymienić publika-
cje Floriana Znanieckiego (1990), Georga Simmela (1975: 228-229), Benedicta Ander-
sona (2007) oraz Arjuna Appanduraia (2009).
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obywateli o innym niż biały kolorze skóry. Na tym jednak podobieństwa się 
kończą. Jest tak nie tylko ze względu na nieporównywalność i wyjątkowość 
każdej z poszczególnych opowiadanych historii, lecz także w wyniku obranych 
przez ich autorów odmiennych strategii narracyjnych, które skłaniają czytelni-
ków do refleksji nad heterogenicznością autobiografii per se.

Pisanie autobiograficzne – między autoprezentacją a autofikcją.
Perspektywy literaturoznawcze

Belgijski literaturoznawca Paul de Man opisując trudności związane z teorią au-
tobiografii, zaproponował, aby zrezygnować z traktowania jej jako gatunku lite-
rackiego (de Man 1998: 1). Jak stwierdził, znalezienie odpowiedniej definicji nie 
tylko nastręcza wielu trudności, lecz nierzadko uniemożliwia twórczą lekturę dzieł 
autobiograficznych. Za szczególnie interesujące uznał on teksty z pogranicza fikcji 
i autobiografii zaburzające prosty podział na literaturę i intymistykę. Jak zauważył:

Utwory autobiograficzne zdają się przechodzić niepostrzeżenie w inne, zbliżone, 
a nawet zupełnie odmienne gatunki i, co jest może najbardziej wymowne, rozwa-
żania, w których wychodzi się od pojęcia gatunku, mające niekiedy […] wartość 
heurystyczną w wypadku tragedii czy powieści, są niepokojąco jałowe, gdy w grę 
wchodzi autobiografia (de Man 1998: 2).

W tym świetle autobiografia okazuje się polifonicznym tekstem, którego 
podstawową cechą jest swobodne łączenie i mieszanie wielu gatunków literac-
kich, co zbliża ją do gatunków zmąconych, analizowanych przez Clifforda Geer-
tza (1990: 113-130). Kolejnym istotnym problemem – sygnalizowanym przez 
de Mana – była próba wyznaczenia jasnej granicy między autonarracją a fikcją. 
Z kolei w klasycznej już interpretacji Philippe Lejeune tryb referencjalności opo-
wieści o samym sobie definiował jako tożsamość autora z narratorem, następnie 
zaś ich obu z bohaterem. Zgodność trzech głównych aktorów tekstu francuski 
badacz nazwał właśnie paktem autobiograficznym (Lejeune 1975: 31-40). O ile 
imię własne autora – nazwisko i sygnatura – ściśle określają narratora, o tyle 
odchylenia od rzeczywistości nie mają wpływu na uznanie dzieła za zgodne lub 
niezgodne z prawdą. O prawdziwości tekstu z zakresu intymistyki zaświadcza 
bowiem to, czy konkretny podmiot piszący (określony przez własną sygnaturę) 
jest źródłem ewentualnych zmyśleń, czy też nie. 
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De Man stwierdził jednak ponadto, że w interpretacji Lejeune’a przy-
jęto założenie o życiu jako czymś zewnętrznym wobec tekstu, pozostającym 
podstawowym punktem odniesienia autobiografa. To właśnie doświadcze-
nie piszącego/piszącej stwarza tekst autobiograficzny. Belgijski badacz zapy-
tał jednak, co dla rozumienia autobiografii zmienia odwrócenie takiej za-
leżności:

Zakładamy, że życie rodzi autobiografię, tak jak jakiś czyn rodzi skutki; czyż nie mo-
żemy przyjąć – jako równie uzasadnionego – założenia, że przedsięwzięcie autobio-
graficzne może samo tworzyć życie, decydować o nim i że wszystko, co autor czyni, 
podyktowane jest technicznymi wymogami portretowania samego siebie, a zatem, że 
określają to […] możliwości obranego przezeń środka wypowiedzi? (de Man 1998: 2). 

W proponowanej optyce założenie o uprzedniości życia wobec tek-
stu okazuje się nieoczywiste. Nie mówi się tu o założeniu, że autobiogra-
fia zawsze pozostaje pewnym projektem mającym na celu uporządkowa-
nie własnej historii – nadanie jej spójności i ciągłości poprzez zapis – lecz 
raczej o dostrzeżenie, że to struktura samej narracji oraz usankcjonowane 
wyznaczniki danego gatunku określają ramy dla mechanizmów zapamięty-
wania i zapisywania. Wpływają zatem zarówno na sposób opowiadania, jak 
i treść autobiografii. 

Wspomnienia Afroniemców w szczególny sposób naświetlają problemy 
z gatunkową definicją autobiografii, a jednocześnie zdają się je przekraczać. 
W tekstach pisarzy, dziennikarzy i działaczy wywodzących się z owej mniejszo-
ści opisywanie własnego życia było traktowane zarówno jako projekt służący 
samopoznaniu, w którym autor „poszukuje uporczywie przeznaczenia swojego 
bytu” (Gusdorf 1979: 265), jak ujmował to Georges Gusdorf ale jednocześnie 
strategia podważania linearności własnej historii, rozbicia spójności „ja” w me-
chanizmie od-twarzania, zgodnie z propozycją de Mana. Według tego badacza 
od-twarzanie wyznacza podstawową dynamikę narracji autobiograficznej. Nie 
chodzi w nim jednak o powtórzenie – od-tworzenie doświadczenia autora po-
przez jego tekstualizację – lecz o dekonstrukcję „ja” podmiotu piszącego. De-fa-
cement oznacza bowiem pozbawienie twarzy samego siebie, rozbicie lub zama-
zanie własnego portretu, którego stworzenie jest zarazem jednym z głównych 
i nieusuwalnych założeń autobiografii. W perspektywie demanowskiej zapisy-
wanie wspomnień było strategią tworzenia autoportretu i jednoczesnego jego 
niszczenia, a więc nieustannego podważania jego spójności.
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Wspomniany mechanizm rozszczelniania i wytwarzania obrazu siebie, 
wykorzystywany w pisarstwie z zakresu szeroko pojętej intymistyki, bliski 
jest psychoanalitycznemu rozumieniu autobiografii jako tworzenia własne-
go imago. W takim wypadku podmiot czyni z narracji lustro, w którym się 
przegląda. Pozostaje tym samym na płaszczyźnie „ja” wyobrażeniowego (nar-
cystycznego), Ja-moi, które w języku psychoanalizy określone zostało jako 
„Ideał Ja”. Pisząc, autor stwarza obraz siebie zgodny z tym, jak chciałby być 
postrzegany. Anna Turczyn zauważyła, że:

Tożsamość wyobrażeniowa podmiotu ma charakter totalnego scalenia, dzięki cze-
mu podmiot zyskuje obraz siebie, a świat jawi mu się jako harmonijne i spójne 
przedstawienie. W takim układzie Ja-moi całkowicie panuje nad swoim losem, 
w którym realizuje się chronologicznie i konsekwentnie (Turczyn 2007: 204-211).

W perspektywie zaproponowanej przez badaczkę pisanie o sobie jest 
rodzajem literatury mimetycznej, obrazującej fantazje i wyobrażenia towrzą-
cych. Wszelkie niespójności występujące w biografii, które zakładała katego-
ria od-twarzania, zostają tutaj usunięte. Jeśli autorzy w istocie funkcjonują 
na płaszczyźnie wyobrażeniowej, to muszą odczuwać samych siebie jako ca-
łość. Jednak w wypadku większości tego typu publikacji Afroniemców wszel-
kie próby uspójniania „ja” – ukazania go w tekście jako w pełni określonego 
i jednorodnego – zostały podważone przez samych autorów, świadomie gra-
jących z ograniczeniami wykorzystywanego gatunku. W niniejszym opra-
cowaniu proponuje się szersze omówienie autobiografii, gdzie pogłębionej 
analizie poddane zostaną pojedyncze biografie. Czytane wspólnie mogą dać 
one pełniejszy obraz losów afroniemieckiej mniejszości. Wybrane publikacje 
wpisują się w model rekonstrukcji życia jednostek jako pisania mikrohistorii 
(Domańska 2005: 22). Analiza losów Theodora Wonji Michaela, Iki Hugel-
-Marshall oraz Hansa-Jürgena Massaquoia pozwala naświetlić zarówno dzie-
je afroniemieckiej mniejszości, jak i zapytać o sposób, w jaki określali oni 
własną tożsamość i przynależność narodową.
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Teksty autobiograficzne. Próba klasyfikacji

Każda z przywołanych koncepcji pisarstwa autobiograficznego zostanie potrak-
towana jako punkt wyjścia oraz inspiracja dla odczytania wybranych przykła-
dów intymistycznych dzieł autorstwa czarnoskórych Niemców. Klasycznemu 
ujęciu autobiografii, w którym tożsamość autora, narratora oraz bohatera jest 
niepodważalna, odpowiadają wspomnienia Theodora Wonji Michaela (2015). 
Nie tylko nie narusza ona paktu domyślnie zawartego z czytelnikiem, lecz 
traktuje narrację jako najlepszy środek do nadania swej historii linearności, 
uspójnia ją, (re)konstytuując jedność własnej egzystencji na przestrzeni czasu. 
Dzieło Michaela wpisuje się w definicję zaproponowaną przez Gusdorfa, zgod-
nie z którą:

autobiografia jest jednym ze środków wiodących do poznania samego siebie dzięki 
odtworzeniu i odczytaniu całości życia. […] Opowiadając moją historię, wybieram 
najdłuższą drogę, ale droga ta, przebiegając przez moje życie, prowadzi mnie tym 
pewniej do mnie samego. […] Jedność mojej osobowości, tajemnicza istota mojego 
bytu, to zasada łączenia i rozumienia wszystkich zachowań, których byłem podmio-
tem. Inaczej mówiąc, autobiografia jest drugim odczytaniem doświadczenia (Gus-
dorf 1979: 269).

Według francuskiego teoretyka autobiografia jest powtórzeniem do-
świadczenia, które okazuje się prawdziwsze niż samo życie, ponieważ pole-
ga na jego refleksyjnym przekształceniu. Piszący dystansuje się wobec siebie, 
a tym samym wchodzi w rolę analityka, który wspólnie z pacjentem nadaje 
sens doświadczeniu. Autor problematyzuje nieoczywistość doświadczenia by-
cia czarnoskórym Niemcem. Jego autobiografię, zatytułowaną Deutsch sein 
und Schwarz dazu (Michael 2015), rozpoczyna próba nakreślenia własnej ge-
nealogii. Szybko okazuje się jednak, że w wypadku białoskórej matki jest ona 
możliwa do odtworzenia, podczas gdy u pochodzącego z Kamerunu ojca nie 
poddaje się rekonstrukcji (Michael 2015: 9-15). Historia tej części rodziny 
pozostała dla Michaela nieznana. Miało to bezpośredni wpływ na deklarowane 
przez niego poczucie wyobcowania, a przez to i skomplikowaną pozycję wobec 
afrykańskiej diaspory. Autor wypełnił jednak ową lukę precyzyjnym i wielo-
płaszczyznowym obrazem niemieckiej historii i kultury rejestrowanej od po-
czątku lat trzydziestych, poprzez drugą wojnę światową oraz okres powojenny, 
aż po współczesność.
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Michael urodził się w 1925 roku w Berlinie. Jego ojciec pod koniec 
XIX wieku opuścił Kamerun i przybył do Niemiec w celu podjęcia studiów 
wyższych. Wkrótce ożenił się, jednak matka Michaela zmarła przy porodzie, 
zostawiając jego ojca z trójką starszego rodzeństwa, które po śmierci kobiety 
wychowywali dziadkowie. Autor podkreślił, że małżeństwo rodziców stano-
wiło w ich domu temat tabu. O ojcu mówiono wyłącznie szeptem (Michael 
2015: 9). W okresie Republiki Weimarskiej, w związku z inflacją i gwał-
townie rosnącym bezrobociem, szanse znalezienia pracy przez czarnoskórych 
Niemców były niewielkie. Dlatego też ojciec autora zatrudnił się jako staty-
sta w pokazach etnicznych (Völkerschauen), niezwykle wówczas popularnych. 
Cyrk Holzmüller (Zirkus Holzmüller), z którym był związany, swe ogłoszenia 
kierował do, można by powiedzieć, egzotycznie wyglądających muzyków, 
tancerzy i artystów, którzy wspólnie jeździli z występami po niemieckich 
miastach (Michael 2015: 18-19).

Wiele miejsca we wspomnieniach autor poświęcił latom szkolnym, które 
do 1933 roku wspominał jako okres szczęśliwy i stabilny. Po dojściu Hitlera 
do władzy jego sytuacja uległa zmianie i, tak jak w wypadku innych czarnoskó-
rych Niemców, nie mógł już kontynuować nauki. Dzięki staraniom ojca, zo-
stał zatrudniony w grupie teatralno-cyrkowej Mohameds Völkerschau, z którą 
podróżował między innymi do Szwecji oraz Polski (do Warszawy i Krakowa). 
Podkreślił on jednak, że większość występujących nie robiła tego z własnej 
woli, lecz z konieczności, była to dla nich bowiem jedyna możliwa droga utrzy-
mania (Michael 2015: 28-35). Dlatego też oglądanie ojca i jego przyjaciół, 
którzy w czasie pokazów zamieniali się niejako w dzikich ludzi, napawało go 
smutkiem i niechęcią. Jak pisał, brakowało mu wówczas pozytywnego obrazu 
bycia czarnoskórym, z którym mógłby się identyfikować. Tak jak w przypad-
ku wielu młodych Afroniemców, jego pierwszym idolem stał się Jesse Owens, 
którego obserwował podczas zawodów na berlińskiej olimpiadzie w 1936 roku 
(Michael 2015: 41).

Ustawy norymberskie oraz wybuch drugiej wojny światowej odebrały Mi-
chaelowi ostatnie nadzieje na zdobycie średniego wykształcenia. Utrata możli-
wości dalszego rozwoju jest problematyzowana w większości wspomnień Afro-
niemców. Była to bowiem podstawowa przyczyna ich zmagań z bezrobociem 
po 1945 roku. W latach czterdziestych ubiegłego wieku Michael, oprócz pracy 
przy pokazach etnicznych, dorabiał jako statysta w produkcjach kolonialnych. 
W ten sposób wraz z przyjaciółmi swojego ojca znalazł się na planie Carla Pe-
tersa. Ponieważ ich kolor skóry został uznany za zbyt jasny, na potrzeby filmu 
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malowano ich czarną farbą (Michael 2015: 61). W tym okresie kolonialne 
kino Rzeszy przejęło funkcję pokazów etnicznych, jaką było tworzenie wiary-
godnego obrazu dzikich ludzi przybywających do Europy z odległych krajów. 
Po doświadczeniu okupacji Nadrenii oraz szerokim oddziaływaniu rasistow-
skiej propagandy lat 1919-1921, mniejszość afroniemiecką kojarzono przede 
wszystkim z czarnoskórymi żołnierzami kolonialnych wojsk francuskich, nie 
zaś z niecywilizowanym ludem tańczącym w bambusowych spódniczkach. To 
właśnie dlatego podstawowym celem negrofobicznego kina Trzeciej Rzeszy sta-
ło się stworzenie przekonującego obrazu afrykańskiego dzikusa. Filmy propa-
gowały bowiem określoną wizję niemieckiego społeczeństwa, w której asymila-
cja czarnej mniejszości była uznawana za niemożliwą. Michael pisał, że w kilka 
lat po wojnie zdecydował się powrócić do kariery aktora. Wiedział jednak, że 
będzie skazany na odgrywanie ról służących – kamerdynerów, boyów hotelo-
wych oraz pucybutów. Dopiero na krótko przed publikacją wspomnień udało 
mu się dostać role z jego perspektywy ważniejsze (Michael 2015: 186-187).

Wspominając o pierwszych organizacjach zrzeszających Afroniemców, 
Michael szczególną uwagę poświęcił publikacji Farbe bekennen, której wydanie 
poprzedziło powstanie wspomnianej już feministycznej organizacji ADEFRA. 
Pisał on, że to dzięki autorkom oraz ich pomysłowi upublicznienia wspomnień 
i historii czarnoskórych kobiet w Niemczech, po raz pierwszy rozległ się głos 
Afroniemców. Dzięki odwadze owych założycielek w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych zaczęły powstawać kolejne organizacje do walki z rasizmem 
oraz stereotypami narosłymi wokół wskazanej mniejszości. Autobiografia Mi-
chaela, chociaż utrzymana w narracji pierwszoosobowej, szybko przerodziła się 
w kolektywną opowieść o powstawaniu niemieckiej wspólnoty czarnoskórych.

Przykładem świadectwa, w którym na pierwszy plan wysunęła się hi-
storia oporu i buntu przeciwko przemocy na tle rasy, jest autobiografia Iki 
Hügel-Marshall. Opowiadając o własnej historii zrezygnowała ona z narracji 
linearnej na rzecz zestawiania krótkich fragmentów, często w poetycki sposób 
opisujących jednostkowe doświadczenie (Hügel-Marshall 2001: 6-18). Leigh 
Gilmore w publikacji Autobiographics. A Feminist Theory of Women’s Self-Repre-
sentation stwierdziła, że problem związany z gatunkiem autobiografii nie kryje 
się w napięciu pomiędzy tekstem a przeżywaną przez piszących rzeczywistością, 
lecz w jego uwikłaniu w dyskursy prawdy, takie jak wyznanie bądź świadectwo, 
które zakreślają granice możliwej narracji autobiograficznej (Gilmore 1994: 
10-11). Jeśli jednak autobiografia zbliży się do literackiej fikcji, może zatrzeć 
granice między prawdą a zmyśleniem, co przekłada się na możliwość tworzenia 



274 Agnieszka Więckiewicz

alternatywnych scenariuszy własnego życia. Autor – jako podmiot i przedmiot 
tekstu  – staje się częścią autobiograficznej narracji, służącej mu również do 
przekształcenia samego siebie w przestrzeni pozatekstowej. Refleksja nad gra-
nicami autoreprezentacji pozwala pytać nie tyle o to, jak podmiot konstruuje 
się w tekście, lecz raczej, w jaki sposób rozgrywa w nim własną relację z innymi 
opartą na modelu „ja – my – oni”. 

Perspektywa przyjmowana przez amerykańską badaczkę zdaje się naj-
lepiej odpowiadać heterogenicznemu dziełu Hügel-Marshall, w którym nie 
tylko stosowała ona dwie formy gramatyczne (liczbę mnogą obok pojedyn-
czej w pierwszej osobie), lecz także łączyła prozę z poezją. W Daheim Un-
terwegs. Ein deutsches Leben Hügel-Marshall opisała walkę z codziennymi 
formami wykluczenia na tle rasowym, klasowym i płciowym. W opowieść 
o własnym życiu wplotła historię drogi prowadzącej ją do napisania auto-
biografii, podkreślając również znaczenie relacyjnego, nie zaś indywiduali-
stycznego charakteru mniejszościowej podmiotowości. Chociaż dzieło afro-
niemieckiej autorki czyta się jako autobiografię, znacznie odbiega ono od 
klasycznego rozumienia tego gatunku. Samo określenie „autobiografia” nie 
pojawia się w tekście, co skłania do zastanowienia, w jaki sposób autorka 
odeszła od zwyczajowych strategii autobiograficznych. W tekście Marshall 
retrospektywna opowieść pisana prozą przeplata się z fragmentami własnej 
poezji, a losy jednostki okazują się w większym stopniu opowieścią o grupie 
czarnoskórych wykluczonych kobiet, niż historią jednostkowych losów (Hü-
gel-Marshall 2001: 89; 91-98).

Żyjąc w niemieckim społeczeństwie, Hügel-Marshall obserwowała ra-
sizm połączony z szowinizmem oraz kapitalizmem. Splot dwóch ostatnich 
był jednym z głównych tematów podejmowanych w ruchach feministycznych 
rozwijających się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Niemczech 
Zachodnich. W autobiografii narratorka szczegółowo omówiła historię wła-
snych relacji ze środowiskiem niemieckich feministek (Hügel-Marshall 2011: 
42-44). Jak pisała, wspólne przygotowywanie manifestacji, akcji ulicznych i re-
gularne polemiki podczas spotkań okazały się fundamentalne dla jej ówczesne-
go postrzegania samej siebie. Zauważyła, że chociaż aktywistki jednoczyły się 
w walce o prawa reprodukcyjne, kwestia rasy nigdy nie pojawiała się w dysku-
sjach. Co istotne, nie był to temat tabu – niemieckie feministki uznawały rasę 
za kategorię przezroczystą, vide: niewartą refleksji. Autorka przywołała rozmo-
wy, w których zwracała uwagę koleżanek na własne doświadczenie rasizmu 
oraz jego strukturalny wymiar. Jak wspomina, działaczki zarzucały jej wów-
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czas tworzenie niepotrzebnego problemu, który – ich zdaniem – nie istniał 
w tym środowisku. Hügel-Marshall podsumowała kontakty ze środowiskiem 
niemieckich feministek następująco:

Dostałam lekcję: biali po prostu nie potrafią pojąć problemu rasizmu. Nie chcą pod-
ważać własnych wartości, ponieważ poddanie ich refleksji wiązałoby się z koniecz-
nością zakwestionowania własnego uprzywilejowania. Kto uczyniłby coś podobnego 
dobrowolnie? Kto by się na to odważył? Nie chodzi tu o to, że wszyscy biali są rasi-
stami; ważne jest, co zrobią z tym faktem (Hügel-Marshall 2011: 77).

Odnosząc się do przykrych dla siebie dyskusji, Marshall zwróciła uwa-
gę na mechanizm, który pozorując emancypację, prowadzi do wzmocnienia 
pozycji większości kosztem wykluczonej mniejszości. Opisane przez Marshall 
dysputy obnażają niechęć pewnej mniejszości (w tej sytuacji będącej jedno-
cześnie w uprzywilejowanej większości) do uwzględnienia doświadczeń innej 
dyskryminowanej grupy – nawet jeśli ich wykluczenia są sobie bliskie, a wręcz 
się zazębiają. 

Tekst Hügel-Marshall jest z jednej strony opowieścią o podwójnym wy-
rzuceniu poza nawias – zarówno jako kobiety, jak i Afroniemki – a z drugiej 
traktuje on o sprzeciwie, jaki obudził się w autorce wobec uznawania jej wy-
łącznie za ofiarę rasizmu. W tym świetle nielinearna narracja stała się historią 
o odzyskaniu poczucia sprawczości i wyjściu z biernej pozycji poszkodowanej, 
narzuconej jej przez niemieckie społeczeństwo. Daheim Unterwegs. Deutsches 
Leben czytać można nie tylko w perspektywie demanowskiego od-twarzania – 
rozszczelniania spójności obrazu siebie, który zawsze wymyka się całościowemu 
ujęciu – lecz także uznać narrację za przykład pisarstwa spełniającego funkcję 
terapeutyczną. Napięcie rodzące się między milczeniem a wejściem w pole ję-
zyka pozwala rozumieć autobiografię jako świadectwo mierzenia się z traumą. 
W pracy The Limits of Autobiography. Trauma and Testimony Leigh Gilmore 
proponowała, aby granice narracji autobiograficznych badać przez pryzmat ka-
tegorii traumy, rozumianej jako zdarzenie, które nie pozwala na opowiedzenie 
o nim. Brak możliwości stworzenia spójnej narracji okazuje się negatywem 
psychicznego rozbicia jednostki. Opisywaną przez Fanona epidermizację moż-
na potraktować jako tego typu traumatyczne doświadczenie, którego skutki 
zostają trwale zapisane w biografii podmiotu  – rasistowskie wyobrażenia są 
niejako konstytuowane w ciele i aktualizowane poprzez każde kolejne spojrze-
nie (Fanon 2010: 365-367).
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Poszukiwanie granic autobiografii pozwala mówić nie tylko o (nie)wy-
rażalności traumy, lecz także o potencjalnych formach jej artykułowania. Jeśli 
przyjąć, że dla afroniemieckich autorów i autorek doświadczenie dorastania 
w rasistowskim społeczeństwie było traumatyczne, to ich teksty nie są wyłącz-
nie zobrazowaniem dziejów jednostek, lecz okazują się opowieściami o drodze 
wykluczonych do wypowiedzenia „ja”, będącego warunkiem wszelkiej narracji 
autobiograficznej. Wyjście z pozycji „nie-ja” do „ja” w wyniku zderzenia z ra-
sizmem i społecznymi wyobrażeniami o czarnoskórych można zatem rozumieć 
jako przejście od milczenia do momentu zabrania głosu przez wykluczonych.

Hans-Jurge Massaquoi

Autobiografia Hansa-Jurgena Massaquoia, w której autor przedstawił okres 
dorastania i młodości spędzonej w Niemczech lat trzydziestych i czterdziestych 
XX wieku, ukazała się w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych pod tytułem 
Destined to Witness. Growing up Black in Nazi Germany. W tym samym roku 
książka została przetłumaczona na język niemiecki. W 2016 roku wspomnie-
nia afroniemieckiego dziennikarza ukazały się po polsku i zostały wydane przez 
Ośrodek Karta.

Autor urodził się w 1926 roku w Hamburgu i był dzieckiem niemiec-
kiej pielęgniarki oraz syna konsula Liberii w Niemczech, Momolu (Massaquoi 
2016: 22-23). Ojciec Hansa-Jurgena nie zdecydował się pozostać w Hamburgu 
i opuścił jego matkę jeszcze przed narodzinami dziecka. Z powodu przewrotu 
politycznego w Liberii dziadek autora postanowił wrócić do rodzimego kraju, 
pozostawiając chłopca wraz z matką bez pomocy finansowej (Massaquoi 2016: 
38-40). Podobnie jak siostry Reiprich i Ul Kuo, Massaquoi zaznaczył, że przed 
1933 rokiem nie przypominał sobie zderzenia z rasizmem bądź wykluczeniem 
ze względu na kolor skóry. Tłumaczył to wysoką pozycją dziadka, z którym był 
kojarzony w rodzinnym mieście. 

Jednak już po 1935 roku przyszły dziennikarz został zmuszony do odej-
ścia ze szkoły. Wspominał, że w tym okresie po raz pierwszy doświadczył 
przemocy rasistowskiej. Jednak najważniejszą  sceną w autobiografii okazały 
się wydarzenia w parku zoologicznym w Hamburgu (Massaquoi 2016: 48-
51). Kiedy wraz z innymi hamburczykami przyglądał się etnograficznej wiosce 
afrykańskiej, został uznany przez białoskórych Niemców za dziecko znajdują-
cych się tam Afrykanów, nie zaś za współobywatela Rzeszy. Kolor jego skóry 
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miał być znacznikiem jego przynależności rasowej. Jak podkreślił autor, w ten 
sposób po raz pierwszy uświadomiono mu różnicę między nim a białoskórym 
Niemcem. Massaquoi pisał, iż:

Jako czarnoskóry osobnik w „białych” Niemczech wyraźnie rzucałem się w oczy, nie 
mogłem więc ani uciec, ani się ukryć […]. W przeciwieństwie do Afroamerykanów, 
nigdy nie korzystałem z dziedzicznych technik przetrwania, stworzonych i wciąż 
ulepszanych przez kolejne pokolenia uciskanych ludzi. Musiałem jednak z koniecz-
ności kluczyć po polu minowym potencjalnych katastrof i rozwijać moje własne 
instynkty. Im to bowiem zawdzięczam fizyczne i psychiczne przetrwanie w kraju, 
w którym nienawiść rasowa jawnie zmierzała do likwidacji wszystkich nie-Aryjczy-
ków (Massaquoi 2016: 14).

Massaquoi był więc skazany na wypracowanie własnych strategii prze-
trwania w społeczeństwie, które jego odmienność konstruowało wizualnie.

Lata szkolne wspominał on jako okres opresji i nieustannego nadzoru. 
Dzieci zapoznawano z teoriami rasy i ideologią nazistowską, zgodnie z czym 
narrator wspomnień stanowił dowód na postępującą „degenerację rasy” (Mas-
saquoi 2016: 58-66). Po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera w szkołach wpro-
wadzono nowy program edukacyjny. Na lekcjach oglądano antysemickie filmy 
propagandowe i słuchano przemówień Führera. Autor, podobnie jak pozostali 
chłopcy, zapragnął dołączyć do Deutsches Jungvolk. Jego zgłoszenie zostało 
jednak odrzucone ze względu na „niearyjskość” (Massaquoi 2016: 97-99). Au-
tor długo nie mógł pogodzić się z ową decyzją, bowiem członkostwo w nazi-
stowskiej organizacji traktował jako dowód na bycie prawdziwym Niemcem, 
którym się czuł.

Autor spędził drugą wojnę światową w Hamburgu, który opuścił kilka 
lat później. Podróż rozpoczął od wyjazdu do Liberii, gdzie odnalazł ojca. Poja-
wiające się napięcia i niemożność porozumienia się z nim wpłynęły na decyzję 
młodszego mężczyzny o przeniesieniu się na stałe do Stanów Zjednoczonych. 
Tam, po kilku latach służby wojskowej, dostał się na studia dziennikarskie na 
University of Illinois, następnie zaś na Northwestern University. Wkrótce roz-
począł współpracę z dwoma najważniejszymi czasopismami skierowanymi do 
Afroamerykanów – „Jet Magazine” oraz „Ebony Magazine”.

Dla Massaquoia istotnym problemem w pracy nad autobiografią było 
napięcie pomiędzy świadectwem (prawdą) a autofikcją. Podkreślił on, że to 
właśnie jego biografia pozwala spojrzeć na historię drugiej wojny światowej 
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w nowatorski sposób. Jego odmienne spojrzenie na Holokaust, jako Afro-
niemca, miało przekształcić jednostkową opowieść  w wartościowe świadec-
two, skłaniające do myślenia o polityce nazistowskiej oraz antysemityzmie 
w świetle negrofobii. Autorowi wykorzystany przez niego gatunek posłużył 
przede wszystkim do opowiedzenia o własnym doświadczeniu, które zosta-
ło przedstawione z perspektywy świadka i obserwatora polityki nazistowskiej. 
Massaquoi nie ukrywał, że tekst nigdy nie jest transparentny, a więc nie może 
funkcjonować jako lustro dla opowiadającego. W autobiografii eksperymento-
wał on zarówno z gatunkiem powieści przygodowej, kryminałem, jak i forma-
mi dziennikarskimi, gdzie rezygnuje się z podziału tekstu na rozdziały na rzecz 
szkicowania i zestawiania krótkich scenek z biografii. 

Jedną z kluczowych kategorii we wspomnieniach Massaquoia jest pojęcie 
emancypacji łączonej przez niego z sukcesem społecznym i ekonomicznym. 
Już z pierwszych stron jego autobiografii czytelnicy dowiadują się o edukacji 
odebranej przez jego synów oraz o ich osiągnięciach zawodowych. Dla autora 
kwestie związane z wykształceniem, wykonywaną pracą oraz uznaniem w śro-
dowiskach literackich wymagały szczególnego podkreślenia. W ten sposób 
opowieść o stawaniu się bohatera i rosnącym prestiżu jego rodziny splotła się 
z narracją przypominającą urzeczywistniony amerykański sen. Owa biografia 
miała stać się dowodem na udany proces emancypacji. We wspomnieniach 
autor połączył jednak krytykę zachodniego rasizmu z afirmacją porządku ka-
pitalistycznego, gdzie sukces mierzony jest nie tylko produktywnością (sukces 
ekonomiczny), lecz także asymilacją z amerykańskim społeczeństwem.

Podsumowanie

W rozdziale przedstawione zostały trzy mikrohistorie Afroniemców urodzo-
nych i wychowanych w Niemczech lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. 
Zestawienie miało na celu przybliżenie wciąż nieznanych na polskim gruncie 
historii oraz losów czarnoskórej mniejszości niemieckiej. Proponowaną lekturę 
wspomnień, świadectw i autobiografii można również potraktować jako próbę 
mapowania autobiograficznego pisarstwa Afroniemców, a jednocześnie przy-
czynek do dalszego rozwijania badań nad rasizmem i negrofobią w Niemczech 
w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Podstawowym problemem w ich tek-
stach była przynależność do niemieckiego społeczeństwa, które autorzy trak-
towali jako własne. Kolor skóry stał się jednak najważniejszym wyróżnikiem 
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w większościowej narracji o ich rasowej odmienności. Miał on dowodzić nie-
możliwej do przekroczenia obcości czarnoskórych Niemców na polu niemiec-
kiej kultury. Traktowani jako wewnętrzni Inni, byli oni zmuszeni do nieustan-
nego negocjowania i redefiniowania własnej pozycji w kraju, którego historia 
była jednocześnie ich własną. We wspomnieniach opowieści o wykluczeniu 
łączyły się nierzadko z historią emancypacji — w ten sposób autorzy pokazali, 
że doświadczenie rasizmu nigdy nie pozostawało bez reakcji z ich strony. Opór 
przeciwko przyjęciu stereotypów stał się dla nich podstawą egzystencji. Tym 
samym odrzucili oni przypisywaną im pozycję (biernej) ofiary na rzecz uwy-
puklenia własnej roli oraz zaangażowania w czynienie społeczeństwa bardziej 
otwartym i demokratycznym.
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Pamięć i niepamięć w procesie rozliczenia 
z narodowym socjalizmem w utworze Christopha 
Heina Szczęśliwe dziecko z ojcem (2016)

ELŻBIETA TOMASI-KAPRAL

Narodowy socjalizm we współczesnym niemieckim dyskursie (literackim)

Okres narodowego socjalizmu i drugiej wojny światowej należy bez wątpienia 
do najczęściej poruszanych tematów we współczesnej literaturze niemieckoję-
zycznej. Dziś, po wielu dekadach, jakie minęły od upadku Trzeciej Rzeszy, nadal 
nie można powiedzieć, że jest to zamknięty rozdział historii. Wydarzenia tam-
tych lat budzą wciąż silne, przenoszone z pokolenia na pokolenie emocje. Temat 
nazizmu powraca w debatach politycznych i jest wciąż obecny w niemieckim 
dyskursie publicznym. Pamięć o tym okresie i o odpowiedzialności Niemiec za 
popełnione w imię tej ideologii zbrodnie jest na stałe wpisana w debatę publicz-
ną. Liczne, obecne w przestrzeni miejskiej miejsca pamięci (takie jak pomniki, 
muzea, domy pamięci, nazwy ulic i tak dalej), instytucje (jak choćby Federalna 
Centrala Kształcenia Obywatelskiego), ustanowione święta państwowe (obcho-
dzone w dniach ósmego maja, dwudziestego lipca, dwudziestego trzeciego sierp-
nia i dziewiątego listopada) czy inicjatywy o charakterze edukacyjnym mają na 
celu świadczyć o przeszłości i sprawić, aby nie została ona wymazana z pamięci 
zbiorowej. Możliwym wyjaśnieniem dla widocznej w ostatnich dziesięcioleciach 
intensyfikacji owego dyskursu jest chociażby fakt, że – naturalną koleją rzeczy – 
w społeczeństwie niemieckim żyje coraz mniej naocznych świadków wydarzeń 
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okresu Trzeciej Rzeszy, co powoduje, że pamięć komunikatywna o tamtym czasie 
powoli wygasa, ustępując miejsca tej kulturowej, opartej już na tak zwanych fi-
gurach pamięci, a nie na bezpośrednich, osobistych doświadczeniach.

Ważną rolę odgrywa w tym kontekście, obok dyskursu politycznego i hi-
storycznego, również i ten literacki. Literatura od początków istnienia postrze-
gana była jako medium mające na celu uwiecznienie, a więc konserwację pa-
mięci o minionych, ważnych dla danej społeczności wydarzeniach i postaciach 
(Assmann 1999: 46). Na rolę literatury w procesie kształtowania pamięci da-
nego narodu zwracają uwagę w badaniach naukowych oprócz Aleidy Assmann 
(1999), również Renate Lachmann (1990), Astrid Erll (2005), Elżbieta Rybicka 
(2014), Jerzy Kałążny (2007: 85), Janusz Golec i Irmela von der Lühe (2011) 
oraz inni. Szczególnie Janusz Golec i Irmela von der Lühe podkreślają, że to 
właśnie za sprawą literatury zostają często przywoływane aspekty przeszłości ze-
pchnięte na margines pamięci, traumy, niewygodne, a więc często tabuizowane 
w dyskursie publicznym wydarzenia politycznie (Golec & von der Lühe 2011: 
10). Odczytywana w ten sposób literacka historia pamięci jest więc niczym in-
nym, jak krytyczną rewizją strategii stosowanych w polityce historycznej danego 
społeczeństwa. Może ona stanowić ważny instrument do skorygowania, podwa-
żenia zasadności czy wręcz zanegowania podyktowanych politycznie zabiegów, 
mających na celu instrumentalizację pamięci danej zbiorowości. 

Istotnie, na przestrzeni dziesięcioleci, które upłynęły od czasu kapitulacji 
Trzeciej Rzeszy w 1945 roku, w niemieckim dyskursie literackim stopniowo 
pojawiały się coraz to nowe aspekty narodowosocjalistycznej przeszłości, która 
była i jest nadal obecna w utworach jako główny temat, kontekst czy też ko-
stium historyczny. Podczas gdy tuż po roku 1945 literatura niemieckojęzyczna 
(głównie jednak niemiecka) skupiała się na problemach społeczeństwa usiłują-
cego odnaleźć się w niełatwej, powojennej rzeczywistości1, w późniejszych dzie-
sięcioleciach można zaobserwować wyraźną zmianę perspektywy owych narracji. 
Literatura (i publicystyka) zaczyna poruszać takie kwestie, jak problem winy 
i odpowiedzialności społeczeństwa, ale i jednostki za drugą wojnę światową, 

1 W latach 1945-1949 w literaturze niemieckiej dominują krótkie utwory liryczne, drama-
turgiczne czy prozatorskie. Z racji poruszanej tematyki, związanej z problemami dnia 
codziennego w powojennej niemieckiej rzeczywistości, utwory te nazywane są litera-
turą zgliszczy (Trümmerliteratur). Do najbardziej znanych przedstawicieli tego nurtu 
należy Wolfgang Borchert – autor należącego dzisiaj do kanonu literatury niemieckiej 
dramatu Drauβen vor der Tür czy krótkich opowiadań, jak na przykład Das Brot, Nachts 
schlafen die Raten doch et cetera. 
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rozliczenie (w tym również i to prywatne) z bagażem narodowego socjalizmu, 
odpowiedzialność moralna za dialog międzypokoleniowy i pamięć czy wreszcie 
Holokaust i powojenne stosunki niemiecko-żydowskie2. Przy czym w wypadku 
literatury niemieckiej po 1945 roku należy dokonać rozgraniczenia na literaturę 
wschodnio- i zachodnioniemiecką, gdzie problematyka narodowego socjalizmu 
była podejmowana w zgoła odmienny sposób. Jednak zarówno w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, jak i w Republice Federalnej Niemiec literatura – 
niczym barometr  – reagowała na nastroje polityczne i społeczne, przenosząc 
je nierzadko na grunt fikcji literackiej, podejmując próbę polemiki z nimi, ale 
i modyfikacji czy też weryfikacji zinstytucjonalizowanej, oficjalnej wersji historii.

Ważnym głosem w tym kontekście są utwory Christopha Heina. Ten uro-
dzony w 1944 roku na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska pisarz zamieszkał po 
wojnie wraz z rodziną w Niemczech Wschodnich, gdzie od 1979 roku poświęcił 
się twórczości literackiej. Z uwagi na podejmowaną problematykę wszystkie jego 
utwory były skrupulatnie analizowane przez cenzorów. Hein należał bowiem do 
grona autorów widzących w literaturze możliwość poruszania ważnych i kontro-
wersyjnych aspektów komunistycznej rzeczywistości, pomijanych i tabuizowa-
nych w oficjalnym przekazie medialnym czy zdominowanym przez propagandę 
dyskursie publicznym. 

Choć w Polsce twórca ten znany jest głównie germanistom i pasjona-
tom literatury niemieckojęzycznej, zalicza się go dziś do grona najważniejszych 
współczesnych pisarzy niemieckich, którzy również po przełomie politycznym 
roku 1989 nie unikają aktualnych, niejednokrotnie trudnych tematów. Jego 
najbardziej uznane powieści ostatnich lat – Willenbrock (2000), Landnahme 
(2004) czy właśnie Glückskind mit Vater (2016) – ukazują, najogólniej mó-
wiąc, jednostkę na tle przełomowych dla historii Niemiec wydarzeń. Ostatnia 
ze wzmiankowanych powieści przypomina pod tym względem liczne powsta-
jące po 1989 roku w Niemczech utwory, których autorzy prezentują czytel-
nikowi protagonistów uwikłanych w oba totalitaryzmy dwudziestego wieku3.

2 Utwory o problematyce rozliczeniowej były niewątpliwie zainspirowane dziełem niemiec-
kiego filozofa Carla Jaspersa z 1946 roku pod tytułem Die Schuldfrage. Von der politischen 
haftung Deutschlands, w którym autor dogłębnie analizuje zagadnienie winy narodu nie-
mieckiego za popełnione w okresie Trzeciej Rzeszy i drugiej wojny światowej zbrodnie, 
rozróżniając winę kryminalną, polityczną, moralną i metafizyczną (Jaspers 1946).

3 Do takich powieści należą na przykład Nikolaikirche Ericha Loesta (1995), Der Turm Uwe 
Tellkampa (2008), In Zeiten des abnehmenden Lichts Eugena Ruge (2011).



284 Elżbieta Tomasi-Kapral

Między pamięcią a niepamięcią –
niemieckie rozliczenie z narodowym socjalizmem

Rozpatrując kwestię pamięci i procesu zapamiętywania, należy uwzględnić 
równie ważny aspekt niepamięci i procesu nieświadomego wypierania czy 
świadomego wymazywania z pamięci pewnych aspektów przeszłości. Te dwa 
procesy są ze sobą bowiem nierozerwalnie związane, na co zwraca uwagę przy-
woływana już Assmann (2009: 333-349). Analizując indywidualną i społeczną 
pamięć Niemców po 1945 roku, badaczka, oprócz rozważań nad modelami 
tworzenia pamięci kolektywnej, zastanawia się również nad schematami za-
pominania, którym poświęciła wydany w 2009 esej Pięć strategii wypierania ze 
świadomości, zwracając tym samym uwagę czytelnika na subiektywność i zło-
żoność tego procesu.

W powieści Szczęśliwe dziecko z ojcem (Glückskind mit Vater) Hein poru-
sza ów bardzo złożony temat niemieckiej pamięci o narodowym socjalizmie, 
stawiając w opozycji pamięć zbiorową i indywidualną, pamięć sprawców i ofiar, 
pamięć zwycięzców i zwyciężonych czy wreszcie tak zwanego pokolenia ojców 
i pokolenia synów. Przez pryzmat wypowiedzi protagonistów autor przywołuje 
w powieści rozmaite wersje tej samej jednak przeszłości, która dla jednych jest 
traumatyczna, dla innych z kolei heroiczna, i ukazuje różne sposoby pogodze-
nia bądź też rozliczenia się z nią. Wypowiadane ustami bohaterów komentarze 
przypominają negocjacje między konkurującymi ze sobą modelami pamięci. 
Wobec powyższego utwór ten jest istotnym głosem w aktualnej dyskusji nad 
kształtem niemieckiej pamięci zbiorowej, która przeżywa obecnie renesans 
w obliczu przełomowych zmian społeczno-politycznych końca lat osiemdzie-
siątych. Powieść Szczęśliwe dziecko z ojcem to jednak przede wszystkim utwór 
o pamięci i niepamięci jako strategiach obrachunku z niewygodną i często 
niechcianą przeszłością.

Autor konfrontuje czytelnika z losami rodziny Müllerów, w które wpisa-
ne zostały ważne aspekty i wydarzenia składające się na współczesną historię 
Niemiec: począwszy od rodzącego się w latach trzydziestych narodowego so-
cjalizmu, poprzez drugą wojnę światową i Holokaust, powojenny podział pań-
stwa na Niemcy Wschodnie i Zachodnie, zdominowaną przez komunistyczną 
dyktaturę enerdowską rzeczywistość, budowę i upadek Muru Berlińskiego, na 
zjednoczeniu Niemiec kończąc. Przewodnikiem po świecie przedstawionym 
w powieści jest Konstantin Boggosch, główny bohater, któremu w przeważa-
jącej części utworu przypada jednocześnie rola pierwszoosobowego narratora. 
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Boggosch to tytułowe szczęśliwe dziecko, za którym bezustannie podąża jed-
nak cień ojca, Gerharda Müllera, zbrodniarza wojennego.

Historia Müllera wpleciona jest w fabułę powieści, tak jak nierozerwalnie 
wpisana jest ona w biografię protagonisty. Jest to postać kontrowersyjna, wy-
wołująca skrajnie różne reakcje i prowokująca tak samo zróżnicowane oceny. 
Autor posłużył się nią, aby naszkicować portret bezwzględnego nazisty, który 
jako wyznawca idei zagłady poprzez pracę, planował budowę obozu koncentra-
cyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie należącej do niego fabryki Vulcano-Wer-
ke, zapewniając sobie w ten sposób tanią siłę roboczą. Dla lokalnej ludności, 
mieszkańców powieściowego miasteczka G., jest to jednak przede wszystkim 
ceniony przedsiębiorca, najważniejszy pracodawca w regionie, zapewniający 
okolicznym rodzinom stałą pracę i pewny dochód w trudnych czasach. Jego 
kontakty z elitą nazistów, najwyższego szczebla urzędnikami Trzeciej Rzeszy, 
wywołują podziw i zapewniają mu respekt, czego wyrazem jest nadany mu 
tytuł honorowego obywatela miasta (Hein 2016: 91). 

Rok 1945 przynosi jednak zmianę perspektywy, wraz z którą modyfikacji 
podlega również ocena Müllera. Zgodnie z tak zwaną wykładnią zwycięzców – 
w tym wypadku mowa o Związku Radzieckim – jest on teraz przede wszystkim 
zbrodniarzem wojennym. Dowodzą tego liczne występki przeciwko ludzkości, 
popełnione przez niego na froncie wschodnim oraz w nazistowskich obozach 
zagłady znajdujących się na terenie dzisiejszej Polski. Dla większości miesz-
kańców miasteczka G., w tym również dla żony bohatera, jest to dotychczas 
nieznane i stąd też trudne do zaakceptowania oblicze członka rodziny. W roz-
mowie z synami Erika Boggosch wyznaje:

Mój mąż, wasz ojciec, ma krew na rękach. Jest zbrodniarzem. W końcu to zrozumiałam. 
Długo się przed tym broniłam. Nie chciałam, nie mogłam w to uwierzyć, że mężczyzna, 
w którym się kiedyś zakochałam, którego poślubiłam, który jest ojcem moich dzieci 
i z którym mieszkałam pod jednym dachem, że ten mężczyzna jest mordercą, szczegól-
nie brutalnym i okrutnym zbrodniarzem. Zbrodniarzem wojennym (Hein 2016: 76)4.

4 Przekład własny za: „Mein Mann, euer Vater, hat Blut an den Händen. Er ist ein Ver-
brecher. Irgendwann hatte ich es begriffen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ich 
wollte, nein, ich konnte es nicht glauben, dass der Mann, in den ich einmal verliebt war, 
den ich geheiratet habe, der der Vater meiner Kinder ist und mit dem ich gemeinsam 
in einer Wohnung gelebt habe, dass dieser Mann ein Mörder ist, ein besonders brutaler 
und grauenvoller Verbrecher. Ein Kriegsverbrecher”.
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Jednak zdecydowana większość przyjmuje tę nową prawdę i przewarto-
ściowuje swoje dotychczasowe wyobrażenie o Müllerze, choć nie brak i tych, 
którzy ją negują. Podział ten został w powieści szczególnie wyraźnie przed-
stawiony na przykładzie najbliższej rodziny bohatera. Mieszkający w Mona-
chium brat protagonisty oraz będący pod jego wpływem starszy syn Müllera, 
odrzucają nową prawdę o mężczyźnie, interpretując ją jako przejaw rosyjskiej 
powojennej propagandy i podważając jej wiarygodność:

To wszystko to ruska propaganda. Rosjanie są zwycięzcami, są okupantami, więc 
liczy się tylko to, co oni mówią. Ale to nieprawda. Dlaczego mam wierzyć w to, co 
Rosjanie i Polacy opowiadają o moim ojcu? W końcu z nimi walczył, dlatego opo-
wiadają teraz te bajki o jego rzekomych okrucieństwach (Hein 2016: 91)5.

Dla obojga pozostaje on „bohaterem wojennym, który z honorem walczył 
za swoją ojczyznę, narażając dla niej własne życie. Jest żołnierzem, który wyko-
nywał swój obywatelski obowiązek, a nie nazistowskim zbrodniarzem” ( Hein 
2016: 93)6. Odmienne zdanie w tej kwestii prezentuje cytowana wcześniej 
Erika i jej młodszy syn Konstantin. Wszelkie podejmowane przez bohaterkę 
zabiegi mają na celu zmyć z niej samej i z dzieci piętno przeszłości, wymazać 
z pamięci wszystko to, co mogłoby wskazywać na jej związek ze zbrodniarzem 
wojennym. Fabuła powieści zdominowana jest więc przez bezustanną walkę 
między pamięcią kolektywną i pamięcią – a w wypadku Eriki i Konstantina 
raczej niepamięcią – jednostki. 

Przywołując wzmiankowane wcześniej, definiowane przez Assmann mo-
dele wypierania ze świadomości trudnej przeszłości, można wysunąć tezę, że 
w omawianej powieści Heina zawarta została ich literacka parafraza. Erika, 
przedstawicielka starszego pokolenia naocznych świadków, obiera w pierw-
szych latach po wojnie strategię milczenia (Assmann 2009: 342), wyrażając 
przekonanie, że w ten sposób zdoła uchronić synów od piętna przeszłości:

5 Przekład własny za: „Das ist alles Russenpropaganda. Die Russen sind die Sieger, die 
sind die Besatzungsmacht, da gilt nur, was sie sagen. Aber das ist nicht wahr. War-
um soll ich glauben, was die Russen und Polen über meinen Vater erzählen? Der hat 
schlieβlich gegen sie gekämpft, da erzählen sie jetzt Gräuelmärchen”.

6 Przekład własny za: „Für ihn war Vater ein Kriegsheld, der für sein Land ehrenvoll ge-
kämpft und sein Leben eingesetzt hatte, ein Soldat, der seine vaterländische Pflicht 
erfüllte, und kein verbrecherischer Nazi”.
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Miałam wrażenie, że ta przeszłość ostatecznie umarła i przeminęła, i żeby nie utrud-
niać wam życia, nie chciałam wam o niczym opowiadać. Chciałam was od tego 
uchronić. Od tego bagna. Od tej winy, w której nie macie żadnego, nawet najmniej-
szego udziału (Hein 2016: 78)7.

Natomiast zgoła odmienna postawa wspomnianych wcześniej mężczyzn, 
brata i starszego syna Müllera, którzy nie tylko nie wierzą w zbrodnie przypi-
sywane krewnemu, ale wręcz gloryfikują jego czyny podczas wojny, dopatrując 
się w śmierci w wyniku samosądu oznak męczeństwa, to klasyczne przeinaczanie 
przeszłości (Assmann 2009: 347), które badaczka definiuje w następujący sposób:

Przeinaczanie dokonywane tak, by było wygodnie, odbywa się pod presją nowych 
ram pamięci, które ze skompromitowanych członków czynią wobec rodziny mo-
ralnie nieskazitelne osoby. Szczególnie wyraźnie ujawnia się to w sytuacjach, kie-
dy w rodzinnej rozmowie wyjątkowo pojawia się temat winy za mordy i egzekucje 
(Assmann 2009: 347-348).

Interesująca w tym kontekście jest również postawa Konstantina wobec 
rodzinnej przeszłości. Jest to przedstawiciel tak zwanego pokolenia synów, 
a jego relacje z ojcem (którego nota bene nigdy nie poznał, gdyż ten został 
rozstrzelany na kilka miesięcy przed jego narodzinami) przypominają konflikt 
generacyjny, który pod koniec lat sześćdziesiątych zdominował zachodnionie-
miecki powojenny dyskurs rozliczeniowy. Do głosu dochodzi wówczas poko-
lenie synów, postrzegające siebie jako spadkobierców nazistów i oskarżające 
rodziców o brak sprzeciwu wobec narodowego socjalizmu i polityki Trzeciej 
Rzeszy oraz obarczające ich winą za zbrodnie dokonane podczas drugiej wojny 
światowej. Dlatego też wśród postulatów protestującej w latach sześćdziesią-
tych w Republice Federalnej Niemiec młodzieży  – głównie akademickiej  – 
oprócz sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie, ówczesnej polityki państwowej 
czy skostniałych struktur uniwersyteckich, słychać było również donośny głos 
domagający się konsekwentnego rozliczenia z narodowosocjalistyczną prze-
szłością kraju (Pilzweger 2015: 198‒199). 

7 Przekład własny za: „Ich hatte das Gefühl, diese Vergangenheit sei endgültig tot und 
vorbei, um euch nicht das Leben schwer zu machen, wollte ich euch nichts erzählen. 
Ich wollte euch davor bewahren. Vor diesem Dreck. Vor dieser Schuld, an der ihr keinen 
Anteil habt, nicht den geringsten”.
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Politykę pamięci Niemieckiej Republiki Federalnej po 1945 roku moż-
na określić – wykorzystując termin Assmann – jako „dialog zapomnienia” 
(dialogisches Vergessen; Assmann 2011: 27), gdzie zapomnienie jest środ-
kiem mającym niejako uzdrowić sytuację społeczną, umożliwić proces de-
mokratyzacji państwa oraz zagwarantować pokój w Europie. Zapomnienie 
o zbrodniach przeszłości postulował już w roku 1946 Winston Churchill. 
W wygłoszonej przez niego w Zurichu przemowie znaleźć można następują-
ce stwierdzenie:

Musimy zapomnieć o okropieństwach przeszłości. Musimy patrzeć w przyszłość. Nie 
możemy sobie pozwolić na to, aby przez przyszłe lata nieść ze sobą nienawiść i żądzę 
zemsty, które są efektem ran przeszłości. Jeśli Europa ma się wydostać z bezkresu 
nieszczęścia i uniknąć ostatecznej zagłady, musimy wierzyć w europejską rodzinę 
i zapomnieć o wszystkich zbrodniach i błędach przeszłości (Churchill 1948: 200)8.

Istotnie, rozpoczęte w 1945 roku przez procesy norymberskie rozlicze-
nie zbrodni wojennych, po usankcjonowaniu się podziału Niemiec na dwa 
państwa, przybiera w obu z nich całkiem różną formę. W Niemczech Zachod-
nich panuje „zbiorowe milczenie” (kollektives Beschweigen; Lübbe 1983: 329), 
przerwane dopiero w latach sześćdziesiątych procesami oświęcimskimi oraz na 
skutek wspomnianych protestów pokolenia 1968, które w przeciwieństwie do 
swoich rodziców chciało rozmawiać o trudnej przeszłości, ale przede wszyst-
kim pragnęło ocalić ją od zapomnienia, postulując zamiast amnezji – anamne-
zę. Wobec charakterystycznej dla pokolenia ojców negacji jakiejkolwiek winy, 
młode pokolenie przejmuje ją na siebie:

Przyjęcie tej negowanej i odsuwanej przez rodziców winy, to jeden z aspektów misji 
pamięci podjętej przez generację 1968 roku. Innym jej wymiarem było zbliżenie się 
do żydowskich ofiar, których świadectwa pokolenie to wysłuchiwało oraz z których 
historią i tradycją się utożsamiało (Assmann 2006: 335).

8 Przekład własny za: „We must all turn our backs upon the horrors of the past. We must 
look to the future. We cannot afford to drag forward across the years that are to come 
the hatreds and revenges which have sprung from the injuries of the past. If Europe is 
to be saved from Infinite misery, and indeed from final doom, there must be an act of 
faith in the European family and an act of oblivion against all the crimes and follies of 
the past”. 
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Rozpoczął się więc wówczas okres zadawania pytań, nierzadko trudnych 
i bolesnych rozmów międzypokoleniowych, czas swoistego historycznego 
oświecenia. Ważną rolę w tym procesie odgrywają w Niemczech Zachodnich 
media. Emitowany w tamtejszej telewizji amerykański serial Holocaust (Chom-
sky, 1978) po raz pierwszy na tak dużą skalę zwrócił uwagę tamtejszego spo-
łeczeństwa na dokonaną w wyniku polityki nazistów podczas drugiej wojny 
światowej eksterminację ludności żydowskiej i sprawił, że Zagłada stała się 
najważniejszym aspektem – politycznego, ale i literackiego – dyskursu rozli-
czeniowego oraz niemieckiej polityki pamięci.

W postawie powieściowego Konstantina tylko po części odnaleźć można 
odwzorowanie postulatów wyartykułowanych w roku 1968 przez przedstawi-
cieli młodego pokolenia. Z jednej strony bohater wyraża gotowość do rewizji 
historii rodziny i akceptuje fakt, iż jego ojciec był zbrodniarzem wojennym. 
Z drugiej jednak  – nie deklaruje gotowości do przejęcia odpowiedzialności 
za postępki ojca. Wręcz przeciwnie – bohater Heina broni się przed ową od-
powiedzialnością i nie chce być postrzegany jako spadkobierca nazisty (Hein 
2016: 288). Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest ucieczka do Marsylii. 
Akcja powieści Heina toczy się bowiem w większości w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej, a tamtejszy model rozliczenia z nazistowską przeszłością 
zakładał piętnowanie nie tylko samych sprawców, ale również członków ich 
rodzin (Mietzner 1998: 117-118).

Antyfaszyzm stanowił niejako mit założycielski Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, która oprócz deklaracji wynikającej z nazwy, z demokracją 
nic wspólnego nie miała. Choć i wschodnioniemiecka polityka rozliczeniowa 
nie może być uznana w tym kontekście za dobry przykład, to jednak należy 
przypomnieć, że faszyzm był w początkach istnienia tego kraju o wiele konse-
kwentniej potępiany, a wręcz piętnowany, niż w Republice Federalnej Niemiec. 
Pierwsze lata powojenne zdominowane były tutaj przez działania przedstawi-
cieli nowych władz, mających na celu wyeliminowanie z życia publicznego 
wszystkich obywateli posiadających jakikolwiek związek z narodowym socja-
lizmem. Historycy zajmujący się badaniem tego aspektu (wschodnio)niemiec-
kiej przeszłości zwracają jednak coraz częściej uwagę na fakt, że ów deklaro-
wany antyfaszyzm nie zawsze znajdował odzwierciedlenie w rzeczywistych 
poczynaniach władz. Szczególnie w latach sześćdziesiątych częste były bowiem 
przypadki pozyskiwania byłych nazistów do współpracy ze Stasi – Minister-
stwem Bezpieczeństwa Narodowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej – 
w zamian za obietnicę wymazania z ich akt wszelkich powiązań z narodowym 
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socjalizmem. Ludzie ci, decydując się na współpracę z nowymi władzami i ak-
tywne uczestnictwo w budowaniu nowego, socjalistycznego porządku, mogli 
liczyć ponadto na liczne gratyfikacje i nowe ścieżki kariery (Schulz 2014)9.

Ów zadeklarowany antyfaszyzm stawiał państwo i społeczeństwo wschod-
nioniemieckie na uprzywilejowanej pozycji, stanowił bowiem ważny element 
ideologicznej wojny z Zachodem i narzędzie propagandowe, mające zapewnić 
władzy lojalność narodu. Należy bowiem wspomnieć, że opowiedzenie się po 
wojnie za słusznością komunistycznej ideologii i gorliwe zaangażowanie w bu-
dowę nowego porządku przez wielu traktowane było jako akt rozgrzeszenia, 
swoisty rytuał samooczyszczenia, pozwalający zmyć piętno niechlubnej prze-
szłości. Wobec powyższego nie dziwi fakt, że również i w Niemieckiej Repu-
blice Demokratycznej brak było rzeczowej debaty publicznej, pozwalającej na 
dokonanie rozliczenia z narodowym socjalizmem. Za spadkobierców nazizmu 
oficjalnie uznawano Niemcy Zachodnie, odcinając się tym samym od wszel-
kiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, w tym i Holokaust.

Taka polityka historyczna zrodziła wiele nadużyć w sferze publicznej, ale 
doprowadziła również do zatajania prawdziwych historii rodzinnych przed 
młodszym pokoleniem. Narzucone odgórnie i deklarowane w dyskursie pu-
blicznym potępienie faszyzmu powodowało, że niechętnie powracano do tej 
kompromitującej przeszłości, z czasem ją tabuizując. Przykładem podobnej 
taktyki w powieści Heina jest zachowanie matki głównego bohatera. Obrana 
przez nią strategia wynikała ze strachu przed konsekwencjami, jakie jej dzieci 
musiałyby ponieść z uwagi na uwikłanie ojca we wrogą ideologię. Losy Kon-
stantina pokazują, że obawy te okazały się słuszne, a bohater rzeczywiście padł 
ofiarą napiętnowania społecznego.

9 Na złożoność tego zagadnienia zwracają uwagę w pracach naukowych między inny-
mi Henry Leide w NS-Verbrecher und Staatssicherheit. Die geheime Vergangenheits-
politik der DDR (2007) czy Anette Weinke w Die Verfolgung von Nazi-Tätern im geteilten 
Deutschland. Vergangenheitsbewältigungen 1949-1969 oder eine deutsch-deutsche Be-
ziehungsgeschichte im Kalten Krieg (2002).
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Literatura Niemieckiej Republiki Demokratycznej
wobec nazistowskiej przeszłości

Ważną rolę w procesie propagowania wśród społeczeństwa wschodnioniemiec-
kiego wyżej opisanej strategii rozliczeniowej z narodowym socjalizmem odegrała 
również literatura. Problematyka ta była podejmowana przez literaturę enerdow-
ską począwszy od końca lat czterdziestych. Inspiracją dla ówczesnych pisarzy 
były przeżycia i doświadczenia, jakie stały się ich udziałem podczas drugiej wojny 
światowej10, co przesądziło o realistycznym charakterze ich utworów. Powstające 
w tym okresie narracje pisane były w większości według wypracowanych przez 
władze wschodnioniemieckie wytycznych, zgodnie z którymi literatura antyfa-
szystowska miała służyć pewnego rodzaju wychowaniu społeczeństwa poprzez 
ukazanie jednostce właściwych wzorców postępowania. W dziełach tych domi-
nowały dwie tendencje: heroizacja komunistycznego ruchu oporu oraz kreacja 
bohaterów, którzy przechodząc wewnętrzną przemianę, jeszcze podczas wojny 
odrzucili ideologię nazistowską, opowiadając się po stronie komunizmu.

Jednak już pod koniec lat pięćdziesiątych w środowiskach literackich coraz 
wyraźniej artykułowano przekonanie, że owo dwutorowe podejście do zagad-
nienia nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości i dlatego nie było dla prze-
ciętnego, wschodnioniemieckiego czytelnika przekonujące. Narzucona kreacja 
bohatera nie stwarzała odbiorcy możliwości identyfikacji z postaciami utworów 
literackich, ponieważ posiadał on zupełnie odmienne doświadczenia – większość 
obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej nie uczestniczyła w czasie 
drugiej wojny światowej w komunistycznym ruchu oporu ani też nie wyrzekła 
się – jak czynili to bohaterowie dzieł literackich – nazistowskiej ideologii. Dla-
tego w roku 1957, podczas konferencji poświęconej sposobom przedstawiania 
drugiej wojny światowej w literaturze enerdowskiej wielu autorów (między in-
nymi Christa Wolf, Erich Loest, Hermann Kant, Frank Wagner) opowiadało się 
za tym, by bohaterami prozy antyfaszystowskiej byli nie przykładni komuniści, 
lecz właśnie naziści. Sformułowano także postulat, aby utwory te ukazywały całą 
złożoność procesu wspomnianej wewnętrznej przemiany bohatera, a więc jego 
motywacje, rozterki i wątpliwości towarzyszące mu w drodze od nazizmu do 
komunizmu (Herminghouse 1993: 267).

10 Niektórzy z nich byli żołnierzami Wehrmachtu, inni natomiast spędzili lata wojny w obo-
zach koncentracyjnych, gdzie trafili jako działacze antyfaszystowskiego komunistycz-
nego ruchu oporu lub też ze względu na żydowskie pochodzenie.
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Postulaty te próbowano zrealizować w latach siedemdziesiątych, kiedy do gło-
su doszło pokolenie twórców urodzonych pod koniec lat trzydziestych, a więc na 
krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej. W swoich tekstach powracali oni 
do problematyki rozliczeniowej, dokonując niejako rewizji przeszłości i starając się 
wnieść do literatury nowe spojrzenie na okres narodowego socjalizmu. Charaktery-
styczną cechą tej twórczości jest brak heroicznych postaw komunistów. Zastępują 
ich protagoniści, którzy jako naziści uczestniczą aktywnie w okrucieństwach drugiej 
wojny światowej, a po jej zakończeniu próbują odnaleźć się w nowej, socjalistycznej 
rzeczywistości. Utwory te przynoszą również dogłębną analizę zachowań jednostki 
uwikłanej w reżim nazistowski oraz sposobu jej prywatnego rozliczenia z tamtym 
okresem. Ponadto autorzy tego pokolenia zwracali uwagę czytelnika na fakt, że pro-
blem nazistowskiej przeszłości dotyka również tak zwanego pokolenia średniego, 
którego lata dzieciństwa i wczesnej młodości przypadły na okres wojny (Emmerich 
1996: 317-321). Do najbardziej znanych utworów antyfaszystowskiej prozy Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej lat siedemdziesiątych należą między innymi: 
Tod des Nibelungen Rolfa Schneidera (1970), Michael Klausa Schlesingera (1971), 
Kindheitsmuster Christy Wolf (1976) oraz Der Aufenthalt Hermanna Kanta (1977).

Również Hein zabierał niejednokrotnie głos w kwestii polityki kulturalnej 
i historycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Do jego najbardziej zna-
nych i najczęściej przytaczanych wypowiedzi zawierających krytykę tego odgórnie 
narzuconego modelu historii należy wystąpienie we wschodnioberlińskim oddziale 
Związku Pisarzy z czternastego września 1989 roku. W tej wydanej później pod ty-
tułem Piąte podstawowe działanie arytmetyczne (Die fünfte Grundrechenart) mowie 
Hein w następujących słowach krytykuje proces kształtowania wschodnioniemiec-
kiej pamięci historycznej:

Piąte podstawowe działanie arytmetyczne polega na tym, że najpierw stawia się kreskę, 
a pod nią zapisuje się konieczny i preferowany wynik. Daje to stabilne oparcie karkołom-
nym operacjom, które następnie będą się odbywać nad kreską […]. Pod kreską naszej, 
znanej nam zbyt dobrze ze szkoły i z gazet wizji historii, nad którą piętrzy się określana mia-
nem naukowej, obiektywnej i zgodnej z prawem konstrukcja z faktów, wniosków, ocen, 
służąca dowiedzeniu prawidłowości ostatecznego i już wcześniej wysnutego wniosku, pod 
tą kreską stało i stoi mocne hasło mówiące o „zwycięzcach historii” (Hein: 1989)11.

11 Przekład własny za: „Die fünfte Grundrechenart besteht darin, dass zuerst der Schluss 
gezogen und das erforderliche und gewünschte Ergebnis darunter geschrieben wird. 
Das gibt dann einen festen Halt für die waghalsigen Operationen, die anschließend und 
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Pisarz zarzuca takiej wersji historii absurdalność i zakłamanie, postulując 
otwartą dyskusję społeczną. Miałaby ona przyczynić się do konstruktywnego 
i rzeczowego rozliczenia przeszłości, uwzględniającego również i te aspekty, 
które zostały z owej przeszłości mocą odgórnych dyrektyw usunięte. 

Najbardziej cenioną, literacką próbą opowiedzenia o konsekwencjach 
wypierania niewygodnej historii z pamięci indywidualnej i kolektywnej, jest 
opublikowana w 1982 roku powieść Heina, zatytułowana Horns Ende. Ak-
cja tego utworu rozgrywa się w latach pięćdziesiątych w prowincjonalnym, 
wschodnioniemieckim miasteczku, a jednym z poruszanych w nim tematów 
jest powszechny wśród lokalnej społeczności nazizm, a następnie oportunizm 
wobec polityki nowych władz w pierwszych latach istnienia Niemieckiej Re-
publiki Demokratycznej.

(Nie)pamięć jednostki wobec pamięci kolektywnej

W powieści Szczęśliwe dziecko z ojcem Hein ponownie podejmuje obecny już 
w jego twórczości temat próby wyparcia z pamięci problematycznej przeszło-
ści. Historia rodziny powieściowego Konstantina Boggoscha uwidacznia te 
krótko zreferowane różnice między wschodnio- a zachodnioniemieckim mo-
delem rozliczenia z nazizmem. Miasto, z którego pochodzi Müller, w wyniku 
powojennego podziału Niemiec znajduje się w radzieckiej strefie okupacyjnej, 
na terenie której po 1948 roku utworzona zostaje Niemiecka Republika De-
mokratyczna. W myśl obowiązującej doktryny politycznej Gerharda Müllera 
uznaje się pośmiertnie za zbrodniarza wojennego, w wyniku czego jego ro-
dzina nie tylko pozbawiona zostaje całego majątku, który przechodzi na wła-
sność państwa, ale i wszelkich możliwości rehabilitacji czy awansu społecz-
nego – Konstantin nie może na przykład uczestniczyć w organizowanych dla 
uczniów olimpiadach sportowych, ponieważ, mimo wszelkich predyspozycji, 
jako syn zbrodniarza wojennego nie jest godzien tego, aby reprezentować in-

über dem Schlußstrich erfolgen […] Unter dem Schluβstrich unserer, uns aus Schule 
und Zeitungen sattsam bekannten Geschichtsbetrachtung, unter dem Schluβstrich, 
über den sich dann das als wissenschaftlich, objektiv und gesetzmäßig bezeichnete 
Gebäude von Fakten, Folgerungen und Bewertungen aufbaut, um den endgültigen und 
bereits zuvor gezogenen Schluss zu beweisen, stand und steht das kräftige Wort vom 
»Sieger der Geschichte«”.
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stytucję państwową, jaką jest szkoła. Mimo bardzo dobrych wyników w nauce, 
nie może jej kontynuować w liceum i złożyć egzaminu dojrzałości. Pozosta-
je mu więc liceum wieczorowe dla pracujących, gdzie – wykorzystując lukę 
w prawie – zdaje ostatecznie maturę. Konstantin nie może również należeć do 
partii, co z kolei zamyka mu dostęp do licznych udogodnień i jest nierzadko 
powodem napiętnowania społecznego. Jego matka zaś, pomimo odpowiednie-
go wykształcenia, nie może wykonywać zawodu nauczyciela, gdyż jako osoba 
w mniemaniu władz skażona wrogą ideologią miałaby demoralizujący wpływ 
na wychowywaną w duchu socjalizmu młodzież. 

W Republice Federalnej Niemiec – dokąd po zakończeniu wojny przepro-
wadza się brat Müllera – jego rodzina mogłaby liczyć na więcej zrozumienia. 
Mocą decyzji tamtejszego wymiaru sprawiedliwości, egzekucja bohatera, doko-
nana przez polskich żołnierzy w Kutnie, nie była wynikiem prawomocnego wy-
roku sądu i jako taka uznana została za zbrodnię popełnioną na oficerze armii 
niemieckiej. Wobec powyższego przyznany mu został status ofiary wojny, dzięki 
czemu zarówno wdowie, jak i dzieciom przysługiwała renta mogąca stanowić 
źródło utrzymania (Hein 2016: 79). Erika zrzeka się jednak tego przywileju, 
podobnie jak wszelkich tytułów do dziedziczenia po mężu, którego bez cienia 
wątpliwości sytuuje po stronie sprawców, a nie ofiar drugiej wojny światowej.

Podobną strategię obiera Konstantin. Nie utożsamia się on z głosem swo-
jego pokolenia, domagającego się otwartości w dialogu społecznym o przeszło-
ści. Wręcz przeciwnie, wstydzi się jej i unika wszelkich rozmów o narodowym 
socjalizmie, a zapytany o ojca, odpowiada posługując się zawsze tym samym, 
wyuczonym na pamięć zdaniem: „mój ojciec nie żyje, zginął na wojnie [Mein 
Vater ist tot. Er ist im Krieg geblieben]” (Hein 2016: 137), dodając asekura-
cyjnie – „ale ja wiem o tym niewiele. Matka rzadko rozmawiała z moim bra-
tem i ze mną o naszym ojcu [Aber ich weiβ nicht viel darüber. Mutter sprach 
nur wenig mit meinem Bruder und mir über unseren Vater]” (Hein 2016: 
201). W jego wypadku dominuje zatem negacja przeszłości, strach przed kon-
frontacją z nią i chęć zapomnienia – jest to postawa, którą najtrafniej charak-
teryzuje sam protagonista, przyznając: „mój nieznajomy ojciec niepokoił mnie 
i napawał strachem [Mein unbekannter Vater beunruhigte mich und machte 
mir Angst]” (Hein 2016: 57). 

Okazuje się jednak, że mimo usilnych starań Eriki i Konstantina Bog-
goschów, mających na celu kategoryczne zerwanie wszelkich więzi łączących 
ich z postacią Gerharda Müllera, przegrywają oni z tak zwaną pamięcią insty-
tucjonalną, w której zostały zapisane liczne dowody obciążające ich rodzinę. 
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Pamięć instytucjonalna reprezentowana jest w powieści przede wszystkim pod 
postacią archiwów i zgromadzonych w nich akt, ale również i urzędów, urzęd-
ników czy pism oficjalnych. Podczas gdy społeczeństwo budujące po przeło-
mie – jakim niewątpliwie było zakończenie drugiej wojny światowej – nową 
rzeczywistość pozbywało się z przestrzeni publicznej widzialnych reprezentacji 
niełatwej przeszłości, nowa władza dokładała wszelkich starań, aby przetrwała 
ona jak najdłużej w aktach personalnych, przywiązując szczególną wagę do in-
formacji świadczących o stopniu uwikłania danej jednostki w obalony i uzna-
ny za wrogi system. 

Akta Konstantina to magazyn pamięci o historii jego rodziny. Powielone 
w kilku egzemplarzach, pozostają w archiwach do dyspozycji przedstawicieli no-
wej władzy. Nadzór nad zgromadzonymi dokumentami jest jednocześnie kon-
trolą nad pamięcią, na co w swych badaniach zwraca uwagę Aleida Assmann:

Przed archiwum jako pamięcią historii jest jeszcze archiwum jako pamięć władzy. 
Składają się na nie zapisy i zaświadczenia, dokumenty, które mają charakter dowo-
dowy wobec roszczeń do władzy, posiadania i pochodzenia. […] Kontrola archiwów 
jest kontrolą pamięci. […] Dokumenty, które zostały pozbawione mocy prawnej, 
nie były jednak niszczone, tylko wręcz przeciwnie, gromadzone; nabrały nowej, tym 
razem historycznej wartości12 (Assmann 1999: 343‒344).

Za każdym razem, gdy w powieści pojawiają się akta głównego bohatera, 
oznacza to dla niego bolesną konfrontację z przechowywaną w nich pamięcią 
o przeszłości jego rodziny, przed którą bohater usiłuje uciec. I tak na przykład 
mimo oficjalnej zmiany nazwiska, mającej niejako zapewnić bohaterowi nową 
tożsamość, we wszelkich instytucjach państwowych (a więc i w szkole) figuruje 
on nadal jako Konstantin Müller (Hein 2016: 54). Dotyczy to również pozjed-
noczeniowych Niemiec, kiedy to niespodziewane pismo z urzędu finansowego, 
w którego ewidencji mężczyzna widnieje właśnie jako Konstantin Müller, syn 
Gerharda, odsłania jego prawdziwą – skrywaną przez lata nawet przed najbliż-
szą rodziną i przyjaciółmi – tożsamość (Hein 2016: 30). 

12 Przekład własny za: „Vor dem Archiv als Gedächtnis der Historie kommt allerdings das 
Archiv als Gedächtnis der Herrschaft. Dieses besteht aus Legaten und Testaten, aus Ur-
kunden, die Beweischarakter haben für Ansprüche auf Macht, Besitz und Abstammung 
[…]. Kontrolle des Archivs ist Kontrolle des Gedächtnisses […]. Dokumente, die rechtlich 
entwertet waren, wurden jedoch nicht vernichtet, sondern im Gegenteil gesammelt”.
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Nie tylko akta świadczą o rzeczywistej przeszłości protagonisty. Jest ona 
również na stałe wpisana w pamięć lokalnej społeczności miasteczka G., co 
uświadamia czytelnikowi jedna z ostatnich scen powieści, kiedy to Konstan-
tin, już jako starszy mężczyzna, postanawia stawić czoła upiorom przeszłości 
i zmierzyć się z prześladującym go cieniem ojca, odwiedzając po latach rodzin-
ne miasto. Okazuje się wtedy, że dla napotkanych przypadkowo na ulicy zna-
jomych z dzieciństwa jest on wciąż Konstantinem Müllerem. Nazwiska Bog-
gosch i Müller wymawiane są jednym tchem, stanowiąc nierozerwalną całość, 
a pamięć o ojcu bohatera jest wciąż żywa w przestrzeni miejskiej – restaurowane 
są należące do niego niegdyś kamienice, odbudowana została fabryka, której 
był właścicielem i gdzie ponownie znajdują zatrudnienie okoliczni mieszkańcy, 
którzy – zapytani o to, gdzie pracują, odpowiadają posługując się zrozumiałym 
jedynie dla lokalnej społeczności kodem: „Tutaj mówi się po prostu: Mój mąż 
znalazł pracę w kacecie. I nie ma tu żadnego podtekstu, po prostu tak się mówi 
[Hier heiβt es einfach: Mein Mann hat Arbeit im KZ gefunden. Man denkt 
sich nichts dabei, es heiβt halt so]” (Hein 2016: 521).

Wnioski

Będąca przedmiotem niniejszych rozważań powieść Heina Szczęśliwe dziecko 
z ojcem wpisuje się w ważny nurt obecny w literaturze niemieckiej po 1989 
roku. W pierwszych latach po zjednoczeniu Niemiec na tamtejszym rynku po-
jawiły się powieści nazwane z racji podejmowanej problematyki powieściami 
rodzinnymi (Familienromane), których autorami są w przeważającej większo-
ści pisarze z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Powieści te łączy – 
ogólnie mówiąc – koncepcja ukazania rozliczenia z totalitaryzmami XX wieku 
na przykładzie wielopokoleniowej, wschodnioniemieckiej rodziny.

Po upadku Niemieckiej Republiki Demokratycznej przedstawiona pokrótce 
powyżej polityka historyczna i obowiązujący tam model rozliczenia z narodowym 
socjalizmem zostały poddane rewizji. Ślady tej swoistej zmiany paradygmatu od-
naleźć można właśnie w owych powieściach rodzinnych, w których porusza się ta-
buizowane dotychczas we wschodnioniemieckim dyskursie (również literackim) 
aspekty przeszłości, jak na przykład traumatyczne doświadczenie wojny, poświę-
cenie członków rodziny (ojców) w imię nazistowskiej ideologii, masowe przesie-
dlenia ludności niemieckiej po zakończeniu wojny czy wreszcie sposób radzenia 
sobie z nazistowską przeszłością (zarówno własną, jak i członków rodziny).
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Hein podejmuje tę złożoną problematykę i przedstawia bohatera, na 
przykładzie którego czytelnik może obserwować proces uwalniania się od dłu-
go skrywanej przeszłości. Ważny w tym kontekście jest zastosowany w powieści 
model narracji. Utwór zdominowany jest – za wyjątkiem kilkustronicowego 
wprowadzenia i zakończenia – przez narrację pierwszoosobową. Ta przypomi-
nająca niejako autoprzesłuchanie opowieść narratora, Konstantina Boggoscha, 
jest wynikiem jego tłumionej przez lata potrzeby opowiedzenia, a tym samym 
zrekonstruowania i ułożenia w pewną całość własnej historii. W wyniku tego 
narracyjnego aktu dokonuje się też rekonstrukcja pamięci rodziny Konstan-
tina. Bohater, mając do dyspozycji takie elementy, jak zdjęcie ojca, wyznanie 
matki, listy wuja czy publikację zawierającą wspomnienia jednego z więźniów 
obozu koncentracyjnego, w którym nadzorcą był Gerhard Müller, (re)konstru-
uje z nich obraz nieżyjącego już ojca. Ta retrospektywna opowieść ma ponadto 
wymiar terapeutyczny i stanowi akt złożenia świadectwa, ale też próbę określe-
nia własnej tożsamości.

Zabiegi te, podobnie jak powrót protagonisty do rodzinnego miasta i do-
konująca się tam konfrontacja z przeszłością, uświadamiają jednak paradok-
salnie, że Boggosch przegrał swą walkę. Mimo licznych – często desperackich 
i karkołomnych – prób uwolnienia się od podążającego za nim cienia ojca, 
zrekonstruował tę postać w swej pamięci, stając się tym samym ostatnią ofiarą 
Gerharda Müllera.

Jako podsumowanie niniejszych rozważań nad kwestą pamięci i niepamięci 
w powieści Heina adekwatny wydaje się być cytat z powieści Milana Kundery, 
zatytułowanej Księga śmiechu i zapomnienia, gdzie pojawia się stwierdzenie, iż: 
„walka człowieka z władzą jest walką pamięci z zapomnieniem” (Kundera 2013: 
8). Słuszności tej tezy dowodzi poniekąd Hein, kreując postać Konstantina Bog-
goscha i historię jego ucieczki od historii. Z tym jednak, że w powieści Szczęśliwe 
dziecko z ojcem zapomnieć usiłuje człowiek, a pamiętać – władza. 

Warto jednak zastanowić się, czy taka ucieczka od historii jest w ogóle 
możliwa oraz czy można oddzielić przeszłość od teraźniejszości. Losy powie-
ściowego bohatera dowodzą, że przedsięwzięcie to jest skazane na niepowodze-
nie – przykład protagonisty pokazuje, jak dawna tożsamość i historia natrętnie 
wkraczają w jego życie w najmniej oczekiwanych momentach. Otacza go więc 
swoista dyktatura pamięci (Wolff-Powęska 2011: 32), która nie pozwala mu 
nie pamiętać.

Ponadto Hein stawia w powieści jeszcze jedno ważne i aktualne z punktu 
widzenia niemieckiej pamięci kolektywnej pytanie o to, czy dzieci nazistów 
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mają prawo nie pamiętać, czy wręcz przeciwnie  – ciąży na nich obowiązek 
pielęgnowania pamięci. Kwestia ta wciąż powraca w niemieckim dyskursie 
publicznym i literackim13, a jej obecność świadczy niewątpliwie o tym, że 
proces rozliczenia z narodowym socjalizmem w Niemczech nie został jeszcze 
zamknięty. Odczytywana w zaproponowany sposób powieść Heina jest zatem 
zwróceniem uwagi czytelnika na konkurujące ze sobą pamięci oraz odmienne 
habitusy wobec zbrodni reżimu nazistowskiego.

13 Należy zwrócić uwagę w tym kontekście na reportaż wyemitowany przez telewizję ARD 
w 2012 roku zatytułowany Meine Familie, die Nazis und ich, ukazujący stosunek potom-
ków nazistów do przeszłości ich rodziny, a także takie publikacje, jak na przykład Cień 
ojca Jensa Jörgena Ventzkiego, syna nadburmistrza Litzmannstadt (dzisiejsza Łódź) 
czy Mój ojciec Hans Frank i Moja niemiecka matka Niklasa Franka, syna Hansa Franka, 
generalnego gubernatora Polski.
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Między sacrum a profanum. 
Aspekty górnośląskiej religijności 
w literaturze regionu na przykładzie utworów 
Horsta Bienka, Janoscha oraz Stefana Szymutki

KATARZYNA KUCHOWICZ

Wprowadzenie

Gdyby trzeba było wskazać na jakiś rys zasadniczy, cechę najbardziej charak-
terystyczną dla Ślązaków, bez wątpienia byłaby to pracowitość (Dutka 2011: 
39-40). Gustaw Morcinek, opisując górnośląskie biedaszyby1, zwraca uwagę 
na emocjonalny stosunek górników do ich pracy:

Aczkolwiek jego kopalenka ledwie że się opłaca, przynosząc mu mizerny dochód, 
nie będący nigdy współmiernym wynagrodzeniem za jego ciężką pracę, to mimo 
tego zapieka się w uporze i grzebie wciąż w ziemi. On kocha pracę i przepada za nią 
(Morcinek 1981: 82-83).

Niebezpieczna praca łączy się nierzadko ze szczególną pobożnością i prze-
świadczeniem, że Bóg czuwa nad ciężko pracującymi, o czym świadczą między 

1 Biedaszyb to „potoczne określenie nielegalnego miniszybu wydobywczego węgla w for-
mie niezabezpieczonego tunelu schodzącego w głąb ziemi, do pokładu węgla – najczę-
ściej kamiennego” (Łapniewska, 2019). 
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innymi następujące słowa zarejestrowane przez Konrada Wrzosa, brzmiące: 
„Pan Bóg na nas łaskawy i przymyka oczy, gdy schodzimy do tych nie naszych 
szybów” (Wrzos 1981: 76). W świecie górnośląskich wartości jednak to nie 
praca, lecz religia stanowi wartość najwyższą, czego dowodem mogą być mię-
dzy innymi omawiane poniżej utwory.

Rodowitym mieszkańcom regionu przypisuje się także inne cechy poza 
religijnością, takie jak rodzinność bądź szczególna gościnność, co potwierdza 
między innymi Jolanta Tambor, analizując stereotyp i autostereotyp Ślązaka: 
„W autostereotypie, wynikającym z uzewnętrznianych przez respondentów 
opinii, Ślązak był i jest osobą gościnną, a przy tym tolerancyjną” (Tambor 
2008: 82). Warto dodać, że mężczyznom zarzuca się zamiłowanie do alko-
holu (Tambor 2008: 92). U kobiet z kolei bardzo wysoko ceni się zaradność. 
Ludność ta cechuje się również pewnego rodzaju poczuciem wyższości (Tam-
bor 2008: 86-87). Badaczka dodaje także, iż „[…] Ślązak to człowiek o silnie 
wykształconym poczuciu własnej identyfikacji grupowej i niechęci wobec ob-
cych. Jest to zjawisko typowe dla sytuacji mieszania grup o silnej odrębności” 
(Tambor 2008: 81). Mimo wszystko należy podkreślić, że najważniejszy dla 
Ślązaków zawsze był Ponbóczek2 (Tambor 2008: 90-91).

