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O naturze fenomenu w kulturze
BARBARA STELINGOWSKA
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
barbara.stelingowska@uph.edu.pl

Pierre Duhem, francuski fizyk, matematyk i filozof żyjący na przełomie XIX
i XX wieku zakładał, że celem nauki nie jest dokładne wyjaśnianie wszystkich
zdarzeń, lecz jedynie ich systematyzowanie, zaś punktem wyjścia badań jest
wszelki fakt empiryczny, który występuje jako fenomen, będący przedmiotem
postrzegania. Takie pojmowanie zjawiska fizycznego lub psychicznego stało
u podstaw myślenia filozoficznego obecnego między innymi u wielkich myślicieli doby oświecenia, a więc choćby Francisa Bacona, René Descartes’a czy
Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Immanuel Kant poszerzył rozumienie pojęcia fenomenu, uważając, że jest nim wszystko, co może być „przedmiotem
możliwego doświadczenia”, to znaczy jedynie dostępnym przedmiotem ludzkiego poznania w odróżnieniu od niepoznawalnych „rzeczy samych w sobie”
(noumen; Encyklopedia PWN 2021). Hegel dopowiada, iż „rzecz sama w sobie
[…] oznacza przedmiot, o ile abstrahuje się od wszystkiego, czym on jest dla
świadomości, od wszystkich jego określeń czuciowych, jak też od wszystkich
dotyczących go określonych myśli” (Hegel 1990: 102). Po odrzuceniu zmysłowych i intelektualnych określeń okazuje się ona być „całkowitym abstraktem,
zupełną pustką. Tak pojęta staje się tożsama z innym Kantowskim terminem,
a mianowicie z przedmiotem transcendentalnym X” (Pietras 2007: 58). Zatem
rzeczy są poznawalne jedynie w części, w której przejawiają się jako zjawiska,
stając się wówczas rzeczą dla nas – fenomenem. Istnieją zatem – zdaniem
Kanta – zjawiska i rzeczy same w sobie, zaś ludzkie poznanie dotyczy tylko
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fenomenów. Związane jest ono z bezpośrednimi doznaniami zmysłowymi
i emocjonalnymi, które cechują się ogromną różnorodnością i subiektywnym
doświadczaniem świata przez człowieka. Odmienność emocji oparta jest na
zróżnicowaniu neurobiologicznym i psychologicznym, stanowiąc nieodłączne
tło codziennego funkcjonowania. Ponadto „emocja to subiektywny stan
psychiczny, uruchamiający priorytet dla związanego z nią programu działania. Odczuwaniu emocji towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje
mimiczne i pantomimiczne oraz specyficzne zachowania” (Strelau & Doliński
2008; Maruszewski, Doliński, Łukaszewski & Marszał-Wiśniewska 2008:
514). Poznanie zatem – zdaniem neokantystów – ma charakter subiektywny
i nie może wyjść poza granice doświadczenia, to zaś ma charakter dwojaki:
z jednej strony istnieje rzeczywistość zewnętrzna, dostrzegana zmysłami,
z drugiej wewnętrzna, zdominowana przez jaźń, dowodząc dychotomicznego
sposobu postrzegania świata z podziałem na materię i ducha.
Pojęcie phainomenon (zjawisko, fenomen – z greckiego: „obserwowany”)
obejmuje swoim zakresem to, co jest dane w poznaniu zmysłowym. Koncepcja
fenomenalizmu została wprowadzona do nowożytnej filozofii przez Davida
Hume’a, a rozwinięta przez Immanuela Kanta, według którego fenomen jest
tym, co daje się poznać naocznie i bezpośrednio. W myśleniu brytyjskich filozofów XX wieku, George’a Moore’a, Bertranda Russella czy Alfreda Ayera,
odpowiednikiem fenomenu będą dane zmysłowe, sense data, obiekty zależne
od umysłu, bezpośrednio znane z percepcji, przez Johna Langshawa Austina
zwane także qualia. Pragmatysta Clarence Irving Lewis w pracy Mind and the
World Order z 1929 roku definiował je następująco:
Istnieją poznawalne jakościowe cechy tego, co dane, które mogą się powtarzać w różnych doświadczeniach i dlatego są pewnym rodzajem uniwersaliów; nazywam je
„qualia” […]. Quale jest bezpośrednio oglądane, jest dane i nie jest przedmiotem
błędu, ponieważ jest czysto subiektywne (Lewis 2008: 58).

Współczesnym rozwinięciem fenomenalizmu jest fenomenologia polegająca na opisie tego, co i jak jest dane. Ta filozoficzna teoria poznania odrzuca
założenia, dogmaty, teorie i spekulacje, po to, by przyjrzeć się światu takiemu,
jakim on jest, co postulował już niemiecki twórca Edmund Husserl, rozwijając naukę opartą na redukcji fenomenologicznej (epoche). Zakładała ona
„branie w nawias”, wstrzymywanie sądu metafizycznego względem sposobu
istnienia świata, braku pewności i przekonań. Założenie to miało sprawić, że
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świadomość pozbawiona jakichkolwiek twierdzeń a priori będzie traktować
świat wyłącznie jako fenomeny czy zjawiska.
We współczesnej kulturze fenomenem określa się zjawisko rzadko
spotykane, niezwykłe, osobliwe. Według Słownika języka polskiego jest to
coś, co budzi podziw swoją wyjątkowością, „osiągający w jakimś zakresie
lub w jakiejś dziedzinie poziom lub wyniki wyraźnie lepsze od dotychczas
najlepszych; niezwykły, nadzwyczajny, wyjątkowy” (Słownik współczesnego
języka polskiego 1996). Pojęcie zawierające w sobie bardzo dużo ekspresji,
wykorzystywane w potocznym rozumieniu, w literaturze faktu, internetowych, interaktywnych tekstach czy w beletrystyce i publicystyce, stanowi
ważny element niniejszych rozważań. Bardzo rzadko wszelako występuje
w publikacjach naukowych czy informacyjnych. Zastąpić je można szeregiem popularnych synonimów, jak: niezwykły, niepospolity, nadzwyczajny,
wyjątkowy, zadziwiający, i mimo że samo słowo pojawiło się w polszczyźnie
najpierw w znaczeniu filozoficznym – jako „zjawiskowy, podlegający percepcji” – szybko stało się określeniem tego, co rzadkie i wyjątkowe. Dlatego też
językoznawca Mirosław Bańko zauważa, że współczesne określenie „fenomenalne zjawisko” z historycznego punktu widzenia jest pleonazmem, ale dziś
już nie razi, będąc w użyciu jako typowa kolokacja.
Wartym podkreślenia jest również fakt kulturowych zmian wyrazu,
zauważalnych w literaturze wcześniejszych wieków. Zanim pojawiło się jako
notacja słownikowa, występowało już w utworach pisarzy romantycznych:
Cnot tych i prac ducha nie będę opowiadał, albowiem je duch każdy w bliskim siebie stworzeniu wyczyta: opowiem tylko niektóre, a zda się fenomenalne w postępie
ducha wydarzenia (Słowacki 2000: 12).

Przymiotnik „fenomenalny” przejawia się jako słowo podkreślające
szczególną ekspresywność, pozostając w desygnacyjnym znaczeniu podobne
do „wyjątkowy”, „niezwykły”, „nadzwyczajny”, a jedyna różnica pojawia się
we frekwencji, bowiem jest ono rzadziej używane od pozostałych. Ujawnia
się przez to jego funkcja emfatyczna uwydatniająca znaczenie, kładąca nacisk
na pewne wyrażenie, sformułowanie, zdanie czy słowo. Przymiotniki o funkcji emfatycznej mogą wyrażać pozytywną lub negatywną ocenę (koszmarny,
potworny, straszny), przy czym w omawianym wypadku mowa jest raczej
o pierwszej grupie. Wyjątek może stanowić taki oto przykład, pochodzący
z utworu Henryka Sienkiewicza Rodzina Połanieckich: „Fenomenalna głupota
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Kopowskiego zdawała się jeszcze wzrastać na świeżym powietrzu” (uw.edu.
pl 2021), w którym wspomniana „fenomenalna głupota” stanowi dodatkowe
zaakcentowanie braku mądrości bohatera powieści. Fenomen jako zjawisko
jest korzystne i pożądane, występujące blisko z określeniem „nadzwyczajny”,
co obrazują dwa inne przykłady:
– Pani przyzwyczaiła panienkę do swej nadzwyczajnej dobroci…
– To prawda. Rozpieściłam ją.
(Orzeszkowa 1885: 90).
Przewidywał, że nastąpi ekstraordynaryjne karciarstwo, masowe picie gorzałki czy
w ogóle fenomenalna jakaś rozpusta (Żeromski 2019: 36).

Przytoczone przykłady literackie wskazują i podkreślają niezwykłość,
umiejętność, zjawiskowość, która objawia się jako talent, wzrost (czegoś) czy
sukces (kogoś), coś może być też fenomenalne, można zobaczyć jakiś fenomen
lub podkreślić, iż dane zjawisko lub zdarzenie jest naprawdę fenomenalne.
Przykładem mogą tutaj być następujące wypowiedzenia:
Nie wygląda na sto lat. Obdarzona fenomenalną pamięcią, której można tylko
pozazdrościć (Zalot 1999: nr 25).

Świadomość fenomenalna doczekała się osobnych badań naukowych,
które zapoczątkował amerykański filozof Ned Block. Wyróżnił on dwa jej
rodzaje: dostępu i fenomenu.
Świadomość dostępu obejmuje stany, których treść jest przetwarzana przez systemy
przetwarzania informacji (systemy pamięci, planowania, oceniania alternatywnych rozwiązań, podejmowania decyzji itp.) i dociera do systemu wykonawczego, gdzie może
być wykorzystana do sterowania rozumowaniem i zachowaniem (Block 1995: 227).

Zdaniem filozofa zatem jest ona treścią rozpowszechnianą w przestrzeni
globalnej. Zaś „świadomość fenomenalna związana jest z doświadczeniem-wrażeniami, »jak to jest czegoś doświadczać«” (Nagel 1974: 227-247). „Świadomość fenomenalna obejmuje własności doświadczeniowe wrażeń, uczuć
i spostrzeżeń. Block zalicza do tego rodzaju świadomości również własności
doświadczeniowe myśli, pragnień i emocji” (Jęczmińska 2013: 339-340).

O naturze fenomenu w kulturze

Nadzwyczajność, niezwykłość czy fenomenalność objawia się w kulturze
zawsze jako indywidualność jednostkowa, historyczna, społeczna czy wyznaniowa. Tworzą je ludzie wybitni, w związku z którymi pojawiają się również
kwestie ważne oraz tematy przejawiające się w kulturze w niestandardowy i niestereotypowy sposób. „Faktem wprost fenomenalnym jest to, że Karol Libelt
jako pierwszy w Wielkopolsce zajął się rolą i zadaniami rodziny i poświęcił jej
odrębną rozprawę” (Chamot 1977: 1).

Współczesne zjawiska i fenomeny kulturowe
Współczesna kultura wydaje się być szczególnie otwarta na wszelkiego rodzaju
novum, pojawiające się zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej, rozwijającej się
coraz bardziej dzięki technologii i cybernetyzacji. Zauważalne jest to głównie
w komunikacji medialnej, w której panuje dowolność wypowiedzi, oryginalność, szczególna apologia własnego „ja” wyrażanego w najbardziej wyszukany sposób, acz bez pogłębionej refleksji i krytycyzmu. W rzeczywistości
tej człowiek staje się uczestnikiem tego, co na zewnątrz i jednocześnie tego,
co wewnątrz, będąc zarówno wykonawcą, jak i odbiorcą, tracąc tym samym
obiektywny osąd rzeczy i spraw. Daje to możliwość znaczącego poszerzenia
dotychczasowego modelu badania kultury i podważenie jej tradycyjnego
(postmodernistycznego) sposobu ujęcia, charakterystycznego dla nauki XX
wieku. Polski filozof Andrzej Szahaj zauważa, iż
refleksja na temat kultury stanowi najważniejszy fragment rozważań humanistycznych, albowiem przekonania o charakterze kulturowym determinują z jednej strony przedmiot badania humanistyki (szerzej – całej nauki), z drugiej zaś
jej metodę, a nadto jeszcze pozwalają lepiej zrozumieć charakter lansowanych
w kulturze europejskiej rozwiązań politycznych. W tej perspektywie historia oraz
teoria kultury uzyskuje status (meta)nauki podstawowej, nadrzędnej (poznawczo)
nie tylko wobec humanistyki, ale także przyrodoznawstwa. Każdy bowiem przedmiot dociekań naukowych jest w ostateczności wynikiem konstrukcji kulturowej
(Szahaj 2004: 8).

Sprzeczny zatem ze stanowiskiem dziewiętnastowiecznych egzystencjalistów wydaje się obecnie pogląd, że nie istnieje jedna ogólnoludzka kultura,
bowiem w ponowoczesnym i zglobalizowanym świece nigdy wcześniej nie była
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ona tak zwarta, całościowo oglądana i statyczna. Zmiany te następowały wolno
i miało na nie wpływ wiele czynników, jak wymieranie homogenicznych kultur
różnych plemion, migracja ludności, zacieranie podziałów klasowych czy zanik
ideologii i światopoglądów. Gordon Mathews zauważa jednak, że funkcjonują
jeszcze tradycyjne definicje kultury, które odnoszą się do określonego narodu
(na przykład kultura amerykańska czy polska). Stara się, jak sam pisze:
wykazać, że termin ten zachowuje znaczenie, jeżeli tylko potrafimy połączyć tradycyjną ideę kultury jako sposobu życia pewnego ludu z bardziej współczesną koncepcją
kultury jako informacji i tożsamości dostępnych w globalnym supermarkecie kultury.
Ujmując rzecz w dużym uproszczeniu, chodziłoby o kulturę kształtowaną przez państwo w opozycji do kultury kształtowanej przez rynek (Mathews 2005: 13).

Według badacza zatem z jednej strony każdy człowiek żyjący w multiplikowanych społecznościach może wybrać sobie własną tożsamość kulturową, z drugiej zaś nadal istnieją społeczeństwa, które łączy określony sposób życia. Wobec
zachodzących zmian tradycyjne modele kultury jako pewne zasady regulujące
przestają mieć znaczenie. Społeczności wielokulturowe, przede wszystkim w większości krajów Europy, tworzą pewien konstrukt oznaczający zbiór nieustannych
transformacji, przemieszczania się, aktywności, szybko zmieniającego się świata
i „poetyki fragmentu”, o którym pisał w Lapidariach Ryszard Kapuściński.
Owa poetyka przelotnych impresji, wrażeń, poglądów, idei otwiera
się szeroko na kulturę popularną, co znajduje również potwierdzenie
w nazewnictwie. Antropologia kulturowa, antropologia współczesności
czy homogenizacja kultury czynią przedmiotem swoich zainteresowań
także nowy, współczesny świat rzeczywistości wirtualnej, którego podstawą są cyfrowe i informatyczne technologie. Wobec funkcjonujących
różnorodnych społeczności sieciowych współczesny użytkownik internetu
nie może pozostawać obojętny, zwłaszcza wobec faktu, iż tworzą one żywą
sieć wzajemnych interakcji oraz zbiorowej inteligentnej rzeczywistości.
Hybrydowa cybernetyczna przestrzeń wyklucza ze słownika takie pojęcia,
jak „obcość”, „inność” bądź „płeć”, wpisując je w demokratyczny dialog,
pozostający poza stereotypowymi granicami. Niesie to ze sobą z jednej
strony pluralizm różnorodności i daje prawo do wolności jednostki,
z drugiej sekularyzację, bezkrytycznie przyjmującą i asymilującą wszystko, co
przychodzi ze świata. Witold Kawecki, podejmując próbę diagnozy współczesnej kultury, już w 2008 roku zauważył kilka aspektów ją charakteryzujących,
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które pozostają aktualne albo występują ze zmiennym natężeniem, także do
dziś. Według badacza jawi się zatem ona jako:
•
•
•
•
•
•
•
•

kultura odpersonalizowana,
kultura wyobcowana,
kultura funkcjonalna i utylitarystyczna,
kultura zdesakralizowana,
kultura nieelitarna,
kultura alternatywna,
kultura wirtualna,
kultura poszukująca interioryzacji (Kawecki 2008: 143-155).

Popularności różnorodnych zjawisk i fenomenów kulturowych towarzyszą przeobrażenia zachodzące w człowieku. Stąd też warto zwrócić uwagę na
tendencje zmiany w stosunku człowieka i szerzej całych społeczeństw do przyrody, natury, planety. Wiąże się z tym popularyzacja ruchów proekologicznych wpływających na przekształcenia w obszarach konsumpcji, odpoczynku,
rozsądnego korzystania z dóbr materialnych, codziennego funkcjonowania,
podróżowania i innych. W związku z tą tendencją pojawiają się nowoczesne
badania naukowe związane z edukacją polonistyczną wobec kryzysu klimatycznego czy dewastacji przyrody i próby holistycznego podejścia do ich rozwiązywania (Ochwat 2020: 185-204).
Innym powszechnym zjawiskiem będącym przejawem życia codziennego
jest makdonaldyzacja i cocacolizacja kultury. Według autora tego terminu
George’a Ritzera makdonaldyzacja jest: „procesem, który powoduje, że w coraz
to nowych sektorach społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, a także reszty świata
zaczynają dominować zasady działania baru szybkich dań” (Ritzer 2005: 14).
Jednak pojęcie to należy rozumieć szerzej jako wszelką ludzką zbiorowość działającą według pewnego uschematyzowanego planu. Tendencja ta przekształca życie
i relacje społeczne, powodując uproszczenie działania, jednocześnie zaś pozbawiając człowieka indywidualności i personalizacji. Nazywana jest także popularnie „odczłowieczeniem”, któremu ulegają pracownicy korporacji, biorąc udział
w „wyścigu szczurów”, oraz pracownicy różnych zbiurokratyzowanych sektorów,
wykonywających tożsame i jednolite zadania dehumanizujące człowieka.
Znana współcześnie jest również teoria feminizmu kulturowego mająca
realny wkład w dyskurs na temat procesu emancypacji doświadczeń kobiet
występujących w roli badaczy społecznych. O wzroście znaczenia tej tendencji
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można mówić od roku 1970, w którym pod redakcją Peggy Golde ukazuje się
książka Women in the Field (Golde 1970), „przełomowy tom esejów napisanych
przez antropolożki walczące o akademickie uznanie rozwijanej przez nie dyscypliny i o dostrzeżenie w niej równoprawnej dziedziny naukowej” (Kruszelnicki
2010: 28). Antropologia kobiet wyewoluowała w „antropologię gender”, zaś
studia nad tą kategorią przekształciły się w women’s studies postulujące między
innymi refleksyjność w badaniach.
Do debaty nad kulturowym zdeterminowaniem wiedzy o kulturze oraz jej naukowej
reprezentacji feministki wnoszą tedy własne stanowisko, występując z programem
wzbogacenia antropologii o element emocji i bliskości między stronami badania, o bardziej ekspresyjne i eksperymentalne sposoby pisania o kulturze, wreszcie zaś o pełniejsze
zrozumienie faktu, iż antropologia konstruuje i moduluje swoje tematy, dane i reprezentacje także w oparciu o kategorię gender […] (Kruszelnicki 2010: 30-31).

Marek Krajewski obok tradycyjnych form ujmowania kultury, takich jak:
alienacja, okrucieństwo czy uprzedmiotowienie, zwraca uwagę na jej nowoczesną
odmianę, jaką jest kultura aromatyzacji z naturalizacją zapachów i zmysłu powonienia (Krajewski 2001). Zapach towarzyszy człowiekowi w każdym kontekście
życia w aspekcie naturalnym, jak i będącym skutkiem jego (człowieka) działalności. Liczba doznań towarzyszy konsumowaniu, dostarczając tak przyjemności, jak
i będąc źródłem nieprzyjemnych doznań. Diane Ackerman podkreśla:
Widzimy tylko wtedy, kiedy jest dostatecznie jasno; czujemy smak, kiedy bierzemy
coś do ust; wyczuwamy dotykiem coś lub kogoś, z czym (lub kim) mamy kontakt;
słyszymy tylko dźwięki dostatecznie głośne. Wdychamy natomiast zapachy z każdym oddechem. Kiedy zasłonimy oczy, przestajemy widzieć. Gdy zatkamy uszy,
przestajemy słyszeć. Gdybyśmy zatkali natomiast nos i przestali wciągać powietrze,
przestalibyśmy żyć (Ackerman 1994: 18).