Duchowość śląska jest dość przewrotna, gdyż sacrum niebezpiecznie zbli-
ża się w niej się do profanum, co zręcznie ukazał Janosch w kultowym Cho-
lonku, czyli dobrym panu Bogu z gliny. Przywiązanie Ślązaków do Kościoła 
przybiera różne formy, nieraz, jak w przywoływanej powieści Horsta Eckerta3, 
karykaturalne, innym zaś razem religia traci charakter instytucjonalny, cze-
go dowodzi postawa dzikiego mnicha sportretowanego w gliwickiej tetralogii 
Horsta Bienka. Górny Śląsk wyróżnia także specyficzna metafizyka, której fe-
nomen jako pierwszy próbował uchwycić Stefan Szymutko w Nagrobku ciotki 
Cili. Niezwykła górnośląska religijność zmusza do refleksji – zadziwia bowiem 
jej ambiwalentność: z jednej strony niezwykła głębokość i powaga, a z drugiej 
powierzchowność. Niniejsze rozważania mają na celu nie tylko prześledzenie 
pojawiającego się w literaturze napięcia pomiędzy sacrum a profanum, ale także 
zanalizowanie śląskiej duchowości w ogóle.

2 Słowo pochodzi z gwary górnośląskiej. Klaudia Roksela w opracowaniu hasła pisze, iż 
„Ponbóczek znaczy po polsku Pan Bóg” (Roksela 2012).

3 Eckert znany jest szerzej pod pseudonimem Janosch i pod nim właśnie będzie przywoły-
wany w dalszej części wywodu.
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Kultura i literatura

Ślązacy nie tylko posiadają odrębny typ charakterologiczny, przypominający 
stereotyp narodowy (Tambor 2008: 81-84), ale także posługują się gwarą, któ-
rej odmawia się statusu języka. W roku 2007 odrzucono wniosek o ustano-
wienie narodowości śląskiej (Sip.lex.pl 2015). Niezależnie jednak od kondycji 
prawnej społeczności Ślązaków, łatwo dostrzec, że wykształciła ona odrębny 
folklor, posiada specyficzną mitologię oraz tradycję (Simonides 1989). Kul-
tura niematerialna i życie duchowe mieszkańców Górnego Śląska są bogate, 
choć trzeba dodać, że te zdają się współcześnie tracić na znaczeniu. Poszukiwa-
nie śladów owej kultury jest dziś trudniejsze, ale to nie oznacza, że niemożli-
we4. Echa tradycji pobrzmiewają bowiem w piśmiennictwie, które skutecznie 
utrwaliło wielowiekowe wzorce.

Myśląc o górnośląskim piśmiennictwie, należy mieć na uwadze to, że 
w regionie nigdy nie wykształciło się silne centrum literackie (Tambor 2008: 
92), brakuje więc języka artystycznego oraz utworów, które na arenie ogólno-
polskiej czy europejskiej zyskałyby status arcydzieła. Zbigniew Kadłubek uwa-
ża, że „Górnoślązacy nie bardzo ufają literaturze i drukowanemu papierowi. 
Cenią słowo mówione jako bardziej wiarygodne, ponieważ bardziej własne, 
w czym są podobni do Irlandczyków” (Kadłubek 2011: 7). Nie oznacza to 
jednak, że regionalnej twórczości pisarskiej w ogóle nie ma.

Stefan Szymutko w Nagrobku ciotki Cili stwierdził, że niedostatki w owym 
względzie nie są wynikiem niezdolności Ślązaków do twórczości literackiej, ale 
ich głębokiej, wrodzonej niechęć do logosu: „Śląsk nie chce go mieć, wypiera 
Logos” (Szymutko 2001: 35). Antylogocentryczne nastawienie Górnośląza-
ków jest ściśle związane z ich specyficzną filozofią bytu, raczej praktyczną niż 
spekulatywną. Szymutko sięga po język Martina Heideggera oraz Edmunda 
Husserla (Szymutko 2001: 23-26), aby opisać specyfikę górnośląskiej onto-
logii. W tym punkcie uczony łączy filozofię bycia z religią. Autor szczególną 
uwagę zwraca bowiem na tytułową bohaterkę, której marzeniem było „zostać 
zakonnicą” (Szymutko 2001: 24). Katowicki badacz esencję życiorysu ciotki 
Cili ujmuje w sposób syntetyczny, skupiając się na religijności krewnej, która:

4  Autorka ma na względzie przede wszystkim dzieła literackie.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sk-10-13-wymogi-wzgledem-nazwy-stowarzyszenia-wyrok-521501889
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porzuciła myśl o klasztorze po śmierci matki  – wychowanie rodzeństwa uznała 
za cel ważniejszy, ale nie wyrzekła się całkowicie marzenia o klasztorze. Pozostała 
panną, przez całe życie osobą niezwykle pobożną, która w natłoku zajęć zawsze 
znajdowała czas na modlitwę i lekturę książek religijnych; gdy tylko mogła, piel-
grzymowała do miejsc świętych. […] Umierała w strasznych cierpieniach, z otwar-
tymi, krwawiącymi i gnijącymi ranami. Jęcząc, recytowała jednak psalm Dawido-
wy numer 22 (23). Z nim na ustach skonała (Szymutko 2001: 24).

Badacz wyciąga z postawy krewnej wniosek, iż wyprzedzała ona He-
ideggera, zastanawiającego się, „jak otworzyć bycie na Boga” (Szymutko 
2001: 23-26). Autor Nagrobka… dopowiada, iż „ciotka, nieświadoma filo-
zoficzności problemu, potrafi bez trudu włączyć prace domowe w plan zba-
wienia” (Szymutko 2001: 26). Z lektury można dowiedzieć się, że prawdzi-
wa wiara wymaga poświęcenia, konkretnego działania, które uświęca bar-
dziej niż śluby zakonne. Co więcej, pisarz podkreślał, iż krewna „mówi coś 
na temat wartości i transcendencji” (Szymutko 2001: 25). Chociaż autor 
Nagrobka… nie jest pewny, czy jest to typowy aspekt kultury danego regio-
nu i dopuszcza możliwość, iż jest to cecha „wszystkich kultur plebejskich” 
(Szymutko 2001: 226)5, to jednak traktuje ciotkę jako uosobienie śląskiej 
duchowości, manifestację napięcia pomiędzy obecnością a nieobecnością 
(Szymutko 2001: 27).

Postawa krewnej autora jest jednak wyjątkowa, ponieważ cechuje ją 
pełna pokora. Ciotka Cila pełniła rolę opiekunki oraz – z racji zaistniałych 
okoliczności – także w pewnym sensie i matki dla młodszego rodzeństwa, 
skupiając w sobie cechy dostrzegane w Górnoślązaczkach przez Aleksandrę 
Kunce. Badaczka zauważa, iż pomimo staropanieństwa kobiecość bohaterki 
Nagrobka… była „wpisana w kwadraturę domu” (Kunce 2007: 93), któ-
ra sama w sobie jest dość niezwykła. Dom dla Górnoślązaka to nie tylko 
miejsce bezpieczne i oswojone (Dziuban 2014: 171), ale przede wszystkim 
stworzone przez kobiety, wypełniające izby przedmiotami kultu oraz dewo-

5 Cechy religijności górnośląskiej w dużej mierze pokrywają się z ludowymi praktykami re-
ligijnymi, Szymutko ma więc rację twierdząc, że podejście do tradycji może mieć charak-
ter plebejski. Autorka rozdziału pomija tu jednak aspekt etnograficzny i antropologiczny 
górnośląskiej religijności, ograniczając rozważania wyłącznie do literatury regionalnej oraz 
przedstawionego w niej podejścia do religii oraz duchowości w utworach pisarzy pocho-
dzących z Górnego Śląska, tworzących w szeroko rozumianym nurcie autobiograficznym.
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cjonaliami, potęgując wrażenie świętości i tak już sakralizowanej przestrze-
ni mieszkalnej (Kunce 2007: 102). Analizując przestrzeń górnośląskich izb 
Kunce podkreśla, że:

Nad łóżkami w katolickich rodzinach wisiały obrazy o treści religijnej: Wizerunek 
Matki Boskiej Bolesnej (nad łóżkiem matki), Serca Jezusowego (nad łóżkiem ojca) 
i Świętej Rodziny (nad „szislongami” dziecięcymi). Ważna to typologia i rozmiesz-
czenie. Obrazy te wpływały na domowników w sposób szczególny – na przykład 
na ciężarną, która nie mogła oglądać zdeformowanych postaci. Ale i zwyczajnie sa-
kralizowały, zakorzeniały. Obrazy te w realiach śląskich były symbolem wyjątkowej 
stabilności, szczególnym punktem odniesienia (Kunce 2007: 114).

Kunce w eseju Jak smakuje Śląsk? starała się pokazać, że sprawy ducho-
we były domeną kobiet, na których barkach spoczywała odpowiedzialność za 
przekazanie potomstwu tradycji, za naukę dzieci pacierza, dbanie o sakramen-
ty oraz odpowiednie wychowanie katolickie latorośli6. Ciotka Cila z utworu 
Szymutki realizuje więc ideał górnośląskiej religijności w dwójnasób. Po pierw-
sze, cechuje ją głęboka wiara, rozpoznawana jako duchowe powołanie do po-
sługi w klasztorze, po drugie zaś, krewna uczonego skupiała w sobie domową 
kobiecość i budowała obraz domu jako przestrzeni świętej lub też uświęconej 
(Szymutko 2001: 23-26). 

Co ważne, tytułowa bohaterka Nagrobka… była chrześcijanką obrządku 
rzymskokatolickiego, który w oczach Bienka i Janoscha stanowi jeden z waż-
niejszych wyznaczników identyfikacji regionalnej. Obaj autorzy podział lokal-
nych społeczności wyznaczają właśnie przez pryzmat wyznania: „Zrób mu od 
razu prawidłowy przedziałek po lewej stronie, jak to się należy po katolic-
ku, aby później nie miał z tym kłopotów! W Porębie było trochę rozsianych 
ewangelików, ale żyli oni – że tak powiem – w getcie” (Janosch 2011: 101). 
Katolicyzm stanowi niejako emblemat Górnoślązaków, wyróżniając ich na tle 
wielowyznaniowej społeczności. Codzienna modlitwa oraz pielgrzymki wy-
znaczają rytm życia mieszkańców regionu, stanowiąc istotny element ich życia. 
Przykładowo Bienek wspominał, iż w młodości wybrał się na Górę Świętej 

6 Rolę kobiet w kształceniu religijnym potomstwa opisała w interesujący sposób także 
Iwonna Michalska (2014: 159-175). Należy jednak zaznaczyć, iż nie jest to zjawisko ty-
powe wyłącznie dla Śląska, ponieważ w wielu kulturach to właśnie kobiety odpowiadają 
za rozwijanie sfery duchowej u dzieci. 
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Anny7, uniemożliwiając sobie tym samym późniejszy awans w strukturach Hi-
tlerjugend (Bienek 1993: 200). Z kolei Świętkowa, bohaterka Cholonka, do 
codziennej modlitwy dodaje wymyślonych przez siebie „świętych”, bo przecież 
nigdy nie zaszkodzi wzbogacić pacierza (Janosch 2011: 1; 26).

Obraz górnośląskiej religijności jest jednak bardziej złożony i ambiwalentny, 
gdyż wiara zazwyczaj łączyła się tam z pragmatyzmem, z bezrefleksyjnym przyzwy-
czajeniem, które tworzyły kolaż raczej niespotykany poza Górnym Śląskiem. Napię-
cie pomiędzy pobożnością a rutyną bardzo dobrze przedstawił Bienek w Pierwszej 
polce. Główna bohaterka całej tetralogii, Valeska Piontek8, daje się poznać przede 
wszystkim jako kobieta pobożna. Już na pierwszej stronie utworu czytamy:

Gdyby nie zmówiła Ojcze nasz, nie byłaby wzmocniona do podjęcia tego wszyst-
kiego, prawdopodobnie potrzebne też były dwa Zdrowaś Maria. Rzuciła spojrzenie 
na mały domowy ołtarzyk w rogu z Czarną Madonną pośrodku, którą przywiozła 
z pielgrzymki do Częstochowy i jej ufność w nowy dzień wzrosła (Bienek 1994: 7).

Valeska zabiega także o sympatię proboszcza oraz obecność duchownego 
na weselu córki (Bienek 1994: 51-52). Upatrywanie w owej postawie bezin-
teresownej dbałości o tradycję byłoby jednak błędem. Nie odmawiając kobie-
cie religijności, trzeba przyznać, że Piontkom zależało na dobrych kontaktach 
z księdzem głównie ze względu prowadzone z nim interesy. Bienek w sposób 
mistrzowski pokazuje, jak motywacja religijna i ekonomiczna splatają się ze 
sobą, ukazując, iż śląski pragmatyzm i metafizyka niezwykle często idą ze sobą 
w parze. Valesce rzeczywiście zależy na obecności kaznodziei na weselu córki, 
jest gotowa nawet płakać lub udawać (Bienek 1994: 51), jednocześnie jednak 
traktuje owo spotkanie jako swoistą transakcję:

— W niedzielę da ksiądz Irmie ślub, a dziś wieczór koło dziewiątej ksiądz przyjdzie, 
prawda? — Powiedziała to tak, jakby jeszcze raz potwierdzała to, co z nim ustaliła. 
Dodała jeszcze, choć z nieczystym sumieniem: — Sprzedam księdzu taniej łąki przy 
cmentarzu (Bienek 1994: 52-53).

7 Góra Świętej Anny traktowana jest jako emblemat duchowy Górnoślązaków (Wró-
blewski 1999: 297). Na potwierdzenie warto w tym miejscu odwołać się choćby do 
twórczości Norberta Bonczyka, a zwłaszcza jego poematu Góra Chełmska (jest to inna 
nazwa Góry Świętej Anny)

8 Warto zaznaczyć w ramach pewnej ciekawostki, iż matka Bienka miała na imię Valeska.
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Ukazana powyżej interesowność Valeski wydaje się być sposobem kulty-
wowania wiary. Podobną postawę wiernych, którzy chętnie w pewnym sensie 
targują się z duchownymi, można znaleźć w Cholonku, szczególnie w scenie 
nadania jednej z ulic imienia lokalnego duchownego. W oczach mieszkańców 
ksiądz Oślowski, bo o nim mowa, powinien zostać świętym i przez to należy 
mu się szczególne traktowanie. Działanie samego administratora jest jednak 
wyrachowane, próbuje on antycypować wydarzenia polityczne i planować 
swoją przyszłość w oparciu o docenienie duchownego, któremu w Porembie 
wróżono kanonizację:

Łatwo powiedzieć: ulica Oślowskiego i to od niepamiętnych czasów! A przecież ulica 
dopiero od roku tak się nazywała. Przedtem było tam tylko kilka domów i mówiło 
się: hań koło Czerniawki. Aż przyszedł Nawrat i spowodował, że ulica otrzymała 
nazwę. […] Oślowskiego, kalkulował Nawrat, na pewno ogłoszą świętym, gdy tylko 
zostanie dowiedzione jego wniebowstąpienie. Nie na darmo dożył dziewięćdziesięciu 
ośmiu lat. Bóg wie, co robi. I co potem? Potem Nawrat będzie mógł powiedzieć: – 
Ja, Nawrat, koledzy, cały czas z ręką na pulsie! Wiedziałem, co się święci. […] Tak 
szacunkowo, to po dwudziestu, trzydziestu latach powinno to nastąpić. […] Wtedy 
Hudlosz [aktualny starosta – K. K.] będzie miał tę posadę tam u góry, a następny 
w kolejce jest on, Nawrat (Janosch 2011: 25).

Na przykładzie zachowania Nawrata można dostrzec – podobnie zresztą 
jak w postawie Valeski – wyraźną motywację ekonomiczną, a także tę związaną 
z planowanym wzrostem prestiżu. Co więcej, cały proces nadawania nazwy jest 
określany przez narratora szachrajstwem, czyli oszustwem, przy czym negatyw-
nie oceniany jest sam sposób przeprowadzenia procedury, a nie wybór patrona 
i oczekiwanie jego wsparcia z zaświatów. Zmarły ksiądz w oczach wspólnoty 
uchodzi za osobę szczególną – jedna z bohaterek prosiła w modlitwach o wsta-
wiennictwo księdza, inna trzykrotnie przeżyła objawienie przez Oślowskiego:

Świętkowa odnosiła się do Nawrata i jego spekulacji z pewnym szacunkiem, gdyż 
dowiedziała się od starej Piterki, która potrafiła trochę wróżyć i znaki objaśniać, że 
święty Oślowski ukazał jej się już trzy razy. Raz na cmentarzu, gdy chciała oczyścić 
grób swojego nieboszczyka […]. Od Cylki [Świętkowa – K. K.] znowu dowiedziała 
się, że sam Nawrat pisał jakąś litanię do świętego Oślowskiego, o czym Oślowski 
w niebie na pewno już wiedział. Dwa razy ukazał się jeszcze Piterce w domu: akurat 
gdy wytarła miskę ze święconą wodą i raz przy oknie (Janosch 2011: 26-27).
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Warto zwrócić uwagę, jak wysoko waloryzowana jest przez Górnoślą-
zaków figura księdza. W Cholonku urasta on do rangi świętego i pełni rolę 
patrona lokalnej społeczności, w Pierwszej polce obecność proboszcza na we-
selu Piontkówny jest warta nawet zaniżenia ceny gruntu, a to przecież niema-
łe poświęcenie ze strony sprzedających i jednocześnie wielkie wyróżnienie dla 
duchownego. Nawet pobożność dewocyjna, naiwna czy interesowna, której 
świadectwo daje utwór Janoscha, uzmysławia, że religia jest nieodłącznym ele-
mentem codzienności regionalnej, a wiara w Boga, choć przefiltrowana przez 
imperatyw rzeczywistości, wyznacza granice wspólnoty.

Górnoślązacy wykształcili także własny system identyfikacji w obrębie 
praktyk religijnych, który, podobnie jak ich relacje z duchownymi, jest pod-
porządkowany codzienności. Mówiąc ogólnikowo, praktyki religijnie pozwa-
lały nie tylko rozpoznać swoich – gdyż „Ewangelicy nosili przedział po prawej 
stronie. Unikano ich, jakby byli parszywi” (Janosch 2011: 201) – ale także 
w ramach wspólnoty umożliwiały określenie relacji pomiędzy jej członkami 
oraz stabilizowały hierarchię społeczną. Janosch zaobserwował ten sposób stra-
tyfikacji i opisał go w Cholonku z dużą dozą ironii. Pisarz przekonywał, że 
przed wojną kościoły można było podzielić na lepsze i gorsze, istotne było 
także zajmowane miejsce: przednie ławki i chóry były zarezerwowane dla naj-
bogatszych i najważniejszych mieszkańców. Świadectwem prestiżu związanego 
z zasiadaniem na tych miejscach jest między innymi następujący fragment: 
„Odkąd Michcia była ubrana od stóp do głów, chodziła wyłącznie na sumę 
i ustawiała się na samym przedzie. Z czasem zdobyła sobie miejsce w pierwszej 
ławce, gdzie regularnie trzymano dla niej miejsce” (Janosch 2011: 171).

Jednak ujawnianie się także i obłudnej strony górnośląskiego katolicyzmu 
przejawia się w ironicznym opisie pragnień Michci, marzącej o przynależności 
do parafii świętego Kamila (Janosch 2011: 194), która była dla niej niedostęp-
na ze względu na rejonizację. Warto nadmienić, iż praktyka religijna stanowiła 
też konwencję wynikającą wprost ze struktury lokalnej społecznej, w której 
niejednokrotnie bliskość kontaktów z duchownymi odzwierciedlała status 
społeczny rodziny. Oczywiście zachowanie Michci obnaża płytkość i bezreflek-
syjność wiary, a także kompletne niezrozumienie obrzędów religijnych, jedno-
cześnie zaś bezpośrednio uzmysławia, jak ważne miejsce w codzienności stano-
wił dla Górnoślązaków kościół.

Religia jest przez bohaterów utworu Janoscha źle pojęta, co autor nie-
ubłaganie piętnuje, niemniej jednak stanowi ona podstawę wychowania i nie-
odłączny element codzienności – nawet w swej karykaturalnej formie. Nie-
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ustanne przenikanie się porządków sacrum oraz profanum jest dobrze widoczne 
w sposobie wychowania Adolfa Cholonka, który był – szczególnie przez mat-
kę – nieustannie konfrontowany z obrazami piekła (Janosch 2011: 195), wy-
wołującymi w chłopcu paniczny strach przed grzechem. Syn Michci i Stanika 
musi także rokrocznie powtarzać lekcje katechizmu, gdyż te „przecież nigdy 
nie zaszkodzą” (Janosch 2011: 209).

Janosch, określający samego siebie mianem heretyka, przedstawił kler naj-
gorzej, jak potrafił, a źródeł takiej oceny należy szukać w doświadczeniach lat 
dziecięcych pisarza, gdyż – jak zauważyła Angela Bajorek – zarówno twórczość 
Janoscha, jak i Bienka można wpisać w „nurt częściowo autobiograficznej litera-
tury o Górnym Śląsku” (Bajorek 2015: 131-136), a co za tym idzie, obraz religij-
ności wyrażony w ich twórczości jest zakorzeniony w pamięci obu pisarzy i jako 
taki nie poddaje się analizie w kategoriach fikcji literackiej. Różnice biograficzne 
w dużej mierze tłumaczą rozbieżności w sposobach prezentowania religii. Jano-
sch wywodził się z biednej, patologicznej rodziny (Janosh-gesellschaft.de), na co 
szczególną uwagę zwraca Kornelia Ćwiklak, przypominając, że:

środowisko robotnicze przedstawione w Cholonku opisane zostało przez autora bez 
jakichkolwiek sentymentów czy złudzeń klasowych. Tworzą je ludzie bezduszni i pa-
zerni. Jest to tragifarsa, przypowieść o ludziach głupich – śmiesznych i strasznych 
zarazem (Ćwiklak 2013: 326).

Natomiast rodzina Bienka należała do warstwy mieszczańskiej, dzięki 
czemu dzieciństwo pisarza nie przebiegało pod znakiem dojmującej biedy, jaka 
towarzyszyła autorowi Cholonka. Status materialny rodziny zmienia sposób 
wychowania, lecz nie przewartościowuje podejścia do religii, która zarówno 
w wypadku rodzin robotniczych, jak i mieszczańskich była w centrum. Dużą 
wagę przykładano do religijnego kształcenia młodego człowieka. Tak swoje do-
świadczenia opisuje Bienek:

Nabożeństwa majowe, nabożeństwa różańcowe, procesje w Boże Ciało, msze dzie-
cięce w niedziele, nauka przed pierwszą komunią u księdza Mikasa – tak, był taki 
czas, gdy więcej przebywałem w kościele niż w domu. I jeżeli w tym czasie istniał 
jakikolwiek nauczyciel, od którego się czegoś nauczyłem, to był nim ksiądz Mikas. 
W zasadzie więcej nauczyłem się w kościele niż w szkole (Bienek 1993: 238).

https://janosch-gesellschaft.de/de/leben/biografie/
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Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że praktyki religijne stanowią – a przynajmniej sta-
nowiły – immamentny element górnośląskiego rytmu życia. Przykład ciotki 
Cili pokazuje dodatkowo, że głęboka wiara może realizować się poza insty-
tucjami, jako że krewna Szymutki pobożność manifestowała przecież głów-
nie w codzienności, zrezygnowała z życia zakonnego na rzecz rodziny, nie 
straciła jednak symbolicznego kontaktu z tym, co boskie. Religijność bo-
haterki Nagrobka… różni się jakościowo od tej prezentowanej przez boha-
terów Janoscha czy Bienka – przede wszystkim nie jest na pokaz i wynika 
z głębokiej potrzeby transcendencji, a nie wyuczonych formuł, jest także 
wyrazem pogodzenia się ze swoim losem i bezgranicznej ufności w Boga. 
Ciotka Cila wybrała Heideggerowskie bycie, a jej „życie i wiara były jedno-
ścią” (Szymutko 2001: 25). Autor Nagrobka… nie wyraża pewności co do 
tego, który imperatyw był silniejszy: rzeczywistości czy nadrzeczywistości, 
jednak stwierdzenie, że krewna śląskiego uczonego „dzieło miłości realizowa-
ła w rodzinnym domu” (Szymutko 2001: 25) nie wydaje się być nadużyciem. 
Bohaterka była autentyczna w swej potrzebie wiary, skłonna do cierpienia 
i poświęceń. Gdy stanęła przed wyborem, zdecydowała się na wychowywanie 
młodszego rodzeństwa, pozornie tylko porzucając klasztor. Podobnie jednak 
jak zakonnice, nigdy nie wyszła za mąż, traktując stan duchowny jako posłu-
gę bliźnim, której podporządkowała całą swą egzystencję. Tym samym Cila 
dowiodła swej wyjątkowości.

Tymczasem zaś Bienek, kreując postać Valeski, połączył religijność oraz 
śląski pragmatyzm. Jednak rozważania gliwiczanina na temat górnośląskiej 
duchowości na tym się nie kończą. Pisarz w pierwszej części tetralogii umie-
ścił wspomnianego już dzikiego mnicha9 (Bienek 1994: 149-150), sugerując, 
że religia może być rozumiana w sposób nie tyle pozainstytucjonalny, co 
wręcz panteistyczny. Wydaje się, że autor starał się w ten sposób pokazać, iż 
katolicyzm może być pojmowany nie tylko przez pryzmat dogmatów Ko-
ścioła, ale także jako element naturalny, zespolony z przyrodą:

[Dziki mnich – K. K.] Ciągnął ją za sobą przez gąszcz jodeł, aż doszli na polanę, na 
której stał leśny ołtarz, zbudowany przez mnicha, wielki krzyż świętego Andrzeja 

9 „Dziki mnich” to nazwa własna jednej z postaci tetralogii.



311Między sacrum a profanum. Aspekty górnośląskiej religijności 

z surowego drewna, przed nim ołtarz z białych brzozowych gałęzi, a pośrodku 
żółta, postna, błyszcząca monstrancja, upleciona ze słomy. Valeska uklękła i pomo-
dliła się, a dopiero później, gdy była już w domu, przyszło jej na myśl, że modliła 
się przed niepoświęconym ołtarzem (Bienek 1994: 149-150).

Bienek nie krytykował katolicyzmu bezpośrednio, ponieważ – choć po-
kazywał niedoskonałość wiernych oraz duchownych – sprawy wiary trakto-
wał z dużym szacunkiem. W tetralogii znalazło się więc miejsce zarówno na 
ukazanie pobożności w różnych wariantach, jak i na bunt wobec Boga, do 
którego posuwa się zaczytany w filozofii Nietzschego Kotik.

Radykalny w swej ocenie religii był tylko Janosch, który, podobnie jak 
pozostali autorzy, zauważał duchowe potrzeby Ślązaków i przedstawiał reli-
gijność jako cechę typową dla Górnoślązaków, jednak w jego opinii praktyki 
religijne były realizowane w sposób infantylny, a sam kler pisarz ukazał jako 
zepsuty, daleki od wzorów ukazanych w Biblii. Janosch odrzucał Kościół, 
gdyż dla pisarza z Poremby prawdziwe połączenie się z Bogiem spełniało się 
pozainstytucjonalnie, bez pośrednictwa kapłanów. Kluczowa scena Cholon-
ka, w której pisarz ukazał rzeczywiste zbliżenie się profanum do sacrum oraz 
odsłonił jądro górnośląskiej religijności, umieszczona jest w akapicie otwie-
rającym utwór:

Na przykład owego 7 maja, kiedy Stanik z Michcią zamiast pójść na nabożeń-
stwo majowe udali się do lasku Gwidona, od tyłu przez pola. I gdzie Stanik pod 
krzakiem jarzębiny dał, że tak powiem, pierwszy impuls do ludzkiej egzystencji 
Cholonka na tym świecie; od dołu ciągnęło chłodem przez jesionkę, którą zeszłego 
roku mama kupiła jej za zaoszczędzone grosze, a z góry napierał Stanik. W po-
wietrzu było czuć koksem, mokrymi liśćmi, zbutwiałym drzewem, wszystko było 
wilgotne, a pogoda w sam raz na katar (Janosch 2011: 15).

Współżycie seksualne Stanika z Michcią odbyło się w maju, miesiącu 
tradycyjnie kojarzonym z wiosną, nowym życiem, a także symbolizującym 
witalność. Para poddaje się owej bujności istnienia, dając upust żądzy. Poczę-
cie Cholonka miało miejsce w godzinie trwania nabożeństwa majowego, na 
które młodzi nie dotarli, boski akt tworzenia realizuje się bowiem poza ko-
ściołem, w bliskości ziemi i natury. Stanik, upojony najtańszym piwem, na-
piera na Michcię, w czym można doszukać się elementów tradycji dionizyj-
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skich, przez co para uosabia kult płodności10. Warto zaryzykować stwierdzenie, 
że – wedle autora – odbywająca się w tym samym czasie majówka czy msza nie 
przyniosłaby równie potrzebnych czy pożądanych skutków (Janosch 2011: 14-
15)11. Zbliżenie do natury pozwala stać się człowiekowi twórcą nowego życia, 
akt seksualny ma w tym utworze znaczenie metafizyczne, choć jednocześnie 
ukazuje człowieka jako istotę zależną od popędów” (Janosch 2011: 15). Przede 
wszystkim jednak spłodzenie Cholonka jest wyrazem pewnego rodzaju buntu 
przeciwko ukazanej w powieści obłudzie i powierzchowności. Górny Śląsk jest 
dla Janoscha przewrotny, przepełniony witalizmem i sprośny, co oznacza, że 
tylko bohaterowie, którzy reprezentują te cechy, są dla niego autentyczni.

Gdyby prześledzić ewolucję pojmowania górnośląskiej religijności, na-
leżałoby uznać Pierwszą polkę oraz diagnozę Bienka za propozycję pośrednią, 
sytuującą się pomiędzy spostrzeżeniami Janoscha oraz Szymutki  – z jednej 
strony ukazującą związek wiernych z Kościołem i podobnymi mu instytucja-
mi, z drugiej otwierającą furtkę do nieinstytucjonalnego realizowania potrzeb 
duchowych i wskazującą na pozareligijny wymiar kontaktów ze sługami bo-
żymi. Janosch w swej twórczości prezentowałby więc antagonistyczne wobec 
Nagrobka ciotki Cili oraz bohaterów Pierwszej polki rozumienie wiary, które 
wyraża się w związku człowieka z naturą oraz jego popędami.

Jednak wbrew pozorom utwory Janoscha, Bienka oraz Szymutki moż-
na zestawić nie tylko pod względem obecności tematyki religijnej, ale także 
analogicznej diagnozy dotyczącej jej wagi. Chociaż w każdej z książek temat 
religijności realizowany jest inaczej, a bohaterowie są skrajnie różni, to wspo-
mniani pisarze w charakterystyczny dla siebie sposób dali wyraz przekonaniu, 
że imperatyw codzienności zawsze wygrywa z abstrakcyjną ideą. Pobożność 
określa sposób egzystencji, napełnia życie metafizyką i realizuje się tylko w na-
wiązaniu do codzienności: ciotka Cila prawdopodobnie nie zostałaby bohater-
ką eseju Szymutki, gdyby znalazła się w zakonie. Nie zapomniałaby wówczas 
trzewików i nie stałaby się ważną figurą w twórczości katowickiego uczonego. 
Spółkowanie Stanika i Michci prowadzi do poczęcia głównego bohatera po-
wieści Janoscha. Przewrotność i nieoczywistość, zbliżenie sacrum do profanum, 
pragmatyczne łączenie duchowości z ekonomią – to tylko niektóre cechy gór-

10 Skojarzenie takie wynika z lektury pełnego fragmentu powieści.
11 Dzieło Janoscha stawia pod znakiem zapytania tradycyjną religijność i – ze względu na 

wychowanie autora – pokazuje jej obłudną stronę.
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nośląskiej religijności, które znajdują swoje odbicie w literaturze. W rozumie-
niu górnośląskiej religijności kluczowe jest napięcie między transcendencją 
a codziennością, które nie musi oznaczać bolesnego rozdarcia, o czym zgodnie 
przekonują Janosch, Bienek oraz Szymutko.
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„Te życiorysy są wszystkie moje…”. 
Twórczość autobiograficzna Marii Wnęk – 
kobiety, artystki, posłanniczki Boga 

MAGDALENA ŁUKÓW VEL BRONISZEWSKA

Pisząc o życiu i twórczości Marii Wnęk nie sposób nie odwołać się do dwóch 
informacji, które podawała podpisując swoje prace. Pierwsze brzmiało: „Ma-
ria Wnęk Skrytka pocztowa 148 Nowy Sącz” (Wnęk 1983c), z kolei dru-
gie: „malarka słynna po całym świecie”1 (Wnęk 1997) lub „malarka sławna 
po całej Polsce i zagranicą” (Wnęk 1979b). Warto zastanowić się, dlaczego 
owe ciągi słów są tak istotne dla charakterystyki. Pierwszy z nich informuje 
o silnej potrzebie zakotwiczenia się w rzeczywistości i jest jedną z niewielu 
konkretnych informacji, na temat artystki. Drugi zaś świadczy o sposobie 
odczuwania przez nią sławy. Powyższe dopiski dzieł oddają specyfikę życia 
Wnęk, rozciągniętego między rzeczywistością prawdziwą i oniryczną, realną 
i będącą wynikiem choroby schizofrenicznej, a wreszcie – pomiędzy wymia-
rem ludzkim a boskim. „Te życiorysy są wszystkie moje” (Wnęk 1983a), na-
pisała na obrazie Projekt afisza na wystawę autorską Marii Wnęk, diagnozując 
swój biogram jako byt mnogi, rozszczepiony między różnymi rzeczywisto-
ściami i wymiarami.

1 Ewa Krasińska sugeruje, że cytowane sformułowania są wynikiem wystaw, w których Ma-
ria Wnęk brała udział od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia (Krasińska 1983: 228).

Muzeum Śląskie w Katowicach
m.broniszewska@muzeumslaskie.pl
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Nowosądeczanka jest znana jako artystka kręgu sztuki surowej – art brut. 
Tworzyła w czasach, gdy wiejskie pochodzenie warunkowało przynależność 
działalności artystycznej do sztuki ludowej. Ewa Krasińska w tekście katalogu 
towarzyszącego wystawie Wnęk, zorganizowanej przez Muzeum Etnograficzne 
imienia Seweryna Udzieli w Krakowie w 1983 roku, zauważyła, że aktywność 
artystyczną Wnęk mieści się w „grupie twórców prymitywistów, [określanych 
umownie – M. Ł. B.] artystami tak zwanej »wewnętrznej potrzeby« lub »in-
nymi«” (Krasińska 1983: 5)2, ale jednocześnie wskazuje na elementy zbieżne 
z twórczością ludową. Dziś już wiadomo, że plastyczne realizacje Wnęk stylem, 
kompozycją, użytymi środkami formalnymi oraz ekspresją nie odpowiadają 
tak zwanemu stylowi ludowemu. Zwrócono uwagę na „życiorysy”, pisane su-
gestywnym językiem, pełne mistycznego niemal natchnienia. Charakter tych 
tekstów (ich gramatyka, przekazywane tam treści, złączenie ich z warstwą ma-
larską obrazu) uczynił tę aktywność artystyczną bezprecedensową. Zwrócono 
uwagę na nieokiełznany, wewnętrzny imperatyw twórczy3 oraz jej życie, tak 
zupełnie inne od życia mieszkańca wsi, którego codzienność wyznaczają pory 
roku oraz związane z tym obowiązki. Wnęk całą swoją energię lokowała w ma-
larstwie.

O życiu malarki niełatwo jest opowiadać. Są w jej biografii wydarzenia 
pewne, które utrzymują ją w realnej rzeczywistości: data urodzin i śmierci, 
złożenia ślubów czystości, otrzymania mieszkania w Nowym Sączu i moment 
eksmisji. Wszystko ponad to jest niedookreślone lub wieloznaczne, wiele wy-
darzeń sama artystka – ale także badacze tematu4 – przedstawia w mnogich 
wersjach. Wymowę licznych wspomnień intensyfikuje choroba schizofrenicz-

2 Krasińska w katalogu do krakowskiej indywidualnej wystawy informuje, że podstawą za-
prezentowanych w tekście informacji są wywiady, jakie przeprowadziła z artystką w maju 
i czerwcu 1982 roku, podczas pobytu Marii w szpitalu dla osób chorych psychicznie (Kra-
sińska 1983: 8).

3 O sile imperatywu oraz jego znaczeniu w procesie tworzenia pisał Aleksander Jackow-
ski we wstępie do katalogu wystawy z 1965 roku, poświęconej twórczości „innych” (Jac-
kowski 1965: 5). Tacy artyści, konstatował badacz, „tworzą dlatego, że muszą, że nie 
mogą nie tworzyć […], sztuka jest rodzajem wentyla bezpieczeństwa chroniącego przed 
eksplozją, jedynym środkiem kontaktu z innymi ludźmi, którym chce się przekazać swo-
je doznania, prawdy, posłannictwa i idee” (Jackowski 1965: 5).

4 Przykładem może być wspomnienie próby ratowania macochy. Antonii Kroh informuje, 
że Maria Wnęk chciała wskrzesić nieboszczkę, okładając ją gorącymi cegłami (Kroh 
2014: 119), natomiast Elżbieta Kotarska wspomina o gorących pokrywkach od garnków 
(Kotarska 1993: 234).
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na: śmierć macochy interpretuje jako morderstwo, „krzywe spojrzenie” uznaje 
za próbę gwałtu, a odmowę jako atak na jej wolność.

Nie jest tajemnicą, że sąsiedzi uważali Wnęk za trudnego członka spo-
łeczności: obcy był dla nich sposób zachowywania się artystki, jej malarskie 
aspiracje oceniali jako dziwaczne, niespójne z oczekiwaniami wobec codzien-
nych zajęć chłopki: „w rodzinnej Olszance jej twórczość traktowana [była – 
dop. M. Ł. B.] jako jeszcze jeden przejaw dziwactwa »manijoka«” (Kotarska 
1993: 239). Przebyte doświadczenia spisywała w tak zwanych „życiorysach”, 
czyli tekstach znajdujących się na rewersach jej prac. Opisywane zdarzenia 
były imaginacją umysłu schorowanego, trawionego chorobą schizofrenicz-
ną (Kępiński 1972: 92-93). Jej wspomnienia były niebezpieczne, ponieważ 
Maria oskarżała sąsiadów o próby gwałtów i morderstw, nie będąc świadomą 
wyrządzanej im krzywdy5. Z biegiem czasu wspomnienia powtarzane były 
w kolejnych, modyfikowanych wariantach.

W książce Elżbiety Kotarskiej pod tytułem Artyści spod strzechy opisu-
jącej sylwetki twórców ludowych, znalazło się miejsce także dla Nikiforki6. 
Losy kobiety zaprezentowano problemowo, a te z kolei ujęto w formie od-
rębnych rozdziałów zatytułowanych: Maria Wnęk jest bezdomna (Kotarska 
1993: 229), Maria Wnęk jest nawiedzona (Kotarska 1993: 229; 236), Maria 
Wnęk jest słynna (Kotarska 1993: 229; 237). Diagnozom tym poddano nar-
rację faktograficzną, zrezygnowano z analizy na rzecz syntezy, przedstawiając 
wizję artystki, której egzystencja rozpięta została na granicy dwóch świa-
tów – rzeczywistego i urojonego. Zaprezentowana tu analiza życia również 
rezygnuje z precyzji właściwej dokumentom na rzecz wyboru zdarzeń, które 
znalazły odzwierciedlenie w pracach plastycznych Wnęk.

5 Irena Pasiut, żona sołtysa Olszanki Wojciecha Pasiuta, w rozmowie z Anną Serafin, re-
daktorką telewizji INSAT, wspomina, że bała się Marii Wnęk. Artystka oskarżyła Wojciecha 
Pasiuta o morderstwo macochy, za co trafił on na kilka dni do więzienia. Państwo Pasiu-
towie chcieli, aby na gminie spoczął obowiązek opieki nad ubezwłasnowolnioną malarką 
(Serafin 2009).

6 Wnęk została nazwana „Nikiforką”, gdy Ewa Harsdorf, instruktorka zajęć plastycznych 
w Domu Kolejarza w Nowym Sączu, przedstawiała ją członkom zespołu plastycznego 
(Krasińska 1983: 228).
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Marii Wnęk przypadki różne

Przyszła malarka urodziła się 16 czerwca 1922 roku jako jedna z ośmiorga 
dzieci. Tylko ona spośród nich przeżyła. Sąsiedzi rodziny nie potrafili doprecy-
zować, ile potomstwa miało małżeństwo Wnęków, co poświadczają ich słowa: 
„Rodziły się, umierały, kto by ich tam wiedział” (Krasińska 1983a: 239-240). 
Maria miała własne zdanie na temat śmierci, która nie chciała opuścić jej ro-
dzinnego domu. Według niej utraciła rodzeństwo, ponieważ gospodyni po-
otwierała okna, gdy matka artystki leżała w połogu (Krasińska 1983b: 9). 

Dziewczynka ukończyła tylko cztery klasy szkoły podstawowej. Wykształ-
cenie uzupełniła w 1969 roku w szkole dla dorosłych w Nowym Sączu. Lubiła 
się bawić, choć nie była przesadnie koleżeńska. Wiedziała bowiem, że ojciec nie 
jest zadowolony z czasu poświęcanego dziecięcym swawolom, gdyż w domu 
czekały na nią obowiązki (Krasińska 1983a: 12). Ten okres życia wspominała 
pozytywnie, szczególnie z tego względu, iż jej rodzice, choć byli wymagają-
cy, naprawdę ją kochali. W pracy Dom rodzinny w Olszance (Wnęk 1983e) 
przedstawiła niebieski budynek pokryty czerwonym dachem, po prawej stro-
nie umiejscawiając swoich rodziców, po lewej – siebie. Stoi on w otoczeniu 
ośnieżonych drzew, zaś nad nim góruje Pan Bóg, roztaczając swoją opiekę nad 
bohaterami ikonicznego przedstawienia.

Jako kilkunastoletnia dziewczyna rozpoczęła pracę (Krasińska 1983a: 12). 
Jednak podczas zatrudnienia przy regulacji Dunajca zdarzył się wypadek – pod 
Marią załamał się lód, w konsekwencji czego wpadła do wody. Wspomnienie 
tego zdarzenia zawarła w autobiografii7:

Nosiły my tasiny z fasin kiszki powiązane na Dunajec i pale biły pałkami razem z mężczy-
znami. Pewnego razu przewoziłyśmy z jednej strony na drugą stronę siuter mokry. I dali 

7 Autorka rozdziału używa tego określenia w odniesieniu do pisanego odręcznie kilku-
nastostronicowego tekstu autorstwa malarki, którego treścią są wspomnienia artyst-
ki. Dokument znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna 
Udzieli w Krakowie. W inwentarzu muzealnym został umieszczony pod tytułem Opisy 
do obrazów Marii Wnęk. Nie był on jednak autorstwa Wnęk, lecz został skomponowa-
ny przez pracownika muzeum, zapewne analogicznie do tak zwanych „życiorysów”. 
Prezentowane w rozdziale teksty malarki („życiorysy” oraz autobiografia) zostały opra-
cowane przez jego autorkę, jednak ze względu na czytelność wypowiedzi, pisownia 
została (częściowo) uwspółcześniona oraz wprowadzono znaki przestankowe. Pozo-
stawiono jednak oryginalną ortografię artystki, będącą wyrazem jej wykształcenia oraz 
znakiem obecności gwary w jej języku.
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zetlałe deski, i na środku była dziura, był lód wyrąbany. I tym miejscu, gdzie był lód wy-
rąbany, tam deska się złamała i wpadły taczki, a ja za taczkami pod lód. I popłynęłam trzy 
metry od tego miejsca. Zatrzymałam się na jakimś wielkim kamieniu i byłam [tam – M. 
Ł. B.] trzy godziny, bo jak Anioł Pański dzwonił, to ja odmawiała Anioł Pański. I w tym 
czasie, kiedy ja odmawiała Anioł Pański, deska się złamała pode mną i w ten czas jam 
wpadła pod lód. Jak kierownik Paterek nasz przyszedł wołać na fajrant, a mnie nie ma. 
Siuter rozsypany po lodzie, deska wisi nad dziurą. Tak mówi Paterek: „szukajcie jej, bo jej 
tu nie ma”. Dopiero mię później odnaleźli. To mię dopiero północ odwieźli do Olszanki 
do rodziców. I mówili o trumnie, a Olchawa Wojciech mówi: „Czekajcie, a może żyje, 
otwórzcie, żeby rozważcie, a ja chuchnę”. I rozważyli mamusia, żeby mi chuchnął mi 
do ust. Tak serce pisło, tak mówi „żyje!”, bo serce pisło. „Dobrze, głośno, ratujcie ją, bo 
żyje!”. Poszli za chłopami, co mię huśtali za ręce i nogi, co mię wyratowali ledwie. Caluć-
ką noc huśtali mię i gorącą wodę mi dawali pić, by ciało topniało. A potem gorące mleko. 
A potem wyleżałam cały rok, ociemniałam na obydwa oczy (Wnęk niedat.8 g: 7-8).

Kotarska w artykule poświęconym Wnęk odnotowuje, że Maria była 
przemarznięta „na drugą stronę, tak, że ciało odpadało przy dotknięciu, przy-
lepiało się do ręki i odrywało” (Kotarska 1993: 229; 232). Uratował ją Jan 
Olchawa9: „niech mu Pan Bóg wynagrodzi najwyższym stopniem w niebie za 
moje życie” (Wnęk niedat. g: 7-8), powie później kobieta. Natomiast z ociem-
nienia i paraliżu wyzwoliła ją – jak zawsze – Matka Boska:

Sparaliżowało [mnie – M. Ł. B.] calusieńką, tylko w jeden kąt do sufitu mogłam pa-
trzeć. Trzy miesiące takom leżała sparaliżowana. Po trzech miesiącach paraliżu, gdy 
szła kompanija do Nowego Sącza, spod kolei szła kompanija, gdzieś około 1000 ludzi. 
A my tak strasznie pragnęły, abym poszła na Kalwaryję do asysty, jak jem chodziła 
co roku. Od 10ci lat do dziś jeszcze nie opuściła ani jednego razu na Matkę Boską 
Zieloną, bo na wielki Piątek tom opuściła raz. Potem mnie Matka Boska Kalwaryjska 
mię w ten dzień jak szła Kompanija, a my płaczemy, że nie możemy iść na to miejsce 
święte. Nagle słyszę taki głosik miły i mówi mi: „Odmów trzy Zdrowaś Mario, a dziś 
przyjdziesz na to miejsce święte.” Ale ja uparciuch wielki i nie odmówiłam, chyba by 

8 W rozdziale pojawiają się niedatowane prace Marii Wnęk. Autorka nie podjęła się zadania 
uściślenia daty, aby pojawiające się tu informacje były tożsame z danymi zawartymi w kar-
tach inwentarzowych muzeów, z których pochodzą cytowane prace.

9 Później postać Jana Olchawy pojawi się w katalogu osób, które w mniemaniu Wnęk 
czyniły jej krzywdę. 
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mocą Boską, ale nie odmawiałam. Powtarza mi trzy razy, ale nie odmówiłam, bo […] 
zwątpiła. Za każdym razem chyba by Mocą Bożą, alem nie odmówiła. Czwarty raz 
powtarza Matka Boska Kalwaryjska delikatnemi słówkami: „Czy odmówisz, czy nie 
odmówisz?”. I dreszcze lodowate, i w tym usnęłam. Jem trzy miesiące nic nie usnęła, 
tak spałam może 15 minut. Budzę się zupełnie zdrowa i sama sobie nie wierzę, i tak 
sobie myślę: co ja tu na tym łóżku robię, jak ja taka zdrowa? Ale znowu słyszę prześlicz-
ny głosik, że jestem ciężko chora, to znaczy żem bardzo chora, jak po odmówieniu, 
bardzo wielkim zwątpieniu, chyba Mocą Bożą. Jak ja nie potrafię rękami ruszyć, okiem 
w głowie ruszyć, ale odmówiłam te trzy Zdrowaś Maria, jak mię Matka Boska prosiła, 
ale z wielką wątpliwością. I jak jem odmówiła zaraz [dreszcze – M. Ł. B.] lodowate 
dostałam, takie zimne, że choćby lodu ze rzeki na gole ciało, to by nie było takie zimne 
jak wtenczas te dreszcze lodowate. I w tym spałam. Tak natenczas spałam może piętna-
ście minut. Obudziłam się całkiem zdrowa i tak sobie myślę sobie, co ja na tym łóżku 
robię. Ale słyszę głosik strasznie miły; ten głosik był Matki Boskiej Kalwaryjskiej Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej, bez zmazy poczętej (Wnęk niedat. g: 1).

Opisywanemu powyżej wydarzeniu poświęciła obraz 3 miesiące spa-
raliżowania (Wnęk 1981), znany także jako Autoportret. Obraz przestawia 
umieszczoną na niedekorowanym tle postać artystki. Specyfika dzieła polega 
na tym, że malarka tym razem nie przedstawiła siebie w otoczeniu świętego, 
nie towarzyszy jej żadne zwierzę, a tło pozbawione jest ornamentów. W swoim 
cierpieniu jest pozostawiona sama sobie. Przyczyn samotności nie doszukuje 
się w czynnikach zewnętrznych. Być może swoista pustka obrazu, tak rzadko 
spotykana w jej dziełach, jest świadectwem świadomości Marii: samotność jest 
konsekwencją braku reakcji artystki wobec nawoływań Matki Bożej, nakazu-
jącej jej modlić się, gdy dziewczyna leżała sparaliżowana. Uwagę zwraca niena-
turalnie wygięta sylwetka, wyraźnie sugerująca porażenie ciała.

Sparaliżowanie przedstawione na obrazie nawiązuje do pewnego wy-
darzenia z jej życia – podobno Wnęk dwukrotnie się topiła. Ewa Krasińska 
wspomina, że po raz pierwszy w wieku sześciu lat (koleżanka w drodze do 
szkoły zepchnęła ją z kładki rzecznej), a później w wieku lat szesnastu (wówczas 
została sparaliżowana; Krasińska 1983a: 10). Być może właśnie to wydarzenie 
wywołało chorobę schizofreniczną artystki10, pomimo iż nie ma pewności, czy 

10 Do dziś nie wiadomo, czy choroba psychiczna Marii Wnęk była następstwem trauma-
tycznych wydarzeń, czy też była wrodzona, wiadomo natomiast, że była wynikiem trwa-
łego uszkodzenia mózgu, na które artystka cierpiała od lat (Krasińska 1983a: 35).
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powyższe sytuacje w ogóle miały miały miejsce. Krasińska nie znalazła po-
twierdzenia tych faktów wśród lokalnej społeczności (Krasińska 1983a: 10), 
choć sama Wnęk wspomina o drugim wypadku w autobiografii (Wnęk niedat. 
g: 7). Kotarska w rozdziale Nikiforka informuje o obrazie pod tytułem Wypa-
dek Wnęk Marii jak pracowała przy regulacji Dunajca11. Pisze, że jest to „temat, 
który powraca w podobnych wersjach, choć jest ukraszany różnymi szczegóła-
mi, zależnie od nastroju” (Kotarska 1993: 232).

Matka artystki zmarła, gdy Maria miała dwadzieścia lat. Ojciec pojął 
za żonę Zofię. Po śmierci ojca malarka zmuszona była opiekować się maco-
chą, choć mówiło się, że kobiety nie przepadają za sobą: „o tym, że [relacje – 
M. Ł. B.] nie układały się […] najlepiej, powszechnie we wsi wiedziano i przy 
każdej okazji komentowano” (Krasińska 1983a: 12). Redaktorka próbując do-
ciec, co było zarzewiem tych niechęci, odnotowuje, że macocha była podatna 
na podszepty sąsiadów i z powodu rozsiewanych plotek dochodzić miało na-
wet do bójek między kobietami (Krasińska 1983a: 12). Sąsiedzi utrzymują, że 
Maria, choć pobożna, była leniwa i znęcała się nad staruszką, a nawet głodziła 
ją (Krasińska 1983a: 12). Gdy kobieta zaniemogła i zmarła w domu, Wnęk 
poczęła okładać ją gorącymi pokrywkami (w innej wersji cegłami), nakarmiła 
nawet nieboszczkę jajecznicą. „Tylko zorientowani w rozmiarach nędzy, która 
stale towarzyszyła tej rodzinie, zrozumieją jak ważne jest, że macocha nie umar-
ła ani zziębnięta, ani głodna” (Strońska 1981: 179), wspomni Anna Strońska. 
Milicję zaalarmowali czujący swąd sąsiedzi. Sprawa wprawdzie nie zakończyła 
się zarzutem popełnienia morderstwa bądź, w najlepszym razie, oskarżeniem 
o zbezczeszczenie zwłok, ale po wydarzeniu, które miało miejsce w 1972 roku, 
Wnęk po raz pierwszy trafiła do szpitala psychiatrycznego. Po dwóch dniach 
powróciła z własną wersją sytuacji:

sąsiad razem z sołtysem Pasiutem […] weszli przez okno, obudzili staruszkę, zmu-
szając ją, by zapisała im pole. Nie chciała, bo tamci nigdy nie dali jej nawet kromki 
chleba, pole było dla Marii, która ją okrywa i rentę daje. Chciwcy więc zamordowali 

11 Podczas kwerend prowadzonych w zbiorach muzealnych (między innymi w Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym imienia Marii Znamie-
rowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna Udzieli 
w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu) autorka rozdziału nie odnalazła 
obrazu o takiej tematyce, a żaden z muzealników nie kojarzył, aby w ogóle taki temat 
widział w formie plastycznej.
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starą kobietę. Maria wie to wszystko doskonale, bo macocha ogrzana pokrywkami 
ocknęła się i wszystko powiedziała (Kotarska 1993: 229; 234).

Wnęk była świadoma wartości pozostawionego jej spadku, ale jednocześnie 
zaniedbywała ziemię, „co we wsi jednoznacznie oceniano ujemnie” (Krasińska 
1983a: 12). Choć nie pracowała na roli, uważała, że jest ona wyznacznikiem 
statusu społecznego, dlatego tak bardzo przeżywała wszelkie próby odbierania 
jej nie tylko pola, ale każdego najmniejszego nawet przedmiotu. Kwestia ziemi, 
a później mieszkania, o które permanentnie się starała, angażując w to nawet 
Matkę Bożą, stanowiła jedną z najważniejszych spraw w jej życiu. 

Aby się utrzymać, Wnęk pracowała w wielu miejscach: w kuchni woj-
skowej, hotelu, mleczarni, na poczcie, w Miejskim Przedsiębiorstwie Remon-
towo-Budowlanym w Nowym Sączu. Gdy w 1960 roku złamała rękę, musia-
ła przejść na rentę inwalidzką. Zaczęła wówczas sprzątać mieszkania. Dzięki 
temu zajęciu miała możliwość skontaktowania się z Ewą Harsdorf, instruk-
torką zajęć plastycznych w Domu Kolejarza w Nowym Sączu. Tam uczyła się 
posługiwać narzędziami i materiałami malarskimi oraz wypracowała własny, 
oryginalny styl malowania. Podczas wystawy prac członków zespołu została 
zauważona przez Annę Bogdanowicz z krakowskiego Domu Kultury, która 
wybrała kilka dzieł artystki i wysłała je na wystawę centralną Związku Zawo-
dowego Kolejarzy w Warszawie. Od tego momentu rozpoczynają się sukcesy 
artystyczne Nikiforki.

W następstwie tych wydarzeń w jej życiu zaczęli pojawiać się kolekcjo-
nerzy sztuki ludowej i nieprofesjonalnej: Bogusław Nawrocki, Leszek Macak, 
Ludwik Zimmerer, Aleksander Jackowski, ksiądz Edward Nitka, Anna Stroń-
ska. Spotkania z takimi osobistościami uwieczniała na obrazach: Powitanie 
Wnęk Marii w Krakowskim Domu Kultury (Wnęk 1972a), Maria Wnęk w Kra-
kowskim Domu Kultury „Pod Baranami” (Wnęk niedat. a), Goście z Warszawy 
u Marii Wnęk (Wnęk 1972b), Pan dr Nawrocki ogląda obrazy (Wnęk 1976), 
Maria Wnęk usadzona przez księdza Nitkę w plebanii w Paszynie (Wnęk 1975), 
Przyjęcie księdza proboszcza z Paszyna z okazji jego imienin (Wnęk niedat. b), 
Redaktorka, Warszawa, Pani Strońska (Wnęk niedat. c). Docenianie jej jako ar-
tystki należało do tych nielicznych, szczególnych momentów, w czasie których 
czuła się naprawdę szczęśliwa. I choć malarstwo to nie cieszyło się w rodzinnej 
Olszance większym zainteresowaniem, dostrzeżenie Wnęk przez przedstawi-
cieli świata nauki i kultury wyraźnie podnosiło ją na duchu i pozwalało budo-
wać własną wartość.
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Z pietyzmem odnosiła się do wszelkich przejawów zwracania uwagi na jej 
twórczość. Z tego powodu powstał obraz Wnęk Maria usadzona przez księdza 
Nitkę na plebanii w Paszynie. Inna wersja tego obrazu nosi tytuł: Wnęk Maria 
usadzona w gościnnym pokoju przez księdza proboszcza Nitkę na plebanii w Pa-
szynie z wielkim szacunkiem wprowadzona do Pokoju Gościnnego, w którym ma 
Muzeum Świętych (Kotarska 1993: 229; 234). Kobieta nie tylko znajduje się 
na nim w otoczeniu świętych, ale także trzyma na kolanach Przenajświętszą 
Panienkę, którą przedstawiła jako niemowlę (Wnęk 1975). Z podobną na-
bożnością zilustrowała scenę powitania w krakowskim domu kultury – na ob-
razie znajdują się dwie Marie, tak samo ubrane. Ta z lewej strony jest „witana 
i całowana w rękę” (Wnęk 1972a) przez dyrektora, zaś ta z prawej: „całowana 
w rękę” (Wnęk 1972a) przez kierownika. Multiplikowanie autoportretu od-
czytać można jako satysfakcję z atencji. 

Zainteresowanie jej malarstwem sprawiło, że artystka stała się osobą pu-
bliczną. W roku 1983 namalowała obraz TV z Warszawy u Marii Wnęk w szpi-
talu. W „życiorysie” tej pracy wyczytać można następujące słowa: „Ten obraz 
przedstawia warszawską telewizję. 12 marca było osób około 12stu. Panowie 
i panie artystce malarce winszowali słynnej po całym świecie” (Wnęk 1983d). 
Istnieje prawdopodobieństwo, iż właśnie ta ekipa trzy lata później zrealizowała 
film Kalwaria Marii Wnęk (Różycki 1988).

W 1971 Wnęk otrzymała swoje pierwsze mieszkanie w Nowym Sączu. 
Została z niego eksmitowana po pięciu latach. Kotarska wspominała, że owa 
procedura odbyła się „z pominięciem litery prawa” (Kotarska 1993: 229), po-
nieważ „któryś z miejscowych prominentów zapragnął willę wykupić” (Kotar-
ska 1993: 229). W „życiorysie” obrazu Scena morderstwa dzieci winą za usu-
nięcie jej z mieszkania kobieta obarczyła Wojciecha Pasiuta, sołtysa Olszanki, 
późniejszego prawnego opiekuna artystki, do postaci którego wracała wielo-
krotnie w swoich wspomnieniach, widząc w nim mordercę, złodzieja, kłamcę 
i oszusta:

Otrzymałam mieszkanie na ulicy Żywieckiej i namówiła Pasiuta, aby poszedł do 
mego lokatora, aby mię wygnał z mieszkania. I tak zrobił, […] wygnał mię na ulicę, 
wszystkie meble mi zabrały, obrazy ludzie porozbierały w mojej nieobecności. Na 
strychach mieszkam u ludzi i nie ma się kto ująć, żebym mieszkanie otrzymała, za-
miast dać mi mieszkanie, to mię zdrową wywożą, poza plecy się opiekunów narobiło 
na moje pole i na moją rentę. Pasiut zrobił się opiekunem do pola mojego i do renty 
mojej, i przepłaca ludzi żeby mię wywozili (Wnęk 1983c).
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Od tego czasu rozpoczęły się problemy mieszkaniowe artystki. Trwały 
one aż do jej śmierci. Tułała się po dworcach autobusowych, nocowała w sza-
letach miejskich, kościołach, od czasu do czasu przygarniali ją różni ludzie. 
Nowosądeckie ulice przemierzała z całym swoim dobytkiem, mieszczącym się 
nie tylko w dźwiganych przez nią torbach. Maria wkładała go pod odzienie 
składające się z wielu warstw. Wyglądała na grubą i ociężałą, choć w rzeczywi-
stości była szczupła. Dla Nowego Sącza była tym, czym dla Krynicy Nikifor: 
kolorytem lokalnego pejzażu.

W sprawę otrzymania mieszkania angażowała wiele osób: Nawrockiego, 
kierownika Domu Kultury w Nowym Sączu, Strońską, Pierwszego Sekretarza 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w No-
wym Sączu, a nawet święte postacie. O Boskim wstawiennictwie poinformo-
wała w „życiorysie” obrazu Matka Boska Królowa Świata płacze, namalowanym 
w szpitalu do osób psychicznie chorych w Kobierzynie w Krakowie, mieszając 
jednocześnie gramatykę wypowiedzi Matki Bożej ze swoją własną:

Matka Boska prosi, aby jej dziecku dali mieszkanie: Wnęk Marii. To by malowała 
po całych dniach od rana do wieczora. Matka Boska prosi, aby jak najpredzy dali to 
mieszkanie na jej własność. Ona będzie jeszcze więcej i ładniej malowała, po całem 
świecie rozszerzała obrazy. Proszę cały świat, aby się ujął za Wnęk Marią, aby mi 
mieszkanie dali, to bym malowała od razu, od świtu do nocy, i piękniej aniżeli teraz 
(Wnęk 1982).

Mieszkanie miało być przestronne, jasne, odpowiednio duże, „komforto-
we” (Strońska 1981: 180), „osobno do spania, osobno do malowania, pokój 
słoneczny i suchy, musi być kuchnia, żebym w pokoju nie prała i nie gotowała, 
bo z tego wilgoć się robi” (Strońska 1981: 180) – mówiła Maria. Pewnego razu 
zwolniło się mieszkanie w bliskim sąsiedztwie koszar, ale wizja życia w tym 
miejscu była dla Marii nie do przyjęcia: „Ja jestem dziewica Bogu poświęco-
na, a żołnierz, wiadomo” (Kroh 2014: 121), konkludowała. Niezdecydowanie 
artystki w sprawie mieszkania i jej kapryśność sprawia, że należy przyznać ra-
cję Strońskiej, która wyrażała wątpliwość: „[…] na ile bezdomność [Wnęk – 
M. Ł. B.] […] była sprawą przymusu, na ile – potrzeby” (Strońska 1981: 180).
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Marii Wnęk kontakty z Bogiem

Maria Wnęk była przesadnie religijna, w rodzinnej Olszance mówili o niej 
gwarowo „manijok”12 (Kotarska 1993: 231). W wieku szesnastu lat złożyła 
śluby czystości. Była skrupulatna w dochowywaniu postów: „w piątki suszę, 
w środy i soboty poszczę od treściwego” (Strońska 1981: 158), mówiła w roz-
mowie ze Strońską. Codziennie spędzała kilka godzin w kościele, zamawiała 
intencje mszalne, uczestniczyła w odpustach i pielgrzymkach. Gdy jechała do 
Kalwarii Zebrzydowskiej pociągiem, przemierzała go przez cały czas trwania 
podróży, tłumacząc, że „przecież na pielgrzymce się idzie” (Kroh 2014: 122). 
Wyjazdowi w to miejsce poświęciła obraz zatytułowany Ten pierwszy obraz 
przedstawia jak wracam z podróży do Kalwaryi, w którym namalowała siebie 
w przestrzeni pociągu i otoczeniu innych ludzi (Wnęk 1979).

Kobieta wzrastała w poczuciu permanentnej Boskiej opieki i uważała się 
za wybraną przez Stworzyciela. Prace o tematyce religijnej poświęciła Trójcy 
Świętej, Matce Bożej, Apostołom, papieżom, świętym. Często malowała sie-
bie w otoczeniu tych postaci, chcąc prezentowanym na obrazie autoportretem 
uzasadnić wybór jej osoby do głoszenia słowa Bożego. W „życiorysach” często 
powtarzała zdanie: „Nagląca wiadomość przekazana przez Pana Jezusa. Pan 
Jezus prosi: ogłoś córko moja to moje posłannictwo całemu światu. Nie bój się 
niczego, ani żadnego pośmiewiska, ani też żadnej nagany przez kogokolwiek, 
bo ja cię obronię” (Wnęk 1984a). Ponieważ uważała, że została namaszczona 
na emisariusza Boga, wszelkie zdarzenia interpretowała w charakterystyczny 
dla siebie sposób, to jest poprzez pryzmat religii. Przyjmowała więc rolę po-
słannika, któremu zsyłane są nakazy z nieba. Świadczy o tym między innymi 
następująca wypowiedź: „[Trójca Święta, Matka Boska, Pan Jezus i inni świę-
ci – M. Ł. B.] doradzają zawsze co mam robić, oni mi dyktują, co mam pisać 
[…], a ja czekam ich rozkazu. To co maluję, świętym się podoba, kazują mi 
wiency, a ja się zgadzam” (Krasińska 1983a: 16). Z tego powodu nauczała 
świat, wskazywała ludzkości grzechy, przedstawiała formy zadośćuczynienia 
ich Bogu, przemawiała do posoborowego Kościoła. Zsyłane moralitety koń-
czyła zdaniem, w którym prezentowała apokaliptyczną wizję kary Bożej13.

12 Jest to prawdopodobnie gwarowe określenie fanatyka (maniaka) religijnego. 
13 Twórczość o tematyce religijnej jest zbyt rozległa, by mogła zostać satysfakcjonująco 

rozwinięta w niniejszym rozdziale. Informacje prezentowane w części Marii Wnęk kon-
takty z Bogiem są jedynie zasygnalizowaniem tej tematyki. 
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Marii Wnęk przypadki szczególne 

Dnia 24 lutego 1981 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu postanowił całko-
wicie ubezwłasnowolnić Wnęk ze względu na chorobę psychiczną. Niedługo 
później, bo 26 czerwca tego samego roku, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 
ustanowił Pasiuta prawnym opiekunem artystki. Trudno powiedzieć, z powo-
du którego wydarzenia Maria cierpiała najbardziej: czy z tułaczego życia, do 
którego się nie nadawała, czy też z powołania na jej opiekuna osoby, którą 
uważała za wroga. Była przekonana, że ludzie „robią z niej wariatkę” (Wnęk 
niedat. h: 16), że wywożą do szpitala „całkiem zdrową” (Wnęk niedat. h: 17). 
Lokowanie jej w murach szpitalnych przeżywała głęboko, nie zgadzając się 
z postawioną diagnozą – „Nie dali lekarstw, nie trzeba. Jestem zdrowa” (Stroń-
ska 1981: 179), przekonywała Strońską. Do epizodów szpitalnych powracała 
w swojej twórczości, o czym świadczą obrazy Maria Wnęk wśród lekarzy (Wnęk 
1983f ) czy Maria Wnęk w szpitalu (Wnęk 1983g). Bohaterami prac są: lekarz 
opatrzony w okulary, pielęgniarki oraz czuwający nad wszystkim Chrystus. 
Umieszczała na nich też siebie, malując swoją postać przy krawędzi. Odbiorca 
może odnieść wrażenie, że Wnęk próbuje uciec z malowidła.

W twórczości autobiograficznej Maria wspominała głównie swoich wro-
gów, wymieniając ich z imienia i nazwiska. Ewidencja jej (rzekomych) opraw-
ców jest pokaźna: Czubowa Maria14, Olchawa Jan, Pasiut Wojciech, Bober Ber-
nard, Hajduk Stefania, Kmieć Janusz, Piekarczyk Jan, Piwowarowa, Szczurowa, 
Szymek, Malinowski, kościelny Czarek, Sobiesiak. Zarzuty wysuwane wobec 
mieszkańców wsi nie należą do zwyczajnych animozji sąsiedzkich. W twórczo-
ści plastycznej, „życiorysach” oraz w autobiografii powracała do morderstw, 
podpaleń, gwałtów, niszczenia mienia, trucia, bicia. O tym, kto zamierza ją 
zranić, informowała wszystkich, którzy interesowali się jej malarstwem: muzeal-
ników i kolekcjonerów. Traumę z powodu prześladowań przepracowywała więc 
w relacji z innym człowiekiem, podczas rozmowy oraz we własnej wyobraźni, 
czego dowodem są wymienione tytuły dzieł. Większość osób, z którymi spo-
tykała się w codziennym życiu, oceniała negatywnie. Pisała o ich chciwości, 
zazdrości, zawiści, obłudzie, nieskromności, złodziejstwie, nieposłuszeństwie 
Bogu, „bo teraźniejszy świat jest gorszy niż za czasów Niniwy” (Wnęk 1984b), 
pisała w „życiorysie” obrazu Zespół Malarski Niech Żyje Pracuje Domu Kolejarza 

14 Wnęk używa właśnie takiego szyku: najpierw nazwisko, później imię. 
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N. S. Dziś trudno orzec, kto truł, kto bił, kto wyrządzał krzywdę, ponieważ 
język „życiorysów” to żarliwa, pełna skrótów gonitwa myśli. Nie pozwalają one 
jednoznacznie powiedzieć, czy rzeczywiście doszło do opisanych wydarzeń, mó-
wią natomiast wiele o intensywności tego, co przeżywała artystka.

Nieustająca bojaźń o własne życie, potęgowana schizofreniczną chorobą, 
sprawiała, że Maria w otaczających ją ludziach widziała potencjalnych mor-
derców. W „życiorysie” obrazu Książka czarodziejska przywołuje scenę mor-
derstwa macochy. To właśnie z nową wersją tej sytuacji powróciła z pobytu 
w szpitalu psychiatrycznym. Starsza kobieta w jej wspomnieniu nie umarła 
w sposób naturalny, jak wynika z relacji sąsiadów, lecz została zamordowana 
przez Pasiuta oraz Bernarda Bobra, którzy chcieli zawłaszczyć ziemię Marii. 
Pisała na ten temat:

Książka czarodziejska wywołująca duchy na niekorzyść drugiego człowieka, zazdro-
sna i mściwa. To są czarodzieje i mordercę Zofii Wnęk, drogiej mamy mojej. Chcia-
ły, żeby im zapisała i zamordowali ją, że im nie zapomniała. Jeszcze 7 lat miała żyć, 
bo wykazało jej […] chorób dużo niewyleczalnych i przepłacili Nowosądecką Mi-
licję i Sąd. Bober przyprowadził świadków do zapisu pola w Olszance, 3 świadków. 
Musiałam oddać kartę pośmiertną najwyższemu Nowosądeckiemu Milicjantowi. 
Zaniósł do gminy i kartę od lekarza i tę kartę przerobili, że jej nikt nie zamordował, 
tylko że sama umarła na nieuleczalne choroby. Był w więzieniu tylko tydzień i wy-
kupił się Pasiut, teraz jest Sołtysem (Wnęk 2004).

Malarskie przedstawienie tego wydarzenia to wizja niepozorna: u góry 
umieszczeni zostali Matka Boża oraz Chrystus, tuż pod nimi siedzący na stoł-
kach państwo Pasiutowie, wspólnie trzymający w rękach przedmiot podobny 
do książki. Maria Wnęk ulokowała swoją podobiznę w lewej części obrazu. 
W lewym górnym rogu znajduje się natomiast bliżej niesprecyzowana kwadra-
towa twarz, zdecydowanie większa od wszystkich zaprezentowanych na pracy. 
Jej cechami charakterystycznymi są róg bądź kieł zamiast nosa oraz skierowane 
na Wnęk jedno oko. Trudno jednoznacznie orzec, co chciała przedstawić taką 
kompozycją. Artystka w osobie Pasiuta widziała kumulację wszelkiego zła. Być 
może kwadratowa twarz jest jego metaforą, zaś niepokojący wygląd alegorią 
krzywd czynionych przez sołtysa.

Wnęk stale obawiała się utraty dziewictwa. Złożone przez nią śluby czy-
stości, bezwarunkowa pobożność i choroba psychiczna złożyły się na nieusta-
jącą obawę o cnotę. Przed gwałtem chroniła ją Matka Boża: o tym fakcie infor-
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mowała obrazem Matka Boska ratuje Wnęk Marię przed nieszczęściem odebrania 
cnoty (Wnęk niedat. d). Na pierwszym planie obrazu znajduje się Maryja, jest 
ona wyraźnie większa od pozostałych postaci umieszczonych po prawej stronie 
obrazu. Bogurodzica ma podniesioną rękę, tak, że oddziela Wnęk od pozo-
stałych ludzi (postać artystki znajduje się między głową i ręką Niepokalanej). 
Ten wymowny gest oznacza opiekę, która została roztoczona nad Nikiforką. 
Ale pomimo świadomości Boskiej opieki, artystka wciąż w swym malarstwie 
powracała do owych niepokojów.

W autobiografii wspomina pracę w hotelu robotniczym i pewien incy-
dent, gdy koleżanki podburzyły mężczyzn, by ci dokonali gwałtu właśnie na 
niej. Z opresji udało się uciec artystce dzięki zastosowaniu pewnego fortelu:

Potem poszłam do pracy do hotelu robotniczego i tam znowu koleżanka podbunto-
wała szoferów. I przyprowadzili z kierownikiem szoferów pijących, żeby mię zgwał-
cili, ale ja się nie dała zgwałcić. Jeden mię trzymał wpół, a drugi mię trzymał za ręce 
i chcieli mnie koniecznie rzucić na łóżko. 3 godziny my się tak mołosali. Przyszło 
mi do głowy, żebym kucła. Tak mnie trochę przepuścił: myślał, żem tak osłabła. 
Kucłam drugi raz. Tak mnie lepi puścił. Myślała, że mi dadzą radę, a tymczasem ja 
kopła w przyrodzenie, w słabe miejsce, i ten na przodzie się przewrócił, a ten drugi 
poleciał go ratować, a ja oknem w pole uciekła. Poszłam do dyrektora, tak ich z pracy 
zwolnili (Wnęk niedat. g: 8).

O gwałt oskarżała sąsiadów, o czym informowała pisząc na licu jednego 
z obrazów: „tu mnie bije Jan Olchawa, za włosy targa, że mu się nie dam 
zgwałcić” (Wnęk niedat. d). W prawym dolnym rogu znajduje się emocjo-
nalny tekst, będący opisem i komentarzem tej czynności: „[…] ci się dam 
zgwałcić, nie twoje głowy, rozumu, widzisz, jak leżysz, jak leżysz pod moimi 
nogami, a ja cię kolankuję, będziesz uczciwym!!!” (Wnęk niedat. d). Malarska 
wizja tego wydarzenia pełna jest ekspresji. W centralnym punkcie ujęto Matkę 
Bożą ubraną w śnieżnobiałą szatę. W rogach obrazu umieszczono cztery pary 
postaci: są to ubrana na biało kobieta – zapewne Wnęk – oraz odziany na czar-
no mężczyzna, gwałciciel (występujący w lewym i prawym górnym rogu oraz 
w prawym dolnym rogu pracy) i Sobiesiak (Wnęk niedat. d), umieszczony 
w lewym dolnym rogu obrazu. Pary wykonują różne gesty, które mogą być 
rozumiane jako sekwencje gwałtu – w pierwszej (prawy górny róg) mężczyzna 
trzyma kobietę za rękę, w drugiej (lewa górna krawędź) mężczyzna przytrzy-
muje kobietę w pasie, w trzeciej (lewy dolny róg) kobieta uchyla się przed cio-
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sem mężczyzny. W czwartej sekwencji postacie są ledwo widoczne, zamalowa-
ne białą farbą. Ponieważ obraz jest malarską relacją walki Wnęk o zachowanie 
czystości, część czwarta symbolizuje tryumf niewinności nad złem.

Przez termin „gwałt” rozumieć trzeba także wszelkie zło, jakie rzeko-
mo wyrządzano artystce. Tu szczególne miejsce zajmuje motyw podtru-
wania Wnęk przez Marię Czubową oraz niejaką Piwowarową. Malarka od-
niosła się do tego w obrazach Sypanie trucizny Marii Wnęk (Wnęk 1983b) 
oraz Jak Maria Czub straszliwe katusze mi zadawała (Wnęk niedat. h). 
W autobiografii można przeczytać:

W ten sam dzień niosłam sztandar na procesji w koło kościoła. Potem zaczęłam no-
sić [na prośbę Czubowej – M. Ł. B.] mojej pani Piwowarowej różne leguminy, żeby 
mię biła za te leguminy, i żeby mię truła. Przyniosła jej trucizny, że mi do pończoch 
sypała. I tak sypała mi do pończoch, [za to – M. Ł. B.] że […] mi koleżanka z Krako-
wa przysuwała białe suknie do asysty na Kalwarię. Z tej zazdrości to zrobiła, wrzącą 
wodą mię oblewała i od niej ledwiem ze życiem uciekła. A jeszcze mię chlebem biła, 
jak jem mieszkałam u niej. Jak mię z łóżka chlebem w żołądek uderzyła, a żem onie-
przytomniała, bo to był daleki dystans. Tak mię strasznie długo żołądek bolał, że nie 
mogłam wytrzymać do miesiąca (Wnęk niedat. l: 14).

Na obrazie Sypanie trucizny Marii Wnęk przedstawiono cztery postacie. 
Najmniejsza, umieszczona u dołu obrazu to sama malarka. Po lewej stronie 
znajduje się najwyższa postać, trzymająca w ręce prostokątny przedmiot, z któ-
rego wysypuje się brązowy proszek na głowę artystki. Nad sylwetką Wnęk na-
malowano wiaderko oraz prostokątny przedmiot z dekoracją w postaci czte-
rech kółek. Być może jest to schematycznie ujęty chleb, o którym wspomina 
malarka w „życiorysie” tej pracy.

Motyw trucia został w podobny sposób przedstawiony w drugim przywo-
ływanym obrazie. W pracy Jak Maria Czub straszliwe katusze mi zadawała tru-
cicielka umieszczona została przy prawej krawędzi. W podniesionych rękach 
ponownie trzyma prostokątny przedmiot, na który wskazuje znajdująca się po-
środku Maria, ubrana w białą, kwiecistą szatę, symbolizującą jej niewinność.

Do najistotniejszych problemów, z jakimi mierzyła się przez całe życie – 
poza opisaną już kwestią prób odebrania jej cnoty – należały wyrzucenie jej 
z mieszkania oraz próby zawłaszczenia ojcowizny. Bardzo przeżywała eksmisję 
z mieszkania mieszczącego się w Willi Roma. Artystka pisała:
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Jak jem uciekła od Pani Piwowarowej, zaczęłam mieszkaniowej biurze się starać się 
o mieszkanie. I za niedługo otrzymałam to mieszkanie. Nie chciałam […] przyjąć, ale 
mię namówili do przyjęcia. Gdym otrzymała to mieszkanie, zaczęli mię kraść. Com se 
kupiła to wszystko mi kradli Piekarczykowie na ulicy Żywieckiej we Wili Roma. A jak 
jem się upomniała i swoje, to mię bili, dziurę mi w ręce na łokciu zrobili. Prosiłam, 
żeby mi dali choć kromkę chleba. Zwrócili, żeby z głodu nie umarła, a zabrali mi cztery 
chleby wielkie, dwa litry mleka i duże litrowe placki śmietany. To mi wszystko zabrali 
i nie chciały mię puścić do kościoła, bo to było w niedzielę (Wnęk niedat. l: 16-17).

Ponownie do tematu odniosła się w „życiorysie” obrazu Scena morderstwa 
dzieci, obarczając wspomnianego już wielokrotnie Pasiuta winą za usunięcie jej 
z mieszkania, natomiast w sposób malarski odniosła się do tego tematu w dzie-
le Wyrzucenie Marii Wnęk z mieszkania w Nowym Sączu. W jego „życiorysie” 
stworzyła ewidencję przedmiotów, które znalazły się na bruku podczas jej nie-
obecności, zaś na awersie przedstawiła siebie w otoczeniu wyrzuconych rzeczy 
oraz podpisała je: „deski”, „kółka”, „stolik”, „drzewo opałowe” (Wnęk niedat. 
j). W innym obrazie przedstawiała następującą relację:

Zastaję przeprowadzenie remontu w moim mieszkaniu, całe ściany zdziurawione, 
w koło mieszkania gruzy straszne, w całym mieszkaniu, po wszystkich rzeczach, me-
blicach, grubo gruzu, na wszystkich rzeczach i meblach grubo gruzu, wszystkie ławki 
i meble od ścian na sam środek poodwracane i strasznie gruzów grubo, na wszystkich 
rzeczach i meblach gruzów grubo (Wnęk 1979).

Z kolei w „życiorysie” pracy Ten obraz przedstawia te dwie osoby. 1. osoba 
to Szymek jak chce gwałcić panienkę pisała ona:

Jak jem poszła do pracy, to mi pierzynę odsunęła i podłożyła pod samą ladę, aby mi 
kury napuszczały swoich łajen, na poduszki i na prześcieradło, i na pierzynę od prze-
ścieradła. A gdym wróciła wieczór z pracy, światła nie było, nie widziałam tego świń-
stwa. Położyłam się do snu, a tu cała pierzyna mokra, bo ich czyściło, rzadko kury ro-
biły, i cała pierzyna jakby ją wodą zlał tak złajniona. Prześcieradło takie samo, poduszki 
takie same: mokre i smród niesamowity. A tu i króliki też tak nasmrodziły w nocy na 
moją głowę, tak rzadko kup na włosy narobiły. A ja biedna sierota nie mam się gdzie 
umyć ani zapalić, żeby mi było ciepło. W zimie śnieg na ścianach, aż grubo porósł na 
tym pryciu. Śnieg na poduszkach, na pierzynie, na głowie, na podłodze, a ja biedna 
sierota oświniona na tym śniegu marzła i myłam się tym (Wnęk niedat. k).
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Maria nie pojmowała, że jest chora. Uważała wywożenie jej do szpitala za 
niesłuszne, według niej lekarze mylili się w swojej diagnozie. Winę za powyższe 
sytuacje przypisywała Pasiutowi, który do pomocy w odebraniu jej wolności, 
ziemi i renty nakłaniał – zgodnie z przekonaniem Wnęk – innych ludzi. W au-
tobiografii informowała:

Pasiut szukał sposobu, żeby miał moje pole i moją ratę zapłacił kościelnemu Czar-
kowi od świętej Małgorzaty aby mię wywiózł a przez to wywiezienie aby mnie ubez-
własnowolnić. […] Tak kazał kościelny. Mię wywiózł do szpitala nerwowo chorych, 
a ja byłam całkiem zdrowa (Wnęk niedat. l: 13). 

W innym miejscu artystka żaliła się, że: „Pasiut tak rozkazał robić i Pie-
karzyk prosił Malinowską, aby zatelefonowała na pogotowie, aby mię zabrali 
i je prosiła, aby na milicję, to oni mnie do szpitala zawieźli całkiem zdrową” 
(Wnęk niedat. l: 18). Pasiut, były sołtys Olszanki, prawny opiekun artystki, 
we wspomnieniach Marii jawił się jako kumulacja całego zła na świecie – to 
on rozkazał Olchawie spalić dom Marii (Wnęk niedat. l: 13) oraz jej pole 
(Wnęk niedat. l: 17), to on zamordował wraz ze swoimi braćmi oraz Bernar-
dem Bobrem „drugą mamę” Marii (Wnęk niedat. l: 18), a potem kłamał, że 
to pasierbica ją zabiła (Wnęk niedat. l: 17), to on chciał zawłaszczyć rentę oraz 
leżącą odłogiem ojcowiznę artystki (Wnęk niedat. l: 18). Pasiut w relacjach 
malarki nieustannie nastaje na jej życie, „stale dławi” (Wnęk niedat. l: 18). 

Intensywność negatywnej relacji łączącej te osoby oddaje obraz Pożar 
domu w Olszance – Jak ja w mieszkaniu się palę. Wnęk umieszczona została 
pomiędzy dwiema postaciami męskimi, prawdopodobnie Pasiutem oraz wspo-
mnianym już Bobrem. Nie pomaga obecność Chrystusa oraz Matki Bożej. 
Wnętrze mieszkania, ukazanego w ciemnej tonacji, pokrywają języki ognia 
przywołujące na myśl ściekającą po ciele krew ukrzyżowanego Chrystusa 
(Wnęk 1978). To jedno z najkrwawszych i najbardziej makabrycznych przed-
stawień w twórczości nowosądeckiej malarki. 

„Życiorysy” jako autorski gatunek autobiograficzny. Wnioski końcowe

Działalność artystyczna Wnęk jest szczególnym przykładem sprzęgnięcia ma-
larstwa oraz tekstów o charakterze biograficznym. Swą twórczością wypracowa-
ła poetykę pamięci, w której funkcjonuje jako kobieta, artystka i posłanniczka 
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Boga. Maria była przekonana o nieustającej boskiej ingerencji w jej życie, uważa-
ła, że malarstwem dziękuje Stwórcy – utrzymywała, że „malowanie świętych po-
staci jest jej obowiązkiem, bo doznając rozlicznych boskich łask, między innymi 
w ten właśnie sposób może wyrazić swoją wdzięczność” (Krasińska 1983a: 22). 
Święci przekazywali artystce napomnienia dla ludzkości, a zadaniem Wnęk było 
poinformować o tych treściach, co czyniła z nieprzeciętną żarliwością, pełną bez-
dyskusyjnej stanowczości. Zarówno treści religijne, jak i osobiste kwestie poru-
szała w „życiorysach”, w których brak jest znaków przestankowych, występuje za 
to (pozorna) chaotyczność wypowiedzi, gonitwa myśli, co przypomina strumień 
podświadomości. Owe zabiegi sugerują natchnienie, w jakie wpadała artystka, 
pragnąc przekazać ważkie dla świata informacje.

„Życiorysy” są więc źródłem wiedzy na temat religijności Wnęk i żarli-
wości jej wiary, przekazują także informacje o relacjach, jakie łączyły malarkę 
ze środowiskiem. Wiedza, o której mowa, wynika z analizy układu graficznego 
„życiorysów” pisanych drobnym, starannym pismem, wypełniającym każdą 
wolną przestrzeń kartki. Zastosowana przez Wnęk forma literacka nierespek-
tująca zasad interpunkcji, pełna powtórzeń, wykrzykników, mieszania form 
gramatycznych, nakazuje zwrócić się ku refleksji Antoniny Lubaszewskiej. Au-
torka w książce Poetyka doświadczenia duchowego starała się odnaleźć odpo-
wiedź na pytanie, co formy literackie mówią o człowieku i „jak […] odsłaniają 
to, czego doświadczamy” (Lubaszewska 2009: 11).

W tym miejscu należy się zastanowić nad samym pojęciem, jakie jest 
używane w literaturze na określenie tekstów zamieszczanych przez Wnęk z tyłu 
obrazów. Słowa „życiorys” użyła Krasińska w opisie katalogu wystawy, któ-
rą Krakowskie Muzeum Etnograficzne zorganizowało Nikiforce w 1983 roku 
(Krasińska 1983a: 16). W tym samym roku sformułowanie to powtórzyło się 
w artykule opublikowanym na łamach „Polskiej Sztuki Ludowej” (Krasińska 
1983b: 227). Później odnaleźć je można w tekstach Antoniego Kroha (2014: 
117) oraz Kotarskiej (1993: 232).

Warto jednak zbadać, jakie jest jego prawdziwe źródło. Otóż sama ma-
larka na pracy Projekt afisza na wystawę autorską Marii Wnęk napisała: „Maria 
Wnęk Wita Wszystkich Gości na Mojej Wystawie Te „życiorysy” są wszystkie 
Moje Wnęk Maria z Nowego Sącza skrytka pocztowa 148”15 (Wnęk 1983a). 
Być może to właśnie z tej pracy słowo „życiorys” zostało zapożyczone przez 

15 Pisownia oryginalna.
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badaczy w celu nazwania tak bardzo charakterystycznych dla nowosądeckiej 
artystki zapisków autobiograficznych. Uznaje się je za biografię artystki, po-
nieważ ich treścią są wątki z życia Nikiforki. Jednakże ich forma i treść przeczą 
„matrycy życiorysu” (Lubaszewska 2009: 211) uznawanego za ustandaryzowa-
ną formę relacji o swoim życiu czy też „antropologicznie uwarunkowaną for-
mę odpowiadająca doświadczeniu zapytywania o siebie samego” (Lubaszewska 
2009: 198). Dlatego Wnęk uznać należy za prekursorkę unikatowego gatunku 
autobiograficznego, znajdującego się na pograniczu „życiorysu performatyw-
nego” (Lubaszewska 2009: 216) – listu, kazania, orędzia, modlitwy, a wreszcie 
gatunku łączącego słowo pisane z malunkiem. Lubaszewska, snując refleksje na 
temat „poetyki doświadczenia duchowego” (Lubaszewska 2009: 9), nawiązuje 
do trzech pytań Kanta i formułuje tezę koła antropologicznego, która mówi 
o tym, że nie tylko artysta nadaje sens formie literackiej (artystycznej), ale 
także forma oddziałuje na artystę, kształtując go i pozwalając na wysnuwanie 
wniosków na jego temat. Należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób reali-
zuje się teza koła antropologicznego w tekstach Wnęk. 

Artystka w swych wypowiedziach tworzy pewną fikcyjną sytuację komu-
nikacyjną: przedstawia się (podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
skrytki pocztowej), określa nadawcę wypowiedzi (na przykład poprzez wie-
lokrotne powtarzanie sformułowania „nagląca wiadomość przekazana przez 
Pana Jezusa”), odbiorcę, do którego – za jej pośrednictwem – ma dotrzeć orę-
dzie (jak choćby księża katoliccy, siostry zakonne, ale i szerzej: świat), opisu-
je obraz zsyłanej jej rzeczywistości (dotyczy to zarówno treści religijnych, jak 
i autobiograficznych) oraz przedstawia konsekwencje płynące z nieposłuszeń-
stwa Bogu. Z twórczości religijnej czytelnik wynosi wiedzę o kondycji świata, 
otrzymuje ścisłe wskazówki pobożnego postępowania i sugestywną wizję kary 
Bożej. Z kolei „życiorysy”, w których malarka porusza tematy osobiste, są źró-
dłem informacji o społeczeństwie, w którym żyła, o łączących ją relacjach są-
siedzkich oraz o stosunku społeczności do jej potrzeb artystycznych. Tak więc 
lektura tych tekstów dostarcza czytelnikowi konkretnych wiadomości. 

Z drugiej strony forma literacka oddziaływała na Wnęk. Skargi i nawo-
ływania wyrażone są językiem prostym, a więc takim, który nie respektuje 
zasad interpunkcji, gramatyki czy ortografii. Powiedzieć, że nie jest to zabieg 
celowy, bowiem wywołują go braki w edukacji, jest w istocie strywializowa-
niem problemu. Maria doskonale czuła, że „orędzie ma rozbrzmiewać dono-
śnie w uszach ludzkich. By głosić słowo, nie trzeba specjalnych warunków so-
cjologicznych, […] [a – M. Ł. B.] kaznodziejstwo ma strukturę żywą. Nie jest 
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bowiem logicznym wykładem, który ma działać tylko na intelekt. Musi ono 
budzić wolę, wywoływać pragnienie, wzbudzać wiarę, wzywać do nawróce-
nia” (Lubaszewska 2009: 266). Dlatego tak skomponowany tekst przypomina 
krzyk o nawrócenie człowieka.

Także gdy pisała o wyrządzanej jej krzywdzie, posługiwała się ową specy-
ficzną stylistyką, jakże podobną do koniecznego do wyartykułowania lamen-
tu. Choć w tekstach wyraźnie zaznaczony jest odbiorca, nadawca nie wchodzi 
z nim w dialog, lecz wypowiada się w sposób apodyktyczny. Forma tekstów 
malarki przedstawia intensywność jej przeżyć religijnych – bliskich małej mi-
styce – oraz przeżyć osobistych, które hiperbolizowała.

To wszystko sprawia, że twórczość Nikiforki jest dokumentem opisującym 
ją jako natchnioną artystkę, przeżywającą stany mistyczne powiernicę słowa Boże-
go, chłopkę uwikłaną w trudne relacje sąsiedzkie. Wykreowany w twórczości au-
tobiograficznej świat pełen jest nieskrywanej bojaźni o własne życie, nietykalność 
cielesną, godność. Malarka ukazuje się w nim jako kobieta obmawiana, okradana, 
poniewierana, maltretowana. Opisy krzywd korespondujące z ich malarskimi wi-
zjami sprawiają, że odbiorca owych dzieł współczuje twórczyni, której przyszło żyć 
w otoczeniu ludzi nierespektujących jej prawa do artystycznej wolności. Z kolei 
w twórczości religijnej Wnęk przedstawia bezdyskusyjne stanowisko wobec ludz-
kich przewinień, kategorycznie wypowiada się o wadach człowieka, przywołuje 
piekielne wizje kary Bożej, a nawet wypowiada się na temat reformy Kościoła. To, 
w połączeniu z narracją „życiorysów” – gwałtowną i namiętną – ukazuje postać 
zdecydowaną, zdeterminowaną, pewną swej kategorycznej racji.

Dorobek Marii Wnęk jest okazały i współcześnie cieszy się uznaniem. Jej 
prace znajdują się w znaczących polskich muzeach16. Jej twórczość jest doce-
niana poza granicami kraju17. Stała się także częścią kolekcji współcześnie naj-
większego polskiego kolekcjonera sztuki ludowej, nieprofesjonalnej i art brut – 
Leszka Macaka. Nie można zapomnieć o kolekcji Szpitala Specjalistycznego 
imienia doktora Józefa Babińskiego w Krakowie, w którym leczyła się artystka. 
Znajduje się w nim około sześciuset jej prac malarskich18. 

16 Prace artystki znajdują się w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w War-
szawie, Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 
Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna 
Udzieli w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach.

17 Obrazy Wnęk można zobaczyć między innymi w Collection de l’Art Brut w Lozannie.
18 Czekają one na naukowe opracowanie.
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Na końcu rozważań należy przypomnieć, że prezentowane na obrazach 
oraz w „życiorysach” wspomnienia tylko w pewnym stopniu mają charakter 
dokumentalny. Świadomość ich dwuznaczności sprawia, że na twórczość Wnęk 
spogląda się jak na opowieść pełną niezwykłych wydarzeń, które stanowiły wy-
olbrzymienie bądź fikcję, zaś w odczuciu malarki były równe prawdzie19. 

19 Abstrahując od owych dywagacji, należy uznać malarstwo Nikiforki oraz towarzyszące 
mu zapisy za niepoślednią aktywność artystyczną.
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Nowa socjalistyczna rzeczywistość jako 
lekarstwo na wojenne wspomnienia. 
Socrealistyczne wiersze Wandy Karczewskiej

AGNIESZKA PIEKARSKA

Twórczość poetycka Wandy Karczewskiej

Wanda Karczewska znana jest dziś przede wszystkim jako powieściopisarka 
i krytyk literacki – szczególnie w Kaliszu, Poznaniu i Łodzi, gdzie mieszka-
ła. Jej twórczość poetycka zyskała szersze grono odbiorców przede wszystkim 
dzięki działającemu od 2010 roku Kaliskiemu Stowarzyszeniu Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka. Umieściło ono na stronie internetowej informacje o pisarce, by 
„przywrócić Jej miejsce w świadomości polskiego czytelnika“ (Lyzkamleka.pl). 
W tym celu zorganizowano też między innymi kilka edycji Ogólnopolskiego 
Festiwalu Poetyckiego imienia Wandy Karczewskiej w Kaliszu. Jednak w not-
ce biograficznej pominięto zupełnie jej twórczość poetycką z lat 1949-1956. 
Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej: Ziemi Kaliskiej po-
daje we wstępie do notatki o twórcy, że autorka była eseistką, krytykiem lite-
rackim i powieściopisarką (ponownie pomija się działalność poetycką, mimo 
że w dalszej części wymienione są tytuły jej tomów poezji; Wańka 2007: 196-
197). W Wielkopolskim Słowniku Pisarek (Wańka 2007: 196-197) pojawiło się 
zaledwie kilka zdań dotyczących wierszy z tomiku wydanego w okresie socre-
alizmu, dotyczących wyłącznie tematyki pacyfistycznej i miłosnej oraz utwo-
ru o Kaliszu. A przecież w jej dorobku, wśród dziewięciu tomów poetyckich, 
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znajdują się także dwa wydane w tym właśnie czasie: Ziarno kiełkujące z 19521 
roku i Wiersze i poematy z roku 1954.

Podczas gdy powieści Karczewskiej doczekały się opracowań, pojawiły się 
także interpretacje tomików wydanych po roku 1956, to jednak poetycki do-
robek czasów realizmu socjalistycznego jest przez krytyków nieuwzględniany 
lub pojawiają się o nim zaledwie wzmianki2. Interesujące wydaje się więc prze-
analizowanie jej utworów z tego okresu. Warto bowiem prześledzić, które wąt-
ki biograficzne – związane ze wspomnieniami rodzinnego domu oraz umar-
łych członków rodziny – pojawiają się najczęściej. Aby tego dokonać, należy 
zbadać występujące w jej wierszach motywy z życia prywatnego autorki, której 
los miał ogromny wpływ na twórczość. Trzeba nadmienić, że „okupacja nie-
miecka wywarła w świadomości Karczewskiej trwałą rysę“ (Wańka 2007:196), 
a poetka, chcąc ukoić ból wywołany przez drugą wojnę światową, pocieszenia 
szukała w pięknie socjalistycznego świata. Niniejszy rozdział pozwoli ukazać, 
w jaki sposób autorka Notatnika lirycznego próbowała rozliczyć się z przeszło-
ścią i jaką przedstawiła wizję nowej rzeczywistości. 

W prasie wydawanej w czasach realizmu socjalistycznego ukazało się 
niewiele artykułów dotyczących twórczości poetyckiej Karczewskiej. Ziar-
no kiełkujące doczekało się czterech recenzji, Wiersze i poematy – trzech, zaś 
Zdzisław Jastrzębski omówił jej liryki umieszczone w obu zbiorach3. Krytycy 
literaccy najczęściej zestawiają wydany w 1949 roku tomik Notatnik liryczny 
z dokonaniami późniejszymi – zawsze przychylniej odnosząc się do wierszy 
opublikowanych w czasie pełnego rozkwitu socrealizmu. I chociaż nie obyło 
się bez potępienia poczynionych przez nią „błędów” (szczególnie w kontekście 
poetyki realizmu socjalistycznego), to pojawiły się również słowa uznania dla 
jej dokonań literackich, zarówno w zakresie formy, jak i treści). Jerzy Hordyń-
ski docenił pisarski warsztat Karczewskiej, podkreślając przede wszystkim, iż 
w Ziarnie kiełkującym „postawa ideologiczna poetki staje się bardziej uchwytna 

1 W tomiku tym Karczewska powtórzyła niektóre utwory z wydanego w 1949 Notatnika 
lirycznego. 

2 W wydanym kilka lat temu Wielkopolskim alfabecie pisarek wspomniano niewiele 
o dwóch socrealistycznych tomikach. Autorki zauważyły, iż „w utworach z lat pięćdzie-
siątych widoczny jest zachwyt przyrodą” (Kraskowska & Marzec 2012: 121) oraz to, 
że krytycy doceniali jej erotyki (Kraskowska & Marzec 2012: 120-127). Zdecydowanie 
większym zainteresowaniem cieszyły się przez lata jej powieści – jedno z najnowszych 
opracowań jest autorstwa Magdaleny Kowalskiej (2015: 528-534).

3 Dane według Polskiej Bibliografii Literackiej (lata 1952-1955).
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i świadoma“ (Hordyński 1952: 11). Jerzy Miller chwalił utwory wydrukowane 
w roku 1954, pisząc: „Z tej perspektywy Wiersze i poematy są niespodzianką, 
optymistycznym dowodem żywotności poetki, która w odstępie pięciu lat zdo-
była się na twórczą, cudowną metamorfozę. Od poezji skrajnie egoistycznej 
przeszła Wanda Karczewska na pozycję poezji obywatelskiej” (Miller 1954: 2). 
Przychylną opinię wystawił także Tadeusz Chróścielewski, którą ujął w takie 
oto słowa: „[…] tom Wandy Karczewskiej Wiersze i poematy jest poważnym 
zwycięstwem autorki, stanowi również osiągnięcie ideowo-artystyczne dużej 
miary” (Chrościelewski 1954: 8). Wspomniany już Jastrzębski dokonał na-
stępującego podsumowania: „W tomiku ostatnim nie pojawia się akcent od-
osobnienia, wspólna sprawa tworzy płaszczyznę nie tylko porozumienia, ale 
i ścisłej łączności kolektywnych uczuć” (Jastrzębski 1954: 5). Zachwycił się 
także Jerzy Panasewicz, który napisał, że „poezja autorki Wierszy i poematów 
zyskała nowego zwolennika. Zyskała, ponieważ jest to poezja nie tylko dobra, 
ale i odrębna w wyrazie, różna od przeważającej części naszej produkcji po-
etyckiej” (Jastrzębski 1954: 5). Powyższe recenzje były świadectwem tego, iż 
Karczewska w znacznym stopniu podporządkowała swą twórczość machinie 
socrealistycznej propagandy.

Pamiętnik liryczny

Jednym z głównych motywów w twórczości poetki była szeroko pojęta miłość. 
Jej liryki przepełnione były subtelnością i autentycznością przeżyć. Zauważyli 
to krytycy socrealistyczni, doceniając głębię ukazywanych przez Karczewską 
uczuć, co pochwalił między innymi Wacław Sadkowski w opublikowanej na 
łamach „Twórczości” recenzji. Krytyk umieścił owe wiersze wśród dokonań 
najwybitniejszych poetek minionych czasów (dostrzegając jednak pewne róż-
nice w ich twórczości, które czujny socrealista musiał zauważyć):

Karczewska […] ukazuje fluktuacje, rozterki i dramaty uczucia, nasyca ten obraz 
poetyckimi realiami. I tak jak wszedłszy do pięknie urządzonego mieszkania pozna-
my w nim dyskretną, kobiecą rękę gospodyni-zdobniczki, tak w poezji Karczewskiej 
urzeka nas subtelna wnikliwość analizy uczuć, których nazwę rozumieć trzeba w naj-
ściślejszym pokrewieństwie z jej źródłosłowem. Wnikliwością i bezpośredniością tej 
analizy sięga Karczewska niewątpliwie do tradycji liryki Bronisławy Ostrowskiej 
i Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, choć w tym przypadku to „sięganie” należy 
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rozumieć jeszcze mniej dosłownie niż zazwyczaj, jest to bowiem raczej kontynuacja 
samej konkretności analizy niż jakiejkolwiek problematyki czy rozwiązań poetyckich 
tamtych poetek (Sadkowski 1955: 166).

Wspomniane tomiki sprawiały wrażenie „pamiętnika lirycznego” (Sad-
kowski 1955: 167). Szczególnie zachwycały erotyki, w których z właściwą Kar-
czewskiej kobiecą delikatnością ukazała świat ludzkich uczuć4. Dominowała 
tu potrzeba schronienia się w męskich ramionach, ukojenia odnalezionego 
w intymnym zbliżeniu i oderwaniu się od świata, jak choćby w utworze Pełnia 
(Karczewska 1952: 18). W ujęciu proponowanym przez autorkę, miłość to 
uczucie pomagające narodzić się na nowo, związane ze światłością rozprasza-
jącą wszelki mrok, co wydawało się jej szczególnie ważne po doświadczeniach 
wojennych. Równie przejmująca była ufność w to, że owa miłość jest wieczna, 
a połączonych kochanków nic nie rozdzieli (Karczewska 1952: 21). Co więcej, 
nie da się jej unicestwić, nie jest tego w stanie dokonać nawet wojna i śmierć, 
co poetka opisała w wierszu Narodziny Afrodyte (Karczewska 1952: 5-7). Po-
jawiały się tu również refleksje osoby porzuconej i samotnej, jak w Śpiewie 
opuszczonej dziewczyny (Karczewska 1952: 41), oraz wdzięczność za dar za-
pomnienia osuszającego łzy po rozstaniu, jak choćby w Pejzażu (Karczewska 
1952: 42-43). Widoczna była też próba odnalezienia nici porozumienia, która 
wraz z kolejną wiosną pozwoliłaby starym kochankom odmłodnieć, co zostało 
opisane w Sielance (Karczewska 1954: 75). Uczuciem obdarzała poetka nie 
tylko mężczyznę, ale także rodzinę, przyrodę i cały świat, a przede wszystkim – 
ludzi cierpiących. Jej potrzeba kochania była bowiem wielka i nie ograniczała 
się jedynie do podstawowych relacji damsko-męskich.

Podobna postawa nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem. Na przykład 
Arnold Słucki, dostrzegając „naleciałości” sztuki zachodnioeuropejskiej, takie 
jak modernizm i symbolizm, napisał, iż:

Oto wiersz pod tytułem Śpiew opuszczonej dziewczyny, „niewinny” erotyk, zdawałoby się, 
że nieporozumieniem jest doszukiwanie się w nim jakiejkolwiek ideologii. A jednak… 
[…]. Subtelny ton uczuciowy tego wiersza nie jest w stanie skryć, mimo wszystko, nie-
dobrego rodowodu tego typu liryki miłosnej, która przeciekała do nas jak dziesiąta woda 

4 Niejako na marginesie głównych rozważań warto zauważyć, że wiersze miłosne pojawiały 
się przede wszystkim w tomie wydanym w 1952 roku.
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po kisielu z poezji zachodnioeuropejskiej, szokującej motywami egzotycznymi, poprzez 
nasz rodzimy modernizm. Subtelności tego wiersza nie obronią go przed zarzutem wy-
raźnie nadwątlonej postawy humanistycznej. Oderwanie od konkretnych przeżyć – grozi 
mdłym symbolizmem. Zanika człowiek z krwi i kości, prawdziwa ludzka namiętność 
(Słucki 1953: 4).

Chociaż w dobie socrealizmu tematyka miłosna nie należała do postulatów 
najważniejszych5, a wielu ówczesnych poetów nie potrafiło sprostać wymaganiom 
dotyczącym odpowiedniego przedstawienia owego motywu  – Karczewska była 
w gronie twórców, których często chwalono za jego realizację. Jej zasługi dla poezji 
socrealistycznej docenił przede wszystkim Sadkowski, wyróżniając wiersze miłosne 
na tle współczesnych erotyków, w których brak szczerości i bezpośredniości wyra-
żania uczuć, co doprowadzało do „żenującej ogólnikowości – i ahistoryczności” 
(Sadkowski 1955: 167). Według socrealistycznej propagandy nawet liryka osobista 
powinna być społecznie zangażowana i dotyczyć aktualnych problemów:

Wiersze z Ziarna kiełkującego pełne są miłości. […]. Będą wiersze pełne subtelnej tkliwo-
ści, brzmiące świeżo i czysto na tle emocjonalnej powściągliwości wielu wierszy współ-
czesnych […] są więc wierszami miłosnymi, ale – w porównaniu z większością naszych 
współczesnych erotyków  – obdarzone są konkretnością, bezpośredniością poetyckich 
przeżyć. Ostatnio trochę za często nasi poeci kazali nam w swoich wierszach zadowalać 
się samym tylko nazwaniem miłości, wyakcentowaniem tej nazwy w poincie wiersza, 
treść tego pojęcia i jego analizę pozostawiając naszej domyślności i wyobraźni. Karczew-
ska obraz miłości czyni bliższym i konkretniejszym […]. Na tym tle liryka Karczewskiej 
zabrzmiała świeżo i czysto (Sadkowski 1955: 167).

Sadkowski podkreślił przede wszystkim to, że jej utwory wpisywały się w for-
malne wymogi socrealistycznej poetyki. Ówczesna poezja bowiem „powinna być 
twórczością wyrażającą ład, pozbawioną chaosu myśli i uczuć. […] Należało uni-
kać w niej odległych metafor, subiektywnej symboliki i wieloznaczności” (Wilkoń 
1992: 18). Wiersze miały być zrozumiałe dla każdego odbiorcy, uporządkowane 
i logiczne. Nie istniały wówczas dzieła „neutralne” – dotyczyło to także wierszy 
o tematyce miłosnej.

5 Teresa Wilkoń, wyliczając najważniejsze konwencje tematyczne w poezji realizmu socjali-
stycznego, motywy liryczne wymienia na ostatnim miejscu (Wilkoń 1992: 48).
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Oczywiście nie zabrakło i krytyki, co – w wypadku recenzji powstających 
w czasach realizmu socjalistycznego – było sprawą niejako naturalną. Słucki pisał 
o tomiku z 1952 roku między innymi:

„[…] i tu występuje nieporozumienie, wywodzące się z tej trochę kapitulanckiej posta-
wy inteligenta, jakoby służenie nowym celom, nowej klasie społecznej wiązać się mu-
siało z jakąś bezlitosną samocenzurą poetycką, z jakimś ograniczeniem własnego świata 
wzruszeń” (Słucki 1953: 4).

Pojęcie inteligenta uległo „znaczącej manipulacji semantycznej” (Brzósto-
wicz-Klajn 2004: 79) i „rozszerzyło swoje pole konotacji” (Brzóstowicz-Klajn 
2004: 80). W tym kontekście określenie Słuckiego oznaczać miało to, iż Kar-
czewska zaprezentowała typ człowieka zagubionego, wahającego się, psychicznie 
słabego, reprezentującego anachroniczną postawę niedostosowania się do nowej 
sytuacji społeczno-politycznej.

„Kompleks ocalonej”

Jednym z najważniejszych wydarzeń, do których poetka wciąż powracała, 
była druga wojna światowa. Wiązało się to przede wszystkim z doświadcze-
niami osobistymi, nie sposób bowiem pominąć w interpretacji wierszy bio-
graficznych odniesień. Karczewska wielokrotnie podkreślała swój „kompleks 
ocalonej” (Biskupski 1980: 191) i rozliczała się z własnym poczuciem winy. 
W czasie okupacji niemieckiej była poszukiwana przez gestapo i zmuszona 
została do ukrywania się pod przybranym nazwiskiem w Bydgoszczy, Po-
znaniu, Kaliszu, Krakowie i Rzeszowie6. Wówczas aresztowano jej matkę 
i młodszego brata, którzy – za to, że nie chcieli wydać jej fałszywego nazwi-
ska i miejsca schronienia – zostali wysłani do obozu koncentracyjnego, gdzie 
zginęli. Karczewska do końca życia nie mogła pogodzić się z tym faktem. 

6 Informacje biograficzne o pisarce zaczerpnięto z publikacji takich, jak: Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny (Krzyżanowski & Hernas 1984: 418), Słownik biograficzny 
Wielkopolski Południowo-Wschodniej: Ziemi Kaliskiej (Wańka 2007: 196-197), Słownik 
współczesnych pisarzy polskich (Korzeniewska 1964: 83-85), Wielkopolski alfabet pisa-
rek (Kraskowska & Marzec 2012: 120-127), Współcześni polscy pisarze i badacze litera-
tury (Czechowska & Szałagan 1996: 57-58).
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W wierszach wracała więc bez przerwy do wspomnień związanych z rodzin-
nym domem, próbując rozliczyć się z przeszłością, nadać śmierci bliskich 
głębszy sens. 

Warto dodać, że Karczewska do końca życia nosiła w sobie piętno woj-
ny. Dwa miesiące przed śmiercią skończyła poemat Spacer po alei parkowej, 
w którym rozliczała się z przeszłością i obwiniała siebie za śmierć najbliższych 
(Żuliński: niedat.) Anna Tabaka i Maciej Błachowicz także potwierdzali, iż 
Karczewska nigdy nie przestała obwiniać się za śmierć najbliższych i „po 
wojnie ze swoimi umarłymi prowadziła niekończące się rozmowy” (Tabaka 
& Błachowicz: niedat.). Interpretując późniejszy tomik Powrót do Kalińca, 
Karol Samsel zauważył, iż pojawiają się w nim postaci ojca, matki i brata – 
najważniejszych bohaterów utworów poetki (Ryst 2011).

To prawda, że poetka często zwracała się do nieżyjącej rodzicielki i uko-
chanego brata. W Liście z Łodzi (Karczewska 1954: 41-42) opowiadała im 
o spokojnym życiu ojca, który ma „piękną starość” (Karczewska 1954: 41), 
bo żyje w nowej Polsce. Wspominała też o własnej powojennej, szczęśliwej 
egzystencji. Dochodziła przy tym do wniosku, że – ponieważ starego świata 
nie da się wskrzesić, tak jak nie da się też przywrócić do życia ukochanych 
zmarłych  – jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie budowanie nowego 
świata. Taką misję wyznaczyła sobie zrozpaczona poetka, próbująca odnaleźć 
piękno w odbudowującym się państwie. 

W intymnej para-rozmowie przeprowadzonej ze zmarłą w Oświęcimiu 
rodzicielką poetka rozpościerała wizję lepszego, socjalistycznego świata. 
Mimo że wciąż ubolewała nad śmiercią bliskich w krematorium, stwierdzała, 
iż „Jest inna, matko, nad śmierć większa sprawa” (Karczewska 1954: 44), 
którą chciałaby poruszyć. Nadmieniała przy tym, iż nie chce więcej „starych 
rozdrapywać ran” (Karczewska 1954: 44), lecz śmiało patrzeć w przyszłość 
budowaną wespół z „nowymi” Niemcami.

W wierszu Do matki Karczewska usprawiedliwiała się, iż nie zdradzała w ten 
sposób pamięci o najbliższej jej osobie, co zarzucali jej Polacy, nieświadomi nowej 
rzeczywistości („O matko moja, to ludzie zbyt prości, jeśli mózg ciasny nazywać 
prostotą” (Karczewska 1954: 44) ). Autorka wiedziała bowiem, że istnieją Niem-
cy gnębieni przez nazistowskich katów w obozach koncentracyjnych, podobnie 
jak jej rodzicielka. To do nich, wrogów wszelkiego ucisku, chciała Karczewska 
wyciągnąć rękę w braterskim geście. Poetka poruszyła w ten sposób ważną kwestę 
podziału Niemców na dobrych (osiadłych w Niemieckiej Republice Demokra-
tycznej) i złych (mieszkających w Republice Federalnej Niemiec), co związane 
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było z ówczesną propagandą7. Pokładała jednak nadzieję przede wszystkim 
w młodzieży zza Odry, której wizerunek dostrzegła w prasie. Na jednym ze 
zdjęć zauważyła dziewczęta i chłopców rzeźbiących w skupieniu gołębie poko-
ju – na ich jasnych twarzach wyczytała szlachetność i ufność, a przede wszyst-
kim miłość do ludzi. Trzeba dodać, że w ówczesnej prasie pojawiało się wiele 
zdjęć przedstawiających młodzież zaangażowaną w kwestię obrony pokoju na 
świecie, szczególnie w 1951 roku, gdyż od piątego do dziewiętnastego sierpnia 
tamtego roku odbywał się w Berlinie Trzeci Światowy Zlot Młodych Bojowni-
ków o Pokój, w którym wzięło udział około dwóch milionów uczestników ze 
stu czterech krajów. Obraz pięknego, socrealistycznego Berlina przedstawił na 
przykład Jerzy Smulski (2008: 101-110).

Dla autorki uderzające było podobieństwo opisanych powyżej młodych 
ludzi do jej zmarłego brata, Józefa, któremu także obca była nienawiść do świa-
ta. Pozwalało to odkryć nową wiarę w człowieka, który chce walczyć o pokój 
na świecie:

w ich twarzach była ta jasność surowa,
którą miał brat mój, idący do boju,
i ta szlachetna powaga, co mówi,
że ludziom obca jest ludzi nienawiść,
że jak szczep winny można ich prostować
i jad wszczepiony z narodu wytrawić.

O matko moja, gdybyś żyła z nami
i mogła widzieć, jak w ziemiach za Odrą
inna wyrasta, piękna, ufna młodość,
co wie, że jedna do pokoju świata
prowadzi droga, aby się z ludami
ziem wszystkich naród niemiecki pobratał […] (Karczewska 1954: 45).

Jak zauważyła Wilkoń, napisano wówczas bardzo wiele wierszy o pokoju, 
gdyż „Był to temat dla wszystkich, a więc i poetów bezpartyjnych oraz katolic-
kich […]. Ale i ten temat został szybko zideologizowany” (Wilkoń 1992: 51). 

7 Stereotyp tak zwanego „dobrego Niemca” omówił między innymi Zbigniew Jarosiński 
(1999: 207-224).
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Karczewska, doświadczywszy okrucieństw wojny, stać się mogła w oczach czy-
telników osobą wiarygodną – umacniającą realizację strategicznych celów par-
tii komunistycznej, afirmującej wspólnotę „obrońców pokoju”.

Aby jeszcze bardziej podkreślić to, jak mało różni się młody Niemiec od 
Józefa, w Pamięci brata poetka opisała chłopca, który został zabity w czasie po-
dróży na kongres pokoju organizowany w Berlinie. Dostrzega przy tym podo-
bieństwo zewnętrzne (zbliżony wiek) i wewnętrzne (niespokojny duch pragną-
cy przemienić ludzi w pięknych i wolnych). Stwierdziła, iż obaj zamordowani 
byli przez tych samych wrogów ludzkości miłujących nienawiść i wojnę. Po-
dejrzewała, iż ginęli, wierząc w zwycięstwo idei pokoju i braterstwa narodów:

I umierając możeś cicho rzekł
te słowa bratu mojemu wierne:
Ja ginę, ale żadnej kuli bieg
nie może zabić spraw nieśmiertelnych (Karczewska 1952: 57). 

Również każdy młody Koreańczyk, który zginął pod Seulem, wydawał się 
poetce podobny do umarłego brata. W wierszu Elegia koreańska ubolewała nad 
śmiercią chłopca, czując się w pewien sposób zarówno jego starszą siostrą, jak 
i matką (Karczewska 1954: 44) . Poruszała przy tym kwestię aktualnych wów-
czas wydarzeń, związanych z sytuacją polityczną na świecie, a także przyłączyła 
się do obrońców pokoju. Ponieważ sama odczuwała cierpienie związane ze stra-
tą najbliższych członków rodziny, wykazała się także ogromną empatią wobec 
dziewczynki osieroconej podczas wojny w Korei. Szczere i przejmujące było 
pacyfistyczne wezwanie Karczewskiej, wyrażone ustami doświadczonej przez 
życie dziesięciolatki: „Pomóżcie mi, pomóżcie mi / uwierzyć znów w człowie-
ka” (Karczewska 1952: 13). Braterstwo z Koreańczykami wydało się jeszcze 
ważniejsze, gdy pisarka uzmysłowiła sobie, iż walczyli oni o pokój w imie-
niu wszystkich narodów świata, również Polski. Uświadomiła sobie bowiem, 
zgodnie z wytycznymi propagandy, iż w obliczu zimnej wojny bardzo wyraźna 
stała się linia podziału między blokiem wschodnim a zachodnim. Bohaterowie 
z Korei chronili więc w ten sposób również jej ukochany rodzinny Kalisz:

o twoje domy, spokój w twych sadach
i przyszłość twą bez rozpaczy
walczy Pak Jun-sun, gdy opowiada
Phenianu los, i Kongres płacze.
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Bo to o ciebie też, miasto moje,
ta walka toczy się w świecie,
gdy ludy zgasić płomienie wojen
chcą, by nas ustrzec od śmierci (Karczewska 1954: 49-50).

Rozpoczęta w 1950 roku wojna w Korei toczyła się nie tylko na tere-
nach trzydziestego ósmego równoleżnika, ale zaangażowane były w nią także 
inne państwa – przeprowadzając przede wszystkim „walkę propagandową”. 
Polscy twórcy, podążając za wytycznymi partii, przyjęli interpretację wyda-
rzeń stworzoną przez Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich, który 
winą za konflikt obarczył rzekomych imperialistów z Korei Południowej8. 
Mając w pamięci drugą wojnę światową, obawiając się ponownego rozsze-
rzenia zbrojnego konfliktu i użycia broni atomowej, twórcy przyłączyli się do 
apelu o zaprzestanie walk. W dniach od szesnastego do dwudziestego drugie-
go listopada odbył się w Warszawie Drugi Światowy Kongres Obrońców Po-
koju, całkowicie podporządkowany sowieckim interesom propagandowym. 
Swój poetycki głos w dyskusji zabrała także Karczewska.

Nowy kierunek poetyckiej drogi

Pisarka wielokrotnie powracała do wspomnień związanych z rodzinnym 
domem i dzieciństwem spędzonym w Kaliszu. Obrazy przeszłości przy-
woływała między innymi w wierszach Powrót (Karczewska 1954: 36) i Po-
wrót do Kalińca (Karczewska 1954: 48-49), z kolei dom ojca zimową porą 
opisywała w Moim starym domu, a powracający w snach wizerunek samej 
siebie w szkolnym mundurku w wierszu zatytułowanym O, wieku sielski… 
Owe utwory stanowiły wyraz tęsknoty za minionym czasem, który już nie 
powróci, podobnie jak nie wrócą członkowie rodziny, którzy jednak wciąż 
żyli w pamięci Karczewskiej. To podróż wstecz, do najważniejszego źródła, 
bezpiecznej przystani i schronienia. Jednak nie jest to powrót, który był-
by w stanie ukoić w pełni ból opuszczonej córki i siostry. Poetka czuła się 
bowiem wygnana już na zawsze z przestrzeni arkadii i skazana na tułaczkę. 

8 Przebieg konfliktu koreańskiego opisali między innymi Janusz Odziemkowski (2006: 33-
54) i Wojciech Roszkowski (2003: 38-39).
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Można stwierdzić, przywołując rozważania Roberta Mielhorskiego, iż było 
to „wygnanie podwójne”: z „obszaru niewinności dziecięcej” i „ze świata geo-
graficznie i empirycznie określonego […], do którego już nigdy nie będzie 
można wrócić” (Mielhorski 2012: 345), co było uwarunkowane między in-
nymi przez wydarzenia historyczne.

Henryk Pustkowski podkreślił, iż jednym z najważniejszych elementów 
poetyckiego światopoglądu Karczewskiej było „urodzinnienie” (Pustkowski 
1988: 5-7). Wracała ona bowiem niemal nieustannie do tematów związanych 
z rodziną i krainą lat dziecinnych (Pustkowski 1988: 5-7). Wspomnienia zwią-
zane z Kaliszem opisała poetka w tomiku Powrót do Kalińca (Karczewska 1988: 
63-71).

Interpretując utwory składające się na tomik wydany w roku 1954, Tade-
usz Chróścielewski dokonał konkluzji, że:

Zmieniła się również w porównaniu z pierwszym tomem zdecydowanie funkcja wier-
szy wspomnieniowych, poświęconych przeżyciom wojennym. Nie jest to już bierne 
rozpamiętywanie samej tylko okropności przeżyć i dramatu rodzinnego. Bliscy zmarli 
w wierszu Mój głos agitują z nią razem za pokojem, poprzez siłę artystycznego oddzia-
ływania wiersza współbudują jedność ideową narodu zagrożonego przez konkretne już 
dla poetki siły wojny. Ta nowa dla wierszy Karczewskiej postawa walki i ich funkcja 
agitacyjna jest najcenniejszym osiągnięciem zbiorku (Chróścielewski 1954: 11).

W tym kontekście warto przytoczyć słowa Wojciecha Tomasika, który napi-
sał, że: „Literatura lat czterdziestych i pięćdziesiątych (poezja zaś w szczególności) 
była ważnym akompaniamentem »ruchu obrońców pokoju«” (Tomasik 2004: 
384-390) – było tak zwłaszcza po zorganizowanym przez Jerzego Borejszę mię-
dzynarodowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbył się 
w sierpniu 1948 roku we Wrocławiu. Sama Karczewska przyłączyła się do obroń-
ców pokoju, głosując w czasie wyborów do Sejmu. Jej głos był bardzo ważny, gdyż 
wynikał z osobistych doświadczeń. Agitowała ona nie tylko w imieniu swoim, ale 
także zabitych członków rodziny. Poprzez poezję nawoływała też innych, by dołą-
czyli do grona ludzi chcących stworzyć nowy świat – bez wojen i przemocy:

Ja, córka spalonej w Oświęcimiu matki
i siostra zabitego w nim młodszego brata,
oddaję swój głos wyborczy
przeciw śmierci.
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Przeciwko piecom, gdzie płonęły stosy ciał,
i przeciw kulom w piersi ludzkiej.
[…]
Ja,
córka siedemdziesięcioletniego ojca,
siostra jedynego ocalałego brata,
głosuję dziś na życie (Karczewska 1954: 46-47).

Wielokrotnie przemawiała do owdowiałego ojca, razem z nim próbując 
odnaleźć się w nowej powojennej rzeczywistości i w pięknie socjalistycznego 
świata ukoić swój ból. Opowiadała więc w wierszu Powrót o jego „starości 
młodej i szczęśliwej“, związanej z przyłączeniem się do budowniczych Polski 
Ludowej. Uświadomiła sobie przy tym, że ma wobec społeczeństwa dług do 
spełnienia, gdyż skoro przeżyła, musi opisywać Polskę, w której, jak zauważa, 
„wszystko domaga się mej wypowiedzi” (Karczewska 1954: 36)9. Siedemdzie-
sięcioletni rodzic stał się dla niej wzorem, oderwał się bowiem od przytłacza-
jących go po wojnie trosk, lecz stało się to dopiero wtedy, gdy pojął zasadność 
nowego ustroju. Zrozumiał szybciej niż córka, iż najważniejszym celem w ży-
ciu jest wspólna praca dla dobra innych ludzi, przede wszystkim prostych: 

I nie wiem, kiedy chwila wybiła,
że cię wieku porwała nauka,
żeś ty mnie, ojcze, wyprzedził.

– Nie będę spał dziś do rana
– mówisz – nie chcę dziś zasnąć,
mógłbym się więcej nie zbudzić,
a widzisz, córko kochana,
ja teraz buduję miasto,
piękne miasto dla prostych ludzi.

9 W wydanym w 1949 roku tomiku Notatnik liryczny pojawił się wiersz Nad albumem „Sta-
ra Warszawa”, w którym poetka zastanawiała się jeszcze nad tym, jaką powinna spełnić 
misję: „Ja – ocalona – / niosąc zastygły w rękach po nich kształt / wyrosłą w posąg 
pamięć / myślę: / jakie jest prawo poety i jego powinność, / jakie wziąć słowo za wę-
gielny kamień / pod fundamenty tych co idą lat, / by po nas, dziś jeszcze żywych, inny / 
odnaleziono kiedyś, / lepszy, / ludzki ślad” (Karczewska 1949: 36). Kilka lat później nie 
miała już wątpliwości, jaka jest jej misja jako poetki w nowym państwie.
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Ojcze mój, dobry i siwy,
siedemdziesięcioletni,
pot z czoła otrzyj!
Widzisz, można być przecież szczęśliwym,
co dzień weselszym
i coraz młodszym (Karczewska 1954: 39-40)10.

Odmłodniały symbolicznie mężczyzna poświęcił wszystkie siły budowie 
nowego państwa, gdyż został „nagle wielką uniesiony falą” (Karczewska 1954: 
42). Dzięki temu mógł wreszcie oderwać się od bolesnych wspomnień i nie 
budzić się w nocy z krzykiem przerażenia. Przestał być skupiony tylko na sobie 
(zgodnie ze wskazówkami partii) i ofiarował największy skarb – własne umie-
jętności – na rzecz dobra wspólnego. Stary rzemieślnik dołączył w ten sposób 
do socrealistycznego pochodu ludzi pracy. Dzięki temu odkrył też w sobie 
zdolności przywódcze. Wzruszona córka zdała o tym relację swoim zmarłym 
krewnym w Liście z Łodzi:

Kochani moi, i wy byście miarom
i kształtom dawnym umieli zaprzeczyć,
gdybyście mogli ojca piękną starość
dzisiaj zobaczyć. Jak bardzo człowieczym
stał się ten, który powiadał „ja”, „moje”,
a nagle wielką uniesiony falą
zebrał swe skarby – młoty i maszyny –
i z nimi razem oddał serce swoje
rzeczom publicznym. Jak te w nim wzbudziły
siły dla niego nawet niespodziane
i umiejętność dały przewodzenia
ludziom i sprawom, myśl obywatelską.
On jest jak z tamtej epoki żaglowiec,
co, na spoczynek już płynąc po bitwach,
nagle zawraca, wszystkie płótna wznosi,
by w naszej walce razem z nami wytrwać (Karczewska 1954: 42).

10 Utwór ten pochwalił w recenzji Jerzy Panasewicz, dostrzegając w nim artystyczną prawdę 
o człowieku (Panasiewicz 1954: 5).
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Karczewska była wdzięczna ojcu za to, że także w niej rozpalił iskrę, gdy 
pracował nad kowadłem, bo natchnął ją do napisania wiersza. To właśnie stary 
ślusarz wskazał jej, młodej jeszcze, nowy kierunek pisarskiej drogi. Dzięki temu 
poczuła się pełnoprawną robotnicą-rzemieślniczką w swoim zakładzie pracy. Po-
jęła wówczas, że powinna kroczyć w jednym szeregu ze wszystkimi ludźmi pra-
cującymi dla dobra kraju, nie tylko być obserwatorem, ale też współuczestnikiem 
wydarzeń. Mogła wobec tego śmiało podać dłoń wszystkim ludziom budującym 
nową Polskę, gdyż tworzenie wartościowych wierszy okazało się pracą trudną11, 
ale wartą włożenia w nią wysiłku, o czym pisała w utworze Do ojca:

I oto teraz ja
mym rzemiosłem pięknym i czułym
trud twego życia wspieram.
Dłoniom zżartym od ognia i rdzy –
płatom kory chropawej
mnie ongiś chroniącej
przed zimnem i chłodem –
tobie, ojcze, i twoim towarzyszom
podaję moje młode
ręce piszące.

[…] Uderz jak ongiś co dnia
zgrzytem pilnika w świt.
I młodemu poddaj ton.
Mową żelaza, mową ognia
wybij mi inny, nowy rytm
i zbyt liryczne – czas wstecz popatrzeć –
niewarte trudu słowa odmień (Karczewska 1952: 9-10).

Warto wspomnieć, że pochlebnie o tym właśnie wierszu i postawie autor-
ki wyraził się Słucki, który napisał, iż:

Karczewska […] przewartościowuje swoje osobiste przeżycia, nawiązuje do wspo-
mnień dzieciństwa, do najbliższego środowiska, do ojca  – motywów powtarzają-

11 O „pracopodobieństwie poezji” w socrealizmie pisał Wojciech Tomasik (1991: 37).
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cych się w tym tomiku i innych wierszach drukowanych w prasie. Jest rzeczą cenną, 
że drogę do samowiedzy klasowej, do świadomości klasowej, drogę do odnowienia 
więzi z zagubionym środowiskiem odnajduje przez liryczne nawiązanie do dzieciń-
stwa, do własnego świata, z którego się wywodzi. W ten sposób uzyskuje największą 
szczerość poetycką i wzruszającą prawdę przeżycia, na przykład w wierszu Do ojca 
(Słucki 1953: 4).

Krytyk zauważył, iż to właśnie związek ze światem ludzi ciężko pra-
cujących, który znała dobrze już od najwcześniejszych lat życia, pomógł jej 
ugruntować swoją postawę. Wychowana w rodzinie rzemieślniczej, powróciła 
niejako do swych korzeni – dzięki pracy odnajdując sens życia i świadomość 
przynależności klasowej.

Także w wierszu Warszawa zauważała Karczewska podobieństwo mię-
dzy własnym zajęciem a pracą robotników. W socrealistycznej rzeczywistości 
zrównywano bowiem przedstawicieli wszystkich zawodów – a dzięki takiemu 
braterstwu mogli oni wspólnie podjąć próbę realizacji planu sześcioletnie-
go. W nowym społeczeństwie wszystko wydawało się możliwe – pisarz mógł 
stać się murarzem lub pracownikiem fabryki, tynkarz czy członek spółdziel-
ni rolniczej mogli zostać poetami. Autorka Notatnika lirycznego spostrzegła 
jednocześnie, że pierwszeństwo ma dzieło robotnika, którego piękno może 
następnie opiewać artysta. Według Feliksa Fornalczyka puenta tego utworu 
wynikała z „poddania się pisarki ogólniejszym wymogom […], kiedy trzeba 
głosić pochwałę zuniwersalizowanych form życia i odnowionego rozumienia 
człowieczeństwa” (Fornalczyk 1974: 157-158). Warto przytoczyć fragment 
owego wiersza, w którym czytamy:

Ledwie poczęta, już okrzepła
Warszawo, liro, gwiazdo drżąca,
w tobie poety pieśń gorącą,
nim ta się pocznie w trudnych szeptach,
wyprzedza prosta dłoń murarza,
która żarliwość architekta
w jasnych pomnikach ścian wyraża.

I zanim wzrosłaś taka w pieśni,
jaką w miłości albo we śnie
stworzyć cię można albo przeczuć,
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już nowy zamysł sześcioletni
wyprzedza znów poetów fletnie,
aby na oczach świata stworzyć
nowy poemat – rąk roboczych (Karczewska 1952: 30).

Z kolei w utworze Pod szczytem, dedykowanym „górnikowi z wczasów 
w Szklarskiej Porębie” (Karczewska 1952: 37), dostrzegła poetka drogę, którą 
wspólnie podążali ona i pracownik kopalni – zarówno podczas wspinaczki na 
górę, jak i w ciężkiej pracy na rzecz stworzenia nowego świata. Pracując ramię 
w ramię, realizowali wytyczony przez partię plan. Wobec tego nie tylko powin-
ni być wdzięczni sobie wzajemnie za trud włożony w pracę, ale mogą też razem 
wypoczywać po jej zakończeniu:

Inna przed nami góra została:
starego świata, lecz tę przekopie
cios, którym ty węgiel rąbiesz w trudzie,
mój upór, gdy mur obalam w ludziach,
twój plan i twoje zwycięskie normy,
treść moja w poszukiwaniu formy,
które kształtują życie człowiecze,
aby się stało od wszystkich inne –
wspólne nam wszystkim, jaśniejsze, lepsze,
jak przyszłość nowa warstwą rosnąca
na naszych wspólnych nam trudach (Karczewska 1952: 37-38).

W trakcie symbolicznej rozmowy przeprowadzonej z odbudowywaną po 
wojnie Warszawą (obwieszczającą w Rozmowie ze Starym Miastem: „sierp mi 
pomaga młodym żarem / zwyciężać w zgrzycie betoniarek / śmierci powiekę”; 
Karczewska 1954: 63), autorka wyznała, że także podniosła się „z gruzów”. 
Przypatrując się trwającej budowie, poczuła natchnienie i wreszcie w pełni zro-
zumiała misję socrealistycznego poety, który nie może tworzyć nie doceniając 
pracy robotników i nie oferując im swojego żaru:

Otom materia wypalona,
znów gwiazdą rozświetlona,
jak to światełko, które z łona
nowego domu błyska.
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Jak ze zwapniałej kory drzewa
listeczek młody, który śpiewa,
ja budowniczych dłoń ogrzewam – 
żarzącą iskrą (Karczewska 1954: 63).

Poetka dokonała także samokrytyki – w imieniu swoim i innych twórców. 
Podobne wiersze były pożądane przez socrealistycznych krytyków, którzy po-
trafili dostrzec błędy i niedociągnięcia w twórczości każdego pisarza, czekając 
jednocześnie na jego przyznanie się do win12. W utworze Do naszych wnuków 
Karczewska wyznała przyszłym pokoleniom, że żyła w czasach, gdy „[nam – 
A.P.] nie było wcale pisać łatwo” (Karczewska 1954: 66). Szczególne starsi po-
eci stanęli przed trudnym wyzwaniem, zmuszeni odrzucić niegdysiejsze środki 
wyrazu i nauczyć się pisać pod dyktando ówczesnych władz. Czuli się wówczas 
jak żołnierze, od których wymaga się nieustannej czujności. Potrzebowali no-
wych słów, które ukazałyby wielkość czasów, a nie wszystkim to się udawało. 
Teraz musieli więc przeprosić za swe zbyt długie milczenie. Wyraziła to także 
i Karczewska, pisząc w utworze Do naszych wnuków:

Że wiersz nasz z wieku wielkiego rozdarcia
i nazbyt trudnej rodził się epoki,
kiedy poeta, jak żołnierz na warcie,
słuch swój napinał i ważył swe kroki.

Nie mogąc wieku objąć myślą starą,
własnym już zaczął nie dowierzać słowom,
odmawiał racji i kształtom, i miarom
i wszystko w sobie zaczynał na nowo.

I kiedy czas ten swoją wielkość rodził,
mowa bywała tej wielkości cieniem,
i gdy poetów własny głos zawodził,
niejeden długo łamał się z milczeniem (Karczewska 1954: 66).

12 Samokrytyką, która stanowiła nieodłączny element życia literackiego w czasach socreali-
zmu, zajął się między innymi Mariusz Zawodniak (2004: 302-330; 1998: 15-62).
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Do publicznej krytyki tych, którzy według propagandy „nie nadążają” za 
nowymi czasami – a dotyczyło to także literatów – przyłączyła się Karczew-
ska13. W utworze Spóźnionemu zadała na poły tylko retoryczne pytanie: „Jak 
długo można stać na skrzyżowaniu dróg, / patrząc za siebie?” (Karczewska 
1954: 65). Przy okazji uświadomiła wahającego się jeszcze twórcę, iż trzeba 
szybciej „dojrzeć” i przyłączyć się do porywającej innych „rzeki rewolucji” 
i rwącego „wiatru dziejów” (Karczewska 1954: 65). W ten sposób, według 
socrealistycznej poetki, człowiek nie tylko przestawał być bezproduktywny, ale 
także nie był dłużej samotny. Według Tadeusza Chróścielewskiego wiersz ten 
świadczył o tym, iż autorka „zrozumiała już sens wielkich przeobrażeń” (Chro-
ścielewski 1954: 11). Czytamy w utworze:

Tobie szczypta wiary pozwala wydać owoce,
ale słowa twoje są jak pestki jałowe,
a język jak suchy pergamin.
Nie ma w tobie nic prócz goryczy i bólu
samotnego, spóźnionego dojrzewania
przy drodze, którą już wszyscy przeszli,
nie sięgnąwszy po owoc twój
i nie szukając ochłody w twym cieniu (Karczewska 1954: 65).

Andrzej Biskupski dokonał konkluzji, iż działalność poetki można po-
dzielić na poszczególne okresy. Czytamy, że: „[…] twórczość Wandy Kar-
czewskiej dałaby się ująć w następujący schemat porządkujący: światopogląd 
pesymistyczny, uwarunkowany doświadczeniami wojny, przechodzi stopnio-
wo w światopogląd optymistyczny, mieszczący się w kanonach i postulatach 
obowiązującego wówczas realizmu socjalistycznego” (Biskupski 1980: 194). 
Jest to nader trafne spostrzeżenie, ponieważ w utworach poetki uwidacznia 
się często jej „zapotrzebowanie na światopogląd optymistyczny” (Biskupski 
1980: 191), który mimo ogromu doświadczonego zła, pojawił się u Kar-
czewskiej, by na nowo można było uwierzyć w człowieka i oprzeć się na 
nadziei wiązanej z planem budowy lepszego świata. Być może postawa ta 
wypływała z wewnętrznej potrzeby pisarki, by ostatecznie pokonać (po)wo-

13 Obszerniej krytyką w okresie socrealizmu zajęli się między innymi wspomniany już Zawod-
niak (1998), a także Dorota Tubielewicz Mattsson (2002) i Jerzy Smulski (2004: 112-114).
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jenną traumę, ale mogła wiązać się także z odgórnymi wytycznymi epoki, 
w jakiej przyszło jej żyć i pracować. Wielu twórców w mniejszym lub więk-
szym stopniu uczestniczyło w owej optymistycznej wersji socrealistycznego 
świata i prześcigało się w jak najbardziej euforycznym przedstawieniu socja-
listycznej rzeczywistości. Pesymizm i optymizm stały się wówczas „katego-
riami klasowymi” (Jarmułowicz 2004: 168). Teksty Karczewskiej, w których 
poetka z nadzieją spoglądała w przyszłość i zachwycała się budową nowej 
Polski, przepełnione były naiwną często deklaratywnością, która nie zawsze 
wydaje się autentyczna. Być może wynikało to z silnej potrzeby, by dostoso-
wać się do nowej rzeczywistości. 

Karczewska zachwycała się przede wszystkim właśnie odbudową stolicy, 
która była „co dzień żarliwsza, młodsza co dzień, / czystsza i świeższa”. Stawała 
się bowiem miastem przyszłości, w którym „owocuje piękno w pąkach”, a tak-
że „pałacem braterstwa” (Karczewska 1952: 31) i pokoju. Przyczynią się do 
tego przede wszystkim robotnicy, realizujący wytyczne planu sześcioletniego, 
o czym czytamy właśnie w Warszawie:

Braterstwa staniesz się pałacem,
w którym zamieszka człowiek prosty,
ten, co na dzieje rzuca ostry
profil rzeźbiony w trudnej walce.
Dla niego wyszłaś z nocy głębi,
jemu cień dachów, lot gołębi,
ścian twoich ciepło, Warszawo,
i pokój – najwyższa sprawa (Karczewska 1952: 31).

To pracownicy fizyczni mieli stworzyć nowy idealny świat, który „ze sta-
rych uwalnia się pęt / i w górę wystrzela z nami” (Karczewska 1952: 31) – 
budując według nowych socrealistycznych kanonów estetycznych. Poetka po-
dziwiała ich trud także w wierszu Piękno socjalistyczne (Karczewska 1952: 8). 
Według Fornalczyka – który w obszernym szkicu dotyczącym jej twórczości 
umieścił zaledwie trzy zdania na temat tomiku Ziarno kiełkujące – tytuł tego 
wiersza „określa przewodnią ideę obecnych poszukiwań” poetki (Fornalczyk 
1974: 157). Z kolei Grzegorz Wołowiec zauważył, że „stalinowska doktryna 
estetyczna do piękna – piękna bezinteresownego, samego w sobie – odnosi-
ła się z jednoznaczną niechęcią, utożsamiając je z negatywnie waloryzowaną 
przez siebie dziedziną »czystej sztuki«, »sztuki dla sztuki«, »estetyzmu«, »for-
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malizmu« i tym podobne” (Wołowiec 2004: 193). Stalinowscy teoretycy sztuki 
próbowali stworzyć własną kategorię estetyczną – syntetyczną jedność piękna 
i użyteczności.

Autobiografizm w twórczości socrealistycznej

Kolejny tomik poetki ukazał się po historycznych wydarzeniach października 
1956 roku. W wydanej w 1958 roku Głuchej ziemi znalazły się wiersze z lat 
1953-1957. Był to czas, gdy artyści mogli wypowiadać się szczerze – także Kar-
czewska pozwoliła sobie na rozżalenie związane z oceną jej twórczości z okresu 
socrealizmu. Przywołując ponownie spostrzeżenia Fornalczyka, warto dodać, 
iż: „[…] najbardziej znaczące były tu ironizujące traktaty, polemizujące z po-
stawami niektórych przedstawicieli znanego poetce z bliska środowiska inte-
lektualno-artystycznego” (Fornalczyk 1974: 160).

Co istotne, również w Głuchej ziemi autorka powróciła do wspomnień 
o umarłych. Tym razem jednak wprost przyznała się do tego, że we wcze-
śniejszych utworach nie zawsze pisała w zgodzie ze sobą, bo w zafałszowanej 
rzeczywistości nie wszystko można było powiedzieć. Stała się mechanizmem 
w trybach komunistycznej propagandy. Dopiero po odwilży mogła niejako 
symbolicznie spojrzeć ukochanym prosto w oczy i śmiało wypowiadać praw-
dę – co wyznała w wierszu Próg:

Nie mogliśmy przejść przez ten próg
który postawiono
między słowem mówionym
a zamilczanym
[…]
Teraz
teraz dotrzeć do jądra
z którego rosną słowa jak powietrze
jedyne do oddychania.

Żywym i umarłym
patrzeć w oczy
czysto (Karczewska 1958: 10).
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Wątki biograficzne pojawiały się w poezji Karczewskiej przez cały okres 
jej poetyckiej twórczości. Interpretując późniejsze wiersze poetki, Leszek 
Żuliński zauważył:

Myślę, że natura poetycka Karczewskiej wynikała jednak bardziej z jej introwerty-
zmu niż ekstrawertyzmu duchowego. Płynęły nad nią epoki jej pokolenia, co przy-
pominało burzliwą pogodę, jednak ona, nasiąkając historią i historiozofią, bardziej 
inspirowała się sferą własnej „prywatności egzystencjalnej”. Równocześnie jednak 
nie uciekała w żadne solipsyzmy czy oniryzmy. Szczegół biograficzny zawsze był 
„mięsem” jej poezji (Żuliński 2018).

W utworach z lat 1949-1954 – także tych poruszających wątki osobiste – 
odnaleźć można wiele motywów zalecanych przez doktrynę realizmu socjali-
stycznego. Choć w wierszach związanych ze śmiercią matki i brata czy opisują-
cych relacje z ojcem zauważalne jest uczuciowe zaangażowanie poetki, to były 
one jednak w znacznym stopniu osadzone w ówczesnej poetyce. Pojawiały się 
w nich postulowane przez socrealizm tematy i wątki, takie jak odbudowa kra-
ju, walka o pokój, konflikt zbrojny w Korei, przyjazne stosunki z Niemcami 
z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, braterstwo z ludźmi pracującymi 
w różnych zawodach czy poczucie poetyckiej misji połączone z samokrytyką. 

Warto dodać, iż na temat zaangażowanej ideologicznie poezji autorki 
Głuchej ziemi wypowiadali się wówczas krytycy. Przykładowo – Jastrzębski 
pochwalił Karczewską za to, że wybrała „drogę powolnego, ambitnego po-
głębiania i kształtowania swej twórczości, podejmując tematy i kierunek dziś 
aktualny” (Jastrzębski 1954: 9). Zestawiając jej twórczość z poezją Wisławy 
Szymborskiej, skwitował, iż: „Karczewska jest mniej jednolita i skrystalizowa-
na, tak ideowo, jak i artystycznie, jednak bardziej wszechstronna i zróżnico-
wana tematycznie i formalnie” (Jastrzębski 1954: 9). Osobiste zaangażowanie 
w sprawy bieżące pochwalił także Stefan Lichański, pisząc:

Ta poezja nie jest „literaturą – papierową resztą życia”, jest liryczną konkretyzacją re-
alnych przeżyć wewnętrznych żywego człowieka. […] Poezja głęboko ludzka, głęboko 
osobista, a przecież nie zagubiona w prywatności i egotyzmie, przecież czujnie śledząca 
bieg naszego czasu, pochylona nad nim z ufnością i miłością (Lichański 1953: 6).

Także socrealistyczny krytyk Hordyński, zachwycając się niektórymi 
wierszami pochodzącymi z 1952 roku, zauważył: „Nowy humanistyczny dyna-
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mizm poszerza krąg tematyczny i formalny poezji. […] W Ziarnie kiełkującym 
zamiast tęsknoty za starym światem mamy ukazanie perspektywy nowych cza-
sów »piękna socjalistycznego«” (Hordyński 1952: 11). W powojennej twórczo-
ści Karczewska koncentrowała się bowiem właśnie na ukazaniu urody nowego 
świata, być może głównie po to, by nadać swemu ocalonemu w czasie wojny ży-
ciu jakiś głębszy sens. Próbowała nieustannie rozliczać się z własną przeszłością, 
równocześnie przystając na powielanie we własnych dziełach zafałszowanego 
obrazu ówczesnej rzeczywistości, preferowanego przez propagandę.
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Jeremiego Przybory Warszawa utracona. 
Oswajanie braku w czterech krokach

PAULINA POTASIŃSKA

Tryptyk stołeczny – wejście

Przymknięte oko Opaczności. Memuarów części wszystkie Jeremiego Przybory to za-
pis rozłożonego na dziesięciolecia procesu budowania tożsamości w oparciu o po-
czucie związku z wielokrotnie traconym i odzyskiwanym miastem rodzinnym. 
Refleksję dotyczącą rozstań memuarzysty1 (Przybora 2016: 668) z Warszawą war-
to jednak poprzedzić próbą odpowiedzi na pytanie, co skłoniło go do przedzierz-
gnięcia się z – jak sam to ujął – „rozweselacza czy raczej »rozpogadzacza« bliźnich” 
(Przybora 2016: 140) w autora wspomnień. Można bowiem odnieść wrażenie, 
że nie powodowała nim wyłącznie potrzeba zostawienia literackiego świadectwa 
własnego życia, tak charakterystyczna dla osób wkraczających w wiek dojrzały. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że kierował nim nie do końca uświadomiony im-
peratyw wskrzeszenia utraconego miasta, aby się z nim pożegnać, a tym samym 
przepracować traumę i pogodzić się z nieodwracalnością straty.

1 Przybora wyznaje: „Zaglądam do słownika Kopalińskiego i nie znajduję w nim hasła 
»amnetyk«. Ale hasła »memuarzysta« też nie znajduję, a oba terminy są tak przydatne, 
że spuściwszy się na domyślność Czytelnika (odnośnie do znaczeń obu tych słów), 
wracam do rzeczy, czyli do godnych pożałowania poczynań beztroskiego »amnetyka-
-memuarzysty«” (Przybora 2016: 668-669).
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Dzięki śladom pamięciowym (Augé 2009: 30-31)2, własnym notatkom 
i nielicznym pamiątkom oraz źródłom historycznym pisarz mógł zrekonstru-
ować różne stadia istnienia miasta (w dwudziestoleciu międzywojennym, pod-
czas wojny, po niej) oraz poszczególne formy swojej w nim obecności. Stwo-
rzył swoisty tryptyk stołeczny, mieszczący w sobie na zasadzie pars pro toto 
ubiegłowieczną historię Polski albo – precyzyjniej – znaczny jej wycinek, bo 
chociaż „wspomniennik” (Przybora 2016: 659) powstawał w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku, to horyzont narracyjny rozmywał się dekadę wcześniej, 
jakby twórca uznał swoją nieprzystawalność do potransformacyjnych realiów 
i rozpoczął strategiczny odwrót do umitycznionego świata przeszłości. Polska 
u progu przemian ustrojowych budziła w nim zarówno nadzieje, jak i obawy, 
które niekiedy z pewną nieśmiałością artykułował, jednak bez przekonania, że 
jego uwagi zostaną przez kogoś zauważone3. Świadomie zrezygnował z przekra-
czania we wspomnieniach cezury „narodowego happy endu” (Przybora 2016: 
704), czyli czerwca 1989 roku, a z tonu jego wypowiedzi można wnioskować, 
że od angażowania się w nowy rozdział historii wolał niejako ponowne urzą-
dzenie się w przeszłości. Ustąpił miejsca nowym apologetom miasta, wywo-
dzącym się z młodszych pokoleń, dla których stolica Trzeciej Rzeczpospolitej 
miała szanse stać się tym, czym stolica Drugiej Rzeczpospolitej była dla niego.

Należy podkreślić, że z perspektywy panicza o „pochodzeniu inteligenc-
ko-ziemiańskim” (Przybora 2016: 31), urodzonego w 1915 roku w zamożnej 
rodzinie, Warszawa była wielkomiejską Arkadią, która zapewniała dostęp do 
wszystkiego, czego potrzebował – stanowiła jednocześnie punkt wyjścia i doj-
ścia. W niej się urodził, spędził większość życia i umarł, a kiedy w jednej ze 
scen otwierających Memuary został zapytany: „Pan teraz stale w Warszawie?”, 
bez wahania odpowiedział: „Od urodzenia właściwie” (Przybora 2016: 24). 
Przywiązanie do miasta rodzinnego stanowi integralny element wizerunku pi-
sarza, co z kolei sprawia, że jego autokreacja staje się wręcz modelowym przy-
kładem zapośredniczenia tożsamości przez kategorie spacjalne. Trudno mówić 

2 Marc Augé nie definiuje śladu pamięciowego, lecz – jak chce autor wstępu do Form 
zapomnienia Jerzy Mikułowski Pomorski  – usiłuje go tropić (Mikułowski 2009: 8-9), 
można jednak odnieść wrażenie, że francuski antropolog rozumie ów termin podobnie 
do Zygmunta Freuda, a więc jako „sposób, w jaki zdarzenia zapisują się w pamięci” 
(Laplanche & Pontalis 1996: 324).

3 Przyborę niepokoiły między innymi coraz częstsze wybryki chuliganów (Przybora 2016: 46), 
wzmacniająca się pozycja „prostaka i półinteligenta” (Przybora 2016: 667) oraz prowadzenie 
takiej polityki historycznej, która zafałszowywała przeszłość (Przybora 2016: 703).
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o Przyborze bez Warszawy, podobnie jak o Stefanie Chwinie i Pawle Huelle bez 
Gdańska czy o Czesławie Miłoszu i Jerzym Pilchu bez Krakowa4. Oczywiście 
każdy z wymienionych twórców patrzy na miasto – nieistotne, czy odziedzi-
czone po przodkach, czy też dobrowolnie uznane na jakimś etapie biografii za 
własne – przez filtr konkretnej epoki, osobistych doświadczeń i uwarunkowań 
społeczno-politycznych, jednak proces wrastania w miejsce autobiograficzne, 
czyli – jak tłumaczy Małgorzata Czermińska – „toponimicznie określone tery-
torium, znane z biografii” (2011: 183), przebiega u nich podobnie i niesie ze 
sobą porównywalne konsekwencje.

Definiując przestrzeń tożsamości Mikołaj Madurowicz zaznaczył, że obej-
muje ona miejsca, „których brak powodowałby bądź poszukiwanie [miejsc  – 
P. P.] alternatywnych, bądź poczucie zagrożenia własnej tożsamości człowieka” 
(Madurowicz 2008: 67). W trakcie swojego osiemdziesięcioośmioletniego życia, 
w znacznej mierze spędzonego w Warszawie, Przybora kilka razy, niczym te-
atralny widz, obserwował demontowanie starych dekoracji i pospieszne instalo-
wanie kolejnych, niekiedy na nieuprzątniętych jeszcze gruzach, by wspomnieć 
chociażby usuwanie z przestrzeni miasta skutków rusyfikacji i germanizacji lub 
odbudowę zniszczeń po toczonych w Warszawie walkach. W kontekście przy-
wołanej uwagi Madurowicza trwałość wizerunku pisarza może więc budzić zdzi-
wienie, a nawet sprzeciw wobec przyjętej w tym rozdziale hipotezy interpretacyj-
nej. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że poczucie zakotwiczenia w przestrzeni 
miejskiej stało się jedną z kluczowych współrzędnych azymutu autokreacji Przy-
bory5, a także przyczyniło się do umitycznienia zarówno jego wizerunku, jak 
i obrazu stolicy wyłaniającego się z kart Memuarów. Innymi słowy, strategiczna 
rola – wielokrotnie traconej i nie zawsze odzyskiwanej – Warszawy jako elementu 
stabilizującego tożsamość pisarza wydaje się niezaprzeczalna. Ten autokreacyjny 
upór może – paradoksalnie – odpowiadać na zmienność otoczenia: skoro status 
miejsca autobiograficznego był nieustalony, memuarzysta szukał dodatkowych 
stabilizatorów tożsamości, które umożliwiały mu utrzymanie kursu, mimo licz-
nych zawirowań geopolitycznych.

4 Związki pisarzy z miastami ukazano między innymi w dwutomowej publikacji Ścieżkami 
pisarzy. Tom pierwszy poświęcony jest w całości Krakowowi, a w tomie drugim znajdują 
się odniesienia do takich miast, jak Warszawa, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Lwów, Cieszyn, 
Przemyśl i inne (Grochowska & Mus 2015a; 2015b).

5 Trzema współrzędnymi pozwalającymi na wyznaczenie azymutu autokreacji są u Przybo-
ry: inteligenckość, przedwojenność i warszawskość.
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Co interesujące, rozwój Warszawy przebiegał tym dynamiczniej, im dra-
matyczniej była ona doświadczana. Rozrastała się horyzontalnie, anektując 
podmiejskie wioski i rozszerzając swe terytorium fizyczne, ale równocześnie 
ekspandowała na osi pionowej, zyskując kolejne poziomy, nasycając się no-
wymi znaczeniami i rozbudowując terytorium metafizyczne. Nad pogrzebaną 
w przeszłości tkanką miejską piętrzyły się bowiem nowe, prowizoryczne war-
stwy, czasem całkowicie przykrywające ślady dawności, niekiedy zaś odsłania-
jące jej szczątki. Przybora ukazał w Memuarach stołeczny palimpsest6, żeby 
z jednej strony dotrzeć do rdzenia własnej mitologii, z drugiej zaś – zgłębić 
istotę Warszawy, dotrzeć do jej sedna. Można ją nazwać – za Małgorzatą Do-
listowską – „miastem wielokrotnego zapisu”, czyli „tworem złożonym, wielo-
wątkowym, narastającym w czasie, składającym się z licznych, egzystujących 
równolegle lub nakładających się i wzajemnie przenikających pokładów kultu-
rowych, miejscem współistnienia współczesności i tradycji; strukturą zarówno 
materialną, jak i społeczną” (Dolistowska 2010: 58), do tego celowo niszczoną 
i za każdym razem odradzającą się w nieco innym kształcie.

Od pogodzenia się z faktem, że Warszawa stanowiąca kolebkę autokreacji 
Przybory nie istnieje ani nie zostanie wskrzeszona, memuarzystę dzieliły cztery 
kroki. Pierwszym było opisanie rodzącej się w dwudziestoleciu międzywojen-
nym metropolii, a następnie swych pierwszych z nią rozstań, czyli krótkich 
wypraw wakacyjnych oraz nieco dłuższych wyjazdów do Miedzynia koło Byd-
goszczy (kilka lat) i do Szczors niedaleko Nowogródka (trzy kwartały). Drugi 
etap, zdecydowanie bardziej dramatyczny, przypadł na czas wojny i polegał 
na odtworzeniu „pejzażu warszawskich ruin” (Przybora 2016: 382), pełnego 
gruzów, zgliszcz oraz trupów. Dzięki sugestywnemu odmalowaniu tamtych 
czasów, pisarz mógł łatwo uzasadnić swą decyzję o przeprowadzeniu się do 
stosunkowo mało zniszczonej Bydgoszczy. W trzecim kroku Przybora odsunął 

6 Palimpsestowość Warszawy manifestuje się na dwóch poziomach: w języku (wielo-
krotnie zmieniane toponimy) i w tkance miejskiej (tworzenie nowych budynków, re-
montowanie bądź rekonstruowanie starych, wyznaczanie nowych ulic). Dyskusyjne jest 
posługiwanie się metaforą palimpsestu w odniesieniu do miasta tak boleśnie doświad-
czonego przez drugą wojnę światową, zwłaszcza przez zryw w getcie oraz powstanie 
warszawskie, narastanie warstw można jednak zaobserwować w całej stolicy, chociaż 
inaczej przebiegało w zburzonych i stworzonych niemal od nowa dzielnicach central-
nych (jak Śródmieście), inaczej zaś w oddalonych od działań wojennych dzielnicach 
prawobrzeżnych (Praga Północ) i peryferyjnych (Bielany), w których kolejne poziomy 
nakładają się na siebie. Tezy o palimpsestowym charakterze Warszawy broniła między 
innymi historyczka sztuki Marta Leśniakowska (2012: 95-102).
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od siebie traumatyzujące obrazy, żeby nie myśleć o poniesionej stracie, ale po 
kilku latach mieszkania nad Brdą zatęsknił za wielkomiejskim sznytem i wrócił 
do stolicy, by stopniowo – choć nie bez buntu – przyzwyczajać się do jej no-
wego kształtu, atmosfery i charakteru. Czwarty krok, wymagający od memu-
arzysty najbardziej heroicznej postawy, łączył się zatem z powrotem do stolicy 
i konfrontacją z jej powojenną odsłoną. W efekcie Przybora przekonał się, że 
choć jego kraina młodości przestała istnieć, to warszawski genius loci przetrwał, 
dzięki czemu pisarz mógł ponownie zadomowić się w stolicy.

Krok pierwszy. Próba generalna – straty odwracalne

Lewe skrzydło tryptyku stołecznego winno być wypełnione nie tyle jednym ob-
razem, ile raczej kolażem przedwojennych scen charakteryzujących poszczególne 
fazy biografii miasta i autobiografii Przybory. Ich suma może dać wyobrażenie 
o „warszawskiej scenerii” (Przybora 2016: 60), w której upływało dzieciństwo 
pisarza, czasy gimnazjalne i studenckie, a także początki jego kariery w Polskim 
Radiu. Były to etapy niejako wpisane w stołeczny pejzaż, choć przeplatane przez 
krótsze lub dłuższe wyjazdy, utwierdzające memuarzystę w przekonaniu, że jego 
miejsce na ziemi ma określone współrzędne geograficzne7. Warszawa po 1918 
roku zmieniała się równie dynamicznie, jak sam Przybora, który w dwudzie-
stoleciu międzywojennym przeistoczył się z chłopca „ostrzyżonego na łysą pałę 
i w krótkich spodniach” (Przybora 2016: 117) w „młodzieńca już smokingo-
wego” (Przybora 2016: 116). Ponieważ jednak był to proces rozłożony na dwie 
dekady, nie sposób wyprowadzić uniwersalnego algorytmu, umożliwiającego 
umożliwiającego scharakteryzowanie tego procesu. Zadanie nie wydaje się wy-
konalne ani z perspektywy socjologiczno-urbanistycznej, ani z punktu widzenia 
jednostkowego narratora miasta. Kolejne etapy należy zatem prześledzić przy 
uwzględnieniu ich specyfiki oraz ewoluującej relacji między memuarzystą a jego 
miejscem autobiograficznym, zaczynając od wspomnień sięgających najwcze-
śniejszych lat życia Przybory, kończąc zaś na wybuchu drugiej wojny światowej.

Małgorzata Czermińska zwróciła uwagę, że: „miejsce dzieciństwa […] 
musi być zaznaczone, bo jest ono decydującym punktem wyjścia dla całej póź-
niejszej biografii pisarza, zwłaszcza intelektualnej i duchowej” (Czermińska 

7 Dokładnie: 52°13′47″N, 21°00′42″E.
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2000: 298). Nadaje ono kierunek decyzjom, a także wpływa na kształtowanie 
się tożsamości. Świat małego Remka (tak zwracano się do Przybory w dzieciń-
stwie) ograniczał się zaś do obszaru wyznaczonego przez kilka śródmiejskich 
ulic: Mazowiecką (dom „dziadków z Białorusi”), Senatorską (dom „dziadków 
z Kongresówki” oraz przez jakiś czas Jadwigi i Stefana Przyborów z dziećmi; 
Przybora 2016: 29), Wiejską (dokąd Przyborowie przeprowadzili się jeszcze ra-
zem, choć byli już świadomi kryzysu małżeńskiego) i Kopernika (gdzie Stefan 
Przybora zamieszkał z Władysławą Adamską; Przybora 2016: 38). Wskazane 
lokalizacje świadczyły o zamożności rodziny i jej prestiżu, niejako przygotowy-
wały chłopca do roli przedstawiciela majętnej inteligencji, stołecznego panicza 
i to nie przeciętnego, bo pieczętującego się herbem (Syrokomla), tyle że uwi-
kłanego w pewne kastowe paradoksy.

Część z nich dotyczyła kwestii światopoglądowych, część zaś bytowych, rzu-
tujących na codzienność chłopca kluczącego pomiędzy obszernymi mieszkania-
mi zajmowanymi przez jego rodzinę a parterowymi klitkami szewców, praczek 
czy tragarzy. Z jednej strony zajadał się słodyczami z należącej do ojca cukierni 
Lourse’a, bawił się w parku Ujazdowskim lub Łazienkach z dobrze urodzonymi 
panienkami i kawalerami, a miasto oglądał z wysokości powozu bądź – już póź-
niej – samochodu prowadzonego przez szofera. Z drugiej strony fascynowało go 
życie toczące się na podwórku: z wielkim zaciekawieniem obserwował zabawy 
„dziecięcego proletariatu” (Przybora 2016: 48), takie jak pchanie fajerki na dru-
cie, podglądanie rozbierających się sąsiadek czy podążanie za wędrownymi han-
dlarzami i sztukmistrzami8. Sięgając po pojęcie z zakresu nauk społecznych, na-
leżałoby powiedzieć, że Przybora prowadził obserwację uczestniczącą9, ponieważ 
chętnie włączał się w te rozrywki, zdając sobie jednocześnie sprawę, że nie były 
one stosowne dla „chłopczyka comme il faut” (Przybora 2016: 48). Funkcjono-
wał w tej przestrzeni na prawach gościa z obcego świata (obserwator), usiłującego 
niezauważalnie wtopić się w pejzaż nizin społecznych (uczestnik), choć wyraźnie 
od niego odstawał.

8 Obrazowi zabaw „dziecięcego proletariatu” w warszawskiej literaturze XX wieku warto by 
poświęcić więcej refleksji. W tym względzie na uwagę zasługują chociażby relacje Stani-
sława Grzesiuka (2018), Leopolda Tyrmanda (2015) czy Marka Hłaski (2015).

9 „Obserwacja uczestnicząca [participant observation], ważna metoda badawcza służąca 
zdobywaniu bliskiej i bezpośredniej wiedzy na temat danego zjawiska (np. grup religij-
nych, zawodowych czy dewiacyjnych) poprzez silne zaangażowanie w kontakty z ludź-
mi w ich naturalnym środowisku” (Kapciak 2005: 216).
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Tym bardziej interesująca wydaje się reinterpretacja dzieciństwa, której 
memuarzysta miał dokonać po wstąpieniu do partii:

Cierpiałem jednak te tortury [zebrań – P. P.] jako pokutę z determinacją i rezygnacją 
grzesznika, który zrozumiał, że wyrósł w świecie społecznego wyzysku, że moje dzie-
ciństwo było niezasłużonym pasmem radości, dostatku i słodyczy (w sensie zarów-
no dosłownym, z cukierni Lourse’a, jak i metaforycznym), gdy dzieciństwo moich 
rówieśników z „klas uciskanych” było dzieciństwem bosym, głodnym, a w zimie 
dodatkowo – nieogrzewanym (Przybora 2016: 386).

Złożona po latach samokrytyka utrzymana w duchu „jedynie słusznej” 
(Przybora 2016: 666) – jak zwykło się mówić – ideologii może się wydać na-
iwna albo, co zapewne bardziej zgodne z intencją pisarza, żartobliwa i iro-
niczna. Nie ulega wątpliwości, że już jako kilkuletni chłopiec, niestroniący od 
towarzystwa dzieci spoza swojej klasy społecznej, Przybora zdawał sobie sprawę 
z warunków, w jakich żyli jego rówieśnicy z mansard, poddaszy i oficyn. Tyle 
że nie przywiązywał do tego większej wagi, nie koncentrował się na różni-
cach. Mimo to zdecydował się na takie ukazanie własnych poglądów, jak gdyby 
dopiero po wstąpieniu do partii pojął, że „beztroskie dzieciństwo” (Przybora 
2016: 56) nie wszystkim upływało równie sielankowo, jak jemu. Podczas gdy 
ubogie dzieci spędzały lato na próbach przechytrzenia strażnika i przekradnię-
cia się do Łazienek mimo braku butów10, on bawił się tam do woli, chyba że 
akurat wyjeżdżał z matką do wiejskich posiadłości krewnych lub z ojcem i ma-
cochą do ekskluzywnych kurortów. Dzieci praczek i szewców zastanawiały się, 
czy nie pójdą spać głodne, a panicza z dobrego domu niepokoiła perspektywa 
rozłąki ze stylem życia zdeponowanym w Warszawie.

Być może te wakacyjne wyprawy należy potraktować jak swoisty trening, 
„ćwiczenia z utraty” (Tuszyńska 2007)  – by posłużyć się terminem użytym 
przez Agatę Tuszyńską w zupełnie innym kontekście11. Po krótkich wyjaz-

10 O próbie wejścia do Łazienek w dzień powszedni, kiedy większość dzieci z biedniej-
szych domów chodziła boso, pisał we wspomnieniach Jerzy Kasprzak, który przed woj-
ną mieszkał na Czerniakowie (Kasprzak 2012: 16-17).

11 W autobiograficznej książce pod tytułem Ćwiczenia z utraty Agata Tuszyńska opisała 
czas spędzony z mężem Henrykiem Daską od otrzymania wiadomości o jego nieule-
czalnej chorobie nowotworowej do jego śmierci.
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dach nastąpił bowiem kilkuletni pobyt w Miedzyniu12, gdzie w połowie lat 
dwudziestych Przybora wiódł żywot „panicza na włościach”. Interesujące, jak 
oddalenie od Warszawy wpłynęło na sposób jej przedstawiania: o ile memu-
arzysta nie wspominał o niej zbyt często, dopóki miedzyński „wyrok […] był 
bezterminowy” (Przybora 2016: 65), o tyle na wiadomość o sprzedaży majątku 
i rychłym powrocie do stolicy zareagował euforią:

nadchodzące rozstanie z owym rajem harców i zabaw w miedzyńskim buszu pora-
stającym stoki wzgórz i wypełniającym jary między nimi, jazd konnych, wypadów 
na białe nadwiślańskie plaże lub do lasów pełnych poziomek i jagód – i bliska już 
utrata tego wszystkiego nie wycisnęły ani jednej nostalgicznej łezki z moich oczu. 
Tak wielką nadwyżkę psychicznego komfortu nad ponoszonymi stratami dawała mi 
perspektywa zerwania raz na zawsze z bydgoską budą i powrót do Warszawy, za którą 
zacząłem po tak długiej rozłące porządnie już tęsknić (Przybora 2016: 96).

Bez żalu zostawił więc życie na wsi wraz ze wszystkimi jego atutami i za-
czął niecierpliwie oczekiwać na reaktywację wielkomiejskiego stylu życia. O li-
cytacji dworku nie myślał przy tym jak o klęsce rodzica usiłującego wskrzesić 
mit ziemiański, lecz raczej jak o możliwości powrotu do opuszczonej metropo-
lii. Nie zdawał sobie sprawy, że ponowne połączenie z utęsknioną Warszawą za-
początkuje serię rozstań: najpierw z mieszkaniem przy ulicy Kopernika, potem 
z nagle zmarłym w 1931 roku ojcem i cztery lata później ze starszym bratem, 
który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Kolejne lata upływały Przyborze we względnym spokoju, jeśli nie liczyć 
kilkukrotnej zmiany uczelni (Szkoła Nauk Politycznych, Szkoła Główna Han-
dlowa, Uniwersytet Warszawski) oraz pogarszających się warunków mieszka-
niowych. To one – wraz z uniemożliwiającymi studiowanie „zajściami antyse-
mickimi” (Przybora 2016: 138) na Uniwersytecie Warszawskim – przekonały 
go do wyjazdu ze stolicy w styczniu 1936 roku, by w położonych trzydzieści 
kilometrów od Nowogródka Szczorsach podjąć pierwszą w życiu pracę zarob-
kową. Pełnił tam funkcję guwernera dwunastoletniego rosyjskiego hrabicza 
z polskimi korzeniami, którego miał przygotować do dalszej nauki w warszaw-
skim gimnazjum.