Do przykładowo wymienionych współczesnych tendencji kulturowych
zaliczyć można także erotyzację, biologiczność, cielesność przekazu, wirtualizację życia jako zjawiska i przejaw życia indywidualnego i społecznego. Warto
jeszcze skupić się również na zmianach wynikających ze stosunku człowieka
do drugiego człowieka (ruchy pacyfistyczne, ruch społeczny lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transpłciowych, organizacje i subkultury LGBT) oraz
stosunku człowieka do ludzkości (ruchy antyrasistowskie czy ekumeniczne).
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Masowość, wirtualność i cyfryzacja także wytwarzają sferę, w której dominują
znaki, często niemające odniesienia do rzeczywistości.
Jednym z nich jest hiperrealność, o której wspominał już Umberto
Eco, jednak koncepcja hiperrzeczywistości została wymyślona przez francuskiego socjologa Jeana Baudrillarda w Symulakry i symulacja (Baudrillard
2005). Wyjaśnia ona aktualne uwarunkowania kulturowe, sprawiając, że
konsumpcyjny człowiek przestaje wykazywać jakiekolwiek zaangażowanie
emocjonalne, wybierając sztuczną symulację, naśladowanie stanu rzeczywistego, reprodukcję i udawanie rzeczywistości. Skutki koncepcji są
wyraźnie widoczne we współczesnym modelu społecznym, w którym jednostki akceptują hiperrealistyczne obrazy jako wzorce do naśladowania, co
w konsekwencji prowadzi do dążenia do nieosiągalnego ideału. Daniel J.
Boorstin zauważa, że „zbliżamy się niebezpiecznie do pozbycia się wszystkich prawdziwych wzorców. Tracimy z oczu mężczyzn i kobiety, którzy nie
tylko wydają się wielcy, ponieważ są sławni, ale którzy są sławni, ponieważ
są wspaniali” (Boorstin 1992: 48). Działanie hiperrzeczywistości polega na
fabrykacji rzeczywistości, w której dostosowuje się to, co prawdziwe, do tego,
co wirtualne. W obecnych kulturach fundamentalne wartości budowane są
na pragnieniach i na mieszaniu się fizyczności z wirtualną rzeczywistością
(VR) oraz ludzkiej inteligencji ze sztuczną (SI).
Zygmunt Bauman zauważa, że współczesna cywilizacja nie jest już
kulturą elit, lecz mas, składających się z niewybrednych odbiorców (Bauman 2000: 182-189), które charakteryzują konsumpcja, rozrywka oraz
indywidualizacja. W postkapitalistycznym świecie na jednostkę należy
spojrzeć z punktu widzenia jej własnych kategorii, potrzeb, pragnień,
systemu wartości, poglądów. Dopiero tak rozumiana staje się właściwie
interpretowana. W czasie dominacji ery informacyjnej konieczne staje
się uwznioślanie kultury zdominowanej przez materializm, hedonizm,
konsumeryzm. Nie wolno pozwolić jej się odhumanizować i należy chronić ją od zepsucia. O ile samo umasowanie kultury jest cenne, o tyle jej
tradycyjne narracje nie spełniają już swojej roli. Dziś sukces artystyczny
nie jest równoznaczny z popularnością, ale popularność może iść w parze
z kiczem i modą, bowiem prawdziwa sztuka nie jest w stanie zrealizować
zapotrzebowania masowego odbiorcy. Zauważana jest również potrzeba
popularności, chęć bycia podziwianym, co dodatkowo wzmacniane zostaje
programami typu show, poprzez portale społecznościowe czy blogi. Postępująca tabloidyzacja mediów napędza kulturę rozgłosu. Tworzą ją między
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innymi obrazy multimedialne, łączące w sobie słowo (dźwięk), pismo,
grafikę, zdjęcie. Andrzej Radomski zauważa:
Ich cechą szczególną, poza tym, że integrują obraz, pismo, mowę czy dźwięk, może
być, by tak rzec, swoista „bezkresność” i „nieokreśloność”. Nie mają one bowiem
(potencjalnie) zamkniętych ram. Są mozaiką różnych tekstów, obrazów czy dźwięków
zawierających różne punkty widzenia i wzajemnie się do siebie odnoszących i komentujących. Tego typu twory mogą być więc postrzegane jako „dzieła” bez początku,
końca, określonego kierunku, jednoznacznych związków i zależności. Mogą nawet
funkcjonować poza czasem i przestrzenią (!). Nie posiadają fabuły ani jakichś fundamentów. Można w nie wniknąć w każdym punkcie i każdego kierunku. Prowadzą one
nas do różnych światów, problemów i zagadnień. Umożliwiają przenikanie między
światami – w dowolne sposoby. Są one interaktywne, odbiorca staje się w tym wypadku
interaktorem, a percepcja działaniem operacyjno-ekspresyjnym (Radomski 2008: 77).

Łatwo zauważyć, że współczesny obszar dociekań kulturowych jest
szeroki, co stanowi pewien wyróżnik obecnie prowadzonych badań naukowych. Wpisuje się on tym samym w koncepcje zagadnień wieloznacznych,
„zawierających różne punkty widzenia i wzajemnie się do siebie odnoszących
i komentujących” (Radomski 2008: 77).
Sama twórczość – zarówno ta określana mianem mainstreamowej, jak
wywodząca się z dziedziny kultury popularnej – stanowi odzwierciedlenie tych
wszystkich tendencji. Mieszanie porządków, rozmaitość odwołań estetycznych
i konwencjonalnych sprawiają, że współcześnie trudno mówić o kulturowym
podziale, jak słusznie zauważa Ksenia Olkusz, stwierdzająca, że:
Rozwój, ewoluowanie, przenikanie się i zróżnicowanie zjawisk powstających w obrębie kultury popularnej jest niezwykle wielopoziomowym problemem, co sprawia,
że potrzeba nie tylko właściwych narzędzi do jej analitycznego opisu, lecz także
świadomości, że każde zjawisko kultury, w tym i tej powszechnie uważanej za „pozamainstreamową” i niesłusznie stygmatyzowanej w opozycji do „kultury wysokiej”,
jest naukowo uzasadnione i potrzebne (Olkusz 2017b: 15).

Badaczka wskazuje ponadto:
Wielopoziomość, globalny zasięg, powszechna dostępność i omalże nieuniknioność
kontaktu z popkulturą czynią zeń wszechkulturę, w której zanikałby podział na to,
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co „wysokie”, i to, co „niskie” – stąd też decyzja o konsekwentnym zapisywaniu tej
strukturalnej dychotomii w cudzysłowach – a budowałby się potencjał badawczy
innego rodzaju, oparty na świadomości wzajemnego przenikania się form, konwencji, uniwersów, mediów i tak dalej. W obrębie tak postrzeganej kultury eksplorować
można zróżnicowane jej przejawy. Wiązałoby się to z zaniechaniem prób postponowania jej jako sztuki (wszak choćby wykonawców popularnej i mniej popularnej
muzyki określa się wspólnym mianem „artystów” , a zamiast tego dostrzec by można
potencjał tkwiący w dynamicznej, […] oddziaływującej na różne sfery codzienności, płynnej w formułach dziedzinie ludzkiej aktywności, którą Hermes proponuje
nazwać „kulturalnym obywatelstwem [cultural citizenship]” […]. Badaczka wywodzi
tę koncepcję z refleksji Johna Fiskego i Johna Hartleya, postrzegających popkulturę
w kategorii „czynnej demokracji [democracy at work]” […]. W podobnym ujęciu
styczność z popkulturą wydaje się całkowicie niemożliwa do uniknięcia, co wskazuje
na powszechność działań związanych z produkcją i (nawet mimowolną) partycypacją. Owa wszechkultura staje się zatem udziałem czy doświadczeniem ogólnym
i codziennym, a obcowanie z nią nie wiąże się każdorazowo z potrzebą nabywania
specjalnej lub specyficznej wiedzy na jej temat. Z drugiej strony nie determinuje to
wszelako ujemnego wartościowania badań jej poświęcanych, zwłaszcza tych, które
odnoszą się do zjawisk czy artefaktów najnowszych. Wobec takiego paradygmatu
badacze współczesnej kultury byliby w pewnym sensie jej kronikarzami i to na
nich spoczywałby obowiązek rzetelnego, kompetentnego opisu z użyciem wszelkich
dostępnych narzędzi mogących wesprzeć ich analizy (Olkusz 2017b: 44).

Przykładem dobitnie wskazującym na transformacje i skłonność do kontaminowania rozmaitych porządków czy struktur estetycznych, stanowią uniwersa transmedialne, których samo istnienie warunkowane jest przemianami
tak w obszarze technologii, jak i potrzeb odbiorczych, ukierunkowanych na
wieloaspektowe doświadczenia informacyjno-komunikacyjne. Również dobrą
egzemplifikacją są pomysły transfikcjonalne1, obecne w tekstach kultury różnej

1

Pojęcie to rozumiem za Richardem Saint Gelaisem jako definicję przywoływaną za Ksenią Olkusz jako sytuację, gdy: „Dwa lub więcej tekstów (kultury) łączy relacja o charakterze transfikcjonalnym, gdy współdzielą one takie komponenty narracyjne, jak postaci, wyobrażone lokacje lub nawet fikcyjne światy. Transfikcjonalność można uznać za
odmianę intertekstualności, lecz zazwyczaj maskuje ona intertekstualne odniesienie,
jako że ani nie cytuje, ani nie ujawnia źródeł. W zamian traktuje ona świat tekstu i jego
mieszkańców w taki sposób, jakby funkcjonowali oni od tego tekstu niezależnie. […]
Perspektywa łącząca możliwe światy i teorie fikcji koncentruje się na badaniu sposo-
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proweniencji. Współczesny odbiorca, choć niekiedy pragnie nostalgicznego
powrotu dawności, to jednak oczekuje odświeżenia, na(d)pisania na nowo
niektórych aspektów, pokazania starych reprezentacji w nowej odsłonie, nowej
rzeczywistości bądź z nową biografią. Nic to zdumiewającego, jeżeli weźmiemy
pod uwagę ustawiczne postulaty (niekiedy przyjmujące postać sporów czy dyskusji) o aktualizowaniu tego, co starsze, o unowocześnieniu poprzez wyzyskanie nowoczesnych narzędzi i tendencji – również takich, które silnie związane
są z polityczną poprawnością oraz zaawansowaniem kultury odsuwającej czy
negującej (czasem bezrefleksyjnie) to, co niepasujące do potrzeb, wymogów
i trendów aktualnych. Znakomitą ilustracją podobnego trybu odnawiania
poprzez poprawienie tego, co powstało w odmiennym historycznie momencie,
jest zmiana tytułu powieści Agathy Christie z Dziesięciu małych Murzynków
na I nie było już nikogo. Bardzo podobne pytanie o zgodność z dzisiejszymi
standardami antydyskryminacyjnymi postawili sobie choćby twórcy kultowej
produkcji Seks w wielkim mieście w kontynuacji I tak po prostu, którzy postarali
się o wręcz nadreprezentację wątków wpisujących się w najbardziej nowoczesne dyskursy. Takich przykładów jest rzecz jasna całe multum, lecz świadczy

bów dostępności fikcyjnych światów i niejednoznacznych relacjach między wzajemnie
odpowiadającymi sobie ich komponentami. […] Poważniejsze zmiany w zachowaniu
postaci czy jego stosunku do świata mogą być np. zaakceptowane jako nowe „twisty”
narracyjne, jeśli tylko autorem ich jest autor oryginalnego tekstu, jednakowoż wersje
nieoryginalne, napisane przez innych, mogą być już traktowane jako narracyjne apokryfy” (Olkusz 2017a: 83). Badaczka podkreśla ponadto, że: „Wedle Saint-Gelaisa transfikcjonalność kwestionuje zamkniętość tekstów i wymaga podejścia o charakterze wielodyscyplinarnym, łączącym »z jednej strony teorię światów możliwych i teorie fikcji,
z drugiej zaś pragmatykę i socjologię literatury. Komponenty fikcjonalne dostępne są
powszechnie, a budowanie związków między nimi nie musi polegać wyłącznie na aluzyjnych doń nawiązaniach« (Olkusz 2017a: 86). »Transfikcjonalność jako taka jest zatem nowym rodzajem reprezentacji, realizującym nie filo-, a ontogenetyczną modalność
narracji. Oznacza to, że warunkiem wystąpienia tego zjawiska jest uprzednie (względem reprezentacji) zafunkcjonowanie intersubiektywnej, intertekstualnej i intermedialnej przestrzeni (fikcjonalnej lub faktycznej) – czyli, jak wolą Linda Hutcheon czy Lubomir Doležel, heterokosmosu – w obrębie którego dochodziłoby do nawiązywania relacji
pomiędzy różnymi reprezentacjami w stopniu, który wykracza (trans-) poza wszelkie
dotychczas obserwowane między-powiązania. Reprezentacja transfikcjonalna kształtowałaby się zatem już nie w paradygmacie »kultury referencji«, lecz zwrotu performatywnego. Transfikcjonalność obejmuje zwłaszcza zjawiska cross-overu[...], retellingu [...]
oraz wszystkich innych relacji wymagających do odbioru tekstu wiedzy wykraczającej
poza reprezentację diegetyczną (czyli samo opowiadanie/ fabułę) – a więc np. wiedzy
o specyfice danego świata albo encyklopedii świata w tradycyjnym RPG. Transfikcjonalność pojawia się więc wówczas, gdy dochodzi do interakcji albo interferencji dwóch
światów narracji (storyworlds), a ściślej ich encyklopedii” (Olkusz 2017a: 82-84).

O naturze fenomenu w kulturze

to dobitnie o pewnej dwoistości fenomenów kulturowych – z jednej bowiem
strony są one wartościowe jako archiwum czasów, w których powstawały,
a z drugiej od tych najnowszych (lub będących kontynuacją starszych) wymaga
się – niekiedy wręcz nazbyt nachalnie, co powoduje karykaturalizację – całkowitego uwzględnienia problematyki czy kwestii najnowszych, będących odbiciem nastrojów społecznych, a więc także tych, które reprezentują odbiorcy.
Jednak zderzenie tych dwóch porządków wcale nie jest zjawiskiem
negatywnym; przeciwnie, pokazuje ewolucję niektórych tendencji, wskazuje,
jak szybko oraz w jak dużym stopniu rzeczywistość ulega przeobrażeniu. Te
transformacje – w obszarach najróżniejszych działań twórczych, myśli filozoficznych, aspektach medioznawczych, specyfice nowych mediów i social
mediów – zestawione ze sobą stanowią zapis czy też świadectwo tego, do
jakiego stopnia rzeczywistość podlega ukształtowaniu poprzez społeczne naciski i wymogi. Taki eklektyzm tematyczno-problematyczny potrzebny jest także
do tego, aby stworzyć przekrojowy obraz zachodzących przemian, wskazanie
przeobrażeń obyczajowości, emocjonalnej wrażliwości oraz swego rodzaju
kalejdoskop zjawisk, z którymi odbiorca miał do czynienia dawniej i obecnie.
Niniejszy wieloautorski tom monograficzny, podzielony na dwie części:
Piśmiennictwo. Fenomeny historyczne i współczesne oraz Zjawiska, teorie, praktyki,
media, stanowi zatem dość mocno specyficzne połączenie usystematyzowanej
nauki w jej rozmaitych ujęciach oraz perspektywach (jak na to wskazuje – nomen
omen – nazwa serii, w której jest publikowany): filozoficznych, literaturoznawczych, społecznych, historycznych, kulturowych, biograficznych, podróżniczych,
kryminalnych czy psychologicznych. Jest zatem miejscem refleksji ukazującej
możliwość interdyscyplinarnej współpracy różnych dziedzin naukowych, a przez
to samo stając się interesującą pozycją dla czytelnika wszechstronnego i intelektualnie otwartego na różne wątki, obejmujące wiele motywów, bez tematycznego ocenzurowania pod względem rozpiętości problemowej. Każdy rozdział to
kolejny krok na drodze wskazania, w jaki sposób poszczególne elementy kultury
i tworzącej ją rzeczywistości łączą się ze sobą na zasadzie wynikania, przenikania
się, uzupełnienia, dopowiedzenia, ewolucyjnego żywiołu, jaki nimi powoduje.
Zamysłem naukowo-estetycznym było unaocznienie bogactwa kulturowego,
które staje się udziałem zarówno akademików, jak i odbiorców niezwiązanych
ze światem naukowym. Mam nadzieję, że zamiar ten został zrealizowany w sposób satysfakcjonujący i pełny, a jeśli tak, to stanie się on początkiem tradycji
prezentowania wieloaspektowości, migotliwej niejednoznaczności całej kultury
w monograficznych tomach wieloautorskich o tej właśnie tematyce.
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Przedkładany czytelnikowi tekst proponuje się jako specyficzny rodzaj eksperymentu myślowego. Ma on na celu refleksyjne zbratanie odwiecznej misji
filozofii – za jaką uważa się poszukiwanie Prawdy – z jej rozwojem w kierunku
literatury. Zauważa się, że jedyny znany ludzkości sposób komunikowania
Prawdy przejawia się w twórczym użyciu słowa. To zaś ma pewną siłę sprawczą,
która może objawiać się w wypowiadanych i słyszanych głoskach, jak również w formie znaków graficznych, jakimi naznaczone są kartki książek. Jest
to rodzaj wizji, która dotyczy szeroko rozumianego świata słowa i zwrócenie
uwagi na to, że dzielenie się nim, to jest słowem właśnie – a zatem każda twórczość literacka – niesie ze sobą tę samą misję. Jest nią odkrycie pełnej Prawdy
o człowieku i jego bliźnim oraz o otaczającej ich rzeczywistości.

Słowo jako czynnik kształtujący świat
Mitologia grecka za zalążek wszechświata przyjmuje Chaos i pragnie dowodzić,
iż to on był na początku wszystkich rzeczy (Parandowski 2021: 20). Miała to
być „wielka otchłań, pełna siły twórczej i boskich nasieni, jakby jedna masa
nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza”
(Parandowski 2021: 20). Ten pierwotny Chaos, jak się zdaje, był wszystkim,
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a skoro tak, to niczym konkretnym zarazem. Z niczego konkretnego jednak
powstaje zawsze coś konkretnego. Dzieje się tak, dlatego że i nicość jest już
czymś. Oczekuje ona na przedstawienie i określenie. Potrzeba właśnie dziecięcego wskazania palcem i potwierdzenia tym samym egzystencji, która nam się
jawi jako pewnego rodzaju pustka. Wówczas nicość zyskuje swoją nazwę i staje
się niejako oswojoną. Staje się „niczym” – bytem, który odpowiada czemuś; jest
desygnatem swojej nazwy. To „nic” jest już czymś, ponieważ istnieje jako ukonkretnione „nic”. „Nic” otrzymało więc rangę „czegoś”. Skoro zatem „nic” zaczęło
równać się „coś”, słusznie twierdził Parmenides, że „byt jest, a niebytu nie ma”
(Lipiec 2010: 220). Właśnie wyraz „jest” ma tu znaczenie niebagatelne, gdyż
nie wskazuje on ani na jakieś cechy („Nicość jest piękna”), ani na przynależność
do konkretnego zbioru („Nicość jest pojęciem”), „lecz staje się potwierdzeniem
stanu egzystencjalnego, czyli samego bycia (istnienia) nicości, tego właśnie, że
ona jest [podkreślenie oryginalne] (aż i tylko tyle)” (Lipiec 2010: 220).
Prolog Ewangelii św. Jana rozpoczyna się od niezwykle znaczącej frazy,
to jest:
„Na początku było Słowo […]” (J 1, 1). Świat rodzi się więc ze Słowa, które natchniony
pisarz ogłasza początkiem wszechrzeczy. W czasie przed stworzeniem świata było
ciemno i cicho. Akt stworzenia rozpoczął się od słów wypowiedzianych przez Boga –
„»Niechaj się stanie światłość!« – a po chwili – […] stała się światłość” (Rdz 1, 3).