12 Ustalenie dokładnych dat jest niemożliwe, ponieważ wskazania Przybory z różnych tek-
stów są rozbieżne. Raz twierdzi, że wyjechał do Miedzynia w 1924 roku, innym razem, 
że w 1925. Podobnie jest z datami powrotu do Warszawy.
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Pod pewnymi względami epizody miedzyński i szczorsański były do sie-
bie podobne, ponieważ scenerię obu tworzył archetypiczny dworek szlachecki. 
O ile jednak w Miedzyniu memuarzysta znalazł się na skutek decyzji Stefana 
Przybory, który (niczym reżyser) zaplanował dla syna rolę panicza i (jak sce-
nograf ) zbudował dekoracje niezbędne do jej kreowania, o tyle do posiadłości 
Chreptowiczów pisarz udał się z własnej woli, by podreperować nadwyrężony 
budżet i tym razem zagrać rolę drugoplanową (korepetytora). Dzięki temu 
zyskał szansę przyjrzenia się szlacheckiej Arkadii z innej strony i – co wydaje 
się ważniejsze  – rozszerzenia swojej mapy autobiograficznej o tereny bliskie 
małej ojczyźnie przodków13. Można bowiem uznać, że pobyt Przybory w kre-
sowym majątku skutkował refleksją nad dziejami dziadków, podróżą w głąb 
genealogii, a w pewnym sensie wręcz prywatnymi odkryciami geograficznymi, 
których konsekwencje uwidocznią się podczas pierwszych tygodni wojny:

A więc miałem jakby powrócić do moich korzeni, a właściwie nie tyle powrócić, ile 
odbyć krótkie odwiedziny. Może los tam mnie kierował po to po prostu, żebym mógł 
zobaczyć krajobraz, w którym wyrósł mój dziad i jego przodkowie. Bo chociaż od No-
wogródka do Witebska, od Szczors do Krasnych Łuków droga daleka, to Białoruś wo-
kół ta sama, z jej przepastnymi borami, rozległymi łąkami, czy to nad Niemnem, czy to 
nad Dźwiną, i uprawnymi polami po horyzont – z tą samą przyrodą na inną zupełnie 
niż w centralnej czy zachodniej Polsce, monumentalną skalę (Przybora 2016: 149-150).

Zamieszkanie niejako w krajobrazie przodków nie tyle ukoiło charak-
terystyczną dla Przybory tęsknotę za Warszawą, ile na jakiś czas ją stłumiło, 
a może wręcz uśpiło. W Memuarach nie pada ani jedno zdanie, które mogłoby 
sugerować, że przebywając w Szczorsach pisarz uciekał myślami do stolicy, co 
nie znaczy, że nie myślał o najbliższych ani nie czuł się wyobcowany wśród 
Chreptowiczów, zwykle zachowujących dystans wobec „pedagoga na wyjeź-
dzie” (Przybora 2016: 152). Po ćwiczeniach z utraty nastąpił egzamin z rozłąki, 
zdany przez Przyborę celująco, na co niewątpliwie wpłynęła świadomość, że 
przed nadejściem jesieni 1936 roku wróci do miasta rodzinnego.

13 Zdaniem Doroty Nosowskiej „mała ojczyzna” jest jednym z kluczowych pojęć literatury 
współczesnej: „Kraina dzieciństwa, najbliższe otoczenie, które kształtuje człowieka na 
przyszłość, koloryt lokalny Gdańska, Beskidów, Warszawy czy zwłaszcza magicznych 
dla literatury polskiej Kresów pojawia się często jako tak zwany motyw centralny w au-
tobiograficznej przeważnie prozie” (Nosowska 2008: 332).
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Krok drugi. Dramat wojenny – straty bezpowrotne

Przybora nie mógł jednak przewidzieć, że okoliczności zmienią się diametral-
nie w ciągu zaledwie trzech lat i nadal wiódł żywot „dziecka szczęścia” (Przy-
bora 2016: 39), drażniąc dotychczas uśpioną rywalkę przychylnej ludziom 
Opatrzności – Opaczność, która obudziwszy się w 1939 roku, odemknęła oko 
na śmiałe poczynania memuarzysty, sukcesy odradzającej się Polski oraz dyna-
miczny rozwój Warszawy, o czym czytamy:

byłem już dobrze wynagradzany za wykonywanie atrakcyjnego zawodu, smacznie 
i zdrowo jadałem […], elegancko się ubierałem, a jeszcze nie dość tego – miałem 
najlepszego chyba w tym kraju profesora od angielskiego. […] Wszystko to chyba 
musiało się jakoś źle skończyć. Opaczność, która decyduje często o naszym losie, nie 
lubi bowiem – zagapiwszy się – stwierdzać nagle, że zbyt dużo „fartów” dostało się 
danej jednostce czy całemu krajowi. […] Niewątpliwie więc byłem jedną z przyczyn 
wybuchu drugiej wojny światowej. Ale i kraj chyba cały prowokował Opaczność. Bo 
są kraje, których ona zdecydowanie nie lubi i przydziela im rolę pechowców i nie-
udaczników wśród innych, szczęśliwszych krajów. A tu i Gdynia na tym malusień-
kim wybrzeżątku polskim robi się jednym z najważniejszych portów na Bałtyku, 
i COP (Centralny Okręg Przemysłowy) autentycznie rośnie w siłę, i sama Warszawa 
zaczyna nabierać rozmachu i europeizuje się z dnia na dzień; roić się zaczyna od 
niezliczonych lokalików, kawiarenek, barów szybkiej obsługi, ogródków, nie mówiąc 
już o wytwornych restauracjach i barach-dansingach nocnych, gdzie i po południu 
można z dziewczyną potańczyć przy dobrej orkiestrze na fajfie i koktajlu za trzy złote 
z groszami. Kina masowo wymieniają niewygodne krzesła na „zapadliwe” fotele i co-
raz więcej pojawia się tak luksusowych, jak Palladium na Złotej, Napoleon na placu 
Trzech Krzyży czy Rialto na Jasnej (Przybora 2016: 192-193).

Przytoczenie tak obszernego fragmentu Memuarów wydaje się zasadne, 
ponieważ znajduje się w nim bodaj najpełniejsza wykładnia stworzonej przez 
Przyborę żartobliwej doktryny filozoficznej odpowiadającej na ważkie pytania 
z zakresu ontologii. Otóż światem rządzą dwie zantagonizowane siły, między 
którymi – jak w średniowiecznej psychomachii – toczy się walka. Kiedy znużona 
Opaczność przymyka oko, działania podejmuje jej konkurentka – Opatrzność, 
a życie wybranych jednostek, miast czy krajów zmienia się w pasmo sukcesów. 
Z kolei następujące po jakimś czasie otwarcie nieżyczliwego oka Opaczności 
oznacza serię porażek – tym bardziej spektakularnych, im dłużej trwała passa.
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Skoro w Polsce na dwudziestolecie międzywojenne przypadał czas pro-
sperity, odwrócenie koniunktury było nieuniknione, tyle że zaślepieni doraź-
nymi sukcesami obywatele zdawali się nie dostrzegać niebezpieczeństwa, które 
w końcu skonkretyzowało się w postaci konfliktu zbrojnego. Przybora obwi-
niał się za jego wszczęcie niczym bohater filmu Tadeusza Chmielewskiego Jak 
rozpętałem drugą wojnę światową (1970), choć w przeciwieństwie do Franka 
Dolasa nie usiłował monopolizować winy, lecz obarczał nią również Polskę 
oraz jej stolicę. Uznał bowiem, że dopiero suma ich (autora Memuarów, stolicy 
kraju, Polski) sukcesów rozdrażniła uśpioną na jakiś czas Opaczność i skłoniła 
ją do interwencji, za którą w dużej mierze odpowiadała Warszawa. Być może 
dlatego, że rozwijała się tak spektakularnie, zapłaciła najwyższą cenę zarówno 
we wrześniu 1939 roku, jak i w czasie powstania warszawskiego, wieńczącego 
dzieło zniszczenia14.

Oba akty destrukcji autor Memuarów oglądał ze strategicznej pozycji „po-
sterunku »Radio Warszawa«” (Przybora 2016: 221) znajdującego się przy ulicy 
Zielnej 25, choć we wrześniu do ewakuacji (bezowocnie) próbowali nakłonić 
go macocha wraz z drugim mężem, potem zaś (już nieco skuteczniej) redakcyj-
na koleżanka. Przybora za jej namową spakował się, stawił na miejscu zbiórki, 
wsiadł do autokaru i wysiadł z niego tuż przed odjazdem, przy czym sam nie 
potrafił tej decyzji wytłumaczyć. Można przypuszczać, że z jednej strony wy-
nikała ona z jego przywiązania do Warszawy, z drugiej zaś – z głęboko zako-
rzenionego poczucia obowiązku. Zaraz po opuszczeniu tak zwanej „karawany 
Karaffy-Kraeuterkrafta” (Przybora 2016: 217), wywożącej poza granicę osoby 
zatrudnione w stołecznej rozgłośni, Przybora – być może wiedziony wyrzutami 
sumienia – udał się do siedziby Polskiego Radia, gdzie spędził kolejne tygo-
dnie, uczestnicząc w obronie miasta, tyle że zamiast karabinu trzymał w ręce 
mikrofon. Wbrew pozorom wymagało to niemałej odwagi, ponieważ nadaj-
niki stanowiły atrakcyjny cel bombardowań, o czym radiowcy doskonale wie-
dzieli, lecz konsekwentnie pełnili swoją misję, wychodząc zapewne z założenia, 
że jej przerwanie byłoby jednoznaczne z dezercją.

Zdaniem Marii Kobielskiej, w literaturze dotyczącej tego okresu dominu-
ją dwie metody narratyzowania doświadczeń:

14 Z punktu widzenia polskiej ortografii zapis nazwy powstania warszawskiego małymi 
literami jest nie tyle poprawny, ile wręcz wzorcowy i jako taki powinien być dominujący. 
Sytuacja wygląda jednak inaczej, co w książce o dominantach polskiej kultury pamięci 
poddaje wnikliwej analizie Maria Kobielska (2016: 159-161).
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podstawowe sposoby odnoszenia się do mitu powstańczego i legendy Armii Krajo-
wej mogłyby […] wstępnie wyznaczać nazwiska Aleksandra Kamińskiego i Mirona 
Białoszewskiego, patronujących odpowiednio linii żołnierskiej (zasadniczo bohater-
skiej i martyrologicznej) i cywilnej (traumatycznej i najczęściej operującej w prze-
strzeni indywidualnych, codziennych realiów) (Kobielska 2016: 164).

Perspektywa Przybory wymyka się jednak tak prostej, dychotomicznej 
klasyfikacji, ponieważ z jednej strony pisarz nie nosił munduru ani pistoletu 
i nie brał udziału w walkach, przez co jego wspomnienia nie wpisują się w mo-
del żołnierski, z drugiej zaś nie był zwykłym cywilem, został bowiem zmobi-
lizowany do Stacji Nadawczej Armii Krajowej „Błyskawica”, a od dziewiątego 
sierpnia aż do zniszczenia rozgłośni drugiego września pracował jako spiker 
w ekipie Polskiego Radia, odczytując na antenie wiadomości lub komunikaty 
specjalne, a także od czasu do czasu dokonując przeglądu prasy15.

Gdyby Przybora nie opuścił w ostatniej chwili kolumny ewakuacyjnej, nie 
poznałby w amplifikatorni inżyniera Jerzego Wasowskiego, co uznał za „najważ-
niejsze osobiste wydarzenie […] Września” (Przybora 2016: 233). Nie oglądałby 
agonii atakowanego z powietrza i ziemi ukochanego miasta, które broniło się 
zawzięcie, i aż do kapitulacji nie traciło wiary w zwycięstwo. Wreszcie nie prze-
konałby się, że za sprawą krótkiego pobytu w Szczorsach na jego osobistej mapie 
pojawił się swoisty spacjalny fantom, wpisany w przestrzeń na poły zapamiętaną 
z własnych doświadczeń, na poły odziedziczoną po przodkach, który wymyka się 
istniejącym klasyfikacjom. Nie jest bowiem ani „miejscem wspominanym”, czyli 
takim, które „było kiedyś stałym, danym, ale zostało utracone, najczęściej wsku-
tek wygnania lub ucieczki”, ani „miejscem wyobrażonym”, czyli „stworzonym 
w odniesieniu do obszaru geograficznego, którego pisarz nie poznał osobiście” 
(Czermińska 2011: 194). Rozszerzając zaproponowany przez gdańską badaczkę 
podział miejsc autobiograficznych, można by ów fantom nazwać miejscem za-
stępczym, które w chwilach zagrożenia miejsca stałego tworzy się na styku pamię-
ci i wyobraźni. Dobrze oddaje tę prawidłowość poniższy fragment Memuarów:

Nie było mnie w ponurym tłumie warszawiaków przyglądających się wkraczaniu 
oddziałów Wehrmachtu do pokonanego miasta. Tego wieczoru zdarzyła mi się rzecz 

15 Mimo więc, że nie był żołnierzem Armii Krajowej, jego życiorys został uwzględniony 
w sekcji „Powstańcze biogramy” na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszaw-
skiego (1944.pl: par. 1-9).
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dziwna. Powróciwszy do mojego sublokatorskiego pokoju przy alei 3 Maja, zabra-
łem się do Pana Tadeusza […]. Jak chory i obolały sięgający po lek antybólowy, 
sięgnąłem „do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko nad błękitnym 
Niemnem rozciągnionych…”. Nie była to zresztą dla mnie tylko metafora literacka. 
Znałem przecież dobrze te łąki i te „pola malowane zbożem rozmaitem” i właśnie 
tam, do Szczors, wybierałem się tego roku na wrzesień… (Przybora 2016: 256).

Można założyć, że w chwili naruszenia integralności Polski ciało i umysł 
Przybory uległy dezintegracji: fizycznie tkwił w środku pokonanego miasta, ale 
myślami uleciał do rozległych pól i lasów oraz wpisanego w ten pejzaż dwor-
ku szlacheckiego, który symbolizował nieuchronnie kończącą się epokę. Pisarz 
z jednej strony nawiązywał do „Mickiewiczowskiego mitu o Kresach – szczę-
śliwym kraju dzieciństwa” (Nosowska 2008: 77), z drugiej zaś – do tradycji 
sięgania w trudnych momentach historycznych po dzieła „romantyków-emi-
grantów” (Nosowska 2008: 106). Zastępcze miejsce autobiograficzne pomogło 
mu przetrwać taki czas i równocześnie uświadomiło, że wzorce dzie dziczone 
dotychczas z pokolenia na pokolenie zdezaktualizowały się i zostaną zastąpione 
przez nowe, wobec których trzeba będzie zająć jakieś stanowisko.

Wkroczenie niemieckich wojsk do stolicy Polski przypieczętowało kres 
pewnej ery i otworzyło nowy etap w dziejach kraju – zaczęło się trwające kil-
ka lat oblężenie, a dokładniej (jak memuarzysta określił ten czas) „stabilizacja 
okupacyjna, biegnąca nurtem równoległym do aresztowań, łapanek, wywózek, 
egzekucji ulicznych” (Przybora 2016: 315). Na długo przed wybuchem „war-
szawskiego »buntu«” (Przybora 2016: 316) pisarz usłyszał od swojego znajo-
mego, Stanisława Sulikowskiego, że w efekcie zgromadzenia w Generalnym 
Gubernatorstwie tak wielu Polaków zostało przekroczone „dopuszczalne stę-
żenie patriotyzmu na kilometr kwadratowy” (Przybora 2016: 269), co prędzej 
czy później zakończy się rewoltą. Wówczas Przyborze trudno było traktować 
tę opinię poważnie, ale parę lat później sam przekonał się o słuszności prze-
widywań kolegi. Wybuch powstania można uznać za przejaw patriotyzmu – 
jak sugerował Sulikowski – bądź za wyraz niezgody warszawiaków na poczu-
cie bezsilności wobec dokonywanych przez okupantów kradzieży, gwałtów 
i zbrodni – emanację charakteru dawnych mieszkańców stolicy i to zarówno 
tych wywodzących się z dobrych domów, jak i ze złych dzielnic.

Po lekturze Memuarów trudno uznać Przyborę za entuzjastę zrywu, choć 
o jego bohaterach wypowiadał się zawsze z należytym szacunkiem. Przyczyny 
sceptycznej oceny powstania można upatrywać w świadomości konsekwencji – 
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poniesione przez stolicę straty były ogromne i dotyczyły zarówno tkanki ludzkiej, 
jak i miejskiej Po pierwsze, zginęła „młoda intelektualna elita narodu” (Przybora 
2016: 303), która w znacznej mierze tworzyła Armię Krajową, a po drugie – do-
szło do samozagłady „miasta, jego kościołów, pałaców, jego historii nagromadzo-
nej w murach starych dzielnic, archiwach, pomnikach kultury i sztuki” (Przybora 
2016: 303). Upersonifikowana Warszawa ginęła w męczarniach: ostrzeliwana, 
bombardowana, podpalana, systematycznie pozbawiana rdzennych mieszkań-
ców, a do tego zdana wyłącznie na siebie, ponieważ nie doczekała się deklarowanej 
przez sprzymierzeńców pomocy. Niemal wszystko, co ocalało po wrześniowym 
ataku oraz następującej po nim okupacji, zostało zniszczone w sierpniu i wrześniu 
1944 roku. W ciągu kilku wojennych lat tętniąca życiem metropolia zmieniła 
się w „pustynię zwalisk gruzu” (Przybora 2016: 312), „warszawskie rumowisko” 
(Przybora 2016: 340), a jej przyszłość była niepewna. Tych strat nie można było 
w żaden sposób odwrócić, zniwelować ani zrekompensować.

Nie bez powodu wojenne kataklizmy wypełniają środkową część tryptyku 
stołecznego, przypominają bowiem kładkę przerzuconą między dwiema War-
szawami: przed- i powojenną. Dopiero z wysokości tej kładki, wyartykułowaw-
szy całą grozę lat 1939-1945, memuarzysta mógł ogarnąć (niezbyt krytycznym) 
spojrzeniem przeszłość i nieufnie wejrzeć w przyszłość oraz wypracować specy-
ficzne postawy wobec wymienionych etapów istnienia miasta. Zarówno gest 
daleko idącej idealizacji Warszawy sprzed 1939 roku, jak i jej negacja po 1945 
znajdują swoje uzasadnienie w wydarzeniach związanych z konfliktem zbrojnym 
toczącym się także na terenie stolicy, mimo że Przybora zapewne nie zdawał sobie 
z tego sprawy – podobnie jak nie postrzegał Memuarów w kategoriach epitafium 
dla utraconego miasta16.

Krok trzeci. Zmiana dekoracji – wyparcie straty

Na warszawocentrycznej biografii Przybory można dostrzec kilka topograficz-
nych rys, pęknięć i szczelin, ponieważ pisarzowi zdarzało się wyjeżdżać na kró-

16 Szacuje się, że ofiarą wojny padło dwadzieścia procent mieszkańców milionowego mia-
sta oraz osiemdziesiąt procent jego zabudowy. Co więcej, wielu warszawiaków na stałe 
opuściło miasto, co dobrze oddają dane statystyczne dotyczące liczby ludności miasta: 
pierwszego stycznia 1939 roku wynosiła 1 295 000 osób, a piętnastego maja 1945 – 
tylko 377 900 osób (Gawryszewski 2010: 12).
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cej i na dłużej, z własnej woli i wbrew niej, do miejsc bliższych i dalszych, ale 
zawsze planował powrót. Nie potrafił definitywnie opuścić rodzinnego miasta, 
ponieważ dopóki zachowywało ono przedwojenny charakter, przyciągało go 
do siebie jak magnes, chociaż wojna osłabiła działanie tego wielkomiejskie-
go pola magnetycznego. Po upadku powstania Przybora wolał wyjechać i po-
dzielił los wielu warszawiaków, którzy rozproszyli się po Polsce i świecie, by 
nowy rozdział życia zacząć w miejscu nieprzywodzącym na myśl traumatycznej 
przeszłości. Opustoszała i milcząca Warszawa stała się topograficznym aktem 
oskarżenia, wnoszonym przez pisarza w Memuarach za każdym razem, gdy 
z rozgoryczeniem wspominał o ogromie poniesionych strat.

Kiedy w nocy z drugiego na trzeciego października 1944 roku generał 
Tadeusz Bór-Komorowski podjął decyzję o kapitulacji, gwałtownie zmienił 
się krajobraz dźwiękowy (soundscape) Warszawy – by posłużyć się terminem 
zaproponowanym przez Raymonda Murraya Schafera (1982: 298-315)17. 
Przycichły ryki „niemieckich »krów«” (Przybora 2016: 308), czyli siejących 
zniszczenie wyrzutni rakietowych, odgłosy wydawane przez silniki samolotów 
oraz huki walących się domów. Potem stopniowo milkły głosy mieszkańców: 
pomordowanych, wygnanych do obozu przejściowego w Pruszkowie bądź we-
getujących w ukryciu pośród ruin, aż w końcu miasto opustoszało i spowi-
ła je niemal cmentarna cisza. Po złożeniu przez powstańców broni Przybora 
podzielił los wielu warszawiaków i trafił do pruszkowskiego Durchgangslage-
ru (Dulagu 121)18, ale dzięki dwudziestodolarowej łapówce (Przybora 2016: 
323) został wyznaczony na sanitariusza i uniknął wywiezienia do obozu pracy. 
Z Pruszkowa wydostał się po dwóch tygodniach, a następnie bezpiecznie prze-
był znaczną część Polski w poszukiwaniu zaginionej rodziny. Najpierw odna-
lazł siostrę wraz z mężem, potem żonę z urodzoną w 1943 roku córką Martą 
i teściem, a na końcu także matkę. Pod tym względem wojna obeszła się z nim 
łaskawie, choć bowiem stracił ukochane miasto, dom, pracę i wielu przyjaciół, 
to najbliżsi członkowie jego rodziny ocaleli.

17 Elżbieta Rybicka w monografii poświęconej geopoetyce tłumaczy, że ów termin rozu-
miany jest w literackiej geografii sensorycznej „jako środowisko akustyczne ujmowane 
w kontekście historyczno-społecznym i estetycznym” (Rybicka 2014: 249).

18 Precyzyjne podanie danych jest niemożliwe, o czym pisze Krzysztof Dunin-Wąsowicz: 
„Według źródeł niemieckich przez Pruszków wraz z kilkoma znacznie mniejszymi obo-
zami przeszło ogółem około 350 tysięcy ludzi. Według źródeł polskich liczba ta jest 
znacznie zaniżona i sięga praktycznie liczby około 550 tysięcy warszawiaków, nie licząc 
[…] osób wysiedlonych z miejscowości podwarszawskich” (Dunin-Wąsowicz 1984: 355).
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Pierwsze popowstaniowe schronienia Przyborowie znaleźli w Giełzowie 
i w Korytkowie, gdzie doskwierało im poczucie tymczasowości, dlatego szyb-
ko zaczęli myśleć o przeprowadzce. Nie brali przy tym pod uwagę powrotu 
w rodzinne strony, ponieważ willa na warszawskiej Sadybie, czyli ich „azyl 
okupacyjny” (Przybora 2016: 260), została uszkodzona przez pocisk, a więk-
szość jej wyposażenia rozszabrowana. Łukasz Posłuszny podkreślił, powołując 
się na koncepcję Yi-Fu Tuana, że: „najbardziej podstawowym miejscem jest 
w życiu człowieka dom, który stanowi centrum określonego systemu prze-
strzennego, a jego ruina oznacza równocześnie zniszczenie kosmosu” (Posłusz-
ny 2014: 310). W obliczu tej trudnej sytuacji Przybora postanowił jednak nie 
lamentować długo nad zniszczonym kosmosem  – by posłużyć się metaforą 
Posłusznego – lecz stworzyć dla siebie i swej rodziny nowy dom. Za najlepszą 
strategię uznał „lekceważenie – wobec sukcesu przeżycia – tego, co »było, mi-
nęło«” (Przybora 2016: 331). Dopiero po wyzwoleniu Warszawy siedemnaste-
go stycznia 1945 roku wrócił wraz z żoną do willi przy ulicy Okrężnej 16, by 
zabrać stamtąd wszystko, co można było jeszcze sprzedać, pożegnał pokonaną 
stolicę (z silnym postanowieniem niewracania do niej) i rozpoczął poszukiwa-
nia nowego lokum. Zaminowane miasto, stale przeczesywane przez niemieckie 
patrole, nie wydawało się bowiem dobrym miejscem do życia, szczególnie dla 
małżeństwa z małym dzieckiem. 

W konsekwencji niegdyś niewyobrażalna dla memuarzysty wizja dobro-
wolnej rozłąki z Syrenim Grodem stała się z perspektywy 1945 roku znacznie 
mniej bolesna niż myśl o urządzaniu się na rumowisku dawnego życia. De-
cyzję Przyborów o opuszczeniu Warszawy można wytłumaczyć przy pomocy 
zapożyczonej z psychoanalizy kategorii wyparcia, które w kanonicznym rozu-
mieniu oznacza podświadome usunięcie bolesnego faktu z pamięci19. Terminu 
nie należy jednak traktować dosłownie, ponieważ w przypadku pisarza chodzi 
raczej o świadome bądź podświadome odcięcie się od zadającego ból widoku, 
aby nie rozpamiętywać wojennych kataklizmów i stworzyć sprzyjające warunki 
do rozpoczęcia życia na nowo. Wyrzekając się dalszego obcowania z Warszawą, 
autor Memuarów zwiększał szanse na zachowanie w pamięci jej przedwojennej 

19 Według autorów Słownika psychoanalizy wyparcie to: „operacja, przez którą podmiot 
usiłuje zepchnąć do nieświadomości wyobrażenia (myśli, obrazy, wspomnienia) zwią-
zane z popędem lub utrzymać je w niej. Wyparcie powstaje wtedy, gdy istnieje groźba, 
że zaspokojenie popędu, samo w sobie dostarczające przyjemności, może – z powodu 
nowych wymogów – wywołać nieprzyjemność” (Laplanche & Pontalis 1996: 368).
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odsłony, która z kolei rzutowała na jego autokreację i tożsamość. Inaczej mó-
wiąc, pisarz wyjechał, by nie dopuścić do zmiany wzoru na azymut autokreacji 
i ochronić się przed wpisanym w to doświadczenie cierpieniem. Jak bowiem 
przypomina badacz pamięci autobiograficznej, Tomasz Maruszewski: „wypar-
cie broni przed emocjami o znaku negatywnym” (Maruszewski 2005: 176).

Warto powtórzyć, że pierwsze próby opuszczenia stolicy memuarzysta 
podjął już w 1939 roku, kiedy negując wkroczenie do niej wermachtowców, 
zaczytywał się w Mickiewiczu i przenosił się myślami do nadniemieńskich kra-
jobrazów. Ulga, którą poczuł po mentalnym opuszczeniu Warszawy, zachęciła 
go do wycofania się z niej również fizycznie  – i to bez planowania powro-
tu. Spieniężywszy resztki ocalałego na Sadybie majątku, wyjechał w kwietniu 
1945 roku do szarej, przeludnionej Łodzi, by podjąć pracę na stanowisku spi-
kera, jednak już po miesiącu wyruszył w dalszą drogę. Kierowany tęsknotą za 
zielenią, trafił do zapamiętanej z dzieciństwa Bydgoszczy, gdzie od maja 1945 
do czerwca 1948 roku znalazł zatrudnienie w rozgłośni Pomorskiej Polskie-
go Radia: najpierw jako szeregowy spiker, następnie przełożony prezenterów, 
a wreszcie kierownik literacki. Chociaż przeprowadzkę „do tej mało dotkniętej 
wojną oazy z księżycowej, pustynnej Warszawy” (Przybora 2016: 96) usiło-
wał przedstawiać jako taktyczny odwrót, musiał zdawać sobie sprawę, że była 
to ucieczka przed przenicowanym krajobrazem stolicy i zostawionymi w niej 
widmami zmarłych ludzi oraz zburzonych budynków.

Ponieważ w konfrontacji z Syrenim Grodem miasto nad Brdą wypadło 
nad wyraz korzystnie, miało posłużyć pisarzowi za tło duchowej rekonwale-
scencji, a także stać się namiastką dawnych standardów:

na progu życia zaczętego od nowa Bydgoszcz stała się moim miastem ze snu, Ne-
apolem wyzutego z Warszawy warszawiaka, polskim Neapolem […]. I to nie takim, 
żeby zobaczyć i umrzeć, ale pożyć tam sobie spokojnie, jak już się nie umarło tam, 
gdzie się było powinno (Przybora 2016: 373).

Wyraźnie widać, że choć Bydgoszcz ponownie stała się ważnym punktem 
na osobistej mapie Przybory, „miejscem przesuniętym”, czyli „drugą ojczyzną, 
w której [emigrant – P. P.] się osiedla i którą akceptuje przynajmniej do tego 
stopnia, że znajduje dla niej miejsce w swojej twórczości” (Czermińska 2011: 
195), to istniała wyłącznie w zestawieniu z utraconą Warszawą. Nie uzyska-
ła autonomii, ponieważ pisarz nie chciał na to pozwolić: sprowadził jej rolę 
do zastępowania, imitowania i kompensowania. Mieszkając nad Brdą, mógł 
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niejako wskrzesić przedwojenne standardy: znowu przechadzał się po nieznisz-
czonych, zazielenionych ulicach, zajmował eleganckie i obszerne mieszkanie, 
a także otaczał się ludźmi „typu przedwojennego”, obdarzonych „atrakcyjną 
powierzchownością”, poczuciem humoru i przedsiębiorczością, jak sam ich 
charakteryzował (Przybora 2016: 395). Wciąż jednak nosił w sobie pewną 
ambiwalencję, ponieważ z jednej strony chciał mentalnie skolonizować nową 
przestrzeń i zapuścić w niej korzenie, ale uniemożliwiała mu to tęsknota za 
utraconym miejscem autobiograficznym, z drugiej zaś – nie był w stanie za-
akceptować nowego oblicza Warszawy, w związku z czym nie wyobrażał sobie 
powrotu do niej. Potrzebował trzech lat, by zrozumieć, że w oddaleniu od sto-
licy jego busola osobowości błędnie wskazuje kierunki i podjąć decyzję o ko-
lejnej przeprowadzce. Najpierw musiał jednak przestać wypierać świadomość 
istnienia straty i przygotować się na widoki, które miał zastać po powrocie do 
miasta rodzinnego.

Krok czwarty. Wznowienie – przepracowanie straty

Pierwsze kontakty Przybory z powojenną stolicą nie należały do łatwych, po-
nieważ przyjęta przez niego nostalgiczna perspektywa narzucała konkretny 
sposób percypowania rzeczywistości. Odwiedzając sporadycznie pozostałości 
„niedobitej metropolii” (Przybora 2016: 404), nie brał nawet pod uwagę po-
wrotu do niej, jednak gdy jego szef Tadeusz Kański wyjechał wraz z żoną do 
Łodzi, bydgoska sielanka, która przez trzy lata udanie imitowała przedwojenne 
życie inteligenta, zaczęła chylić się ku końcowi. Przybora ponownie przemyślał 
propozycję przeniesienia się do warszawskiego oddziału Radia, złożoną mu 
przez dyrektora programowego, Zygmunta Młynarskiego, i w końcu ją przyjął. 
Co znamienne, reprezentowana przez „towarzysza Młynarskiego” (Przybora 
2016: 380) Polska Ludowa wyciągnęła do byłego panicza dłoń, która najpierw 
została odtrącona, a po kilku miesiącach – uściśnięta, w efekcie czego stołeczna 
rozgłośnia odzyskała spikera i równocześnie pozyskała debiutującego w Byd-
goszczy „radiowego humorystę” (Przybora 2016: 390).

Przybora wrócił więc do prężnie odbudowywanej stolicy, lecz przez więk-
szość czasu kontestował jej nową odsłonę. Ubolewał, że – mimo iluzorycznego 
sukcesu – „z popiołów inny ptak się odrodził. Tamta Warszawa nie zmartwych-
wstała i już nie zmartwychwstanie” (Przybora 2016: 303), a nowa przypomina-
ła raczej pozbawioną duszy makietę, niż wyidealizowany i sfetyszyzowany przez 
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pisarza pierwowzór. Wydarzenia lat 1939-1945 zaburzyły ustalony wcześniej 
porządek, zmieniły charakter miasta, w którym powstały luki demograficzne 
i urbanistyczne. Te pierwsze zaczęły znikać stosunkowo szybko – parę tygodni 
po wyzwoleniu do „nowej, odwarszawionej Warszawy” (Przybora 2016: 406) 
wracali jej dawni mieszkańcy, a także ściągała ludność z innych miast, miaste-
czek i wsi (głównie „z województwa warszawskiego – 62 tysiące, z kieleckiego, 
lubelskiego, łódzkiego i białostockiego, łącznie 37,1 tysiąca, […] z dawnych 
kresów wschodnich  – ponad 20 tysięcy”; Górski 1988: 160), przywożąc ze 
sobą własne zwyczaje, systemy wartości, dialekty. Starą formę miasta wypełniła 
więc nowa treść20.

Na pospiesznie uprzątniętych zgliszczach powstawały kamienice jedynie 
imitujące swoje oryginały, a także socrealistyczne bloki, projektowane z myślą 
o klasie robotniczej, a zatem odrzucające standardy odpowiadające na – uważa-
ne wówczas za anachroniczne – potrzeby inteligencji. Likwidowanie ubytków 
architektonicznych trwało zdecydowanie dłużej niż ponowne zaludnienie opu-
stoszałego po wojnie miasta: zarówno odtwarzanie pierwotnej zabudowy, jak 
i realizowanie nowych planów zagospodarowania przestrzeni wymagało bowiem 
znacznych nakładów pracy i pieniędzy. Niektórzy badacze, jak Jerzy Jarzębski, 
twierdzą nawet, że ten proces nadal się nie zakończył, a Warszawa, „zniszczona 
do korzeni przez wojnę i planową akcję destrukcji prowadzoną przez wojska 
hitlerowskie – od lat wojennych wciąż jest odbudowywana i rekonstruowana 
w myśl zmieniających się ideologii i estetyk” (Jarzębski 1999: 61).

W miarę wypełniania się stołecznej próżni miasto coraz bardziej odda-
lało się od swoich przedwojennych wzorców, w związku z czym orientowa-
na przestrzennie tożsamość Przybory zaczęła jeszcze mocniej przylegać do 
zagrożonych aksjomatów. W dalszej perspektywie funkcjonowanie w takim 
rozdźwięku nie było możliwe, dlatego memuarzysta rozpoczął proces oswaja-
nia nowej Warszawy. Pierwsza procedura aklimatyzacyjna polegała na przeglą-
daniu stołecznej mapy w poszukiwaniu odprysków dawności, zachowanych 
głównie w inteligenckich enklawach Mokotowa, Saskiej Kępy i Żoliborza oraz 
w Łazienkach wpisanych w dziecięce wspomnienia pisarza. Odnalazłszy tam 
„warszawski genius loci” (Przybora 2016: 404), memuarzysta przekonał się, 

20 Jan Górski podkreśla, że „W dniu pierwszego spisu ludności samej Warszawy, 15 maja 
1945 roku, miasto liczyło 376 487 osób, a więc w ciągu 4 miesięcy po wyzwoleniu lud-
ność wzrosła o przeszło 200 tysięcy zasiedlających przede wszystkim brzeg lewy” (Gór-
ski 1988: 154).
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że budowanie tożsamości na skruszałym, niestabilnym fundamencie jest nie-
bezpieczne i postanowił opuścić oswojoną przestrzeń, by wkroczyć na obszary 
dotychczas negowane. Zmusiło go to do konfrontacji z nową odsłoną stołecz-
nej architektury.

Z jednej strony ujawniał w Memuarach niechęć do kierunku sztuki pro-
pagowanego w Polsce od 1949 roku, który uosabiały „upiorne mrówkowce” 
(Przybora 2016: 465) oraz Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, a także 
krytykował odsłonięty w 1989 roku pomnik Powstania Warszawskiego, nazwa-
ny przez niego „kiczem, monumentem zrodzonym ze snu zmartwychwstałego 
socrealisty” (Przybora 2016: 322). Z drugiej zaś – niczym Tadeusz Konwicki, 
piszący w Kalendarzu i klepsydrze o swoim flircie z Polską Rzeczpospolitą Lu-
dową – na poły wstydliwie, na poły zaczepnie wyjawiał, że w powojennej urba-
nistyce znalazły się również realizacje niebudzące w nim tak ostrego sprzeciwu:

Tu muszę się przyznać. Dawno się zresztą nie przyznawałem, a człowiek mo-
jego pokolenia powinien się co pewien czas przyznawać, jeśli nie był hero-
sem tamtych czasów. Do tego mianowicie się przyznaję, że zachwyciła mnie 
w dniu jej inauguracji Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Czy sprawiła 
to skala zabudowy placu Konstytucji, jakiej dotąd w Warszawie nie było? 
Szerokość nowej Marszałkowskiej, kilkakrotnie szerszej od przedwojennej? 
Brak pamięci o secesyjnej urodzie kamienic dawnej Marszałkowskiej? (Przy-
bora 2016: 465).

To prowokacyjne wyznanie wiele mówi o narzuconym przez nową epokę 
trybie konstruowania wspomnień: z jednej strony pisarz musiał bowiem pielę-
gnować pamięć (by docenić, że pod względem rozmiarów nowa Marszałkow-
ska deklasowała starą), z drugiej zaś – umieć tę pamięć zdezaktywować (aby 
uniknąć porównywania socrealistycznych brył z secesyjnymi ornamentami). 
Antagonistyczne procesy zachodziły na skrzyżowaniu świadomości z podświa-
domością, co dodatkowo komplikowało perspektywę narracyjną. Podobne 
ambiwalencje zdarzały się jednak rzadko, ponieważ były panicz – skupiony na 
opłakiwaniu utraconego miasta – najczęściej negował krajobraz Warszawy pe-
erelowskiej. Wyraźnie widać dysproporcje między lewym skrzydłem tryptyku 
stołecznego, obejmującym odmalowane z rozmachem przedwojnie oraz ledwie 
naszkicowanym prawym skrzydłem, otwierającym się po wojnie, któremu pi-
sarz niechętnie poświęcał uwagę. Kiedy zaś to robił, najczęściej wypowiadał się 
z pozycji krytyka skupiającego się na mankamentach, niedociągnięciach i nie-
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zgodnościach z rekonstruowanymi pierwowzorami. Aby przepracować żałobę 
po utraconym mieście, Przybora przeszedł w Memuarach przez kolejne stadia 
istnienia stolicy, za pomocą literatury ożywił zmarłych ludzi i zburzone budyn-
ki, by następnie – niczym w rytuale przejścia – pozwolić im odejść.

Tryptyk stołeczny – wyjście

Apoteozując tytułową Warszawę utraconą, Przybora skupiał się na brutalnie 
zakłóconym stylu życia stołecznych elit, ale usiłował uwzględnić także szerszą 
perspektywę, choć na dokonanych przez niego analizach można dostrzec – by 
posłużyć się metaforą rodowodową – odcisk herbowego pierścienia. Na pozio-
mie ogólnym nostalgia za dawną stolicą biegła dwutorowo: koncentrowała się 
wokół kwestii społecznych i urbanistycznych, gdyż dopiero ich suma składała 
się na niepowtarzalny charakter miasta. Przybora podkreślał, że podczas woj-
ny zginęły tysiące inteligentów (stojących niegdyś na straży etosów), a tak-
że znacznie liczniejsze grupy mieszkańców wywodzących się z innych warstw 
społecznych (odpowiedzialnych za warszawski koloryt lokalny). Zaznaczał też, 
że o zagładzie metropolii w równej mierze świadczyło zburzenie pomników, 
budynków i ulic, wokół których – jak można się domyślać – narastała niegdyś 
tożsamość warszawiaków.

Po wojennej pożodze ta funkcja przeniosła się nie na obiekty zrekonstru-
owane w myśl sloganu „Cały naród buduje swoją stolicę”, lecz na Un-Orte, 
czyli – jak tłumaczy Magdalena Saryusz-Wolska – pustą przestrzeń, pozosta-
łą „po bombardowaniach, planowanych wyburzeniach czy nieistniejących już 
granicach” (Saryusz-Wolska 2011: 151) bądź też – jak chciałaby Roma Sendy-
ka – „miejsca porzuconej pamięci”, które:

są niekongruentne: nie działają w nich odziedziczone kody estetyczne, pustka jest 
tam, gdzie oczekujemy pełni, wypełnienie nie tam, gdzie się go spodziewaliśmy, 
układ terenu, anomalie zabudowy (wyrwa, blokowisko), przyrodnicze (chaszcze) 
wytwarzają stan nadmiaru bodźców, wobec którego bankrutuje dotąd sprawny sys-
tem symboliczny (Sendyka 2014: 291).

Luki w zabudowie mówiły bowiem o charakterze stolicy znacznie więcej 
niż niejeden zrekonstruowany pałac, tyle że z biegiem czasu ich mityczny wy-
miar zaczął zanikać, ponieważ coraz mniej ludzi pamiętało obiekty wypełnia-
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jące niegdyś tę pustkę. Być może temu problemowi zaradziłoby zrealizowanie 
pomysłu memuarzysty proponującego, by zburzone gmachy również upamięt-
niać uroczystym apelem poległych. O ile jednak udało się to na kartach Me-
muarów, które można uznać za literacki manifest pamięci, o tyle przeniesienie 
tego zjawiska do świata rzeczywistego nie wydaje się realne. Nowo powstające 
miasto ponowoczesne – „post-polis”, którego centralną figurą przestał być flâ-
neur, a stał się obcy (Rewers 2005: 6), odcięło się od przeszłości, a zaoszczę-
dzoną na wspominaniu energię zainwestowało w realizowanie lukratywnych 
wizji przyszłości. W konsekwencji – jak można przypuszczać – Warszawa stała 
się „miastem amnetycznym”, a echa wypracowanych po wojnie postaw słychać 
do dziś.
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Ślady znikania dworu ziemiańskiego 
w prozie o tematyce wiejskiej 
okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

MAŁGORZTA TARNOWSKA

Wydarzenia i procesy mające miejsce w latach po drugiej wojnie światowej 
w Polsce, obejmujące między innymi pogromy żydowskich sąsiadów ocala-
łych z Zagłady, szaber, przesiedlenia, migracje, awans społeczny chłopstwa, 
wreszcie zaangażowanie społeczeństwa w odbudowę nowego, socjalistyczne-
go państwa dopiero od niedawna stały się przedmiotem krytycznej reflek-
sji. Opracowania takie jak Wielka Trwoga Marcina Zaremby, Pod klątwą. 
Społeczny portret pogromu kieleckiego Joanny Tokarskiej-Bakir, jak również 
literatura faktu, na przykład reportaż Każdy został człowiekiem Piotra Neste-
rowicza, wnosząc perspektywę socjologiczną, oddając głos świadkom epoki 
i ukazując niejednoznaczność postaw przyjmowanych wobec zmienionej rze-
czywistości, kreślą szeroką panoramę społeczną pierwszych lat powojennych, 
wzbogacają obraz tego okresu o wątki wypchnięte poza wąski nurt heroicznej 
narodowej historiografii i wytyczają nowe, nieoczywiste trajektorie refleksji 
nad pamięcią zbiorową tych lat.

Na długiej liście słabo rozpoznanych aspektów rzeczywistości pierw-
szych lat powojennych rzadko pojawia się problematyka związana ze znik-
nięciem z niej zarówno ziemiaństwa, jak i dworu ziemiańskiego. „Wydaje mi 
się zdumiewające, że w Polsce nie powstało jak dotąd […] wielkie opracowa-
nie zbiorowe, pod tytułem: Zagłada ziemiaństwa polskiego po 1945 roku” – 
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pisał na miesiąc przed śmiercią Stanisław Lem, cytowany przez Andrzeja 
Ledera, autora pierwszej i bodaj jedynej, jak dotąd, publikacji próbującej 
ukazać wagę społecznych konsekwencji zniknięcia dworu (Lem 2006: 16; 
Leder 2014: 106). W rozprawie dotyczącej wojenno-okupacyjnych źródeł 
powojennej wyobraźni zbiorowej filozof wymienia likwidację ziemiaństwa 
jako jeden z wymiarów prześnionej rewolucji – gruntownego przeobrażenia 
struktury polskiego społeczeństwa w czasie drugiej wojny światowej, do któ-
rego doszło w wyniku polityki rasowej i klasowej, prowadzonej na okupowa-
nych ziemiach odpowiednio przez Trzecią Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich.

Analizując skutki reformy rolnej roku 1944 dla społecznego imaginarium 
Leder stwierdził, że: „złamanie wielowiekowej, głęboko zakorzenionej domi-
nacji elit szlacheckiego pochodzenia, które dokonało się w Polsce lat czter-
dziestych, jest obok Zagłady najbardziej przełomowym momentem polskiej 
rewolucji” (Leder 2004: 117). Zdaniem badacza dokonana rękami wojennych 
agresorów na oczach (a nieraz i przy współudziale) Polaków eksterminacja 
ludności pochodzenia żydowskiego z jednej strony i degradacja przedstawi-
cieli ziemiaństwa z drugiej, były realizacją zbiorowej fantazji mas polskich 
obserwatorów o wyzwoleniu się z sięgającej czasów pańszczyźnianych sytuacji 
podporządkowania. Autor określa towarzyszące owej biernej postawie uczucie 
zaczerpniętym z psychoanalizy pojęciem transpasywnej przyjemności, ozna-
czającym czerpanie zakazanej satysfakcji z bezczynnego przyglądania się nie-
jako samoistnie dokonującemu się spełnieniu scenariusza pragnienia (Leder 
2014: 7-25). Jak słusznie zauważa autor Prześnionej rewolucji, o ile usunięcie 
warstwy mieszczańskiej – tworzonej głównie przez Żydów – utorowało dro-
gę awansującej klasie średniej w wymiarze gospodarczym, o tyle likwidacja 
warstwy ziemiańskiej i przeprowadzenie reformy rolnej umożliwiły jej awans 
w wymiarze symbolicznym – zajęcie pustego miejsca po wygnanych właścicie-
lach ziemskich.

Interpretacja psychoanalityczna – sytuująca wojenno-okupacyjną i powo-
jenną historię (byłych) ziemian na poziomie przeobrażeń sfery symbolicznej – 
zachęca do poszukiwania nowego sposobu mówienia o latach 1944-1956, na 
które przypadły najbardziej nasilone zmiany w strukturze polskiego społeczeń-
stwa. Głębszej refleksji wymagają przede wszystkim mechanizmy, które dopro-
wadziły do wyparcia się chłopskich korzeni przez współczesną klasę średnią 
i zastąpienia ich przez obrazy szlacheckiej przeszłości. Trudno bowiem uznać 
w tym zakresie ewolucjonistyczną teorię prześnionej rewolucji za wystarczają-
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cą1. Wyobraźnia zbiorowa nie była i nie jest wszak jednorodną, ahistoryczną, 
domkniętą całością, lecz kształtuje się pod wpływem rzeczywistości społecz-
no-kulturowej i jest ściśle związana z pamięcią zbiorową – tu w rozumieniu 
Barbary Szackiej (2006: 19) – jej wewnętrzną dynamikę zaś determinują nie 
tylko mechanizmy regulacyjne, lecz także pamięci i zapominania. Zasadnicze 
dla zrozumienia jej współczesnego kształtu wydaje się więc pytanie o wpływ 
opisywanych przez Ledera przemian struktury społecznej na polską pamięć 
zbiorową, w tym próba zrozumienia, na jakich zasadach funkcjonowała ona 
w rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w odniesieniu do wydarzeń 
lat 1944-1956.

Podczas gdy prężnie rozwijające się badania nad polską pamięcią zbio-
rową dotyczącą Zagłady przynoszą kolejne przełomowe publikacje, kompleks 
zjawisk związanych ze zniknięciem dworu ziemiańskiego nie wzbudza szcze-
gólnego zainteresowania ani historyków, ani socjologów, ani kulturoznawców2. 
Społeczna historia lat 1944-1956 pozostaje w rezultacie nienapisaną epopeją 
(Leder 2016: 54-67), a Polska Rzeczpospolita Ludowa – zamazanym czasem 
kształtowania się przekonań i postaw wyrażanych na forum debaty publicznej 
dopiero po 1989 roku. Takie przekonanie (skutecznie podważane choćby przez 
reportaż Nesterowicza) wyrasta z konserwatywnego założenia, że świadectwa 
okresu Polski Ludowej nie dostarczają wiarygodnego materiału do refleksji nad 
ówczesną rzeczywistością ze względu na ich ideologizację. Wartościowanie źró-
deł historycznych – do których należy także literatura – według tego klucza, 
często niewolne od emocji, prowadzi nawet dysponujących odpowiednimi do-
kumentami i wiedzą historyków zgłębiających dzieje warstwy ziemiańskiej do 
wykluczenia się z grona badaczy mających szansę zbadać i opisać powojenną 
historię dworu w całej jej złożoności. Dlatego też zostanie tu podjęta próba 
zarysowania pola i wskazania głównych wektorów pamięci o jego znikaniu 
w latach 1944-1956, przedstawienia propozycji metodologicznej ich zbiorcze-
go ujęcia oraz odpowiedzi na pytanie, czy i jak o tej pamięci wypowiadała się 
powojenna proza, rozumiana jako ważna uczestniczka procesów komunikacyj-
nych po drugiej wojnie światowej i pole artykulacji diagnoz istotnych z punktu 
widzenia polskiej zbiorowości.

1 Pisał o tym w polemice z Andrzejem Lederem między innymi Michał Pospiszyl (2013: 205-215).
2 Kulturoznawcze badania skupiają się wokół kultury robotniczej, jak w publikacji Robotnik. 

Performanse pamięci pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Sajewskiej i Doroty So-
snowskiej (2007).
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Zniknięcie dworu ziemiańskiego

Ogłoszony szóstego września 1944 roku Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej był realizacją zapowiedzi danych 
przez Komitet w manifeście z dwudziestego drugiego lipca tego samego roku. 
Nakazywał on natychmiastową konfiskatę na rzecz nowej władzy wszystkich ma-
jątków o powierzchni przekraczającej sto hektarów i gospodarstw rolnych o po-
wierzchni przekraczającej pięćdziesiąt hektarów (na Ziemiach Zachodnich – sto). 
Wywłaszczeni ziemianie musieli opuścić swoje siedziby – w samym 1944 roku 
konfiskacie zostało poddanych ponad tysiąc siedemset nieruchomości. W sumie 
w latach 1944-1948 przejęto ponad dziewięć tysięcy siedemset majątków o łącznej 
powierzchni trzech tysięcy czterystu osiemdziesięciu pięciu hektarów, z których 
większość rozparcelowano, inne włączono do Państwowych Gospodarstw Rolnych 
(pegeerów) i przeznaczono na różne cele publiczne (Łacny 2006: 165).

Owe wydarzenia w licznych opracowaniach historycznych i wspomnie-
niowych dawnych właścicieli i historyków ziemiaństwa określane są mianem 
zagłady lub pożogi (Rydel 2006: 205). Nazwy te, ukrywając tożsamość spraw-
ców, historyczne okoliczności ich działania oraz dalekosiężne konsekwencje 
społeczne, jednocześnie nadają im rangę wszechogarniającej i ostatecznej kata-
strofy, co skutecznie blokuje możliwość poddania ich merytorycznej refleksji, 
a przy okazji służy symbolicznemu wymazaniu faktu, że owe zgładzone dwory 
najczęściej przetrwały parcelację w państwowych rękach, a w ich murach dalej 
żyli i pracowali ludzie. Innymi słowy, stały się podmiotem wieloaspektowej 
dyslokacji – by odwołać się do określenia Przemysława Czaplińskiego, uznają-
cego ją za konstytutywną dla kondycji tużpowojennego polskiego społeczeń-
stwa (Czapliński 2017: 9-25). Zdefiniowane jako „utrata przynależności do 
uporządkowanych relacji społecznych i wkroczenie w przestrzeń pozbawioną 
wyrazistych powiązań z całością” (Czapliński 2017: 15), pojęcie dyslokacji 
obejmuje tak fundamentalne dla dwudziestowiecznej historii Polski wydarze-
nia i procesy, jak zagłada Żydów, przesiedlenia ludności z Kresów na Ziemie 
Zachodnie i zmiany ustrojowe. Ich rezultatem było doświadczenie dezorien-
tacji społecznej wynikające z utraty ram symbolicznych, na gruncie których 
można by się zakorzenić w radykalnie zmienionej rzeczywistości.

Dynamiczna koncepcja dyslokacji ujmuje rzeczywistość lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych w kategoriach ruchu i przepływów, obejmując szerokie spek-
trum przemieszczeń: geograficzno-kulturowe, ideowo-instytucjonalne, etnicz-
no-etyczne i klasowo-ustrojowe. Do tych ostatnich zaliczają się rozległe konse-
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kwencje reformy rolnej, w tym likwidacja ziemiaństwa jako warstwy społecznej 
i upodmiotowienie polityczne chłopów (Czapliński 2017: 16). Pozostaje ona 
jednak z gruntu antropocentryczna – nie obejmuje chociażby losów zwierząt, 
które także przeżyły i migrowały razem z powojennymi przesiedleńcami, jak 
również zmian środowiskowych wywołanych przez działania zbrojne na te-
renach, które znalazły się po ustaleniach z Jałty w granicach Polski3, a także 
wpływu przesiedleń i industrializacji na środowisko naturalne.

Rozszerzona perspektywa pozwala inaczej spojrzeć na pojęcie dyslokacji 
i odnieść je do mniej oczywistych podmiotów podlegającym ruchom i prze-
mieszczeniom  – dworów ziemiańskich dotyczyła ona w równej mierze, co 
ich wywłaszczonych mieszkańców. Przede wszystkim po wojnie utraciły one 
uprzywilejowaną pozycję: po pierwsze w wymiarze geograficznym, gdyż wobec 
zmiany granic i homogenizacji etnicznej Polaków w tamtym okresie przesta-
ły się wyróżniać w krajobrazie wsi, ponieważ zostały zdegradowane do funk-
cji jednego z licznych, funkcjonalnych zabudowań gospodarskich. Po drugie 
w wymiarze społecznym, dlatego że utraciły funkcję wyznaczników prestiżu 
i ekonomicznej dominacji, po trzecie wreszcie w wymiarze dyskursywnym – 
jako że w oficjalnej narracji opowieść na ich temat została zawłaszczona i zmo-
nopolizowana przez władzę.

Wymiary dyslokacji dworu można wstępnie wyodrębnić jako:
1. geograficzno-kulturowy (dwory, które znalazły się poza granicami 

Polski w wyniku ustaleń jałtańskich, utrata przez dwory dominującej pozycji 
w krajobrazie wsi, utrata kulturotwórczego znaczenia);

2. ekonomiczno-instytucjonalny (pozbawienie dworów funkcji centrum 
gospodarczego, adaptacja opuszczonych dworów na siedziby Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, urzędów państwowych, placówek opieki społecznej 
i innych);

3. klasowo-społeczny (utrata przez dwory funkcji wyznaczników statusu 
ekonomicznego, przestały one być miejscami kultywowania tradycji rodzin-
nych i związanych z poczuciem przynależności narodowej);

4. ideologiczno-dyskursywny (utrata przez dwory politycznej legitymi-
zacji, ich dyskursywizacja i ideologizacja oraz monopol władzy na opowieść 
o losach tych siedzib, poddanie wybranych wątków tabuizacji lub cenzurze).

3 Zarys takich badań w odniesieniu do związków Zagłady i środowiska na terenach Polski 
wyłania się z artykułów zebranych w drugim tomie „Tekstów Drugich” z 2017 roku, zaty-
tułowanym Środowiskowa historia Zagłady.
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Wszystkie powyższe elementy złożyły się na wieloaspektowe zjawisko, ja-
kim było znikanie dworu ziemiańskiego po drugiej wojnie światowej, które 
przypadło na lata 1944-1956. Uprzywilejowanej pozycji nie utracił on tylko 
w jednym wymiarze – zbiorowej wyobraźni.

Przezwyciężenie powstałego dysonansu między zdyslokowanym dworem 
a jego pozycją dominującej figury zbiorowej wyobraźni od pierwszych lat po-
wojennych stało się stawką gry toczonej na froncie ideologicznym władz. Na-
rzędziem potrzebnym do osiągnięcia tego celu było osłabienie obu biegunów 
owej opozycji poprzez ujęcie zmienionej rzeczywistości w mit reformy rolnej, 
ugruntowany wprawdzie w marksowskiej teorii rozwoju społecznego, lecz słu-
żący doraźnym celom politycznym, przede wszystkim legitymizacji nowej wła-
dzy (Kordjak 2016: 14-16). Likwidacja ziemiaństwa oraz jego siedzib została 
wpisana w nowy porządek historiozoficzny, a rządzący uczynili ją platformą 
służącą zdobyciu społecznego poparcia. W ramach politycznej walki z były-
mi ziemianami okupacyjne i tużpowojenne losy tych siedzib wchłonął zało-
życielski mit reformy, który stał się ideowym fundamentem Polski Ludowej. 
Wydana przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w październiku 1944 roku odezwa mobilizująca do włączenia się w akcję wy-
właszczeń zapowiadała, że wraz z reformą rolną:

zniknie z życia polskiego klasa ludzi, która od wieków już była nieszczęściem Pol-
ski. Znikną książęta, hrabiowie, magnaci, którzy doprowadzili do zguby szlachec-
ką Rzeczpospolitę, którzy powodowali klęskę każdego z naszych powstań naro-
dowych, którzy w odrodzonym państwie wprowadzili rządy karnych ekspedycji, 
Berezy i Brześcia. Zniknie jeden z głównych ośrodków faszyzmu i reakcji polskiej 
(Góra 1959: 25-27).

Kilkukrotnie powtórzony postulat zniknięcia odwracał uwagę od środków 
realizacji celu politycznego, jakim była likwidacja ziemiaństwa, i zapowiadał 
okrycie tej grupy zbiorową niepamięcią, która miała stać się spoiwem nowego 
społeczeństwa. Wygnania, prześladowania i aresztowania reprezentantów owej 
grupy oraz odebranie im głosu w sferze publicznej w okresie stalinowskim nie 
miały jednak na celu wymuszenia na społeczeństwie zapomnienia o istnieniu ich 
dworów. Wręcz przeciwnie, celem władzy było utrwalenie pamięci o rodowych 
siedzibach jako przyczynie cierpienia i wyzysku uzależnionej ekonomicznie lud-
ności po to, aby zaskarbić sobie wdzięczność społeczeństwa za wyzwolenie spod 
dominacji niegdysiejszych panów. Ideologiczne przechwycenie przez władzę 
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w pierwszych latach powojennych fundamentalnej figury przedwojennego ima-
ginarium, jakim był dwór, przybierało na przestrzeni półwiecza trwania Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej różne oblicza: od agresywnej retoryki antyziemiańskiej 
w okresie stalinizmu, przez odwilż roku 1956, która przyniosła osłabienie represji 
politycznych również wobec dawnych właścicieli ziemskich, aż po zainicjowaną 
w latach sześćdziesiątych masową indoktrynację społeczeństwa fałszywymi obra-
zami szlacheckiej przeszłości (Czapliński 2011)4. Możliwe, że ów ambiwalentny 
status ontologiczny dworu, w czasie kilkudziesięciu lat trwania Polski Ludowej 
paradoksalnie wypychanego z dyskursu oficjalnego przez cenzorów i jednocze-
śnie stale aktualizowanego w ramach rozmaitych innych dyskursów (polityki, 
publicystyki, ekonomii, sztuki), stał się fundamentem widmowego statusu dwo-
ru ziemiańskiego w polskim imaginarium po 1989 roku5.

Instrumentalizowana oficjalna, dialektyczna wersja pamięci o wojenno-
-okupacyjnych i tużpowojennych losach dworów wskutek złożonych przyczyn 
nigdy nie przeniknęła do pamięci zbiorowej i nie stała się wersją prawomocną 
w takim stopniu, jaki założyli jej prawodawcy – dyspozytorzy sfery symbo-
licznej (politycy, twórcy polityki kulturalnej, edukatorzy) po 1944 roku. Do-
wodem na to jest nie tylko przetrwanie figury dworu w zbiorowej wyobraźni, 
lecz także – co znacznie mniej oczywiste – szczególny rodzaj zapomnienia, jaki 
spowija okoliczności znikania z powojennej rzeczywistości jego historycznego 
desygnatu. Dwór ziemiański funkcjonuje w polskiej pamięci zbiorowej najczę-
ściej w oderwaniu od kontekstu swego zniknięcia i nawet w narracjach histo-
rycznych pojawia się bardziej na prawach ucieleśnienia niewinnego mitu niż 
elementu historycznie określonego systemu gospodarczego, który, jak każdy 
system oparty na dominacji, należy poddać krytycznej ocenie. Paradoksalnie 
kolejnym dowodem na to zbiorowe zapomnienie jest enklawa społeczna, która 
ową pamięć przed zapomnieniem ocaliła, a mianowicie nieliczne środowisko 

4 Choć to temat na osobny artykuł, warto zwrócić uwagę, że umasowienie sarmatyzmu, mię-
dzy innymi za pośrednictwem ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza, przyczyniło się 
do utrwalenia w polskiej pamięci zbiorowej swego rodzaju pamięci przesłonowej, projektu-
jącej pamięć o szlacheckiej przeszłości, należącej do wąskiej grupy postziemian, na ogół 
społeczeństwa. Pamięć ta zmarginalizowała i przesłoniła pamięć o jego chłopskiej gene-
alogii.

5 Co interesujące, w widmową kondycję popadł (już po 1989 roku) także drugi budynek – 
symbol polskiej wsi, który wskutek przemian politycznych utracił swój desygnat, czyli pań-
stwowe gospodarstwo rolne. Analizuje to Przemysław Czapliński (2017: 13-35) na przykła-
dzie współczesnych powieści o tematyce wiejskiej, zwracając uwagę na obecną w nich 
zatartą granicę między życiem a śmiercią i rozchwianą ontologię.
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potomków ziemian lub szerzej – środowisko postziemiańskie, którego uczest-
nikami są także dzieci, wnuki i prawnuki osób nieuznawanych już za członków 
tej grupy społecznej w latach międzywojennych (Zarycki 2017: 88). Ze wzglę-
dów politycznych, choćby dlatego, że problematyka ziemiańska była objęta 
przez cały okres trwania Polski Ludowej zapisami cenzury (Epsztein 2010), 
a zniknięcie ziemian ze sfery publicznej pociągnęło za sobą głębokie ukrycie 
ziemiańskiej tożsamości w sferze życia prywatnego (Smoczyński & Zarycki 
2017: 34), pamięć ta pozostała jednak pamięcią komunikacyjną, przekazywa-
ną z pokolenia na pokolenie w zamkniętym gronie zainteresowanych i również 
nie zagospodarowała luki w pamięci zbiorowej, pozostawionej przez dwór, któ-
ry w dosłownym sensie z niej zniknął6.

W stronę pamięci wielokierunkowej

Pytając o kondycję rodzimej refleksji nad polską pamięcią w eseju wprowadza-
jącym do monograficznego tomu „Tekstów Drugich”, poświęconego polskiej 
pamięci, Ryszard Nycz ostrożnie wyraża rozczarowanie tym nurtem refleksji, 
zwracając uwagę na jego niezdolność do postawienia całościowej diagnozy pol-
skiej pamięci – będącej przedmiotem badań – czy choćby uchwycenia jej spe-
cyfiki. Szukając przyczyn owej aporetycznej kondycji, czyni następującą uwagę:

Nie da się zaprzeczyć, że refleksja nad polską pamięcią nader często podejmuje trady-
cje (choć się do nich nie przyznaje) rozważań nad polską duszą, narodowym charak-
terem, esencją czy istotą. Sprzyja temu, rzecz jasna, ścisły związek problemu pamięci 
zbiorowej z problemem tożsamości narodowej – ale jednak to go nie usprawiedliwia 
(Nycz 2016: 11).

Trudno nie docenić dobitnej artykulacji pierwszej diagnozy – podobną 
można by także postawić w odniesieniu do kategorii mentalności, którą po-

6 Jak konstatują historycy, nie stała się ona nigdy kanwą wartościowych badawczo relacji 
pamiętnikarskich. Stwierdzeniu o niewielkim korpusie tekstów jedynie pozornie przeczy 
ożywienie panujące od końca lat dziewięćdziesiątych na rynku literatury memuarystycz-
nej, takiej jak kroniki, pamiętniki, dzienniki czy herbarze. Publikacje te koncentrują się 
w większości na okresie przedwojennym, a jeśli już odnoszą się do wojenno-okupacyjnych 
losów dworu, to stawiają opór lekturze ze względu na wielość klisz poznawczych zorgani-
zowanych wokół uproszczonej, dwuwartościowej wizji świata (Getka-Kenig 2011: 340).
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sługuje się Leder. Zawiera się w niej niewyrażona wprost obserwacja, że reflek-
sja nad polską pamięcią często obiera za punkt wyjścia pytanie o tożsamość 
narodową Polaków, to zaś nieuchronnie prowadzi do zawężenia pola badań 
do tylko tych wątków z przeszłości, które są istotne z punktu widzenia współ-
czesnej wspólnoty. Potwierdzeniem owej tezy jest horyzont zainteresowania 
powstających w ostatnich latach opracowań z kręgu memory studies. Dotyczą 
one w większości wydarzeń z porządku wielkiej historii narodowej, takich jak 
powstanie warszawskie, zbrodnia katyńska i stan wojenny7. Nie odmawiając 
im odkrywczości, trudno nie zauważyć, że eksponując te wybrane wydarzenia, 
same powielają założycielski gest imaginarium, które próbują opisać, a niekie-
dy nawet rozbroić, i stają się medium utrwalającym narrację o pamięci zbio-
rowej tych wydarzeń i grup jako fundamencie tożsamości narodowej. Tymcza-
sem, jak trafnie zauważa Stefan Chwin, jest to jej wersja oparta na strukturze 
synekdochy, fałszywie ukazująca doświadczenie historyczne wybranej grupy 
jako uniwersalne doświadczenie całej wspólnoty (Chwin 2016: 22). Domina-
cja tej wersji przeszłości:

spycha na margines możliwość pamiętania historii Polski jako historii większości. 
Byłaby to bowiem […] historia większości milczącej, niechętnej wszelkiemu udzia-
łowi w polityce i aktywnym formom protestu […]. Musiałaby też ona uwzględnić 
także trudną pamięć o stanach społecznej anomii (na przykład w okresie powojen-
nym) (Chwin 2016:23).

Idąc dalej, można wysunąć wniosek, że istotna wydaje się denaturalizacja 
pojęcia pamięci zbiorowej jako korelatu tożsamości narodowej i odrzucenie 
postromantycznej koncepcji narodu na rzecz bardziej inkluzywnego pojęcia 
wspólnoty, której dzieje toczą się innym rytmem niż oficjalna historia wielkich 
wydarzeń na froncie wojennym i dyplomatycznym, będąca udziałem wąskiej 
grupy dobrze urodzonych mężczyzn polskiego pochodzenia. Zarówno kształt 
pamięci zbiorowej, jak i konstruowanej w określonych celach tożsamości naro-

7 Pisali o tym między innymi Marcin Napiórkowski w publikacji Powstanie umarłych. Histo-
ria pamięci 1944-2014 (2016) oraz Maria Kobielska w tomie zatytułowanym Polska kultura 
pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny 
(2016). Uwaga ta nie ma oczywiście na celu negacji wartości tych rozpraw, a jedynie wskaza-
nie, że zawarte w nich analizy rzadko podważają istniejące binarne podziały sfery publicznej 
i politycznej (na przykład na antykomunistyczną prawicę i postsolidarnościową lewicę).



400 Małgorzata Tarnowska

dowej nie są bowiem niezmienne, lecz leżą w gestii dysponentów uniwersum 
symbolicznego i wymagają osobnej, krytycznej refleksji.

Jedną z najbardziej interesujących propozycji metodologicznych podwa-
żających bezpośredni związek między omawianymi kategoriami, jak również 
polemizującą z naturalizującymi ją dyskursami o przeszłości, jest koncepcja 
amerykańskiego badacza Zagłady, Michaela Rothberga. W słynnej pracy opa-
trzonej podtytułem nawiązującym do powojennych procesów dekoloniza-
cyjnych, zainspirowanej dyskusjami toczonymi między żydowską i afroame-
rykańską mniejszością nad pomnikami w przestrzeni Waszyngtonu, nazywa 
on i kwestionuje fundamentalne założenie leżące u podstaw modelu pamięci, 
który określa jako rywalizujący: przekonanie o linearnej zależności między toż-
samością zbiorową i pamięcią zbiorową danej grupy. W przeciwieństwie do ba-
daczy przyjmujących wizję dyskursu o przeszłości jako pola bitwy za mniej lub 
bardziej smutną rzeczywistość, Rothberg szuka nie tyle punktów konfrontacji, 
ile dialogu wielu grup dysponujących pamięcią o różnych, niekiedy odległych 
czasowo i przestrzennie wydarzeniach, przeciwstawiając temu model nazwany 
przez niego wielokierunkowym. Jak pisze, pozwala on:

dostrzec różnice, które mają tendencję do skupiania się wokół rywalizacji pamięci, 
a dotyczą władzy, ale także sytuuje tę rywalizację w ramach większej spirali dyskur-
su pamięci, w której nawet wrogie przywołania mogą stać się wehikułem dalszych 
aktów upamiętniających. Model ten zakłada też, że pamięć zbiorowa jest częściowo 
niezależna od wykluczających wariantów tożsamości kulturowej i uwzględnia to, 
w jaki sposób pamięć zarówno przecina różne przestrzenne, czasowe i kulturowe 
formacje, jak i je ze sobą spaja (Rothberg 2015: 29).

Inspirowana Bachtinowską teorią dialogiczności literatury koncepcja Ro-
thberga proponuje więc spojrzenie na pamięć zbiorową jako wielogłosowe pole 
praktyk memorialnych różnych grup, niekoniecznie podzielających tę samą 
interpretację przeszłości, lecz uczestniczących i działających w ramach przekra-
czającej te partykularyzmy całości. Rywalizacja pamięci, którymi dysponują 
różne grupy, przestaje być w tym ujęciu naczelną zasadą organizacji pola dys-
kursywnego dotyczącego przeszłości i wpisuje się w szerszą sieć zależności – 
wzajemnych nawiązań, zapośredniczeń i przepływów.

Porzucenie koncepcji pamięci jako pola rywalizacji – milcząco przyjmo-
wanej jako założenie w większości, jeśli nie we wszystkich opublikowanych 
w dwudziestym pierwszym wieku analizach z kręgu memory studies autor-
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stwa rodzimych badaczy – pozwala inaczej spojrzeć na wątki polskiej historii, 
których pamiętanie nie daje się linearnie powiązać z narodową tożsamością. 
Chwin słusznie proponuje lokalizowanie ich w okresach anomii rozumianej 
jako zawieszenie praw regulujących życie społeczne, które jest związane z nie-
obecnością instancji ładu. Modelowym przykładem takiego wątku w dwudzie-
stowiecznej historii naszego kraju jest czas końca wojny i pierwszych lat powo-
jennych, poprzedzających instytucjonalizację komunistycznej władzy i ustroju 
oraz wypracowanie praktyk społecznych dostosowanych do wymogów powo-
jennej rzeczywistości. W tej anomijnej rzeczywistości odbywało się także zni-
kanie dworu ziemiańskiego – wraz z instauracją nowego porządku pojawiła się 
jednak także konieczność ujęcia tego procesu w ramy narracyjne.

Proza okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
wobec powojennych dyslokacji dworu

Wielowymiarowe przemieszczenia lat 1944-1948 postawiły literaturę wobec 
trudnego zadania wynalezienia nowego języka opisu zmienionej rzeczywi-
stości. Ani w pierwszych latach pokoju, ani później nie udało jej się jednak 
udźwignąć ciężaru i wielości tych przeobrażeń i ująć ich w przekonującą ca-
łość. „W rezultacie – jak pisze Przemysław Czapliński – znaczna część polskich 
doświadczeń powojennych pozostaje niema” (2017: 24). Mimo że powyższe 
stwierdzenie prowokuje pytanie o to, czy stworzenie spójnej narracji jest rze-
czywiście gwarancją koherentnego społeczeństwa, a także o losy tych, którzy 
się w owej opowieści nie odnajdą, znaczenie tej diagnozy pozostaje niepodwa-
żalne  – rekonstrukcja reakcji krajowej prozy na powojenne przemieszczenia 
wymaga nieraz wytężonych poszukiwań, które często zmieniają się w poszuki-
wanie śladów. 

Wiąże się z tym próba odpowiedzi na pytanie o stosunek prozy krajowej 
do wymiaru prześnionej rewolucji, związanego z dyslokacją dworu ziemiań-
skiego oraz jego znikaniem w latach 1944-1956. Jego losy w czasie okupacji 
i w pierwszych latach powojennych nie stały się tematem obszernej syntezy, 
a utwory naświetlające złożone okoliczności jego znikania nie zostały wpisa-
ne w historię przekraczającą bezpośrednie dzieje tego zjawiska, jak chociażby 
w (także nienapisaną) epopeję powojennego chłopskiego awansu. Nie oznacza 
to jednak, że włączenie tematyki związanej z likwidacją dworu ziemiańskiego 
do dyskursu oficjalnego władzy spowodowała zupełne jego przemilczenie w li-
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teraturze. Wręcz przeciwnie – po 1956 roku zwłaszcza krajowa proza stopniowo 
stała się przestrzenią wyrażania doświadczeń i stawiania diagnoz społecznych 
wykluczonych z innych obszarów dyskursu publicznego, z publicystyką i re-
fleksją naukową na czele, a wydarzenia związane z latami 1944-1956 znalazły 
w niej uprzywilejowane miejsce. Nie jest więc do końca słuszne stwierdzenie, 
że: „po wojnie biały dworek, znak rozpoznawczy polskiego krajobrazu jeszcze 
II Rzeczpospolitej, znika z literatury krajowej. Nastaje czas zacierania prawdy 
i fałszowania pamięci o ziemiaństwie polskim” (Chłap-Nowakowa 2006: 260).

Symptomatyczna opinia daje wyraz przekonaniu o tym, że za prawomoc-
ną uważa się jedynie określoną wizję literacką dziejów dworu – artykułowaną 
z pozycji proziemiańskich. Można się z nią zgodzić jedynie częściowo, gdyż 
po 1945 roku z pisarstwa krajowego istotnie znika centralny dla imaginarium 
przedwojennej kultury mit dworku o białych ścianach, pojmowanego jako 
metonimia polskości i symbol wiejskiej idylli, w której, jak pisała Alina Wit-
kowska, „dom czeka na człowieka, rola na uprawę, a ziarno na siew” (Witkow-
ska 1972: 173).

Na gruncie literatury spojrzenie na pamięć o dworze okresu Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, zgodne z Rothbergowskim modelem wielokierun-
kowości, zachęca do całościowego ujęcia krajowej prozy powojennej i przyj-
rzenia się trajektoriom pamięci wyłaniającym się z utworów pisanych już nie 
tylko przez przedstawicieli warstwy szlachecko-ziemiańskiej i wywodzącej się 
z niej inteligencji, lecz także przez pisarzy pochodzenia chłopskiego debiutu-
jących w zmienionej powojennej rzeczywistości i piszących o tematyce wiej-
skiej8. To pisarze młodszego pokolenia opisywali po wojnie znikanie dworu 
ziemiańskiego, najczęściej jednak nie tematyzując go wprost, lecz czyniąc 
z niego medium upamiętnienia innych wydarzeń i procesów. Najważniejszym 
z nich jest reforma rolna, traktowana w tej prozie jako punkt wyjścia nowej 
rzeczywistości. O znaczeniu tej zmiany dla powojennej wsi następująco pisał 
Wiesław Myśliwski:

Otóż rewolucja społeczna, jaka dokonała się w Polsce w latach 1944-1945, właśnie 
na wsi […] miała najgłębsze konsekwencje. Mimo że w sferze stosunków ekono-
micznych wieś pozostała nadal, żeby tak rzec, w zdecydowanej mierze „prywatna”, to 
w sferze społeczno-kulturowej zmienił się cały dotychczasowy układ świata, w jakim 

8 Twórczość tę nazwał Henryk Bereza nurtem chłopskim w prozie (Bereza 1972: 5).
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chłop żył od wieków. Nastąpiła przede wszystkim likwidacja dworu, który w tym 
układzie odgrywał rolę bardziej złożoną, niż się czasem sądzi, rolę – bardziej wielo-
stronną i wieloznaczną (Myśliwski 1979: 10).

W wypowiedzi Myśliwskiego zwraca uwagę  – poza fundamentalnym 
znaczeniem przyznanym reformie w kontekście społecznych stosunków na 
wsi – podkreślona ambiwalentna rola dworu w życiu chłopów, powtórzmy – 
„bardziej złożona, wielostronna i wieloznaczna, niż się czasem sądzi”. Można 
ją odczytywać jako aluzję do oficjalnej, antyziemiańskiej retoryki przedstawia-
jącej relację między folwarkiem a zależną od niego ludnością jako jednoznacz-
nie antagonistyczny. Zwraca też uwagę użycie dworu w funkcji bezosobowej 
metonimii, dzięki której jawi się on takim, jakim był z perspektywy obcych, 
zewnętrznych obserwatorów, realnie lub symbolicznie pozbawionych dostępu 
do jego wnętrza. Symboliczne oddzielenie dworu od świata zewnętrznego było 
wszak fundamentalną cechą mitu dworu o białych ścianach.

Zarówno ambiwalentną relację między reprezentowanymi przez dwór 
ziemiański właścicielami a chłopami, jak i granicę dzielącą obie grupy, poddaje 
Myśliwski wiwisekcji w Pałacu (1970) – powieści, którą można uznać za para-
bolę prześnionej rewolucji (Sadzik 2017: 292-308). Ambiwalencja jest jednak 
fundamentalną cechą znikających dworów opisywanych także na kartach in-
nych powieści nurtu chłopskiego. Odległym horyzontem odchodzącego świa-
ta jest folwark w powieściach Juliana Kawalca – począwszy od Ziemi przypi-
sanego (1962), przez Tańczącego jastrzębia (1964), aż po Szarą aureolę (1973). 
W pierwszej, debiutanckiej powieści jedynie majaczy on we mgle, w dwóch 
kolejnych zaś staje się scenerią dialektycznego przewrotu w duchu pokrewnym 
rewolucji dokonanej w Pałacu Myśliwskiego. Z kolei z perspektywy folwarku 
ukazuje reformę rolną Ernest Bryll w Ciotce (1964) i Ojcu (1965), tworząc 
dramat sytuacyjny osadzony w układzie wykorzystanym później przez Myśliw-
skiego w dramacie Klucznik (1978), w którym odchodzenie dziedzica staje się 
już nie tłem, lecz głównym wątkiem fabularnym.

Wspólną cechą powieści okresu Polski Ludowej podejmujących tema-
tykę znikania dworu jest przesunięcie perspektywy – uczynienie go znakiem 
odchodzącego świata i porzucenie poetyki arkadyjskiej. W Takim większym 
weselu (1966) Tadeusza Nowaka strategia opisu polega na zestawianiu okresu 
przedwojennego z powojenną rekonstrukcją. Jednak owo usiłowanie dokona-
nia rekonstrukcji nie wytrzymuje próby czasu, gdyż po przybyciu właściciela:
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[J]ak dawniej była we dworze suta libacja podlewana obficie pędzonym z buraków 
bimbrem. Była też po tej libacji dworska procesja przez całą wieś. […] Procesja nie 
wypadła jednak tak okazale, jak przed wojną. […] I nie tak jak przed wojną był 
pijany dziedzic. Męczyła go czkawka (Nowak 1977: 198-199).

Cytowana scena z powieści Nowaka jest wyjątkowa, gdyż przywołując 
figurę pana, poprzez tak prosty kontrast rejestruje powojenną dyslokację w wy-
miarze klasowym – przybysz jest bowiem postacią jawnie zdyslokowaną, w ro-
zumieniu Czaplińskiego, i pozbawioną wyrazistych powiązań z całością. Nie 
tylko powiązania tracą tu zresztą na wyrazistości – zachwiany jest sam status 
ontologiczny tak dziedzica, jak i dworu, który ulega niejasnemu, ale zdecydo-
wanemu osłabieniu.

Częściej jednak niż w Takim większym weselu jest dwór sam w sobie miej-
scem niemal widmowym – taką przestrzeń cechuje: nieobecność gospodarzy, 
dezorientacja przestrzenna i czasowa, mgła, senność, wojenny szum, wresz-
cie labiryntowa struktura przestrzeni samego dworu. Elementy te powiększają 
pole interpretacyjne – można je odczytywać zarówno jako diagnozę anomij-
nego charakteru rzeczywistości, w której odbywała się reforma, jak i metaforę 
snu, odsyłającą do koncepcji prześnionej rewolucji – zaangażowani w podział 
ziem chłopi, pogrążeni we śnie, nie zdają sobie wszak sprawy z wagi zdarzeń, 
w których uczestniczą, a spowijająca ich atmosfera nieokreśloności wyklucza 
racjonalną percepcję rzeczywistości (Sadzik 2017: 292-308; Tarnowska 2018). 
Można je także postrzegać jako znak powojennej latencji, o której pisał Hans 
Ulrich Gumbrecht w odniesieniu do pierwszej dekady po 1945 roku. Jej istotą 
była ledwie wyczuwalna, nieuchwytna atmosfera, naznaczona brutalną nerwo-
wością (Gumbrecht 2015: 285).

W prozie nurtu chłopskiego dwór ziemiański jest bowiem rzadko znakiem 
utraconej przeszłości kontemplowanym z pozycji bezpiecznego oddalenia. Naj-
częściej otacza go napięta atmosfera, przepełniona groźbą wybuchu przemocy, 
która jednak nigdy nie następuje – częściej zastępuje ją osunięcie się świado-
mości w senne mary, popadnięcie w obłęd lub zaledwie symboliczne, rytualne 
sublimacje agresji zawarte w jednym znaczącym geście. Taką znamienną scenę 
można odnaleźć w Diabłach (1972) Tadeusza Nowaka, w których następuje 
rytualne spalenie kukły dziedzica w celu wypędzenia tytułowych diabłów  – 
duchów dawnych gospodarzy nawiedzających mieszkańców wsi próbujących 
wkroczyć na drogę awansu społecznego. Warto dodać, że metaforę szlachec-
kich zjaw jako niechcianej pamięci o folwarcznej przeszłości nawiedzającej 
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emancypującą się wspólnotę można już widzieć jako zapowiedź wskrzeszenia 
szlachecko-sarmackiego imaginarium w kulturze masowej po 1968 roku. Lata 
siedemdziesiąte to zarazem schyłek pisarstwa dotyczącego wsi i powracającego 
pamięcią do czasów okupacji i reformy rolnej. Wraz z nim dobiega końca także 
proces znikania dworu ziemiańskiego na kartach prozy o tematyce wiejskiej.

Podsumowanie

Nieodwracalne zniknięcie dworu ziemiańskiego z polskiego krajobrazu kultu-
rowego stało się po drugiej wojnie światowej faktem. Jest to wydarzenie z po-
rządku historii zarówno anomijnej, jak i latentnej, z trudnością wpisujące się 
w partykularną wizję przeszłości reprezentowaną przez którąkolwiek z grup 
uczestniczących w przemianach z lat 1944-1956 oraz związanych z likwida-
cją dworów ziemiańskich i reformą rolną. Inaczej niż w wypadku powstania 
warszawskiego czy zbrodni katyńskiej, w odniesieniu do dworu ziemiańskie-
go relacja między pamięcią a tożsamością wydaje się bardziej skomplikowana, 
wybrakowana i pełna zakłóceń wykluczających proste podziały na opresywną 
władzę i uciśnione społeczeństwo, często traktowane jako wewnętrznie skłóco-
na, ale jednak monolityczna całość.

Zarówno wyobraźnia zbiorowa, jak i literatura stanęły po drugiej wojnie 
światowej przed trudnym zadaniem opisania nowej rzeczywistości, w której 
licznym zmianom uległo nie tylko społeczeństwo, lecz także materialne pod-
waliny społecznego imaginarium. W rzeczywistości Polski Ludowej, wobec 
tabuizacji głosu dawnych ziemian i kompromitacji poetyki socrealistycznej, 
zadania tego podjęli się autorzy pochodzenia chłopskiego, przekraczający ogra-
niczenia zarówno szlachecko-ziemiańskiego, jak i stalinowskiego modelu opisu 
dworu ziemiańskiego. Ich proza podkreślała ambiwalentny, widmowy i roz-
chwiany ontologicznie charakter folwarku, który odpowiadał jego dwuznacz-
nemu statusowi w wyobraźni zbiorowej – z jednej strony jako źródła ucisku, 
a z drugiej – horyzontu aspiracji. Zaprezentowany w niniejszym omówieniu 
ogląd powojennych dziejów przemieszczeń społecznych proponuje rozluźnie-
nie związku między pamięcią o dworze ziemiańskim a tożsamością grupy bez-
pośrednio dotkniętej antyziemiańską polityką komunistycznych władz i spoj-
rzenie na mniej oczywiste miejsca artykulacji diagnoz stawianych powojennej 
rzeczywistości. Wydaje się, że wielokierunkowe ujęcie pamięci zbiorowej po 
drugiej wojnie światowej i włączenie w obszar refleksji o rewolucji lat 1944-
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1956 literackich wizji pisarzy chłopskich z piątej i szóstej dekady ubiegłego 
wieku może przyczynić się do lepszego zrozumienia źródeł wyparcia, a co za 
tym idzie, także do odzyskania pomijanych opowieści niezbędnych do wypra-
cowania nowych, alternatywnych wizji polskiej wspólnoty.
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Czas naśladujący wieczność. 
Przestrzenne obrazy czasu 
w twórczości Edwarda Stachury

AGATA STAROWNIK

Wprowadzenie

W badaniach nad dziełami Edwarda Stachury dominują dwa tematy badaw-
cze, wynikające co prawda z jego tekstów, ale wykrystalizowane jeszcze na 
gruncie krytyki literackiej pod wpływem legendy autora, którego życie i twór-
czość miały stanowić jedną, nierozerwalną całość – zgodnie z koncepcją życio-
pisania, sformułowaną przez Henryka Berezę (1984). Naukowcy zajmują się 
życiem psychicznym i drogą duchową bohatera-narratora1, pojawiającego się 
pod różnymi postaciami, na tyle do siebie podobnymi, że uzasadnione jest ich 
łączenie2 (Wójcik 1998; Szyngwelski 2003; Małczyńska 2014), oraz kwestiami 
metapoetyckimi, związanymi z postulatami przekroczenia literatury, wygłasza-
nymi w dziełach poety (Rutkowski 1987; Pachocki 2007).

1 A niekiedy zarazem autora – w przypadku badaczy opowiadających się za życiopisaniem 
lub jego dziedzictwem. W niniejszym artykule przyjmuje się, że twórczość Stachury można 
rozważać niezależnie od biografii i interesować się nią tylko jako ewentualnym argumen-
tem wspierającym. Jako argument główny zostanie przyjęty tekst, a w drugiej kolejności – 
tradycja.

2 Dariusz Pachocki zauważa, że osoby mówiące w kolejnych utworach wiąże postać 
„Głównego Narratora” (Pachocki 2007: 11; 13-14; 151; 161-169; 199; 202).
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O wiele mniej uwagi poświęcono głębokiej strukturze mitycznej twórczo-
ści Stachury, omówionej w odniesieniu do relacji mitu i jednostki, w kluczu 
psychologicznym czy psychoanalitycznym przez Szyngwelskiego (2003). Na-
tomiast praktycznie nierozpoznane pozostaje inne zagadnienie, mianowicie to, 
jak bohater buduje świat za pomocą mitów, jak widzi ów świat i siebie w nim. 
Mit wiąże się tu z poezją i relacją narrator – rzeczywistość przedstawiona. Spo-
śród zagadnień związanych z tą tematyką nieco bardziej zainteresowano się 
jedynie związkiem mitów i roli słowa u Stachury (Rutkowski: 227-236; Szyn-
gwelski 2003: 239-329).

Na zbadanie nadal więc czeka głęboka struktura mityczna dzieł Stachury, 
a wraz z nią – opowieść o świecie w nich ukazanym, przepełnionym święto-
ścią – Istotą, Sensem istnienia – i człowieku poszukującym tej świętości przez 
wnikliwą obserwację i poetycką refleksję nad swoim otoczeniem. 

Ważnym elementem struktury rzeczywistości jest u poety czas, stale od-
noszony do wieczności. Najbardziej interesujące jego obrazy można znaleźć 
w powieści Cała jaskrawość, „opowieści – rzece” Wszystko jest poezja i tomie 
opowiadań Się, choć warto interpretować te utwory w kontekście całej twór-
czości Stachury. Niniejszy rozdział poświęcono pewnej złożonej przestrzennej 
metaforze czasu, zawartej przede wszystkim w opowiadaniu Naprzód, niebie-
scy, której jednak nie sposób odczytać bez odwołania do kontekstu całości, jaką 
stanowi dorobek poety. W omawianym obrazie łączą się linearna i kolista wizja 
czasu, odnoszonego przez bohatera do wieczności.

Sacrum u Stachury

Poetycka refleksja nad czasem wiąże się u Stachury z poszukiwaniem i doświad-
czaniem przez bohatera sacrum, pełni bytu, istoty rzeczywistości (Eliade 1999: 
95-96; 113). Widzi on je – w pewnym uproszczeniu – jako obecne przede 
wszystkim w świecie doczesnym i bezosobowe. W ostatecznym rachunku po-
zostaje jednak niewyrażalne i niepojęte – przekracza bowiem ludzkie możli-
wości poznawcze, dlatego nie sposób o nim precyzyjnie opowiedzieć, pomimo 
jasności i intensywności jego doświadczania.

Osoba podejmująca się tego zadania musi zrezygnować z języka dyskur-
sywnego. Należy jednak zaznaczyć, że strukturę mityczną poeta nadbudowuje 
na wiedzy naukowej, przede wszystkim w ujęciu Newtonowskim – wykorzystuje 
zwłaszcza prawo powszechnego ciążenia i założenie jednorodności przestrzeni. 
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Korzysta też z fizyki Einsteina: teorii względności, w tym relatywistycznej kon-
cepcji czasu (skądinąd obecnej też w buddyzmie; Reanney 1998), koncepcji nie-
ograniczonego wszechświata, docenia rolę względności układu odniesień. 

Choć bohater orientuje się w odkryciach przyrodoznawców, zna i ceni 
dyskurs naukowy, zauważa jego niedoskonałość: „Ach, cudne manowce, coś 
czuję, że ten świat jest fantastycznie prosto poznawalny. Dlaczego naukowcy 
obrali tak niebezpieczną i, zdaje się, tak nieskończenie okrężną drogę?” (Sta-
chura 1984d: 215). Ponieważ abstrakcyjny i zawikłany system nie wyjaśnia 
tajemnicy życia, należy go traktować jako narzędzie pomocnicze, inspirację 
lub potwierdzenie prawd, dla których adekwatniejszy jest język sztuki. W opi-
sie Niewyrażalnego lepiej odwoływać się do ekspresji religijnej i artystycznej, 
często zresztą powiązanych ze sobą. Pozwalają one mówiącemu pełniej, trafniej 
i bardziej bezpośrednio opisać niewyrażalne sacrum oraz doświadczać go. Dla-
tego w tekstach Stachury istotną rolę odgrywa poetyka zaprzeczeń; wypełniają 
je paradoksy, żywe symbole, litanijne powtórzenia oraz paralelizmy i refreny, 
stające się zaklęciami czy modlitwami. Twórczość poety wpisuje się tym samym 
w starą tradycję europejskiej i dalekowschodniej teologii apofatycznej oraz eks-
presji mistycznej. To jedna z licznych literackich konstatacji niewystarczalności 
języka dyskursywnego, niezdolnego w pełni wyrazić bogactwa istnienia ani 
dotrzeć do istoty bytu. Większe możliwości od niego ma język sztuki, prze-
kraczający porządek logiki tak, jak metafizyczna Tajemnica przekracza ludzki 
rozum (Bolecki & Kuźma 1998).

Dlatego u Stachury żywioł artystyczny przeważa nad naukowym, a boha-
ter widzi elementy rzeczywistości poetycko i traktuje je jako równorzędnych 
partnerów, w czym zbliża się do sposobu odczuwania ludzi pierwotnych, ży-
jących w micie, pozostających w jedności ze światem i pierwotnym bezczasie 
(Juszczak 2014).

W swej opowieści o sacrum bohater wykorzystuje zarówno sformułowa-
nia pochodzące z różnych religii – chrześcijaństwa, religijnych kultur Indii czy 
Dalekiego Wschodu – oraz mitologii, jak i środki poetyckie. Odwołuje się do 
wspomnianej teologii negatywnej, liturgii mszy świętej, buddyjskiego pragnie-
nia zjednoczenia się ze światem czy symboliki oka słonecznego. Uosabia ele-
menty rzeczywistości, zwłaszcza przyrody, w której świętość konkretyzuje się 
wyjątkowo wyraźnie, i przedstawia je jako kogoś w rodzaju pogańskich bogów 
czy reprezentantów Niewyrażalnego albo braci – towarzyszy życia wiecznego 
wędrowca. W innych przypadkach rzeczy, choć nieożywione, wciąż odsyłają 
poza siebie i pozostają cenne.
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Różnorodność widzenia elementów świata, przenikanych przez sacrum, 
bierze się z wielości jego postaci i sposobów jawienia się człowiekowi. Świętość 
zespala poszczególne byty, sprawia, że granice między nimi stają się płynne. 
Uważny obserwator rzeczywistości czuje się zatem jej częścią i potrafi dostrzec 
nie zawsze oczywistą jedność i jednorodność kosmosu oraz analogię i podo-
bieństwo poszczególnych jego elementów.

Zarazem poszczególne części świata zachwycają różnorodnością, bogac-
twem, a swoim współgraniem dowodzą harmonii kosmosu. W ich pięknie 
i porządku przejawia się sacrum3, wyraźne również w odczuwaniu czasu, zwią-
zanego przede wszystkim z rytmem natury, wyznaczanym przez cykliczny bieg 
ciał niebieskich, wędrujących w przestrzeni kosmicznej i po nieboskłonie.

Niewyrażalne przejawia się nie tylko w harmonijnych ruchach obiektów 
astronomicznych, lecz także w równowadze przeciwieństw, pogodzonych przez 
przerastające je sacrum w myśl zasady coincindentia oppositorum (Eliade 1993: 
195-251). Podstawową opozycję stanowi tu para życie-śmierć, istotna również 
w mitach (Eliade 2009: 473-474), rozumiana zarówno dosłownie, jak i sym-
bolicznie. Wiąże się więc ze stanami fizycznymi człowieka, ale też z bytem 
i niebytem, istnieniem i nieistnieniem – z pełnią i poszukiwaniem tego, co 
najważniejsze. 

Bohater Stachury w różnych sposobach łączenia przeciwieństw zawsze 
opowiada się po stronie pozytywnej, czy to bezpośrednio, czy przez pochwałę 
świętości – pełni bytu, która zawiera w sobie nawet śmierć, cierpienie i zło, 
gdyż jest tak potężna, że bez szkody może zawierać własne zaprzeczenie. Życie, 
istnienie, porządek, prawda – choć przemienione, „naruszone”, o złożonej na-
turze – zawsze zwyciężają.

Sacrum i czasoprzestrzeń

Ponieważ w fizyce po Einsteinie, kształtującej myślenie dwudziestowiecznych 
twórców, czas i przestrzeń traktuje się łącznie, warto zastanowić się nad ich 
wspólnymi funkcjami w dziełach poety, przede wszystkim w odniesieniu do 
sacrum. Z jednej strony ich obraz wyrasta z naukowej wizji świata, z drugiej – 
ulega poetyckiemu przetworzeniu. Czasoprzestrzeń zarówno w poezji, jak 

3 Ma ono u Stachury również aspekt niepokojący, mniej jednak istotny w problemie czasu.
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i prozie Stachury wiąże się z żywiołem lirycznym, bardziej wyraża metafizyczną 
refleksję niż przedstawia ciąg zdarzeń. Stanowi element wielkiej artystycznej 
opowieści o Niewysłowionym i człowieku go poszukującym, współtworzy du-
chową biografię bohatera.

Jak słusznie stwierdził Bachtin: „Czasoprzestrzeń dzieła zawsze zawiera 
moment wartościujący” (Bachtin 1974: 307). Nie dziwi więc, że czas akcji 
poszczególnych tekstów Stachury ma wydźwięk symboliczny, wiąże się z sym-
boliką pór roku i pór dnia: na przykład w Całej jaskrawości późna jesień o nie-
typowo pięknej pogodzie oznacza chwilę wytchnienia w wiecznej wędrówce 
bohatera. Analogicznie sceneria powieści łączy się ze sielskim obrazem polskiej 
wsi, w której narrator cieszy się duchowym spokojem.

Sacrum u Stachury pochodzi z samego środka rzeczywistości dostępnej ludz-
kiemu poznaniu. Jest ona samowystarczalna. „W tym życiu tu, na powierzchni 
Ziemi, żyjąc wśród ludzi jest całkowite spełnienie” (Stachura 1984e: 54). W Mis-
sa pagana mówiący ostentacyjnie wychwala krainę „na dół od Edenu” (Stachura 
1984a: 186), rozumianą jako doczesność, kosmos astronomiczny, materialny. 
W pierwszej kolejności składa hołd trawie, usytuowanej w miejscu przeciw-
nym do siedziby Boga „na wysokościach”. Tym samym sprowadza metafizyczne 
„w górze” na dół, jednoczy sfery sacrum i profanum, ziemską i niebiańską, ducha 
i materii. Określa miejsce Kosmosu względem jego tradycyjnej mitologicznej 
i religijnej wizji: poniżej raju, ale też bez wzmianki o piekle.

Kosmos u Stachury w większości poetyckich obrazów jest ograniczony 
i skończony – w przeciwieństwie do ludzkiego ducha, który przekracza wszel-
kie ograniczenia. Przestrzeń ma kształt koła – znaku pełni. To uporządkowa-
na całość, zrozumiała, piękna harmonia, bezpieczna (głównie dzięki przyro-
dzie i szlachetnym jednostkom, świat ludzi bowiem podlega skażeniu złem). 
W każdym jej zakątku obowiązują te same, rozumne prawa, poświadczające 
jedność i podobieństwo jej elementów. Człowiek może swobodnie się po niej 
przemieszczać (przynajmniej metaforycznie), czuje się „u siebie” w każdym 
miejscu, jego domem jest całe uniwersum. Mityczne „w górze” i „na dole” 
złączyły się, a Pełnia czeka wszędzie, oczywiście widziana po ludzku: dostępna, 
zrozumiała, wszechobecna – ale też naznaczona tajemnicą cierpienia, niewyja-
śniająca wszystkiego, pozbawiona wszechmocy.

Zarazem przestrzeń, w której funkcjonuje bohater, ma wyraźnie okre-
ślony środek i granice. Centrum, jeśli nie rozlewa się poza siebie w posta-
ci promieni, to punkt martwy, od którego mówiący stara się oddalić, ale od 
którego nie może czy nie chce się oderwać w pełni. Magnetycznie ciągnie go 
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„ku krańcom, ku krawędziom, ku kresom, ku pograniczom, ku rubieżom, ku 
najdalej wysuniętym łukom, ku apheliom, ku straszliwym i cudnym manow-
com” (Stachura 1984b: 365; podobne wyrażenia – Stachura 1984b: 265; 342). 
Wyprawy w tym kierunku są jednak niebezpieczne i wyczerpujące, dlatego 
rozsądniej jest poruszać się blisko granic tak świata, jak swej indywidualności, 
ale wciąż w ich obrębie.

Jednocześnie w Stachurowym w kosmosie brak miejsc wyróżnionych 
(Stachura 1984b: 336; 342) – jak w fizyce Newtona, którego wizja nakłada 
się w dziełach poety na mityczną dychotomię centrum i peryferii. Dwa obrazy 
funkcjonują równolegle i wyrażają tę samą ideę: niechęć do nadmiernego sku-
pienia na jednym elemencie rzeczywistości, do uprzywilejowywania go kosz-
tem innych (Stachura 1984b: 213; 214; 215-216).

W poszukiwaniu wieczności

Zabieg mityzowania świata wynika w twórczości Stachury przede wszystkim 
z pragnienia, by ocalić istnienie, zwyciężyć śmierć i przemijanie. Ich pokonanie 
to zarazem pokonanie czy zatrzymanie czasu. W tym celu bohater poszukuje 
w nim podobieństw do wieczności, która w dziełach poety stanowi jeden z sy-
nonimów bądź imion sacrum, takich jak cała jaskrawość czy mgła. Ma też jego 
cechy: jednoczy przeciwieństwa, jest nieskończona, niepojęta, niewyrażalna, 
nieokreślona, nie ma końca ani początku, a jedynie środki. Nie można jej opu-
ścić, jest wszystkim – zawsze i wszędzie. Spotykają się w niej wszelkie elementy 
świata, dzięki czemu ma moc obracania cech w ich przeciwieństwa, a co za tym 
idzie – neutralizowania opozycji. Jedność łączy się z wielością, duch – z mate-
rią, szczęście – z cierpieniem, dobro – ze złem, życie – ze śmiercią.

Dlatego mówiący „uświęca” czas poszukiwaniem i doświadczaniem wiecz-
ności. Ceni go nie tyle dla niego samego, ile jako przypowieść o niej, widzianą 
na jej podobieństwo, jako drogę jej poznawania, przestrzeń, w której można 
jakoś jej doświadczać. Naprawdę istnieje tylko jeden czas: wieczysty, infinitus, 
czyli bezokolicznik, a po łacinie również nieskończony (Stachura 1984c: 18-19; 
Stachura 1984d: 128-129; 242). Tak o tym mówi narrator Całej jaskrawości:

Bo jak mogę przestać być, jeśli jestem. Jeśli był na przykład Józef Zelent – elektryk 
„wyrwany z gniazda jako orlę przez prąd” jak głosi jego cmentarny nagrobek, jeśli 
on był, to czy to znaczy, że go nie ma? On jest. Był, jest i będzie. […] Albo inni bez 
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rodzinnych marmurowych grobowców, bez krzyża prostego, bez pomników, sarko-
fagów, piramid, mauzoleów, wszyscy, wszyscy, którzy byli. Przestało bić im serce, ale 
oni są. Bo byli. Być, do nich się stosuje. Zapomniał ten albo ci, którzy wymyślili 
czasy proste i czasy złożone: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, fu-
turum I, futurum II i inne czasy złożone, zapomnieli oni, którzy byli, więc są i będą, 
zapomnieli o jednym czasie wieczystym, infinitus. Który odmienia się tak: ja być, ty 
być, on być, my być, wy być, oni być (Stachura 1984c: 18-19).

O ile zatem życie jest „bezsilne” wobec śmierci (każdy musi umrzeć), 
o tyle również ona jest bezsilna wobec życia (każdy kiedyś [podkreślenie – 
A.S.] żył i nic tego nie unieważnia). Bohater stwierdza: „[…] fakt jak życie 
jest nieodtwarzalny, nieodwracalny, niepowtarzalny. I zarazem, o, cudowności, 
nieprzemijalny!” (Stachura 1984e: 38). Liczy się samo zaistnienie, nie jego 
umiejscowienie w historii, granice czasowe, długość trwania ani tym bardziej 
obecna sytuacja, która jest względna, zmienna i znaczy niewiele wobec potęgi 
samego faktu życia. W jej perspektywie koniec nie istnieje i zanika różnica 
między bytem i niebytem, „idzie o śmierć i życie razem wzięte i balansującą 
między nimi wieczność” (Stachura 1984c: 92).

Podobieństwo czasu do wieczności bohater wyraża przez połączenie jego 
dwóch tradycyjnych wyobrażeń: figury „wiecznego” koła i „przemijającej” linii, 
wyrastających z odmiennych sposobów jego pojmowania i z różnych tradycji 
metafizycznych czy religijnych. W myśl zasady coincindentia oppositorum w Sta-
churowym sacrum godzą się więc również „przeciwne” sobie koncepcje czasu.

Cykliczność

Motyw koła  – zwłaszcza jako figura ruchu obrotowego i obiegowego, znak 
rytmu i trwałości – współtworzy u Stachury mityczną strukturę czasu i prze-
strzeni oraz pozwala określić w niej miejsce człowieka. Choć może oznaczać 
zamknięcie i błędne krążenie, w odniesieniu do czasu wyraża przede wszystkim 
pochwałę harmonii świata i potęgi życia.

Te ostatnie silnie wiążą się z cyklicznością, która pozwala zgodzić prze-
ciwieństwa i jest modelem wieczności, gdyż dzięki powtarzalności rytmu, 
zmienność zyskuje element stałości, a chwile nieodwracalnie minione w linio-
wym ujęciu czasu okazują się stale powracać, uobecniać i jednoczyć w wiecz-
nym Teraz. W ten sposób zwyciężają śmierć, stającą się z definitywnego końca 
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ledwie jedną z faz cyklu, opierają się przemijaniu, utwierdzają i rozgłaszają moc 
życia, a przez to kierują ku Niewyrażalnemu.

Powtarzalność przyrody zachwyca bohatera, zadziwionego i oczarowa-
nego przez pory roku i pory doby, które dokładnie wylicza: „ranek poranek 
przedpołudnie południe zmierzch wieczór-junior wieczór-senior północ noc-
ne popołudnie przedświtanie świtanie” (Stachura 1984b: 360). Są zawsze ta-
kie same i zarazem za każdym razem nowe, a każda z nich – niepowtarzalna. 
Dlatego nie tylko pojawiają się kolejno w cyklu, lecz także gromadzą się we 
wciąż rosnącym zbiorze unikalnych fenomenów. Wymieniają się i narastają, 
powracają za każdym razem nieco inne, co narrator wyraża również poprzez 
sposób mówienia. Rozbudowuje wyliczenie o inne elementy świata, przedłu-
żające rytmy natury i zarazem wpisane w ich ramę. Przeplata rozwijającą się 
myśl powtórzeniami, spośród których część ma dłuższy drugi człon („odwrot-
nie, bardzo odwrotnie”, „ja sam, ja w tym wszystkim”; Stachura 1984b: 360), 
a także stosuje paralelizm składniowy, z zasady stanowiący stałą ramę dla na-
rastającej wypowiedzi. W wyliczeniu cykliczność świata zostaje odkształcona 
przez niepowtarzalność, wpisującą się w linearne widzenie czasu.

Do najwyrazistszych przejawów dobroczynnej potęgi rytmu należą obro-
ty ciał niebieskich (zwłaszcza ruch obrotowy Ziemi), wyznaczające pory roku 
i doby, z naciskiem na te drugie, na czele z życiodajnym porankiem, który 
dzięki swym codziennym powrotom pozostaje stale obecny w świadomości 
bohatera. „Takie są układy harmoniczne. Tam noc połyka teatry, tu, po tej 
stronie planety, wstaje dzień” (Stachura 1984b: 235). W kontekście całości ży-
cie zawsze zwycięża, gdyż w którejś jej części wschodzi słońce i świat się budzi. 
Gdy doświadcza tego narrator, nic więcej mu nie trzeba, gdyż śmierć została po 
raz kolejny zwyciężona. Niebezpieczeństwa zbliżającej się nocy koi zaś (prócz 
gwiazd i księżyca) myśl, że w innym punkcie globu nastaje właśnie kres mroku. 
Zachód słońca nie umniejsza więc mocy władcy nieba, okazuje się końcem 
pozornym, „bo Słońce nie zachodzi przecież nigdy, tyle się przynajmniej po-
winno wiedzieć z astronomii” (Stachura 1984d: 259).

Zachód słońca nie tylko nie oznacza końca, lecz także staje się znakiem 
wieczności w San Luis Potosí: obserwowane zjawisko narrator odnosi do przy-
szłego, jutrzejszego, które będzie towarzyszyło umówionemu spotkaniu. Te 
dwa momenty dzieli „jeden pełny obrót planety wokół własnej osi” (Stachura 
1984b: 378). W jego trakcie po raz kolejny zaktualizuje się pełnia istnienia, 
wydarzy się „wszystko: noc i dzień, lawina-larum i gloria-lawina, śmierć i naro-
dziny. I wieczystość pomiędzy nimi” (Stachura 1984b: 378). Mówiący używa 
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określeń odnoszących się zarówno do człowieka, jak i do przyrody – ich losy 
są złączone i analogiczne: równie doniosłe i ostateczne ze względu na nieod-
wracalność umierania i niezniszczalność odrodzenia, oglądane z perspekty-
wy wieczności.

Naprzód promieniście

W myśl zasady jedności kosmosu, człowieka można porównać do ciał niebie-
skich. Bohater zaznacza swą zażyłość z nimi oraz ich związek, pokrewieństwo 
czy nawet tożsamość z ludźmi: „Byliśmy słońcem, nic do tego nie doszło” (Sta-
chura 1984b: 380; 381; 385; podobne wyrażenia – Stachura 1984a: 264; Sta-
chura 1984d: 123-124; 182; 184; 185; 217 Stachura 1984e: 350; 390), „My 
też gwiazdy. Chude gwiazdy. Nie pierwszej wielkości jak Rigel, Betelgeuza, 
Deneb, Antares, Kłos, Capella czy Aldebaran. Ale jednak. My też gwiazdy, 
mówię” (Stachura 1984c: 29).

Skoro człowiek jest ciałem niebieskim, nie dziwi, że jego ruch również 
może wyznaczać czas. Jego upływ odzwierciedla doświadczający go bohater, 
który przemierza czasoprzestrzeń, a zarazem, mierząc się z jej wyzwaniami, od-
bywa wędrówki duchowe, poszukuje istoty bytu. W ten sposób może niejako 
zapanować nad przemijaniem, uregulować bieg rzeki czasu tak, by nadać mu 
trwałość (nieco paradoksalną, bo opartą na dynamice), by bardziej przypomi-
nał ocean wieczności. Już sam fakt ruchu mówiącego oznacza życie i stanowi 
jeden z najprostszych i najnaturalniejszych, a przez to najdobitniejszych, spo-
sobów sprzeciwu wobec śmierci, zwłaszcza tej duchowej. 

W wypadku człowieka – wiecznego wędrowca, wciąż podążającego przed 
siebie – wyraźniejszy wydaje się jednak aspekt linearny czasu, choć nie wolno 
zapominać o jego połączeniu z kolistością, która odkształca tor ruchu: bohater 
nie porusza się po prostu prostoliniowo. Za wzorcowy uważa bowiem ruch „na-
przód promieniście”, który staje się zasadą postępowania. W planie dosłownym 
droga przed siebie wiąże się z realizacją motywu życia-wędrówki, w planie meta-
forycznym oznacza poszukiwania istoty bytu. Należy do kręgu obrazów i haseł 
wyrażających niezłomną postawę człowieka, niestrudzenie dążącego ku sensowi 
i dobru wbrew zwątpieniu, złu i cierpieniu, nieugięcie broniącego światła i wal-
czącego z siłami ciemności. „Bo nie ma cofanki. Bo dla nas kierunek ruchu jest 
jeden: naprzód. Bardzo możliwe, że po kole, elipsie, czy śrubowej spirali – ale 
naprzód. I, o ile możności, promieniście” (Stachura 1984b: 339). Ruch naprzód 
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bohater zespala z promienistością: „właściwie jest to jeden kierunek: promieni-
ście do przodu” (Stachura 1984e: 389). Jego przykładem jest gwiazda, która stale 
wędruje po nieboskłonie, rozsyła światło na wszystkie strony i przez to niejako 
powiela ruch naprzód. Zarazem jest kulturowym symbolem światła i dobra oraz 
ma wymowny – doskonały – kulisty kształt, dodatkowo rozszerzony przez pro-
mienie. 

Człowiek ma się upodobnić do ciała niebieskiego: zawsze iść, nie zatrzy-
mywać się, nie cofać i rozdawać miłość, jasność, ciepło, życie. W działaniu tym 
ma mieć naturalność, stałość i siłę praw przyrody, oczywistych, zapewniających 
istnienie i niemożliwych do naruszenia. Nie wolno „dać się pognębić” (Stachu-
ra 1984a: 238; Stachura 1984b: 294; 418). Należy zawsze iść, kierować się ku 
światłu, ku Słońcu, niezależnie od obrotu koła fortuny, które raz wynosi czło-
wieka, raz spycha go w dół (Stachura 1984a: 262-263; 268). „Dokąd idę? Do 
Słońca. To chyba jasne” (Stachura 1984d: 232), jasne dosłownie i w przenośni. 
Dzienna gwiazda wyznacza cel, a także motywuje, by do niego dążyć, zwłasz-
cza gdy pokonuje mrok, wychodząc zza chmur lub o poranku: „pokazało się 
Słońce, i naprzód. Naprzód” (Stachura 1984b: 363). Oczywiście takie myśle-
nie o słońcu wpisuje się też w tradycyjną metaforykę – jest ono kulturowym 
znakiem światła i dobra, mitycznym dawcą życia, a także wiąże się z faktem 
naukowym o niemałym potencjale symbolicznym – ciało niebieskie stanowi 
centrum Układu Słonecznego i umożliwia życie na Ziemi. 

Choć obraz drogi ku słońcu dotyczy przede wszystkim ducha, przekłada 
się również na cielesność bohatera, rzeczywiście stale wędrującego, również do-
słownie: ku wschodzącej dziennej gwieździe lub w kierunku jej ruchu, ku za-
chodowi. Na przykład narrator Rorat relacjonuje: „Co do mnie, szedłem wolno 
na wschód w stronę łuny rosnącej i mleczarni, gdzie można było i trzeba było 
napić się mleka na początek dnia” (Stachura 1984b: 235; podobne wyraże-
nie – Stachura 1984b: 236). Cel na niebie łączy się z celem na ziemi dosłownie 
i w przenośni. Jutrzenka świeci nisko nad horyzontem, niczym jeden z ziem-
skich obiektów na nim widocznych, a przez to wydaje się znajdować względnie 
blisko, tak jak ulica czy budynki i można ją zrównać z mleczarnią. Natomiast 
w wymiarze symbolicznym sfery „w górze” i „na dole” trwają w pierwotnej jed-
ności, jeszcze nierozdzielone w akcie stworzenia. Z kolei śniadanie w mleczarni 
zapowiada się jako mała uczta ku czci nowego dnia. Bohater narodził się wraz 
z nim i zamierza skosztować pokarmu niemowląt. Wyraża także szacunek wo-
bec istnienia i spełnia obowiązek, gdyż podtrzymuje swe życie i tak umożliwia 
jego kontemplację w sobie i w świecie.
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Spirala

Czas dla wędrującego naprzód biegnie cyklicznie, ale – jak już wiadomo – nie 
ściśle po okręgu. Bohater idzie przez życie i czasoprzestrzeń „po kole czy po 
elipsie, czy śrubowej spirali” (Stachura 1984b: 339). Widzi siebie jako obiekt 
na poruszającej się planecie. Okrąża jej oś po kole, centralną gwiazdę zaś – po 
elipsie. Porusza się więc po torze mniej lub bardziej zakrzywionym, a prócz 
tego przemieszcza się naprzód w swej wiecznej wędrówce, co ostatecznie daje 
ruch śrubowy, wypadkową ruchu obrotowego i prostoliniowego, cykliczności 
i linearności czy niepowtarzalności, tak w świecie fizycznym, jak duchowym.

Jak się zdaje, o tym samym ruchu mówi narrator w San Luis Potosí, wyraźnie 
w odniesieniu do rzeczywistego ruchu Ziemi: „stał oparty o Ziemię wirującą wo-
kół Słońca ruchem śrubowym z szybkością ponad stu tysięcy kilometrów na go-
dzinę” (Stachura 1984b: 369). Podana prędkość pozwala sądzić, że chodzi o ruch 
obiegowy Ziemi (Kulikowski 1976: 404), a jego tor – że nałożono nań inny 
ruch. Brak tu konsekwencji: mówiący uwzględnia zmianę toru, ale nie zmianę 
prędkości. Zapewne chodzi o ruch obrotowy, choć jego połączenie z obiegowym 
nie daje ściśle ruchu śrubowego (Encyklopedia.pwn 2018), w którym oś ruchu 
obrotowego powinna być równoległa do wektora ruchu naprzód, podczas gdy oś 
Ziemi jest bardziej prostopadła niż równoległa względem orbity4. Ponadto jest to 
nałożenie ruchu obrotowego i prostoliniowego, nie – jak w wypadku błękitnej 
planety – obrotowego i po torze zbliżonym okręgu.

Mimo nieścisłości, ruch obrotowy wydaje się tu wytłumaczeniem bez-
piecznym ze względu na jego rolę w twórczości Stachury oraz bezpośrednie 
znaczenie dla człowieka, który odczuwa go w postaci pór dnia. Co więcej, 
jeśli wziąć pod uwagę nie przyrodoznawczą ścisłość, lecz wymiar metaforyczny, 
osoba na Ziemi porusza się ruchem śrubowym, gdyż wraz z planetą obraca się 
i podąża przed siebie po orbicie. Bohater jest tak mały ciałem, że może się to 
wydać ruchem prostoliniowym, a tak wielki duchem, że idzie spiralnie na-
przód, co prawda cyklicznie zbaczając w swej wiecznej niespokojności, ale nie 
cofając się – choć w rzeczywistości czyni to wraz z miejscem na powierzchni 
Ziemi, w którym się znajduje.

Bohater Stachury włącza się w ruch kolisty nie tylko jako mieszkaniec 
Ziemi, lecz także na jej podobieństwo, jako jej miniatura. „Tak więc wirowa-

4 Kąt nachylenia osi Ziemi względem orbity wynosi bowiem 66°33’.
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łem. Inni się zmieniali, ja się nie zmieniałem. Zmieniały się pory dnia, poranek, 
południe, po nim, wieczór, nocne popołudnie, przedświt dziewiczy, znowu 
poranek, południe, po nim, wieczór, nocne popołudnie, przedświt dziewiczy, 
zmieniały się pory dnia, ja się nie zmieniałem” (Stachura 1984b: 244). Nar-
rator wylicza je podobnie jak w San Luis Potosí, i to dwukrotnie, gdyż mowa 
o „czterdziestu, pięćdziesięciu godzinach” unikania snu, jak wiadomo – brata 
śmierci, czyli o mniej więcej dwóch dobach. Powtórzenie cyklu „odbywa się” 
w wypowiedzi, uobecnia się nie tylko w treści, lecz także w formie. Mówiący 
odnosi rytm czasu do kolistego ruchu wskazówek zegara: „Dwa pełne koła 
zegar wyczyniał, […] a ja nie przymykałem powiek” (Stachura 1984b: 244), 
co dotyczy zarówno zamknięcia oczu przez zasypiającego, jak i wyrzeczenia 
się na czas snu świadomości oraz uczestnictwa w życiu. Mówiący podkreśla 
wewnętrzną zmienność cyklu czasu, ukazywanego i naśladowanego przez sam 
zegar. Przejawia się ona w „zmianach dekoracji”: prócz pór doby w stanach po-
gody i zmieniających źródłach światła dla ludzi (Słońce wymienia się ze sztucz-
nym oświetleniem).

Metaforą czasu czy raczej zmieniającej się czasoprzestrzeni świata, mówiący 
czyni również rzekę, silnie związaną z linearnym ujęciem czasu, w której płynie 
człowiek i inne byty. Zmęczony długim czuwaniem, pada „na jakieś płynące 
w rzece obok mnie łóżko, fotel, leżankę, materace, składane łóżko, ławkę, trzy ta-
borety albo blat stołu, których nie miałem sił już mijać” (Stachura 1984b: 244). 
Również tu współwystępują wizje linearna i kolista, choć nie pojawia się jeszcze 
wyraźny sygnał ich zespolenia, tak bliskiego Michałowi Kątnemu.

Względność ruchu czasu

Cykliczność przyrody wiąże się z wędrówką ciał niebieskich w przestrzeni 
kosmicznej i po nieboskłonie, co znajduje rozwinięcie w Naprzód, niebiescy, 
w którym narrator snuje refleksje o czasie w odwołaniu do zjawiska względno-
ści ruchu: „minęło już dwadzieścia lat, nie, nie minęło, nie minęło; przesunęło 
się wszystko o dwadzieścia lat” (Stachura 1984b: 338). Przeszłość nie odchodzi 
w niebyt – to jedynie człowiek w ruchu promieniście naprzód przemieszcza 
się względem niej. Biegnie on, nie czas, który okazuje się stały i przeistacza 
w jeden wielki układ odniesień, zbierający wszystkie chwile, czym przypomina 
nieco wieczność. Różni się od niej relacją do człowieka: ona – jako Pełnia – 
jednoczy i uobecnia wszystko naraz i na równi, istnieje niezależnie od ludzi, 
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przerasta ich kategorie, odczuwa się ją jako oczywistą i konkretną. Czas zaś 
stanowi zbiór potencjalny, którego trzy najważniejsze elementy (przeszłość, te-
raźniejszość, przyszłość) uobecniają się w różny sposób i w rozmaitym stopniu, 
a stałość ukazuje się dopiero po przeprowadzeniu stosownego rozumowania. 
W oczach bohatera czas naśladuje więc pod pewnymi względami wieczność, 
ale tylko częściowo, mniej doskonale.

Za najbliższą jej mówiący uważa teraźniejszość: każdy moment to na-
miastka, a po części też miniatura Pełni, niepowtarzalna, pierwsza i ostatnia, 
zawierająca w sobie całe życie. W każdej świat zaczyna się od nowa, każda 
potwierdza moc istnienia, równie świeża i cenna, kolejny prezent od losu. By 
przyjąć z szacunkiem dar chwili obecnej, należy poruszać się odpowiedzialnie – 
naturalnie, we właściwym tempie, bez zapatrzenia w przeszłość, opóźniania, 
„cofanki”, zatrzymywania się, prób powrotu do minionych zdarzeń, „w każdej 
próbie powtórzenia czegoś jest coś niedelikatnego. I jest coś nieprawdziwego, 
bo prawdziwość jest niepowtarzalna. Jest jednorazowa” (Stachura 1984b: 340). 
Trzeba zaakceptować ostateczność danej chwili, nacieszyć się nią i wykorzystać 
możliwie najintensywniej, a potem spokojnie, bez próżnego żalu zająć się ko-
lejną. Nie można przedkładać jednej nad drugą, gdyż wszystkie zasługują na 
równą uwagę i zachwyt.

Akceptacja ruchu to nie akceptacja przemijania. Niepowtarzalność nie 
oznacza ulotności, lecz przeciwnie: pozwala zobaczyć w upływie czasu trwanie. 
Choć bowiem człowiek nie tęskni, nie wspomina, nie pamięta; „To tamten czas 
pamięta. […] tamten pamiętający czas […] przyskakuje do nas i przeskakuje 
przez nas, i staje przed nami, w przodzie, jak latarnia i nam – idącym naprzód, 
żeglującym naprzód – ta latarnia drogę trochę oświetla” (Stachura 1984b: 347). 
Przeszłość nie ginie, nie traci się jej. Istnieje obiektywnie jako fakt, który się 
zdarzył, co bohater nazywa pamiętaniem przez czas – jak można się domyślać – 
trwalszym od zawodnej ludzkiej pamięci. Bytuje w teraźniejszości i przyszłości 
jako zdobyte doświadczenie, ułatwiające podróż i dodające otuchy. 

Podsumowanie

Myślenie o czasie w twórczości Stachury opiera się na zasadzie „dosłownie 
i w przenośni”: upływowi czasu odpowiada ruch fizyczny człowieka, który 
odczuwa go i rozważa. Wpisuje się to w podstawową cechę wyobraźni mi-
tycznej Stachury, który wykorzystuje naukę, by zbudować poetycko-mityczną 
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opowieść o świecie, nadaje symboliczne znaczenie faktom naukowym, zdarze-
niom, elementom świata, łączy myślenie mitologiczne, doświadczenie potocz-
ne i wiedzę przyrodoznawczą. 

Zwornikiem czasoprzestrzeni u Stachury jest wiecznie wędrujący bohater, 
którego biografia – zwłaszcza dzieje jego metafizycznych poszukiwań – spaja 
różne momenty i miejsca (Bachtin 1974: 306), podobnie jak wieczność. Jego 
życie w pewien sposób ją przypomina, tym bardziej że staje się polem jej po-
szukiwania i doświadczania. Uobecnia się ona przede wszystkim w człowieku 
świadomym swego istnienia, kontemplującym tu i teraz. Czas naśladuje ją – 
zgodnie z tradycją Timaiosa Platona – a zarazem „[…] pełni swoistą funkcję 
stabilizującą dla świadomości w ramie świata” (Olbromski 2005: 29), podob-
nie jak u Husserla. Bohater Stachury godzi więc kategorie filozofii współcze-
snej i tradycyjnej, zakłada istnienie absolutu i obiektywnej miary rzeczywisto-
ści, ale też pamięta, że czas silnie wiąże się z egzystencjalnym doświadczeniem 
jednostki. W jego myśleniu łączą się więc elementy subiektywny i obiektywny, 
w myśl zasady coincindentia oppositorum.

Działa tu też zasada jedności kosmosu: czas regulują zarówno bieg ciał 
niebieskich, jak i myśl człowieka podobnego im i wraz z nimi współtworzącego 
harmonijny wszechświat, walczącego w imię życia i bytu ze śmiercią i nieby-
tem. Bohater wykorzystuje do tego czas, który – z definicji związany z prze-
mijaniem i śmiercią – u Stachury służy ocaleniu trwałości oraz istnienia, ma 
wartość przede wszystkim jako pole do naśladowania i doświadczania wiecz-
ności, która go uświęca.



425Czas naśladujący wieczność. Przestrzenne obrazy czasu w twórczości Edwarda Stachury

Źródła cytowań

Bachtin, Michaił M. (1974), ‘Czas i przestrzeń w powieści’, Pamiętnik Lite-
racki: 65/4, ss. 273-311.

Bereza, Henryk (1984), ‘Życiopisanie’, w: Edward Stachura, Fabula rasa. 
Z wypowiedzi rozproszonych, Krzysztof Rutkowski (red.), Warszawa: Czy-
telnik.

Bolecki, Włodzimierz, Kuźma Erazm, red. (1998), Literatura wobec niewy-
rażalnego, Warszawa: IBL PAN.

Eliade, Mircea (1993), Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór i wstęp 
Marcin Czerwiński, przekł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: PIW.

Eliade, Mircea (1999), Sacrum i profanum. O istocie religijności, przekł. Ro-
bert Reszke, Warszawa: KR.

Eliade, Mircea (2009), Traktat o historii religii, oprac. Bogdan Kupis, przekł. 
Jan Wierusz Kowalski, Warszawa: Aletheia.

Encyklopedia.pwn.pl (2018), ‘Śrubowy ruch’, online: http://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/;3984346, [dostęp: 18.01.2018].

Juszczak, Wiesław (2014), Poeta i mit, Wołowiec: Czarne.
Kulikowski, Piotr Grigojewicz (1976), Poradnik miłośnika astronomii, 

przekł. Jerzy Keiner, Warszawa: PWN.
Małczyńska, Anna (2014), Z padłych wstawanie. O melancholii w pisarstwie 

Edwarda Stachury, Kraków: Nomos. 
Pachocki, Dariusz (2007), Stachura totalny, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Reanney, Darryl (1998), ‘Śmierć wieczności. Przyszłość ludzkiego umysłu’, 

CyberSangha: 1, online: http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.
php?id=39, [dostęp: 18.01.2018].

Rutkowski, Krzysztof (1987), Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” 
Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Bydgoszcz: Pomorze.

Olbromski, Cezary Józef (2005), Kategoria „teraz” we współczesnej fenome-
nologii czasu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Stachura, Edward (1984a), Wiesze, poematy, piosenki, przekłady, Ziemowit 
Fedecki (red.), Warszawa: Czytelnik.

Stachura, Edward (1984b), Opowiadania, Henryk Bereza (red.), Warszawa: 
Czytelnik.

Stachura, Edward (1984c), Powieści, Henryk Bereza (red.), Warszawa: Czy-
telnik.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3984346
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3984346
http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.php?id=39
http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.php?id=39


426 Agata Starownik

Stachura, Edward (1984d), Wszystko jest poezja. Opowieść – rzeka, Krzysztof 
Rutkowski (red.), Warszawa: Czytelnik.

Stachura, Edward (1984e), Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, Krzysz-
tof Rutkowski (red.), Warszawa: Czytelnik.

Szyngwelski, Waldemar (2003), Sobowtór w labiryncie. Proza artystyczna 
Edwarda Stachury, Warszawa: Rytm.

Wójcik, Mirosław (1998), Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Sta-
chury w kontekście buddyzmu zen, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. Jana Kochanowskiego.



Odzyskane z niepamięci. Żeby nie było śladów… 
Cezarego Łazarewicza i reportażowy zwrot 
w kierunku rekonstrukcji

EDYTA ŻYREK-HORODYSKA

Niniejszy rozdział jest próbą podjęcia namysłu nad współczesnym reportażem, 
którego autorzy w ostatnich latach ze szczególnym zainteresowaniem zwracają 
się w kierunku tematów historycznych. Tego rodzaju teksty realizują dzienni-
karski postulat aktualności w odniesieniu do wydarzeń minionych, lecz stale 
obecnych w dyskursie publicznym. Ogniskują się wokół zagadnień istotnych 
z punktu widzenia społecznej bądź indywidualnej pamięci, a jednocześnie 
z rozmaitych względów z tej pamięci usuwanych. Problem ten powraca mię-
dzy innymi w książce Cezarego Łazarewicza pod tytułem Żeby nie było śladów. 
Sprawa Grzegorza Przemyka (2016), wpisującej się w nurt tekstów reportażo-
wych pisanych z perspektywy dziennikarza jako rekonstruktora zdarzeń. War-
to zastanowić się nad przyczynami stale wzrastającej popularności tej optyki 
w konstruowaniu tekstów publicystycznych, jak również przeanalizować spo-
soby jej sfunkcjonalizowania w pracy wspomnianego reportera.

Jak zauważa Magdalena Horodecka, „reportaż jawi się czasem zbyt wąsko, 
jako zapis bieżących zdarzeń, a tym samym – jako świadectwo teraźniejszości. 
Tymczasem już najdawniejsze realizacje gatunku ujawniają intencję memo-
ratywną” (Horodecka 2017: 179). Mający na celu utrwalenie pracy pamięci 
reportaż rekonstruowany stawia przed dziennikarzem szereg wyzwań. Jednym 
z nich jest opisana przez Krzysztofa Kąkolewskiego „transformacja faktu fizycz-
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nego w fakt przedstawiony czytelnikowi” (Kąkolewski 1966: 96), zakładająca 
z jednej strony referencjalny wymiar tekstu reportażowego, z drugiej zaś jego 
silne uzależnienie od wybiórczego charakteru ludzkich wspomnień. Oparta 
na analizie dokumentów historycznych, wycinków prasowych i wypowiedzi 
świadków praca reportera przypomina zdecydowanie bardziej aktywność na-
ukowca aniżeli artysty słowa. W znacznej mierze wpisuje się ona w model 
dziennikarstwa śledczego, w którym na podstawie rozmaitych poszlak piszący 
stara się odtworzyć rzeczywisty przebieg zdarzeń. W świetle powyższych usta-
leń istotne staje się postawienie pytania o możliwość zaklasyfikowania repor-
tażu opartego na rekonstrukcji do kategorii reportażu literackiego, starającego 
się przedstawić zgromadzone fakty w quasi-artystycznej formie (Żyrek-Horo-
dyska 2017).

Łazarewicz: reporter-rekonstruktor 

Urodzony w 1966 roku Cezary Łazarewicz przynależy do tej samej generacji 
reporterów, co Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł czy Wojciech Jagielski 
i – analogicznie jak wymienieni tu autorzy – swe teksty publikuje nie tylko 
w prasie drukowanej, ale jest także twórcą kilku ważnych książek reporter-
skich. Jego dorobek istotnie jednak wyróżnia się na tle prac wspomnianych 
wyżej reporterów ze względu na zainteresowanie dziennikarza zagadnieniami 
historycznymi. Tematyka książek reportażowych Łazarewicza koncentruje się 
wokół przełomowych wydarzeń dwudziestego stulecia oraz postaci, których lo-
sami interesowała się ówczesna prasa i jej czytelnicy: Elegancki morderca (2015) 
to historia powojennego seryjnego zabójcy Władysława Mazurkiewicza, Żeby 
nie było śladów… (2016) opowiada o losach maturzysty Grzegorza Przemyka, 
Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej (2018) jest próbą rozwikłania najbar-
dziej bodaj tajemniczej zbrodni dwudziestolecia międzywojennego, zaś napisa-
na wraz z Ewą Winnicką książka 1968. Czasy nadchodzą nowe (2018) przynosi 
omówienie społecznych, politycznych i obyczajowych przemian obserwowa-
nych w Polsce w drugiej połowie lat sześćdziesiątych.

Reportaże Łazarewicza pokazują, że pamięć zbiorowa jest efektem połą-
czenia różnych praktyk społecznych, takich jak upamiętnianie, wspominanie, 
formowanie określonej wizji przeszłości (Olick 2007: 10). Dziennikarz staje się 
wnikliwym krytykiem, badaczem oraz interpretatorem kultury pamięci, sku-
piając swą uwagę nie tylko na wydarzeniach historycznych, lecz także na mno-
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gości rozmaitych narracji starających się je upamiętnić. Dlatego jego reporta-
że często uzupełnione zostają o liczne dokumenty epoki, publikacje prasowe, 
zapisy przemówień polityków, oficjalne raporty i wypowiedzi bezpośrednich 
świadków bądź ich potomków. Tak szerokie podejście do źródeł dziennikar-
skich Łazarewicz wyjaśnił w jednym z wywiadów dla magazynu „Press”. Na 
pytanie Andrzeja Skworza, czy woli pracę w bibliotece czy rozmowy z ludźmi, 
reporter odpowiedział: „Wolę biblioteki. Dwadzieścia lat temu byłem pewien, 
że pamięć ludzka jest najważniejsza, a dziś widzę, jak jest zawodna, bo ludzie 
o tych samych wydarzeniach mówią zupełnie co innego, niż mówili dwadzie-
ścia lat temu” (Skworz 2016: par. 51).

Charakteryzując pracę reporterów, Hanna Krall w rozmowie z Markiem 
Edelmanem stwierdziła: „przecież nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu” 
(Krall 2001: 65).Wydaje się, iż sformułowanie to w istotny sposób korespon-
duje z motywacjami przyświecającymi pracy Łazarewicza, spoglądającego na 
historyczne zawirowania z punktu widzenia ich realnego wpływu na życie 
jednostki. Intencją reportera jest przede wszystkim wydobycie ze społecznej 
niepamięci postaci i wydarzeń, które – jak warszawski maturzysta Grzegorz 
Przemyk – za sprawą zmieniającej się sytuacji politycznej zostały tam zepchnię-
te. W przeprowadzonym dla „Newsweeka” wywiadzie, udzielonym Hubertowi 
Orzechowskiemu, Łazarewicz zauważa:

Przemyk stał się klipem w telewizji i pojawia się raz w roku. Widzimy jego twarz, 
postać, zbliżenia na plac Zamkowy, dawny komisariat na Jezuickiej, zdjęcia z pogrze-
bu, do tego dodaje się jeszcze archiwalia z okresu stanu wojennego, demonstracji, 
akcji milicyjnych. […] Podczas prac nad książką wiele osób mówiło, że nikt jej nie 
przeczyta, bo to historia dawno opowiedziana. Uważałem, że jest wręcz odwrot-
nie, że dopiero trzeba ją napisać, dotrzeć do bohaterów wydarzeń, przedstawić ich 
w kontekście historycznym, i co bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze dzisiaj, oddać 
ludzkie emocje tego czasu, bo ta tragedia głęboko wstrząsnęła całą Polską (Orze-
chowski 2017).

Na tle publikowanych w ostatnich latach w Polsce reportaży literackich 
książka Żeby nie było śladów… wyróżnia się przede wszystkim sposobem pro-
wadzenia dziennikarskiej narracji. Reporter, chcąc usytuować swą opowieść 
w zdecydowanie szerszym (niż czynią to media elektroniczne) kontekście, 
odgrywa w niej rolę rekonstruktora zdarzeń, który odtwarza fakty na bazie 
dostępnych dokumentów oraz wspomnień świadków. Ta podwójna optyka, 
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łącząca w sobie pamięć i historię, jest jednym z elementów odróżniających 
tekst Łazarewicza od naukowych opracowań poświęconych najnowszym wy-
darzeniom z dziejów Polski. 

Reportażowy zwrot w kierunku rekonstrukcji

Kazimierz Wolny-Zmorzyński wyodrębnił cztery perspektywy występujące we 
współczesnym reportażu (Wolny-Zmorzyński 2004: 50-62). Obok dziennika-
rza-rekonstruktora, którego oś zainteresowań koncentruje się wokół zdarzeń 
minionych, badacz wymienia także figurę uczestnika, słuchacza oraz świadka. 
Pierwsza ze wspomnianych perspektyw wykorzystywana jest w momencie, gdy 
wydarzenie i jego deskrypcję oddziela istotny dystans czasowy lub geograficz-
ny. Reporter nie bierze bezpośredniego udziału w danym zdarzeniu, nie ma 
też możliwości obserwowania opisywanych historii. Pracę w terenie i własne 
spostrzeżenia zastępuje kwerendą w archiwach oraz bibliotekach. Niczym au-
tor powieści historycznych posiłkuje się zatem przede wszystkim zgromadzo-
nymi dokumentami, korzystając przy tym również z zasobów ludzkiej pamięci 
i postpamięci. Z uniwersum historycznych tematów i zjawisk wybiera te, któ-
re – w jego przekonaniu – stanowią ważny przyczynek do aktualnych dyskusji, 
pozwalając z nowej perspektywy spojrzeć na minione dzieje.

Ze stosowaniem tak zdefiniowanej metody twórczej wiążą się liczne kon-
trowersje. Andrzej Kaliszewski, analizując Hubalczyków Melchiora Wańko-
wicza, określił technikę rekonstrukcyjną mianem reportażu „z drugiej ręki” 
(Kaliszewski 2017: 70). Zauważył, iż oparcie konstruowanej narracji na pa-
miętnikach czy dziennikach bohaterów historycznych przyczynić się może do 
wprowadzenia w tekst reportażowy elementów autokreacji, a co więcej – fik-
cji, którą czytelnikowi niezwykle trudno będzie zdemaskować. Czerpiąc z ofi-
cjalnych dokumentów, redagowanych najczęściej w formalnym stylu, dzien-
nikarz-rekonstruktor ulec może pokusie przyjęcia perspektywy zbliżonej do 
narratora wszechwiedzącego, uzupełniając suche fakty o elementy własnej wy-
obraźni. Kwestią problematyczną okazuje się chociażby wplatanie do reportaży 
nieudokumentowanych dialogów postaci czy opisów ich stanów wewnętrz-
nych. Wyzwaniem dla dziennikarza jest także wydobycie aktualnego wymiaru 
opisywanej historii. Skoro jego rekonstrukcje ogniskują się wokół wydarzeń 
minionych, konieczne staje się wyeksponowanie ich wagi z punktu widzenia 
współczesnego odbiorcy mediów.
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Zauważyć można, iż publikowane w Polsce teksty reportażowe – by przy-
wołać tylko wspomniane już książki Łazarewicza, Miedziankę Filipa Springe-
ra, Kłopoty z panią Walewską Mariana Brandysa, Papuszę Angeliki Kuźniak, 
Malwy na lewadach Barbary Wachowicz, Wańkowiczowski Szpital w Cichini-
czachczy składający się niemal w całości z rozmaitych dokumentów tom Bia-
ła księga. Sprawa Dolezalka Krzysztofa Kąkolewskiego  – często koncentrują 
się wokół tematów historycznych, akcentując ich doniosłą wagę i aktualność. 
Tłumacząc swą motywację zwrotu ku przeszłości, autorzy podkreślają chęć 
ocalenia pamięci bezpośrednich świadków przełomowych wydarzeń ubiegłego 
wieku. Powracają zatem między innymi do tematyki drugiej wojny światowej, 
lat powojennych czy okresu przekształceń ustrojowych, starając się dotrzeć do 
ludzi przechowujących wspomnienia o interesujących danego dziennikarza 
zdarzeniach. Reporterzy biorący na warsztat dawne dzieje uwagę poświęcają 
motywowi pamiętania i zapominania: stawiają pytania o elementy wpływające 
na kształtowanie się w danym okresie zbiorowej pamięci oraz dążą do zrewido-
wania powielanych przez lata teorii ją konstytuujących.

W świetle powyższych ustaleń warto zastanowić się, co odróżnia tak uj-
mowaną pracę reporterów-rekonstruktorów od aktywności historyków, sko-
ro uwaga przedstawicieli zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy skupia się na 
przeszłości. Odpowiedź na to pytanie przynoszą ustalenia Pierre’a Nory, który 
we wstępie do tomu Rethinking France. Lieux de mémoire stwierdził, że histo-
ria ogniskuje się wokół tego, czego już nie ma, jest sposobem reprezentacji 
minionego. Pamięć z kolei ma walor aktualności i podlega stałej ewolucji, jest 
kultywowana i przekazywana przez określone grupy żyjących (Nora 2001: 14-
15). O ile więc badania naukowców starają się opisać minione wydarzenia 
w sposób możliwie transparentny i dążący do obiektywizmu, o tyle przedmio-
tem zainteresowania reporterów staje się przede wszystkim przestrzeń pamięci, 
nieukonstytuowana i podlegająca permanentnym negocjacjom, posiadająca 
wielowarstwową strukturę, silnie zależna od uwarunkowań politycznych, spo-
łecznych czy kulturowych. Jak zauważył Ryszard Nycz

palimpsestowe złoża przeszłości wyrzucają na powierzchnię, uprzytamniają i zmu-
szają do rozliczeń coraz to nowe rachunki zapomnianych krzywd, ale miejsca na 
agorze jest zwykle za mało, by wszystkie mogły wybrzmieć i być wysłuchane. Węzły 
pamięci zaś są przede wszystkim supłami konfliktów, splotami nierozstrzygalnych, 
a nierzadko też niewspółmiernych doświadczeń, racji, wartości, emocjonalnych wię-
zi (Nycz 2016: 10).
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Reporter-rekonstruktor, poszukując wspomnianych przez Nycza ob-
szarów o konfliktogennym charakterze, pozwala wybrzmieć zapomnianym 
pamięciowym narracjom, precyzyjnie rejestrując je i kolejno przekazując 
społeczności odbiorców. Nie można jednak pominąć faktu, iż na potrzeby 
przygotowywanej publikacji dokonuje on także znaczącej selekcji posiadanego 
materiału, eksponując wagę oraz znaczenie jednych wspomnień i równocze-
śnie pomijając bądź deprecjonując inne. Praca rekonstruktora wymaga zatem 
od dziennikarza szczególnej odpowiedzialności za słowo. Wiąże się bowiem 
nierzadko z mniej lub bardziej udanymi próbami podważenia oficjalnych nar-
racji, które – jak w wypadku historii Przemyka – w istotny sposób ukonstytu-
owały na lata społeczny odbiór danego wydarzenia.

Żeby nie było śladów… jako zapis pracy pamięci

Uhonorowana w 2017 roku nagrodą Nike książka Żeby nie było śladów… od-
słania przed czytelnikiem niezwykle istotne kwestie dotyczące skutków media-
tyzacji pamięci (Korzeniewski 2007: 5-23) oraz jej uwikłania w rozmaite (po-
lityczne, medialne) dyskursy. Reportaż ten – co warto podkreślić – jest jednym 
z wielu tekstów, których autorzy wracają po latach do historii z dwunastego 
maja 1983, gdy na Starym Mieście w Warszawie milicjanci w dotkliwy sposób 
pobili młodego chłopaka. Śmierć Przemyka, którą poniósł w konsekwencji 
zadanych ran, miała doniosłe i symboliczne znaczenie: jego pogrzeb zgroma-
dził bowiem wielu ludzi sprzeciwiających się polityce władz i manifestujących 
swe przywiązanie do Solidarności. Ówcześnie rządzący wykorzystywali wszel-
kie możliwe zabiegi, by zatuszować prawdziwą przyczynę śmierci maturzysty. 
Ich celem miało być utrwalenie zgodnej z wizją komunistów społecznej pa-
mięci o tym wydarzeniu, w którym rolę katów odegraliby sanitariusze karetki 
pogotowania, zaś rolę ofiary – pomawiani niesłusznie o zadanie śmiertelnych 
ciosów funkcjonariusze milicji obywatelskiej.

Skutkiem wielokrotnie przedsiębranych przez rządzących prób dekonstru-
owania oficjalnej narracji na temat śmierci Przemyka i tworzenia licznych alter-
natywnych wizji tego zdarzenia stało się wykreowanie w społecznej świadomości 
chaotycznego obrazu majowych wydarzeń. Co interesujące, nawet dwadzieścia 
czy trzydzieści lat później, gdy tematem tym zajęli się współcześni polscy repor-
terzy, w sprawie maturzysty wciąż jeszcze zdecydowanie więcej pojawia się pytań, 
aniżeli odpowiedzi. W 1997 roku dziennikarz „Gazety Wyborczej”, Wojciech 
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Tochman, opublikował reportaż zatytułowany Pierwsze czereśnie, którego tytuł 
jest intertekstualnym nawiązaniem do fragmentu wiersza matki Przemyka – Bar-
bary Sadowskiej (Tochman 2016: 49-64). Dziennikarz, stroniąc od panoramicz-
nych ujęć oraz formułowania uogólniających wniosków, postawił sobie za cel 
skonfrontowanie indywidualnych pamięci: ojca maturzysty – Leopolda Przemy-
ka – oraz ukochanej dziewczyny nastolatka – Marzeny. Co istotne, Łazarewicz, 
powołujący się w swym tomie na ustalenia poprzednika, ma świadomość ich 
niekompletności. W jednym z wywiadów stwierdził, iż dopiero: „[…] później 
otworzyły się archiwa i pojawiło się mnóstwo ważnych dokumentów i relacji. 
Wiemy o wiele więcej” (Tomaszewski 2016).

W 2016 roku Łazarewicz wydrukował własny tekst, zdecydowanie ob-
szerniejszy od Pierwszych czereśni. Żeby nie było śladów…, który recenzentka 
„Polityki” Justyna Sobolewska określiła mianem reportażu o „zbrodni bez 
kary” (Sobolewska 2017). Na kartach tego tomu reporter wplótł rozmaite au-
totematyczne komentarze, pozwalające odtworzyć przebieg pracy nad książką. 
Przyjmując rolę rekonstruktora zdarzeń, piszący ujawniana przykład, w jaki 
sposób powstawał reportażowy portret matki głównego bohatera. Ma on cha-
rakter biograficznego kolażu: „Z wycinków gazet, skrawków papieru, starych 
pocztówek, pożółkłych listów, pustych kopert, zdjęć, rysunków, zapisanych 
serwetek, kartek wyrwanych z kalendarza próbuję odtworzyć jej życie” (Łaza-
rewicz 2016: 62). Dodać warto, iż wykorzystany w przytoczonym fragmencie 
czas teraźniejszy jest formą dominującą w całym tomie reportera, który swą 
opowieść konstruował konsekwentnie przy użyciu praesens historicum. Dzięki 
temu historyczne wydarzenia stają się zdecydowanie bliższe czytelnikowi. Au-
tor płynnie oscyluje pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pokazując tym 
samym, jak silnie pozostają one ze sobą splecione.

Swe motywacje zajęcia się tym właśnie tematem Łazarewicz wyłożył we 
wstępie reportażu, cytując obszerny fragment jednego z listów Barbary. Za-
bieg ten pozwala spojrzeć na pracę reportera-rekonstruktora jak na sui gene-
ris odpowiedź dziennikarza żywo reagującego na społeczne problemy. Mat-
ka Przemyka, ufając, że prawda o wydarzeniach z maja 1983 roku zostanie 
kiedyś ujawniona, pisała, iż musi upłynąć sporo czasu, nim możliwe stanie 
się ponowne opowiedzenie historii śmierci jej dziecka: „Nie przypuszczam, 
żeby nastąpiło to prędko. Będzie to w takich czasach, kiedy systematyczne 
bezczeszczenie grobu mojego świętej pamięci syna Grzegorza będzie już tyl-
ko haniebnym znakiem dzisiejszej rzeczywistości” (Łazarewicz 2016: 9). To 
właśnie autor Żeby nie było śladów… nie pozostał obojętny na apel kobiety. 
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We wstępie do książki wytłumaczył, dlaczego zdecydował się zareagować na 
znalezione w starym liście wezwanie:

Poczułem, że te trzy zdania skierowane są do mnie. Zgodnie z jej przewidywaniami 
nikt przez lata nie odpowiedział na apel, choć miała wielu przyjaciół wśród dzienni-
karzy i pisarzy. Nie chcieli się z tym babrać? Brakło im siły? Było na to za wcześnie? 
Padło na mnie – pomyślałem (Łazarewicz 2016: 9).

Przytoczona cytacja zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych rozdzia-
łów książki. Jest bowiem jednym z nielicznych fragmentów tomu, w których 
reporter wyraźnie zaznacza autorskie „ja”, sytuując siebie na scenie zdarzeń. 
Warto podkreślić, iż cechą charakterystyczną Żeby nie było śladów… jest domi-
nujący w większości rozdziałów silnie odpersonalizowany ton, ogniskujący się 
przede wszystkim wokół faktów, nie zaś odczuć czy emocji piszącego. Łazare-
wicz zdawał sobie sprawę z wielu wyzwań, jakie stają przed reporterem, które-
mu przychodzi mierzyć się z tematem przez wiele lat poddawanym rozmaitym 
manipulacjom. Wspominając częstokroć o niedoskonałości i selektywności 
ludzkiej pamięci, dążył więc do uzyskania maksymalnej obiektywizacji przy-
gotowywanego tekstu. Miał świadomość, iż praca z delikatną materią ludzkich 
wspomnień już bowiem niejako ex definitione obciążona jest subiektywnym 
spojrzeniem. Ponadto przelanie werbalnych opowieści na papier, a następnie 
jakiekolwiek próby uporządkowania ich i scalenia w koherentny tekst, także 
obarczone są ryzykiem wykroczenia poza prawdę przedstawianej historii. 

Problematyczny z wielu względów okazuje się także status samego no-
śnika. Pisany z perspektywy reportera-rekonstruktora zdarzeń reportaż nie 
pozostaje przecież medium transparentnym. Dziennikarz, dążąc do możliwie 
wiernego przedstawienia faktów, swą opowieść przefiltrowuje przez ogranicze-
nia własnego języka, dokonuje koniecznej selekcji faktów, mierzy się z zawod-
nością i niedoskonałością ludzkiej pamięci. Na tego rodzaju zjawisko zwra-
cał uwagę Bartosz Korzeniewski, który – analizując zagadnienie mediatyzacji 
wspomnień – pisał:

Preferowane nośniki, […] ich specyfika i możliwości rzutują […] na sposoby „czy-
tania” przeszłości. Wokół sposobów jej odczytywania i tym samym używania narasta 
cały szereg uwarunkowań kulturowych, które powodują, iż nie jest możliwe dowolne 
korzystanie ze skarbnicy przeszłości, nie jest też możliwe proste modelowanie jej 
obrazu (Korzeniewski 2007: 6).
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Pamięć przeszłości, zarówno ta potoczna, jak również ta ocalona przez 
historyków jest – zdaniem badacza – zależna od medium, przez które jej obraz 
zostaje zapośredniczony. Nośniki pamięci, pozwalające na utrwalenie i dystry-
buowanie wspomnień oraz kształtowanie zbiorowej pamięci, są niezbywalnym 
elementem jej funkcjonowania, a jednocześnie narzędziem zakłócającym jej 
obraz. Korzeniewski – podążając niejako śladem Marschalla McLuhana i jego 
słynnego stwierdzenia mówiącego, że „przekaźnik jest przekazem” – przestrze-
ga przed traktowaniem ich jako narzędzi neutralnych. Świadomość ta towa-
rzyszyła autorowi Żeby nie było śladów… na poszczególnych etapach pracy nad 
tekstem. Dlatego tak usilnie dążył on do weryfikowania źródeł, nieraz zderza-
jąc ze sobą wypowiedzi nawet kilku postaci podejmujących tę samą kwestię. 
Radykalnie ograniczył liczbę autokomentarzy, unikał też naturalistycznych 
opisów. Pozwolił mówić przede wszystkim faktom.

Tekst Łazarewicza niewątpliwie wyróżnia się na tle współczesnych repor-
taży literackich suchym, pozbawionym artystycznej ornamentyki językiem. By 
ocalić pamięć o wydarzeniach z 1983 roku dziennikarz w sposób niezwykle 
drobiazgowy odtwarzał fakty i precyzyjnie dokumentował poszczególne eta-
py pracy nad tekstem. W książce wielokrotnie ścierają się dwa istotne dys-
kursy ogniskujące się wokół przeszłości: pamięć oraz historia. Jak zauważał 
Paul Ricoeur, „pamięć ma przewagę rozpoznawania przeszłości jako czegoś, 
co było, choć już nie istnieje. Historia jest w mocy rozszerzyć swe spojrzenie 
w przestrzeni i w czasie” (Ricoeur 2001: 274). Próbując mediować pomiędzy 
obiema optykami, Łazarewicz wzbogacił reportaż literacki o tradycyjny apa-
rat naukowy. W książce pojawiają się przypisy wskazujące na źródła, z któ-
rych autor czerpał informacje, jak również obszerna bibliografia, pozwalająca 
czytelnikowi skonfrontować ustalenia dziennikarza z wypowiedziami innych 
autorów. Reporter zacytował fragmenty korespondencji, poezji, materiałów 
prasowych z lat osiemdziesiątych, sięgnął do akt procesowych, dokumentów 
zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej oraz teczek bez-
pieki. Deklarował, iż oficjalne informacje na temat historii Przemyka zajmują 
łącznie szesnaście tysięcy stron. Wykraczając poza kompetencje historyków, 
Łazarewicz skonfrontował język dokumentów z żywą pamięcią świadków. Sło-
wo pisane przeciwstawił narracji opowiadanej – oficjalny, odpersonalizowany 
język urzędowych akt ukazał w zestawieniu z pełnymi emocji wypowiedziami 
poszczególnych bohaterów reportażu.

Badacze wyróżniają trzy typy pamięci odnoszącej się do najbliższej prze-
szłości. Pierwszym z nich jest pamięć jednostek, związana z ich osobistymi 
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doświadczeniami (tak zwana pamięć biograficzna), drugim  – wspomnienia 
zbiorowości ukształtowane na kanwie wspólnych przeżyć określonej społecz-
ności (pamięć społeczna), trzecim z kolei przekazywany w sposób oficjalny ob-
raz minionych wydarzeń (pamięć oficjalna; Kaźmierska 2008: 86). Przyjmując 
rolę rekonstruktora zdarzeń, Łazarewicz starał się zderzyć ze sobą wszystkie trzy 
narracje, pokazując tym samym uwikłanie praktyk mnemonicznych w szereg 
rozmaitych społecznych procesów. Dyskurs o przeszłości jest bowiem – zda-
niem reportera – wypadkową perspektywy indywidualnej oraz zbiorowej, któ-
re nie zawsze są ze sobą tożsame. Pamiętanie jawi się jako sui generis czynność 
kolektywna: z jednej strony – jak pokazują ustalenia dziennikarza – to jednost-
ka ma nierzadko pragnienie bądź ambicję formowania wspomnień wspólnoty 
(vide rola matki Przemyka), z drugiej zaś wspólnota w istotny sposób oddziału-
je na kształtowanie się wspomnień poszczególnych jej członków (przykładem 
są działania aparatu partyjnego). Łazarewicz – co ważne – obok tych dwóch 
porządków wskazuje także trzeci. Są nim media masowe, które także odgry-
wają ważną rolę w procesie konstytuowania dyskursu mnemonicznego. Taką 
funkcję pełniła niewątpliwie prasa lat osiemdziesiątych, która starała się wykre-
ować obraz Przemyka jako zbuntowanego, niesubordynowanego młodzieńca, 
z impetem wykraczającego poza obowiązujące normy społeczne.

Łazarewicz pokazuje, iż problematyka pamięci i niepamiętania była – 
co warto podkreślić  – jednym z kluczowych argumentów przytaczanych 
przez ówczesną prokuraturę, podważającą zeznania tych, którzy nie zgadzali 
się z oficjalną wersją wydarzeń propagowaną przez rządzących. Co intere-
sujące, nawet prokurator Wiesława Bardonowa, cytowana na kartach Żeby 
nie było śladów…, głównym argumentem w sprawie uczyniła właśnie motyw 
kształtowania pamięci: „Przemyk powtarzał nie to, co pamiętał, ale to, co mu 
podpowiedziała matka, cierpiał bowiem na zaburzenia pamięci. Z powodu 
niepamięci wstecznej powtarzał słowa matki” (Łazarewicz 2016: 268). Zgod-
nie z przywołaną w prokuratorskiej argumentacji zasadą owej „wstecznej nie-
pamięci” działała w latach osiemdziesiątych także – jak się zdaje – władza, 
która za cel stawiała sobie ukształtowanie całkowicie nowej narracji na temat 
śmierci warszawskiego maturzysty. Kreśląc na tym tle sposób funkcjonowa-
nia ówczesnych mediów, Łazarewicz pokazuje, że pamięć bądź jej brak może 
być istotnym narzędziem walki politycznej, argumentem w sprawie czy wy-
godnym alibi. 

Wokół motywu pamięci koncentrowały się ponadto przesłuchania świad-
ków i oskarżonych. W ostatni rozdział reportażu dziennikarz wplótł fragmenty 
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wypowiedzi Arkadiusza Denkiewicza – jedynego skazanego na karę więzienia 
funkcjonariusza milicji. Głównym tematem przewijającym się zarówno w wy-
powiedziach świadka, jak i osoby go przesłuchującej, staje się ponownie pa-
mięć:

Na pytanie, czy pamięta zatrzymanie Grzegorza Przemyka, świadek odpowiada:
— Nie wiem. 
Na pytanie, gdzie pracował w roku osiemdziesiątym trzecim, świadek odpo-

wiada:
— Nie pamiętam.
Na pytanie sądu, czy pamięta, że pracował w komisariacie milicji przy Jezuic-

kiej, świadek odpowiada:
— Chyba tak. Chyba pracowałem. Nie pamiętam.
Na pytanie sądu, czy pamięta, za co został skazany, świadek odpowiada:
— Nie (Łazarewicz 2016: 302-303).

Pamięć komunikacyjna, a zatem, jak pisze Magdalena Saryusz-Wolska, 
ta, która definiuje „wyobrażenia o przeszłości przekazywane z pokolenia na 
pokolenie” (Saryusz-Wolska 2008: 335), opiera się na procesie opowiadania 
historii. Międzypokoleniowy przekaz o losach Przemyka ówcześni rządzący – 
jak z kolei pokazał Łazarewicz – pragnęli kształtować zgodnie z własną wizją 
wydarzeń. Deklaracja „pamiętam” bądź „nie pamiętam” stawała się nierzadko 
koronnym argumentem w sprawie, decydującym o jej rozstrzygnięciu.

Ujawniając mechanizmy pamięci i zapominania, reporter skonfrontował 
ze sobą dwie powielane przez środki masowego przekazu narracje. Pierwsza 
z nich, ogniskująca się wokół losów matki Przemyka, wpisuje się w schemat 
mater dolorosa, opłakującej śmierć swojego jedynego syna niczym Rollisonowa 
z Mickiewiczowskich Dziadów. To przede wszystkim tej postaci uwagę po-
święcają media, jej emocje i doświadczenia stają się podstawą do tworzenia 
kolejnych wspomnieniowych opowieści. Niejako w cieniu tej narracji pozosta-
je ojciec, który przez wielu autorów utrwalających losy warszawskiego matu-
rzysty zostaje z niej wymazany. Łazarewicz – co ważne – dopominał się o jego 
miejsce w tej historii:

Był czas, że miał żal, że o nim się nie pamięta, a on też cierpiał. Gdy Grzesio był 
mały, był mu przecież ojcem i matką. A potem, w tej tragedii, jakby nie istniał, 
jakby go nie było, jakby Grześ miał tylko matkę poetkę i narodził się bez udziału 



438 Edyta Żyrek-Horodyska

ojca inżyniera. Ona jest śmiertelnie zranioną matką Polką i siostrą Hioba. Nad nim 
nikt się nie użala. Nawet nie pyta, co czuje, jak cierpi, jak sobie z tym bólem radzi 
(Łazarewicz 2016: 298-299).

Wypowiedź tę podsumował reporter niezwykle sugestywną opinią: „Le-
opold Przemyk jako ojciec Grzesia narodził się dla mediów dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych po śmierci Barbary” (Łazarewicz 2016: 299). Konstru-
owanie pamięci dziennikarz postrzega więc jako proces dynamiczny i w pełni 
zależny od okoliczności. Uwagę twórców, artystów i reporterów, a zatem tych, 
którzy w sposób rzeczywisty przyczyniają się do ukonstytuowania wspomnień 
o wydarzeniu, przyciągają przede wszystkim fakty tworzące rodzaj mitu wokół 
historii Grzegorza Przemyka, przedstawianego w charakterze syna artystki, na-
tchnionego młodego poety o szczególnej wrażliwości.

Podsumowanie

Pisany z perspektywy dziennikarza jako rekonstruktora zdarzeń współczesny 
reportaż dąży do panoramicznego, wieloperspektywicznego ukazania faktów 
historycznych, staje się narzędziem wydobywania ze społecznej niepamięci 
opowieści przez lata zapomnianych i przemilczanych. Jednocześnie świadomie 
rezygnuje bądź ogranicza charakterystyczne dla formy reportażowej elementy 
literackości na rzecz narracji odpersonalizowanej, przypominającej pod wie-
loma względami pracę dziennikarza śledczego. Przełożenie na język reportażu 
wspomnień bohaterów i poddanie ich literackiej obróbce to niewątpliwie jedna 
zwartych rozważania propozycji opowiadania historii najnowszej. Dla dzienni-
karza sięgającego po tę formę kwestią priorytetową jest przede wszystkim kry-
tyczne opracowanie dostępnych źródeł i połączenie rozmaitych (naukowych, 
publicystycznych czy artystycznych) dyskursów w spójną całość. Układając 
tego rodzaju „mozaikę faktologiczną” (Wańkowicz 1971: 7) spoiwem poszcze-
gólnych faktów czyni reporter wspomnienia bohaterów. Tak ukształtowany 
reportaż cechuje swoista polifoniczność uzyskana poprzez skonfrontowanie ze 
sobą różnych typów pamięci.

Przyjęcie przez Łazarewicza perspektywy rekonstruktora zdarzeń pozwo-
liło mu zachować konieczny dystans w odniesieniu do wydarzeń stosunkowo 
nieodległych, choć wpisujących się już w dzieje najnowszej historii Polski. Au-
tor postawił sobie za cel precyzyjne odtworzenie historii, wokół której przez 
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lata narosło wiele nieścisłości. Obszerne cytaty zaczerpnięte ze źródeł, przy-
woływane w mowie niezależnej wypowiedzi kluczowych postaci, skonfronto-
wanie ze sobą minionego i współczesnego stanu wiedzy pokazuje do jak wielu 
zróżnicowanych źródeł informacji mają obecnie dostęp dziennikarze. Narracje 
wciąż żyjących świadków przełomowych wydarzeń ubiegłego wieku są niezwy-
kle cennym (i często wciąż domagającym się udokumentowania) materiałem, 
z którego czerpać mogą nie tylko historycy, ale także reporterzy. Zapropono-
wany przez Łazarewicza sposób (u)kształtowania tekstu jest z pewnością wartą 
uwagi metodą obiektywizowania dyskursu reportażowego, oskarżanego dziś 
o silne absorbowanie literackich wzorców, nieprecyzyjność wypowiedzi, a na-
wet skrajny subiektywizm.
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Zanim znikniesz. Zjawy i nie-miejsca w Nocnej pracy 
Jáchyma Topola – perspektywa środkowoeuropejska

MAGDALENA BRODACKA

Wprowadzenie

„Jestem przekonany, że to moja najlepsza książka. A w zasadzie myślę sobie, 
że jest to moja pierwsza książka [Jsem přesvědčený, že je to moje úplně nejlepší 
knížka. Vlastně si myslím, že je to moje první knížka]”(Topol & Hlinovská 2001: 
4) – tak w 2001 roku Jáchym Topol komentował ukończenie swego najnowsze-
go utworu o tytule Nocna praca. Jednak od prozatorskiego debiutu czeskiego 
autora, którym była monumentalna powieść-hybryda Siostra (1994), minęło 
siedem lat, a jego twórczość znano i doceniano nie tylko w Czechach, ale tak-
że – dzięki licznym przekładom – w całej Europie1. Leszek Engelking, komen-
tator oraz tłumacz twórczości Topola na język polski, jednoznacznie konstatu-
je, że „to czeski pisarz, bez którego uwzględnienia niepodobna w zadowalający 
sposób opisać współczesnej literatury Czech i szerzej  – Europy Środkowej” 
(Engelking 2016: 7), wskazując równocześnie, że jest to twórczość, która nadal 
nie doczekała się należytej uwagi ze strony literaturoznawców2.

1 Jak dotąd powieści Topola doczekały się licznych przekładów na języki obce, między 
innymi polski, niemiecki, francuski, angielski, węgierski i hiszpański. 

2 Engelking wskazuje, że niewielka liczba monografii dedykowanych powieściom Topola 
nie wynika z braku zainteresowania jego twórczością, ale z wysiłku, który należy włożyć 
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Warto się zatem zastanowić, czy słowa autora o pierwszej i najlepszej książ-
ce należy traktować jedynie jako chwyt marketingowy, pewnego rodzaju auto-
kreację, a może jednak jako całkiem świadomą refleksję twórczą nad własnym 
warsztatem. Są to w gruncie rzeczy pytania o ontologię świata Nocnej pracy, 
który zyskuje dwa podstawowe określenia: dziwaczność i niezwykłość. Odcienie 
niejednoznaczności i osobliwości składają się na wewnętrzne aporie, z których 
utkane są powieści Topola. Aporetyczność Nocnej pracy – ciężar językowego opi-
su świata i jego zachwianej logiki  – podkreśla kolejne przeszkody poznawcze 
właściwe dla osobliwej czasoprzestrzeni powieści.

Czas i przestrzeń odgrywają bowiem w utworze Topola zasadniczą rolę, choć 
pisarz nigdy jednoznacznie ich nie skonkretyzował. Nocna praca to – w przeci-
wieństwie do poprzednich dzieł pisarza – powieść wiejska, w której natura, mity 
i dawne obyczaje przeplatają się z wielką Historią i narracją polityczną. Jedynie 
scena otwierająca utwór rozgrywa się w okupowanej przez wojska Układu War-
szawskiego Pradze, gdzie główny bohater – trzynastoletni Ondra – wykrada wraz 
z ojcem-wynalazcą dokumenty z Urzędu Patentowego. Nietrudno zatem określić 
konkretny czas akcji, którym jest sierpień 1968 roku. Kolejne sceny, aż do finału 
utworu, rozgrywać się będą na wsi nigdy przez Topola nienazwanej, dookreślo-
nej na tyle niejednoznacznie, że można wątpić w jej faktyczne istnienie na mapie 
Czech. Powieściowa przestrzeń znajduje się pomiędzy Polską a Niemcami i, jak 
mówi sam pisarz: „wieś z Nocnej pracy jest właściwie takim archetypicznym miej-
scem, które można znaleźć w każdym środkowoeuropejskim kraju z gospodą 
i kościołem [Ta vesnice v Noční práci je vlastně archetypální místo, které lze nalézt 
v každé středoevropské zemi s hospodou a kostelem]” (Topol & Hlinká 2001: 12).

Czytelnicy i krytycy zwykli nazywać Topola pisarzem środkowoeuropej-
skim, a on sam nigdy od tego topograficznego określenia się nie odżegnywał. 
Kluczowe pytanie stojące u podstaw niniejszej refleksji, czyli jak Europa Środ-
kowa objawia się w prozie autora, łączy się z jego świadomym zwrotem ku ge-
opoetyce: „Miałem już dość tych miejskich wariatów […] po prostu musiałem 
coś zmienić. Chciałem dzieci i chciałem wieś [Už jsem měl těch městských šílenců 
prostě dost musel jsem sám projít určitou změnou. Chtěl jsem děti a chtěl jsem ven-
kov]” (Topol & Hlinká 2001: 12). To właśnie miejsce – bardziej niż historia 

w jej analizę. Książka Engelkinga: Nowe mity. Twórczość Jáchyma Topola (2016) jest 
pierwszym całościowym spojrzeniem na dotychczasową pracę pisarza. Natomiast na 
gruncie czeskim jak dotąd ukazał się jedynie zbiór artykułów naukowych poświęconych 
temu autorowi, o tytule Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (2013). 
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i polityka – będzie warunkowało kolejne punkty zwrotne Nocnej pracy i psychikę 
samych bohaterów. Miejsce rozumie się tu specyficznie – jest ono bowiem niena-
zwane, zdegradowane, traumatyczne, nawiedzane przez widma wymykające się 
percepcji, by w końcu ostatecznie zniknąć.

Kolejny problem wyłaniający się z całej powieści dotyczy kwestii metafi-
zycznych – istnienia w świecie zła, które, choć rozpoznane, nie daje się w pełni 
nazwać, przepracować i odkupić. Wiąże się ono w Nocnej pracy z zagadnieniem 
przestrzeni, która niejako warunkuje pojawienie się postaci nadprzyrodzonych, 
sprzyja działaniom trickstera i w końcu umożliwia zatarcie zbrodni sprzed lat, 
które – chociaż zostały wyparte – powracają niczym zjawy z najgorszych koszma-
rów. W powieści Topola dekonstrukcji czy pewnego rodzaju widmowości ulega 
nie tylko sama przestrzeń, ale i jej mieszkańcy: kolejne postaci znikają bez śladu, 
są mordowane, zmieniają swoją tożsamość bądź wcielają się w fantomy umar-
łych. 

Topol rozpoczyna i kończy Nocną pracę swoistą klamrą narracyjną, któ-
ra doskonale oddaje nastrój powieści, wpisanej w szczelne ramy konstrukcyjne, 
gdzie każdy element gra niebagatelną rolę. „Kry były wszędzie wokół nich. Na 
skrajach, gdzie omywał je prąd, zgrzytały. Byli na ciemnym, twardym lodzie. Nie 
słyszeli wody pod sobą” (Topol 2004: 301) – to jedno z ostatnich zdań utworu. 
Co interesujące, początek dzieła brzmi następująco: „Kry tłukły o brzegi, woda 
pod lodową skorupą w meandrach i ślepych odnogach pulsowała, kołysała kra-
jobrazem, w zimie tylko rzeka wnosiła w biały pejzaż ruch, kry przewalały się 
jedna przez drugą, łamały się, sterczały z nich gałęzie i korzenie drzew” (Topol 
2004: 7). Pisarz w sposób synestezyjny oddaje klimat, odsłaniając jednocześnie 
elementy fabuły i jej kolejne paradoksy, a te z kolei nie łączą się ze sobą w jedną 
zwartą formę, lecz – niczym kry z cytatu – trą o siebie, wywołując nieustające po-
czucie niepokoju i dziwności. Mróz, mrok i niejako fizyczny ból, które emanują 
z początku i końca Nocnej pracy, sygnalizują tym samym, że nawet najbardziej 
wnikliwa lektura nie rozjaśni ciemności i niejednoznaczności powieściowego 
świata pełnego tajemnic. 

Nie na swoim miejscu

Poczucie bycia nie na swoim miejscu, które nieustannie towarzyszy głównemu 
bohaterowi Nocnej pracy, Ondrze, oraz jego młodszemu bratu, Małemu, prze-
nosi się również na samych czytelników powieści muszących zmagać się z licz-
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nymi  przeszkodami poznawczymi. Utwór Topola charakteryzuje niespójna 
i pokawałkowana wielogłosowość postaci i widm, których refleksje i dialogi nie 
są formalnie sygnalizowane. Często nie jest oczywiste, któremu z bohaterów 
Topol w danym momencie oddaje głos i do jakich wydarzeń owe wypowiedzi 
nawiązują. Jak zauważa Engelking: „[…] narzucają nam się pytania o status 
ontologiczny poszczególnych fragmentów tekstu: co to właściwie jest – rze-
czywistość, sen, halucynacja, szalone rojenia?” (Engelking 2016: 44). Tłumacz 
Nocnej pracy we wspomnianej monografii rozprawia się z próbami przypo-
rządkowania Topola do konkretnej tradycji powieściopisarskiej. Zauważa jed-
nocześnie, że na styl czeskiego pisarza wpłynęła zarówno poetyka postmoder-
nizmu, jak i ekspresjonizmu. Dotyczy to sposobu obrazowania, eksploatacji 
wątków szaleństwa, wymiaru metafizycznego oraz samego języka – „pełnego 
zdań krótkich i równoważników zdania, zarówno gdy chodzi o dialog, jak 
i narrację” (Engelking 2016: 49). Formalne zabiegi stosowane przez Topola 
uwypuklają skomplikowaną treść samego dzieła. Wysiłek, jaki trzeba włożyć 
w lekturę Nocnej pracy, odzwierciedla niejako zaburzoną logikę akcji powieści. 