Ma ona tę właściwość, że oświeca – wydobywa z mroku to, czego nie
widzimy, nie znamy lub nie potrafimy określić i ukazuje to, co chcemy zobaczyć, co pragniemy poznać, o czym pragniemy, aby było określone.
Oświecenie doświadczane jest więc z mową, z posługiwaniem się słowami.
Wcześniej nie istniało nic, bowiem to, co istniało nie miało swojej nazwy. Za
każdym razem, gdy Bóg powołuje coś do istnienia – czy to niebo, czy morze, czy
ciała niebieskie, czy rozmaite żywe istoty – nadaje temu nazwę. Ta moc zostaje
przekazana człowiekowi w momencie, w którym Bóg przyprowadza do niego
zwierzęta, chcąc, aby to on je nazwał (Rdz 2, 19-20). Słowo jest więc nośnikiem
kreacji – dzieła stworzenia świata. Jest czynem, chociaż na innym poziomie. Jest
też działaniem, do którego ludzie zostali niejako powołani już w Raju.
Taką samą intuicję dotyczącą mocy słowa przejawiali także Grecy. Starożytni jednak przypisywali ją przede wszystkim poetom, którzy to „robili rzeczy
nowe, powołując do życia nowy świat” (Tatarkiewicz 2011: 295). Mogli to robić,
gdyż jako jedyni byli poza kanonami obowiązującymi na przykład rzeźbiarzy.
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Dziś, gdy jedynym wzorcem wyrazu artystycznego jest często jego brak, znowu
wracamy do sytuacji biblijnego Raju i stajemy jako ludzie w sytuacji potencjalnej
możliwości tworzenia. Stale umacnia się pogląd, że każdy człowiek jest twórczy.
Innymi słowy – ma on zdolność pewnej interpretacji bodźców, które odbiera
ze świata zewnętrznego i w sposób kreatywny je przetwarza (Chylińska 2016:
79-80). Współcześnie zerwano z interpretowaniem twórczości „w kontekście
boskiej stwórczości, bądź działalności poetyckiej lub ogólnoartystycznej, czy też
w kontekście genialności tylko tych, którzy zostali do tego niejako predestynowani” (Chylińska 2016: 82). Przyjmuje się, że umiejętność pokonania tego, co
instynktowne i zastane zasługuje na miano twórczego. Każde zatem silenie się
na oryginalność może niechybnie stać się działaniem o podłożu artystycznym.
Może to jednak sprzyjać pewnym nadużyciom pojęciowym, na co zwraca uwagę
między innymi Monika Chylińska (2016: 82) w artykule Wprowadzenie do filozofii twórczości. Uwagi pojęciowe – historia idei – perspektywa interdyscyplinarna.
Przyjmując jednak, że nie każdy potrafi z wprawą używać pędzla czy dłuta,
zwróćmy się ponownie ku słowu.

Wiele słów, jeden cel. Wielostronność Prawdy
Słowa – także te, w których wyrażana jest Prawda – składają się na szeroko rozumiany język. Jego istotą zaś jest zawsze nieświadomość (Święczkowska 2019:
16). Dopiero pewna, stosunkowo późna refleksja dała przyczynek do powstania
samego pojęcia języka. Oznacza to, że jednostka lub jednostki musiały zyskać
pewną świadomość faktu, że nie tylko powiada się o czymś, ale używa się języka
właśnie po to, ażeby o tym czymś mówić. Namysł ten wiąże się nieodmiennie
z pewnym zdystansowaniem się człowieka w stosunku do sytuacji mówienia
i odniesieniem się do niej z pozycji obserwatora. W tym momencie właśnie
zasadne i zasadnicze stają się pytania o związek języka z myśleniem czy relacje ze
światem (Święczkowska 2019: 16).
Platon przyjmuje w stosunku do języka podejście zgoła odwrotne i nie
skupia się na jego budowie czy strukturach gramatycznych. W specyficzny
sposób dekonstruuje on język, pojmowany jako system słów. Filozof ten nie
wydaje się zainteresowany schematami, prawidłami zapisu, lecz wyszczególnia
spośród jego zasobów nazwy. Akceptuje on tym samym – chociaż nie wprost –
tezę o umownym stosunku nazw do rzeczy, uwzględniając przy tym potrzebę
poszukiwania istoty wyrazu, jakiegoś sedna, niepodważalnego znaczenia, którą
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słowo oznaczające dany przedmiot powinno ujmować. Jest to problem natury
zarówno semantycznej, jak i filozoficznej (Święczkowska 2019: 17).
Kwestia ta, mówiąc ściślej, znajduje się gdzieś na pograniczu namysłu
ontologicznego, aksjologicznego i gnoseologicznego. Zajmuje ona właśnie to
szczególne miejsce, bowiem zapytuje o słowa, jak o konkretne byty oraz o możliwość wyrażenia za ich pomocą Prawdy o świecie. Dodatkowo dotyka ona
najgłębszej różnicy między tym, co stanowi autentyczność naszego istnienia
a tym, co jedynie nam się jawi jako owa realność. Szuka zatem stosunków czy
relacji zachodzących między poznawaniem wszystkiego wokół a rzeczywistością obiektywnie istniejącą. Nadto, przydaje ona znaczenia Prawdzie i określa
ją jako różną od kłamstwa i mniemania, jednocześnie wpisując ją w poczet
rozmaicie rozumianych cnót, określanych w ramach ogólnej teorii wartości.
Milan Kundera w rozpadzie „boskiej Prawdy, prawdy jedynej, która rozpadła się na setki prawd względnych, którymi podzielili się ludzie” (Kundera
2015: 12) zauważa czas narodzin nowożytności. W tym momencie – być
może na zawsze – dochodzi do zdecydowanego, o wiele bardziej bolesnego
niż w starożytności, rozszczepienia się dwóch wizji świata. Pierwszą z nich
jest przeświadczenie o istnieniu Prawdy absolutnej, drugą – przyjęcie, że tak
rozumiana Prawda nie istnieje, lecz zawsze już jako wiele prawd, partykularnych i równoważnych sobie, które są prawdami zawsze li tylko prywatnymi,
nigdy zaś powszechnymi. A jednak „człowiek tęskni za światem, w którym
dobro i zło wyraźnie różnią się od siebie” (Kundera 2015: 13), nie – jak
chciałby pisarz – by wydawać sądy na ich temat bez dogłębnego zrozumienia, lecz po to, aby zyskać jakąkolwiek pewność w świecie, który nie oferuje
żadnego oparcia, w którym nawet śmierć i podatki Franklina upłynniają się
w mirażu rozmaitych przemian.
Jedyną rzeczą stałą w życiu człowieka jest zmiana i to, dlatego właśnie
dialog, będący wymianą słów i myśli, a zatem kwintesencją przemiany, jest
jednocześnie stałym miejscem spotykania się z Prawdą. Jest ona jedna, chociaż
tę jedność trzeba odkrywać, nie godząc się na łatwe odpowiedzi, odpowiedzi
jedynie słuszne, proste „tak” lub „nie”. Jeśli jednak ktoś zrozumie, czym jest
„mądrość powieści (mądrość niepewności) i pogodzi się z nią” (Kundera
2015: 14), dopiero przybliży się do Prawdy, która – jak mówi przysłowie –
leży pośrodku. Poszukiwanie miejsca centralnego, „złotego środka” Prawdy
wymaga od człowieka wytrwałości, ale również przyjęcia postawy aktywnego
odbiorcy i zmyślnego nadawcy wypowiedzi, to jest wykorzystania przez
niego słów w sposób twórczy.
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Słowo jako nośnik Prawdy
Na pytanie kim jest twórca, odpowiada się intuicyjnie, że tym człowiekiem,
który tworzy. Między wypowiedziami o charakterze performatywnym
a twórczym zastosowaniem mowy zachodzi jednak pewna różnica. Mając na
względzie potencjalną możliwość dosłownego wpływu na kształt świata, jakim
go doświadczamy, słowa należy dobierać z precyzją. Słowa „Nadaję Ci imię
Edward” sprawią, że ochrzczona osoba będzie określona tym mianem przez
innych ludzi, lecz także – w tym samym momencie – bezimienne dziecko
staje się nowym stworzeniem, to znaczy, że istota żywa po raz pierwszy zyskuje
tożsamość. Fakt ten świadczy o tym, że zostaje wypowiedziana pewna prawda
o nim, która ukorzenia je w byciu.
Istnieje subtelna rozbieżność, którą odnajdujemy już u progu naszej cywilizacji, a którą znamy od czasów starożytnej Grecji. Rosyjski myśliciel, Paweł
Florenski, zauważa, że między wyrażeniami „το οντως ον” oraz „ο οντως ων”
zachodzi pewna różnica (Florenskiy 1990: 15-16). Gdyby próbować oddać ją
w języku polskim to „το οντως ον” znaczy jedynie tyle, co „fakt bycia”, natomiast
„ο οντως ων” odpowiada wyrażeniom „w prawdzie” lub „w rzeczywistości”. Być
w Prawdzie, to pokazać się w sposób rzeczywisty; takim, jakim się naprawdę jest.
Człowiek nie tylko jest w świecie, istnieje jak kamień lub piasek, ale wchodzi
w relacje z innymi ludźmi. To one mają być miejscem, w którym objawia się
Prawda (Florenski 2009: 20-21), również prawda o nas – ludziach. Dlatego też
Florenski, pomijając całe zaplecze metodologiczne oraz wszelkie aspekty metafizyczne, które szeroko komentował w pracy Stołp i utwierżdienije istiny… (Столп
и утверждение истины…,) definiował prawdę, konstruując twierdzenie, iż
„PRAWDA JEST INTUICJĄ-DYSKURSEM” (Florenski 2009: 40).
Prawda nie jest zatem rzeczywistością w pełni poznaną, w pełni odsłonioną, a raczej jest gdzieś pomiędzy. Może ona zaistnieć między dwoma osobami, w trakcie wymiany poglądów, w czasie której partykularne racje ścierają
się ze sobą. Na ich styku właśnie pojawia się Prawda.

Prawda jest zawsze między ludźmi
Jest więc Prawda zamknięta, chciałoby się powiedzieć – zaklęta – w słowach.
Słowo zaś ciągle pozostaje gdzieś między ludźmi. Już dlatego można przyjąć,
iż stanowisko wielu autorów przed Florenskim, które ujmowało rzeczywistość,
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jako przejawiającą się jedynie w jednostkowych wypowiedziach jest błędne.
Dzieje się tak, gdyż uważa się za „oczywiste, że każda komunikacja, każda rozmowa czy wymiana słów zakłada konieczność istnienia zbioru środków językowych, które mają jednakową wartość dla wszystkich uczestników” (Jakobson
2009: 44). Florenskiego uprzedził w tych poszukiwaniach Ferdynand de
Saussure, który zauważył, iż istnieje pewna wspólnotowa rzeczywistość i nadawanie konkretnych znaczeń oraz sensów równie konkretnym aktom mowy
(dialog, monolog, kazanie etc.) oraz zachowaniom językowym (na przykład
pytanie – odpowiedź).
Saussure, zainspirowany pomysłami Williama Dwighta Whitney’a (który
uznał język za instytucję społeczną) oraz Emile’a Durkheima (twierdzącego,
że jednostka nie tworzy sama języka stosowanego przez siebie, a jedynie –
w ramach procesu socjalizacji – przyswaja go sobie w kształcie norm językowych obowiązujących w zastanej grupie społecznej), oddzielił od pojęcia „język”
(langue) pojęcie szersze – „mowa” (language). Jednocześnie określił język jako
„ogół niezbędnych konwencji przyjętych przez grupę społeczną, aby jednostki
mogły z tej zdolności [mowy – J.M.] korzystać” (Jakobson 2009: 51). Oznacza to, że de Saussure dokonał wyodrębnienia z mowy „języka” (langue) jako
jej części społecznej, po czym dokonał kolejnego rozróżnienia i przeciwstawił
mu mówienie (parole), to znaczy indywidualne podejście do posługiwania się
mową. Jakobson – jego późniejszy adwersarz – zauważa jednak, że para ta jest
względem siebie w opozycji logicznej, wartości potencjalnej i urzeczywistnienia. W języku (langue) są dostępne pewne wzorce (pattern), które my mówiąc
(parole) powołujemy do istnienia i w ten sposób manifestujemy pewnego rodzaju
jednostkową jakość. Zdaniem autora polemiki z de Saussure’m, autor Kursu
językoznawstwa ogólnego uznaje język za kolektywny, a sama praktyka mówienia
istnieje dzięki zespołowi kolektywnych wartości, który pozwala jednostce na
rozumienie i bycie rozumianą (Jakobson 2009: 53). Jakobson zwraca uwagę de
Saussure’owi na to, że prócz społecznego rozumienia pojęcia języka, które tenże
forsował, można odwrócić sytuację i spojrzeć nań z perspektywy jednostki.
Wedle paryskiego profesora bowiem jedynie osoba uczestnicząca w dialogu
jako mówiąca, posiada przymiot aktywności, natomiast słuchacz pełni jedynie
rolę pasywną. Zdaje się, że de Saussure tym samym identyfikuje mówienie
z działaniem. Przeciwny temu poglądowi jest nie tylko Jakobson, lecz również
uczeń wielkiego lingwisty, Albert Sechehaye, który pisze o tym, iż pewnego
rodzaju aktywność podejmuje także słuchający (Sechehaye 2009: 54). Mowa tu
o analizie i interpretacji.
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Zakładając ciągłość wymienialności ról w rozmowie, de Saussure odnotowuje, że mówienie jest zawsze pod władzą jednostki, jakoby zapominając, że sam
twierdził, iż „akt taki wymaga co najmniej dwóch osób” (Jakobson 2009: 55).
Jest więc mówienie czymś jednocześnie indywidualnym i międzyludzkim, co ma
wedle Jakobsona przypominać bardziej ślub czy pojedynek.
Powiada się zatem o słowie, które jest zawsze czymś międzyludzkim,
czymś co niesie Prawdę i stwarza nowe. Streszczenie dotychczasowych rozważań i antycypację kolejnych znajduje się u Hansa Georga Gadamera, który
pisze, że
niedościgłym wzorem sztuki przełamywania skostniałych schematów pojęciowych
jest dialog platoński i prowadzenie rozmowy przez platońskiego Sokratesa. Przełamywane są tu normatywne schematy pojęciowe, uchodzące za oczywiste, w których świetle rzeczywistość w obliczu siły traci moc obowiązującą. Oparta na takiej
rozmowie perspektywa pozwala nam na nowo zrozumieć samych siebie, na nowo
dostrzec właściwą treść normatywnych pojęć, z których pomocą tworzymy moralno-polityczną interpretację samych siebie – a więc pozwala nam wejść na drogę myśli
filozoficznej. […] Ideałem języka filozoficznego nie jest maksymalne oderwanie jednoznacznej nomenklatury od żywego języka, lecz związanie myślenia pojęciowego
na powrót z językiem i całością obecnej w nim prawdy. Kamieniem probierczym
filozofii – i tylko filozofii – jest rzeczywiście mówienie lub rozmowa i nic więcej
(Gadamer 1979: 105-106).

Wszystko to, tworzy zaplecze dla twórczego posługiwania się słowem na
co dzień, w kontaktach interpersonalnych. Jest to również podstawa, na której
powstać mogła m.in. filozofia spotkania – koncepcja natury etycznej, podniesiona do pewnej rangi za sprawą dzieł takich myślicieli jak Martin Buber,
Emmanuel Levinas czy Józef Tischner. W toku wywodu nie będzie się jednak
poruszać zagadnień związanych z filozofią dialogu, lecz z dziełem, a mówiąc
ściślej – z dziełem literackim, które opiera się o szeroko rozumiane użycie słów.

Filozofia jako literatura. Literatura jako filozofia
Filozofia jest sprzężona z literaturą do tego stopnia, że ma się do czynienia nie
tylko z literaturą filozoficzną, lecz także z filozofią literatury jako subdyscypliną
filozoficzną. Według wczesnych romantyków niemieckich:
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filozofia miała być innym imieniem poezji. Oznacza to coś więcej niż prostą kontaminację porządków filozofii i literatury; sztuka miała stanowić organon myśli
krytyczno spekulatywnej, a sama filozofia miała stać się dziełem sztuki. Idea piękna
w powstałej w ten sposób estetyce transcendentalnej była przeżyciem estetycznym
przeniesionym na poziom refleksji filozoficznej (Bartkowiak 2014: 113).

Kłóci się to z pierwotną intuicją dotyczącą literatury, którą Platon, ustami
Sokratesa ogłosił w Fajdrosie:
[…] Jeden potrafi płodzić to, co do sztuki należy, a drugi potrafi ocenić, na co się to
może przydać i w czym zaszkodzić tym, którzy się zechcą daną sztuką posługiwać.
Tak też i teraz: Ty jesteś ojcem liter, zatem przez dobre serce dla nich przypisałeś im
wartość wprost przeciwną tej, którą one posiadają naprawdę. Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie
ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze
znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza, z siebie samego. Więc to nie
jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na przypominanie sobie. Uczniom swoim
dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiędą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie się im zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą
umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno; to będą mędrcy z pozoru, a nie
ludzie mądrzy naprawdę (Platon 2005: 478).

W innym znowu miejscu, na kartach Państwa, Platon postuluje „żeby
w żaden sposób nie przyjmować w państwie tej poezji, która naśladuje” świat
widzialny (Platon 1997: 308). Jest on bowiem jedynie marnym odbiciem
odwiecznych idei, a literatura, która go naśladuje jest niejako odbiciem odbicia, to znaczy. nurza się w błędzie w dwójnasób.
Platon dyskredytując poetów buduje zarazem obraz mędrca; filozof jest bowiem całkowitym przeciwieństwem poety. Należy do elity, podczas gdy poeta jest człowiekiem
znajdującym posłuch u ludu (jest więc demokratyczny, albo złośliwie rzecz ujmując,
populistyczny), jest mężny i opanowany, podczas gdy poeta odwołuje się do niskich
emocji, filozof obcuje z Prawdą (a przynajmniej stara się do niej dotrzeć), gdy tymczasem poeta zadowala się zaledwie mirażem rzeczywistości (Bartkowiak 2014: 9).

Pytanie jednak czy Grek nie przeczył poniekąd samemu sobie. Odszedł
bowiem od tradycji swego nauczyciela, o którym wie się, że nie zostawił po
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sobie żadnego dzieła pisanego, a zaczął pisać listy i dialogi, które są fundamentem również dzisiejszej myśli Zachodu. Wszak nie poznaje się jego myśli
z przekazów ustnych, ale dlatego właśnie, że był ją zapisał i to w sposób iście
mistrzowski (Bartkowiak 2014: 8).
Już u zarania swoich dziejów ma więc filozofia wszczepiony gen literatury.
Platon był wielkim stylistą, wielkim artystą słowa pisanego, chociaż jednocześnie i zajadłym jego krytykiem. Niepokoje filozofa dotyczące podziału ludzi
na odkrywających prawdziwą mądrość i tych, którzy są jedynie oczytanymi,
zniosła cała tradycja piśmiennictwa filozoficznego. Uznaje się bowiem, że
w książkach zapisana jest wiedza i doświadczenie czytania jest równie ważne,
co dialog z Sokratesem, gdzieś w cieniu Akropolu. To często – szczególnie
teraz, po ponad dwóch i pół tysiąca lat – jedyna możliwość, aby wejść z nim
w konwersację, a metody analizy tekstu (takie jak hermeneutyka, fenomenologia, dekonstrukcja czy psychoanaliza) to jednocześnie sposoby prowadzenia
rozmowy, w których znowuż, jak zauważyli de Saussure, Jakobson i inni, dwie
strony są aktywnymi jej uczestnikami.
„Dzisiaj można oddzielić suchy i rządzący się jasnymi regułami styl
filozofii analitycznej i rozwichrzony, pełen zupełnej dowolności styl filozofii
kontynentalnej” (Bartkowiak 2014: 135), jednak nie ulega wątpliwości, że
jeden człowiek dąży do ścisłości wypowiadając się w sposób jednoznaczny
i lakoniczny, natomiast drugi – wręcz przeciwnie – buduje iście barokowe
metafory, chcąc jak najlepiej trafić do swego odbiorcy. Dlatego też filozofowie, często zamknięci jedynie w salach wykładowych, pragną przemawiać
na kartach książek i czasopism, których dostępność jest o wiele większa niż
mury uniwersytetu. Pragną podzielić się swoją drogą do Prawdy i zaprosić do
podążania ku niej wraz z nimi. Dlatego też Prawda ma być tam, gdzie międzyludzkie – w dyskursie dwóch lub większej ilości intuicji. Czasami te intuicje
przekazuje również książka fabularna. Milan Kundera pisze nawet, że
wszystkie wielkie tematy egzystencjalne, jakie w Byciu i czasie porusza Heidegger, przekonany, iż dotychczasowa filozofia europejska je zarzuciła, zostały odsłonięte, ujawnione, oświetlone przez cztery wieki powieści europejskiej. Powieść odkryła na swój
sposób, wiedziona własną logiką, kolejne wymiary egzystencji: wraz z Cervantesem
i jemu współczesnymi zastanawia się nad tym, czym jest przygoda; wraz z Samuelem
Richardsonem zaczyna pytać o to, „co dzieje się wewnątrz” i odsłaniać tajemne życie
uczuć; wraz z Balzakiem odkrywa zakorzenienie człowieka w Historii; wraz z Flaubertem bada terra dotąd incognita uczuć; wraz z Tołstojem poszukuje w ludzkich decyzjach
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i zachowaniach śladów pierwiastka irracjonalnego. Zgłębia czas: nieuchwytną chwilę
przeszłą wraz z Marcelem Proustem; nieuchwytną chwilę teraźniejszą wraz z Jamesem
Joyce’em. Z Tomaszem Mannem bada znaczenie mitów, które, przybyłe z otchłani
dziejów, sterują zdalnie naszymi krokami (Kundera 2015: 11).