Scena otwierająca utwór ustępuje niebawem miejsca anturażowi Pragi 
z 1968 roku, widzianej oczami chłopca. I to właśnie dominująca perspektywa 
dziecka – trzynastoletniego Ondry – uczyni opisywaną przez niego przestrzeń 
jeszcze bardziej niejednoznaczną i wrogą. Bracia (Ondra i Mały), by uniknąć 
niebezpieczeństwa, zostają wysłani przez ojca do dziadka na wieś. Topol szyb-
ko zastępuje rzeczywiste zabiegi historyczno-topograficzne poetyką marzenia 
sennego, magii oraz kolejnych mitów. Warto podkreślić, że poszczególne ele-
menty Nocnej pracy noszą rysy autobiografizmu: dotyczy to wspomnień pisarza 
z dzieciństwa, najazdu wojsk Układu Warszawskiego3 czy wakacji spędzanych 
z młodszym bratem Filipem na wsi u dziadka mieszkającego w Pořičí nad rzeką 
Sázawą. Okazuje się więc, iż Topol dość przewrotnie sięga do korzeni, powraca 
myślami do drugiej połowy dwudziestego wieku, by zbadać pamięć – nie tylko 
prywatną, jednostkową, ale także ludzi żyjących w czasach komunistyczne-
go posttotalitaryzmu.

Zwrot ku przeszłości – własnej oraz historycznej – nosi znamiona rozra-
chunku z (nie)pamięcią prywatną i zbiorową. Co znamienne jednak, jest to 
głos rozbrzmiewający obok dominujących niegdyś narracji dysydentów, dzia-
łaczy czeskiego undergroundu czy pisarzy, którzy tworzyli jedynie w samizda-

3 Topol miał w tym czasie sześć lat.
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cie4. Topol geograficznie oddala się od centrum (a więc de facto miasta) na rzecz 
przestrzeni – jakby się mogło wydawać – mniej atrakcyjnej, jednak niezwykle 
płodnej w narracje mitotwórcze potrzebne do odbudowania tożsamości zbio-
rowej całego narodu. Według Vladimíra Svatonia, badacza mitu faustowskiego 
w literaturze dwudziestego wieku: „Żywioły natury i ludzki chaos łączą się 
tutaj [w Nocnej pracy  – M.B.], jak w dawnej balladzie, nadejście ogólnego 
nieszczęścia oznacza konflikt pomiędzy człowiekiem a prawami świata [Přírod-
ní živly i lidské zmatky se tu spojují jako v dávné baladě, příchod všeobecného 
neštěstí značí konflikt mezi člověkem a řádem světa]” (Svatoň 2013: 178-179). 
Jednocześnie uznaje on Topola za pisarza wchodzącego w poczet spadkobier-
ców dziewiętnastowiecznej tradycji ballady pisanej w języku czeskim. Wyraźne 
nawiązania autora Siostry między innymi do zbioru ballad Kytice Karela Ja-
romíra Erbena wskazują nie tylko na jego inspiracje legendami ludowymi, ale 
przede wszystkim na tożsamościowotwórczą rolę tego gatunku (Baluch & Gie-
rowski 2016: 58). U dziewiętnastowiecznych twórców czeskiego odrodzenia 
narodowego, tak zwanych budzicieli, to właśnie wieś, a co za tym idzie: natura, 
była przestrzenią działania metafizyki i nieznoszącego relatywizmu podziału na 
dobro i zło.

Miejsce (wieś) wydaje się być zatem jedną z kluczowych kategorii dla zro-
zumienia Nocnej pracy. Andrzej Szpociński w refleksji nad miejscami pamięci 
wyraźnie zaznaczył, że miejsca te są nierozerwalnie złączone z przestrzennym 
aspektem kultury (Szpociński 2008: 20). To właśnie wieś w prozie Topola peł-
na jest miejsc wspólnej historii, zbrodni i traum. Co więcej, przestrzenie te 
istnieją w zbiorowej świadomości mieszkańców, jednak – w odróżnieniu od 
miejsc upamiętnionych – nie mówi się o nich, a wręcz przemilcza się ich istnie-
nie. Pierwszym i jednym z najważniejszych miejsc-tabu jest rzeka, wokół której 
ogniskują się powieściowe wydarzenia. Svatoň celnie puentuje jej funkcję:

Wieś ograniczona jest rzeką z jej błotnistymi odnogami, to w bagnie mieszkańcy wsi 
starali się utopić wszystko, czym kiedykolwiek zawinili (ciało zamordowanego Cygana, 
zastrzeloną rodzinę kłusowników, abortowane dzieci). Gromadzą się, gdy popełniają 

4 Sam Topol był przedstawicielem undergroundu w muzyce lat osiemdziesiątych w Cze-
chosłowacji (pisał teksty piosenek dla zespołu Psí vojáci, gdzie frontmanem był jego 
brat, Filip Topol). Do 1989 roku swoją twórczość publikował jedynie w samizdacie. 
Działania te związane były z walką z cenzurą, pozwalały one również na działalność 
artystyczną poza oficjalnym obiegiem państwowym. 
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wspólnie zbrodnię (pogrom na romskich obywatelach), ale uciekają, kiedy na moście 
nad rzeką spotykają obce wojsko, jakby rozpłynęli się w bagnie. Bagno ma być kry-
jówką, gdzie znikają wszystkie winy, tonie w nim sama przeszłość, a przecież minione 
wydarzenia ciągle w nim gniją i pozostawiają trwały ślad w teraźniejszości. Punktem 
kulminacyjnym akcji jest burza, która łamie drzewa, topi wieś i pogrąża ją w mroku: 
bagno zalewa drogi i wiejski kościół: to sąd ostateczny (Svatoň 2013: 179)5.

Badacz wyraźnie wskazuje, że nurt bagnistej rzeki wcale nie zabiera ze 
sobą tajemnic mieszkańców wsi, lecz wprost przeciwnie – zdaje się zataczać 
koło, nie płynąć do celu, tylko neurotycznie powtarzać i przypominać prze-
szłość. Topol nie tyle przytacza znane mity6 i oczywiste symbole, ile raczej 
dokonuje dekonstrukcji poprzez wpisanie ich we współczesną, jakże mroczną 
przestrzeń. Mrok ten zaburza perspektywę, broni dostępu do jasnego – a więc 
rzetelnego – oglądu świata. 

Warto zaznaczyć, że jednocześnie pisarz rozpoczyna przewrotną grę z czy-
telnikiem – sierpniowe dni i noce mają niewiele wspólnego z ciepłem i światłem. 
Topol wprowadza za to kolejne klęski żywiołowe: burzę, powódź, wichurę, a na-
wet niespodziewane opady śniegu. W tym miejscu należy zadać pytanie o rzeczy-
wisty czas akcji powieści. Okazuje się, że pisarz nie daje czytelnikowi odpowiedzi. 
Czas Nocnej pracy jest czasem nurtu wiejskiej rzeki – nie mija. Engelking dodaje, 
że jest to czas nocny: „[…] przynależy nocy, nawet kiedy akurat jest dzień” (En-
gelking 2016: 97). Jest to zabieg mający na celu mitologizację powieściowych 
wydarzeń, które stają się odrealnione i uniwersalne zarazem. Topol udowadnia 
tym samym, że powieściowa wieś pełna tragedii z przeszłości oraz teraźniejszych 
traum nie jest wyjątkiem na mapie Europy Środkowej. 

5 Przekład własny za: „Vesnici ohraničuje řeka s blátivými vedlejšími rameny, v bahnu se 
vesničané snaží utopi všechno, čím se kdysi provinili (tělo ubitého Roma, postřílenou 
pytláckou rodinu, potracené děti). […] Vesničané se haufají ke společnému temnému 
činu (pogrom na romské obywatele) utečou však, když se na mostě přes říčku setkají s 
cizí armádou, jako kdyby se rozplynuli v jejím bahně. Bahno má být úkrytem, kde zmizí 
všechny viny a kde utone sama minulost, zároveň však v něm minulé události zahnívají 
a zanechávají svoi stopu v přítomnosti. Děj vyvyrcholí bouří, která přeláme stromy, zavalí 
vesnici bahnem a uvrhne ji do tmy: bahno pokryje silnici i podlahu vesnického kostela: je 
to »poslední soud«”.

6 W Nocnej pracy można wyczytać nawiązania do wierzeń w wilkołaki, czarownice, jak 
również do legend i starych podań, między innymi o jaskini ze złotem, ale także do 
mitów: faustowskiego (zaprzedanie duszy Diabłu) czy mitu Don Juana (zachowanie 
trickstera). 
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Mrok oraz gęsta mgła, która spowija wieś i uniemożliwia odnalezienie się 
w jej (prostej przecież) topografii towarzyszą Ondrze będącemu w nieustan-
nym ruchu. W przeciwieństwie do swego młodszego brata, który w wyniku 
potrącenia przez samochód nie może chodzić, główny bohater Nocnej pracy łą-
czy ze sobą najważniejsze punkty wsi. Kompulsywnie przemieszcza się z miej-
sca na miejsce, odwiedza dom dziadka, kościół, karczmę, w której pracuje jego 
ukochana dziewczyna Zuza, cmentarz, kostnicę, brzeg rzeki. Bieg i ukrywanie 
się przed żołnierzami, którzy poszukują jego ojca-wynalazcy, koresponduje 
z szaleństwem otoczenia, w którym się znalazł. 

Marc Augé pisał, iż: „Jeśli jakieś miejsce da się określić jako tożsamościo-
we, znajome, historyczne, to przestrzeń, której nie da się określić ani jako toż-
samościowej, ani znajomej, ani historycznej określi nie-miejsce” (Augé 2008: 
128). Kategoria nie-miejsca doskonale doprecyzowuje środkowoeuropejską 
wieś z powieści Topola. To w jej przestrzeni dochodzi do zachwiania tożsamo-
ści bohaterów, nakładania kolejnych masek i mylenia ze sobą postaci spowitych 
mgłą. Zamiast Ondry zamordowany zostaje jego kolega – Standa – prawdopo-
dobnie dlatego, że chłopcy wcześniej zamienili się koszulką i swetrem. Nieroz-
poznanie twarzy i zupełne zagubienie w czasoprzestrzeni pojawia się również 
w scenie finałowej, kiedy bracia uciekają ze wsi razem z nagle przybyłym oj-
cem, który ostatecznie przestaje być do siebie podobny: początkowo zamienia 
się w wuja Polkę, by na końcu nie przypominać już nikogo. Zmusza to Ondrę 
i Małego do samotnej ucieczki przez bezkres lasów zasypanych śniegiem. Po-
znana od podszewki topografia wsi przestaje być dla chłopca znajoma – traci 
swe granice, punkty odniesienia, zapachy, wydeptane ślady. Jedynym rozpo-
znanym przez Ondrę miejscem jest rzeka, wchodzi więc na pokrywający ją lód 
i dryfuje – donikąd. Obraz odchodzenia, być może śmierci dwóch chłopców, 
wieńczy Nocną pracę.

Powieść Topola traktuje w zasadzie o ogromnej samotności – ontologicz-
nej, poznawczej, emocjonalnej. Augé podkreśla negatywność wpisaną w filozofię 
nie-miejsca, mówiąc: „[…] o nieobecności miejsca w nim samym, co jest mu 
narzucone przez nadaną mu nazwę” (Augé 2008: 132). Istotnie, przestrzeń zdra-
dzająca swych mieszkańców i dręcząca ich wydarzeniami z przeszłości samoistnie 
operuje kategorią braku: zaniechania, winy bez odkupienia, niepełnej, zdradliwej 
tożsamości. Przestrzeń ta uniemożliwia odpowiedzenie na pytania o własną toż-
samość, wymusza tym samym ucieczkę od niej samej. Katharina Raabeová cel-
nie puentuje ów problem, konstatując, iż: „Istnieje środkowoeuropejski strach: 
strach przed Niemcami i Rosjanami; środkowoeuropejska śmierć: w obozach 
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koncentracyjnych, w więzieniach – ta kolektywna i gwałtowna; istnieje w koń-
cu środkowoeuropejska podróż: ucieczka [Existuje středoevropský strach: strach 
z Němců a z Rusů; středoevropská smrt: v táborech, ve vězení – kolektivní a násilná 
smrt; a konečně existuje i středoevropská cesta: útěk]” (Raabeová 2013: 322).

Topol obrazuje nie tylko ucieczkę dwóch chłopców, Prażaków ze wsi oto-
czonej radzieckimi żołnierzami, ale przede wszystkim ucieczkę mieszkańców 
nieznających innej rzeczywistości niż ta, która właśnie przestała być ich domem 
i schronieniem. Atopos – bycie nie na swoim miejscu to – jak wskazuje Adam 
Dziadek, poczucie absurdalności, dziwności, niezwykłości, a „Centralnym pro-
blemem doświadczenia atopii staje się wyobcowanie i alienacja” (Dziadek 2008: 
238). Alienacja nie tyle fizyczna, ile raczej metafizyczna, oznaczająca brak zako-
rzenienia w danym miejscu i we wspólnocie, odznaczająca się niewiedzą i nie-
pewnością co do tożsamości własnej i innego. Dziadek podkreśla, że „Atopia 
jest nie-miejscem […], bowiem plasuje się między biegunami jednoznacznych, 
kategorycznych stanowisk. […] Atopia jest postawą intelektualną i etyczną wo-
bec świata nieogarniętego i niewyrażalnego” (Dziadek 2008: 242). Warto zatem 
zastanowić się, jakie symptomy niewyrażalności zdradza Nocna praca. 

Dynamika nie-pojęcia 

Zaburzenia poznawcze i niepewność statusu ontologicznego świata i postaci 
łączą się w powieści Topola nie tylko z nie-miejscem, ale również z kategorią 
nie-pojęcia, która według Grzegorza Grochowskiego odznacza się nieścisłością 
terminologii naukowej, wieloznacznością i dynamiką, a te z kolei korespon-
dują z tym, czego nie sposób jednoznacznie nazwać, określić czy zdefiniować 
(Grochowski 2016: 7-13). Badacz wskazuje na jeszcze jedną konstytutywną 
cechę nie-pojęcia i nie-miejsca, a mianowicie „istnienie poza opozycjami” 
(Grochowski 2016: 8), głównie między bytem i niebytem. 

Wątpliwości co do istnienia  – postaci, zjawisk czy nawet samej wsi  – 
w Nocnej pracy wpisane są w konstrukcję i filozofię dzieła Topola. Wielu 
krytyków zwykło określać je realizmem magicznym, choć specyficznym, bo 
środkowoeuropejskim. Engelking stawia jednak tezę, że: „Realizm magiczny 
należy uznać za zjawisko uniwersalne, nieograniczone geograficznie ani języko-
wo” (Engelking 2016: 113-114). Badacz słusznie zauważa, iż: „[…] u Topola 
nieraz nie wiadomo, co jest »rzeczywistością«, co snem, co wyobrażeniem, co 
wizją, a co mitem […], nie ma między nimi wszystkimi granicy. Realność 
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i fantazja tworzą jedną substancję, tak samo jak w utworach realizmu magicz-
nego” (Engelking 2016: 115)7. Poetyka snu doskonale wpisuje się w atopiczne 
bycie pomiędzy – zaburza ona bowiem ciąg przyczynowo-skutkowy akcji oraz 
linearność czasową, które pozbawiają świata praw logiki.

Występowanie duchów zmarłych, wilkołaków czy zakrzywień czasowych 
umożliwia wykorzystana przez Topola oniryczność. Warto chociażby wymie-
nić historię dziecka, które urodziło się jako starzeć i w takiej postaci żyło nad 
rzeką, widma umarłych powstałe z grobów przy pełni księżyca, duchy spa-
lonych w lesie Ukraińców, mordowane nad rzeką Żydowskie dzieci, utożsa-
mienie żyjących za rzeką Cyganów z diabłami, wuja Polkę, który zmienia nie 
tylko tożsamość, ale i wygląd, Bohdalę przeobrażającego się nocą w wilkołaka, 
potwora Poskinę, przed którym drży cała wieś, wiarę w ucieleśnione Zło czy 
wreszcie praktyki tak zwanej matki umarłych, która, co ważne – sama pozba-
wiona wieku – usuwa niechciane ciąże wiejskich dziewczyn. Topol nadbudo-
wuje kolejne historie i wierzenia, czerpiąc z dawnych mitów i wytwarzając 
nowe. Inspiruje go przy tym historia i traumy związane w wojnami, pochyla 
się więc nad nieświadomością zbiorową oraz indywidualną. Epatuje śmiercią, 
strachem i tym, co wyparte. Pisarz porusza skrajne rejestry obrzydzenia, zbrod-
ni, poczucia winy, ale i ciągłej ucieczki od tego naturalistycznego imaginarium. 

Jakub Momro zauważa, że: „Widma pojawiają się wtedy, gdy świat jest 
już po katastrofie i traumie” (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 80), stano-
wią one bezsprzeczny element wyparcia. Nagromadzenie nie-miejsc zbrodni 
w przestrzeni jednej wsi oraz jednocześnie głęboko skrywanych tajemnic skut-
kuje dosłownym wypłynięciem trupów z grobowców i krypt:

Widzieli, jak na falach podskakuje jakaś skrzynka, wokół niej były wieńce, wieńce 
cmentarne z kwiatami z tworzywa sztucznego… Woda przelała się przez cmentarz! 
Powiedział ktoś… […]. W kościele podobno wody jest po kolana. I błota! Wszystko 
jest tam zalane. Nawet trumny wypłynęły (Topol 2004: 186-195).

Zbrodnie wojenne czy morderstwa popełniane na Cyganach – Innych, 
mieszkających po drugiej stronie rzeki, a więc naruszających przestrzeń wspól-

7 Realizmowi magicznemu Engelking poświęcił dużo uwagi w rozdziale Czy Jáchym To-
pol jest realistą magicznym? Wieloznaczność, mity, karnawalizacja i postać trickstera 
w powieści Nocna praca znajdującym się w monografii Nowe mity. Twórczość Jáchyma 
Topola (2016: 89-120). 
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noty – łączą się ze zbrodniami prywatnymi – śmiercią niechcianych dzieci czy 
morderstwami popełnianymi z zemsty. Śmierć towarzyszy młodym bohaterom 
już od samego początku – zaraz po przyjeździe na wieś biorą udział w pogrze-
bie własnego dziadka, nie wiedząc wcześniej, że umarł. Jednak widmo, które 
pojawia się w czasie kolejnych nawiedzeń (Grochowski 2016: 8), przyjmuje 
postać nie tylko umarłych, ale wciela się też w żywych (bądź w wyobraże-
nia o nich). Do pierwszej kategorii z całą pewnością zaliczyć można postać 
wspomnianego już wielokrotnie Polki – nieznanego wcześniej brata ojca nowo 
przybyłych chłopców. Engelking zauważa, że: „w Polce niewątpliwie można 
widzieć postać demoniczną” (Engelking 2016: 102), ale i błazna-oszusta. To 
oscylowanie pomiędzy biegunami i nieokreślona tożsamość są, według bada-
cza, typowymi cechami trickstera: 

Trickster to postać ambiwalentna, między innymi dlatego, że z jednej strony jawi się 
jako przeciwieństwo bohatera kulturowego, z drugiej – wykazuje z nim cechy wspól-
ne, a także dlatego, że jest mediatorem, pośrednikiem […]. Również postać Polki 
pełna jest ambiwalencji. Okazuje się on zarazem arcyludzki i demoniczny, buntow-
niczy i posłuszny władzy, podobny do swego brata i niepodobny, śmieszny i groźny 
(Engelking 2016: 112).

Polka przyczynia się do pomieszania zmysłów – dosłownie i metaforycz-
nie. Jest on nieodgadniony, w pewien sposób niedefiniowalny, a zarazem po-
siada ogromną moc sprawczą, determinując los całej wsi. Sam zwykł wołać: 
„Hipnotyka, hipnotyka to jest moja poetyka” (Topol 2004: 208). I rzeczywi-
ście – stosowane przez Topola zabiegi realizmu magicznego oraz aura rozgry-
wającego się snu-koszmaru – koresponduje z nadprzyrodzonymi umiejętno-
ściami Polki, wprowadzając do powieści elementy szaleństwa. 

Najwyższy jego stopień, ostatecznie okupiony śmiercią, łączy się z kategorią 
widma wyobrażonego, którego nie sposób utożsamić z jedną tylko postacią czy 
tragicznym wydarzeniem z przeszłości. Widmo Eluzyny – ukochanej, prawdo-
podobnie zmarłej siostry Ondry i Małego – towarzyszy braciom zarówno na wsi, 
jak i w ich praskim mieszkaniu. Mama, trawiona chorobą alkoholową, w prze-
szłości całymi godzinami wpatrywała się w obraz dziewczynki. Widmowa obec-
ność Eluzyny całkowicie zawładnęła psychiką kobiety, co przejawiało się między 
innymi w tym, iż przebierała młodszego syna w dziewczęce ubrania, malowała 
i prosiła, żeby udawał młodszą, zaginioną siostrzyczkę. Dopiero na wsi Mały, 
wsłuchując się w opowiadania dziewczyn, odkrywa kolejne oblicze Eluzyny:
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Dziewczyny mi mówiły, że się tu mówi, że Eluzyna była małą dziewczynką. […] Ale 
nie była żadną naszą siorą. To była taka sobie dziewczynka, niczyja. No więc mama 
ją wzięła. Czemu nie? […] Czasem myślę o tym. Czekałem na mamę. Na ciebie! 
Jakby mama ciągle miała tą dziewczynkę, to może nas by nie było. Już by nas nie 
chciała. […] A dziewczyny mówiły, że to wcale nie jest prawda. […] że mama sobie 
golnęła i dziewczynka wpadła do wody. […] Dziewczyny mówiły, że dziewczynka 
od mamy normalnie odeszła. Przecież przedtem przyszła. […] Przecież jest niczyja 
(Topol 2004: 197). 

Starsi mieszkańcy wsi również nie potrafią określić jednoznacznie toż-
samości dziewczynki. Wspominając Dzień Eluzyny, jedni zapamiętali ją jako 
śliczną blondynkę, ubraną wedle miejskiej mody, drudzy zaś jako biedną Cy-
gankę, brudne stworzenie, które przyszło z lasu, lub też Niemkę, przetrzymy-
waną przez szalonego Kunerta. Z kolei jeszcze inni postać Eluzyny łączyli z ży-
dowskim dzieckiem, bo „przecież wyrzucali je ludzie z pociągu, już wiedzieli, 
że tędy wiozą je do Polski na śmierć” (Topol 2004: 265). 

Na postać Eluzyny składały się więc niejako zbiorowe wyrzuty sumie-
nia. Była ona widmem przypominającym poszczególnym mieszkańcom o ich 
przewinieniach i zbrodniach. Momro zauważa, iż: „To tu mieści się widmo: 
nie przychodzi po prostu z przeszłości, […] lecz dzieje się w samej aktualno-
ści, kiedy napotykamy na poznawcze przeszkody, których nie sposób pominąć 
lub którym nie można już zaordynować normalnych środków znieczulających” 
(Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 86). Zatem tak liczne widma nawiedza-
jące tę – wydawałoby się zwyczajną – wieś w sercu Europy, w większości są 
w istocie wytworem podświadomości jej mieszkańców, niesamowitym, które 
„było znane, ale zostało wypchnięte przez psychiczną autocenzurę” (Grochow-
ski 2016: 10). Miejsce akcji Nocnej pracy porównać można do krypty – mrocz-
nej, zimnej, pełnej grozy, w której obcowanie ze zmarłymi przypomina ciągle 
nieprzepracowaną żałobę.

Żałoba w powieści Topola łączy się nie tylko ze śmiercią, ale i ze z(a)nika-
niem: rodziców Ondry i Małego, nadziei na spokojne dzieciństwo, uczuć, które 
bohater żywił do Zuzy, czy w końcu całej wsi zasypanej sierpniowym śniegiem. 
Utrata idzie w parze z szaleństwem: matka chłopców zostaje zamknięta w szpi-
talu psychiatrycznym, a babka zamordowanego Standy regularnie rozmawia 
ze zmarłymi. Postradanie zmysłów ma u Topola jeszcze jedno źródło  – jest 
nim spotkanie z wcielonym złem. Wydaje się, że tylko wspomniana już matka 
umarłych znalazła język do komunikowania się ze Złym, który wciela się za-
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równo w duchy, jak i w żyjących. Ta, która widzi i słyszy więcej, jest być może 
jedyną mieszkanką wsi, znającą przyczyny popełnianych przez lata zbrodni 
i grzechów. 

Potencjał negatywności

„Nasz świat jest szalony i niebezpieczny. Potrzeba w nim praw [Náš svět je šíle-
nej, nebezpečnej. Potřebuješ nějaký pravidla]” (Topol & Hlinká 2001: 12) – tak 
Topol diagnozował współczesność tuż po napisaniu Nocnej pracy. W wywia-
dzie-rzece przeprowadzonym rok wcześniej, mówił: „[…] ciągle się uczyłem… 
ze znaków i przeczuć…, że musi istnieć porządek przezwyciężający chaos. Ży-
liśmy w chaosie, który związany był z sytuacją w Czechosłowacji i z naszą mło-
dością, ale jednocześnie chcieliśmy się przed nim bronić jakimś porządkiem 
[[…]tak jsem se stále dozvídal… z náznaků a tušení…., že musí existovat řád 
přesahující chaos. Žili jsme v chaosu, kterej souvisel se situací v Čechoslovensku 
i s naším mládím, ale zároveň jsem mu chtěli čelit nějakým řádem]” (Topol & 
Weiss 2000: 51).

Paradoksalnie, Nocna praca niesie ze sobą specyficznie pojęty ład, którego 
ocalający potencjał wynika właśnie z negatywności. Określenia takie jak atopia, 
nieprzystawalność, nie-miejsce, nie-pojęcie, niesamowitość i niejednoznaczność 
składają się na krótki słownik, za pomocą którego można zdefiniować powieść 
Topola. Zawarte w nim przeczenia doskonale obrazują świat przepracowywany 
i niejako przeobrażony przez pisarza – świat niepełny, niedookreślony, niedefi-
niowalny. Jeden z bohaterów, stróż prawa Nachtigal, wyjaśnia: „Powstrzymać to 
wreszcie, przytrzeć złu rogów, to nasza nocna praca” (Topol 2004: 159). Wydaje 
się, że podobny cel postawił przed sobą sam autor powieści

Nocna praca jest opisem nie tylko walki z widmami, ale i z systemem 
komunistycznym, którego wpływ na posttransformacyjną rzeczywistość Topol 
ciągle dostrzega. Jak zauważa Engelking, podróż w czasie do lat sześćdziesią-
tych dwudziestego wieku jest próbą rozliczenia się z „mitem przeniesionym 
z zewnątrz, mitem komunizmu, postępu, materialistycznego światopoglądu, 
walki z ciemnotą” (Engelking 2016: 26). Wolne Czechy, mimo rozwijającego 
się kapitalizmu, nigdy nie stały się rajem na ziemi. Tak, jakby odwołując się do 
przeszłości, pisarz chciał przypomnieć – sobie i czytelnikom – że istnieją kwe-
stie (nie)zapomniane, które domagają się przypomnienia i przepracowania. 
Autor Strefy cyrkowej jest tym samym uczniem Franza Kafki – ukazuje obcość 
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przestrzeni wrogiej człowiekowi i natury, która „pożera własne dzieci” (Topol 
2004: 101). Pisarz w poetyce nocnego koszmaru i karnawałowym porządku 
ukazuje szaleństwo współczesnego świata, obłęd, który metaforycznie obrazują 
czołgi niszczące każdego, kto stanie na ich drodze. Topol pokazuje tym sa-
mym, że nie istnieje jedna narracja integrująca mieszkańców danego regionu. 
Ich głosy, tak podzielone, niepełne i paradoksalnie milczące, są dowodem na 
różnorodność i niejednoznaczność nie-miejsca.

Jeden z bohaterów powieści zauważa, iż: „Czas się obrócił, wbił się w ten 
sam dzień” (Topol 2004: 264). Końcowe partie utworu stanowią obraz praw-
dziwej apokalipsy – wieś otaczają żołnierze, czołgi rozjeżdżają mieszkańców, 
budynki są podpalane, a ci, którzy chcą przeżyć, decydują się na ucieczkę. 
Warto zastanowić się, czy jest to istotnie prawdziwy obraz wkraczającej do 
Czechosłowacji ery normalizacji, czy też może nawiązanie do dalszej przeszło-
ści, związanej jeszcze z drugą wojną. Interesującą interpretację stanowiłaby re-
fleksja nad tym, czy Topol sięga do biblijnych archetypów, by przypomnieć, 
jaka kara spotka mieszkańców za dokonane zło i niegodziwości. Polka, ucie-
leśnienie Złego, przepowiada: „Tu za chwilę będzie świecić już tylko czarne 
słońce” (Topol 2004: 232). Być może jest to zapowiedź wydarzeń, do których 
dojdzie w przyszłości.

Topol nie doprowadza apokalipsy do końca, zostawiając czytelnikom na-
dzieję, na co wskazuje choćby następujący fragment:

Na brzegu, gdzie powinna być wieś, wysoko w górze, w gęstej ciemności, skakało teraz 
światło. Błyskało na obrzeżach chmur, które widać było wszędzie, gdzie światło się po-
jawiło. Szukało ich, ciągle rosło. Odbijało się od lodu. Było blisko (Topol 2004: 301).

Bohaterowie nie poznają prawdziwej natury owego światła – nie dowie-
dzą się, czy jego źródłem były latarnie, gwiazdy albo nawet statki kosmiczne. 
Otwarte zakończenie powieści pozostawia wiele możliwości interpretacyjnych. 
Dopiero wtedy w omawianej powieści tak wyraźnie objawia się nie Zły, lecz – 
mówiąc językiem Topola – Dobry, czyli ten, który rozświetla noc, przynosi 
nadzieję i spokój. Nocna praca jest powieścią metafizyczną – traktuje o naj-
większych tajemnicach człowieka. Ponieważ, jak trafnie puentuje Momro: 
„Negatywność […] nie jest nigdy »na zewnątrz« nas, nie nadchodzi skądinąd. 
[…] To jest coś tyleż »w nas«, co »przychodzi« nie wiadomo skąd” (Momro, 
Kłosiński & Łachacz 2018: 76). I właśnie dlatego środkowoeuropejska wieś 
Topola jest niesamowitym odbiciem wnętrza jej mieszkańców.
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O pamięci historycznej 
we współczesnej powieści argentyńskiej.  
Dyktatura Videli w Los topos Félixa Bruzzonego 
i La casa de los conejos Laury Alcoby

NATALIA SADOWSKA

Słów kilka o pamięci historycznej

Pamięć historyczna to pojęcie, które w ostatnich latach zdominowało prze-
strzeń badań socjologicznych, historycznych oraz literaturoznawczych w całej 
Ameryce Łacińskiej. Przyczyniła się do tego z pewnością sytuacja społeczno-
-polityczna tego regionu, który w drugiej połowie dwudziestego wieku był 
świadkiem kolejnych rewolucji i zamachów stanów, zakończonych wprowa-
dzeniem krwawych dyktatur wojskowych. Mając na uwadze fakt, iż rządy 
i społeczeństwa krajów latynoskich nadal nie przepracowały traum tamtego 
okresu, ciągła obecność i aktualność tematyki pamięci o reżimach i ich ofia-
rach, podejmowanej zarówno przez środowiska akademickie, jak i artystyczne, 
nie zaskakuje. Rezultatem owego zainteresowania jest imponująca lista publi-
kacji naukowych oraz tekstów kultury – przede wszystkim na gruncie literatu-
ry i kinematografii – ukazujących problem pamięci historycznej i towarzyszą-
cych jej polityk z coraz to nowszych perspektyw.

Niemniej jednak niniejsze rozważania o pamięci historycznej należało-
by zacząć od refleksji na temat jej istoty. Jest ona konceptem ideologicznym 
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i historiograficznym nierozerwalnie związanym z ideami tożsamości zbiorowej, 
polityki pamięci i polityki historycznej, której celem jest odnalezienie przez 
określony kolektyw swej przeszłości – rzeczywistej lub wyobrażonej. Według 
Maurice’a Halbwachsa wspomnienie jest zdarzeniem odtworzonym na pod-
stawie dostępnych źródeł (Halbwachs 1984: 210). Korzystanie z informacji, 
które także uległy procesowi rekonstrukcji i zniekształcenia sprawia, że proces 
ten jest niejako powielany. Dlatego też budowanie narracji wokół konkretnych 
wydarzeń odbywa się nie na zasadzie przywoływania własnych wspomnień, 
ale na bazie pamięci kolektywnej, funkcjonującej wewnątrz określonej spo-
łeczności, której jednostka stanowi integralną część. Skutkiem tego obie kate-
gorie nakładają się na siebie, uniemożliwiając odróżnienie tego, co było oso-
bistym doświadczeniem od tego, co zostało zapożyczone z obserwacji innych. 
W związku z tym Halbwachs definiuje pamięć historyczną jako pamięć wyda-
rzeń, których nie było się bezpośrednim świadkiem, a które trafiły do nas przez 
inne środki przekazu (Halbwachs 1984: 134) – są więc one czymś pomiędzy 
żywą pamięcią wydarzeń a pamięcią uporządkowaną przez dyskurs historyków 
i socjologów. Niemniej, francuski socjolog krytykuje sam termin „pamięć hi-
storyczna”, uważając go za antonimiczny w kontekście zmieniających się po-
lityk komemoracji. Powołując się na opozycję pamięć – historia1, podkreśla 
opisany wyżej (i niekończący się) proces przekształceń, jakim podlegają kolejne 
projekty opowiadania i upamiętniania przeszłości charakteryzujące się „tym-
czasowością” oraz „kruchością” (Halbwachs 1984: 209).

Polityki pamięci w Argentynie

Dyktatura Videli była zakrojonym na szeroką skalę programem kontroli nie 
tylko życia politycznego, ale także społecznego, kulturalnego i religijnego, a na-
wet sfery emocji i uczuć Argentyńczyków. Jak każdy reżim, także ten argentyń-
ski zdawał sobie sprawę z ogromnego znaczenia kultury, edukacji i sztuki jako 
narzędzi ideologicznej walki i nadzorowania obywateli. Z tego też powodu 
powstał projekt Procesu Reorganizacji Narodowej (Proceso de Reorganización 
Nacional), jakiemu poddane zostało tamtejsze społeczeństwo, i który zamienił 

1 Według Halbwachsa historia nie jest pamięcią, ale artefaktem, który zajmuje miejsce pa-
mięci tam, gdzie nie ma już nikogo, kto przeżywałby przeszłość (Halbwachs 1984: 75).
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się w obowiązujący dyskurs2 – będący również podstawą dla późniejszej poli-
tyki historycznej – utrudniający płynne przejście do rzeczywistości postdyk-
tatorskiej i stworzenie nowego języka narracji opisującego rządy wojskowych.

Zaginięcia, tajne represje, porwania dzieci i odbieranie im tożsamości – 
wszystkie te działania stanowiły podstawę terroru, którego celem było pozba-
wienie jednostki tożsamości i zniszczenie jakiejkolwiek pamięci o niej, stąd 
również dosłownie rozumiana potrzeba jej rekonstrukcji. Jednymi z pierw-
szych organizacji walczących o prawdę – pojawiającymi się na kartach powieści 
Félixa Bruzzonego – były Matki z Plaza de Mayo (Madres de Plaza de Mayo)3 
i Babcie z Plaza de Mayo (Abuelas de Plaza de Mayo)4. Momentem przełomo-
wym było także utworzenie fundamentalnej dla argentyńskiej polityki pamięci 
Komisji Narodowej do Spraw Osób Zaginionych (Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas; czyli CONADEP). Mimo to od 1986 roku, w związ-
ku z kolejnymi próbami dojścia do władzy ugrupowań wojskowych, zatwier-
dzano ustawy, których głównym celem było wymazanie okresu dyktatury ze 
zbiorowej świadomości Argentyńczyków i zaprzestanie osądzania winnych. 
Polityka ta oczywiście nie odniosła zamierzonego rezultatu, ale skutecznie za-
blokowała cały proces dochodzenia do prawdy oraz pracę sądów, które wzno-
wiły procesy dopiero w 2006 roku5. 

Kolejne rewizjonistyczne głosy odnoszące się do wydarzeń z lat 1976-
1983 przyczyniły się do boomu pamięci (boom de la memoria), jak określiła 
to zjawisko Gabriela Cerruti (2001: 14). Bez wątpienia ogromna w tym za-
sługa organizacji pozarządowych, szczególnie zainaugurowanej w 1995 roku 

2 Dyskurs ów charakteryzował się stosowaniem licznych eufemizmów i metafor, których 
celem było zafałszowanie rzeczywistości (Calveiro 2004; Martyniuk 2004).

3 Stowarzyszenie powstało w 1977 roku, krótko po wprowadzeniu wojskowych rządów Vi-
deli. Początkowo domagało się informacji o zaginionych dzieciach, a po upadku dyktatury 
postawiło sobie za cel doprowadzenie do ukarania winnych niewyjaśnionych do dziś znik-
nięć. Ich symbolem stały się białe chustki noszone na głowie oraz marsze odbywające się 
do dzisiaj w każdy czwartek między godziną piętnastą trzydzieści a szesnastą na Plaza 
de Mayo.

4 Podobnie jak Madres de Plaza de Mayo, ugrupowanie powstało w 1977 roku. Określa 
się jako organizacja walcząca o prawa człowieka, a jej celem jest zlokalizowanie dzieci 
zaginionych w trakcie wojskowej dyktatury Videli oraz ukaranie winnych zbrodni prze-
ciwko ludzkości. Organizacja działa do dzisiaj i do tej pory przywróciła tożsamość stu 
trzydziestu osobom. Pięciokrotnie była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. 

5 O potrzebie społecznej debaty i przepracowania lat reżimu pisał Nicolás Casullo (1996: 
13-31).
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fundacji HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio) działającej na rzecz potomków „zaginionych” (desaparecidos) oraz 
przeciwko stosowanej przez rząd polityce zapomnienia i milczenia. Działania 
te wymagały oczywiście rekonstrukcji zbiorowych wspomnień i demistyfika-
cji obowiązujących pamięci oficjalnych. Pamięć historyczna jawiła się w tym 
wypadku nie jako element dyskursu historycznego, ale jako integralna część 
pamięci zbiorowej adaptowanej przez jednostki.

Warto zastanowić się, jaką rolę w całym procesie odgrywała i wciąż odgry-
wa literatura. Ta bowiem (w szczególności z gatunku powieści-świadectwa) nie 
tylko stanowi jeden z katalizatorów dla traumatycznych wspomnień, ale jest 
także – zgodnie z koncepcją Aleidy Assmann o funkcjonowaniu pisma jako 
medium pamięci (2009: 114)  – istotnym elementem kształtującym pamięć 
historyczną. Za pierwszą powieść testymonialną traktującą na temat dyktatury 
Videli należy uznać tekst Miguela Bonassa Recuerdo de la muerte z roku 1984, 
choć pierwsza latynoska powieść-świadectwo została opublikowana już w 1960 
roku6. Od tego momentu dyskurs pamięciologiczny zagościł na gruncie nar-
ratywistyki latynoskiej na stałe, podlegając nieustannym przekształceniom ga-
tunkowym, co wpłynęło na pojawienie się nowej terminologii. John Beverly 
i Marc Zimmerman zaproponowali pojęcie „świadectwa” (testimonio) i „neo-
świadectwa” (neotestimonio) (Beverly & Zimmerman 1990: 175), Elżbieta 
Skłodowska wprowadziła terminy „powieści-świadectwa” (novela testimonio), 
„powieści autorskiej o intencji testymonialnej” (novela autorial de intención 
testimonial) oraz „powieści testymonialnej” (novela testimonial) (Skłodowska 
2002: 802-805), Beatriz Sarlo użyła terminu „postpamięć” (postmemoria) 
(Sarlo 2006: 127), a Carlos Pereda i María Eugenia Osorio Soto zastosowali 
określenie „metaświadectwo” (metatestimonio) (Pereda 2008: 42; Osorio 2011: 
174). Dwie ostatnie koncepcje wydają się najpełniej oddawać obserwowane 
na gruncie literatury testymonialnej zmiany, które zaszły w ostatnich latach. 
Postpamięć Sarlo odnosi się wyłącznie do tekstów będących wspomnieniami 
następnego pokolenia, pamięcią dzieci ofiar dyktatury (Sarlo 2006: 126), wpi-
sując się w kategorię tekstów – obecnych przede wszystkim w dyskursie ar-
gentyńskim – które udzieliły głosu właśnie pokoleniu potomków represjono-
wanych. Natomiast termin „metaświadectwo” wskazuje na proces literackich 

6 Notabene była to książka zatytułowana Pasajes de la guerra revolucionaria autorstwa Erne-
sta „Che” Guevary.
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przekształceń, jakiemu poddawane są świadectwa lub własne doświadczenia 
i wspomnienia w aktualnej narracji testymonialnej.

Tekstami przynależącymi do obu wymienionych kategorii z pewnością 
są omawiane tu powieści. Pierwsza z nich to La casa de los conejos, krótki tekst 
autobiograficzny Laury Alcoby, córki opozycjonistów (tak zwanych Montone-
ros7), której udało się razem z matką wyemigrować do Francji, a po latach mil-
czenia, za pomocą narzędzia fikcjonalizacji, zdecydowała się podzielić wspo-
mnieniami z tamtego okresu. Druga zaś to kolejna autofikcjonalna narracja 
Los topos autorstwa Félixa Bruzzonego, potomka zaginionych8, w krytyczny 
sposób przedstawiającego obowiązujące w Argentynie polityki pamięci. 

O dyktaturze oczami dziecka – La casa de los conejos Laury Alcoby

Laura Alcoba przemawia prawdopodobnie jednym z najsilniejszych  – o ile 
nie najsilniejszym  – głosem w aktualnej literaturze argentyńskiej z gatunku 
powieści testymonialnej. Autorka zaproponowała nowy sposób opowiadania 
o reżimie Videli, który nie jest już klasycznym autobiograficznym świadec-
twem, ale autofikcją  – relacją, w której fikcja i autobiografia wzajemnie się 
przenikają. Narratorem w La casa de los conejos okazuje się dziewczynka o imie-
niu Laura, która wraca do swoich doświadczeń z krótkiego okresu z dzieciń-
stwa spędzonego w bazie Montoneros w latach 1975-1976.

W krótkim prologu tak o powieści pisze sama autorka:

Zapytasz, Diano, dlaczego tyle czasu zajęło mi opowiedzenie tej historii. Obiecałam 
sobie zrobić to pewnego dnia i nie raz kończyło się to stwierdzeniem, że jeszcze nie 
nadszedł ten właściwy moment. Doszłam do wniosku, że najlepiej będzie poczekać, 
aż się zestarzeję, a potem, aż zestarzeję się jeszcze bardziej. Teraz ten pomysł wydaje 
mi się absurdalny, ale przez długi czas sądziłam, że to najlepsze wyjście. Powinnam 
poczekać, aż zostanę sama. Albo prawie sama. Poczekać, aż tych niewielu, którym 
udało się przeżyć, nie będzie już należało do tego świata. Albo poczekać jeszcze dłu-
żej, aż w końcu odważę się przywołać ten krótki fragment mojego argentyńskiego 

7 Argentyńska organizacja partyzancka założona w 1964 roku przez zwolenników generała 
Juana Peróna.

8 Ofiary prześladowań wojskowych dyktatur, których los pozostaje nieznany.
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dzieciństwa bez strachu przed ich spojrzeniami i bez strachu przed swego rodza-
ju niezrozumieniem, które uważałam za nieuniknione. Bałam się, że zapytają: „Co 
ugrałaś, grzebiąc w tym wszystkim?”. I przytłaczała mnie już sama perspektywa wy-
jaśnień. Jedynym wyjściem było pozostawienie wszystkiego kwestii czasu, dotarcie 
do tego punktu samotności i poczucia wolności, jakim jest – tak to sobie wyobraża-
łam – starość. Dokładnie tak o tym myślałam (Alcoba 2013: loc. 45)9.

O traumatycznym przymusie milczenia wypowiada się również bohater-
ka powieści:

Już mi wszystko wyjaśnili. Zrozumiałam i będę posłuszna. Nic nie powiem. Nawet, 
jeśli przyszliby do domu i zrobili mi krzywdę. Nawet, jeśli wykręciliby mi rękę albo 
gdyby przypalali mnie żelazkiem. Nawet, jeśli wbijaliby mi gwoździe w kolana. Ja, ja 
zrozumiałam, do jakiego stopnia milczenie jest ważne (Alcoba 2013: loc. 111-117)10.

Zacytowany fragment klarownie ukazuje mechanizm, który doprowadził 
do tego, iż reżim Videli zamienił się w społeczne tabu. Pokolenie dzieci Mon-
toneros, wychowane w atmosferze strachu przed opowiadaniem o konspira-
cyjnej działalności rodziców, w dorosłym życiu również odczuwa lęk przed 
dzieleniem się wspomnieniami związanymi z rządami wojskowej junty.

Milczenie, kwestia ciszy, problem opowiedzenia o traumie to stale przewija-
jące się motywy w nowej latynoskiej literaturze testymonialnej, która stawia sobie 
za zadanie skonfrontowanie się z bolesnymi wspomnieniami wokół dyktatur lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zadanie to okazuje się 

9 Przekład własny za: „Te preguntarás, Diana, por qué dejé pasar tanto tiempo sin contar 
esta historia. Me había prometido hacerlo un día, y más de una vez terminé diciéndome 
que aún no era el momento. Había llegado a creer que lo mejor sería esperar a hacerme 
vieja, y aun muy vieja. La idea me resulta extraña ahora, pero durante largo tiempo 
estuve convencida. Debía esperar a quedarme sola, o casi sola. Esperar a que los po-
cos sobrevivientes ya no fueran de este mundo o esperar más todavía para atreverme 
a evocar ese breve retazo de infancia argentina sin temor de sus miradas, y de cierta in-
comprensión que creía inevitable. Temía que me dijeran: »¿Qué ganás removiendo todo 
aquello?«. Y me abrumaba la sola perspectiva de tener que explicar. La única salida era 
dejar hacer al tiempo, alcanzar ese sitio de soledad y liberación que, así lo imagino, es 
la vejez. Eso pensaba yo, exactamente”.

10 Przekład własny za: „ A mí ya me explicaron todo. Yo he comprendido y voy a obedecer. No 
voy a decir nada. Ni aunque vengan también a casa y me hagan daño. Ni aunque me retu-
erzan el brazo o me quemen con la plancha. Ni aunque me claven clavitos en las rodillas. 
Yo, yo he comprendido hasta qué punto callar es importante”.
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być wyjątkowo trudne ze względu na czasową bliskość komentowanych zdarzeń, 
a także z powodu ich silnego nacechowania emocjonalnego. Odnaleźć tu można 
bez wątpienia echa Benjaminowskiej myśli oscylującej wokół pamięci, przemocy 
i narracji, a szczególnie wokół jego koncepcji zależności narrator-słuchacz:

Im naturalniej też przychodzi narratorowi poniechanie wszelkich psychologicznych 
cieniowań, tym lepsze będą jej [opowieści – N. S.] widoki na miejsce w pamięci słu-
chacza, tym pełniej wtopi się ona w jego własne doświadczenie, tym chętniej zacznie 
się ją pewnego dnia opowiadać innym (Benjamin 1996: 249).

Zgodnie z myślą Waltera Benjamina zdolność opowiadania historii chy-
li się ku upadkowi. Narrator to osoba, która przechowuje głęboko w swojej 
pamięci określoną historię i / lub wspomnienie, ale nie potrafi ich przekazać 
we właściwy sposób. Niemiecki filozof widzi tu konsekwencje traumatycznych 
doświadczeń pierwszej wojny światowej, które wyczerpały ludzką zdolność nar-
racji i dzielenia się swoimi uczuciami, gdyż „wybuch wojny światowej oznaczał 
początek procesu, który od tamtej pory nieprzerwanie się toczy. Czy w końcu 
wojny nie zauważono, że ludzie z pól bitewnych wrócili jak oniemiali? Nie bo-
gatsi, lecz wręcz ubożsi w bezpośrednie doświadczenia” (Benjamin 1996: 242).

O problemie milczenia pisał także niemiecki prozaik Winfried Georg Se-
bald, który dostrzegł wśród obywateli niemieckiego społeczeństwa występowa-
nie zbiorowej ciszy wokół wydarzeń drugiej wojny światowej jako odpowiedź 
na nową, ahistoryczną rzeczywistość, która zachęcała do patrzenia w przyszłość 
i przemilczenia bolesnych wydarzeń minionych (Sebald 2004: 17). Sebald, uro-
dzony w 1944 roku, a więc dorastający już w powojennych Niemczech, uważał, 
iż konflikt zbrojny naznaczył także jego pokolenie poprzez ciszę panującą w do-
mach niemieckich rodzin – których wielu członków przynależało do nazistow-
skich organizacji politycznych i wojskowych – przenoszoną na grunt społecznego 
dyskursu pamięciologicznego (Sebald 2004: 66). Celem procesu denazyfikacji, 
wdrożonego w życie zaraz po zakończeniu wojny, był jak najszybszy powrót do 
normalności, który starano się osiągnąć właśnie poprzez przemilczenie bolesnych 
faktów, uniemożliwiając ich oswojenie i przepracowanie.

W podobnym tonie wypowiada się George Steiner, analizujący konse-
kwencje traumatycznych wydarzeń, które odgrywały się przez niemal cały 
wiek dwudziesty, dla języka, jakim posługujemy się na co dzień oraz dla li-
teratury  – uznawanej za jedną z najdoskonalszych form narracji, która jed-
nak nagle stała się reprezentantem kryzysu społeczeństw, pokazując słabość 
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aktu komunikacyjnego lub też wybierając samobójczą politykę ciszy. Steiner 
słusznie zauważa, że język w czasach Trzeciej Rzeszy funkcjonował jako na-
rzędzie terroru i fałszu, będąc współwinnym wszystkich okrucieństw wojny 
i Holokaustu (Steiner 1986: 44). Tę samą zależność w przypadku Argentyny 
podkreśla Fernando Kofman, który także uczynił język współwinnym ludo-
bójstwa (Kofman 1985: 13)11. Warto podkreślić, że przekonanie to ma swoje 
reperkusje w literaturze powstającej na początku lat osiemdziesiątych. Beatriz 
Sarlo w ten sposób charakteryzuje narracje testymonialne powstające po upad-
ku latynoskich reżimów:

Narratywistyka [ta – N. S.] […] powstaje zgodnie ze zmianami będącymi następ-
stwem kryzysu realistycznej reprezentacji i wynikającej z tego faktu hegemonii 
tendencji estetycznych podejmujących (nawet obsesyjnie) kwestie kompozycyjne, 
zagadnienia związków intertekstualnych oraz stosowania cytatów, problem dyskur-
sywnych reprezentacji, relacji pomiędzy literaturą i rzeczywistością lub też niemożli-
wości jej zaistnienia (Sarlo 1987: 41)12;

[…] pojawia się model komunikacyjny dążący do perspektywizacji i łączenia 
dyskursów. Fikcje literackie prezentują się w wielu przypadkach jako jedne z możli-
wości, próby wieloperspektywicznego objęcia narracją jakiejś całości, która z defini-
cji nie może zostać przedstawiona w całej swej okazałości. Nawet narracje charakte-
ryzujące się binarnymi opozycjami rekonstruują świat dyskursywny i ideologiczny 
[…] tak, aby podkreślić jego znaczeniową gęstość, której nie można by opisać mia-
nem manichejskiej (Sarlo 1987: 43)13.

11 W tym kontekście warto uwypuklić fakt, iż Alcoba tworzy wyłącznie po francusku, choć 
oczywiście jej językiem ojczystym jest hiszpański. Niechęć pisarki do posługiwania się 
hiszpańszczyzną – analizowana pod kątem opisanych wyżej koncepcji Steinera oraz 
Kofmana o idiolektach jako instrumentach reżimowych opresji – jest więc zrozumiała.

12 Przekład własny za: „La narrativa […] se escribe en el marco de la crisis de la repre-
sentación realista y de la hegemonía consiguiente de tendencias estéticas que traba-
jan (incluso con obsesión) sobre problemas constructivos, de relación intertextual, de 
procesamiento de citas, de representación de discursos, de relación entre realidad y 
literatura o de la imposibilidad de esta relación”.

13 Przekład własny za: „[…] aparece un modelo comunicativo que tiende a la perspectivi-
zación y el entramado de discursos. Las ficciones se presentan, con frecuencia, como 
versiones e intentos de rodear, desde ángulos diferentes, una totalidad que, por defi-
nición, no puede ser representada por completo. Incluso las narrativas marcadas por 
oposiciones binarias, reconstruyen de tal modo el mundo discursivo e ideológico […], 
exhibiendo una densidas de significados que no podría describirse como maniquea”.
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Przywołane rozważania badaczki wskazują jednoznacznie na zerwanie 
z kategorią mimesis na rzecz fragmentaryczności i dwuznaczności tekstów te-
stymonialnych, które w ten sposób świadomie odeszły od poetyki – zakłada-
jącej jedną, właściwą wersję wydarzeń – propagowanej przez indoktrynacyjne 
działania junty.

Po latach milczenia Alcoba zdecydowała się głośno opowiedzieć o swej 
traumie. W 2003 roku – po raz pierwszy od prawie trzydziestu lat – odważyła 
się odwiedzić Argentynę, a podróż wywołała w niej potrzebę rozliczenia się 
w przeszłością: 

Zaczęłam przypominać sobie wszystko z dużo większą dokładnością niż wcześniej 
[…]. Zdecydowałam się [pisać – N. S.], bo często myślę o zmarłych, ale też dlatego, 
że teraz już wiem, że o żywych też nie można zapominać. Co więcej, jestem przeko-
nana, że myślenie o nich jest czymś niezbędnym. Wysilenie się, żeby im też zrobić 
miejsce. Właśnie zrozumienie tego zajęło mi tyle czasu. Ale zanim zacznę tę krótką 
historię, chciałabym Ci coś wyznać: jeśli w końcu zdecydowałam się na ten wysiłek 
pamięci, na mówienie o Argentynie Montoneros, o dyktaturze i o terrorze z punktu 
widzenia dziewczynki, jaką wtedy byłam, nie robię tego, żeby coś wspominać, ale 
żeby w końcu, choć trochę, zapomnieć (Alcoba 2013: loc. 52-59)14.

Chęć zapomnienia o traumatycznych przeżyciach jest jednym z podsta-
wowych mechanizmów obronnych wobec swoistego rozłamu pomiędzy bole-
snym wspomnieniem a zdolnością do jego językowej ekspresji. Jeffrey Charles 
Alexander zaznacza, iż przepracowanie traumy jest operacją czasochłonną, jako 
że wymaga dającego poczucie ulgi zinstytucjonalizowania przeszłości, które 
z kolei pozwala uruchomić proces zapominania (Alexander 2010: 210). Nie-
mniej jednak, jak podkreśla Aleida Assmann, „nieodrodną cechą psychomo-
toryki pamiętania jest fakt, że pamiętanie i zapominanie wciąż się zazębiają. 

14 Przekład własny za: „Empecé a recordar con mucha más precisión que antes […]. Me 
he decidido, porque muy a menudo pienso en los muertos, pero también porque ahora 
sé que no hay que olvidarse de los vivos. Más aún: estoy convencida de que es impre-
scindible pensar en ellos. Esforzarse por hacerles, también a ellos, un lugar. Esto es lo 
que he tardado tanto en comprender, Diana. Sin duda por eso he demorado tanto. Pero 
antes de comenzar esta pequeña historia, quisiera hacerte una última confesión: que si 
al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los Montoneros, de 
la dictadura y del terror, desde la altura de la niña que fui, no es tanto por recordar como 
por ver si consigo, al cabo, de una vez, olvidar un poco”.
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Jedno jest warunkiem istnienia drugiego” (Assmann 2009: 120). Z tego też 
powodu narracje traumy – choć intencjonalnie ukierunkowane na zapomnie-
nie, tak jak w przypadku bohaterki La casa de los conejos – zawsze pozostają 
narracjami pamięci.

W tekstach Alcoby można dostrzec niezwykłą ekspresywność, która nie 
jest spowodowana tylko i wyłącznie niejako statusem córki członków Monto-
neros – jest także uwarunkowana poetyką przyjętą przez autorkę. Powieści ar-
gentyńskiej prozatorki nie są pisane z perspektywy osoby aktywnie i świadomie 
uczestniczącej w walce, ale z niezwykle subiektywnego punktu widzenia sied-
mioletniego dziecka, niezupełnie zdającego sobie sprawę z zagrożeń, z jakimi 
wiąże się konspiracyjna działalność jej rodziców. Pisarka próbuje w ten sposób 
zaprzeczyć przytoczonemu wcześniej tradycyjnemu konceptowi pamięci histo-
rycznej/ zbiorowej/ indywidualnej zakładającemu, że każda forma pamięci jest 
konstruktem, na który składają się nie tylko własne wspomnienia, ale również 
funkcjonujące w danej społeczności obrazy pamięci.

W narracji Alcoby nie ma wydźwięków tradycyjnych tekstów o cechach 
epopei, opisujących heroiczne postaci walczące z dyktaturą. Jej narracje od-
wracają owo konwencjonalne spojrzenie na bohaterskość. Kilkuletnia Laura 
jest postacią literacką i kreuje swą historię na zasadzie asymetrii z kanoniczny-
mi formami testymonialnymi (Nofal 2002: 19), co jest doskonale widoczne 
zarówno w warstwie narracyjnej, jak i treściowej powieści, w której czytamy: 
„W końcu wracam szybko na podwieczorek. Dzisiaj jest dzień czyszczenia 
broni. Próbuję znaleźć jakiś czysty fragment stołu zagraconego patyczkami 
i szczotkami mokrymi od smarów. Nie chcę ubrudzić mojej kromki chleba 
z kajmakiem” (Alcoba 2013: loc. 732)15. Jak wskazuje ten krótki cytat, opo-
wieść o konspiracji przeplata się z błahostkami, które w klasycznych powie-
ściach z gatunku świadectwa nie miałyby prawa bytu, będąc swoistą formą 
odarcia z czci i pamięci walczącej opozycji.

Choć tego typu asymetrii na kartach La casa de los conejos pojawia się 
więcej, wspomnienia samej Laury także podlegają polityce niszczenia pa-
mięci i tożsamości, gdy dziewczynka zostaje poinstruowana, w jaki sposób 
musi odpowiadać nieznajomym. Zostaje pozbawiona oficjalnej tożsamości 

15 Przekład własny za: „Por fin vuelvo rápido a tomar la merienda. Hoy es el día en que se 
limpian las armas. Yo trato de encontrar un pequeño sitio limpio en la mesa atestada de 
hisopos y cepillos empapados en aceite. No quiero ensuciar mi rodaja de pan untada con 
dulce de leche”.
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w momencie, gdy matka zabrania jej używania własnego nazwiska, kiedy nie 
może nikomu powiedzieć, gdzie mieszka, nawet swoim najbliższym, ponie-
waż „w domu są zakazane ulotki i broń” (Alcoba 2013: loc. 109). Jednym 
z najbardziej traumatycznych doświadczeń Laury jest moment, w którym 
matka staje się dla niej tamtą, inną, obcą, a ona sama zadaje sobie pytania 
o to, kim właściwie jest. Nie w pełni świadomie imituje zachowania innych i, 
choć marzy o powrocie do normalności, nie prosi o wyjaśnienia, lecz podda-
je się zasadom, które zostały jej narzucone. Dziewczynka ulega stopniowemu 
procesowi wyobcowania. Wspomniany już wcześniej Jeffrey Alexander wpro-
wadza tu pojęcie traumy kulturowej, którą definiuje jako „zbiorowe poczucie 
uczestnictwa w potwornym wydarzeniu, które pozostawia nieusuwalne ślady 
w pamięci grupy i przekształca jej tożsamość w zasadniczy i nieodwracalny 
sposób” (Alexander 2010: 207). Bohaterka powieści, będąca naocznym świad-
kiem traumatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Argentynie Videli, traci 
nie tylko poczucie wspólnoty ze społeczeństwem, do którego przynależała, ale 
również z najbliższą rodziną. Wyrazem przeżywanej traumy i utraty tożsamości 
jest przede wszystkim odrzucenie języka hiszpańskiego oraz fakt, iż na powrót 
do ojczyzny zdobyła się dopiero po trzydziestu latach.

Pojęcie tożsamości narracyjnej Paula Ricouera (1996: 117) pozwala bliżej 
przyjrzeć się samej konstrukcji podmiotu. Alcoba konstruuje tożsamość nar-
racyjną, pozwalając jej istnieć zarówno w przeszłości (w samym tekście), jak 
i w teraźniejszości (z punktu widzenia narratora). Na kartach La casa de los co-
nejos oba głosy – małej dziewczynki i dorosłej kobiety wspominającej dziecięce 
lata – często ulegają fuzji, szczególnie w momencie, kiedy narratorka zadaje 
pytania, jakie nigdy wcześniej nie zostały zadane lub te, które z perspektywy te-
raźniejszości mogą mieć inny wydźwięk. Wówczas czytelnik stawia sobie pyta-
nie, czy to dziecko przypomina sobie uczucia strachu, samotności, bezradności 
czy też dojrzała już kobieta oskarża o traumy, jakie przyniosło jej dzieciństwo, 
które zamiast zapewnić stabilność i poczucie bezpieczeństwa, było niekończą-
cym się poczuciem zagrożenia. Wydaje się, że dorosła Laura ma w sobie cały 
czas cząstkę tamtej siedmiolatki, a jej zachowania wyznaczają wciąż te same na-
kazy i zakazy, przede wszystkim zaś przymus milczenia, który Alcoba zwalcza 
za pomocą pisania autofikcjonalnego, posiadającego, zgodnie z Ricouerowską 
ideą pracy pamięci, działanie terapeutyczne (Ricouer 2008: 50).
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Anty-pamięć w Los topos Félixa Bruzzonego

Los topos zaczyna się od zdania, że „babcia Lela zawsze mówiła, że mama, 
w czasie swojego aresztu w ESMie16, urodziła drugie dziecko. Kilka razy słysza-
łem, jak dyskutowała o tym z dziadkiem” (Bruzzone 2012: loc. 10)17. Kobieta 
zdecydowała się nawet kupić mieszkanie naprzeciwko ESMy, aby być bliżej 
miejsca, gdzie była więziona jej córka i gdzie urodził się jej drugi wnuk. Wyda-
je się być jedyną osobą wierzącą jeszcze w możliwość odnalezienia obojga, a jej 
naiwna wiara i potrzeba dotarcia do prawdy prowokuje konflikty z głównym 
bohaterem powieści, wnukiem Félixem, zupełnie odcinającym się od przeszło-
ści, której nawet nie może przywołać. Dlatego też autofikcjonalne Los topos 
Félixa Bruzzonego to zdecydowanie nowatorskie spojrzenie na okres dyktatury 
Videli, jakże odmienne od dotychczas istniejących narracji.

Celem argentyńskiego pisarza nie jest odzyskanie wspomnień z okresu 
reżimu wojskowego jako takich, ale ukazanie, że przemoc obecna nie tylko 
w jego ojczyźnie, ale i na całym kontynencie południowoamerykańskim jest 
dowodem na słabość istniejących polityk pamięci, które nie spełniają swojej 
roli. Sam Bruzzone w jednym z wywiadów wyznał, że jako pisarz nie jest zain-
teresowany aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym i politycznym Ar-
gentyny. Z tego też powodu bohater powieści, podzielający wiele przekonań 
autora, odmawia przynależności do wspomnianej już organizacji HIJOS, wy-
jaskrawiając jej działalność o silnie politycznym wydźwięku, nawiązującym do 
retoryki rewolucyjnej z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego 
stulecia. Powieść Bruzzonego jest w rzeczywistości krytyką działalności HIJOS, 
która ze zrzeszenia mającego walczyć o prawa człowieka i pomagać potomkom 
zaginionych zamieniła się w kolejną partię polityczną. Obłudę HIJOS komen-
tuje w ironiczny sposób, kiedy znika Maira, transwestyta, w którym się zako-
chuje:

[…] pomyślałem, że powinienem opowiedzieć HIJOS o ostatnich wydarzeniach. 
Być może oni mogliby zorganizować jakąś kampanię, która pomogłaby odnaleźć 
Mairę. Maira stałaby się dla nich sztandarem nowej generacji zaginionych i tak mo-

16 ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) – w latach 1976-1983 funkcjonowała jako 
tajne centrum zatrzymań i tortur.

17 Przekład własny za: „Mi abuela Lela siempre dijo que mamá, durante el cautiverio en la 
ESMA, había tenido otro hijo. Varias veces la oí discutir del tema con mi abuelo”.
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gliby kontynuować swoją antyimperialistyczną walkę. Już wyobrażałem sobie ten 
błysk w ich oczach, kiedy mówiliby o „nowozaginionych” lub „postzaginionych”. 
W rzeczywistości o „postpostzaginionych”, to znaczy zaginionych, którzy zaginęli 
po tych, którzy zaginęli w trakcie dyktatury i tych, którzy zaginęli później. […] Ale 
oczywiście wśród HIJOS nikt nie będzie szukał kogoś takiego, jak Maira (Bruzzone 
2012: loc. 610-614)18. 

Spotkanie z Mairą jest dla niego momentem przełomowym – do tego 
stopnia, że sam decyduje się zostać transwestytą, aby móc ją odnaleźć. Nie 
ma jednak wątpliwości, że figura transwestyty nie zwraca uwagi wyłącznie na 
problem akceptacji odmienności wewnątrz społeczeństw latynoskich, ale słu-
ży ukazaniu problemów tożsamościowych potomków zaginionych, co zostało 
odzwierciedlone w skomplikowanej i frenetycznej narracji, która dominuje 
w tekście od momentu zmiany tożsamości seksualnej bohatera. Zdaniem wielu 
badaczy (Assmann 2009: 107; Assmann 2009: 61; Nora 2009: 5) pamięć kul-
turowa, w której realizuje się pamięć zbiorowa każdego kolektywu, posiada sil-
nie tożsamościowotwórczy charakter. Jan Assmann podkreśla, iż funkcjonuje 
ona jako swoiste potwierdzenie przynależności do danej społeczności oraz dąży 
do zapewnienia jej ciągłości (Assmann 2009: 71-72). Niemiecki badacz wska-
zuje także na zjawisko pietyzmu dla określonych postaci historycznych – od 
którego zdecydowanie odcina się narrator Los topos – jako manifestację przy-
należności do konkretnej grupy socjopolitycznej (Assmann 2009: 96). Z kolei 
Aleida Assmann skupia się na zadaniach pamięci, wśród których wymienia le-
gitymizację, delegitymizację oraz dystynkcję (Assmann 2009: 133). Wszystkie 
wymienione funkcje charakteryzują się upolitycznieniem, jako że odpowiadają 
na potrzebę stworzenia lub wyprofilowania elementów zbiorowej tożsamości 
(Assmann 2009: 134-135). Postawa bohatera powieści – zaprezentowana po-
przez podkreślanie jego sprzeciwu wobec obowiązujących form wspominania 
oraz deifikacji ofiar reżimu – jednoznacznie ukazuje jego krytyczny stosunek 

18 Przekład własny za: „[…] pensé en contarles las últimas novedades a los de HIJOS. Quizá 
ellos pudieran armar una campaña de reivindicación de Maira, alzarla como estandarte 
de una nueva generación de desaparecidos y fogonear así la lucha antiimperialista. Ya 
imaginaba al tipo de las manchas en los ojos hablando sobre los neodesaparecidos o los 
postdesaparecidos. En realidad, sobre los postpostdesaparecidos, es decir los desapare-
cidos que venían después de los que habían desaparecido durante la dictadura y después 
de los desaparecidos sociales que vinieron más adelante. […] Pero era obvio que en HIJOS 
no iban a reivindicar a alguien así”. 
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do jakiejkolwiek formy narzucania wspólnotowości za pomocą sztucznie wy-
tworzonych mechanizmów kreowania tożsamości.

Jak podkreślają argentyńscy socjologowie (Avellaneda 1989: 15; Calveiro 
2004: 163), masowe zniknięcia w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
doprowadziły do powstania luk pokoleniowych i sytuacji, gdzie całe pokole-
nia zostały pozbawione jakiegokolwiek punktu odniesienia oraz identyfikacji 
względem społeczeństwa. Zaburzono porządki czasu i miejsca, uległo zniszcze-
niu rodzinne imaginarium, koncentrujące się na figurze domu jako miejscu 
schronienia. Wśród rodzin, które doświadczyły represji, widoczna jest bariera 
uniemożliwiająca przełamanie tabu, jakim były wojskowe rządy Videli. Dosko-
nale odzwierciedla to postać dziadka głównego bohatera, który ignoruje prze-
szłość, a na działania żony, uporczywie poszukującej córki i, jak sądzi, wnuka, 
odpowiada milczeniem. Odcinając się w ten sposób od przeszłości, wybiera 
zapomnienie i doskonale wpisuje się w omówiony wcześniej mechanizm ciszy 
wokół bolesnych wydarzeń, będący, po pierwsze, efektem zbiorowej traumy, 
po drugie zaś, konsekwencją prowadzonego przez lata dyskursu hołubiącego 
marazm, jako rozwiązaniu problemów tożsamościowych w postdyktatorskiej 
Argentynie. Narracja Bruzzonego obrazuje istniejący w społeczeństwie sche-
mat, zgodnie z którym wspominanie zaginionych funkcjonowało w obszarze 
pamięci indywidualnej, jako że nie było uprawnione do przejścia w sferę pa-
mięci zbiorowej, podlegając represjom oficjalnych dyskursów właśnie.

Pomimo krytyki, jaką autor Los topos kieruje w stronę argentyńskiej 
polityki pamiętania, jej dyskursu tożsamościowego i przekazu, postać Félixa 
pozostaje uwikłana w przeszłość. Ciągłe zniknięcia, najpierw jego rodziców, 
a później Mairy, stanowią oś całej fabuły, nawet jeśli sam bohater za wszelką 
cenę pragnie odciąć się od tożsamości syna zaginionych. Pomimo to na pierw-
szy plan wysuwa się destabilizacyjny charakter narracji Bruzzonego, która po 
raz pierwszy w sposób tak zdecydowany wchodzi w konflikt z obowiązują-
cą w kulturze argentyńskiej polityką pamięci, sprzeciwiając się organizacjom 
uważanym za filary walki o zachowanie wspomnień o ofiarach reżimu.

Z tego też powodu twórczość Argentyńczyka ujawnia wiele podobieństw 
do tekstów autorów należących do nowego pokolenia pisarzy z krajów Ame-
ryki Centralnej, którzy także odrzucają klasyczną powieść testymonialną i całą 
szeroko pojętą narratywistykę, charakteryzującą się swego rodzaju kompromi-
sem politycznym, na rzecz literatury będącej manifestem niezadowolenia i roz-
czarowania aktualną polityką – także historyczną – krajów latynoskich oraz 
brakiem wiary w jakąkolwiek możliwość zmiany, gdyż:
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Podczas gdy bohater klasycznej powieści testymonialnej próbował przekonać czytelni-
ka o słuszności rewolucji w walce o lepszy świat, obecnie większość pisarzy prezentuje 
swoje rozczarowanie owym projektem rewolucji. Rozczarowanie, jasne przekonanie 
o niemożliwości zmienienia skorumpowanego i pokonanego świata, to myśl przewod-
nia większości aktualnych projektów literackich (Lara-Martínez 1999: 205)19.

Być może jest to echo krytyki tekstów testymonialnych rozpoczętej przez 
Sarlo, argentyńską badaczkę reprezentującą neokonserwatywny zwrot w latyno-
skiej krytyce kulturowej i literackiej, poddający w wątpliwość kategorię prawdy 
oraz zasadność jej poszukiwania. Otóż w swych pierwszych pracach krytycznolite-
rackich w ostrych słowach wypowiadała się ona o obowiązującym od lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku heroicznym dyskursie wokół reżimu Videli, który 
niejako zawłaszczył sobie całą przestrzeń narracji, stając się jedyną i właściwą for-
mą mówienia o rządach wojskowej Junty (Sarlo 1987: 58-59). W ostatnich pra-
cach, przede wszystkim w eseju Tiempo pasado z 2006 roku, eseistka znacznie za-
ostrzyła interpretację obowiązującego dyskursu testymonialnego, stwierdzając, iż 
zadanie odzyskania przeszłości oraz ukazania okrucieństw dyktatur wojskowych, 
jakie stawiają przed sobą narracje o silnym zabarwieniu autobiograficznym, jest 
działaniem utopijnym. Legitymizacja moralna oraz psychologiczna ofiar reżimów 
wojskowych nie jest, jej zdaniem, wystarczającą podstawą do zbudowania intelek-
tualnego zaplecza dla dyskursu testymonialnego (Sarlo 2006: 65-66).

Narratywistyka Bruzzonego zdaje się odpowiadać na krytykę Sarlo 
i w oryginalny sposób przełamuje ów tradycyjny schemat narratologiczny, 
odmawiając represjom, zniknięciom czy też politycznej walce większego sen-
su etycznego, ukazując w zamian słabość i nieporadność latynoskich polityk 
pamięci. Los topos nie stawia w centrum zainteresowania wydarzeń historycz-
nych, nie dąży do patetycznych i obszernych opisów tortur ani nie stara się 
zdobyć statusu źródła historycznego, ale skupia się na następstwach konfliktu 
dla całego pokolenia, do którego przynależy bohater. Celem narratora nie jest 
więc dotarcie do obiektywnej prawdy o pokoleniu jego rodziców, lecz próba 
zrozumienia konsekwencji dorastania w dysfunkcjonalnym społeczeństwie dla 
kreowania poczucia własnej tożsamości.

19 Przekład własny za: „Mientras el personaje testimonial clásico buscaba una adhesión del 
lector a la causa revolucionaria por un para mundo mejor, ahora la mayoría de escritores se ha 
percatado del »desencanto«. Un desengaño, una clara convicción sobre la imposibilidad por 
renovar un mundo corrupto y vencido, guía buena parte de los proyectos literarios actuales”.
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Konkluzje

W 2002 roku Elizabeth Jelin wprowadziła do dyskursu socjologicznego kate-
gorię przedsiębiorcy pamięci (emprendedor de memoria), odnoszącą się do ak-
tywistów politycznych, których celem było transmitowanie wiedzy o terrorze 
reżimu Videli oraz walka o zachowanie pamięci o traumatycznej przeszłości 
(Jelin 2002: 48). Obecnie pojęcie to zostało zastąpione figurą opowiadacza 
(cuentero) poświęcającego się przekazywaniu prawdy kolejnym generacjom za 
pomocą form narracyjnych (Nofal 2015: 837), które, obok obrazu, ciała oraz 
miejsca, zostały uznane przez Aleidę Assmann za fundamentalne nośniki pa-
mięci (2009: 114). Jak zaznacza Jelin, wspomnienia mają swoje własne pojęcie 
czasowości – odmienne od liniowego pojęcia czasu, jakim posługujemy się na 
co dzień – stąd też brak ciągłości i rewizjonistyczny charakter należy uznać za 
ich najważniejsze cechy (Jelin 2012: 17).

Aktualnie obserwowane zmiany na gruncie argentyńskiej literatury te-
stymonialnej, starającej się w nowy sposób podjąć problem pamięci wokół 
dyktatury Videli, zdają się potwierdzać myśl socjolożki. W centrum narracji 
nie znajduje się już gloryfikująca bohaterskie cierpienie fabuła, ale jednost-
ka. Z tego też powodu Laura Alcoba w swych wspomnieniach nie szuka ani 
głębszego sensu przeżytych doświadczeń, ani prawdy, ale przelewa na pa-
pier fragmentaryczność własnych wspomnień. Znajduje to odzwierciedlenie 
w konstrukcji powieści – krótkie rozdziały, obrazy skupiające się na jednym 
konkretnym i zazwyczaj bardzo osobistym wspomnieniu20, opisanym w nie-
zwykle szczegółowy sposób.

Za drugą najważniejszą cechę charakterystyczną literatury testymonialnej 
należy uznać odejście od klasycznych form narracji oraz krytykę dotychczaso-
wych polityk pamięci. Doskonale ilustruje tę tendencję twórczość Bruzzone-
go, oferująca nowe spojrzenie na literaturę-świadectwo, podejmująca w orygi-
nalny – a także bez wątpienia kontrowersyjny – sposób problem tożsamości. 
Los topos jest głosem pokolenia, które zdobyło się na przełamanie schematów 
i głośne wyrażenie sprzeciwu wobec aktualnego statusu pamięci w krajach la-
tynoskich. W ten sposób zarówno powieść Alcoby, jak i Bruzzonego niejako 
na nowo przepisuje historię argentyńskiej dyktatury, wpływając na zmianę pa-
radygmatu pamięci historycznej wśród swojego pokolenia.

20 Jak opis szkoły, pierwszy aparat, odwiedziny u ojca.
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Groza historii jako unikatowe zjawisko 
wewnątrzkulturowe na przykładzie filmu 
Demon Marcina Wrony

ALICJA SUŁKOWSKA

Choć Demon w reżyserii Marcina Wrony – oparty na sztuce Przylgnięcie au-
torstwa Piotra Rowickiego1 – zyskał medialny rozgłos z przyczyn ekstradiege-
tycznych, to znaczy samobójstwa reżysera, sam film wywołał niejednoznaczne 
odczucia, także pośród publiczności zebranej podczas dorocznego Marato-
nu Horrorów, kiedy to umieszczony pomiędzy amerykańskim blockbusterem 
a modnym we współczesnym kinie grozy obrazem z kategorii found footage, 
Demon nie tylko nie został odebrany przez widzów jako horror, ale, co więcej, 
nastrój produkcji został w całości podporządkowany jego komicznym wąt-
kom, czyniąc zeń nie tylko gatunkową, ale i recepcyjną hybrydę, utrudniając 
tym samym jej klasyfikację, a także krystalizację wrażeń z nią związanych.

1 Film Wrony jest tu analizowany niezależnie od sztuki Rowickiego  – przede wszystkim 
przez wzgląd na zastosowane przez reżysera filmu narracyjne i stylistyczne środki filmo-
we przekładające się w znaczącym stopniu na recepcję produkcji. To te fragmenty, w wy-
jątkowo intensywny sposób internalizowane przez odbiorców, a nie właściwy zarys fabuły, 
jaki wyłania się także z Przylgnięcia, znajdują się w centrum uwagi, przenosząc jednocze-
śnie środek ciężkości na medialny i społeczny potencjał filmu. Akcja Demona rozgrywa 
się podczas tradycyjnego wesela Piotra i Żanety, mającego miejsce na polskiej prowincji. 
Jednak przyjęcie szybko zostaje przerwane przez niepokojące zachowanie pana młode-
go, czego przyczyn niektórzy weselnicy zaczynają dopatrywać się w zagadkowej – a jed-
nocześnie głęboko zakorzenionej w polskiej mentalności – lokalnej historii. 

Bauhaus-Universität Weimar
alicja.sulkowska@uni-weimar.de
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Wpływ na ten niekonsekwentny odbiór miała przede wszystkim dezo-
rientacja widza związana właśnie z ową niemożnością dokonania jednoznacz-
nej kategoryzacji. Jest to o tyle istotne, że na tle innych zaprezentowanych 
podczas wskazanego maratonu filmowego horrorów – takich jak Szubienica 
czy Taśmy Watykanu – Demon rzeczywiście nie epatował ekspresyjnymi narzę-
dziami języka filmowego, które (potencjalnie) mogły umożliwić mu asocja-
tywną przynależność do gatunku. Co więcej, tropy mogące naprowadzić widza 
na ślad wątku nadprzyrodzonego były z rozmysłem urywane i uzupełniane 
kolejnymi, przyczyniając się do fragmentaryzacji napięcia i jednocześnie do-
prowadzając do wzrostu poczucia irytacji u widza.

Podobnie jak narracyjne i konceptualne ramy produkcji, tak i rozwój 
fabuły czy kreacja bohaterów nie przebiegają u Wrony w sposób linearny. 
Uniemożliwia to nie tylko poznanie protagonistów, ale i identyfikację z nimi 
czy śledzenie ich rozwoju na przestrzeni filmu. Problematyczna (strategicznie 
i narracyjnie) koncepcja Demona dokonuje zatem pod tym względem priory-
tetyzacji atmosfery ponad bohaterami czy narracją per se. To bowiem właśnie 
dezorientacja związana z nielinearnością wątków czy fabuły, jaką film miał 
wywołać – co, warto zaznaczyć, rzeczywiście się stało – wśród odbiorców, 
jest właściwym centrum konstrukcji całej osi semantycznej, według której 
skonstruowana została produkcja. Te krystalizujące się w mechanizmach in-
terpretacyjnych odczucia widzów zostają w następnej kolejności przeniesione 
na – momentami transparentną – strukturę samego filmu, przez co Demon 
otwarty jest na zindywidualizowane skojarzenia i teorie dotyczące rozwo-
ju akcji.

Skojarzenia widzów i ich sugestie interpretacji nie znajdują jednak od-
zwierciedlenia we właściwym wymiarze fabularnym – asocjatywna o(d)bu-
dowa wątków kontynuowana jest raczej na płaszczyźnie ekstradiegetycznej, 
mając swe źródło przede wszystkim w habitusie odbiorców. Hipertekstualny 
wybór tematu czy ścieżki interpretacji rozwija się, przechwytując podpiera-
jące argumentację danego elementu fabuły tropy i lokalizując je w otoczeniu 
kulturowym widzów, nie wpływając w znaczący sposób na diegetyczne wyda-
rzenia, a znacznie bardziej na ich społeczny czy auratyczny wymiar w kontek-
ście całej produkcji i rozgłosu medialnego, jaki zyskała (Górska, Jędrasiak & 
Szor 2016). Kluczowe rozwinięcie narracji odbywa się zatem nie na ekranie, 
a w mechanizmach interpretacyjnych odbiorców, rozszerzając przestrzeń 
filmowego wyrazu i jego sferę asocjatywnych wpływów natury historycznej 
czy estetycznej, jednocześnie silnie indywidualizując ostateczny morał całej 
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historii, orientując się w pierwszej kolejności na komunikacji (zarówno po-
przez interakcję, jak i przez konflikt) nie tyle pomiędzy bohaterami, ile raczej 
między odbiorcami.

Demon jako horror mentalności2

Wszystko, co dzieje się na ekranie, znajduje lustrzane odbicie w reakcji widzów 
na produkcję, kształtując ekstradiegetyczne relacje według fragmentarycznie 
przedstawianych wątków czy tropów relacji społecznych. Przekaz filmu nie 
ma punktu kulminacyjnego w rzeczywistości świata przedstawionego, a raczej 
denotuje pulę znaczeń w świecie odbiorcy. Film Demon jest więc nie tylko 
medium per se3, ale znacznie bardziej niezależnym i samowystarczalnym – bo 
będącym w stanie, poprzez otwartą strukturę, inkorporować w fabularne sza-
re strefy spersonalizowane znaczenia, odnajdywane przez jednostkowego od-
biorcę – terytorium interpretacyjnym, asocjatywnie inkluzyjnym i w swoistej 
postprodukcji dostosowującym się do indywidualnych kulturowych wzorów 
interpretacyjnych4. Łatwość, z jaką zagadkowa fabuła wielu widzom przywo-

2 Pojęcie to odnosi się w kontekście poniższego tekstu do tekstu grozy (w tym wypad-
ku filmu), którego efekt widoczny jest nie podczas jego recepcji, a raczej rozwija się 
później, łącząc narrację z wiedzą ogólną odbiorcy. Odczucia związane z taką ścieżką 
interpretacji są przeważnie długotrwałe i odbierane jako bardziej osobiste niż takie wy-
wołane przez filmy typu slasher.

3 Narracyjna struktura filmu, naznaczona wyraźne wpływami typowo kojarzonych z hor-
rorem rozwiązań fabularnych czy stylistycznych czyni z Demona swoistą przestrzeń 
mityzacji, w obrębie której stylizowaniu poprzez mechanizmy recepcji odbiorców pod-
legają same historycznie konotowane wydarzenia. Kontekst i aura wydarzeń niesamo-
witych prowokują tu zatem w paradoksalny sposób koncentrację na faktualnym pozio-
mie asocjatywnie łączonych w narracyjny łańcuch historii, których urywki, poprzez tę 
dynamizującą strukturę i wrażenie niesamowitości, przyspieszają proces rozpoznania 
właściwego fokusu produkcji przez odbiorców (Losev 1994: 135).

4 Proces recepcji filmu Wrony jest jednocześnie procesem komunikacji, w trakcie które-
go historia i kulturowa świadomość nobilitowane zostają do roli właściwych aktorów 
formujących kontekst, w jakim przebiegać będzie interakcja. Jej abstrakcyjny charakter 
materializowany jest podczas seansu poprzez obecność odbiorcy, inicjując w ten spo-
sób mediację znaczeń i motywów sugerowanych w filmie. Inkorporowane w znaczenia 
są dodatkowo podkreślane i stabilizowane na płaszczyźnie recepcji poprzez dyskur-
sywną kontynuację wątków na płaszczyźnie materialnej. Rekwizyty, materialnie zorien-
towane zwyczaje weselne czy wreszcie konsumpcjonizm gości, w połączeniu z aurą 
niepokoju, dyktowaną poprzez obecność siły nadprzyrodzonej w przestrzeni świata 
przedstawionego, zmieniają je tutaj w swoiste archiwum pamięci, sugerujące możliwe 
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dziła na myśl znane z filmów takich jak Pokłosie wydarzenia, wskazuje na to, 
że sam odbiór filmu jest bezpośrednio uwarunkowany edukacyjnym i kultu-
rowo zlokalizowanym zapleczem intelektualnym odbiorcy. Cechy intertekstu-
alności, jakie wykazuje Demon, uzależnione są zatem w znacznej mierze od 
habitualnych czynników kształtujących odbiorców jako kolektyw, a nie jako 
jednostki, zmieniając produkcję  – wyraźnie inspirowaną Weselem Wyspiań-
skiego – w analogicznie skonstruowaną wizję polskiego społeczeństwa.