Poszukiwanie słowa Prawdy celem wszelkiej twórczości
Heidegger w innym miejscu powiada, że „język jest domem bycia” (Heidegger
2000: 119), a nasze bycie i istnienie zawsze już ma miejsce w jakimś języku.
Należy więc go zbadać odkrywając najgłębsze znaczenia wszelkich słów, tak jak
wcześniej apelował o to Platon, a to ma przybliżyć ludzi do poznania prawdy
o ich istnieniu, a może nawet Prawdy w ogóle. Według innego myśliciela –
Artura Schopenhauera – filozofia i literatura zmierzają wręcz do tego samego
celu, do „rozwiązania zagadki bytu” właśnie (Schopenhauer 2013: 574). Nie
jest więc chybionym mówienie o filozofujących poetach i poetyzujących filozofach. Uwypukla to „przestrzeń nie dość jasno określoną, na pograniczu form
myślenia w jakiejś mierze do siebie podobnych” (Maliszewski 2018: 188),
w których Albert Camus oraz Jean-Paul Sartre są zarówno filozofami, jak
i pisarzami, a Czesław Miłosz i Witold Gombrowicz są tyleż twórcami sztuki,
co myśli filozoficznej (Maliszewski 2018: 189).
Nawiązania do klasycznych doktryn filozoficznych w myślach poszczególnych poetów, zwracanie uwagi na wielopłaszczyznową analizę pewnych
stanów ludzkiego bycia, które są przez nich opisywane, stają się inspiracją dla
wielu współczesnych, również polskich filozofów. Niektórzy z nich budują całą
swoją narrację w oparciu o klasykę literatury światowej, tak jak czyni to na
przykład Piotr Nowak (2013).
Ludwig Wittgenstein na łamach Traktatu logiczno-filozoficznego z całą
mocą stwierdza, że „granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”
(Wittgenstein 2002: 64), lecz aby ten świat poszerzać należy nie tylko uczyć
się innych języków (w znaczeniu zwyczajowym) oraz różnego rodzaju kodów
kulturowych. Świat nasz, Prawda o nim oraz o nas samych, zamyka się w dialogicznej naturze ludzkiej, która zostaje transcendowana w obszar literatury.
Słowo i osobista na nie odpowiedź są nośnikami Prawdy, która nie jest zarezerwowana jedynie dla filozofów bądź poetów. Dzięki twórczości, którą dzielimy
się z innymi, może stać się Prawda udziałem całej, zmierzającej ku niej ludzkości.
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Książka na bookstagramie
i w oczach bookstagramerów
MAGDALENA ŻOCHOWSKA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wprowadzenie
Bookstagram to dość nowy fenomen, który nie doczekał się jeszcze wielu
naukowych opracowań. Od dawna monitoruje się czytelnictwo, zainteresowanie budzą też społeczności fanów i przejawy ich twórczej aktywności.
Na Instagramie przeprowadzono nieliczne badania miłośników książek, na
przykład Ming Zhan, Ruibo Tu i Quin Yu w pracy Understanding readers:
conducting sentiment analysis of Instagram captions (2018) dzielą się wynikami
przeprowadzonej za pomocą specjalnego algorytmu analizy hasztagów dodawanych przez czytelników i emocji, które wyrażają. Powstało także kilka prac
dotyczących samego bookstagrama: artykuł Honoraty Wolnej, #bookstagram
(2018), w którym charakteryzuje ona działalność profili książkowych na przykładzie jednego z nich oraz nawiązuje do działalności bibliotek na Instagramie
czy rozdział autorstwa Barbary Klimek Bookstagramy – zagrożenie czy ratunek
dla czytelnictwa? (2017), która opisuje bookstagramy, ich typy i znaczenie dla
czytelnictwa, wspominając o specyficznym sposobie prezentowania książki
jako atrakcyjnego produktu.
Działalność bookstagramerów nie została jednak jeszcze wystarczająco
zbadana. Barbara Klimek zasygnalizowała, w jaki sposób prezentują oni
książkę, brak jednak szczegółowych informacji na ten temat. Niniejsze rozważania nawiązują poniekąd do zadanego przez nią pytania, na które dotychczas

46

Magdalena Żochowska

nie znaleziono odpowiedzi: „Czy zdjęcia książek (w gruncie rzeczy ich okładek) oddziałują na odbiorców i zachęcają do czytania?” (Klimek 2017: 558).
W centrum zainteresowania obecnych rozważań znajduje się więc przede
wszystkim książka: jak jest prezentowana, jak postrzegają ją bookstagramerzy,
czy sposób jej przedstawiania oddziałuje na czytelników, w szczególności, czy
zwiększa potrzebę jej posiadania. Założono, że największą rolę odgrywa tutaj
prezentacja książki w formie wizualnej, jako że Instagram jest przede wszystkim wirtualnym albumem zdjęć, kolaży i grafik. Analiza ta jest ważna z punktu
widzenia badań czytelnictwa i czytelników, nowych mediów oraz znaczenia
książki we współczesnej kulturze.

Książka i jej czytelnicy
Słownik języka polskiego PWN określa książkę jako „złożone i oprawione
arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach” (Sjp.pwn.pl 2021) lub jako
„pewną liczbę arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do
jakichś zapisów” (Sjp.pwn.pl 2021). Definicja ta określa książkę jako przedmiot materialny, artefakt, nośnik treści, a także treść samą w sobie. Ogranicza
jednak pojęcie wyłącznie do formy drukowanej, co w czasach e-booków czy
audiobooków może być ujęciem niepełnym. W Cambridge Dictionary można
przeczytać, że książka jest między innymi „tekstem pisanym, który może zostać
opublikowany w formie drukowanej bądź elektronicznej [a written text that
can be published in printed or electronic form]” (Dictionary.cambridge.org
2021). Elektroniczna forma książki wciąż jednak budzi kontrowersje. Wydaje
się, że czytelnicy przywiązali się do książki w formie kodeksu. Jak pokazują
wyniki badań Magdaleny Paul i Małgorzaty Kisilowskiej, czytnik e-booków
przez niektórych postrzegany jest wyłącznie jako „gadżet” (Paul & Kisilowska 2016: 29), książka elektroniczna nie stanowi więc obiektu przywiązania
na takim samym poziomie, jak jej wersja papierowa. Jak wynika z raportu
Centrum Cyfrowego, czytnik nie ma tak pozytywnego oddziaływania emocjonalnego (Kisilowska, Paul & Zając 2016: 22). Badania przeprowadzone przez
słoweńskich naukowców pokazały natomiast, że nawet pokolenie nastolatków,
obyte z nowinkami technologicznymi, uważa, że e-booki nie zapewniają osobistego kontaktu z opowieścią i z autorem (Kisilowska, Paul & Zając 2016: 37).
Może to mieć związek z powszechnym obecnie podejściem do książki jako do
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przedmiotu (Shcherbina 2017: 103). Iuliia Shcherbina wysuwa tezę, że współcześnie dyskurs o książce jako o czymś wydanym, co pojawiło się na rynku
wydawniczym, wypiera dyskurs o tekście jako o samym dziele i zawartości
książki (Shcherbina 2017: 103). W tym świetle największe znaczenie przypisuje
się więc książce w formie kodeksu. Poza tym pojawia się tu wątek traktowania
jej jako produktu, wytworu kultury konsumpcyjnej, a więc czegoś, co ma być
sprzedawane i nabywane.
Książka papierowa bywa przez czytelników idealizowana jako artefakt,
„przedmiot troski”, któremu można nadać znaczenie, z którym można nawiązać bliską relację, a nawet „intymną duchową więź” (Grodecka 2015: 64).
Znaczenie książki w kulturze jest bardzo złożone, niemal mityczne. Bywa
idealizowana jako przedmiot sam w sobie. Podejście takie może nosić nawet
znamiona fetyszyzacji:
sentyment przeradza się niekiedy w idealizację zachowań związanych z czytaniem
książek, a niekiedy nawet w ich pewnego rodzaju rytualizację i fetyszyzację. Olbrzymia wartość przypisywana jest wadze i wielkości woluminów, zapachowi i fakturze
papieru. Za ważne czynności będące częścią czytania lub z nią związane uznaje się
m.in. pierwsze otwarcie okładki, czy nawet rozcinanie kartek, wąchanie farby drukarskiej (Kisilowska, Paul & Zając 2016: 101).

Książka nabiera więc wartości jako przedmiot, z którym wiążą się doznania natury fizycznej, odbierana jest zmysłami. Ważny jest sam z nią kontakt,
niezależnie od emocji i przeżyć wywoływanych przez tekst kultury.

Książka, Instagram i instagramizm
Książka stanowi centrum fenomenu bookstagrama. Słowo „bookstagram”
może oznaczać pojedynczy profil książkowy bądź całą społeczność, pewną
wirtualną przestrzeń przywłaszczoną przez miłośników czytania, którzy
wykorzystują aplikację Instagram w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami, opiniami i recenzjami książek oraz do wymiany poglądów z innymi.
Do oznaczenia postów książkowych używany jest hasztag #bookstagram,
a w Polsce także #bookstagrampl lub #polskibookstagram. Jak pisze Honorata Wolna, „#bookstagram to społeczność, którą łączy zamiłowanie nie tylko
do czytania, ale do książek w ogóle, w tym również do ich fotografowania”
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(Wolna 2018: 2). Zależnie od tego, która z tych pasji ma dla twórcy większe
znaczenie, bookstagram może być więc miejscem inspiracji estetycznej, jak
i czytelniczej. Fenomen ten wpisuje się w szersze zjawisko aktywizacji czytelników, które nastąpiło wraz z rozwojem sieci Web 2.0: sieci tworzonej przede
wszystkim przez użytkowników (Wigand, Benjamin & Birkland 2008: 2). Nie
są oni jedynie biernymi odbiorcami treści, lecz aktywnie włączają się w dyskusję o dziełach kultury, mając realny wpływ na autorów i na rynek książki.
Platforma, na której narodziło się zjawisko bookstagrama, Instagram, to
jedno z najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych. Instagram
powstał w 2010 roku jako darmowa aplikacja internetowa, przeznaczona do
dzielenia się zdjęciami (Ting, Poh Ming, de Run & Yin Choo 2015: 16).
W 2012 roku został przejęty przez Facebooka, co przyczyniło się do szybkiego
wzrostu zainteresowania aplikacją (Lipschultz 2018: 11). Pod koniec 2020
roku korzystało z niej około miliarda użytkowników na całym świecie (Enberg
2020: par. 1). W kwietniu 2021 roku, ponad sześćdziesiąt dwa procent z nich
stanowili użytkownicy w wieku od osiemnastu do dwudziestu czterech lat
(Statista.com 2021). W Polsce w styczniu 2020 roku konto na Instagramie
posiadało ponad siedem milionów internautów (Kuchta-Nykiel 2020: par.
21). Obecnie aplikacja umożliwia użytkownikom między innymi dodawanie zdjęć, albumów i krótkich filmów, które tworzą na profilu (publicznym
lub prywatnym) układ zwany feedem (angielskie: feed). Instagram pozwala
manipulować zdjęciami (Ting, Poh Ming, de Run & Yin Choo 2015: 17) za
pomocą różnych filtrów i efektów (tworzonych także przez użytkowników).
Jest przede wszystkim medium wizualnym, zawierającym fotograficzne reprezentacje świata (Hjorth & Pink 2014: 43).
Wizualność medium wiąże się z estetyzacją instagramowych fotografii. By
zdobyć obserwujących, twórcy próbują uwieść ich zdjęciami, które przekazują
pewien nastrój i emocje. Lev Manovich, po przeanalizowaniu profili i fotografii, wyróżnił związany z platformą nowy rodzaj zdjęć: zaaranżowane (designed
photos; Manovich 2017: 42). Stylizuje się je w celu osiągnięcia konkretnego
efektu, łącząc cechy charakterystyczne dla współczesnej fotografii i grafiki.
Fotografie takie reprezentują konkretne style życia i często wykorzystywane
są konsekwentnie w celu stworzenia spójnego, estetycznego feedu. Wiążą się
z instagramizmem (Instagramism), który kładzie nacisk na nastrój i atmosferę
zdjęcia, nie na jego reprezentatywność czy emocjonalność (Manovich 2017:
58; 67; 115; 117; 119). W ich kontekście Manovich mówi o „społeczeństwie
estetycznym [aesthetic society]” (Manovich 2017: 117). Jest to:
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społeczeństwo estetycznie wyrafinowanych dóbr i usług konsumenckich […]. W takim
społeczeństwie produkcja i prezentacja pięknych obrazów […] znajduje się w centrum
ekonomicznego i społecznego funkcjonowania. Zamiast być domeną sztuki, estetyka
staje się główną cechą dóbr i usług konsumenckich (Manovich 2017: 117)1.

Jego zdaniem, obecnie, między innymi dzięki Instagramowi, „starannie
skonstruowane, estetyczne style życia [carefully constructed aesthetic lifestyles]”
(Manovich 2017: 118) są dostępne dla każdego i napędzają gospodarkę (Manovich 2017: 118). Estetyka, jak u Wolfganga Welscha, rozumiana jest tutaj nie
jako wąska dyscyplina, a „doznawanie i postrzeganie” (Welsch 2005: 114)
rzeczywistości. Welsch pisał:
[ż]yjemy dzisiaj w okresie niesłychanej estetyzacji realnego świata. Wszędzie widać
upiększanie i styling […]. [E]konomia czerpie ogromne zyski z nowej tendencji konsumentów, którym w istocie nie chodzi o nabycie artykułu, lecz o wkupienie się za
jego pośrednictwem w estetyczny lifestyle (Welsch 2005: 114).

Działalność bookstagramerów wpisuje się więc w narracje społeczeństwa estetycznego i konsumpcyjnego. Książka staje się symbolem stylu życia,
prezentowanego w sposób estetyczny. Jest więc przede wszystkim dobrem
konsumenckim, które można nabyć, by również produkować i dzielić się jego
zdjęciami, uważanymi za piękne.
Działalność instagramowych fotografów nie jest jednak wyłącznie związana z kapitalizmem – może służyć tworzeniu znaczących i satysfakcjonujących
emocjonalnie doświadczeń, poznaniu ludzi o podobnym spojrzeniu na świat,
utrzymaniu relacji z innymi i zyskaniu społecznego prestiżu (Manovich 2017:
117). W wypadku bookstagramerów, to także sposób na zapamiętanie danej
książki, stworzenie własnej, internetowej biblioteczki (bookstagram przejmuje
tu rolę portali, takich jak Goodreads.com czy Lubimyczytac.pl).

1

Przekład własny za: „the society of aesthetically sophisticated consumer goods and
services […]. In such society, production and presentation of beautiful images […] is
central for its economic and social functioning. Rather than being a property of art,
aesthetic is the key property of commercial goods and services”.
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Przedstawienia książki na bookstagramie
Bookstagramowe prezentacje książki mają przede wszystkim dwa źródła.
Pierwszym z nich jest kreatywność czytelników: potrzeba dzielenia się wrażeniami, dyskusji o treści książki. Drugie wiąże się z aspektem estetycznym
i marketingowym, z promowaniem książki jako gadżetu, elementu estetycznego stylu życia, który wpisuje się w narracje społeczeństwa konsumpcyjnego. Ten aspekt marketingowy jest niejako zakodowany w samej aplikacji:
wizualnej, chętnie wykorzystywanej przez firmy i influencerów w celu sprzedaży produktów (co, od kiedy na Instagramie można prowadzić sprzedaż
bezpośrednią, jest jeszcze bardziej widoczne).
Po pierwsze więc, prowadzenie bookstagramowego profilu pozwala na
wyrażenie emocji i przemyśleń wywołanych przez lekturę. Sfotografowanie
czytanej książki jest tego pierwszym przejawem. Na bookstagramowych zdjęciach na pierwszym planie znajduje się zazwyczaj książka. Wiele fotografii
nawiązuje do jej treści bądź okładki w sposób, który wyraża emocje związane
z jej odbiorem (na przykład selfie z książką, na którym mimika twarzy twórcy
pozwala domyślać się jego opinii o lekturze). Poza tym przeszukując zbiór
postów oznaczonych hasztagiem #bookstagram, można znaleźć wiele fotografii prezentujących książkę w sposób kreatywny. Książka (przedmiot bądź
jej treść) staje się inspiracją do twórczej, artystycznej aktywności czytelnika.
Powstają więc różnego rodzaju przykłady sztuki nowych mediów (fotomontaże, grafiki), przygotowywane są charakteryzacje i makijaże, pozwalające
wczuć się w rolę bohatera lub dopasować wizualnie do książki.
Ostatnia z wymienionych aktywności oraz sam fakt fotografowania
książek sprawiają, że rośnie rola okładki. Pojawia się tu aspekt komercyjny
bookstagramowego przedstawienia tego artefaktu. Jeśli dana powieść jest
prezentowana w sposób interesujący, a także pobudza potrzebę tworzenia,
dodania posta i nawiązania dyskusji, jest chętniej kupowana przez kolejnych
czytelników. Celem nabycia książki może być tutaj zarówno chęć ustawienia jej na półce (posiadanie własnych bibliotek wciąż postrzegane jest jako
symbol statusu; Kisilowska, Paul & Zając 2017: 107), jak i przeczytania
oraz doświadczenia podobnych emocji. Na bookstagramie działa więc wiele
wydawnictw, które z pomocą bookstagramerów promują i sprzedają swoje
produkty. Rola okładki ma tu niebagatelne znaczenie, to ona przecież zajmuje
ważne miejsce na zdjęciu. Tradycyjnie okładka ma za zadanie książkę sprzedać oraz wywołać w wyobraźni przyszłego czytelnika pewne obrazy i uczucia
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(Darling 2019: 22), które są przekazywane dalej, przedstawiane na fotografiach. Zdaniem Klimek, „Instagram pozwolił na prezentację lektur od ich
wizualnej strony, wbrew powiedzeniu »nie oceniaj książki po okładce«” (Klimek 2017: 516). Tym, co przyciąga uwagę, jest estetyczna oprawa graficzna
oraz pasująca aranżacja, podczas gdy tekst (opinię o książce) otrzymujemy
dopiero po jego rozwinięciu lub kliknięciu w post. Potencjał inspirowania
czytelników ma więc nie tylko treść powieści, do której może nawiązywać
fotografia, ale też sam egzemplarz i okładka.
Sposób przedstawiania książek przez bookstagramerów wpływa z kolei
na sposób projektowania okładek (Rahim 2019: par. 9). Estetycznie
zaprojektowana i aktywnie promowana książka może stać się bestsellerem.
Dobrym przykładem jest tu powieść młodzieżowa z gatunku fantastyki
Niewidzialne życie Addie LaRue Victorii E. Schwab, której premiera w USA
miała miejsce 6 października 2020 roku (Tor.com 2020: par. 4), a w Polsce 24 lutego 2021 roku (Weneedya.pl 2021). Powieść przez sześć tygodni
znajdowała się na liście bestsellerów New York Timesa, zajmując miejsca
od czwartego do trzynastego (Nytimes 2020). Wyróżnia się ona (zarówno
w wydaniu zagranicznym od Titan Books, jak i polskim od WeNeedYa)
okładką ze wzorem w niebieskie kwiaty i barwionymi na niebiesko brzegami
stron. Autorzy zdjęć oznaczonych hasztagiem #niewidzialneżycieaddielarue
(łącznie tysiąc sto trzydzieści cztery zdjęcia; stan na dzień 17.07.2021)
inspirują się estetyką książki, próbując na przykład odtwarzać za pomocą
programów graficznych wzór z okładki. Pojawiają się też fotografie utrzymane w kolorystyce książki oraz charakteryzacje upodabniające czytelników
do tytułowej Addie. Wygląd książki stał się też elementem wielu bookstagramowych recenzji książki (elementem nietypowym dla recenzji rozumianej
jako gatunek dziennikarski).
Książka postrzegana jest więc jako przedmiot estetyczny, który podlega
idealizacji. Przedstawiana bywa często w otoczeniu różnych przedmiotów
uznawanych za równie piękne, tworzące pewien nastrój (kwiaty, kubki z kawą,
sezonowe dekoracje), jako część przemyślanych i zaaranżowanych kompozycji – są to więc zdjęcia zaaranżowane. Nastrój, który jest tworzony, wpisuje
się w nurt instagramizmu, a także odzwierciedla poczucie estetyki twórcy.
Może również nawiązywać do istniejących już sposobów i stylów prezentacji,
które narodziły się w mediach społecznościowych, między innymi cottagecore (naturalne kolory, zdjęcia robione na zewnątrz, w przestrzeni wiejskiej;
Aesthetics.fandom.com 2021 a: par. 6-8) lub Dark Academia (ciemne kolory,
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mocny kontrast, przyciemnione wnętrza i stare księgi; Aesthetics.fandom.
com 2021 b: par. 1, 18). Zdjęcia utrzymane jednym z opisanych stylów mają
wywołać określony nastrój i emocje, na przykład wrażenie bezpieczeństwa
czy poczucie nostalgii. W tych oraz innych sposobach przedstawień, książka
staje się poniekąd rekwizytem, gadżetem charakterystycznym dla danej grupy,
który jest dopasowany kolorystycznie i tematycznie do innych elementów
fotografii. Jest symbolem stylu życia, zazwyczaj o pozytywnym wydźwięku,
na przykład symbolem relaksu (zdjęcia książki na pościeli, w fotelu, przy
kawie). Może być także dekoracją bądź akcesorium (przedstawienia książki
w zestawieniu ze strojem: obszerny sweter, sukienka i tym podobne).
Na podstawie powyższych obserwacji wyróżnić można dwa rodzaje
przedstawień książki na bookstagramie (rozróżnienie powierzchowne i nieostre):
(1) książka będąca główną, widoczną inspiracją do wykonania zdjęcia,
do której dopasowywane są inne jego elementy. Nawiązują one do treści bądź
do okładki i są wyrazem kreatywnego podejścia do lektury i jej prezentacji;
(2) książka będąca elementem „feedów estetycznych”, w których nacisk
położony jest na twórcę, jego postrzeganie piękna oraz na wybrany sposób
autoprezentacji, pokazania własnego, estetyzowanego stylu życia. Książka
stanowi tu element spójnej narracji, a styl instagramizmu oraz internetowe
trendy estetyczne są wyjątkowo widoczne.
W obu wypadkach w centrum zdjęcia znajduje się książka, a często
także twórca ją prezentujący.