Ta paradoksalna internalizacja świata przedstawionego jako znanego już od-
biorcy z własnych doświadczeń i odwołującego się do kulturowo adekwatnych 
skojarzeń przy jednoczesnej stymulacji semantyczną konstelacją samej produkcji, 
ma swój znaczny udział w nanoszeniu na matrycę Demona znanych rozwiązań 
i wskazywania ich jako głównego motywu skomplikowanej fabuły. Przykładowo, 
dyskusja dotycząca polskiego antysemityzmu  – w ostatnich latach nagłaśniana 
w mediach i w szczególny sposób spajająca filmowe wątki w całość – nie jest wprost 
nazwana przez twórców Demona, ale raczej wielokrotnie sugerowana i nadmie-
niana za pomocą wątków czy słów-kluczy w polskim kontekście jednoznacznie 
wiązanych z tym zagadnieniem, czego przykładem są choćby użyte konstrukcje 
językowe: „ten dom już tu tak stał” (Wrona 2015:00:34:37), „dziadek był bardzo 
porządnym człowiekiem” (Wrona 2015:00:34:50), „[żydowska rodzina – A. S.] 
pewnego dnia zniknęła” (Wrona 2015: 01:15:00-01:16:00). Dla reżysera fakt, że 
odbiorca w czasie oglądania filmu może wziąć pod uwagę wyjaśnienie fabularnej 
zagadki za pomocą kulturowo znanego – choć przecież kontrowersyjnego – wątku 
antysemityzmu, w jednoznaczny sposób zdaje się manifestować, że rozwiązanie to 
rzeczywiście może być poprawne i prawdziwe5. Demon jest więc pod tym wzglę-

rozwiązania narracyjne, zakotwiczając dodatkowo w ich obrębie sugerowane wzory in-
terpretacji całości tekstu. Rytualna rola przedmiotów dodatkowo lokalizuje historyczne 
nawiązania w sferze wydarzeń, ułatwiając skompletowanie wątków narracji i neutrali-
zując w ten sposób wpisane w komunikacyjną strukturę filmu zakłócenia. Ta fragmen-
taryzacja i wzbudzona przez nią irytacja odbiorców odgrywają w procesie mediacji 
rolę zbliżoną do problemów technicznych komunikacji po raz pierwszy zdefiniowanych 
w schemacie Shannona i Weavera (1948). Ich techniczne korzenie w przestrzeni filmu 
Wrony odnoszą się przede wszystkim do dysonansu między abstraktem historii a kon-
kretnymi oczekiwaniami wobec znanego już gatunku – połączenie tych dwóch płasz-
czyzn rekwizytami inkorporującymi i dynamizującymi historię wplataną w świat przed-
stawiony prowadzi zatem stopniowo do rosnącego interpretacyjnego zaangażowania 
w odbiór filmu, czyniąc z jego największej przeszkody główny środek przyciągający do 
niego nowych widzów.

5 Kreacyjna aktywność podświadomości bohaterów wskazuje w Demonie jednocześnie na 
wielopłaszczyznowość odbioru i interpretacji tekstu, demonstrując tym samym, że nawet 
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dem tekstem kultury mającym na celu sprawdzenie siły i zakorzenionych w me-
chanizmach interpretacyjnych odbiorców skojarzeń poprzez eksperymentowanie 
z ich kulturową lokalizacją i asocjatywnością określonych konstrukcji językowych 
czy społecznych.

Film Wrony jest tym samym eksperymentem przeprowadzonym na od-
biorcach. Wytwarza on celowy dystans pomiędzy nimi a produkcją, przy jedno-
czesnym przymuszeniu ich do aktywacji indywidualnych struktur poznawczych, 
które, by umożliwić zrozumienie filmu, inkorporują jego szablonową strukturę 
we własne mechanizmy interpretacyjne, by następnie dokonać ich głębszej analizy 
w odniesieniu do znanych sobie tekstów.

Reżyser prowadził zamierzoną grę z odbiorcami, zwodząc ich niekonsekwencją 
w zastosowaniu elementów dramatycznych i komicznych czy też wykorzystując ce-
lowo ich określone, uwarunkowane kulturowo konotacje tylko po to, by następnie 
zaproponować rozwiązanie całkowicie odmienne. Owa fuzja elementów komicz-
nych z tymi budującymi napięcie nie tylko utrudnia identyfikację z bohaterami, ale 
i komplikuje interpretację roli świata nadprzyrodzonego na przestrzeni filmu.

Także strukturyzacja fabuły nie daje odbiorcy możliwości doświadczenia 
imersji. Ze względu na to logiczne zależności czy związki przyczynowo-skutkowe, 
określające relacje między bohaterami, stają się trudniejsze do wychwycenia i inter-
pretacji, szczególnie w kontekście pozostałych scen. Złożony proces recepcji fabuły 
Demona musi być nieustannie odnawiany i przeprowadzany ponownie wraz 
z każdym nowym wątkiem fragment po fragmencie kompletującym diegetyczną 
układankę. Takie rozwiązanie przyczynia się co prawda do znacznego wzrostu za-
angażowania widza w strukturę filmu, z drugiej strony jednak wywołuje u niego 
poczucie irytacji, co z kolei wpływa na sposób łączenia poszczególnych wydarzeń 
w logiczny ciąg narracyjny, radykalizując także percepcję określonych elemen-
tów – zwłaszcza tych istotnych w późniejszych debatach wywołanych przez film 
(Felis 2015).

To bowiem sam proces recepcji Demona, a nie jego akcja i protagoni-
ści per se mają w gwałtowny sposób wyrwać odbiorcę ze ze strefy komfortu. 

owe nieuświadomione mechanizmy recepcji odbiorców są w stanie rozdzielić warstwę kul-
turową, społeczną i historyczną, kategoryzując jednocześnie składowe określonego filmo-
wego środku wyrazu i przydzielając je do zinternalizowanych uprzednio przestrzeni interpre-
tacyjnych. Taka detaliczna konstrukcja procesu recepcji rekompensuje zatem urywkowość 
konstelacji prezentowanych w samym filmie, co z perspektywy trwałości inkorporowanych 
w ten sposób znaczeń łączy filmowy świat przedstawiony z osobistymi przekonaniami i jed-
nostkowym spojrzeniem odbiorcy na poszczególne fragmenty przestrzeni publicznej.
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Otwarty ciąg komunikacyjny prezentowany w filmie jest zatem pewnego ro-
dzaju konstrukcją otwartą na ekstradiegetyczne uzupełnienia i interpretację, co 
niemal performatywnie manifestuje relewantność owych znaczeń i ich uniwer-
salną rozpoznawalność wewnątrz określonego kręgu kulturowego6. Ponieważ 
z kolei skojarzenia te nasuwają się odbiorcy niejako samoistnie, nie stwarzają 
mu możliwości uniknięcia nawet najbardziej niewygodnych tropów i zmuszają 
do tłumaczenia zawoalowanych diegetycznych sugestii znanymi już motywami 
i nabytymi skojarzeniami z tekstami literackimi czy wydarzeniami historycz-
nymi. Fabularne luki i urywkowe traktowanie wątków w Demonie wymagają 
aktywnego zaangażowania odbiorcy w polu interpretacji, czyniąc z jego skoja-
rzeń właściwe narzędzia rozwoju akcji. Film Wrony realizuje się więc na dwóch 
płaszczyznach jednocześnie: zostaje zainicjowany w rzeczywistości filmowej, 
a następnie całość tekstu internalizowana jest przez odbiorcę, uzupełniana 
przez osobiste skojarzenia.

Horror w kontekście Demona desygnuje zatem przede wszystkim lęk od-
czuwany nie tyle przez bohaterów filmu, ale przez odbiorcę7 gwałtownie 
skonfrontowanego z niemożnością uniknięcia jednoznacznego ustosunkowa-
nia się do treści filmu. W momencie recepcji owo nadmienione już kulturowe 
zaplecze staje się procesem anachronicznym, przygotowującym odbiorcę do 

6 W rozumieniu Eriki Fischer-Lichte performatywność często przejawia się inicjacją kry-
zysu po stronie odbiorcy poprzez zmierzenie go z wydarzeniem nieoczekiwanym lub 
publicznie tabuizowanym. W wypadku filmu Wrony kryzys ten dotyczy zarówno boha-
terów, jak i odbiorców. Dla protagonistów Demona wiąże się on z makabrycznym od-
kryciem prowokującym niewytłumaczalne wydarzenia, do których dochodzi podczas 
nocy wesela. Tymczasem u widzów zarówno obserwacja zachowania bohaterów filmu 
w obliczu zagrożenia panującego ładu, jak i indywidualna interpretacja wydarzeń roz-
grywających się na ekranie i uzupełnianie ich w historycznie zlokalizowanym kontekście 
wywiera taki sam efekt, niepokojąc gwałtownością i możliwymi skutkami. W książce 
Ästhetik des Performativen Fischer-Lichte wskazuje dodatkowo możliwość zamiany ról 
między nadawcą i odbiorcą w celu maksymalizacji performatywnych środków wyrazu – 
dopuszczając widzów do właściwego dopełnienia narracji Demona Wrona zaangażował 
publiczność w owe wydarzenia, dodatkowo intensyfikując szok, jaki wywołać miały au-
tomatycznie nasuwające się skojarzenia (Fischer-Lichte 2003: 274).

7 Nie bez powodu Losev określa fakty jako „głuche i nieme” (Losev 1994: 135): ich prze-
kazanie odbiorcy w sposób bezpośredni i jednoznaczny w filmach takich jak Demon nie 
tylko nie wywarłoby na odbiorcy zbytniego wrażenia, ale też nie wpłynęłoby na sposób 
aktywnego postrzegania przez niego przestrzeni filmowej. Mit i fabularyzacja – impliko-
wane tutaj poprzez urywkowość struktury i jej podatność na indywidualną percepcję – 
służą zatem w pierwszej kolejności dynamizacji zamkniętego obiegu niekompletnych 
znaczeń krążących wewnątrz konstelacji produkcji, otwierając ją jednocześnie na punk-
towe rozwinięcia i uzupełnienia narracyjne dokonywane przez samych odbiorców.
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odpowiedniej interpretacji i uniwersalizującym – w idealnym wypadku – ko-
lektywny odbiór ze względu na powszechnie znane teksty kultury.

Dowodzi tego także urywkowość fabuły – to bowiem kulturowe odnie-
sienia, a nie ona sama, są istotne dla odpowiedniej recepcji filmu. Z perspek-
tywy interpretacyjnej protagoniści Demona nie odgrywają w całym procesie 
istotnej roli – wręcz przeciwnie, podlegają gruntownej schematyzacji, a nawet 
stereotypizacji8 (lekarz, nauczyciel, ksiądz; postaci te charakteryzowane są ce-
chami nie tyle właściwymi dla niezależnej jednostki, ile raczej stanowią zbiór 
ich typowych wyznaczników). Z tego powodu także fabuła produkcji nie jest 
właściwą osią – jej elementy są raczej preludium właściwego spektaklu, jaki 
inicjowany jest w mechanizmach interpretacyjnych odbiorców poprzez kom-
patybilność ich własnych skojarzeń z tym, co widzą na ekranie.

Demon: podwójna tożsamość

Przez wzgląd na głębokie osadzenie w polskiej kulturze Demon zdawać by 
się mógł niemożliwy do prawidłowego ustrukturyzowania interpretacyjnego 
przez odbiorcę z innego kraju. Jednak film Wrony – poprzez wspomnianą 
urywkowość i fragmentaryczność struktury – dysponuje dwiema równolegle 
rozwijanymi liniami narracji. Jedna z nich, opisana powyżej, jest horrorem 
ekstradiegetycznym, prowokującym zaznajomionego z polskimi realiami od-
biorcę do rzutowania nabytych znaczeń na krajobraz filmu. Druga zaś, jed-
noznacznie ukierunkowana na zagranicznych widzów, umożliwia odczytanie 
całości jako horroru diegetycznego w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, to 
znaczy definiowanego poprzez nadnaturalne elementy (duch, opętanie, izo-
lacja, zemsta). Wątki te nie tylko rozwijane są symultanicznie w przestrzeni 
filmowej, lecz stanowią lustrzane odbicia – dotyczy to między innymi postaci 

8 W przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianych horrorów, Demon przyjmuje anarchiwal-
ną strukturę (Giannetti 2014: 58; Schmieder 2016: 112), której sens i wspólny mianow-
nik krystalizują się dopiero po zakończeniu procesu akumulacji. Konteksty skupiające 
na przestrzeni przekazu rozmaite rekwizyty, kulturowe nawiązania czy cechy społe-
czeństwa oraz wzmianki o wydarzeniach historycznych współpracują w dynamiczny 
sposób, przyczyniając się w ostatecznie do wytworzenia spójnego kontekstu, w którym 
postrzegane będą elementy składowe całości. To zatem interakcja między elementami 
i wydarzeniami świata przedstawionego, a nie odgórnie obowiązujące w kinie grozy 
reguły są w Demonie odpowiedzialne za wytworzenie efektu i za wywołanie wrażenia 
niepokoju i dyskomfortu wśród wrzuconych w tę dynamiczną rzeczywistość widzów.
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schematycznie odgrywających te samą rolę czy wydarzeń interpretowanych 
jako kluczowych dla dalszego rozwoju fabuły.

W zależności od posiadanego zaplecza kulturowego odbiorca nie tylko in-
terpretuje określone wątki filmu w odmienny sposób, ale i klasyfikuje go jako 
zupełnie inny gatunek. Poszczególne elementy, uzupełnione o literackie nawią-
zania, czynią z Demona transparentną wizję polskiego społeczeństwa, zmieniając 
się – w trakcie procesu interpretacji – w faktyczny film grozy. Widzowie zagra-
niczni tymczasem odbierają film znacznie bardziej jako typowego przedstawiciela 
współczesnego horroru, którego fabuła posiada kulturową lokalizację. Obserwa-
cja, jak popularne w ostatnich latach stały się horrory powstające w krajach niean-
glojęczycznych, pozwala na wysunięcie hipotezy, że niezrozumienie kulturowych 
nawiązań Demona wzmacnia niepokojącą aurę produkcji, pozwalając jej z do-
datkową energią oddziaływać rozwijającymi się w rzeczywistości przedstawionej 
środkami retorycznymi i estetycznymi na zdezorientowanego odbiorcę. Zatem to, 
co wśród polskiej publiczności odpowiada za fragmentaryzację odbioru Demona, 
u zagranicznego widza wywołuje dezorientację spowodowaną nieznanym kodem, 
przez wzgląd na co kolektyw odbiorcy postrzega film jako tajemniczy i zagmatwa-
ny, a nie urywkowy, jak dzieje się to na rodzimym gruncie.

Poczucie irytacji u zagranicznego odbiorcy wciąż wywoływane jest przez te 
same czynniki, co w wypadku polskiego widza nie odnosi się do przekroczonej 
tabuizacji polskiego antysemityzmu, co dla rodzimej publiczności może stano-
wić główną ścieżkę interpretacji (Kormann 2009: 55-65). Postrzeganie Demona 
jako horroru umotywowane jest niekompatybilnością struktury diegetycznej 
z mechanizmami recepcji9, jednak już dyskomfort odbiorców posiada zgoła od-
mienne podłoże. Podobnie jak w przypadku większości atmosferycznych horro-
rów (atmospheric horror)10, to kognitywne przetworzenie fabuły jest ostatecznie 

9 Kulturowy topos lęku przed obcym zmienia się w wypadku filmu Wrony i jego recepcji 
w motyw lęku przed samym sobą, przed znanym i zaufanym, jako potencjalnie kryją-
cym niekomfortowe tajemnice, mogące niespodziewanie zburzyć panujący dotychczas 
porządek świata. Kultura i zwyczaje habitualnie kształtujące jednostkę zostają przez 
nią bowiem, zwłaszcza w historycznym kontekście, do tego stopnia zinternalizowane, 
że doprowadzają do synonimicznego postrzegania dziedzictwa kulturowego i samego 
siebie (jako nośnika tych ponadczasowych znaczeń). Atak na wartości jest traktowany 
jako atak osobisty, co w Demonie (zarówno w świecie diegetycznym, jak i w rzeczy-
wistości odbiorców) pozycjonuje radykalizm i negację jako główne wzorce reakcji na 
makabryczne i niespodziewane wydarzenia.

10 Określenie to jest stosowane do określania produkcji stojących w bezpośredniej opozy-
cji to tak zwanych slasherów. W kinie atmosferycznym to nie krew czy potworne istoty, 
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bardziej przerażające niż sam film. Wśród rodzimej publiczności uzupełnienie 
przekazu o wątki historyczne czy określone motywy wzmaga strach nie tyle 
przed narracją diegetyczną, ile raczej przed sobą samym czy nawet przed auto-
matyzmem skojarzeń.

W owym złożonym i polegającym na percepcji widza procesie odbio-
ru – i niejako kształtowania filmu – istotne jest to, że jeżeli odbiorca wybierze 
jedną określoną ścieżkę interpretacji, musi podążać nią aż do końca, nie mając 
możliwości nagłego przejścia do kolejnego schematu. Ta odruchowość reak-
cji i wymóg jej konsekwencji są zatem kluczowe w kontekście późniejszego 
kształtowania wrażenia z całości, ponownie tematyzując w pierwszej kolejności 
sam akt recepcji, a nie jego przedmiot. Między twórcami filmu a odbiorcami 
Demona i jego fabuły odgrywają one zatem rolę punktu zapalnego procesu 
interakcji między kolektywem widzów jako jednostek o podobnym zapleczu 
kulturowym i dydaktycznym, co wiąże się z przyswojeniem określonych dys-
kursów.

Co interesujące, przykładowo znajomość Wesela Wyspiańskiego pozwa-
la przezwyciężyć pierwotną schematyczność i sztuczność bohaterów Demona. 
Umowne role, w które się oni wcielają, a nawet relacje między nimi związane 
są bowiem z podobną schematyzacją postaw reprezentowanych przez postaci 
z dramatu polskiego twórcy. Podobne skojarzenia nasuwa ostatnia scena filmu, 
w której pijani weselnicy przemierzają wioskę, mijając kondukt pogrzebowy, 
a ojciec panny młodej – w scenie hipnozy – przekonuje zgromadzonych, że 
„tego wesela nie było” (Wrona 2015: 01:21:55). Trzeba podkreślić, że publicz-
ność zagraniczna nie posiada tych samych kompetencji kulturowych, co rodzi-
my widz, lecz odczytuje sceny z Demona poprzez klucze znane z innych filmów 
grozy11.

ale właśnie powoli narastający niepokój (wywołany przeważnie przez powoli rozwijają-
cą się akcję) traktowany jest jako centrum produkcji.

11 Mimo że przeniesienie tradycyjnego schematu filmów o opętaniu na matrycę Demona, 
jak ma to miejsce wśród zagranicznych widzów, także pozwala na zrozumienie i po-
prawną recepcję całości tekstu, taki schemat mniej angażuje odbiorców we współkre-
ację przekazu, niż dzieje się to w wypadku zlokalizowanych w polskich kontekstach 
wzorów recepcji, przez wzgląd na co nie są już wymagane aktywne uzupełnienia nie-
kompletnych wątków, a skojarzeń i motywów związanych z fabułą nie postrzega się są 
jako jej integralnej części. W ten sposób film Wrony ponownie w performatywny spo-
sób pozwala na manifestację dualizmu znany–obcy, wyraźnie stawiając zaznajomienie 
z polską tradycją jako jeden z warunków pozwalających odbiorcom na głębszą analizę 
wydarzeń kształtujących świat przedstawiony (Donald 1989).
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W zależności od przyjętej perspektywy wskazać można kilka analogii 
w zadaniach, jakie do wykonania mają określeni protagoniści filmu Wrony. Stop-
niowo możliwy staje się bowiem podział ich na znaczeniowe i symboliczne pary, 
których zachowanie w diegetycznej rzeczywistości podlega schematyzacji na po-
dobnym tle. Pierwszą z nich jest „Ronaldo” i ciotka. Role i sposób zachowania tych 
postaci otwierają odbiorców na wybór określonej ścieżki interpretacyjnej. Jeżeli 
wybiorą kino grozy, to ciotka – sprawiająca wrażenie nieobecnej, krążąc pośród 
weselników w staromodnej sukience – odpowiadać będzie za mediację pomiędzy 
Piotrem a Haną („panna młoda już czeka”; Wrona 2015: 00:40:12), łącząc tym 
samym obcość narodowościową i kulturową z obcością konotowaną historycznie 
i potencjalnie kontrowersyjną ze względu na zinternalizowane konteksty.

Jeżeli jednak widz będzie odbierał Demona jako tradycyjny horror, a ele-
menty grozy lokalizował w typowych dla gatunku mechanizmach interpreta-
cyjnych, główną zagadką stanie się postać „Ronaldo”. Mężczyzna jest wyraźnie 
zazdrosny o Żanetę, a będąc przyjacielem jej brata zrobi wszystko, by przedsta-
wić Piotra w jak najgorszym świetle. Jest on jednocześnie pierwszą osobą, która 
już po scenie opętania donosi o zaginięciu pana młodego. Sekwencja topienia 
samochodu w sąsiadującym z miejscem akcji kamieniołomem, będąca jednym 
z ostatnich ujęć w filmie, stanowi kolejny otwarty trop interpretacji produkcji 
oraz jej zakończenia.

Podobnie jak w wypadku ciotki, zachowanie „Ronaldo” jest co najmniej 
ekscentryczne, gdyż także on  – nerwowy i małomówny  – zdaje się nie brać 
udziału we właściwym rozwoju akcji. Jak ciotka, bohater ten również zdaje się 
należeć bardziej do świata odbiorcy, przyglądając się dramatycznym wydarze-
niom, niż aktywnie wspierając rozwój rzeczywistości przedstawionej w filmie. Ta 
mediacja – między światem przyrodzonym a nadprzyrodzonym, dla połączenia 
których tych dwoje bohaterów jest kluczowych  – przyczynia się do wrażenia 
ich granicznej egzystencji pomiędzy światem przedstawionym a rzeczywistością 
odbiorcy, ponieważ tylko oni w dostrzegają wskazówki, na które reszta gości nie 
zwraca uwagi. Nasilona interpretacyjna interakcja, do jakiej poprzez specyficzne 
zachowanie tej pary znaczeniowej zachęcany jest widz, ma upłynnić skompliko-
wany proces recepcji, umożliwiając odbiorcy imersję w świat Demona. W chwili, 
w której widz zdecyduje się na obranie konkretnej ścieżki interpretacyjnej fabuły, 
ciotka i Ronaldo komentują rozwój wydarzeń, przywodząc na myśl chór z an-
tycznej tragedii.

Kolejną parę znaczeniową stanowią Hana i Piotr. Chociaż począwszy od 
momentu opętania postać Hany (jako ducha szukającego „nosiciela”) powinna 
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stać się jednym z postacią Piotra, jest ona fizycznie obecna w przestrzeni fabu-
larnej. Obie postacie są tu pokrewne ze względu na swoją kulturową obcość 
dla reszty gości. O ile zatem ciotka i „Ronaldo” pozwalają widzowi na wgląd 
w struktury prezentowanego świata, o tyle Hana i Piotr stają się jego awatara-
mi, zagubionymi w nowej rzeczywistości.

Podobna zależność dotyczy również samej warstwy nadprzyrodzonej krysta-
lizującej się i manifestującej swoją siłę w czasie procesu recepcji. Należy zwrócić 
uwagę na kulturowe, ale i folklorystyczne różnice pomiędzy dybukiem (który opę-
tuje Piotra w filmie) a tytułowym demonem (Werberger 1999) – są one istotne 
nie tylko pod względem nomenklatury, ale i interpretacyjnym, pomagają bowiem 
na stabilizację dynamicznych znaczeń filmowych w określonym obszarze kultu-
rowym, wyraźnie oddzielając aktorów pasywnych od aktywnych, w zależności od 
ich udziału w procesie doprowadzającym do punktu kulminacyjnego filmu12.

W przeważającej większości filmów grozy, do których najczęściej zalicza-
ny jest obraz Wrony, demon jest aktywnie wywoływany przez protagonistów, 
zaznaczając tym samym ich początkowe lekceważenie wobec świata nadprzy-
rodzonego. Nawet gdy związany jest on z określonym miejscem (nawiedzony 
dom), datą (cykliczna aktywność złych sił w To Stephena Kinga) czy przed-
miotem (jak kaseta w Kręgu), to performatywny gest czy formuła (nieświado-

12 W Demonie trudno jednoznacznie wskazać punkt kulminacyjny narracji – jego identyfi-
kacja wiąże się zarówno z pozycją i kodem kulturowym odbiorcy, jak i jego specjalnym 
skupieniem na określonym wątku czy jednej postaci dynamizującej rozwój wydarzeń. 
Z jednej strony, co zdawałoby się rozwiązaniem najbardziej oczywistym, za kulmina-
cję produkcji uznać można moment odnalezienia kości na terenie posesji. Wzmagane 
przez muzykę i pracę kamery uczucie niepokoju wywołane przez to makabryczne zna-
lezisko inicjuje nie tylko dynamikę fabuły, ale i wzmaga uważność widza, z jaką od tej 
pory powinien obserwować świat przedstawiony. Z drugiej strony, właściwa wskazówka 
na to, co naprawdę dzieje się podczas wesela, krystalizuje się w pełni dopiero w mo-
mencie opętania, interpretowanego przez większość gości jako atak epilepsji. To wy-
darzenie będzie odgrywać rolę punktu kulminacyjnego tylko wtedy, gdy widz zdecyduje 
się oglądać Demona jako tradycyjny horror, nie wiążąc go w żaden sposób z podłożem 
historycznym wykraczającym poza rzeczywistość diegetyczną. Obierając tę ewidentnie 
preferowaną przez twórców ścieżkę interpretacji, ewidentnie wskazującą na zaplecze 
polityki historycznej i jej internalizacji, kluczową rolę przypisać można ostatnim scenom 
filmu, zwłaszcza samemu zaginięciu Piotra i burzeniu starego domu, któremu towa-
rzyszy odkrycie zdjęcia, co podsuwa wytłumaczenie zagadkowej struktury produkcji, 
stawiając także w zasięgu ręki widzów wydarzenie będące bezpośrednim katalizatorem 
aktywności siły nadprzyrodzonej. Jednocześnie wydarzenia te, zamykając właściwą 
fabułę, otwierają przed widzami interpretacyjne możliwości ułatwiające im ponowną 
analizę Demona ze względu na stopień pokrywania się znanych tropów kulturowych 
z tymi widocznymi na ekranie.
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mie powtórzony rytuał w Dark Summer) potrzebne są, by wywołać demona 
i wzbudzić, nierzadko ponownie, jego często tragiczną w skutkach aktywność. 
Dybuk tymczasem wyjściowo powiązany już z przedmiotem lub osobą, nie 
potrzebuje zaproszenia, by ponownie zamanifestować swoją siłę (Werberger 
1999: 200).

Slogan reklamujący film Wrony, brzmiący: „niektórzy goście przycho-
dzą bez zaproszenia”, nie tylko łamie silnie dyktowane zwyczajem i tradycją 
rytuały weselne, ale i wskazuje jednoznacznie, że istota będąca przyczyną 
wypadków, jest właśnie dybukiem. To określona sytuacja (wesele) i miej-
sce (dom rodzinny) ponownie obudziło Hannę, jej osobista historia, która 
zakorzenia ją jednoznacznie w tradycji żydowskiej, pozwala na określenie 
bohaterki mianem dybuka.

Demonem staje się sam film13 i prawda historyczna oraz jej prowoko-
wana materializacja w mechanizmach interpretacyjnych widzów. To właśnie 
proces uzupełniania fragmentaryzowanych i urywkowych treści poprzez zna-
ne odbiorcy teksty kultury czy wątki historyczne odpowiada symbolicznemu 
rytuałowi jego wywoływania. Ponowna tematyzacja kontrowersyjnego wątku 
polskiej historii, jaką jest antysemityzm, manifestuje obecność demona także 
w strukturach społecznych per se, pokazując, jak niepokojące i potencjalnie 
niebezpieczne okazać się może dostrzeżenie wpływu przeszłości na współcze-
sne struktury społeczne, reprezentowane w mikrorzeczywistości filmu Wrony 
poprzez schematyzowanych bohaterów.

Demon obecny jest również w skojarzeniach odbiorców, nierzadko pod-
świadomie dyktujących sposób recepcji określonych elementów świata przed-
stawionego: ich automatyzm wzmaga koncentrację na mechanizmach inter-
pretacyjnych, wychwytujących z przekazu dokładnie te elementy14, których 

13 Pod tym względem Demon zajmuje więc unikatową pozycję na tle innych filmów grozy 
(Gendolla & Carsten 1990), których najbardziej znanym przedstawicielem jest Krąg (Na-
kata 1998). Wiązanie działalności siły nadprzyrodzonej z określonym medium (ciała, 
pamięci) w wypadku filmu Wrony wykracza ponad rzeczywistość filmową, nadając for-
mule filmu medialnego znaczenia w kontekście konstytuowania znaczeń definiujących 
rozwój zdarzeń w obrębie świata przedstawionego. O ile zatem Krąg czy Nieodebrane 
połączenie niepokojącą rolę mediów tematyzują tylko w obrębie narracji, Demon na tym 
nie poprzestaje, czyniąc z nich ogniwo spajające rzeczywistość fabuły ze światem od-
biorców.

14  Widzowie, ponieważ dostrzegają pewne wskazówki, które następnie uzupełniają kultu-
rowo dzięki mechanizmom poznawczym, są zatem również w pewien sposób opętani 
przez historię i przez trwałość jej tropów inkorporowanych podczas procesu edukacji 
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interpretacja możliwa będzie za pomocą narzędzi już nabytych w procesie kultu-
rowej socjalizacji. Dybuk, będący metaforą grozy historii, zmienia się w demona 
przywołanego do ekstradiegetycznej rzeczywistości. Nie tylko zatem motywa-
cja do rozwoju, ale i stopniowa semantyczna ekspansja kulturowej interpretacji 
przestaje stopniowo podlegać kontroli odbiorców.

Wesele – pamięć/zapomnienie 

Nie są to wszelako jedyne dualizmy, które budują ramę fabularną filmu, ponie-
waż kluczowe dla jej finalnego odbioru są również te odpowiadające wymiaro-
wi historycznemu (pamięć/zapomnienie), jak i temu o charakterze rytualnym 
(wesele/pogrzeb). Oba te bieguny definiują, ale i w znacznej mierze ograniczają 
rozwój filmowych wydarzeń, stopniowo uniemożliwiając im swobodną cyr-
kulację poza odgrodzoną od świata wieś. Ta izolacja świata przedstawionego, 
również konotowana historycznie (przez fakt, iż most zburzyli Niemcy), ściera 
się tu jednocześnie z osobistą izolacją Piotra jako obcego wśród członków jed-
nej rodziny i ich bliskich znajomych15.

Co więcej, podczas uważnego śledzenia fabuły można odnieść wrażenie, 
że nawet przyroda oraz przyjęte prawa i dogmaty nie obowiązują na tym nie-
wielkim i odgrodzonym od świata terytorium. Piotr i Żaneta w szczególny 
sposób są w trakcie filmu ostrzegani przed potencjalnie tragicznymi wydarze-
niami, co ma ścisły związek z utonięciem, którego scenę pokazano w pierw-
szych ujęciach produkcji. Wszystkie rytuały, przy pomocy których upamiętnia 

i socjalizacji. O ile zatem egzorcyzm w samym filmie nie dochodzi do skutku, to manife-
stacja historii w tak dramatyczny sposób uwalnia ją, doprowadzając do wygnania ducha 
idealizmu i gloryfikacji przeszłości z widzów.

15 Przeprawa promem jako jedyna możliwość dotarcia do wsi może przywodzić na myśl 
mit greckim Haronie. Heterotopia świata przedstawionego, wyraźnie oddzielonego od 
rzeczywistości zarówno geograficznie, jak i mentalnie, już wyjściowo wykazuje znacz-
ny potencjał stopniowej przemiany w piekło, realizowanej ostatecznie poprzez chaos 
i trans, jakim na opętanie Piotra reagują weselnicy. Istotne jest również to, że motyw 
promu stanowi jednocześnie tematyczną klamrę spinającą fragmentaryczne wydarze-
nia fabuły – w ostatniej scenie to jednak nie Piotr, a Żaneta opuszcza wieś. Gwałtowna 
manifestacja historii oraz zderzenie przeszłości z teraźniejszością – a także dwóch nie-
kompatybilnych ze sobą porządków – doprowadza nie tylko do ujawnienia skrywanej 
historii, ale i do wymiany między życiem a śmiercią, między obcością a znajomością 
realiów kulturowych.
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się czyjąś śmierć, przebiegają równolegle do rytuału weselnego, który, jak mo-
głoby się wydawać, stanowić powinien główną oś filmu. W poszczególnych 
scenach ponadto, kiedy jeden z bohaterów doświadcza uczucia obcości czy też 
wrażenia przechodzenia z jednego stanu w drugi, jego oczom ukazuje się bądź 
to obecna na początku filmu kobieta z ratownikami, bądź też cały kondukt 
żałobny, z którym pod koniec filmu mieszają się pijani weselnicy, wędrujący 
przez miasto wśród porannej mgły.

Pod tym względem wątek dybuka stanowi przedmiot właściwej narracji, 
ponieważ dociera on kolejno do poszczególnych weselników, na moment 
izolując każdego z nich od kolektywu poprzez doświadczanie niesamowi-
tego. Takie falowe rozszerzanie wpływu jest o tyle istotne, o ile przyczynia 
się do stopniowej materializacji głównego wątku. Dybuk staje się przewod-
nikiem widza zarówno po świecie materialnym, jak i nadprzyrodzonym, 
stopniowo odsłaniając prawdę, zachęcając do asocjatywnego uzupełnienia 
treści. Najpierw dostrzec można materialne ślady obecności innej rodziny 
w tym samym domu (imiona wyryte na framudze drzwi), później odbiorca 
dowiaduje się, że dziadek Żanety nie wybudował domu, w którym odbywa 
się wesele („on już tutaj stał”; Wrona 2015: 00:34:37), sam był jednak „na-
prawdę porządnym człowiekiem” (Wrona 2015: 00:34:50). W końcu to po-
stać Nauczyciela naprowadza oglądającego na bezpośredni trop, informując 
o kulturowej inności Hany i uczuciu, jakim darzyła polskiego mieszkańca 
wsi, a także o tym, że któregoś dnia wraz z całą rodziną zniknęła bez śladu. 
Podobnie narasta poczucie nieprzynależności Piotra do porządku kulturo-
wego, w jakim się znalazł: zamiast wyrzucić pusty kieliszek za siebie, roz-
deptuje go, czego nie dostrzega żaden z weselników. Taki gest stanowi jeden 
z emblematycznych motywów kojarzonych z żydowską tradycją weselną. Te 
drobne nieścisłości, świadczące o niedopasowaniu małżeńskim, eskalują (na 
przykład, gdy Piotr widzi Hanę w tłumie, nazywa Żanetę jej imieniem) aż do 
momentu właściwego opętania, także wraz z rosnącą intensywnością uobec-
niania się świata nadprzyrodzonego.

Jak wcześniej wspomniano, wywołanie demona często wiąże się określo-
nym rytuałem mogącym charakteryzować się zestawem określonych gestów, 
formułą słowną, formą ofiary (przeważnie krwawej) lub też ramami muzycz-
nymi. Każdy z owych elementów w Demonie, które wziąć można za typowe 
wyznaczniki polskiej tradycji weselnej dla lokalnej historii, ukrytej pod grą 
pozorów, stanowią na swój sposób zachętę do manifestacji siły. Piotr, poprzez 
wodzenie palcem po wyrytych we framudze drzwi imionach czy krwotok 
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z nosa16, dobrowolnie zaprasza dybuka. Jego gesty nie są tu jednak wbrew 
pozorów właściwą przyczyną pojawienia się istoty nadprzyrodzonej – prze-
ciwnie, jest nią zachowanie innych weselników nie mających wystarczającej 
odwagi, by spojrzeć w przeszłość. Postać Piotra w próbie wypełnienia przez 
dybuka przypisanego mu zadania odgrywa raczej rolę wzmacniającą histo-
ryczny i personalny wymiar opętania, wyraźnie pokazując, dlaczego Hanna 
wybrała akurat jego. Bohater w ten sposób zwrócił na siebie uwagę dybuka.

Obecność ducha, choć doprowadzająca z analitycznego punktu widzenia 
fabułę filmu do jej możliwego uporządkowania, ma jednak nie mobilizować do 
aktywnego działania – jak to było u Wyspiańskiego – a paraliżować, zmuszając 
do rozpoznania właściwego problemu, którego źródeł każdy z weselników szu-
kać może w sobie. Sposób, w jaki jednostki (podobnie jak goście weselni, którym 
u Wyspiańskiego pokazują się poszczególne zjawy) reagują na tę niecodzienną 
sytuację, pozwala na pragmatyczną materializację problemu, pozostawiając je-
dynie bez odpowiedzi pytanie o sposób reakcji na taki stan rzeczy. Właściwy 
strach przed prawdą i przed przeszłością, traktowaną przez rodzinę z pietyzmem, 
stanowi zatem ontologiczną substancję dybuka i jednocześnie sens opętania.

Dla relacji przyczynowo-skutkowej wiążącej Piotra z Haną szczególnie 
istotna jest ostatnia scena filmu, kiedy budynek zostaje zburzony, odsłania-
jąc stare zdjęcie weselne, na którym Hanie towarzyszy mężczyzna wyglądający 
identycznie jak Piotr. Warto wspomnieć, że bohater na fotografii utożsamia 
rodzimą i dominującą tradycję większości, natomiast podczas współczesnego 
wesela staje się obcym, zwłaszcza, że w jego wypadku formalnie nie zostały po-
łączone dwie strony rodziny (bliskich Piotra nie ma na weselu). To uderzające 
podobieństwo do mężczyzny ze zdjęcia nie tylko prowokuje Hanę do powrotu 
w realia wydarzenia identycznego z tym, którego doświadczyła, ale też budzi 
w odbiorcy wątpliwość co do tożsamości Piotra. Być może stanowił on postać 
podobną do Hany, lecz – w odróżnieniu do niej – swoim zaangażowaniem 
ponosił karę za przewinienia z przeszłości i skonfrontowany został z taką samą 
obcością, z jaką musiała się mierzyć ona. Podobna wykładnia odnosi się zatem 
do powtarzalności historii i ewentualności wyciągnięcia wniosków z przeszłych 
wydarzeń. Piotr i Hana łączą więc sferę kulturową i biograficzną, zmuszając 
gości weselnych – oraz widzów – do jednoznacznej i zdecydowanej reakcji. 

16 Co w symboliczny sposób odebrać można jako inicjację jego tożsamości i manifesta-
cję kobiecej strony, dopełnionej później przez właściwy moment opętania go przez du-
cha Hany.
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Podobnie jak odkopanie kości zainicjowało diegetyczną fabułę, tak odkrycie 
starego zdjęcia w ruinach domu ma prowokować do refleksji nad filmem.

Kluczową rolę w wymiarze rytualnym produkcji Wrony odgrywa tra-
dycyjna muzyka weselna (Hentschel 2011), nie tylko wpływając na przed-
stawiony świat wesela, ale i przejmując stopniowo rolę narracyjną, niekiedy 
w makabryczny sposób opowiadającą o ukrytym znaczeniu fabuły, którego nie 
są w stanie dostrzec nawet sami goście weselni, na co wskazuje choćby wers 
„Twoja Lorcia już w ziemi” (Wrona 2015: 01:17:00-01:18:00). To, że ostat-
ni utwór śpiewany jest przez pijane kobiety, które widz pamiętać może jako 
postacie pojawiające się w tle głównych wydarzeń (co porównać można do 
śpiewania Roty przez odurzonych alkoholem w Weselu Smarzowskiego), poka-
zuje jednocześnie, że choć słowa zostają przez nie wyśpiewane, to jednak nie 
są w żaden sposób związane z ich wiedzą o rzeczywistości. Dowodzi to zatem 
kluczowej roli podświadomości dopełniającej gesty czy formuły o ukryte zna-
czenia, które, jeżeli odbierane są przez widza postrzegającego już za pomocą 
określonego schematu interpretacji filmu, definiują nie tylko kształt fabuły, ale 
wpływają na świadomość kulturową odbiorcy.

Dla rozwoju fabuły istotne jest również, że – z perspektywy kulturowej 
czy etnograficznej – takim samym rytuałem jak wywołanie demona są także 
wesele i pogrzeb. W kontekście Austinowskich performatywów (Austin 1993), 
a więc zwrotów czy konwencji językowych mających rzeczywisty wpływ na 
modyfikację rzeczywistości, realizują one określony proces za pomocą konwen-
cjonalnych słów i gestów. Zazębienie się tych dwóch spójnych semantycznie 
całości wpływa na wykrystalizowanie się wspólnego nominatywu, jakim są ry-
tualne ramy, w wyraźny sposób odgradzające uczestników jednego wydarzenia 
od drugiego. Zachodzące w filmie zależności pomiędzy celebracją nowej drogi 
życiowej a upamiętnieniem osoby zmarłej przyczyniają się do zaburzenia natu-
ralnego stanu rzeczy, szczególnie w przestrzeni do tego stopnia zamkniętej na 
wpływy zewnętrzne, jak filmowa wieś. Z tego powodu komponenty charakte-
rystyczne dla każdego z wymienionych porządków ulegają przemieszaniu. Ta 
płynność przejścia – między życiem a śmiercią, radością a żałobą – odbywa się 
między innymi poprzez zespolenie przeszłości z teraźniejszością. Manifestuje 
się ono poprzez gest opętania i ujednolicenia podwójnego wymiaru pojęcia 
obcości w (na pozór) tradycyjnej społeczności.

Owym interpretacyjnie sugerowanym rozwiązaniem, które znajduje po-
twierdzenie w relacjach łączących przeszłość z teraźniejszością, jak i ewidentne 
unikanie prawdy przez bohaterów, jest obecny na wielu płaszczyznach fabuły 
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antysemityzm, jednoznacznie odgrywający rolę w zaginięciu Hany i odkryciu 
kości pod posesją. To, że żydowska rodzina zniknęła, a ich dom i ziemię prze-
jęła polska rodzina, z perspektywy polskiego doświadczenia historycznego nie 
jest bynajmniej neutralne, a raczej stanowi punkt zapalny pojemniejszej dys-
kusji dotyczącej relacji między społecznością polską a żydowską przed i w cza-
sie okupacji niemieckiej.

Obawy Ojca i „Jasnego” o to, co stanie się, jeśli „tego [kości – A. S.] tam 
[pod domem – A. S.] więcej będzie” (Wrona 2015: 01:11:00), ponownie od-
noszą się do lęku przed zmierzeniem się z historią. Odkrycie kolejnych szcząt-
ków17 wskazywałoby bowiem nie na nieszczęśliwy wypadek czy archeologicz-
ne znalezisko, ale na wyraźną i niebezpieczną tendencję, stojącą jednocześnie 
w opozycji do mitu postaci Dziadka, gloryfikowanego przez wszystkich zgro-
madzonych. Ponowne zakopanie szczątków obrazuje u Wrony chęć usunięcia 
niewygodnego tematu z przestrzeni debaty publicznej jako drażliwego tabu, 
niszczącego martyrologiczną i koturnową narrację dotyczącą narodowej histo-
rii. Dziadek i tradycyjna nowobogacka rodzina Żanety są tu typowymi przed-
stawicielami społeczeństwa polskiego. Począwszy od satyrycznie wyolbrzymia-
nych cech (skąpstwo, skłonności do picia, przywiązanie do tradycji), poprzez 
ciągłe nawiązania do przeszłości, a na niechęci do poruszania niewygodnych 
tematów kończąc, wesele u Wrony – podobnie jak u Wyspiańskiego i później 
Smarzowskiego – jest krytycznym spojrzeniem na narracje wpisane w polską 
kulturę.

Goście weselni decydują się ponownie pogrzebać niewygodny temat, aby 
w świecie przedstawionym zniknęła pamięć o żydowskich mieszkańcach mia-
sta. Żaneta nazywa budynek, obok którego przejeżdża, szukając Piotra, „ma-
sarnią” (Wrona 2015: 01:15:40), najprawdopodobniej w ogóle nie wiedząc, 
że kilkadziesiąt lat temu w tym samym miejscu mieściła się synagoga. Młode 
pokolenie od starszego odgradza zatem nie tylko ścisłe tabu, ale i cały wiążący 
się z nim, skrzętnie pomijany i pozbawiony autentycznego znaczenia, fragment 
historii. Dopiero dialog międzypokoleniowy, opierający się na zrozumieniu, 

17 To jedno zdanie, podobnie jak wspomnienia nauczyciela o tym, że nie tylko Hana, ale i jej 
rodzina zniknęli ze wsi żydowskich, pozwala przypuszczać, że na obrębie posesji fak-
tycznie znaleźć by można więcej szczątków. Znacznie bardziej szokująca jest tu jednak 
insynuacja, że potomkowie dziadka faktycznie są świadomi tego, co wydarzyło się we 
wsi kilkadziesiąt lat temu, decydują się jednak ukrywać ten fakt jako niewygodną historię, 
mogącą w niekontrolowany sposób zniszczyć starannie zbudowaną fasadę pozorów.
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a nie na konwencjonalnie wiązanych relacjach i znajomościach, umożliwia 
zburzenie tego muru, czego główną osią staje się opętanie Piotra i sposób, 
w jaki zapomniana historia w eksplicytny sposób zostaje ujawniona.

Sam fakt, że kości zakopane na terenie posesji znaleziono przez przypa-
dek, wzmaga dodatkowo wrażenie nagłości tego procesu i niemożności przy-
gotowania na szok spowodowany wywołaniem historii. Co również kluczowe 
z perspektywy interpretacyjnej, ponowne zakopanie grobu bynajmniej nie 
oznacza usunięcia tego wspomnienia czy zniwelowania jego skutków. Wręcz 
przeciwnie, akt ten uznać można za pierwszy błąd popełniony przez boha-
terów, co tylko bardziej rozwścieczyło dybuka, związanego zarówno z miej-
scem, jak i z określonym momentem życia bohaterów. Pamięć, personifi-
kowana tutaj nie tylko przez Hanę/Piotra, ale i poprzez postać nauczyciela 
(również żydowskiego pochodzenia), jest więc ignorowana i odrzucana aż do 
momentu, w którym sytuacja całkowicie wymyka się spod kontroli rzekomo 
racjonalnie myślących weselników. Dopiero świadomość tragedii – w związ-
ku z rozmijaniem się historii i jej współczesnej interpretacji – może (poten-
cjalnie) odsłonić przed gośćmi weselnymi prawdę o dawnych wydarzeniach. 
Ci jednak, w znacznej mierze z racji alkoholowego odurzenia, którego wpływ 
porównany może być tutaj do idealizującego i gloryfikującego przeszłość za-
ślepienia, nie chcą i nie potrafią jej dostrzec. To z tego powodu – co widać 
w ostatnich ujęciach filmu – całe wydarzenie zaciera się i ponownie odchodzi 
w niepamięć. Jak wskazuje Jakub Momro:

negatywność jest czymś wpisanym w sam proces tworzenia i odczytywania czy nawet 
doświadczania spektrów, zjaw i powidoków. […] Innymi słowy, negatywność będą-
ca nieodłącznym elementem myślenia nowoczesnego nie jest nigdy „na zewnątrz” 
nas, nie nadchodzi skądinąd. Podobnie widmo – nie jest tylko obrazem jakiegoś 
zewnętrznego świata, który atakuje nas czymś niepodlegającym oswojeniu, czymś, 
co powoduje, że czas i świat wypadły ze swych torów. To jest coś tyleż „w nas”, co 
„przychodzi” nie wiadomo skąd (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 75).

Także ksiądz – reprezentujący inny obrządek religijny – wyraźnie umniej-
sza skalę problemu, szukając jego racjonalnego wytłumaczenia. Ten rozpad 
i dysonans dotyczą również niezrozumienia religii żydowskiej jako takiej, do 
czego w znacznej mierze doprowadziło usunięcie tego aspektu z dyskursu histo-
rycznego. Zachowanie wygodnego, ale niezgodnego z prawdą status quo jeszcze 
pogłębia owo niezrozumienie, na analogicznych zasadach izolując każdego nie-
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wpasowującego się w przyjęte schematy. To, co Monika Sznajderman opisuje 
w Fałszerzach pieprzu (Sznajderman 2016) na przykładzie Radomia, miasta, 
które ze względu na swoiste wycięcie z jego historycznych struktur żydowskiej 
przeszłości, istnieje dziś sztuczne i niekompletne – w mniejszy, bardziej udrama-
tyzowany sposób manifestuje się także w obrazie Wrony18. To, jak z przestrzeni 
miejskiej znikają ludzie, pociąga za sobą bowiem jednocześnie stopniowy zanik 
ich historii, dotychczas bezpośrednio związanej z tożsamością lokalnej społecz-
ności. Odkrycie kości stanowiłoby pod tym względem zatem swoiste katharsis, 
umożliwiające przywrócenie tego fragmentu historii mieszkańcom, wzbogacając 
ich świadomość. Momro ujmuje tę prawidłowość następująco:

[…] między czasem zmarłych i żywych działa nieświadomość, która ustanawia pra-
wa, jak to nazywa w pewnym miejscu Derrida, już nie tyle asynchronii czy anachro-
nizmu, lecz „achronii”. […] Derrida przenosi ciężar z pamięci i traumy na samo „miej-
sce”: nie miejsce w systemie symbolicznym czy w biegu historii, lecz miejsce jako takie. 
To podstawowe pytanie o kryptę i relację między żywymi i zmarłymi daleko wykracza 
poza psychoanalizę, problematyzuje bowiem ekonomię pamięci i traumy oraz histo-
rycznego przeniesienia. Chodziłoby zatem o kryptę jako miejsce widm, zjaw i ech, 
ale też możliwości, w których sprawiedliwość zmarłym oddana zostanie nie w regre-
sywnym geście upamiętniania, lecz w prospektywnym geście emancypacji, zapowiedzi 
zupełnie innej formy życia w doświadczeniu przyszłych generacji (Momro, Kłosiński 
& Łachacz 2018: 77) .

Wszelako jednostkowo ukonstytuowany i egoistycznie zorientowany strach 
przed odkryciem prawdy, uniemożliwia jakąkolwiek zmianę stanu rzeczy w De-
monie, przez co przestrzeń świata przedstawionego wciąż funkcjonuje jako nie-
kompletna, opierająca się widmom, będąc zaledwie fasadą przygotowaną na po-
trzeby weselnych celebracji. 

Podczas gdy zapomnienie przybiera formę mechanizmu obronnego wpły-
wającego na utrzymanie obecnie panującego porządku, możliwość uporania się 

18 Świat przedstawiony pozbawiony jest bowiem jednego z historycznych filarów, jakim 
jest przeszłość społeczności żydowskiej. Bez tego wątku, z rozmysłem przemilczanego 
przez rodzinę Żanety, faktyczny ład definiujący wesele nie może wykroczyć poza swoją 
materialistycznie zorientowaną grę pozorów, uniemożliwiając jednocześnie stabilizację 
świata przedstawionego, co dodatkowo jeszcze ułatwia historii reprezentowanej przez 
Hanę manifestację swojej siły.
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z prawdą historyczną i jej inkorporacja w narodowe struktury tożsamości, zinter-
pretowane mogą zostać jako właściwy cel, do którego w filmie Wrony ma dopro-
wadzić struktura opętania. Odkrycie prawdy przez kilkadziesiąt lat znajdowało 
się w zasięgu ręki, a w noc wesela stało się jeszcze bliższe, zmieniając się w równie 
istotny dla fabuły element, co sami protagoniści. Nie to, kim jest Hana, a raczej 
czy i w jakiej formie jest ona obecna w heterotopijnej przestrzeni wesela, są klu-
czowymi dla fabuły pytaniami, ustanawiając tym samym ontologię historii i jej 
możliwe materializacje jako główny napęd filmowej narracji. Sprzyjają one także 
rozwojowi schematów interpretacyjnych. Prawda historyczna, a więc swoisty zło-
ty róg w Demonie, jest dla wszystkich atrakcyjna jako abstrakt i pusty slogan – 
kiedy jednak tylko odkrycie jej jest bliskie, zgromadzeni uświadamiają sobie moż-
liwe kognitywne skutki ujawnienia prawdy i ogarnia ich nagła niemoc, ponownie 
zwracająca ich w stronę samych siebie, a nie lokalnego pejzażu historycznego.

To bowiem nie tyle świadomość wydarzeń, do jakich doszło we wsi kilka-
dziesiąt lat wcześniej, ale mówienie o nich powinno być celem gości weselnych. 
Ci jednak nie tylko odrzucają możliwość przyjęcia faktów do wiadomości, ale i, 
poddani alkoholowej hipnozie, tracą głos, niemo opuszczając przestrzeń wesela, 
nie będąc w stanie połączyć jej z lokalną historią ani własnymi podejrzeniami co 
do jej prawdziwej natury.

Więzi rodzinne: wzmocnienie/rozpad

Kluczowa dla rozwoju fabuły i jej późniejszej interpretacji jest konstelacja re-
lacji rodzinnych oraz sposób, w jaki zostają one zmienione pod wpływem nie-
przewidzianej sytuacji stanowiącej narracyjną oś filmu. Więzi pokrewieństwa 
łączące weselników jednoznacznie wskazują na obcość Piotra, czyniąc go przez 
to bardziej podatnym na ingerencję sił nadprzyrodzonych. Poza ową dychoto-
mią, kolejnym wyróżnikiem jest różnica w kodach kulturowych i historyczne 
zakorzenienie bliskich Żanety. Podział ten ponownie znajduje uzupełnienie 
w mechanizmach interpretacyjnych odbiorców kompletujących przekaz za po-
mocą kulturowego zaplecza. W rzeczywistości ekstradiegetycznej to bowiem 
cały naród funkcjonuje jako ta sama rodzina, w obrębie której wyraźnie rozpo-
znawalne zjawisko jest regularnie ukrywane i semantycznie modyfikowane tak, 
by uspokoić lub odwrócić uwagę od istotności problemu.

Kontynuując tę analogię, to główni, a zarazem najmłodsi bohaterowie 
filmu mogą zostać określeni mianem zbiorowych protagonistów, których 
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prawdziwa rola w rozwoju wydarzeń wcale nie wynika z ich indywidualnych 
biografii czy doświadczeń, a raczej z racji skonfrontowania ich ze zjawiskiem, 
którego rozwiązanie, jak mogłoby się wydawać, leżało przede wszystkim w ge-
stii ich rodziców i dziadków. Fabularna luka, która tak utrudnia konsekwentne 
śledzenie filmowych wydarzeń, wywołuje również podobne zdystansowanie 
się młodszych protagonistów od starszych pokoleń z racji zmowy milczenia 
w sprawie historii. Mimo wszystko rodzina i mówienie o niej wciąż stanowią 
oś fabularną filmu. Jednym z punktów centralnych samej idei wesela jest cele-
bracja włączenia do familii nowych jej członków, doprowadzając tym samym 
do zespolenia się dwóch niezależnych do tej pory porządków. W wypadku 
Piotra i Żanety – również jako figur kulturowych, co szczególnie wyraźnie ma-
nifestuje się w przejściu od imienia Peter do swojskiego Piotra. Zabieg ten ma 
być  równoznaczny z zakorzenieniem i przeniesieniem pana młodego na polski 
grunt, dodatkowo wzmagając przy okazji jego podatność na działania dybuka. 
Wątek takiej samej fuzji kulturowej sugerowany jest również w historii Hany, 
zakochanej w jednym z polskich mieszkańców wsi. Tutaj wszakże, jak pozwala 
domyślać się otwarta struktura fabuły, finał był tragiczny w skutkach. To, co 
spotyka Piotra, jest zadośćuczynieniem, ale i pewnego rodzaju komunikatyw-
nym odtworzeniem historii, podobnie jak w filmie Medium (Koprowicz 1985). 
W produkcji Wrony to jednak nie samo opętanie, a raczej jego skutki i wpływ 
na rozmaite obszary społeczne – takiej jak rodzina, role pełnione w zbiorowo-
ści, religia, historia – są kluczowe dla siły, która zawładnęła panem młodym.

Jeżeli bowiem – jak zaproponowano wcześniej – w zależności od obra-
nej ścieżki interpretacyjnej potraktować Piotra i Hanę jako lustrzane odbicia 
przejmujące podobne funkcje fabularne, zachowując także w pamięci podo-
bieństwa, takie jak choćby obcość kulturowa, pana młodego powinno się po-
strzegać nie jako ofiarę opętania, a raczej siłę, której złe intencje zwrócone są 
przeciw więziom rodzinnym weselników – gdyż to przede wszystkim oni są 
odpowiedzialni za tuszowanie prawdy dotyczącej życiorysu dziadka – a która 
ma napomnieć i ukarać ich za to, co niegdyś spotkało Hanę.

Nasuwające się w tej sytuacji pytanie może dotyczyć jednak tego, z jakie-
go powodu to akurat najmłodsze pokolenie ma ponieść karę za winy rodziców 
i dziadków. Piotr, Żaneta, „Jasny” i „Ronaldo” stają się kluczowi dla rozwo-
ju akcji, podporządkowując sobie starszych, którzy nawet w sytuacji zagroże-
nia pozostają bierni i oszołomieni celebracją, nie bacząc na nic ponad własne 
potrzeby. To nie tytułowy demon winny jest zamieszaniu niszczącego radość 
wesela, lecz raczej to bawiący się ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za 
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uchylanie się od akceptacji historii, która wydarzyła się obrębie tego samego 
terytorium, w którym świętowano zawarcie małżeństwa przez Żanetę i Piotra.

Ich obecność w miejscu znalezienia kości jest tylko dodatkowym czynni-
kiem wpływającym na aktywność dybuka, choć kluczowe dla jego wzmożonej 
aktywności okazuje się bardziej dostrzeżenie, że w zachowaniu gości nie zaszła 
się żadna zmiana (w stosunku do tego, co działo się kilkadziesiąt lat wcześniej), 
szczególnie w kwestii postrzegania historii i szacunku wobec określonej lokali-
zacji. To, że ostatnie ujęcie filmu pokazuje burzenie domu, jest tylko ostatecz-
nym dowodem na niewykorzystanie przez weselników danej im w drastyczny 
sposób przez siłę nadprzyrodzoną szansy dostrzeżenia prawdy kryjącej się, do-
słownie i metaforycznie, pod ich stopami.

Pojawienie się dybuka, którego medium staje się Piotr, będzie tu zatem 
jednoznacznym manifestem dezaprobaty młodych wobec gloryfikacji historii, 
która może doprowadzić do oderwania od rzeczywistości  – także na płasz-
czyźnie dosłownej, reprezentowanej przez zburzony most, który uniemożliwia 
dojazd na miejsce wesela. Podobnie jak pod koniec lat sześćdziesiątych mło-
dzież w Niemczech zaczęła zadawać pytania dotyczące udziału ich rodziców 
w drugiej wojnie światowej, tak samo siła nadprzyrodzona ma w filmie Wrony 
zmuszać młodszych bohaterów do kwestionowania słów i prawości starszych, 
co pokazuje scena, w której Żaneta osobiście kopie w tym samym miejscu, 
w którym Piotr znalazł kości, nie wierząc tym samym zapewnieniom ojca.

Mimo tych więzi, bohaterów od przeszłości wciąż oddziela gruby mur. Pro-
tagoniści mówią o „ojcu” i „dziadku”, jednak ani razu w filmie Wrony nie pada 
zaimek „mój”19. Rodzina w świecie oscylującym na granicy tradycji i nowocze-
sności jest zwykłą formalnością, niemalże odgórnie nakazującą ludziom trzymać 
się razem, bez względu na problemy mogące wyniknąć z takiej sytuacji. Ta zna-
mienna depersonalizacja wiąże się tutaj również z dystansem wobec tendencji do 
gloryfikacji historii poprzez jej bezpośrednie wiązanie z rodziną. Dumne opo-
wiadanie, co „mój dziadek” robił w czasie wojny, zastępuje lakoniczne i naprędce 
wymyślone wytłumaczenie: „Ojciec miał trzy psy. Jeden zdechł i dziadek go tutaj 

19 Rozwiązanie takie zastosowane przykładowo w serialu Philippa Kaltenbacha, Nasze 
matki, nasi ojcowie, w retorycznym rozumieniu tytułu lokalizuje produkcję w obrębie 
wiedzy i skojarzeń widzów, likwidując dystans potencjalnie utrudniający im prezentację 
wizji historii przedstawionej przez pięciu bohaterów serialu. Rezygnacja z podkreślenia 
więzów pokrewieństwa, jak ma to miejsce u Wrony, stwarza zatem w znacznej mie-
rze dystans i obcość pozornie znanych wydarzeń, licząc jednocześnie na usunięcie ich 
z narracyjnego łańcucha historii. 
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pochował” (Wrona 2015: 00:31:26). Bohaterowie stopniowo dostrzegają, jak 
wiele zaczyna dzielić ich od własnej rodziny, nie pozwalają jednak tym obawom 
na zburzenie starannie skonstruowanej gry pozorów charakteryzującej przestrzeń 
wesela – opartego przecież na grze konwenansów.

Opętanie Piotra burzy staranną rodzinną układankę, ponieważ „Jasny” 
przestaje być prawą ręką ojca, traci zaufanie do najbliższych. Co więcej, gwał-
townej zmianie ulega także układ jednoznacznie kojarzonych ról społecznych. 
Oto ksiądz tłumaczy opętanie epilepsją, lekarz – obecnością sił nadprzyrodzo-
nych, zaś ignorowany przez wszystkich nauczyciel okazuje się mieć decydujący 
wpływ na rozwój zdarzeń i rozpoznanie sytuacji. Ten chaos i dekonstrukcja 
stworzonego na pokaz nowobogackiego ładu stają się aktywną siłą wpływają-
cą na zastąpienie tego porządku znacznie bardziej brutalną wizją rzeczywisto-
ści. Jak zwykle w podobnych wypadkach, tak i tu radykalna sytuacja odsłania 
prawdziwe motywacje i charaktery protagonistów, szczególnie rodziny Żanety. 
Zofia, która upomina Zygmunta chcącego zniszczyć weselny tort, że „przecież 
zapłacone” (Wrona 2015: 01:05:00), czy też obawy ojca Żanety, co pomyślą 
goście, kiedy zauważą, że jego syn „załatwił [mojej – A. S.] córce pierdolnięte-
go męża” (Wrona 2015: 00:47:52) obnażają dysonans między prezentowaną 
światu zewnętrznemu fasadą – gdzie tematy tabu mogą z pozoru nie odciskać 
większego piętna – a prawdziwymi impulsami czy wiedzą o drażliwych wąt-
kach, które w sytuacji kryzysowej, nieodgradzane już od świata zewnętrznego, 
w dynamiczny sposób kontynuują odkrywanie własnych struktur, pogrążając 
i pozbawiając wiarygodności obraz prezentowany na początku filmu. 

To również z tego powodu  – w wymiarze nie tylko historycznym, ale 
społecznym i międzyludzkim – zapomnienie okazuje się jedynym i najlepszym 
lekarstwem na zaistniałą sytuację. To, że Piotr, jako obcy, nie istniał dla lokal-
nej społeczności, w prosty sposób zostaje zaakceptowane przez zahipnotyzowa-
nych weselników. Jeszcze łatwiej przychodzi im wymazanie z pamięci wydarze-
nia, które w tak drastyczny sposób naraziło ich na utratę maski pozorów, jakie 
dotychczas umożliwiały im unikanie trudnych tematów. Hipnoza, wiążąca się 
przecież z podróżą w głąb siebie, przy jednoczesnym wycofaniu z otaczających 
hipnotyzowanego wydarzeń, znajduje odzwierciedlenie w pozornej podróży 
do przeszłości poprzez bezpośrednie odtwarzanie dawnych wydarzeń, co zosta-
ło zainicjowane opętaniem Piotra. I to jednak nie odnosi pożądanego skutku. 
Ład relacji rodzinnych nie może zostać przywrócony, podobnie jak nie mogą 
na powrót zostać nałożone maski.
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Poza Demonem

Wnikliwsza analiza filmu Wrony pozwala dostrzec kolejną zależność pomię-
dzy rzeczywistością diegetyczną i ekstradiegetyczną. Warto zwrócić uwagę, 
że warstwa fabularna Demona znajduje rozwinięcie w obrębie technicznych 
elementów konstrukcyjnych, jak choćby kolorystyka, w której utrzymana 
została cała produkcja. Delikatna sepia, nadająca wydarzeniom przedstawio-
nym wrażenie senności lub nawet całkowitego osadzenia w sferze wyobraź-
ni20, jest po pierwsze rezultatem nałożonych filtrów, a po drugie wyrażana 
jest za pomocą barw ubiorów bohaterów oraz scenografii. Sepia kojarzona 
jest przede wszystkim ze starymi zdjęciami, przypuszczać więc można, że 
dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z bohaterów Demona stanowi na swój spo-
sób uosobienie historii, podobnie jak poszczególne wydarzenia. Łącząc się 
w całość dają też wrażenie budowania sieci powiązań spajających przeszłość 
z teraźniejszością i przyszłością.

Wyobrażenia te, podobnie jak gloryfikowana przeszłość, stają się decy-
dującymi czynnikami w kreowaniu tożsamości uczestników wesela. Są także 
jednym z powodów, dla których filmowe biografie bohaterów czy nawet ich 
imiona oraz stopień pokrewieństwa nie są istotne ani dla widza, ani w ogóle 
dla fabuły. Nie tylko role podczas wesela podlegają dodatkowej redukcji na 
korzyść fabularnych luk angażujących odbiorcę w akt wypełniania struktury 
filmu, ale i rekompensata tych braków na płaszczyźnie mikronarracji za pomo-
cą makronarracji historycznej bądź narodowej stanowi o ostatecznym kształcie 
kocneptualnym Demona. Każdy z protagonistów filmu, choć pozornie różny 
od reszty uczestników, reprezentuje tę samą narodową rzeczywistość przedsta-
wioną w różnym stanie i osadzaną w rozmaitych, nierzadko dramatycznych, 
realiach. Koreluje to ze słowami Momry, który stwierdził, że:

20 Pamiętając o istotnej roli hipnozy w ostatnich ujęciach filmu, to rozwiązanie kolory-
styczne interpretować można jako osadzenie całej fabuły filmu w niejasnej sferze se-
mi-rzeczywistości, stopniowo podporządkowywanej przez zapomnianą siłę. Dybuk  – 
zamiast snem – staje się dla zgromadzonych koszmarem, z którego, ze względu na 
brak odpowiednich kulturowych narzędzi umożliwiających inkorporację obcości we 
własne struktury, nie sposób się obudzić. Jednoczesne wprowadzenie widzów produk-
cji w pewnego rodzaju trans uruchamiający obecne w każdym odbiorcy mechanizmy 
interpretacyjne przyczynia się do aktywnego zaangażowania w odbiór filmu mimo braku 
wpływu na kurs, jaki obiorą zautomatyzowane skojarzenia.
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Widmo jest naszym własnym, wpisanym w nas anachronizmem postrzegania świata 
i życia, w związku z czym może być krytyczne o tyle, o ile pokazuje, że współczesność 
stanowi niemożliwy do rozwiązania supeł różnych modalności czasu. Jeśli opowiemy 
się po jednej ze stron, przyszłości czy przyszłości, a nawet aktualności, to widmo jako 
pewne – mówiąc w ogromnym skrócie – strategiczne pojęcie krytyczne traci swoją 
moc (Momro, Kłosiński & Łachacz 2018: 91).

Finalna niemożność współpracy między gośćmi w celu rozwiązania pro-
blemu, który zakłócił tradycyjną celebrację, staje się w ten sposób jeszcze wy-
raźniejsza, przedstawiając niekompatybilność jednostek współtworzących ten 
sam historyczny i społeczny pejzaż, a także dowodząc nieumiejętności po-
radzenia sobie z wyzwaniami przeszłości oraz stając się tym samym główną 
przyczyną niezgody czy potencjalnego chaosu, który opanowuje przedstawio-
ną przestrzeń.

Nadmienić przy tym trzeba, że bezpośrednie i poniekąd w jakimś stop-
niu narzucone przypadkowo zakotwiczenie w lokalnej rzeczywistości histo-
rycznej – materializowane w mechanizmach recepcyjnych odbiorców – znaj-
duje odzwierciedlenie na płaszczyźnie obsadzania poszczególnych aktorów 
w konkretnych rolach. Analizując bowiem filmografię każdego z nich za-
uważyć można zaskakująco dużą liczbę produkcji historycznych  – Kamie-
nie na Szaniec, Popiełuszko, Miasto 44, Wałęsa, Czas Honoru czy Karol: czło-
wiek, który został papieżem. Fakt, że są to produkcje nie tylko w dogłębny 
sposób tematyzowane medialnie, ale także przeważnie znane przeciętnemu 
polskiemu widzowi, dodatkowo wzmaga wrażenie ich charakteru jako uni-
wersalnego – choć na skalę lokalną – kodu kulturowego, który, prezentując 
estetyzowaną wizję wydarzenia historycznego, stwarza dla publiczności dys-
kursywną matrycę, na którą w następnej kolejności odbiorcy mogą nanosić 
informacje pozyskane indywidualnie z innych źródeł. Jednocześnie takie eks-
plicytnie wystylizowane produkcje nierzadko funkcjonują jako osobne kul-
turowe byty, nieuzupełniane i niewspierane merytorycznymi materiałami, 
służącymi potencjalnie rozszerzeniu wiedzy. W takim wypadku film staje się 
zamkniętym makrokosmosem narracyjnych zdarzeń, wzmagając tym samym 
dramatyzm i intensywność odbioru, co z kolei skutkuje zapisaniem określo-
nego obrazu w pamięci i odświeżaniem określonych konotacji. Fikcjonali-
zowane produkcje nabierają zatem podobnie asocjatywnego charakteru, jak 
wizja historii i kulturowe kody, mieszając się z nimi, tworząc tym samym 
różnorodny i dynamiczny krajobraz. Aktorzy kojarzeni z konkretnymi ro-
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lami filmowymi niejako automatycznie wywołują asocjacje, jakie wzbudzała 
określona produkcja, w której brali udział. 

Ekstradiegetyczne skompletowanie i uzupełnienie treści wraz ze skojarze-
niami odbiorców (także osadzonymi kulturowo) definiuje ostateczny kształt 
filmu. Demon Wrony jest eskalacją narodowych nastrojów obecnych w pol-
skiej kinematografii. Można stwierdzić nawet, że przygotowania do produkcji 
rozpoczęły się, gdy filmy o tematyce historycznej w Polsce zaczęły zyskiwać 
na popularności. Każdy z takich filmów (choćby Pokłosie) ma bowiem swój 
udział w ostatecznym procesie recepcji Demona, bowiem film ten reprezentuje 
i jednocześnie podtrzymuje skojarzenia z rolami aktorów, co  – paradoksal-
nie  – stanowi formułę uzupełniającą fragmentaryczność fabularną właściwą 
dla analizowanej produkcji. 

Można odnieść wrażenie, że w Demonie znacznie ważniejsi niż bohate-
rowie są aktorzy wcielający się w przypisane im role. Hipotezę tę potwierdza 
przypadek izraelskiego aktora, Itaya Tirana, który gra Piotra. Fakt obcości bo-
hatera jako Brytyjczyka jest tu bowiem mniej istotny niż narodowość faktycz-
nie grającego go aktora, która wpasowuje się w sugerowaną tematykę filmu 
i niejako pozwala – również na płaszczyźnie produkcji – na rekonstrukcję zda-
rzeń w obrębie rzeczywistości diegetycznej (kwestia obcości).

Taka metatekstowość historii wiąże się jednocześnie z koniecznością wyboru 
pomiędzy całościowym obiektywizmem – znacznie mniej atrakcyjnym dla widza 
sięgającego po film fabularny – a wystylizowaną i niejednokrotnie manipulacyjną 
wizją określonego wydarzenia. Ponieważ w ostatnich latach twórcy w zdecydo-
wanej większości wypadków decydują się na to drugie rozwiązanie, ponieważ 
zorientowanie na konkretny fragment incydentu sprzyja subiektywizacji wizji 
świata przedstawionego. Wrona, rezygnując z bliższej prezentacji charakterów czy 
biografii bohaterów filmu, a bazując na wiedzy odbiorców, nawet tej obecnej wy-
łącznie w ich podświadomości, stara się poszerzyć tę perspektywę, przedstawiając 
postacie jako raczej rozproszony kolektyw niż jako zbiór niezależnych jednostek 
funkcjonujących w rzeczywistości determinowanej przez tradycję i konwenanse.

Określona wizja historii i uprawiana na jej płaszczyźnie polityka z czasem 
również stają się pewną formą tradycji w znacznym stopniu wpływającą nawet 
na kształt i treść wypowiedzi w dyskursie publicznym21. To dążenie do stwo-

21 Należy pamiętać jednocześnie jednak, że, jak zauważył Losev, „niezrozumiane fakty nie 
mogą stać się historią” (Losev 1994: 137) – tak długo, jak goście weselni nie zrozumieją 
i nie pozwolą niewygodnej historii zostać opowiedzianej, tym trudniejszy będzie proces 
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rzenia światopoglądowego monolitu, jak pokazuje Wrona, nie może wszelako 
dojść do skutku, jeżeli pojawi się element obcy, reprezentujący inną perspekty-
wę i ocenę rzeczywistości. To kontrastujące zestawienie wydarzeń budowanych 
na poczuciu wspólnoty i kompletnej izolacji zgromadzonych od świata czyni 
bohaterów jeszcze bardziej narażonymi na potencjalną ingerencję sił nadprzy-
rodzonych reprezentujących u Wrony ekspansywność spychanych na margines 
historycznych wątków.

Nie ma bezpośrednich przesłanek wskazujących na to, że dobór akto-
rów był celowy. Sam fakt jednak, że obsadzając role w polskiej produkcji nie-
uchronnie zatrudnił również aktorów znanych z licznych filmów historycznych 
pokazuje, jak owa gloryfikacja i znamienna obsesja na punkcie konkretnych 
wydarzeń wyraźnie odbija się także na płaszczyźnie recepcji, a także w jakim 
stopniu powtarzalna tematyka i dyskursy historyczne zostają przeniesione na 
aktorów pojawiających się w podobnych produkcjach. Struktura fabularna 
Demona ulega przez to automatycznemu rozszerzeniu, inkorporując wszystkie 
historyczne i narodowe wątki tematyzowane w licznych w polskiej kinemato-
grafii produkcjach o tej tematyce, zrównując i upodabniając do siebie zbiór 
zamysłów reżysera, skojarzeń widza czy wreszcie pozafabularnych – choć wciąż 
związanych ze światem filmu – aspektów. Rozwiązanie takie pozwala na totali-
zację środków produkcji, wiążąc poszczególne komponenty w narracyjny łań-
cuch przyspieszający proces interpretacji filmu poprzez nawracające referencje 
to rzeczywistości poznanej i zrozumianej przez odbiorcę, naniesionej następnie 
na otwarty na uzupełnienia krajobraz produkcji.

Groza świadomości, groza historii.
Współczesne trendy światowego kina grozy

W kontekście mniej lub bardziej bezpośrednich nawiązań do określonych wy-
darzeń historycznych Demon wpisuje się w nurt kina grozy. Często bowiem 
to nie miejska legenda albo lokalne podanie, ale właśnie echa historii danego 
miejsca, nawiązujące do wydarzeń wpisanych w ramy mentalności i kody kul-
turowe określonego kręgu społeczeństwa, stanowią centralny punkt fabuły. Jak 

jej legitymizacji w dyskursie publicznym, odrzucanej tam jako „plotki” lub „niezweryfiko-
wane doniesienia”.
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piszą Ksenia Olkusz i Wiesław Olkusz: „Utrwalona w nich [miejscach – A.S.] 
historia ulega transferowi na mających z nimi styczność użytkowników, infe-
kując ich – niczym kaseta z powieści i filmów Ring – wirusem, z którym nie 
sposób się uporać” (Olkusz & Olkusz 2018: 465).

Zatem to nie sama płaszczyzna sił nadprzyrodzonych stanowi najbardziej 
niepokojącą część filmu, lecz przeszłe wydarzenia i lokalne dzieje uzasadniają-
ce obecność nadnaturalnego bytu. Zresztą w konwencji grozy, jak podkreśla 
Anita Has-Tokarz:

Przestrzeń stanowi konstytutywny element świata przedstawionego […], przez co 
pełni decydującą rolę w formułowaniu […] znaczenia. Z kolei będąc ośrodkiem 
konstrukcji sensotwórczej […] staje się centralną kategorią opisu i interpretacji […]. 
Traktując przestrzeń jako składnik morfologii utworu, jeden z komponentów planu 
przedstawionego dzieł narracyjnych, mamy na myśli […] scenerię, terytorium, na 
którym rozwijają się zdarzenia (Has-Tokarz 2011: 189).

Zapisana w danej lokalizacji historia – jako niezamknięty i jednocześnie 
niemożliwy do modyfikacji okres – staje się właściwym medium grozy i zwią-
zanym z nią dyskomfortem. Nie tylko jest czymś nieodwracalnym, ale też, 
wraz z często obecną w horrorach jej powtarzalnością, daje odbiorcy wrażenie 
interwencji abstrakcyjnej siły, której niekwestionowany autorytet może zbu-
rzyć panujące relacje. Owa geograficzna lub chronologiczna lokalizacja tekstu 
przyczynia się nie tylko do intensyfikacji reakcji odbiorców, ale i do zachęcenia 
ich do odwołania się do informacji czy wyobrażeń dotychczas zinternalizowa-
nych. Has-Tokarz pisze:

W rzeczywistości horroru przestrzeń sacrum objawia się w sposób złowrogi dla jed-
nostki, gwałtownie wdziera się w życie bohatera. Przebywanie protagonisty w orbicie 
przestrzeni sakralnej prowadzi do frontalnego starcia […], którego rezultat nie za-
wsze jest pomyślny dla człowieka (Has-Tokarz 2011: 207).

Wydarzenie historyczne implikujące nadnaturalne rozwiązanie fabuły i jed-
nocześnie nadające mu właściwy sens stanowi zatem główny czynnik dynamizu-
jący fabułę, jako że ich mediacja uruchamia fluktuujące skojarzenia i dyskursy, 
aplikowane i rozszerzane po naniesieniu na matrycę określonego filmu, zamyka-
jąc w jednej interpretacyjnej niszy zarówno przeszłość (faktyczną), jak i rzeczy-
wistość (fikcjonalną). Wspieranie filmowych narracji zapleczem historycznym 
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nie tylko zwiększa świadomość dotyczącą nie zawsze chlubnych kart historii, 
często ignorowanych lub nawet traktowanych jako fikcja, ale i przyczynia się do 
autentyfikacji płaszczyzny nadprzyrodzonej jako związanej z równie niepokojącą 
przeszłością, której świadkowie są niezbędni do finalnego odkrycia właściwego 
sensu i powodu pojawienia się siły nadnaturalnej. Podobnie jak u Wrony, to 
wkomponowanie elementu przeszłości poprzez motyw opętania, wpisany w re-
alia teraźniejszości, jest przyczyną zburzenia panującego ładu, stanowiąc jedno-
cześnie główny trop umożliwiający jego przywrócenie. To, że w wielu filmach 
grozy (pozornie) mściwe duchy oczekują od bohaterów godnego upamiętnienia, 
pokazuje w najbardziej wyraźny sposób, że zaakceptowanie przeszłości i jej na-
turalna inkorporacja w teraźniejszość wraz z jej realiami pozwala na zatrzymanie 
serii fatalnych zdarzeń, związanych z negacją historii.

Dotyczy to zwłaszcza Holokaustu i okresu drugiej wojny światowej, 
w pierwszej kolejności ze względu na eskalację przemocy i okrucieństwa, do-
datkowo wyjaskrawianą poprzez powiązanie jej z przemocą siły nadprzyrodzo-
nej, stanowiącej oś narracji konkretnego filmu. Interesujące, że horrory an-
glojęzyczne przeważnie nie dążą do tak dokładnej lokalizacji wydarzenia na 
płaszczyźnie dyskursów, skupiając się przeważnie na ogólnej wiedzy odbiorców 
(Auschwitz, deportacja, likwidacje gett et cetera). 

Demon w kluczowej dla interpretacji historycznej warstwie fabularnej 
dąży więc raczej do zawężenia kręgu skojarzeń niż do jego możliwego posze-
rzenia. Nie tylko historia sugerowanego pogromu na lokalnej ludności żydow-
skiej nie jest wyraźne powiązana na przykład z wydarzeniami, do jakich doszło 
w Jedwabnem, ale sama teatralna struktura produkcji zmusiła twórców do re-
zygnacji z konkretnego umiejscowienia fabuły.

Opętanie, takie jakie obserwować można w filmie Wrony, jest zatem 
próbą połączenia przeszłości ze współczesnością – te dwa poziomy w De-
monie ulegają w pierwszej kolejności zespoleniu poprzez osobę opętanej/-ego, 
która/-y poprzez stopniową zmianę w zachowaniu coraz bardziej usuwa się 
na dalszy plan, ustępując na swój sposób miejsca duchowi/demonowi, który 
wszedł w ich ciało. Takie brutalne wtargnięcie historii w uporządkowaną rze-
czywistość ma pokazywać grozę odczuwaną przez odbiorcę z racji jego zaan-
gażowania w odbiór fabuły. Groza, lęk i niepokój – emocje, jakie film Wrony 
miał wywołać, nie są generowane wyłącznie przez fabułę, a raczej zostają zma-
terializowane przez zaangażowanie skojarzeń widza. 

Z tego względu to widzowie produkcji reprezentujących asocjatywny 
charakter grozy w znacznej mierze współtworzą efekt końcowy filmu jednocze-
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śnie łącząc go z delikatnymi tematami społecznymi czy historycznymi danego 
regionu. Antysemityzm i inicjowane przez Polaków pogromy ludności żydow-
skiej w czasie drugiej wojny światowej, choć nieobecne narracyjne wewnątrz 
fabuły filmu, ramują jego recepcyjną prezencję dla poszczególnych odbiorców, 
których skojarzenie i ścieżka interpretacji, jaką zdecydują się podążać, pro-
wadzą do jej aprezentacji w pierwszej kolejności na płaszczyźnie społecznej 
odbiorców, a nie protagonistów filmowego świata przedstawionego. Zatem 
w tym kontekście Demon Wrony nie tylko skupia jak w soczewce dyskursy 
polskiego kina historycznego, ale i konfrontuje indywidualnego odbiorcę z ich 
nadmierną stylizacją. Mnogość referencji kulturowych i możliwych ścieżek in-
terpretacji potwierdza tylko tę otwartość na widza, pokazuje jednak jednocze-
śnie, jak niepokojące może być spojrzenie w głąb siebie.
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Los Angeles Michaela Manna. 
Funkcja miasta w Gorączce i Zakładniku

PAWEŁ STROIŃSKI

Wprowadzenie

Choć on sam temu zaprzecza, Michaela Manna powszechnie uważa się za 
jednego z twórców autorskiego kina komercyjnego1. Na odrębność jego stylu 
wskazuje nie tylko dobór gatunków, w obrębie których tworzy; jego filmy to 
w większości dramaty albo thrillery kryminalne. Do potwierdzających regułę 
wyjątków należą zrealizowany w 1983 roku ekspresjonistyczny horror Twier-
dza (The Keep) oraz pochodząca z 1992 roku epicka adaptacja powieści Jamesa 
Fenimore’a Coopera, Ostatni Mohikanin (Last of the Mohicans).

Kino Manna poświęcone jest w większości mężczyznom, którzy skoncen-
trowani są na sumiennym i profesjonalnym wykonywaniu swojej pracy, zaś na 
ich drodze często stają inni zawodowcy. Jednym z powtarzających się tematów 
są tożsamości, dostrzegalne między przestępcą a ścigającym go policjantem. 
Co najmniej od Łowcy (Manhunter, 1983)2 Mann zdaje się sugerować, że aby 

1 Warto zapoznać się na przykład z: Piskorz (2010); Sharett (2011).
2 Film jest adaptacją powieści Thomasa Harrisa Czerwony smok i też pod takim tytułem 

był wydawany. Zmiana tytułu została wymuszona przez producenta Dino de Laurentiisa 
wbrew woli Manna. Powodem takiej decyzji była klęska Roku smoka (Year of the Dragon) 
Michaela Cimino i obawa producenta przed tym, że film zostanie uznany za produkcję 
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złapać kryminalistę, trzeba myśleć jak on i stać się mu podobnym. Kino twórcy 
charakteryzuje się też głęboką znajomością procedur stosowanych przez jego bo-
haterów, zarówno policjantów, jak i przestępców. Ta wnikliwość i dbałość o wier-
ność prawdzie stanowi wynik przyjaźni reżysera z takimi ludźmi, jak nieżyjący 
już Chuck Adamson (policjant z Chicago; Lambie 2019: par. 3-7), Dennis Fari-
na (także policjant z Chicago, później ceniony aktor; Yardley 2013) czy Edward 
Bunker (zawodowy złodziej, później pisarz; The Associated Press, 2005).

Co ważniejsze, akcja filmów rozgrywa się z reguły w metropoliach. Rzec 
można, że miasto jest przez Michaela Manna tematyzowane, bowiem reżyser do-
biera miejsce akcji bardzo starannie, tak, by oddawało ono pożądany przez niego 
nastrój. Celem autora niniejszego rozdziału jest wykazanie, jaką rolę odgrywa 
w tych produkcjach miejska przestrzeń i w jaki sposób stanowi ona bezpośred-
nie tło nie tylko dla przedstawionych zdarzeń, lecz także poruszanej tematyki. 
Najważniejszymi dziełami Manna, w których to właśnie miasto staje się jednym 
z bohaterów, są dwa kryminalne thrillery, których fabuła toczy się w Los Ange-
les – są to: nakręcona w 1995 roku Gorączka i o dziewięć lat późniejszy Zakład-
nik.

Fabuły obu filmów początkowo nie były związane z Miastem Aniołów. 
Gorączka, historia policjanta i złodzieja, których losy splatają się po jednym 
z nieudanych napadów, przydarzyła się wspomnianemu już Chuckowi Adam-
sonowi. Pierwsze wersje scenariusza Zakładnika, opowiadającego o spotkaniu 
taksówkarza i płatnego zabójcy, który ma noc na zrealizowanie kilku zleceń, 
zakładały osadzenie narracji w Nowym Jorku. W obu wypadkach przeniesienie 
miejsca akcji do Los Angeles było decyzją samego reżysera. Warto tutaj dodać, 
że był on samodzielnym scenarzystą Gorączki, z kolei pomysłodawcą Zakład-
nika był Stuart Beattie. Poza nim pod scenariuszem podpisanych jest jednak 
dwóch innych autorów. Jednym z nich jest Frank Darabont (scenarzysta, re-
żyser takich filmów, jak Skazani na Shawshank czy Zielona mila; wymieniony 
w filmie także jako producent wykonawczy) i właśnie Michael Mann3.

o sztukach walki. Wspomniana powieść Harrisa doczekała się drugiej adaptacji (reżyseria 
Brett Ratner, 2002) – tym razem już pod właściwym tytułem. Co interesujące, autorem 
zdjęć do obu filmów był Dante Spinotti.