Książka w oczach bookstagramerów – wyniki badań
Aby potwierdzić niektóre z poczynionych obserwacji, przeprowadzono
wśród bookstagramerów badanie ilościowe z wykorzystaniem pięciostopniowej skali Likerta. Stwierdzenia dotyczyły zagadnień książki, recenzji i czytania. Ankietę utworzono za pomocą formularza Google i udostępniono
na jednym z bookstagramowych profili. Badanie trwało od 18 maja do 1
czerwca 2021 roku. Udział wzięło w nim łącznie sto trzydzieści siedem
użytkowników. Spośród nich usunięto odpowiedzi osób, które przy pytaniu
filtrującym: „czy prowadzisz konto na bookstagramie?” zaznaczyły odpowiedź „nie” (dwadzieścia). Było to jedyne kryterium, na podstawie którego
utworzono grupę badanych. Dobór był więc przypadkowy, gdyż udział
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w ankiecie wzięły osoby, do których dotarła wiadomość o niej i które zdecydowały się ją wypełnić. Jednocześnie zastosowano metodę kuli śnieżnej,
gdyż badani przekazywali informację dalej, udostępniając post na swoich
profilach. Poniżej omówiono wyniki opracowane na podstawie odpowiedzi
osób, które w pytaniu filtrującym zaznaczyły odpowiedzi „tak” (sto siedem)
i „prowadziłem/prowadziłam w przeszłości [konto na bookstagramie]”
(dziesięć) – łącznie sto siedemnaście ankietowanych.
Próba badawcza to w przeważającej większości kobiety (93,2%). Niewielka reprezentacja mężczyzn wiąże się z ich niskim odsetkiem w kręgach
bookstagrama. Może to wynikać z wielu różnych przyczyn. Według badania
Biblioteki Narodowej z 2017 roku kobiety są bardziej aktywnymi czytelniczkami niż mężczyźni (34% mężczyzn i 47% kobiet przeczytało w 2017
roku przynajmniej jedną książkę; Koryś, Michalak, Zasacka & Chymkowski
2018: 13-14) i czytają przede wszystkim dla relaksu, podczas gdy mężczyźni
najczęściej interesują się bardziej bieżącymi wydarzeniami (Koryś, Michalak, Zasacka & Chymkowski 2018: 24-25).
Jeśli chodzi o wiek, w próbie badawczej 18,8% osób stanowili nastolatkowie do osiemnastego roku życia, 45,3% – osoby w wieku od osiemnastu
do dwudziestu sześciu lat, 29,1% – osoby w wieku od dwudziestu siedmiu
do trzydziestu pięciu lat, 6% – osoby w wieku od trzydziestu pięciu do czterdziestu trzech lat i 0,9% osoby w wieku powyżej czterdziestego trzeciego
roku życia. Jest to spójne z danymi dotyczącymi użytkowników Instagrama:
jak wspominano, w kwietniu 2021 roku niemal 63% z nich stanowili użytkownicy w wieku od osiemnastu do trzydziestu czterech lat. Dane dotyczące
wykształcenia osób, które znalazły się w próbie badawczej, przedstawiają się
następująco: 14,5% ma wykształcenie podstawowe, 5,1% – gimnazjalne,
29,9% – średnie i 49,6% – wyższe. Jedna osoba zadeklarowała posiadanie
wykształcenia zasadniczego zawodowego. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, 27,4% próby to osoby zamieszkałe na wsi, 19,7% – w mieście do pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, 13,7% – w mieście od pięćdziesięciu do stu
pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, 17,1% – w mieście od stu pięćdziesięciu
do pięciuset tysięcy mieszkańców i 22,2% – w mieście powyżej pięciuset
tysięcy mieszkańców.
Badani reagowali na podane stwierdzenia, zaznaczając jedną z pięciu
cyfr, które odpowiadały następującym odpowiedziom: liczba jeden odpowiadała odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, dwa – raczej się nie zgadzam,
trzy – nie mam zdania, cztery – raczej się zgadzam, pięć – zdecydowanie

53

54

Magdalena Żochowska

się zgadzam. Na podstawie tej skali obliczono średnie odpowiedzi, które
można także opisać słownie, zgodnie z przydzielonymi poszczególnym liczbom stwierdzeniami.
Pierwsze stwierdzenie brzmiało: „wolę posiadać książkę niż ją wypożyczyć”. Według badania Biblioteki Narodowej z 2020 roku, głównym źródłem książek drukowanych wskazywanym przez 45% ankietowanych jest
zakup (Biblioteka Narodowa 2020: 12). Działalność wydawnictw i popularność nowości wydawniczych na bookstagramie to jeden z czynników, które
mogą wywoływać potrzebę zakupu własnego egzemplarza. Stwierdzenie
miało na celu sprawdzenie, czy faktycznie posiadanie książki, nie tylko jej
przeczytanie, jest dla bookstagramerów ważne. Jak widać w tabeli 1., niemal połowa badanych zaznaczyła odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”,
a jedna czwarta – „raczej się zgadzam”. Średnia waga punktowa odpowiedzi
wynosi 4, a więc ankietowani raczej wolą posiadać własną książkę niż ją
wypożyczyć. Książka traktowana jest więc przez czytelników jako przedmiot kolekcjonerski.
zdecydowanie

raczej się nie

nie zgadzam się

zgadzam

5,1%

10,3%

nie mam zdania
11,1%

raczej się

zdecydowanie się

zgadzam

zgadzam

26,5%

47%

Tabela 1. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu „wolę posiadać książkę niż ją wypożyczyć”. Źródło: opracowanie własne.

Kolejne stwierdzenie brzmiało: „jestem przywiązany/przywiązana do
książek, które posiadam”. Badano więc emocjonalny stosunek do książek jako
przedmiotów oraz jako nośników tekstów kultury. Co więcej, pytanie dotyczyło posiadanych książek, znajdujących się w biblioteczce czytelnika. Tutaj
odpowiedzi były jeszcze bardziej pozytywne, nikt też nie zaznaczył odpowiedzi
„zdecydowanie nie zgadzam się”. Średnia wszystkich odpowiedzi wynosi 4,5.
Czytelnicy traktują swoje książki jako przedmioty cenne, o wartości sentymentalnej, „przedmioty troski”.
zdecydowanie

raczej się nie

nie zgadzam się

zgadzam

0%

4,3%

nie mam zdania
5,1%

raczej się

zdecydowanie się

zgadzam

zgadzam

29,9%

60,7%

Tabela 2. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu „jestem przywiązany/przywiązana do
książek, które posiadam”. Źródło: opracowanie własne.
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Z mniejszym zdecydowaniem odniesiono się do stwierdzenia „gdy
kupuję książkę, ważny jest dla mnie jej wygląd”. Odpowiedzi pokazały, jak
duże znaczenie dla czytelników-konsumentów ma estetyka książki. Najczęściej
zaznaczano odpowiedź „raczej się zgadzam”, a średnia wyniosła 3,6. Wydaje się
więc, że wygląd i estetyka książki ma dla czytelników znaczenie, ale nie są one
najważniejsze. Można przypuszczać, że wciąż największe znaczenie ma treść.
zdecydowanie

raczej się nie

nie zgadzam się

zgadzam

2,6%

9,4%

nie mam zdania
27,4%

raczej się

zdecydowanie się

zgadzam

zgadzam

43,6%

17,7%

Tabela 3. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu „gdy kupuję książkę, ważny jest dla
mnie jej wygląd”. Źródło: opracowanie własne.

Następnie badani odnieśli się do stwierdzenia: „w swoich opiniach wspominam o wizualnej stronie książek, które przeczytałem/przeczytałam”. Sprawdzono więc, jak powszechną praktyką jest ocenianie wyglądu prezentowanych
książek w bookstagramowych recenzjach. Badani w większości udzielali mniej
zdecydowanych odpowiedzi, a niemal jedna czwarta nie potrafiła określić swojego podejścia do tej praktyki. Widać jednak, że 38,5% ankietowanych pisze
na bookstagramie o swoich doświadczeniach wizualnych związanych z książką.
Średnia punktowa odpowiedzi wyniosła tutaj 3.
zdecydowanie
nie zgadzam się

raczej się nie
zgadzam

nie mam zdania

raczej się
zgadzam

zdecydowanie się
zgadzam

12,8%

25,6%

23,1%

23,1%

15,4%

Tabela 4. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu „w swoich opiniach wspominam o wizualnej stronie książek, które przeczytałem/przeczytałam”. Źródło: opracowanie własne.

Kolejne założenie brzmiało: „na bookstagramie bardziej inspirują mnie
zdjęcia niż recenzje książek”. Badano więc różnicę między siłą oddziaływania
obrazu a tekstu w medium wizualnym, w którym to właśnie obraz zwraca
uwagę odbiorcy. W tym wypadku najczęściej odpowiadano „raczej się nie
zgadzam”. Pozytywnie do stwierdzenia odniosło się 30,8% ankietowanych,
a ponad jedna czwarta nie potrafiła określić, co inspiruje ich bardziej. Średnia
punktów wyniosła 2,9, widać więc subtelną przewagę odpowiedzi negatywnych. Wydaje się, że wielu bookstagramerów czyta opinie i recenzje o książkach i to one mają dla nich większą wartość, bardziej inspirują do przeczytania
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danej książki. Miłośnicy tekstu wykorzystują więc medium wizualne w sposób,
który współgra z ich zainteresowaniami, czyli czytaniem.
zdecydowanie

raczej się nie

nie zgadzam się

zgadzam

13,7%

29,1%

nie mam zdania
26,5%

raczej się

zdecydowanie się

zgadzam

zgadzam

15,4%

15,4%

Tabela 5. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu „na bookstagramie bardziej inspirują
mnie zdjęcia niż recenzje książek”. Źródło: opracowanie własne.

Kolejne stwierdzenie stanowiło poniekąd odwrotność poprzedniego
i odnosiło się do preferencji samych bookstagramerów: „wolę pisać o książkach
niż je fotografować”. Tym razem sprawdzano więc, która z czynności związanych z prowadzeniem bookstagrama jest bardziej interesująca. Wiąże się to
z tematyką książki, gdyż pokazuje, co ma dla bookstagramerów większe znacznie: wyrażenie opinii i dyskusja o tekście kultury czy zaprezentowanie książki
jako przedmiotu w estetyczny sposób. Najpopularniejszą odpowiedzią było
tutaj „zdecydowanie się zgadzam”, a średnia punktowa odpowiedzi wyniosła
3,4. Wydaje się więc, że czytelnicy wolą o książkach pisać, a więc wyrażać
przeżycia związane z książką rozumianą jako tekst kultury. Duży odsetek
osób niezdecydowanych oraz ponad jedna czwarta odpowiedzi negatywnych
świadczy jednak o tym, że dla wielu użytkowników Instagrama dzielenie się
opiniami o tekście nie jest najważniejsze. Profil bookstagramowy jest więc
zapewne połączeniem dwóch rzeczy, które czytelnicy lubią robić.
zdecydowanie

raczej się nie

nie zgadzam się

zgadzam

9,4%

18,8%

nie mam zdania
26,5%

raczej się

zdecydowanie się

zgadzam

zgadzam

14,5%

30,8%

Tabela 6. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu „wolę pisać o książkach niż je fotografować”. Źródło: opracowanie własne.

Ostatnie założenie dotyczyło oddziaływania bookstagrama na zachowania
konsumenckie, na zmianę częstotliwości robienia zakupów książkowych przez
czytelników (lub jej brak). Sformułowanie, którego użyto, brzmiało: „od kiedy
posiadam bookstagrama, częściej kupuję książki i książkowe gadżety”. Niemal
38% osób zdecydowanie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Średnia wyniosła 3,7 punktów. Założenie bookstagrama wpłynęło więc na częstotliwość
kupowania książek i książkowych gadżetów. Widać, że podejmowane przez
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wydawnictwa działania marketingowe reklamujące książki na platformie, są
skuteczne. Bycie częścią bookstagramowej społeczności sprawia, że czytelnicy
postrzegają książkę jako przedmiot bardziej pożądany i chętniej ją kupują.
zdecydowanie

raczej się nie

nie zgadzam się

zgadzam

9,4%

12,8%

nie mam zdania
15,4%

raczej się

zdecydowanie się

zgadzam

zgadzam

24,8%

37,6%

Tabela 7. Odpowiedzi badanych przy stwierdzeniu: „od kiedy posiadam bookstagrama,
częściej kupuję książki i książkowe gadżety”. Źródło: opracowanie własne.

Powyższe dane wskazują, że czytelnicy i właściciele bookstagramów traktują książkę jako przedmiot kolekcjonerski, estetyczny i obiekt przywiązania.
Dalsze badania mogłyby pokazać, jaki wpływ na takie podejście ma sam fakt
bycia właścicielem konta książkowego. Posiadanie go ma jednak znaczenie.
Sprawia, że książka jest jeszcze chętniej nabywana. Wizualność medium, fotografie książek i twórcza aktywność związana z produkcją obrazów, mają znaczenie dla czytelników. Fenomen ten oddziałuje jednak nie tylko na wizualne
przedstawienia książek, ale też na ich opisy: recenzja zmienia się i dopasowuje
do medium, w którym jest publikowana. Bookstagramerzy nie traktują jednak
Instagrama jedynie jako medium wizualnego – chętnie dzielą się recenzjami
i recenzje czytają. To, czy ważniejsza jest strona estetyczna, czy językowa
bookstagrama zależy od preferencji czytelników, które są różne bądź nieokreślone. Nie znajduje jednak potwierdzenia teza, że przedstawienia wizualne są
zdecydowanie ważniejsze.

Podsumowanie
Fenomen bookstagrama wpisuje się w zjawisko aktywizacji czytelniczej, związanej z powstaniem i upowszechnieniem się nowych mediów i sieci Web 2.0.
Prowadzenie profilu książkowego umożliwia dzielenie się fotografiami książek
i opiniami o nich. Instagramowe zdjęcia stanowią wyraz emocjonalnego podejścia do lektury. Konieczność przedstawienia swoich doświadczeń związanych
z danym tekstem w sposób artystyczny, który zainteresuje obserwujących dany
profil, skłania twórców do kreatywności i rozwijania swoich talentów. Czytanie
i obcowanie z lekturą staje się bardziej aktywne, nie polega jedynie na biernym
odbiorze tekstu. Z drugiej strony, zdjęcia dopasowują się do dominujących
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w aplikacji przedstawień rzeczywistości w sposób estetyczny, zgodnie z duchem
instagramizmu. Obrazy takie mogą być traktowane jako wytwory społeczeństwa estetycznego i konsumpcyjnego. W tym kontekście książka stanowi jedynie gadżet, symbol pewnego stylu życia i emocji z nią związanych. Wiąże się
z tym marketingowy charakter postów, a więc przedstawienia książki mające
na celu zachęcenie do jej kupna. Zdjęcia zaaranżowane, często spotykane na
profilach bookstagramowych, mogą być dopasowane do estetyki twórcy i traktować książkę jako estetyczny gadżet bądź w sposób twórczy nawiązywać do jej
treści lub okładki, w centrum stawiając daną lekturę.
Dalszych informacji o sposobie prezentowania książek na Instagramie
dostarczyły dane z ankiety przeprowadzonej wśród bookstagramerów. Pokazały one, że książka jest traktowana nie tylko jako przedmiot estetyczny (dla
części czytelników estetyka wydania nie ma nawet dużego znaczenia), ale też
jako przedmiot kolekcjonerski i obiekt przywiązania. Bookstagram nie stanowi wyłącznie miejsca, gdzie twórcy dzielą się i inspirują obrazami. Bardziej
widoczne jest przywiązanie do tekstu, a więc także do opisów książek i do pisania recenzji. Aspekt wizualny przenika jednak do opinii o książkach, w których
można znaleźć informacje nie tylko o treści, ale też o wyglądzie egzemplarza.
Bookstagramowe zdjęcia inspirują do czytania, do fotografowania oraz do
kupowania książki. Wpływa to na aktywizację czytelników oraz na sposób
prowadzenia książkowego marketingu.
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Wprowadzenie: sztuka państwa totalitarnego, realizm socjalistyczny
Autroka niniejszego rozdziału omawia szereg kwestii teoretycznych zawartych
w pracach naukowych poświęconych problemowi przejścia od realizmu socjalistycznego do postmodernizmu (w ujęciu badaczy, takich jak: Tamara Hundorowa,
Boris Groys, Michaił Epsztejn, Vitaly Chernetsky, Marko Pavlyshyn) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących sztuki totalitarnej, a zwłaszcza
literatury socrealizmu (Hans Günther, Andriej Siniawski, Dmytro Naływajko,
Tamara Hundorowa). Odwołanie się do wymienionych analiz jest istotne dla
możliwości pogłębionego badania wzorców literatury późnoradzieckiej. Celem
jest określenie pola badawczego, które umożliwi odczytanie dzieł sowieckiego
piśmiennictwa nieoficjalnego, powstającego w latach 1970-1980 (a nawet już
w latach pięćdziesiątych, jak odnotowują między innymi Michaił Epsztejn i Boris
Groys), ze szczególnym uwzględnieniem tej jego odmiany, która uważana jest za
przejściową między realizmem socjalistycznym a postmodernizmem1.
Omawiając specyfikę tego zwrotu, należy najpierw skierować uwagę
na sztukę państwa totalitarnego oraz właśnie realizmu socjalistycznego. Niemiecki badacz Hans Günther w artykule Państwo totalitarne jako synteza sztuk

1

Literatura konceptualna oraz pisana w stylu „soc-art”.
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(Тоталитарное государство как синтез искусств) wyjaśnia, iż państwa
totalitarne (Trzecia Rzesza, Związek Sowiecki, Włochy faszystowskie) uważane
są za „dzieła sztuki”. Wynika to z „podstawowej tendencji tego typu kultury –
pragnienia do gwałtownej harmonizacji wszystkich dziedzin życia [из основной
тенденции этого типа культуры – из стремления насильственной
гармонизации всех сфер жизни]” (Günther 2000a: 7).
Jak słusznie odnotowuje Günther, wskutek tworzenia „totalitarnej
syntezy sztuk” estetyczna funkcja „[…] traci swoje uprzywilejowane miejsce
w sztuce. A sama sztuka przekształca się w narzędzie estetyzacji rzeczywistości. Granice między sztuką a niesztuką robią się umowne [утрачивает
свое привилегированное положение в искусстве. Да и само искусство
превращается в инструмент эстетизации действительности.
Границы между искусством и неискусством становятся условными]”
(Günther 2000a: 7). Oprócz tego, w państwach totalitarnych odbywają
się „estetyzacja polityki i polityzacja estetyki” (эстетизация политики
и политизация эстетики), które wzajemnie się uzupełniają (widać to na
przykład w awangardzie Włoskiej i Sowieckiej; Günther 2000a: 7).
Skutkami „totalnej estetyzacji społeczeństwa”, podkreśla badacz, są
„teatralizacja i rytualizacja rzeczywistości” (na przykład parady i defilady wojskowe w III Rzeszy i Związku Sowieckim), w której trudno było oddzielić
prawdę od nieprawdy/fikcji. Totalitarne cywilizacje, jak zaznacza Hans Günther,
[…] według zamysłu ich twórców, miały wyglądać jako całkiem nowe, przeobrażone
światy, światy „nowego życia”, zaludnione „nowymi ludźmi”. A ponieważ rzeczywistość była daleka od doskonałości, drapowano ją sztandarami, hasłami, plakatami,
podobiznami i rzeźbami, obramiano ją, jak scenę, kulisami, wzorcowo-pokazowymi
budowlami, palacami, alejami. Wszystko to miało być materialnym swiadectwem
„nowego życia” (Günther 2000a: 7-8)2.

2

Przekład własny za: „Эти цивилизации, по замыслу их создателей, должны
были выглядеть как совершенно новые, преображенные миры, миры »новой
жизни«, населенные »новыми людьми«. А поскольку реальность была далека от
совершенства, ее задрапировали знаменами, лозунгами, плакатами, портретами
и скульптурами, обрамляли, как обрамляют сцену кулисами, образцовопоказательными зданиями, площадями, проспектами. Все это выставлялось как
материальное свидетельство »новой жизни«”.
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Badacz trafnie akcentuje, że zasady tworzenia sztuki państw totalitarnych
opierają się częściowo o koncepcję tak zwanego „synkretycznego dzieła sztuki”
(Gesamtkunstwerk), zaproponowaną przez Richarda Wagnera, a później przyniesioną przez nurty awangardowe początku XX wieku do estetyki państw
totalitarnych. Günther wyjaśnia, że chodzi mianowicie o pragnienie połączenia
sztuki i życia, swoistą „syntezę problemów sztuki z problemami społeczeństwa,
polityki, antropologii i religii [сплетение художественной проблематики
с проблемами общества, политики, антропологии и религии]” (Günther 2000a: 8).
Niemiecki uczony słusznie zaznacza, iż mimo to, że totalitarna kultura
czerpie niektóre pomysły ze sztuki awangardowej, inkorporuje niektóre
chwyty futuryzmu i konsruktywizmu (Rzesza Niemiecka, Związek Sowiecki,
Włochy faszystowkie), odrzuca ona wreszcie dążenia awangardowe, i odbywa
się „[…] zastyganie dynamiki rewolucyjnego awangardyzmu w sztuce
monumentalnej [застывание динамики революционного авангардизма
в монументальном классицизме]” (Günther 2000a: 9)3.
Badacz wyróżnia pięć podstawowych cech totalitarnej estetyki, które
kształtują również społeczeństwo totalitarnego państwa: „superrealizm
(сверхреализм) jako swoista mitologia, monumentalizm, klasycyzm, ludowość
(народность), bohaterstwo (героизм). Wewnętrzny stan tej syntezy sztuk to
wymuszona harmonia (насильственная гармония), zewnętrzny jej przejaw to agresywne bohaterstwo (героика) [сверхреализм, монументализм,
классицизм, народность и героизм. По внутреннему состоянию этот
синтез искусств – насильственная гармония, по внешнему проявлению –
агрессивная героика]” – wyjaśnia Günther (Günther 2000a: 14).
W innym artykule Awangarda artystyczna i realizm socjalistyczny
(Художественный авангард и социалистический реализм) Hans Günther
polemizuje ze znanym historykiem sztuki Borisem Groysem odnośnie tego,
że, jak ujmuje to Günther, „[…] kultura stalinowska wydaje mu [Groysowi –
L.B.] się być triumfem awangardowego polityczno-estetycznego projektu
[сталинская культура представляется ему торжеством авангардного
политико-эстетического проекта]” (Günther 2000b: 101). Niemieckiemu badaczowi chodzi mianowicie o pracę Borisa Groysa Gesamtkunstwerk

3

Przekład własny za: „[...] застывание динамики революционного авангардизма
в монументальном классицизме”.
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Stalin. Trudno się do końca zgodzić z tą uwagą, ponieważ we wspomnianej
wyżej pracy Groys zaznacza, iż mimo, że awangarda i socrealizm miały pewne
wspólne cechy, ten ostatni zniszczył awangardę. W przedmowie do pracy
Gesamtkunstwerk Stalin Groys podkreśla, że chodzi mu o porównanie nie dzieł
artystycznych, lecz strategii politycznych awangardy i realizmu socjalistycznego
(Groys 2013: 11)4. Jak pisze badacz:
[…] te strategie są całkiem porównywalne – i […] pod wieloma względami są do
siebie podobne. Właśnie to podobieństwo doprowadziło do stłumienia awangardy
przez kulturę stalinowską. Podobne brutalne stłumienie może być stosowane tylko
w trakcie walki z przeciwnikiem politycznym – przeciwnikiem, który ma takie same
cele (Groys 2013: 11-12)5.

Omawiając podobieństwo sztuki awangardowej i sztuki socrealistycznej,
rozwój której ostatecznie doprowadził do zniszczenia awangardy przez państwo socjalistyczne, Boris Groys wyjaśnia, iż:
[…] sztuka epoki stalinizmu, jak i sztuka Niemiec nazistowskich, miała na celu
budowę nowego, wiecznego imperium, przekraczającego ludzką historię, królestwa
apokaliptycznego, mogącego zawrzeć w sobie wszystko, co jest dobre, i odrzucić
wszytko, co jest złe. Ta pretensja utrwalająca wykonanie awangardowego projektu
utopijnego za pomocą nieawangardowych „realistycznych”6 zasobów stanowi sedno
tej kultury […] (Groys 2013: 105)7.

4

Natomiast w innej pracy Boris Groys porównuje socrealizm z modernizmem, a nawet
postodernizmem (Groys 2000: 109-112).

5

Przekład własny za: „[…] эти стратегии вполне сопоставимы – и […] во многих
отношениях схожи. Именно это сходство привело к подавлению авангарда
сталинской культурой. Такое насильственное подавление может быть применено
только к политическому противнику в борьбе за власть – противнику, чьи цели
совпадают с вашими”.

6

„Realizm” realizmu socjalistycznego zostanie omówiony dalej w tekście głównym.

7

Przekład własny za: „[…] искусство сталинской эпохи, как и культура нацистской
Германии, выдвинуло претензию на построение новой вечной империи за
пределами человеческой истории, апокалиптического царства, способного
окончательно принять в себя все благое, что было в прошлом, и отвергнуть
все негативное. Эта претензия, утверждающая исполнение авангардистского
утопического проекта неавангардистскими »реалистическими« средствами,
составляет саму суть этой культуры […]”.
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Kształtowanie kanonu sztuki socrealistycznej w Związku Radzieckim,
a zwłaszcza literatury realizmu socjalistycznego, opierało się na ideologii. Twórczość indywidualna miała się podporządkowywać celom i ideom partii komunistycznej, i, jak słusznie zauważa ukraińska badaczka Uliana Fedoriw, realizm
socjalistyczny w Ukrainie wzorował się na rosyjskim socrealizmie. Tego typu
sztuka charakteryzowała się ideologicznością, estetyzacją, teatralizacją, jak również rytualizacją codzienności. Projekt socrealistyczny „miał na celu stworzenie
monostylistycznego systemu istniejącego według ścisłych zasad, schematów,
ze specjalnie przemyślonymi typami zrozumiałymi dla masowego sowieckiego czytelnika [мав на меті створення моностилістичної системи
з чітко прописаними правилами, розписаними схемами, спеціально
продуманими типажами, зрозумілими для масового радянського
читача]” (Fedoriw 2016: 186-187)8.
Rosyjski pisarz i literaturoznawca Andriej Siniawski (pseudonim
Abram Terc) w artykule Co to jest realizm socjalistyczny (Что такое
социалистический реализм), napisanym jeszcze w roku 1957, określił podstawowe cechy realizmu socjalistycznego, wynikające z teleologicznej, religijnej
oraz klasycystycznej natury ostatniego. Siniawski zaczyna analizować fenomen
realizmu socjalistycznego, podając jego definicję, zawartą w Statucie Związku
pisarzy radzieckich ZSRR (Устав Союза советских писателей СССР).
W tym dokumencie chodzi mianowicie o to, że:
Realizm socjalistyczny, będąc podstawową metodą radzieckiej literatury pięknej
i krytyki literackiej, wymaga od artysty prawdziwego, historycznie-konkretnego
przedstawienia rzeczywistości w jej rozwoju rewolucyjnym. Przy czym prawdziwość
i historyczna konkretność artystycznego przedstawienia rzeczywistości powinny
łączyć się z zadaniem przekształcenia ideowego i wychowania ludzi pracy w duchu
socjalizmu (Ustaw 1934: 712)9.

8

Przekład własny za: „[…] мав на меті створення моностилістичної системи з чітко
прописаними правилами, розписаними схемами, спеціально продуманими
типажами, зрозумілими для масового радянського читача”.

9

Przekład własny za: „Социалистический реализм, являясь основным методом
советской художественной литературы и литературной критики, требует от
художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности
в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность
художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей
идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма”.
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Jak widać, realizm socjalistyczny miał być prawdziwy, a jednocześnie
pokazywać rewolucyjny rozwój rzeczywistości – już tylko te dwa zadania wzajemnie się wykluczają. Autor pamfletu konsekwentnie wyliczył podstawowe
zasady tworzenia literatury socrealistycznej oraz wyjaśnił, jakie szczegóły ideologiczne ją kształtowały. Siniawski zwrócił uwagę na teleologiczność kultury
i sztuki radzieckiej, które podporządkowane są dążeniu do wielkiego celu zbudowania komunizmu. Poprzez dostosowanie do teorii marksistowskiej, historię powszechną przerobiono na „historię przyjścia ludzkości do komunizmu”,
która cały czas dąży do osiągnięcia postawionego przed nią celu (podobnie
jak w Biblii cała historia świata poprzedza narodziny Jezusa Chrystusa). Życie
w Związku Radzieckim również było podporządkowane jedynemu celowi bez
względu na ofiary ponoszone podczas dążenia do jego osiągnięcia (Siniawski
1989: 432-433). Jak przenilkliwie odnotowuje Siniawski:
Nawet najbardziej liberalny bóg daje tylko jedną swobodę wyboru: wierzyć czy nie
wierzyć […], iść do nieba czy do piekła. Mniej więcej takie samo prawo daje komunizm. Ten, kto nie chce wierzyć, może siedzieć w więzieniu, które nie jest gorsze od
piekła. A dla tego, kto wierzy, dla pisarza sowieckiego, który widzi w komunizmie
cel własnego i powszechnego istnienia (jeżeli tego nie widzi, nie ma dla niego miejsca
w naszej literaturze i w naszym społeczeństwie), nie może być podobnego dylematu
(Siniawski 1989: 434)10.

Funkcje „boga” w społeczeństwie radzieckim przybierają partia i jej przewódca, którzy są kompetentni we wszystkich dziedzinach życia, dlatego, wyjaśnia
Siniawski, „mieć wątpliwości co do ich słów tak samo grzesznie, jak kwestionować
wolę Stwórcy [в чьих словах сомневаться так же грешно, как подвергать
сомнению волю Создателя]” (Siniawski 1989: 434). Sztuka, a mianowicie
literatura realizmu socjalistycznego, miała więc specyficzne cechy: powinna
służyć pewnemu celowi (chwalenie komunizmu, ruch ku niemu, wyśmiewanie
jego wrogów i temu podobne), utwory socrealistyczne miały być optymistyczne,

10

Przekład własny za: „Даже самый либеральный бог дает лишь одну свободу
выбора: верить или не верить, […] идти в рай или в ад. Примерно такое же право
предоставляет коммунизм. Тот, кто не хочет верить, может сидеть в тюрьме,
которая ничем не хуже ада. А для того, кто верит, для советского писателя,
видящего в коммунизме цель своего и всеобщего существования (если он не
видит этого, то ему не место в нашей литературе и в нашем обществе), подобной
дилеммы не может быть”.
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tworzone „w tonacji majorowej” (в мажорном тоне) (Siniawski 1989: 435).
Jak stwierdza Andriej Siniawski, w znacznej mierze „[…] literatura radziecka
to powieść wychowawcza, w której jest pokazana metamorfoza komunistyczna
odrębnych jednostek i całych kolektywów [советская литература – это
воспитательный роман, в котором показана коммунистическая
метаморфоза отдельных личностей и целых коллективов]” (Siniawski
1989: 437). Literatura socrealistyczna charakteryzuje się tworzeniem obrazu
bohatera pozytywnego, jego zalety to: „ideowość, śmiałość, inteligencja, siła woli,
patriotyzm, powaga do kobiety, gotowość do poświęceń itd., itp. [идейность,
смелость, ум, сила воли, патриотизм, уважение к женщине, готовность
к самопожертвованию и т. д., и т. п.]” (Siniawski 1989: 437). W literaturze
socrealistycznej nie ma konfliktów, panuje w niej jednomyślność, przypomina
ona literaturę klasycystyczną: jest patetyczna, nieironiczna, korzysta ze sztamp
(Siniawski 1989: 439-457).
Andriej Siniawski całkiem słusznie odnotował, że realizm socjalistyczny nie
może być realizmem, ponieważ ma on klasycystyczną naturę. Wynika to z tego,
że twórczość pisarzy-socrealistów jest podobna do literatury wieku XVIII, która
była wyraźnie klasycystyczna, oznaczona „ideą celowości państwowej [идеей
государственной целесообразности]” (Siniawski 1989: 450), podziwianiem
państwa i władcy, bohaterem pozytywnym, brakiem ironii, patetyczności, przedstawieniem tego, „jaki powinien być świat i człowiek [каковым быть миру и
человеку должно]” (Siniawski 1989: 447-450). Siniawski wyciąga więc wniosek, że realizm socjalistyczny warto było nazwać „klasycyzmem socjalistycznym
[социалистическим классицизмом]” (Siniawski 1989: 450).
Znany ukraiński literaturoznawca Dmytro Naływajko w jednym z artykułów również odnotowuje i udowadnia, że realizm socjalistyczny nie był
realizmem, a nawet został jego „antypodem” (Naływajko 2008: 49), który
tylko „[…] zaadaptował zewnętrzne formy realizmu, nie przyjąwszy jednak
podstawowych zasad, charakteru i metodologii jego myślenia artystycznego
i twórczości. […] socrealizm nie wzoruje się na realnej rzeczywistości, lecz
na idealnych wyobrażeniach o tym, jaka ona powinna być […] [адаптував
зовнішні форми реалізму, не прийнявши, однак, засадничих принципів,
характеру та методології його художнього мислення і творчості. […]
соцреалізм виходить не з реалій дійсності, а з ідеальних уявлень про
те, якою вона має бути]” (Naływajko 2008: 50). Zarówno Naływajko, jak
i Siniawski podreślają, że realizm socjalistyczny jest bardzo podobny do klasycyzmu, ponieważ w ramach „praktyki artystycznej” ostatniego „[…] artysta
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miał nie tyle naśladować »naturę«, co dopasować obraz zjawiska z ideą doskonałości tego zjawiska, która istnieje w jego świadomości lub wyobraźni, i korygować »naturę« zgodnie z tą »ideą« [митець мав не стільки наслідувати
»природу«, як узгоджувати зображення явища з ідеєю досконалості
того ж явища, яка існує в його свідомості чи уяві, і коригувати
»природу« відповідно до цієї »ідеї«]” (Naływajko 2008: 50).
Socrealizm jest sztuką totalitarną, stworzoną przez „biurokrację partyjną”
oraz „artystów zaangażowanych”, jej podstawowe kategorie to klasowość,
partyjność, narodowość (Naływajko 2008: 49-50). Naływajko bardzo słusznie
podsumował, że „Genetycznie i typologicznie socrealizm należy do specyficznych zjawisk procesu artystycznego XX wieku, które powstawały za reżimów
totalitarnych w różnych krajach i charakteryzowały się totalnym podporządkowaniem literatury i sztuki pragmatycznym potrzebom i celom tych reżimów
[Генетично й типологічно соцреалізм належить до специфічних явищ
художнього процесу ХХ ст., що утворювалися за тоталітарних
режимів у різних країнах і характеризуються тотальним
підпорядкуванням літератури й мистецтва прагматичним потребам
та цілям цих режимів]” (Naływajko 2008: 50)11.
W kontekście porównania socrealizmu i awangardy, warto także przywołać opinię Dmytra Naływajki odnośnie słuszności ujecia socrealizmu jako
części modernizmu w postaci „projektu awangardowego”12. Ukraiński literaturoznawca podkreśla, że próby „integrowania” socrealizmu do modernizmu
mogą być dokonane wyłącznie „na poziomie skrajnej abstrakcji [на рівні
крайньої абстракції]” (Naływajko 2008: 46).

11

W kontekście „nierealistyczności” sztuki realizmu socjalistycznego oraz jej roli jako
środka propagandy sowieckiej, środka osiągnięcia pewnych celów politycznych, warto
również przywołać spostrzeżenia Hanny Arendt, która tak opisała stopniowe pogrążenie
obywateli państw totalitarnych w światach wyimaginownych: „Przed zdobyciem
władzy i stworzeniem świata odpowiadającego ich doktrynom ruchy totalitarne
wyczarowują kłamliwy, spójny świat dostosowany do potrzeb ludzkiego umysłu lepiej
niż rzeczywistość, świat, w którym wykorzenione masy, dzięki czystej wyobraźni, mogą
się poczuć jak w domu i który zaoszczędza im niekończących się wstrząsów, na jakie
są narażeni w prawdziwym życiu i w prawdziwych doświadczeniach zarówno ludzie, jak
ich nadzieje. Siła totalitarnej propagandy – zanim ruchy te są na tyle silne, aby spuścić
żelazną kurtynę uniemożliwiającą komukolwiek zakłócenie, przez dotarcie z jakąś
drobną cząstką rzeczywistości, straszliwej ciszy zupełnie wyimaginowanego świata –
polega na jej zdolności do odcinania mas od realnego świata” (Arendt 1993: 399-400).