3 Żaden z pozostałych scenarzystów nie występuje w napisach filmu. Jest to zgodne 
z zasadami związku Writers Guild of America. Los Angeles jako miejsce akcji pojawia 
się jeszcze w dwóch filmach reżysera – w Złodzieju, jego debiucie reżyserskim, gdzie 
tytułowy bohater dokonuje napadu, będącego osią fabularną, i w Hakerze.
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Rola miasta w kinematografii twórcy Ostatniego Mohikanina była już 
przez badaczy podejmowana, żeby wymienić chociażby Roberta Arnetta 
(2010) i Artura Piskorza (2010). Choć miasto, a zwłaszcza wielkie metropo-
lie, rozpatruje się jako ważny element stylu reżysera, to niewiele dotychczas 
poświęcono uwagi tematowi wyborów formalnych, które prowadzą do prezen-
tacji pewnego konkretnego obrazu miasta. Niedużo także poświęcono uwagi 
znaczeniu miejsca akcji dla omawianej w filmie problematyki.

Należy w tym kontekście poczynić jeszcze jedną uwagę. Otóż Michael 
Mann uważa się za osobę jednoznacznie lewicową. O Złodzieju wypowiada się 
na przykład jako o krytyce kapitalizmu, gdzie przykładem złego człowieka in-
teresu jest gangster Leo4. Choć w obu filmach o Los Angeles występują postacie 
policjantów5, nie ma w ogóle wzmianki o skandalach obyczajowych i korup-
cyjnych, które dotknęły policję tego miasta. I tak w Gorączce nikt nie wspomi-
na o pobiciu Rodneya Kinga i o związanych z tym zamieszkach6. Zakładnik zaś 
zupełnie pomija tak zwany skandal Rampart, który doprowadził do reformy 
wydziału narkotykowego7. Polityka rasowa jest jednak obecna, choć w bar-

4 W wywiadzie udzielonym portalowi Collider, Mann mówi: „Dla mnie [Złodziej – P.S.] jest 
lewicową krytyką korporacyjnego kapitalizmu. Co ciekawe, żaden krytyk w Stanach i Wiel-
kiej Brytanii tego nie zauważył, natomiast we Francji wszyscy. Tak jakby to był jakiś zwa-
riowany kulturowy papierek lakmusowy [To me, it’s a left-extensionalist critique of corpo-
rate capitalism. That’s what » Thief « is. What is interesting is that no critics in the U.S. got 
that, no critics in the U.K. got it. Every critic in France got it when the film came it. It was like 
this crazy kind of cultural litmus test or something]” (Weintraub & Mann 2015: par. 43). 

5 Vincent Hanna jest głównym bohaterem Gorączki. Drugoplanową postacią Zakładnika 
jest detektyw Fanning, który jako jedyny orientuje się, że to nie taksówkarz Max jest 
płatnym zabójcą.

6 3 marca 1991 roku czarnoskóry Rodney King został pobity przez policję po pościgu 
samochodowym. Jak tłumaczył, był pijany i bał się, że trafi do więzienia za złamanie 
zasad zwolnienia warunkowego. Choć wewnętrzne śledztwo policji udowodniło, że za-
stosowana wobec niego przemoc była nadmierna i nieuzasadniona, policjanci zostali 
uniewinnieni przez sąd, co doprowadziło do trwających pięć dni zamieszek, w które za-
angażowana była policja, agencje federalne i wojsko. Na temat zamieszek pisał między 
innymi Wood (2002).

7 Skandal dotyczył okręgu Rampart (Rampart Division) w południowym Los Angeles, 
którego funkcjonariusze, często pracujący pod przykrywką, byli skorumpowani, 
pracowali po godzinach jako ochrona rapera Suge’a Knighta i przyłączali się do gangów. 
W wyniku skandalu założone przez kontrowersyjnego szefa policji Daryla F. Gatesa od-
działy CRASH (Community Resources Against Street Hoodlums, czyli Zasoby Społecz-
ne Przeciwko Chuliganom Ulicznym) zostały zlikwidowane i częściowo przekształcone 
w Gang and Narcotics Division – Wydział Gangów i Narkotyków. Dużo materiałów na 



510 Paweł Stroiński

dziej skromnym wymiarze. W obu filmach w sposób jednoznacznie negatyw-
ny pokazani są neonaziści, co w Gorączce egzemplifikuje odpowiedzialny za 
tragiczny przebieg napadu na furgonetkę Waingro, zaś w Zakładniku grupa 
mężczyzn, która okrada czarnoskórego Maxa, kiedy ów prosi ich o pomoc8. 

Celem autora niniejszego rozdziału jest pokazanie złożonej funkcji miej-
skich przestrzeni w kinie Michaela Manna. Na przykładzie Miasta Aniołów 
wykazane zostanie, że terytoria metropolii nie są wyłącznie pretekstem czy po 
prostu miejscem osadzenia historii, lecz pełnią także wiele ról – są pełnopraw-
nym bohaterem opowieści, stanowiąc też, poprzez charakter wykorzystanych 
lokacji, a nawet porę dnia, o nastroju pokazywanych postaci. Znadują się tutaj 
również odniesienia do innych – rzec można „niemiejskich” – filmów reżysera, 
w celu pokazania, w jaki sposób jego dzieła w istocie się dopełniają.

Gorączka 

Jak wspomniano, Gorączka inspirowana była autentycznymi wydarzeniami, które 
przydarzyły się Chuckowi Adamsonowi, nieżyjącemu już przyjacielowi reżysera 
i emerytowanemu policjantowi z Chicago9. Pierwsze wersje scenariusza oparte na 
historii, która wydarzyła się w roku 1963, powstały już w latach siedemdziesią-
tych. Główną inspiracją dla reżysera była autentyczna, powtórzona w filmie sy-
tuacja, w której Adamson i Neil McCauley, złodziej, którego ten pierwszy ścigał, 
spotkali się na kawie i najzwyczajniej rozmawiali o życiu (Feeney 2006: 99-101).

Kinowy film, który światową premierę miał szóstego grudnia 1995 roku 
w Burbank, nie był pierwszą wersją, ponieważ w 1989 roku telewizja NBC 

ten temat zawierają strony publicystycznego programu Frontline wyprodukowanego dla 
telewizji PBS (PBS 2001). W tym wydziale pracuje właśnie filmowy detektyw Fanning. 
Posterunek Rampart, od którego nazwę wziął skandal, zostaje w filmie wymieniony, kie-
dy na początku filmu policjant prosi o przyjazd dwóch radiowozów na miejsce zbrodni.

8 Początkowo Max nie miał być czarnoskórym bohaterem. Pierwotny zamysł, z którego 
jednak dość szybko zrezygnowano, był taki, aby taksówkarza zagrał Tom Cruise; jednak 
razem z reżyserem uznali, że bardziej interesujące byłoby obsadzenie go w roli zabójcy 
Vincenta. Następnym kandydatem był (znany przede wszystkim jako aktor komediowy) 
Adam Sandler. Co interesujące, Jamie Foxx, który ostatecznie zagrał tę postać i grał 
też w Alim, poprzednim filmie Manna, również ma doświadczenie komediowe, zaczynał 
bowiem jako stand-uper. 

9 Chuck Adamson był też jednym z twórców produkowanego przez Manna serialu Crime Story.
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wyświetliła wyreżyserowany przez twórcę Informatora film zatytułowany L.A. 
Takedown (w Polsce znany jako Wydarzyło się w Los Angeles), który można 
uznać za wersję przygotowawczą. Telewizyjny kryminał planowany był jako 
pilot serialu poświęconego detektywom z Los Angeles. NBC zażądało jednak, 
by Mann zwolnił grającego główną rolę Scotta Planka. Reżyser się nie zgodził 
i pilot został pokazany jako samodzielny projekt10.

Obecnie nieco zapomniane Wydarzyło się w Los Angeles stanowi intere-
sujący pomost między stylem reżysera w latach osiemdziesiątych, a zmiana-
mi, jakie przeszedł w następnej dekadzie. Trudno nie zauważyć podobieństw 
w języku wizualnym do realizowanego w latach 1984-1990 serialu Policjanci 
z Miami, którego Mann był producentem wiodącym (tak zwanym showrun-
nerem) przez pierwsze trzy sezony i to właśnie on zdefiniował jego charaktery-
styczny wygląd. 

Na poziomie fabularnym historia jest praktycznie taka sama, ale for-
mat telewizyjny i długość filmu11 wymusiły pewne uproszczenia. Można ją 
streścić następująco: podczas napadu na furgonetkę z papierami wartościo-
wymi dochodzi do tragedii, kiedy jeden ze złodziei zabija ochroniarza, co 
skutkuje zamordowaniem pozostałych. Sprawę prowadzi porucznik Vincent 
Hanna, wyraźnie zafascynowany Patrickiem McLarenem, przywódcą szajki. 
Obaj bohaterowie przypadkiem się spotykają i detektyw zaprasza swojego 
przeciwnika na kawę. Następnego dnia dochodzi do dużego napadu na bank 
i strzelaniny między policjantami a przestępcami, którą McLarenowi udaje 
się przeżyć. Obok głównego wątku pojawia się także  – nie mniej istotny 
dla fabuły – motyw miłosny, w którym bohater zakochuje się i w związku 
z tym próbuje uciec z kobietą, którą darzy uczuciem. Plan jednak zawodzi, 
ponieważ, kiedy przestępca znajduje Waingro, członka grupy, który zabił 
ochroniarza i doprowadził do podania policji miejsca napadu na bank, ginie 
podczas konfrontacji.

Zgadzają się też inne detale – na przykład wspomniany Waingro jest tak-
że zabójcą prostytutek, a życie osobiste Vincenta Hanny jest na granicy rozpa-
du. Wątki rodzinne są jednak dużo mniej eksponowane niż w filmie kinowym. 
Choć związek policjanta przechodzi kryzys, to ostatecznie nie następuje roz-

10 Powiązania między Gorączką a Wydarzyło się w Los Angeles i historię całego projektu 
przedstawia w recenzji pierwszego z filmów J. D. Lafrance (Lafrance 2010).

11 Wydarzyło się w Los Angeles trwa dziewięćdziesiąt siedem minut, Gorączka – sto siedem-
dziesiąt.



512 Paweł Stroiński

stanie, a co więcej, Mann zdaje się wręcz sugerować, że jest jeszcze nadzieja na 
uratowanie relacji. Nie wiadomo także, gdzie McLaren znalazł kierowcę, który 
zastąpił Townera12. 

Na poziomie formalnym Wydarzyło się w Los Angeles należałoby określić 
jako produkt swojej epoki. Estetyka lat osiemdziesiątych wyraźnie tu bowiem 
przeważa i reżyser pokazuje, jak dobrze rozumie jej blichtr, który praktycznie 
stworzył przy okazji narzucania powszechnie rozpoznawalnej pastelowej opra-
wy w Policjantach z Miami13. Charakterystycznym przykładem jest sekwencja 
montażowa, w której Hanna przesłuchuje swoich informatorów – kamera uka-
zuje obraz miasta nocą, a ujęcie to ilustruje popowa piosenka (Mann 1989).

W tym filmie miasto, w odróżnieniu od wersji kinowej, nie jest, co istot-
ne, bohaterem, a jedynie umiejętnie wykorzystanym miejscem akcji, w którym 
bohaterowie żyją i mieszkają. Inaczej jest w filmie kinowym, gdzie sam począ-
tek ujawnia zupełnie odmienną koncepcję.

Gorączka rozpoczyna się od statycznego ujęcia torów kolejowych. Jak 
mówi w reżyserskim komentarzu do filmu Michael Mann, są to tory jesz-
cze wówczas nieotwartej Niebieskiej Linii (Blue Line) metra (Mann 1995a: 
0:00:58-0:01:24). Pociąg podjeżdża na stację i wysiada z niego Neil Mc-
Cauley14. Moment ten reżyser pokazuje w zbliżeniu kontrastującym z dalszymi 
planami, w których kręcony był przejeżdżający torami pociąg. Kamera izoluje 
bohatera, który schodzi po schodach i idzie do szpitala, przechodzi przez izbę 
przyjęć, rozglądając się wokół. Na zbliżeniach widać pierwsze w filmie obrazy 
przemocy – ratowanych przez lekarzy rannych pacjentów. Niezauważony przez 
nikogo bohater przechodzi do ambulansu.

Rozpoczynająca film sekwencja ujawnia kilka ważnych elementów filmu 
Manna. Po pierwsze zwraca uwagę na profesjonalizm i osamotnienie głównego 
bohatera. Przechodząc z dalekich planów do zbliżenia i izolując wizualnie prota-
gonistę, reżyser nie tylko ustala jego istotę – przynajmniej dla omawianej sceny – 
lecz także pokazuje go jako samotnika. Cele jego postępowania są nieznane. Jest 
to nawet wprost powiedziane w scenariuszu: „Bez przerywania kroku, odkąd wy-

12 W filmie kinowym Trejo, zapewne od nazwiska grającego go aktora (Danny Trejo).
13 Mann nie wyreżyserował żadnego odcinka Policjantów z Miami, ale jako producent wy-

konawczy, nadzorujący serial, miał wpływ na wizualny aspekt produkcji.
14 Inaczej w scenariuszu, gdzie McCauley wysiada z autobusu razem z pielęgniarką. Sam 

szpital, podpisany jako Cedars-Sinai, opisany został jako „monolit ze zrażającymi przed-
polami [A monolith with alienating foregrounds]” (Mann 1994: 1).
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szedł z autobusu, Neil wychodzi drzwiami, sprawdza cztery karetki zaparkowane 
na swoich miejscach, wsiada do jednej i odjeżdża. Może ją ukradł. Nie wiemy. 
[Without breaking his stride from the moment he got off the bus, Neil exits through 
the doors, examines four ambulances parked in the slots, climbs into one and drives 
off. Maybe he’s stolen it. We don’t know]” (Mann 1994: 1). 

Nim będzie można przejść do zdefiniowania funkcji obrazu miasta, obec-
nego już w pierwszych kilku ujęciach filmu, należy zwrócić uwagę na sposób 
pokazania szpitala. W odróżnieniu od scenariusza, który projektuje raczej dłu-
gie ujęcia15, w filmie zbliżenia na rozglądającego się bohatera montowane są 
na zmianę z detalami dotyczącymi poszczególnych pacjentów (Mann 1995b: 
0:01:58-0:02:31)16. Wynika to, jak zauważa Artur Piskorz, z faktu, że:

ambicja reżysera wykracza poza chęć opowiedzenia zwyczajnej historii, przedsta-
wienia perypetii filmowej postaci. Kino Michaela Manna jest kinem doświadczenia 
nie poprzez chęć prostego odwzorowania na ekranie pewnych sytuacji i zdarzeń, 
a następnie „przeprowadzenia” przez nie bohatera, lecz poprzez odtworzenie rzeczy-
wistości przefiltrowanej przez psychikę bohatera i odtworzenie jej na ekranie. Jego 
filmy charakteryzują się skrajnym wręcz subiektywizmem, odczuwanym przez widza 
na wszystkich płaszczyznach, oferują doświadczenie przeżywania rzeczywistości bez 
znieczulenia, bez umowności i puszczania oka w szerokoekranowym formacie (Pi-
skorz 2010: 186).

Fragmentaryczne pokazanie szpitala można odczytywać w kontekście 
wiedzy, którą widz otrzymuje o bohaterze dopiero później – że jest on prze-
stępcą, który ma za sobą co najmniej szkolenie taktyczne. Neil, potrzebujący 
karetki do akcji, która ma nastąpić następnego dnia, rozgląda się, w czasie 
rzeczywistym oceniając potencjalne zagrożenie.

Nieprzypadkowe zdają się lokacje, które pojawiają się w otwarciu filmu, 
czyli stacja metra, a potem szpital. Są to przestrzenie, które francuski antropo-
log Marc Augé nazwał nie-miejscami, definiując je jako: „dwie komplementar-
ne, ale odrębne rzeczywistości: przestrzenie ustanawiane w relacji do pewnych 
celów (transport, tranzyt, handel i wypoczynek) i relacje, które jednostki utrzy-
mują z tymi przestrzeniami” (Augé 2010: 64). Nazwa „nie-miejsce” bierze się 

15 Scenariusze Michaela Manna są bardzo precyzyjne pod względem opisu pracy kamery.
16 Chodzi tutaj o „detal” jako nazwę rodzaju ujęcia.
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z braku ich antropologicznego znaczenia, co oznacza, że choć ludzie w tych 
przestrzeniach się spotykają, to nie wchodzą w żadną znaczącą interakcję. 

Relacje między przedstawionym przez Manna miastem a teorią francu-
skiego antropologa były badane przez Roberta Arnetta (2010: 44-53). Akcja 
filmów reżysera często rozgrywa się w miejscach, w których zwłaszcza boha-
ter-przestępca może być anonimowy, dzięki czemu może swobodnie działać. 
Z wyjątkiem pierwszej sceny, w której ubrany jest w uniform pracownika szpi-
tala, widać go głównie w garniturach, które same w sobie stanowią rodzaj uni-
formu, ubiór odznaczający się jednym, omalże zawsze identycznym, krojem.

Preferencje Manna co do wyboru nie-miejsc jako przestrzeni, w których 
toczą się fabuły jego filmów, potwierdzać może wybrane przez Neila i jego 
wspólników miejsce napadu na bankową furgonetkę. Dokonuje się on na 
skrzyżowaniu pod miejscem styku dwóch autostrad. Zgadzałoby się to też 
zresztą z jednym z tematów filmu. Michael Mann w komentarzu (Mann 
1995a) często wspomina, że jego dzieło mówi o wyborach. Zatem ustawienie 
bohaterów na skrzyżowaniu ma rolę amplifikującą ten wątek w wymiarze sym-
bolicznym już na samym początku filmu.

Gorączka ma też drugiego protagonistę, którym jest Vincent Hanna, po-
rucznik jednostki zajmującej się poważnymi "przestępstwami" (Major Crimes 
Unit). Jako funkcjonariusz organów ścigania on akurat nie może być anoni-
mowy. Często musi redefiniować sytuację na swoją korzyść17, choć niekoniecz-
nie, jak mówi Robert Arnett, negocjować własną tożsamość (Arnett 2010: 49). 
Raczej narzuca on swoją obecność informatorom czy podwładnym, przy czym 
w wypadku tych pierwszych taki tryb postępowania ma bardzo konkretny cel, 
jakim jest chęć upewnienia się, że podają mu prawdziwe informacje. Oznacza to, 
że musi trzymać ich w ciągłej niepewności, by nie utracić kontroli nad sytuacją.

W Gorączce występują jeszcze inne miejsca, tym razem rozumiane nie 
w opozycji do „nie-miejsc”, jak to było w wypadku koncepcji Marca Augé’go, 
lecz przestrzeni. Jak twierdzi geograf Yi-Fu Tuan (1987), miejsce to przestrzeń, 
która została przez człowieka oswojona, w której może czuć się bezpiecznie, 
a źródłem poczucia bezpieczeństwa może być na przykład dom. 

Gorączka pokazuje więc lokacje mieszkalne czterech bohaterów filmu. 
Widz dostaje tutaj zatem wgląd w życie rodzinne Chrisa Shiherlisa i Vincen-

17 Pojęcie „definicji sytuacji” przyjęte jest za socjologią Ervinga Goffmana. Na podstawie 
definicji sytuacji uczestnicy interakcji podejmują decyzje co do zachowań. Problematy-
ce definiowania sytuacji jest Analiza ramowa (Goffman 2010).
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ta Hanny. Z kolei Neil McCauley mieszka samotnie w Malibu. Przez chwilę 
także, w scenie, w której Neil przyjeżdża, by się dowiedzieć, czemu zdradził, 
widać też dom umierającego Trejo18. Życie kierowcy jednak nie tylko się 
kończy, ale straciło jakikolwiek sens po śmierci ukochanej żony.

Jednym z najbardziej charakterystycznych fragmentów filmu Manna jest 
scena, w której Neil McCauley przychodzi do domu, kładzie na biurku pistolet 
i podchodzi do okna, z którego patrzy prosto na ocean. Ujęcie to jest cytatem 
z obrazu Alexa Colville’a Pacific. W komentarzu do tego cytatu przyznaje się 
sam reżyser, mówiąc:

[Na obrazie – P.S.] znajdował się ktoś, kto był zaangażowany w życie pełne jakiejś 
agresji i akcji, ale istniał też kontrast z jego stanem wewnętrznym. Był to moment 
wewnętrznej samotności i [obraz – P.S.] nic nie narzucał, raczej zadawał pytania. 
[…] Co on sobie wyobraża? (Mann 1995a: 0:22:24-0:22:50)19.

Obraz Colville’a był jedną z dwóch podstawowych, obok ujęcia kończą-
cego, inspiracji do realizacji filmu. Istnieje jednak jedna podstawowa różnica 
między nim a jego wersją pokazaną w Gorączce: McCauley jest wręcz zato-
piony w niebieskim świetle. Barwa ta może stanowić odwołanie do teorii 
koloru Wasilija Kandinskiego (o której więcej w dalszej części wywodu). Co 
interesujące, zdaje się taką tezę potwierdzać scenariusz filmu, w którym pod-
czas ich pierwszego spotkania Eady pyta Neila: „Mamy pierwsze wydanie 
Teorii koloru Kandinskiego z włożoną ręczną litografią. Chciałbyś zobaczyć? 
[We have a first edition of Kandinsky’s »Theory of Color« with hand pulled lith-
ographic prints bound in. Would you like to see it?]” (Mann 1994: 27). Mann 
myli się oczywiście co do tytułu dzieła rosyjskiego twórcy – bowiem ów na-
pisał O duchowości w sztuce. Autorem Teorii koloru (Farbenlehre) był Johann 
Wolfgang Goethe.

Drugi dowód na znajomość teorii Kandinskiego przez Michaela Manna 
można znaleźć w wypowiedzi Dantego Spinottiego dla czasopisma „Ameri-
can Cinematographer”. Opisując metodę pracy reżysera, powiedział on, że „to 
trochę tak, jakby patrzeć na scenę z Caravaggia i zmieniać ją w obraz Kandin-

18 Na chwilę pojawia się też dom Rogera van Zanta.
19 Przekład własny za: „Within it somebody who was involved in some life of aggression and ac-

tion and yet contrast within the mental state because here was a moment of inner loneliness, 
and it didn’t dictate something instead it posed a question. [...] What is he imagining?
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skiego [It’s a little like being in front of a Caravaggio scene and changing it into 
a Kandinsky painting]” (Robley 1996: 46). 

Dla rosyjskiego artysty i teoretyka sztuki kolor niebieski symbolizował 
treści duchowe i dynamikę dośrodkową (Kandinsky 1996: 85), co pozwala-
łoby wiązać tę barwę z życiem wewnętrznym i introspekcją. Skojarzenie z po-
toczną, psychologiczną interpretacją (błękit jako kolor zimny) buduje pe-
wien, zapewne zamierzony przez twórców, dysonans. Nie byłby to pierwszy 
raz, w którym błękit sugerowałby w kinie Manna życie osobiste bohatera. Na 
przykład w Łowcy w takich odcieniach pokazana została sypialnia bohaterów 
w scenie miłosnej, a potem cały dom, kiedy rodzina Willa Grahama zostaje 
ewakuowana z powodu zagrożenia przez Francisa Dollarhyde’a. Kolor ten 
zresztą powraca w samej Gorączce – kiedy po spotkaniu ze wspólnikami i ich 
rodzinami McCauley dzwoni do Eady, by się z nią umówić, za nim znajduje 
się niebieska ściana. Jak przyznaje sam reżyser, nie jest to przypadek20.

Dom Neila jest zupełnie pusty, co komentuje nocujący u niego po kłótni 
z żoną Chris Shiherlis. Na pytanie, kiedy kupi sobie meble albo znajdzie żonę, 
przywódca gangu odpowiada tylko: „jak się za to wezmę [when I get around to 
it]” (Mann 1995b: 37:25; 37:49). Wyraźnie kontrastuje to z innymi domami 
w filmie Manna, które są umeblowane i spersonalizowane, czego przykładem 
jest stosunek Vincenta Hanny do telewizora. Jest to jedyna rzecz, którą zabiera 
ze sobą, kiedy przyłapuje swoją żonę z kochankiem21. Później jednak, przed 
przyjazdem do motelu, do którego się przeprowadza, wyrzuca ów telewizor 
z samochodu na skrzyżowaniu. 

Kluczem do zrozumienia postaci złodzieja jest jego anonimowość. Nie-
jako wbrew Neilowi reżyser daje widzowi wgląd w jego życie osobiste i cha-
rakter. W opozycji do niego budowane są dwie postaci – ścigający go porucz-
nik Hanna i Chris Shiherlis, członek jego gangu, który ma żonę i dziecko. 
Jest osobą nieodpowiedzialną – ma problemy z hazardem – ale kiedy Char-
lene, jego małżonka, grozi mu, że wyjedzie z dzieckiem, bohater staje się 
agresywny. Mimo wszystko to jednak połowica jest sensem jego życia, bo jak 
sam mówi w scenie w domu Neila: „Dla mnie słońce wschodzi i zachodzi 

20 Jak mówi w komentarzu do filmu reżyser, pomieszczenie, z którego Neil dzwoni do Eady 
jest „nieprzypadkiem tak samo błękitne [not accidentally the same blue as the house in 
Malibu]” (Mann 1995a: 0:52:17-0:52:22).

21 Rolę kochanka otrzymał Xander Berkeley, aktor, który w Wydarzyło się w Los Angeles 
grał Waingro.
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razem z nią [For me the sun rises and sets with her]” (Mann 1995b: 0:38:29-
0:38:31). Postawa taka stoi w wyraźnej opozycji do jednej z podstawowych 
zasad głoszonych przez McCauleya: „Nie związuj się z niczym, od czego nie 
mógłbyś odejść w ciągu równo trzydziestu sekund, gdybyś poczuł ciśnienie 
za rogiem [Don’t let yourself get attached to anything you are not willing to 
walk out in thirty seconds flat on if you feel the heat around the corner]” (Mann 
1995b: 0:38:13-0:38:20). Reguła ta znajduje swoje praktyczne zastosowanie, 
kiedy na końcu filmu McCauley zauważa Hannę, gdy ten wychodzi z hotelu 
po zabiciu Waingro (Mann 1995b: 2:31:22-2:32:08).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kobiety odgrywają ważną rolę w Go-
rączce i trudno się przy tym zgodzić z Christopherem Sharrettem, który uznał 
ten film za „z konieczności mizoginistyczny [necessarily misogynistic]” (Sharrett 
2011: 269). Można wręcz odnieść wrażenie, że to kobiety są ofiarami. W fil-
mach Manna, jak zauważa jeden z badaczy, kobieta jest „osobą odpowiedzialną 
za jego kształt i charakter” (Piskorz 2010: 194). Nadmienić trzeba, że w pro-
dukcji tej występują cztery ważne postaci kobiece – Justine i Lauren, kolejno 
żona i pasierbica Vincenta, Charlene – żona Chrisa – oraz partnerka Neila, 
Eady. Scenariusz jeszcze daje wgląd w życie rodzinne Michaela Cheritto, który 
w skrypcie wprowadzony zostaje następująco:

MICHAEL CERRITO22 – lat 40 – patrzy na sklep z lalkami. Jest szerokim, ciężkim, 
zarośniętym dużym człowiekiem. Ten Sycylijczyk z Sunnyside spędził 15 lat w wię-
zieniach Attica, Joliet i Marion. Jest ściśle mówiąc „kowbojem”: jego naturalnym po-
dejściem do napadu jest „weź broń i idziemy”. Od pięciu lat nie brał hery i niczego 
innego. Jest czysty i trzeźwy. Jest najmilszym gościem w okolicy i kochającym ojcem. 
Jeśli zajdziesz mu drogę, zabije cię, jak tylko cię zobaczy. Gdybyś spytał o tę sprzecz-
ność, nie wiedziałby, o czym mówisz (Mann 1994: 3)23.

22 W filmie Cherrito.
23 Przekład własny za: „MICHAEL CERRITO – at 40 – is looking at a doll house. He’s a wide, 

thick, coarse-featured big man. Sicilian from Sunnyside, he’s spent 15 years in Attica, 
Joliet and Marion penitentiaries. He’s strictly a »cowboy«: his natural inclination towards 
a score is »…get the guns and let’s go.« He’s been off smack and everything else for five 
years. He’s clean and sober. He’s the nicest guy on the block and a loving father. If you 
get in his way, he’ll kill you as soon as look at you. If you asked him about the contradic-
tions, he wouldn’t know what you were talking about”. Wszyscy główni bohaterowie są 
wprowadzani takimi biogramami.
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Z relacji rodzinnych tej postaci pozostały tylko dwa fragmenty  – jego 
żona jest obecna w scenie w restauracji, gdy spotykają się przestępcy24 i w se-
kwencji rozgrywającej się zaraz przed akcją w banku, gdzie pokazane zosta-
ją Justine, Charlene, Elaine Cherrito i Eady. Pominięcie tych scen jest o tyle 
interesujące, że właśnie życie rodzinne jest powodem, dla którego McCauley 
odradza bohaterowi udział w tej operacji25. 

Nie mniej istotnym aspektem jest kwestia zaprezentowania ryzyka zwią-
zanego ze wspólnym życiem z człowiekiem takim jak Hanna, co dobitnie po-
kazuje już pierwsza scena wprowadzająca Vincenta i Justine. Bohaterka bierze 
antydepresant26. Charlene zaś musi radzić sobie z nieodpowiedzialnym Chri-
sem, co popycha ją w ramiona Alana Marciano. Lauren, córka Justine z po-
przedniego małżeństwa, również cierpi, bo choć traktuje Vincenta z sympatią, 
rozwód rodziców jest dla niej bez wątpienia traumą. Mann pokazuje jej nie-
stabilność emocjonalną już na początku filmu, kiedy córka kłóci się z matką 
o szpilki do włosów. Pod koniec filmu porucznik w ostatniej chwili ratuje ją 
z podjętej w jego pokoju motelowym próby samobójczej.

Największą ofiarę wydaje się ponosić Charlene Shiherlis. Ze względu na 
kryminalne życie męża i jego problemy z hazardem, to ona musi wziąć pełną 
odpowiedzialność za dom. Jej argumenty, że „ryzyko nie jest warte nagrody 
[it’s like risk versus reward]” (Mann 1995b: 21:25-21:26), są słuszne. Wydaje 
się, że jest najbardziej zwyczajna ze wszystkich bohaterów, bardzo też cierpi, 
kiedy Chris bierze udział w napadzie na bank. Choć próbuje wyrwać się z sy-
tuacji i uratować syna, to w momencie, gdy dostrzega męża stojąc na balkonie, 
pozwala mu uciec, nie zdradzając jego obecności. Co istotne, jej dalsze losy 
pozostają jednak tajemnicą.

Najważniejszym wątkiem kobiecym w filmie Manna jest ten dotyczący 
ukochanej Neila McCauleya. Łączy się on z jednym z najbardziej istotnych dla 
stylu Manna aspektów ukazywania miasta. Sceny z udziałem Eady rozgrywają 
się bowiem w większości w nocy. Przestępca poznaje ją w kawiarni, kiedy na-

24 Jest to ta sama scena, w której Neil dzwoni do Eady, by się z nią spotkać po raz drugi.
25 Na marginesie można dodać, że jest to dobry przykład różnic między telewizyjną a kino-

wą wersją tej opowieści. W Wydarzyło się w Los Angeles cała dyskusja odbywa się po 
tym, jak Towner mówi, że nie może wziąć udziału w akcji. W wersji kinowej są to dwie 
różne sceny, dyskusja dotycząca samego dokonania napadu toczy się wcześniej. Trejo 
(filmowy Towner) zgadza się na udział.

26 Film nie pokazuje dokładnie, jaki to lek. Dopowiada to w komentarzu reżyser.
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wiązuje ona z nim rozmowę dotyczącą zakupionych przezeń książek. Pierwsza 
ich konwersacja, zdradzająca zarówno wiele na temat samego Neila, jak i kwestii 
wyborów artystycznych reżysera, ma miejsce na balkonie mieszkania bohaterki.

Tłem dla rozmowy o życiu są światła wielkiego miasta nocą, a warto 
tu dodać, że jest to widok, który Mann wyjątkowo ceni. Kręcąc tę scenę, 
reżyser wykorzystał zielony ekran, mimo że prawdziwe tło było tak napraw-
dę dostępne za nim (Robley 1996: 49-50). Dzięki temu udało się zachować 
pożądaną przez twórcę kolorystykę, mimo oświetlenia aktorów. McCauley 
i Eady rozmawiają o swoim życiu. Nie wiadomo, na ile Neil kłamie27, ale na 
pewno ujawnia jeden z kluczy do zrozumienia tak jego samego, jak i w ogóle 
wielu męskich postaci twórcy Informatora. Dowodzi tego choćby fakt, że 
spytany przez kobietę, czy czuje się samotny, odpowiada w charakterystyczny 
dla reżysera sposób: „Jestem sam, nie samotny [I am alone. I am not lonely]” 
(Mann 1995b: 26:15-26:18). 

Do momentu poznania Eady, samotność jest dla osoby takiej jak Neil 
McCauley wręcz pożądana, zgodna z przywołaną już zasadą trzydziestu se-
kund. Spotkanie kobiety wywołuje w bohaterze pewną zmianę i to właśnie 
ona w ostateczności przypieczętuje jego los – wszak protagonista postanawia 
postąpić zgodnie z odruchem serca i mimo wszystko zabić Waingro.

Nokturnalne życie policjantów i złodziei

Miasto nocą jest jednym z najważniejszych obrazów kina Michaela Manna. 
Pierwszy raz pokazane zostało w Złodzieju (1983), jego kinowym debiucie. Tam 
jednak nie odgrywa ono tak znaczącej roli i, jak zauważa Piskorz (2010: 192), 
jest to dość wyraźna stylizacja na kino noir. Później interpretacja przestrzeni 
miejskiej przez reżysera staje się bardziej złożona, co najłatwiej prześledzić w róż-
nicach w kodzie wizualnym między Wydarzyło się w Los Angeles a Gorączką.

Jak wspomniano, film z 1989 roku stylistycznie przypomina realizowany 
w tym samym czasie serial Policjanci z Miami, który Mann nadzorował zwłasz-
cza w pierwszych latach produkcji. Uwagę zwraca przede wszystkim blichtr 
wielkiego miasta, gdzie bohaterowie prezentowani są w garniturach, zamiesz-
kując też bogate okolice. 

27 W scenariuszu bohater podaje fałszywe nazwisko „Bukowski” (Mann 1994: 27).
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Sześć lat później, w filmie kinowym, do wciąż akcentowanego blichtru Mann 
dodaje jeszcze inny element, dostrzegalny już w samej pracy kamery. W Gorączce 
pojawiają się bowiem tak zwane ujęcia „z ręki”. Dzięki temu i ustawieniu kamer 
bliżej postaci w scenach akcji (na przykład strzelanina po napadzie na bank, która 
ma wyraźne cechy charakterystyczne dla sekwencji batalistycznej), widz odnosi 
wrażenie ulokowania go w centrum wydarzeń. W budowaniu nastroju ważny też 
jest dobór miejsca akcji, jak choćby miejsce spotkania między Vincentem Hanną 
a Albertem Torreną czy dawne kino samochodowe, w którym ludzie Rogera van 
Zanta próbują zabić McCauleya.

Prowadzi to do wytworzenia pewnego znamiennego napięcia między tym, 
co piękne, i tym, co wręcz naturalistycznie brudne, co w języku angielskim określa 
się nie do końca przetłumaczalnym na polski słowem gritty. Dzięki temu zabiego-
wi przestrzeń miejska jednocześnie przyciąga i odpycha. 

Na zasadzie dygresji warto dodać, że interesującym punktem odniesienia 
jest tutaj inny film reżysera, którego akcja osadzona jest w kolonialnej Ameryce 
czyli Ostatni Mohikanin. Głównym bohaterem jest Sokole Oko, biały męż-
czyzna, wychowany przez Mohikanów28. Przestrzenią przez niego zamieszkaną 
jest las.

Film ten jest fascynujący w kontekście miejskich dzieł Manna, ponieważ 
pokazuje świat pozostający w kontraście do metropolii, w których rozgrywa się 
większość jego fabuł. Patrząc przez pryzmat filmów następnych (ściśle: Gorączki, 
Informatora oraz Alego) można przyjąć, że jest to „głęboka, interaktywna i filozo-
ficzna historia Stanów Zjednoczonych” (Feeney 2006: 81), a przede wszystkim jest 
to ze wszystkich czterech wymienionych tytułów wizja najbardziej nostalgiczna.

Reżyser pokazuje świat umierający, którego bohaterowie za wszelką cenę 
próbują bronić. Brytyjczycy chcą zachowania status quo, mieszkańcy kolonii – 
bezpieczeństwa i spokoju. Agentami zmian są Francuzi, którzy walczą w kolo-
niach w ramach toczącej się w Europie wojny siedmioletniej i Magua, Huron, 
który chce pomścić swoje dzieci. Mężczyzna podaje swoje powody wprost, co 
pokazuje, że on też jest wielowymiarowy i naznaczony tragizmem (poświadcza tę 
tezę sam Mann; Feeney 2006: 88). 

Pejzaż w Ostatnim Mohikaninie jest zdecydowanie preindustrialny. Po-
czątkowe partie filmu, w których Sokole Oko wraz z przybranym ojcem i bra-

28 Sokole Oko jest głównym bohaterem filmu, ale nie tytułowym. Ostatnim Mohikaninem jest 
bowiem jego przybrany ojciec, Chingachgook.
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tem polują, są pokazane jako akt profesjonalizmu. Wszak czynność ta to ich 
praca. Zaprezentowany zostaje ponadto szacunek do zabitej zwierzyny – Chin-
gachgook przeprasza ją za spowodowanie śmierci.

Relacja między naturą a kulturą, w filmie przedstawiona jako różnice 
między angielską armią a Indianami, jest jednym z głównych tematów filmu 
Manna. Na poziomie wizualnym ujawnia się to w sformalizowanej kompozy-
cji ujęć z żołnierzami, nawet w momentach największego chaosu. 

W filmie reżyser staje wyraźnie po stronie świata natury, Ostatni Mohi-
kanin jest bowiem świadectwem odchodzącego świata. Mimo że życie w lesie 
i zgodnie z naturą wcale nie jest, jak widać w pierwszej sekwencji filmu, łatwe, 
jest w nim jednak coś dziewiczego, pierwotnego.

We współczesnej metropolii tej zgodności z naturą, którą można by wią-
zać z nadchodzącym romantyzmem, po prostu brakuje. Bohaterowie Gorączki 
są na wskroś współcześni. Jedyne wspólne cechy między Sokolim Okiem a Mc-
Cauleyem i Hanną to profesjonalizm w działaniu.

Doświadczeniem najbliższym styczności z naturą staje się ocean, jeden 
z najważniejszych symboli w twórczości Michaela Manna. Jest on zawsze wa-
loryzowany pozytywnie. To na plaży bohaterowie Złodzieja mogą uczcić udany 
skok w Los Angeles. W Łowcy główny bohater podejmuje decyzję o podję-
ciu się śledztwa w sprawie Dollarhyde’a nad oceanem i w zakończeniu filmu 
wraca do swej rodziny właśnie na wybrzeże. W późniejszym Informatorze nad 
oceanem zostaje podjęta jedna z najważniejszych dla dalszych losów bohatera 
decyzji. Jak pisze Jean-Baptiste Thoret:

Wykorzystanie zawsze obecnego u Manna morza –– doskonale wskazuje na jego pro-
jekt, związany z wymyśleniem na nowo współczesnej mitologii z najstarszej amerykań-
skiej fikcji, której przetrwanie śledzi. Jak Frank w Złodzieju mówi kompanowi, z którym 
łowi ryby morze jest przecież „naszym bóstwem”. To w tym ruchu między dwoma bie-
gunami można rozpoznać to, co jest centralne dla kina Manna. Między szybą a mo-
rzem, przestrzenią otwartą a pustynią, pamięcią o śmierci a potrzebą pójścia do przodu, 
jego kino kładzie fundamenty świetnego kina postklasycznego (Thoret 2013: par. 32) 29.

29 Przekład własny za: „The use of the sea, always present in Mann’s films, perfectly indi-
cates his project, which is concerned with reinventing a contemporary mythology from 
the earliest American fiction, whose survival he tracks. As Frank says to a fishing friend 
in Thief, the sea, after all, »is our divinity«. It is in this movement between two poles that 
we can recognise the things that are so central to Mann’s cinema. Between the glass 
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Kino reżysera wyrażałoby więc tęsknotę za naturą, której głównym w jego 
karierze wyrazem jest przywoływany tutaj wielokrotnie Ostatni Mohikanin. 
Wydaje się też, że moment tej tęsknoty wyrażany jest w pozostałości blichtru 
lat osiemdziesiątych, którym jest miasto nocą. Oprócz bowiem ważnych emo-
cjonalnie scen odbywających się o tej porze (na przykład scena z Hanną i rodzi-
ną zamordowanej przez Waingro prostytutki), jest w Gorączce jedna sekwen-
cja, która pokazuje przywiązanie reżysera do nocnego Los Angeles.

Taka scena obecna jest w większości filmów Michaela Manna. Zawsze jest 
związana z fabułą. W pewnym momencie bowiem jeden z policjantów30 wsia-
da do helikoptera i zaczyna ścigać swojego przeciwnika z powietrza31. W Go-
rączce poszukiwań dokonuje Vincent Hanna, co prowadzi do jednej z najsłyn-
niejszych konfrontacji w historii hollywoodzkiego kina – spotkania Roberta de 
Niro i Ala Pacino w kawiarni w Los Angeles.

Finalizujący film pościg między policjantem a złodziejem kończy się, kie-
dy oślepiony przez nadlatujący samolot Neil zostaje śmiertelnie postrzelony 
przez porucznika Hannę. Ostatnie ujęcie filmu, pokazujące z daleka obu męż-
czyzn – McCauley leży martwy, a Vincent trzyma go za rękę – jest analogiczne 
do otwierającego. Bohaterowie usytuowani zostają pośrodku kadru, a po ich 
bokach znajduje się droga. Historia kończy się tak, jak się zaczęła – w prze-
strzeni pozornie nieznaczącej.

Zakładnik

Kolejny z analizowanych filmów swą premierę miał dziewięć lat później. Opo-
wiedziana przez Manna historia jest bardzo prosta. W komentarzu do tego ob-
razu reżyser mówi, że właśnie to go w niej zafascynowało. Dotychczas, gdyby 
przyjąć tradycyjną trzyaktową strukturę scenariusza filmowego, przedstawio-

and the sea, the open space and the desert, the memory of death and the need to move 
forward, Mann’s films patiently lay down the foundations of a great post-classical cinema”.

30 W Policjantach z Miami jest to porucznik Castillo, dowódca Crocketta i Tubbsa.
31 W Hakerze obecna jest podobna sekwencja. Tym razem jednak bohaterowie uciekają 

samolotem, a nocna panorama Hong Kongu, widziana z powietrza, raczej wyraża ich po-
czucie straty po wcześniejszym zamachu, w którym zginęli ich bliscy. Podobnie miejską 
przestrzeń wykorzystał Ridley Scott w Czarnym deszczu (1989), kiedy ujęcie Osaki z he-
likoptera wyraża poczucie straty głównego bohatera, jednocześnie zaznaczając upływ 
czasu. Analizując takie obrazy, nie można zapominać o ich czysto narracyjnym znaczeniu.
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ne wydarzenia stanowiłyby tylko treść trzeciego aktu filmu. Jak wspomniano, 
pierwsze wersje scenariusza osadzały fabułę w Nowym Jorku, ale poprawki 
wprowadzone przez reżysera przeniosły ją do Los Angeles.

Jedna z najważniejszych decyzji artystycznych podjętych przez twórcę In-
formatora okazała się też jedną z najtrudniejszych pod względem technologicz-
nym. O ile współcześnie kamery cyfrowe są wszechobecne, a niektóre filmy są 
kręcone nawet telefonami komórkowymi, o tyle w 2004 roku wybór takiego 
sprzętu był nowatorski. Michael Mann eksperymentował z nimi już przy oka-
zji Alego, zaś w pełni wykorzystano je w produkowanym przez niego serialu 
Wydział kryminalny i to od tego momentu twórca poszukiwał odpowiedniej 
fabuły do wykorzystania ich w filmie.

Jednym z powodów, dla których podjął on decyzję, że to właśnie Za-
kładnik będzie obrazem, w którym w większości scen wykorzystane będą ka-
mery cyfrowe, był fakt, że praktycznie cała fabuła rozgrywa się w nocy. Poza 
początkiem tylko w dwóch scenach we wnętrzach i jednej dużej sekwencji 
akcji wykorzystano klasyczne kamery na taśmę filmową trzydzieści pięć mili-
metrów. Produkcja jednak była skomplikowana – zatrudniony przez Manna 
operator Paul Cameron został zwolniony po okresie przygotowawczym i trzech 
tygodniach zdjęć, w związku z czym zastąpił go Nowozelandczyk Dion Beebe, 
który dokończył projekt (Holben 2004: 46). 

O przeniesieniu fabuły z Nowego Jorku Mann powiedział:

Los Angeles jest względnie nieznanym miejscem dla filmów. Ma swój wzór kultury, 
który jest prawie jak podróżowanie po Internecie – kiedy odwiedzasz strony, podróżu-
jesz jakby po przestrzeni międzywęzłowej, a domeny do siebie nie przylegają. Myślę, że 
LA jest najbardziej ekscytującym współczesnym miastem w Stanach Zjednoczonych, 
ale musisz wiedzieć, gdzie pójść. A wielu mieszkańców nie wie (Mann 2004a: 16) 32.

Wypowiedź ta pokazuje przywiązanie reżysera do miasta, które, jak widać, 
miało odegrać wielką rolę w filmie, zdecydowanie istotniejszą niż tylko jako tło dla 
przedstawionych wydarzeń. W tym właśnie celu skorzystano z kamer cyfrowych. 

32 Przekład własny za: „Los Angeles is relatively undiscovered as a location for pictures. It 
has its own pattern of culture which is almost like travelling on the internet – when you 
visit websites you journey through some kind of interstitial space and the domains are not 
contiguous. I think LA is the most exciting contemporary city in the United States, but you 
have to know where to go. And many Angelinos don’t”.
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Jak tłumaczy pierwszy operator, Paul Cameron: „Chciał [Mann – P.S.] wykorzy-
stać ten format, by stworzyć jaskrawe miejskie środowisko; celem było uczynienie 
nocnego Los Angeles taką samą postacią, jak Max i Vincent [He wanted to use the 
format to create a kind of glowing urban environment; the goal was to make the L.A. 
night as much of a character as Vincent and Max were]” (Holben 2004: 41).

Chęć oddania istoty piękna nocnego Los Angeles doprowadziła do poszu-
kiwań tak artystycznych, jak i technologicznych. W wypadku Gorączki Dante 
Spinotti testował proces wywoływania filmu ENR, polegający na przynajmniej 
częściowym pominięciu fazy odbielania przy chemicznej obróbce taśmy filmo-
wej33, ale finalnie z niego nie skorzystał (Robley 1996: 47). 

Paul Cameron pracę przy Zakładniku rozpoczynał wiedząc, że film będzie 
kręcony w większości kamerami cyfrowymi. Ponieważ żadna z dostępnych kamer 
jeszcze nie była przystosowana do pełnej pełnometrażowej produkcji, trzeba było 
nie tylko znaleźć odpowiedni sprzęt do produkcji, lecz także przygotować nowe 
akcesoria, takie jak twarde dyski, na które zostanie nagrany finalny materiał. Powo-
dem decyzji o realizacji cyfrowej była większa światłoczułość nowoczesnych kamer. 
Z uwagi na to Cameron przeprowadził pierwsze testy, których celem było po-
równanie materiału nakręconego cyfrowo34 z najbardziej światłoczułymi taśmami 
dostępnymi na rynku. Ostatecznie zdecydowano się na kamery Viper FilmStream 
(Holben 2004: 41), których na planie były dwie. Dodatkowo, kiedy okazało się, 
że potrzebne są przeróbki, skorzystano z dwóch Sony F900 (Holben 2004: 47).

Pod tym względem Zakładnika można uznać za swoiste przedłużenie Go-
rączki. By osiągnąć zamierzony efekt – miasto będące bohaterem samym w so-
bie, niejako żywym organizmem – reżyser musiał znaleźć odpowiedni sposób 
realizacji. Do tego właśnie posłużyła mu wybrana przezeń technologia.

To zestawienie z poprzednim analizowanym filmem pokazuje, że Mann 
niejako odwrócił miejsce akcji początku i końca historii. Zakładnik bowiem 
rozpoczyna się na lotnisku LAX, choć nie na pasie startowym, a na terminalu, 
finał zaś ma miejsce na stacji metra35. Otwierająca film pozornie prosta scena 
pokazuje jeden z jego głównych tematów. Jest to obecne już w scenariuszu:

33 Do najbardziej znanych filmów, w produkcji których wykorzystano ENR, należą Siedem 
Davida Finchera, Amistad, Szeregowiec Ryan i Raport mniejszości Stevena Spielberga.

34 Nakręcony cyfrowo materiał z planu został potem przekonwertowany na taśmę filmową 
trzydzieści pięć milimetrów i w takiej formie dostarczony do kin.

35 W komentarzu do Gorączki Mann zwraca uwagę, że to jest nawet dokładnie ta sama 
stacja, na której kończy się późniejszy film. 
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WNĘTRZE – TERMINAL BRADLEYA – NIEOSTRE SYLWETKI – DZIEŃ
przesuwają się w obiektywie [o ogniskowej  – P.S.] 400 mm. Potem w płaszczyznę 
ostrości wchodzi VINCENT. Idzie w naszym kierunku… przybywający pasażer. Gar-
nitur. Koszula. Bez krawata. Ciemne okulary i droga aktówka mówią „pewny siebie 
kierownik w podróży”. Garnitur robiony jest na zamówienie, ale nie krajowy. Włosy 
i okulary są nowe, ale trudno byłoby określić jakiś specyficzny wygląd… szary garnitur, 
biała koszula, średniego wzrostu… I o to chodzi (Beattie, Darabont, Mann 2003: 1) 36.

Mann po raz kolejny rozpoczyna film w przestrzeni, którą można określić 
jako nie-miejsce. Wskazuje na to nie tylko teren akcji – lotnisko – lecz także sam 
pierwszy obraz – nieostre, przechodzące sylwetki ludzi. Ten brak ostrości niesie 
ze sobą dwa znaczenia. Po pierwsze jeszcze mocniej wyróżnia Vincenta, który 
wydaje się, że jest „na powierzchni swojego świata, a nie w niego wnika [on the 
surface of his environment rather than dissolving into it]” (Thoret 2001: par. 26).

Po drugie, w ten poetycki sposób37 Mann pokazuje istotę nie-miejsca, 
a więc, jak wiadomo, przestrzeni, w której ludzie nie wchodzą ze sobą w zna-
czące relacje. W tym mikrokosmosie miasta pojawia się jeden człowiek, wy-
różniony z tłumu przez kamerę, choć w samym świecie w żaden sposób się 
nieodznaczający. Pozornie nieistotne jest także jego spotkanie. „Przypadkowo 
wpada on na Anglika i także »przypadkowo« bierze jego teczkę” (Mann 2004: 
0:00:42-0:01:26).

Protagonista filmu z racji wykonywanego zawodu spotyka też różnych 
ludzi. Max Durocher jest bowiem taksówkarzem. Mały świat swojej taksówki 
urządza pieczołowicie tak, by było jak najczyściej. Dysponuje ponadto dość 
specyficzną przestrzenią, do której może uciec. Zawiera się ona na pocztów-
ce z Malediwów, przedstawiającej „najbielszy piasek i najbłękitniejsze morze, 
jakie można sobie wyobrazić. Wymarzone miejsce. Wyzwalająca endorfiny ru-
tyna. Nieograniczony horyzont [the whitest sand and bluest sea you can imagi-

36 Przekład własny za: INT. BRADLEY TERMINAL – BLURS – DAY
 slide past in a 400mm lens. Then, entering a plane of focus is VINCENT. He walks to-

wards us…an arriving passenger. Suit. Shirt. No tie. Sunglasses and expensive briefcase 
say »confident executive traveler«. The suit’s custom-made but not domestic. His hair 
and shades are current, but it would be difficult to describe his identifying specifics… 
grey suit, white shirt, medium height. And that’s the idea…”.

37 Już sam opis pierwszego kadru, czyli „sylwetki sunące w obiektywie [o ogniskowej – 
P.S.] 400 mm” [blurs slide past in a 400mm lens] (Beattie, Darabont & Mann 2003: 1) 
oddaje istotę poetyki stylu Michaela Manna.
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ne. A dream place. An endorphin-releasing groove. Limitless horizon]” (Beattie, 
Darabont & Mann: 2). Ocean po raz kolejny oznacza miejsce będące źródłem 
bezpieczeństwa i wyciszenia.

Co interesujące, bohater dość szybko się pozbywa jednak tego talizmanu 
niosącego poczucie bezpieczeństwa. Pocztówkę oddaje Annie, która ma przed 
sobą ciężką noc w prokuraturze (Mann 2004b: 0:11:32-0:12:05). Jest to zaczą-
tek wątku miłosnego, który jednak w filmie nie ma szans się rozwinąć. Zaraz 
potem dochodzi bowiem do przypadkowego, choć brzemiennego w skutki, 
spotkania, które zmieni życie obu poznających się mężczyzn38.

Jednym z głównych tematów Zakładnika są właśnie takie zetknięcia się 
ludzi i znaczące bądź nieznaczące relacje. Film zaczyna się od pokazanego nie-
wyraźnie ruchu. W ruchu znajduje się też ciągle główny bohater. Cała fabuła 
opiera się na nocnej przejażdżce taksówką, kiedy Max przypadkowo dowiaduje 
się, czym zajmuje się Vincent. Film oparty jest więc na ustawicznie ewokowa-
nej niepewności.

Gorączka podkreślała anonimowość Neila przez sposób jego ubierania się. 
Vincent definiowany jest przez swoją szarość – jego garnitur, a nawet włosy. Co 
ważne, fabuła filmu dzieje się w czasie przejściowym między jednym a drugim 
dniem, a więc nocą. Podobnie jak Neil McCauley, Vincent jest postacią perma-
nentnie liminalną (Turner 2010). Robert Arnett pisze, że bohater: „aktywnie 
zaprzecza, że przestrzeń powinna definiować jego tożsamość, więc jego obecność 
jako zabójcy często na nowo określa zajmowaną przezeń przestrzeń [actively de-
nies that space should define his identity, so his presence, as an assassin, often redefines 
the space he inhabits]” (Arnett 2010: 44). Należałoby to stwierdzenie jeszcze roz-
winąć: oto przestępcy Manna są nie tylko anonimowi, ale na swój sposób wręcz 
pozbawieni tożsamości. Znajdują się tym samym w zawieszeniu.

W ujęciu kontrastu między przestrzenią a miejscem, Zakładnik jest fil-
mem jeszcze bardziej radykalnym niż Gorączka. Bezpiecznych lokacji już 
w nim nie sposób znaleźć. W filmie pojawiają się domy i mieszkania, ale to 
w nich działa Vincent. Nawet krótki wypad do baru jazzowego39 w środku 

38 Do przypadkowości spotkania dodać należy jeszcze fakt, że Vincent prawie zmienia 
taksówkę, kiedy Max przez chwilę nie reaguje na jego pytania. Cofając się, przypieczę-
towuje swój los.

39 Występ Daniela daje interesujący wgląd w charaktery obu postaci. Vincent jest wielkim 
fanem jazzu. Max, który wszystko musi mieć rozplanowane co do szczegółu, nie lubi 
improwizowanej sztuki. 
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artystycznej dzielnicy Leimert Park staje się groźny, kiedy okazuje się, że za-
bójca otrzymuje zlecenie pozbycia się jego właściciela (Mann 2004b: 0:39:28-
0:46:00). Poza tym fabuła rozgrywa się w ciągłym ruchu. Poszczególne lokacje 
odwiedzane są jedynie na chwilę. Niczym nieostre sylwetki w pierwszym uję-
ciu filmu, bohaterowie niejako przesuwają się po mieście. Nawet ostatni akt 
filmu jest tak naprawdę pościgiem. Z miejsca wypadku Max musi przebiec do 
miejsca pracy Annie, a późniejsza ucieczka z jej biura prowadzi przez stację 
i wreszcie pociąg metra.

Początkowo bezpieczna taksówka, którą zresztą Vincent nawet uznaje, 
zapewne szczerze, za „najczystszą, w jakiej siedział” (Mann 2004b: 0:15:56-
0:15:57), przestaje ostatecznie taką być. Z tej perspektywy można bowiem 
zauważyć, że spadające na ten pojazd zwłoki Ramone’a zmieniają uporządko-
wany świat, nim jeszcze bohater dowie się, że odpowiedzialność za to ponosi 
jego pasażer.

W ten sposób miasto nocą staje się źródłem niepokoju. Wszystko w Za-
kładniku jest przejściowe. Już sama misja Vincenta – przyjechać na jedną noc, 
dokonać kilku egzekucji, wyjechać – ją ujawnia. Jest on niejako istotą diabo-
liczną, choć Mann stara się go uczłowieczyć. Jak często zwraca uwagę w ko-
mentarzu do filmu, całą postać budował na pewnych pęknięciach, zaburza-
jących wizję perfekcyjnej maszyny do zabijania, a pokazujących po prostu 
ludzką istotę. Najpierw jest to zabójstwo jazzowego trębacza Daniela, gdzie 
widać poczucie winy płatnego zabójcy (Mann 2004b: 0:45:30-0:46:00). Dwa 
następne pęknięcia związane są z wizytą w szpitalu u matki Maxa. Najpierw 
jest to szok, że taksówkarz nie chce kupić jej kwiatów (Mann 2004b: 0:48:10-
0:48:22), potem, irracjonalnie i zupełnie z zazdrości bohater kradnie aktówkę 
Vincenta i wyrzuca ją na autostradę. Zabójca pozostawia go przy życiu i nie-
chcący doprowadza do sytuacji, w której Max zyskuje poczucie sprawczości 
i staje postacią działającą (Mann 2004b: 0:52:17-0:54:10)40.

Najważniejsza rysa ujawnia się pod koniec, kiedy podczas ostatniej po-
dróży taksówką Max mówi swojemu pasażerowi o jego socjopatii. Ostra reak-
cja – dotychczas zimnego i wyrachowanego Vincenta – pokazuje, że kierowca 
trafił w samo sedno. Protagonista działa zupełnie inaczej niż dotychczas – do-
prowadza do wypadku. Jest to dowód na to, że nauczył się reagować irracjo-

40 Zmuszony przez Vincenta Max musi udawać zabójcę w spotkaniu ze zleceniodawcą. 
Początkowo niepewny, w momencie zagrożenia taksówkarz niejako przyjmuje zacho-
wania Vincenta. Jest to zaczątek przemiany bohatera.
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nalnie i improwizować (Mann 2004b: 1:25:20-1:32:50). Zakończenie filmu 
to wyścig z czasem. Max biegnie do siedziby prokuratury, by uratować Annie, 
prokurator, którą wiózł na początku filmu. Dla Michaela Manna realizacja tej 
sekwencji to przykład przydatności kamer cyfrowych. Z powodu dużej liczby 
szyb twórcy nie mogli korzystać ze sztucznych lamp, które odbijałyby się we 
wszystkich szklanych powierzchniach. Z minimalnym doświetleniem aktorów 
i ustawieniu największej światłoczułości kamery udało się jednak sceny w bi-
bliotece nakręcić w pełnej ostrości i tylko z towarzyszeniem świateł wielkiego 
miasta (Holben 2004: 47-48).

Ostatnie kadry filmu ujawniają wrażliwość reżysera na miasto i na jeden 
z najważniejszych elementów jego autorskiego stylu. Po śmierci Vincenta, któ-
rego ostatnie słowa są przypomnieniem historii, opowiedzianej przezeń zaraz 
po poznaniu Maxa – o człowieku, który zmarł w wagonie metra, czego nikt nie 
zauważył – Annie i Max wychodzą ze stacji metra i odchodzą w miasto (Mann 
2004b: 1:50:18-1:53:06). Za bohaterami znajdują się „autostrady, arterie ru-
chu drogowego [freeways, arteries of traffic]” (Beattie, Darabont & Mann 2003: 
113).

Zakończenie to wymaga dwóch dopowiedzeń. Po pierwsze, „arterie ru-
chu” są metaforą bardzo ważną dla języka wizualnego filmu. Jeśli bowiem Go-
rączka zawierała tylko jedną długą sekwencję ujętą z lotu ptaka, to w Zakładni-
ku często pokazuje się z góry, niczym ma mapie, jadącą taksówkę. Dzięki temu 
ruch drogowy faktycznie zyskuje znamiona swoistego układu krwionośnego. 
Te „arterie” właśnie są jednym z powodów, dla których miasto jest niczym bo-
hater filmu, żywa istota, która wchłania swoich mieszkańców. Michael Mann 
nie ponawia tu jednak gestu choćby Władysława Reymonta, który w słynnych 
opisach Ziemi obiecanej pokazuje miasto współczesne na sposób monstrualny.

Druga uwaga dotyczy samego motywu odchodzenia w dal. Jest on bowiem 
dla kina Manna charakterystyczny. Po zabiciu kontrolującego go gangstera, 
w miejską przestrzeń idzie samotny Frank. Podobny gest wolności wykonuje 
także Lowell Bergman w zakończeniu Informatora. W późniejszym Hakerze 
tak czynią Nick Hathaway i Chen Lien. Jest to wyraźnie akt wolnościowy 
i, przynajmniej w wypadku Franka, Bergmana i Nicka, powtórzenie anonimo-
wości, która prezentowana jest pozytywnie, zwłaszcza w wypadku Informatora, 
gdzie jest to powiązane z odejściem z wielkiego medialnego koncernu.
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Miejska muzyka

Mówiąc o filmach Michaela Manna, nie można nie wspomnieć o specyficznej 
dla jego kina muzyki. Do Gorączki i Zakładnika ścieżkę dźwiękową tworzyli 
jedni z najważniejszych obecnie kompozytorów Hollywood, kolejno – wywo-
dzący się ze świata muzyki awangardowej Elliot Goldenthal i James Newton 
Howard. Muzyka w Gorączce zasadza się na brzmieniu gitar elektrycznych, 
co Goldenthal oparł, jak sam przyznał, na twórczości awangardowego twórcy, 
Glenna Branca. W nagraniach uczestniczyła jeszcze orkiestra i słynny Kronos 
Quartet. Kompozytor, jak się zdaje, już na samym początku odnosi się do tra-
dycji muzyki do kina miejskiego. Nastrojowe, chciałoby się nawet powiedzieć 
eteryczne partie smyczków, podkreślają pierwsze ujęcia torów. Kiedy w zbliże-
niu pokazana zostaje twarz Neila, pojawia się intonowany przez trąbkę główny 
temat filmu. Instrument ten nie pojawia się więcej w tej roli. Fragment ten 
może odnosić do tradycji ilustrowania kina noir, gdzie solowy dźwięk trąbki 
jest jednym z wyznaczników samotności bohatera.

James Newton Howard natomiast napisał muzykę w charakterystycznym 
dla siebie stylu miejskich thrillerów, który stosował co najmniej od Upadku 
(1993) w reżyserii Joela Schumachera i Ściganego (1993) zrealizowanego przez 
Andrew Davisa. Wpływy jego muzyki filmowej słychać przede wszystkim 
w ilustracji sceny kradzieży walizki z laptopem Vincenta. Nastrój, wywoływa-
ny ilustracją dźwiękową, jest przede wszystkim duszny w odbiorze. 

Jednak to nie muzyka ilustracyjna wiedzie prym w obu filmach. Obaj kom-
pozytorzy stworzyli więcej materiału niż reżyser wykorzystał w filmie i tylko Za-
kładnika można usłyszeć w pełnej formie na limitowanym wydaniu płytowym 
(Howard 2016). Do budowania specyficznego nastroju wielkiego miasta i stwo-
rzenia muzycznej panoramy miasta Los Angeles Mannowi służą kompozycje 
innych twórców. W Gorączce można usłyszeć różne gatunki – od norweskiego 
jazzu Terjego Rypdala, przez industrial, po ambient Briana Eno. Zakładnik zaś, 
oprócz dodatkowych utworów ilustracyjnych Antonio Pinto i Toma Rothrocka, 
wykorzystuje muzykę rockową, latynoską i jazzową, łącznie z nastrojową wersją 
Arii na strunie G Bacha, podłożoną pod jedno z ujęć z góry na taksówkę. Ga-
tunkowy eklektyzm nie odbiera jednak spójności wykorzystanej przez reżysera 
muzyce, bowiem ten buduje w ten sposób pewną opowieść o mieście jako prze-
strzeni wyrazistej, choć w żaden sposób niebędącej jednolitą.
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Podsumowanie

Los Angeles jest miastem bliskim sercu Michaela Manna, wielokrotnie wyko-
rzystywanym jako miejsce akcji jego filmów. Staje się ono dla niego pełnopraw-
nym bohaterem, nośnikiem zdarzeń definiujących postaci, nie mniej niż sami 
bohaterowie określającym przestrzeń, w której się znajdują. Pozwala mu ono 
też na wygrywanie swoistego napięcia między skrajnym niekiedy realizmem 
a wrażliwością abstrakcyjnego malarza, którą tak pięknie streścił wielokrotnie 
z nim współpracujący Dante Spinotti41. W Gorączce wykorzystuje grę mię-
dzy miejscami (w znaczeniu Yi-Fu Tuana) a nie-miejscami, by opowiedzieć 
o pragnieniach przestępcy i ścigającego go policjanta oraz o podobieństwach 
między nimi. W Zakładniku, tworząc przestrzeń permanentnego zagrożenia, 
opowiada o ludziach miasta, pozostających w ciągłym ruchu, których przy-
padkowe spotkania definiują ostatecznie ich los. Wreszcie można powiedzieć, 
wbrew tezom Roberta Arnetta, że to miasto determinuje anonimowość ta-
kich postaci, jak Neil McCauley czy Vincent, zabójca z Zakładnika. To ich 
niedostrzegalność, w wypadku postaci odgrywanej przez Toma Cruise’a wręcz 
liminalność, pozwala im działać z taką skutecznością. I to Zakładnik znalazł się 
na dziewiątym miejscu na liście najlepszych filmów o Los Angeles ogłoszonej 
w 2008 roku przez „Los Angeles Times” (Timberg 2008). Miasto Aniołów 
jest więc metropolią bliską sercu Michaela Manna i reżyser wykorzystał ją jako 
miejsce akcji swoich filmów. Miasto staje się dla niego ponadto pełnoprawnym 
bohaterem, nośnikiem znaczeń. Niezależnie od tego, miasto jest dla twórcy 
Gorączki bohaterem, tematem i, bez wątpienia, przestrzenią, którą kocha.

41 Podobnie w reportażu z planu Zakładnika mówi Dion Beebe, cytując wypowiedź, że 
Mann „przygotowuje się jak Rembrandt, działa jak Picasso” [prepares like Rembrandt, 
executes like Picasso]” (Holben 2004: 48).
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minałem oraz transfikcjonalnością i transmedialnością; naukowo zajmuje się 
także utopiami i dystopiami w literaturze, serialach, filmach i grach wideo; 
redaktorka i współredaktorka licznych monografii wieloautorskich; autorka 
książek: Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec 
„spraw nie z tego świata”  (2007) oraz Współczesność w zwierciadle horroru. 
O najnowszej polskiej fantastyce grozy  (2010, wyd. drugie 2017); Narracje 
zombiecentryczne. Literatura – teoria – antropologia (2019).

Wiesław Olkusz – prof. dr hab.; opublikował sześć monografii (Hreczkosiej – 
literat – pasjonat nauki. O paremiologicznych fascynacjach Józefa Blizińskie-
go, 2016; Między pedagogiką a literaturą. O Marii Ilnickiej jako krytyku 
literatury dla dzieci i młodzieży, 2000;  Z pozytywistycznych zbliżeń lite-
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ratury i malarstwa. Studia i szkice, 1998; Dyskretny urok sztuki radiowej. 
W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego, 1995; Poszukiwanie „nowej 
Golkondy piękna” i „prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec 
kultury Orientu, 1992; Szczęśliwy mariaż literatury z malarstwem. Rzecz 
o estetycznych fascynacjach Marii Konopnickiej, 1984) oraz prawie sto ar-
tykułów (między innymi w takich periodykach, jak „Pamiętnik Literac-
ki”, „Ruch Literacki”, „Przegląd Orientalistyczny”, „Literatura Ludowa”, 
„Prace Literackie”, „Studia Slavica”, „Zbliżenia Interkulturowe); za mo-
nografię Szczęśliwy mariaż literatury… w 1986 r. otrzymał Nagrodę To-
warzystwa im. Marii Konopnickiej; w kręgu jego zainteresowań są m.in. 
związki literatury pozytywistycznej oraz dwudziestowiecznego piśmien-
nictwa dla młodzieży z kulturą Orientu, relacje między literaturą XIX, 
XX i XXI wieku a malarstwem, paremiologia i paremiografia oraz litera-
tura popularną. Redaktor naukowy serii „Perspektywy Ponowoczesności” 
wydawanej w otwartym dostępie.

Barbara Szymczak-Maciejczyk – dr; literaturoznawca; tytuł magistra filolo-
gii polskiej uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Kra-
kowie) jest również magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
(kierunek ten ukończyła na Uniwersytecie Papieski Jana Pawła II w Kra-
kowie). Dotychczasowe badania naukowe poświęciła w szczególności pi-
sarstwu Marii Kuncewiczowej i, w mniejszym stopniu, Anne Rice. W la-
tach 2017-2019 była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Creatio 
Fantastica. Zagadnienia i Problemy Fantastyki”; od 2017 roku jest redak-
torką działu Varia w czasopiśmie „Facta Ficta Journal of Theory, Narra-
tive and Media”. Autorka artykułów i rozdziałów dotyczących pisarstwa 
kobiecego i figur fantastycznych w literaturze współczesnej. W przygoto-
waniu do druku znajduje się monografia poświęcona zagadnieniu miłości 
i samotności w prozie Marii Kuncewiczowej. Główne zainteresowania 
badawcze dotyczą women’s studies, kultury współczesnej, studiów nad pa-
mięcią kulturową.

Artur Nyczak – mgr filozofii; doktorant w Zakładzie Antropologii Filozo-
ficznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
metafilozofii i filozofii hermeneutycznej, w szczególności problematyki 
dziejowości refleksji filozoficznej. 
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Cyprian Gawlik – mgr filozofii; doktorant w Zakładzie Historii Filozofii na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu; publikował między innymi w „Kronosie”; badawczo zainteresowany 
historią metafizyki, metafilozofią i klasyczną filozofią niemiecką; obecnie 
pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą problematyce czasu w filo-
zofii Hegla. 

Dorota Utracka – dr; adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury AJD w Czę-
stochowie (1998-2011) i Katedrze Literaturoznawstwa AHE w Łodzi; 
literaturoznawczyni, teoretyczka i antropolożka literatury; badaczka lite-
ratury XX i XXI wieku; autorka ponad 60 publikacji, w tym monografii 
autorskich i prac zbiorowych poświęconych między innymi kulturze pa-
mięci; publikowała między innymi w czasopismach: „Lud”, „Wiek XIX”, 
„Studia Poetica”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”; autorka książek: 
Strzaskana mozaika. Studium warsztatu pisarskiego Zygmunta Haupta, To-
ruń 2011; Człowiek w tekstach. Antropologiczno-kulturowe modele lektury 
[w przygotowaniu]; redaktorka i współredaktorka tomów: Wielowymiaro-
wość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku, Cz. II., tom IV – Kultura, 
tekst, komunikacja. Wokół problemów koherencji subdyscyplin i dyskursów 
ponowoczesnej humanistyki, Częstochowa 2012; Egzystencja, metafizyka, 
kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego, red. R. Mielhorski, D. 
Utracka, Łódź 2018; Między nostalgią a ironią. Pamięć reżimu komuni-
stycznego w dialogu międzykulturowym, red. E. Tomasi-Kapral, D. Utrac-
ka, Łódź 2018; Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce, red. D. 
Utracka, Łódź 2019; zajmuje się badaniami nad ewolucją współczesnego 
dyskursu literaturoznawczego ze szczególnym uwzględnieniem kompa-
ratystyki kulturowej, antropopoetyki, memorystyki literackiej, pamięci 
afektywnej i performatywnej.

Wojciech Mądry  – dr; adiunkt w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki 
PAN, autor książki Władysław Kowalenko 1884 – 1966 badacz dziejów 
dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i na morzu (2019) oraz kilkunastu ar-
tykułów w opracowaniach zbiorowych i czasopismach; jego zaintereso-
wania badawcze koncentrują się wokół miejsc pochówków przedstawi-
cieli dynastii piastowskiej oraz dziejów badań slawistycznych w Polsce, 
a zwłaszcza poznańskiego ośrodka slawistycznego.
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Adam Panasiuk – mgr historii, doktorant w Katedrze Historii Starożytnej, Bi-
zantyńskiej i Średniowiecznej na Wydziale Nauk Humanistycznych Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; student Filologii Klasycznej KUL. 
Autor kilku artykułów naukowych, miedzy innymi: Łomazy, Pieszczatka 
Woin – dawne miasta królewskie w starostwie brzeskim (województwo brze-
sko – litewskie) w świetle lustracji z 1566 r. Studium gospodarczo – prze-
strzenne („Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2019); jego zainteresowa-
nia badawcze skupiają się na historii regionalnej Południowego Podlasia, 
szczególnie na małych miastach w okresie nowożytnym; obecnie przy-
gotowuje rozprawę doktorską poświęconą dawnym ośrodkom miejskim 
Wielkiego Księstwa Litewskiego (część powiatu brzeskolitewskiego).

Dominik Karcz – mgr; absolwent kierunku historia na Uniwersytecie Peda-
gogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktorant Wy-
działu Filozoficznego Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum 
w Krakowie, nauczyciel historii i wiedzy o kulturze w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym “Radosna 
Nowina 2000” w Piekarach, współzałożyciel Akademii Siemaszki Impri-
mis Verbum; badawczo zajmuje się dziejami materialnymi i duchowymi 
Krakowa prehistorycznego i wczesnośredniowiecznego, procesami prze-
strzennymi w jego tkance miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzielnicy Kazimierz, a także szeroko pojętym fenomenem miejsca w pa-
mięci kulturowej i historycznej.

Łukasz Łoziński – mgr; literaturoznawca i antropolog, doktorant w Insty-
tucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
autor kilkunastu artykułów naukowych, ostatnio ukazały się między inny-
mi: Patriotyczny marketing i design. Przykład marek odzieżowych Próchnik 
i Red Is Bad („Prace Etnograficzne” 2016), Kontrowersje wokół Józefa Ku-
rasia „Ognia” i jego podkomendnych. Narracje historyków oraz mieszkańców 
Podhala („Rocznik Antropologii Historii” 2019); do jego zainteresowań 
badawczych należą relacje pomiędzy literaturą, antropologią i historią, 
a także pamięć społeczna o II wojnie światowej i okresie powojennym.

Zuzanna Halina Sielska – mgr; doktorantka na Wydziale Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; absolwentka politologii 
oraz filologii słowiańskiej z językiem chorwackim i macedońskim na 
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Uniwersytecie Śląskim; w trakcie studiów uczestniczyła w licznych pro-
gramach stypendialnych i stażach, między innymi studiując na Uniwer-
sytecie w Zagrzebiu, odbywając staż na Uniwersytecie w Belgradzie oraz 
praktyki w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Chorwacji; jest ab-
solwentką programu Akademia Młodych Dyplomatów na Europejskiej 
Akademii Dyplomacji w Warszawie; autorka licznych artykułów na-
ukowych oraz publicystycznych obejmujących tematykę Bałkanów Za-
chodnich; współzałożycielka Instytutu Europy Środkowej i Wschodniej 
Fundacji Trójmorza.

Joanna Nawrotkiewicz – studentka prawa oraz sinologii w Kolegium Mię-
dzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Spo-
łecznych Uniwersytetu Warszawskiego; laureatka Stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia (2019); redaktor 
merytoryczny sinologicznego czasopisma naukowego China Illustra-
ta i asystentka w Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej (2019-obecnie); 
w swoich badaniach skupia się przede wszystkim na rozwoju pamięci hi-
storycznej w Chinach oraz sposobach jej budowania poprzez edukację 
patriotyczną.

Beata Stuchlik-Surowiak – dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego; au-
torka książek: Obraz małżeństwa w “antyfeministycznych” utworach Bar-
tosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk 
XVI i pierwszej połowy XVII wieku (2016), Od Długosza do Internetu. 
Rzecz o królowej Jadwidze (2013), Barokowe epitalamium śląskie. kobieta, 
małżeństwo, rodzina (2007), a także kilkudziesięciu artykułów w opraco-
waniach zbiorowych i czasopismach; jej zainteresowania naukowe kon-
centrują się wokół literatury i kultury staropolskiej oraz śląskiej, dawnej 
obyczajowości, zagadnień związanych z rolą kobiety w kulturze minio-
nych epok. 

Marek Pieniążek – dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie; kierownik Zespołu Badań nad Me-
diatyzacją Kultury i Sztuki Ośrodka Badań nad Mediami UP; autor ksią-
żek: Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl 
Tadeusza Kantora (2005), Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań 
twórczych w procesie wychowawczym (2009), Uczeń jako aktor kulturowy. 
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Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności (2013); Polonisty-
ka performatywna. O humanistycznych technologiach wytwarzania światów 
(2018); pomysłodawca i redaktor monografii: Teaching of National Lan-
guages in the V4 Countries (2016), Artysta. Biokulturowy interfejs? (2017); 
zajmuje się performatywnością literatury, języka i teatru w przestrzeni 
zmediatyzowanej. 

Agnieszka Więckiewicz – mgr kulturoznawstwa i literaturoznawstwa; dok-
torantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i w Collegium Invisibile; autorka książki Obrazy czarno-
ści. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX 
i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości (2020) i wielu artyku-
łów publikowanych w czasopismach naukowych (między innymi „Tek-
sty Drugie”, „Dialog”, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, 
„Praktyka Teoretyczna”, „Tekstualia”); laureatka Diamentowego Grantu 
przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pro-
jekt pt. Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne 
pierwszych uczniów Sigmunda Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się 
teorii psychoanalitycznej; w 2018 i 2019 roku otrzymała stypendium Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe; 
w kręgu jej zainteresowań znajduje się psychoanaliza, antropologia słowa 
i praktyk piśmiennej oraz badania nad kulturą wizualną.

Elżbieta Tomasi-Kapral  – dr; adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Łódzkiego; współautorka tomów (wraz z Dorotą Utracką): 
Między nostalgią a ironią. Pamięć reżimu komunistycznego w dialogu mię-
dzykulturowym (2018) oraz (wraz z Joanną Jabłkowską i Gudrun He-
idemann): #Engagement. Literarische Potentiale nach den Wenden. Band 
1 (2019) i #Engagement. Literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 
(2020) a także wielu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów 
w monograficznych tomach zbiorowych; w ramach realizowanego obec-
nie projektu habilitacyjnego prowadzi komparatystyczne badania litera-
turoznawcze nad współczesną literaturą niemiecką i polską, ze szczegól-
nym uwzględnieniem prozy lat 1990 – 2015, którą analizuje pod kątem 
narracji pamięci; prowadzi również badania naukowe związane z teorią 
przekładu literackiego.



Magdalena Łuków Vel Broniszewska – mgr; absolwentka studiów muze-
ologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Dziedzictwa 
przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie; kustosz w Dzia-
le Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach; autorka 
artykułów z zakresu muzealnictwa oraz szeroko pojętej sztuki nieprofe-
sjonalnej; jej zainteresowania naukowe związane są z rolą i znaczeniem 
muzeów we współczesnym świecie; zajmuje się także fenomenem nieaka-
demickiej aktywności artystycznej. 

Agnieszka Piekarska  – mgr; doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 
autorka artykułów drukowanych między innymi w „Pracach Literaturo-
znawczych”; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatu-
ry realizmu socjalistycznego i regionalizmu literackiego (w szczególności 
związanego z Warmią i Mazurami).

Paulina Potasińska  – mgr; wykładowczyni w Centrum Języka Polskiego 
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu War-
szawskiego; doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wy-
działu Polonistyki UW; egzaminatorka PKPZJPjO; badaczka literatury 
związanej z Warszawą; napisała monografię zatytułowaną Kult, mit i kom-
pleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski 
i Tadeusza Konwickiego (2015) oraz wiele artykułów naukowych; współ-
redaktorka (wraz z Magdaleną Stasieczek-Górną) tomu Wyzwania glot-
todydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…” (2018), 
współautorka skryptu (wraz z Małgorzatą Malinowską) Erasmus – survi-
valowy kurs języka polskiego; pracuje nad rozprawą doktorską, w której 
przygląda się wizerunkom pisarzy uwzględniających w swoich autokre-
acjach pochodzenie z dobrych domów lub złych dzielnic Warszawy; przy-
gotowuje też publikację o Studenckim Teatrze Satyryków. https://uw.aca-
demia.edu/PaulinaPotasinska

Agata Starownik – mgr; doktorantka ISD Natura – Kultura na Wydziale 
Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, polonistka i historyk sztu-
ki; autorka rozdziałów w monografiach zbiorowych i artykułów, między 
innymiw „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo” i „Roczniku Hi-
storii Sztuki”; w swych badaniach zajmuje się sacrum i wyrazami wiary 

https://uw.academia.edu/PaulinaPotasinska
https://uw.academia.edu/PaulinaPotasinska
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w metafizyczny ład w literaturze, dialogiem nauk ścisłych i humanistycz-
nych oraz nauki i sztuki; obecnie przygotowuje książkę o poetyckiej astro-
nomii w dziełach Edwarda Stachury oraz doktorat o motywach astrono-
micznych w poezji Jana Kochanowskiego.

Edyta Żyrek-Horodyska – dr; adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Me-
diów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka 
książek: Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romanty-
zmu (2016) oraz Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu 
(2019); współautorka tomów (wraz z Andrzejem Kaliszewskim): Fakty 
i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach (2018) oraz Kasandry i Ama-
zonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego (2019); jej główne zainte-
resowania badawcze koncentrują się wokół współczesnego reportażu lite-
rackiego, związków prasy i literatury oraz dziewiętnastowiecznej historii 
mediów.

Magdalena Brodacka  – mgr; polonistka i bohemistka, doktorantka lite-
raturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Autorka między innymi artykułów: W lustrze literatury  – czesko-polski 
mit środkowoeuropejski i jego przeobrażenia („Konteksty Kultury” 2019), 
O pięknie, które boli, i pisaniu, które leczy. Wpływ choroby psychicznej na 
proces twórczy oraz terapeutyczny wymiar przestrzeni w prozie (auto)biogra-
ficznej Oty Pavla („Retelling: strategie przestrzenne” 2019), O (bez)czasie 
Nieśmiertelności Milana Kundery („Zeszyty Naukowe Towarzystwa Dok-
torantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2019), Czy udaje się mówić o tym, 
co się kocha? Milan Kundera i Roland Barthes wobec tajemnicy milczenia 
(„Maska” 2019); redaktorka w „Polisemii” – czasopiśmie naukowym an-
tropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego; w swoich badaniach 
skupia się na komparatystycznych zestawieniach współczesnej literatury 
polskiej i czeskiej, bada środkowoeuropejskie narracje tożsamościowe, 
tłumaczy poezję czeską.

Natalia Sadowska – mgr; doktorantka w Zakładzie Literatur Hiszpańskoję-
zycznych Katedry Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie 
przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pamięci kulturowej oraz 
paradygmatowi transformacji ustrojowej we współczesnej literaturze laty-
noskiej; swoje prace publikowała jak dotąd w monografiach zbiorowych; 



w kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się współczesna powieść 
latynoska, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nowej generacji pisarzy 
z krajów Ameryki Centralnej, latynoska literatura kobieca oraz poetyki 
pamięci.

Alicja Sułkowska  – stypendystka DAAD i studentka medioznawstwa na 
Uniwersytecie w Weimarze; autorka biografii Manfreda Richthofena 
(Złamane skrzydła. Życie i sława Manfreda von Richthofena, 2016), pu-
blikacji okolicznościowej na ten sam temat (von Richthofen 1918-2018, 
2019), a także kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych 
w książkach czasopismach o zasięgu międzynarodowym z dziedziny me-
dio – i kulturoznawstwa; do jej głównych zainteresowań naukowych na-
leżą kreacja wizerunku we współczesnych mediach masowych oraz zmia-
ny w procesie recepcji tych obrazów przez współczesną widownię; w 2019 
roku wyróżniona Emerging Scholar Award podczas 14. Międzynarodo-
wej Konferencji Arts and Society CG Network.



Atrakcyjność książki łączę z wagą podjętych w niej problemów. Trudno bowiem mówić 
o współczesności – o tym, co tu i teraz, bez odwołań do tego, co było dawniej. Nasze 
zmaganie z przemijaniem jest nie tylko nieuchronne (dla każdego z pokoleń), ale 
i towarzyszy ludzkości od początku dziejów. Jest – parafrazując wypowiedź jednego 
z Autorów […] rozdziałów – nieodzowne dla istnienia każdej ludzkiej wspólnoty. 
Jest własnością wszystkich jej członków – niezależnie od tego czy są razem, czy też 
rozdziela ich przestrzeń lub czas; nieobecność lub śmierć. Zawarte w […] zbiorze 
teksty układają się w dwie zasadnicze serie problemowe, mianowicie ukazują czas, 
pamięć i miejsca (pamięci) z perspektywy filozoficznej i historycznej albo – literackiej 
i filmowej. Co ważne, zaproponowana w tej postaci organizacja treści ma charakter 
wstępny, nieostateczny, to znaczy umożliwia czytelnikowi, kierującemu się własnymi 
potrzebami porządku, jej modyfikację, swobodne łączenie poszczególnych wypowiedzi 
w wielowątkowe tematycznie sploty, jeszcze bardziej potęgując walory poznawcze całości.

Z recenzji wydawniczej – dr hab., prof. UZ Tomasz Ratajczak
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