12

Chodzi o podejście proponowane przez Borisa Groysa w monografii jego autorstwa,
zatytułowanej Gesamtkunstwerk Stalin.
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Ukraińska literaturoznawczyni Tamara Hundorowa również przypomina, że próbując dostrzec podobieństwo socrealizmu do awangardy
na podstawie tego, że oba „[…] posługują się zasadami konstruowania
obiektów estetycznych [послуговуються принципами конструювання
естетичних об’єктів]” (Hundorowa 2008: 20), należy brać pod uwagę
to, że „awangarda to najbardziej radykalna forma desublimacji i deestetyzacji wszelkiej tradycyjnej lub normatywnej sztuki, natomiast socrealizm
koniec końców jest sztuką normatywną [авангард – найрадикальніша
форма де-сублімації і де-естетизації будь-якого традиційного
чи нормативного мистецтва, а соцреалізм – це, врешті-решт,
нормативне мистецтво]” (Hundorowa 2008: 20).
Podnosząc kwestię źródeł socrealizmu, Hundorowa zaznacza, że „[…]
neoromantyzm, awangarda i kultura masowa, to tylko kilka składników, z których powstają idee socrealizmu już w roku 1920 [неоромантизм, авангард
і масова культура – це лише кілька складників, з яких зароджувалася
ідея соцреалізму вже в 1920-х роках]” (Hundorowa 2008: 21). Naływajko
również zwraca uwagę na fakt, że mimo to, że socrealizm najwięcej miał do
czynienia z realizmem i modernizmem, a oprócz tego „[…] w różnych formach
i w różnym stopniu wchodził w relację z romantyzmem i neoromantyzmem,
z naturalizmem, symbolizmem, nurtami awangardowymi i tym podobnymi [у
різних формах і різною мірою соцреалізм входив у контакти та зв'язки
з романтизмом і неоромантизмом, із натуралізмом, символізмом,
авангардистськими течіями тощо]” (Naływajko 2008: 47).

Eklektyzm socrealizmu versus eklektyzm postmodernizmu
Wykorzystanie przez socrealizm elementów różnych stylów, jego swoisty
eklektyzm, powoduje to, że badacze (Groys, Epsztejn) próbują porównać go między innymi z postmodernizmem. Groys w artykule Połowiczny
styl: realizm socjalistyczny, między modernizmem a postmodernizmem
(Полуторный стиль: социалистический реализм, между модернизмом
и постмодернизмом)13, pisząc o socrealizmie jako o „specyficznej odmianie
globalnej modernistycznej kultury swego czasu” [специфический вариант

13

Artykuł ukazał się po raz pierwszy w roku 1995: Гройс, Борис: 44-53 (1995).
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глобальной модернистской культуры своего времени]” (Groys 2000:
109), wyjaśnia, na czym, jego zdaniem, polega jedna z osobliwości socrealizmu:
„Specyficzność socrealizmu jest […] określana nie na poziomie formalno-estetycznej analizy, lecz na poziomie kontekstualnej pracy z formą – i tutaj całkiem
oczywista jest jego analogia z postmodernizmem, który można tłumaczyć jako
przywłaszczenie gotowych form kulturowych w niewłaściwych dla ich funkcjonowania kontekstach [Специфичность соцреализма определяется
[…] не на уровне формально-эстетического анализа, а на уровне
контекстуальной работы с формой – и здесь совершенно очевидна его
аналогия с постмодернизмом, который можно кратко определить как
аппроприацию готовых культурных форм в несвойственных для их
обычного функционирования контекстах]” (Groys 2000: 110-111)14.
Według tego badacza, socrealizm to swoisty „połowiczny styl”
(полуторный стиль), Groys odnotowuje mianowicie, że „protopostmodernistyczna technika przywłaszczenia nadal tu służy modernistycznemu ideałowi historycznej wyjątkowości, wewnętrznej czystości, autonomiczności od
wszystkiego, co jest z zewnątrz itd. [протопостмодернистская техника
аппроприации продолжает здесь служить модернистскому идеалу
исторической исключительности, внутренней чистоты, автономии
от всего внешнего и т. д.]” (Groys 2000: 110 –111)15.
Badacz podkreśla, że teoretycy wysokiego modernizmu (na przykład
Clement Greenberg czy Teodor Adorno) analizując tylko formę sztuki socrealistycznej i nie zwracając uwagi na kontekst powstania dzieł socrealistycznych,
uważali socrealizm za „rodzaj kiczu masowego”16 (разновидность массового

14

Przekład własny za: „Специфичность соцреализма определяется […] не на уровне
формально-эстетического анализа, а на уровне контекстуальной работы с
формой – и здесь совершенно очевидна его аналогия с постмодернизмом,
который можно кратко определить как аппроприацию готовых культурных форм
в несвойственных для их обычного функционирования контекстах”.

15

Boris Groys uważa też, że w latach 1930-1940 istniały również inne „połowiczne style”,
na przykład surrealizm, który swoją drogą wpłynął na rozwój teorii postmodernizmu
(Groys 2000: 111).

16

Na przykład Tamara Hundorowa w swojej monografii Kicz i literatura. Trawestacje (Кітч і
література. Травестії) podkreśla, że socrealizm można rozpatrywać nie tylko w kontekście
jego istnienia pomiędzy nowoczesnością a ponowoczesnością, lecz również jako kulturę
masową, „[…] erzac stuki, jako coś pomiędzy ideologią a przemysłem [ерзац-мистецтво,
як щось середнє між ідеологією та виробництвом]” (Hundorowa 2008: 20).
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китча)17 (Groys 2000: 111). Jak twierdzi Groys, socrealizm, będąc połowicznym stylem, uważał siebie natomiast za „opozycję do całej zachodniej kultury:
»wysoka« kultura modernizmu jest dla niego za wysoka, tzn. elitarna i indywidualistyczna, podczas gdy »niska«, komercyjna kultura masowa wydaje mu
się zbyt wulgarna [оппозицию ко всей западной культуре: »высокая«
модернистская культура является для него слишком высокой,
т. е. элитарной и индивидуалистичной, в то время как »низкая«,
коммерческая массовая культура кажется ему слишком вульгарной]”
(Groys 2000: 111).
Ponadto rosyjsko-amerykański literaturoznawca, Michaił Epsztein, próbuje
odnaleźć cechy modernizmu w socrealizmie, mając na celu uzasadnienie przejścia
do postmodernizmu na obszarze postsowieckim. Badacz ten pisze o tak zwanej
„estetyce poważnego eklektyzmu” (эстетика серьезного эклектизма), która
jego zdaniem cechuje realizm socjalistyczny i modernizm wysoki. Epsztejn wyjaśnia,
że „poważny eklektyzm” totalitaryzmu polega na tym, że „[…] próbuje [on – L.B.]
objąć całą rozmaitość stylów i form i podporządkować ich wykonaniu wspólnego,
jednolitego, odpowiedzialnego zadania przekształcenia realności [пытается
обнять все разнообразие стилей и форм и починить их единой, цельной,
ответственной задаче преображения реальности]” (Epsztejn 2005: 95)
Według Epsztejna „kategoria poważnego eklektyzmu” pomaga wyjaśnić, w jaki
sposób socrealizm jest związany z awangardą i „ludycznym eklektyzmem postmodernizmu” (игровой еклектикой авангарда); (Epsztejn 2005: 95).

17

Groys wyjaśnia: „Formalistyczna krytyka modernistyczna nie jest w stanie […] odróżnić
różnego rodzaju stosowania gotowych form artystycznych, ponieważ nie posiada
niezbędnego aparatu teoretycznego. O ile specyficzna socrealistyczna praca z formą
jest przede wszystkim kontekstowa i nie jest wyrażona eksplicytnie na poziomie czysto
formalnym, jak w przypadku surrealizmu, praca ta umyka wzrokowi modernistycznemu
i jest dla niego bezkształtna, »niewidoczna«, nieistniejąca. Dlatego dla Greenberga
i Adorno realizm socjalistyczny to po prostu kolejny kicz masowy (zresztą sztuka
postmodenistyczna tak samo jest dla krytyki modernistycznej po prostu kiczem).
[Формалистическая модернистская критика не способна […] отличать различные
типы использования готовых художественных форм, поскольку не располагает
необходимым для этого теоретическим аппаратом. Поскольку специфическая
соцреалистическая работа с формой в первую очередь контекстуальна и не
выражена эксплицитно на чисто формальном уровне, как это имеет место в случае
сюрреализма, эта работа ускользает от модернистского зрения и оказывается
для него бесформенной, »невидной«, несуществующей. Поэтому для Гринберга
или Адорно социалистический реализм – просто еще одна разновидность
массового китча. (Впрочем, также и постмодернистское искусство является для
модернистской критики просто китчем)]” (Groys 2000: 111).
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Hans Günther również określa sztukę państw totalitarnych jako eklektyczną, a jednocześnie twierdzi, że „totalitarne kultury są sprzeczne z zasadami
awangardy” i we wszystkich tych kulturach „dynamika awangardy rewolucyjnej” znieruchomiała „w monumentalizmie klasycystycznym” (Günther
2000a: 9). Z tym poglądem można by było się zgodzić, ale dosyć niekonsekwentnie brzmi następna teza: „Pewne futurystycznie-konstruktywistyczne
chwyty, rzecz jasna, mogły wejść do tworzonego przez państwo eklektycznego
dzieła sztuki, ale na ogół kultura totalitarna – to wróg modernizmu. W tym
sensie jest ona raczej formą postmodernizmu [Известные футуристско-конструктивистские приемы, конечно, могли войти в создаваемое
государством эклектическое произведение искусства, но в целом
тоталитарная культура – враг модернизма. В этом смысле она
является скорее формой насильственного постмодернизма]” (Günther 2000a: 9).
Porównując realizm socjalistyczny z postmodernizmem, badacze (Groys,
Epsztejn, Günther) mówią o eklektyzmie socrealizmu jako tej cesze, która
umożliwia podobne zestawienie. Należy jednak odnotować, iż sztuki państw
totalitarnych, a zwłaszcza sztukę socrealizmu, nie warto utożsamiać ze sztuką
ponowoczesną czy jej odmianami. Postmodernizm bowiem odrzuca autorytety, opozycje binarne, opiera się na pluralizmie, jest ironiczny wobec tekstów
swoich porzedników. Literatura postmodernistyczna gra z już istniejącymi tekstami, nie pragnie ani odzwierciedlenia istniejącej rzeczywistości18, ani wypracowania idealnej rzeczywistości. Natomiast państwo totalitarne tworzy swoje
Gesamtkunstwerk na podstawie konkretnych opozycji i zasad, co więcej, chodzi
w nim o połączenie sztuki i życia oraz dążenie do pewnego celu, „tworzenie” obrazu nowej rzeczywistości. Problematyczność traktowania eklektyzmu

18

Socrealizm, w gruncie rzeczy, również nie odzwierciedlał rzeczywistości, mimo że
deklarował taki cel (warto choćby zajrzeć do Statutu Związku pisarzy radzieckich
ZSRR), natomiast jako odmiana sztuki klasycystycznej omawiał rzeczywistość idealną.
Tak oto określa tę jego właściwość Siniawski: „Realizm socjalistyczny opiera się na
idealnym wzorcu, do którego upodabnia realną rzeczywistość. […] Przedstawiamy
rzeczywistość taką, jaką chcemy ją widzieć i jaką powinna się stać, kierując się logiką
marksizmu. Dlatego, być może, realizm socjalistyczny warto nazwać socjalistycznym
klasycyzmem [Социалистический реализм исходит из идеального образца,
которому он уподобляет реальную действительность. […] Мы изображаем жизнь
такой, какой нам хочется ее видеть и какой она обязана стать, повинуясь логике
марксизма. Поэтому социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл
назвать социалистическим классицизмом]” (Siniawski 1989: 450).
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postmodernizmu i socrealizmu jako identycznych staje się oczywista w trakcie
zbadania natury swoistego eklektyzmu tego ostatniego.
Jeden z aspektów wspomnianego zjawiska polega na tym, że wskutek
swojej teleologiczności, dążenia do zbudowania komunizmu, socrealizm podporządkowuje temu celowi historię i sztukę powszechną. Akceptuje te dzieła
literatury światowej, które są jakoby „progresywne” i sprzyjają przyjściu komunizmu, natomiast odrzuca takie, które tego nie robią. Tak na przykład określa
ten proces Siniawski:
Nawet w najbardziej dalekich epokach wnikliwy pisarz odnajduje podobne zjawiska,
które uważane są za progresywne, dlatego że sprzyjały w końcu naszym dzisiejszym
zwycięstwom. […] Przy czym postępowe postacie z przeszłości (Piotr Wielki, Iwan
Groźny, Puszkin, Stieńka Razin) mimo że nie znają słowa „komunizm”, dobrze rozumieją, że w przyszłości czeka na nas coś świetlanego, i cały czas o tym mówią w utworach historycznych, ciągle cieszą czytelnika swoją zdumiewajacą dalekowzrocznością
(Siniawski 1989: 436)19.

Eklektyzm przejawia się również w wypadku, gdy socrealizm odrzuca
„wszystko, co by przypominało o jego związku z awangardą rewolucyjną [все, що б
нагадувало про його зв'язок з революційним авангардом]” (Hundorowa 2008:
188), a przez partię komunistyczną natomiast zaakceptowane zostają te dzieła sztuki
klasycznej (dorobek artystyczny Riepina, Briułłowa, Wierieszczagina, Wasniecowa,
Surikowa), które wcześniej były zabronione. Podobną zmianę komentuje Tamara
Hundorowa w monografii Kicz i literatura. Trawestacje (Кітч і література.
Травестії), wyjaśniając, że w przemówieniu z roku 1948 o powrocie do sztuki oficjalnej wyżej wspomnianych artystów „[…] Żdanow próbuje usprawiedliwić eklektyzm i zburżuazyjnienie gustów artystycznych epoki późnostalinowskiej [Жданов
намагається виправдати еклектизм та обуржуазнення мистецьких
смаків пізньосталінської епохи]” (Hundorowa 2008: 188).

19

Przekład własny za: „Но и в самых отдаленных веках вдумчивый писатель находит
такие явления, которые считаются прогрессивными, потому что способствовали
в конечном счете нашим сегодняшним победам. Они заменяют и предваряют
недостающую цель. При этом передовые люди прошлого (Петр Великий, Иван
Грозный, Пушкин, Стенька Разин), хотя и не знают »слова коммунизм«, но хорошо
понимают, что в будущем всех нас ожидает что-то светлое, и не уставая говорить
об этом со страниц исторических произведений, постоянно радуют читателя
своей поразительной дальновидностью”.
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Kolejne podejście do tłumaczenia natury eklektyzmu socrealizmu można
znaleźć u Siniawskiego, który stwierdza, że powstaje on wskutek tego, że dużo
pisarzy radzieckich łączy w utworach elementy sztuki XIX wieku oraz klasycystycznej wieku XVIII:
Zamiast iść drogą konwencjonalnych form, czystej fikcji, za którymi zawsze podążały
wielkie religijne kultury, oni [pisarze radzieccy – L. B.] pragną osiągnięcia kompromisu, kłamią, wykręcają się, usiłując połączyć to, czego nie da się połączyć: bohater
pozytywny, słusznie grawitujący ku schematowi, alegorii, – i psychologiczne wypracowanie charakteru20; wzniosły styl, deklamacja – i prozaiczne opisy życia codziennego;
szlachetny ideał – i wiarygodne opisy rzeczywistości. To doprowadza do powstania
szpetnej mieszaniny. […] To nie jest ani klasycyzm, ani realizm. To jest półklasycystyczna półsztuka nie bardzo socjalistycznego realizmu (Siniawski 1989: 457)21.

20

Сharakter – obraz bohatera literackiego; taką definicję tego terminu podaje ukraińska
encyklopedia literaturoznawcza: „Charakter (grec. charakter: cecha, właściwość) – w literaturze pięknej, przeważnie nurtu realistycznego, – wewnętrzny obraz indywiduum,
uwarunkowany jego otoczeniem, obdarzony zespołem stosunkowo trwałych psychicznych właściwości, które determinują typ jego zachowania, nakreślony autorską moralno-estetyczną koncepcją istnienia człowieka. W ch. dostrzegana jest jednolitość ogólnego i indywidualnego, obiektywnego i subiektywnego, statycznego i dynamicznego,
która ustala psychiczną podstawę jednostki z jej temperamentem i światopoglądem.
Najczęściej jest on reprezentowany za pomocą odpowiedniej postawy, jej gestów,
portretu, autorskich i narratorskich charakterystyk, udziału w opisywanych w utworze wydarzeniach. […] [Характер (грец. charakter: риса, особливість) – у художній
літературі, передусім реалістичного спрямування, – внутрішній образ індивіда,
зумовлений його оточенням, наділений комплексом відносно стійких психічних
властивостей, що зумовлюють тип поведінки, означений авторською морально-естетичною концепцією існування людини. У x. вбачається цілісність загального
та індивідуального, об’єктивного та суб’єктивного, статичного та динамічного,
що фіксує душевну основу особистості з її темпераментом та світосприйняттям.
Найчастіше він репрезентований відповідним персонажем, його жестами,
портретом, авторськими та нараторськими характеристиками, участю
у зображуваних подіях]” (Kowaliw 2007: 554)."

21

Przekład własny za: „Вместо того, чтобы идти путем условных форм, чистого
вымысла, фантазии, которыми всегда шли великие религиозные культуры,
они стремятся к компромиссу, лгут, изворачиваются, пытаясь соединить
несоединимое: положительный герой, закономерно тяготеющий к схеме,
к аллегории, – и психологическая разработка характера; высокий слог,
декламация – и прозаическое бытописательство; возвышенный идеал –
и жизненное правдоподобие. Это приводит к самой безобразной мешанине. […]
Это не классицизм и не реализм. Это полуклассицистическое полуискусство не
слишком социалистического совсем не реализма”.
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Hundorowa wprost polemizuje z Groysem odnośnie słuszności utożsamienia socrealizmu (nawet jeśli chodzi o swoisty „połowiczny styl”) z postmodernizmem. Literaturoznawczyni uważa, że podobne podejście jest „wielkim
uproszczeniem” (Hundorowa 2008: 14). Ukraińska badaczka słusznie podkreśla, że chociaż socrealizm „[…] transformuje, imituje i dostosowuje do
siebie formy myślenia artystycznego, wypracowane innymi, czasem całkiem
antagonistycznymi kierunkami i szkołami estetycznymi [трансформує,
імітує та пристосовує до себе форми художнього мислення, вироблені
іншими, іноді цілком антагоністичними естетичними напрямками
і школами]” (Hundorowa 2008: 14), nie robi tego w ten sam sposób, co
postmodernizm. Hundorowa podsumowuje więc, że
[…] postmodernizmu właściwa gra z już istniejącymi stylami i kodami kulturowymi; ona prowadzi czytelnika labiryntami rozmaitych kulturowych kontekstów-światów, znakowych i symbolicznych realności, by uwydatnić iluzoryczność
i względność każdego monopolu na realność. Socrealizm natomiast podporządkuje wzięte z arsenału kultury kody jednej symbolicznej realności – realności mitu,
utopii, ideału. […] socrealizm niszczy całą dynamikę kulturową, sprowadzając ją
do totalnie imitowanej rzeczywistości (Hundorowa 2008: 14-15)22.

Hundorowa odnotowuje, że ci naukowcy, którzy proponują rozpatrywać
socrealizm „jako wariant estetyczno-kulturowych i literackich paradygmatów modernizmu i postmodernizmu [соцреалізм як варіант естетико-культурних і літературних парадигм модернізму і постмодернізму]”,
„[…] odszukują wspólne cechy stylistyczne i całkowicie ignorują polityczny
i ideologiczny podtekst istnienia socrealizmu jako kultury totalitarnego społeczeństwa [відшукують спільні стильові ознаки й зовсім ігнорують
політичний та ідеологічний підтекст існування соцреалізму як
культури тоталітарного суспільства]” (Hundorowa 2008: 20).

22

„Отже, постмодернізму властива гра тими культурними стилями та кодами,
що вже існують; вона проводить читача через лабіринти різних культурних
контекстів-світів, знакових і символічних реальностей, щоб увиразнити
ілюзорність і відносність будь-якої монополії на реальність. Соцреалізм натомість
підпорядковує взяті з арсеналу культури символічні коди одній монополізованій
реальності – реальності міфу, утопії, ідеалу. […] соцреалізм знищує всю культурну
динаміку, зводячи її до тотально імітованої дійсності” (Hundorowa 2008: 14-15) .
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Wyżej wymienione uwagi i spostrzeżenia odnośnie natury socrealizmu
wyraźnie pokazują, że próby porównania realizmu socjalistycznego z posmodernizmem ze względu na ich eklektyzm są bardzo uproszczone i mogą być dokonane
wyłącznie na poziomie formalnym. Warto więc brać pod uwagę to, że w wypadku
socrealizmu mamy do czynienia ze sztuką normatywną i nieironiczną, a w wypadku
postmodernizmu – nienormatywną i ironiczną (Siniawski 1989: 449; Hundorowa
2008: 15-20). Należy zatem przysłuchać się Hundorowej, która bardzo słusznie
ostrzega przed zbyt schematycznym podejściem do socrealizmu, który jako
„pewny rodzaj praktyki kulturowej [як певний вид культурної практики]”
(Hundorowa 2008: 20) rozwijał się jednocześnie z modernizmem, krzyżował się
z nim i dał „impuls do powstania postmodernizmu na obszarze postradzieckim
w formie konceptualizmu, undergroundu, neoawangardy [поштовх розвитку
постмодернізму на пострадянському просторі у формі концептуалізму,
андеграунду, неоавангарду]” (Hundorowa 2008: 20).

Konceptualizm moskiewski i soc-art
jako sztuka postutopijna/postmodernistyczna
W latach 1970-1980 jedną z form recepcji, refleksji i przewartościowania
stalinizmu jako „fenomenu estetycznego, jako totalnego dzieła sztuki”
(Groys 2013: 107) według Groysa została tak zwana „kultura nieoficjalna”
(Groys 2013: 107). Chociaż korzystała z tradycji awangardy, opierała się
na naśladowaniu formy, a nie dążeniach awangardowych. Aby odróżnić tę
sztukę od sztuki stalinizmu i awangardy (z natury utopijnych) oraz właściwej sztuki postmodernistycznej (antyutopijnej), Groys zaproponował pojęcie sztuki „postutopijnej”. Do ostatniej badacz zaliczył sztukę „soc-artu”,
który był „ironiczną trawestacją socrealizmu” (иронической травестией
соцреализма) (Groys 2013: 114).
Jak pisze Groys w pracy Gesamtkunstwerk Stalin, pierwszym sowieckim
literatem, który zwrócił się ku sztuce postutopijnej, był konceptualista rzeźbiarz
i poeta Dmitrij Prigow. Niektóre jego dzieła mogą również być odniesione do
sztuki soc-artu (Michaił Ajzienbierg)23. Wśród innych rosyjskich pisarzy-konceptualistów są również Lew Rubinsztejn, Włodzimierz Sorokin, a wśród

23

Ajzienbierg (1997: 128), Wzglad na swobodnogo chudożnika, [Айзенберг (1997: 128)].
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artystów – Ilja Kabakow, Erik Bułatow24, część ich dzieł także została stworzona
w stylistyce soc-artu. Konceptualizm rosyjski wzoruje się na konceptualizmie
zachodnim, który rozwijał się od lat sześćdziesiątych do siedemdziesiątych XX
wieku. Jeden z jego teoretyków, Joseph Kosuth, uważa, że „podstawową zasadą”
sztuki konceptualnej jest „zrozumienie tego, że artyści pracują ze znaczeniem,
nie z kształtami, kolorami czy materiałami [an understanding that artists work
with meaning, not with shapes, colors, or materials]” (Kosuth 1999: 461). Artysta twierdzi, iż forma jest ważna tylko jako „środek przekazu” idei dzieła sztuki
(a vehicle for the idea of the work) (Kosuth 1999: 461).
Epsztejn zaznacza z kolei, że chociaż konceptualizm rosyjski pochodzi
od poezji OBERIU-tów (Daniiła Charmsa, Nikołaja Olejnikowa i innych)
i prozy Michaiła Zoszczenka, dla niego nie jest typowa właściwa tym utworom
personalizacja świadomości masowej w pewnej warstwie społecznej (na przykład mieszczańskiej) lub obrazie danego bohatera. Natomiast:
[…] wyodrębniane przez niego [konceptualizm – L. B.] struktury i stereotypy należą
nie do konkretnej swiadomości, tylko do świadomości w ogóle, w tym samym stopniu należą one do świadomości autora, co bohaterów. […] świat jego wartości nie
jest jednolity, nie pozwala na wyodrębnienie uprzywilejowanych punktów widzenia,
pewnych stref wolnych od konceptualizacji. To jest świat przedmiotów, w którym
podmiot nie jest obecny lub […] też trafia do rzędu przedmiotów sfabrykowanych
„egzystencjalnymi” sztampami języka […] (Epsztejn 2005: 142)25.

Konceptualizm opiera się na rozłamie między „ideą a rzeczą”, „znakiem
a rzeczywistością”, na „sztywności języka produkującego chimery ideologiczne”(Epsztejn 2005: 139)26.

24

W kontekście konceptualizmu rosyjskiego Vitaly Chernetsky wymienia również
twórczość poetycką mniej znanych autorów, takich jak Igor Irtieniew (Игорь Иртенев),
Władimir Druk (Владимир Друк), Aleksander Lewin (Александр Левин) (Chernetsky
2013: 111).

25

W kontekście konceptualizmu rosyjskiego Vitaly Chernetsky wymienia również
twórczość poetycką mniej znanych autorów, takich jak Igor Irtieniew (Игорь Иртенев),
Władimir Druk (Владимир Друк), Aleksander Lewin (Александр Левин) (Chernetsky
2013: 111).

26

Przekład własny za: „[…] вычленяемые им структуры и стереотипы принадлежат
не конкретному сознанию, а сознанию вообще, авторскому в той же степени, что
и персонажному. […] его ценностный мир однороден, не допускает выделения
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Według Epsztejna soc-art może być uważany za odmianę konceptualizmu. Konceptualizm pracuje z rozmaitymi językami, systemami znakowymi
i ideologicznymi, natomiast soc-art pracuje z socjalistycznym systemem
semiotycznym (Epsztejn 2005: 100). Badacz uważa, że przejście od realizmu
socrealistycznego do soc-artu odbywało się od połowy lat pięćdziesiątych do
połowy lat siedemdziesiątych (od twórczości tak zwanej „Lianozowskiej grupy”
do tej pory, kiedy pojawiło się określenie soc-artu; Epsztejn 2005: 98). W roku
1972 termin soc-art (соц-арт)27 zaproponowali dwaj artyści, Witalij Komar
i Aleksander Melamid, którzy w swoich dziełach wykorzystują mit stalinowski,
ale nie odrzucają go, lecz, jak wyjaśnia Boris Groys, rozszerzają ten mit (o inne
mity), dochodząc „do granic, których jego pierwotna władza – władza socjalizmu w jednym konkretnym państwie – już nie sięga [до таких пределов,
куда его изначальная власть – власть социализма в одной отдельно
взятой стране – уже не достигает]” (Groys 2013: 128).
Michaił Epsztejn dokładnie opisuje relacje pomiędzy socrealizmem a soc-artem:
Soc-art to artystyczna gra ze znakami socjalizmu uwolnionymi nie tylko od obowiązku odpowiadania rzeczywistości, lecz również od obowiązku tworzenia prawdopodobnej iluzji jej przekształcenia. To całokształt pomysłów, które są artystycznie
na samych sobie zamknięte jako koncepty, znaki przedstawiające i wyrażające swoją
własną znakowość (Epsztejn 2005: 99)28.

Badacz wyjaśnia, że „cywilizacja socjalistyczna” na tyle dobrze została
oswojona przez soc-art, ponieważ sama demonstrowała swoją znakowość,
opierała się na semiokracji (семиократии), chodzi więc o „władzę znaków,
które nadzwyczajnie intensywnie podkreślały swoje zerwanie z rzeczywistością

каких бы то ни было привилегированных точек зрения, каких-то зон, свободных
от концептуализации. Это мир объектов, в котором отсутствует субъект, или же
он […] тоже попадает в ряд объектов, сфабрикованных »экзистенциальными«
штампами языка […]”.
27

Przekład własny za: „Именно этот разрыв между идеей и вещью, между знаком и
реальностью и воссоздается, но уже вполне сознательно, как стилевой принцип,
в произведениях концептуализма. Питательной почвой для него становится
окостенение языка, порождающего некие идеологические химеры”.

28

Jak wyjaśnia Boris Groys, termin „soc-art” (соц-арт) łączy w sobie skojarzenia
z realizmem socjalistycznym oraz pop-artem zachodnim roku 1960 (Groys 2010: 69).
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i intencję stworzenia nowej rzeczywistości. Soc-art musiał tylko przyjąć tę
fikcyjność, planowość, sztuczność cywilizacji socjalistycznej i obnażyć ją jako
wyłącznie (чисто) znakową rzeczywistość […], koncept bez znaczonego”
(Epsztejn 2005: 99-100)29.
Epsztejn uważa soc-art za etap przejściowy od socrealizmu do postmodernizmu (Epsztejn 2005: 93-102). Natomiast, jak wynika z korespondencji
prywatnej między Margaritą Typitsyn a Fredrikiem Jamesonem, amerykański teoretyk postmodernizmu skłonny był zaliczyć to zjawisko arystyczne do
przejawów postmodernizmu i napisał o tym w liście do Margarity Tupitsyn
(30 czerwca 1986 roku): „Mogę rozpatrywać Sots art jako Radziecki Post-Modernism; jest naprawdę bardzo fascynujący i interesujący. Nie wiedziałem do
tej pory o jego istnieniu, chociaż widzę, że już pojawiały się artykuły o tych
bardzo interesujących artystach […]” (Tupitsyn 1989: 153)30.

Postmodernizm późno- i postradziecki
W kontekście omówienia przejścia od socrealizmu do postmodernizmu, warto
zwrócić uwagę na to, że postmodernizm późno- i postradziecki różni się od
zachodniego. Po pierwsze, chodzi o to, że na obszarze postsowieckim sztuka
postmodernistyczna jest również posttotalitarna i, jak to jest na przykład w literaturze Ukraińskiej, postkolonialna, a nawet postapokaliptyczna (poczarnobylska; Chernetsky 2013; Hundorowa: 2013; Pavlyshyn: 1997 a; 1997 b; 1997 c).
Postmodernizm pojawiający się na terenie postsowieckim (a wcześniej –
sowieckim) jest różnie postrzegany przez badaczy (Groys, Epsztejn, Hundorowa, Chernetsky i inni). Na przykład w artykule Połowiczny styl: realizm
socjalistyczny, między modernizmem a postmodernizmem (Полуторный стиль:
29

Przekład własny za: „Соц-арт — это художественная игра знаками социализма,
освобожденными не только от обязанности соответствовать действительности,
но и от обязанности создавать правдоподобную иллюзию ее преображения. Это
совокупность идей, художественно замкнутых на себе в качестве концептов,
знаков, изображающих и выражающих свою собственную знаковость”.

30

Przekład własny za: „[…] власть самих знаков, с небывалой интенсивностью
подчеркивающих свой разрыв с реальностью и интенцию создания новой
реальности. Соц-арту оставалось только принять эту выдуманность,
плановость, искусственность социалистической цивилизации и обнажить ее,
как чисто знаковую условность, самозначимый художественный жест, концепт
без означаемого”.
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социалистический реализм, между модернизмом и постмодернизмом),
omawiając poglądy rosyjskich badaczy na okres postradziecki jako okres postmodernistyczny, Groys zaznacza, że współcześni31 krytycy rosyjscy pojmują
postmodernizm
[…] w najbardziej ogólnym sensie jako kulturowo-wyznany pluralizm (культурно-признанный плюрализм) stylów. […] zachodni według pochodzenia termin
„postmodernizm” jest używany […] przez pewną analogię: uwolnienie od estetycznej dyktatury modernizmu i przejście ku programowemu kulturowemu pluralizmowi, które się odbyły w 1960-1970 latach na Zachodzie, są przyrównywane tutaj
do stopniowego uwolnienia od norm oficjalnego realizmu socjalistycznego, które
odbywało się w Rosji [i w Ukrainie – L. B.] w latach 1970-1980. A przy tym w obu
przypadkach ten nowy kulturowy pluralizm uzasadnia się wprost czy pośrednio za
pomocą polemiki z poprzednim etapem „pozytywnych wartości”, zachowujących,
w tym sensie, swoją aktualność – stąd pochodzi przystawka „post-”, oznaczająca tak
polemiczne „nie”, jak i logiczne i historyczne dziedziczenie zaprzeczanej kulturowej
normy (Groys 2000: 109) 32.

Boris Groys zaznacza również, że „słuszność tej analogii oraz uzasadnienie użycia terminu »postmodernizm« do określenia postsowieckiej
sytuacji kulturowej zależy […] przede wszystkim od tego stopnia, w którym realizm socjalistyczny – i cała sowiecka kultura – mogą być uznane

31

Artykuł ukazał się po raz pierwszy w roku 1995.

32

Przekład własny za: „[…] в самом общем смысле как культурно-признанный
плюрализм стилей: никакой художественный метод не рассматривается более
культурой как исключительно значимый, все художественные стили могут
в равной степени использоваться писателем или художником, если он того
пожелает. В этом смысле можно сказать, что западный по своему происхождению
термин »постмодернизм« используется в современной русской критике по вполне
определенной аналогии: освобождение от эстетической диктатуры модернизма
и переход к программному культурному плюрализму, произошедшие в 19601970-х годах на Западе, приравниваются здесь к постепенному освобождению
от норм официального социалистического реализма, наступившему в России в
1970-1980-х годах. При этом в обоих случаях этот новый культурный плюрализм
обосновывает себя прямо или косвенно посредством полемики с предыдущим
этапом »положительных ценностей«, сохраняющих, в этом смысле, свою
актуальность, – отсюда и приставка »пост-«, обозначающая как полемическое
»не«, так и логическую и историческую преемственность от отрицаемой
культурной нормы”.

Socrealizm między modernizmem a postmodernizmem (przegląd dyskusji teoretycznych)

za część powszechnej (общей) historii modernizmu XX wieku [Точность
этой аналогии и, соответственно, оправданность употребления
термина »постмодернизм« для описания постсоветской культурной
ситуации зависит […] в первую очередь от той степени, в которой
социалистический реализм – и советская культура в целом — могут
быть признаны частью общей истории модернизма XX века]”
(Groys 2000: 109). Badacz przypomina, że w pracy Gesamtkunstwerk Stalin spróbował określić socrealizm stalinowski jako „specyficzną odmianę
globalnej modernistycznej kultury swego czasu [специфический вариант
глобальной модернистской культуры своего времени]” (Groys 2000:
109). Pozwala to według Groysa zgodzić się do pewnego stopnia z tym, że
postsowietyzm powstał po socrealizmie jako „specjalnym gatunku modernizmu” (модернизм особого рода) i dlatego jest on „dość specyficznym
wariantem postmodernizmu [является достаточно своеобразным
вариантом постмодернизма]” (Groys 2000: 109).
Według Groysa rosyjska krytyka traktuje postmodernizm tak samo,
jak wcześniej krytyka modernistyczna traktowała socrealizm, a mianowicie
jako „sztukę masową”. Badacz więc podsumowuje, że socrealizm „jest jakby
zawieszony między podstawowymi kategoriami modernistycznej zachodniej
kultury, nie znajduje w niej sobie miejsca i dlatego określa siebie jako jej
totalną alternatywę [как бы зависает между основными категориями
модернистской западной культуры, не находит себе места в ней и
определяет поэтому себя самого как ее тотальную альтернативу]”
(Groys 2000: 111). Groys wyjaśnia również, że:
[…] jeżeli określić postmodernizm jako […] przezwyciężenie konstytutywnej dla
modernizmu opozycji wysokie / niskie, a postsowietyzm jako pokonanie opozycji
sowieckie / niesowieckie, to oczywiste będzie to, że odmienna (различная) organizacja tych granic ma przyczynić się też do różnych strategii ich przezwyciężenia –
oraz różnych wyników tych strategii (Groys 2000: 112)33.

33

Przekład własny za: „[…] если определить постмодернизм как преодоление
конститутивной для модернизма оппозиции высокое / низкое, а постсоветизм
как преодоление оппозиции советское / несоветское, то приходится ожидать,
что различная организация этих границ должна привести также к различным
стратегиям их преодоления – и к различным результатам этих стратегий”.
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Michaił Epsztejn na własny sposób próbuje znaleźć uzasadnienie możliwości ukształtowania się w literaturze sowieckiej / postsowieckiej postmodernizmu po modernizmie, (który w swojej wczesnej awangardowej postaci
został zniszczony przez system sowiecki). By usprawiedliwić pojawienie się
postmodernizmu po modernizmie na obszarze sowieckim, w monografii
Postmodern w literaturze rosyjskiej (Постмодерн в русской литературе)
badacz proponuje porównać socrealizm radziecki (chodzi mianowicie o literaturę lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku) z tak zwanym wysokim
modernizmem zachodnim, powstającym w tym samym okresie. Epsztejn
uważa, że realizm socjalistyczny i modernizm wysoki łączy „estetyka poważnego eklektyzmu” (эстетика серьезного эклектизма; Epsztejn 2005:
95-98). Mimo ogólnej różnicy między nimi, literaturoznawca twierdzi, że
„[…] istnieją pewne podobieństwa między głównymi przedstawicielami
sowieckiej i zachodniej literatury lat 30-40: M. Szołochowem a W. Folknerem, A. Platonowem a E. Hemingwayem, M. Gorkim a T. Mannem,
L. Leonowem a H. Hessem [есть определенная перекличка между
главными представителями советской и западной литературы
30-х—40-х годов: М. Шолоховым и У Фолкнером, А. Платоновым
и Э. Хемингуэем, М. Горьким и Т. Манном, Л. Леоновым и Г. Гессе]”
(Epsztejn 2005: 96). Według Epsztejna „poważny eklektyzm” w literaturze
radzieckiej, a później soc-art (od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiatych XX
wieku), były etapami przejściowymi „od nowoczesności do ponowoczesności
w estetyce sowieckiej” (Epsztejn 2005: 98).
Można więc podsumować, że niektórzy badacze, jak na przykład Boris
Groys i Michaił Epsztejn, uważają, że postmodernizm koniecznie powinien
następować po modernizmie. Groys pisze, że postsowietyzm jest „specyficznym wariantem postmodernizmu”, pojawiającym się po socrealizmie,
który, według tego badacza, jest „specyficznym gatunkiem modernizmu”
(Groys 2000: 109). Epsztejn również próbuje odnaleźć cechy modernizmu
wysokiego w socrealizmie, by uzasadnić powstanie po nim postmodernizmu.
Obaj badacze w rezultacie dochodzą do rozmywania się granic realizmu
socjalistycznego, zbliżając go do postmodernizmu wyłącznie na podstawie
eklektyzmu formalnego.
Istnieje również inne podejście do wykładni natury postmodernizmu,
między innymi późno- i postradzieckiego, który niekoniecznie powstaje po
modernizmie wysokim. Tamara Hundorowa w monografii Biblioteka postczarnobylska. Ukraiński postmodernizm literacki (Післячорнобильська бібліотека.

Socrealizm między modernizmem a postmodernizmem (przegląd dyskusji teoretycznych)

Український літературний постмодернізм) (2013)34 także odnotowuje
fakt, że postmodernizm, który pojawił się na obszarach byłego Związku Sowieckiego, jest specyficzny. Ponadto literaturoznawczyni wyjaśnia, że postmodernizm
powstawał nawet w tych kulturach, które nie spełniały warunków jego pojawienia
się, określonych przez Fredrica Jamesona. Według najbardziej znanego podejścia
tego teoretyka do postmodernizmu, jest on traktowany jako „logika późnego
kapitalizmu”, „która następuje po modernizmie i korzysta z wypracowanych
przez niego elementów” (Hundorowa 2013: 305)35. Tamara Hundorowa uważa
za błędne przekonanie, że te literatury które nie miały okresu modernistycznego
lub te, w których był on przerwany i nieskończony, nie są gotowe do pojawienia się w nich postmodernizmu (Hundorowa 2013: 305). Badaczka słusznie
wskazuje, że jest to tylko jedna z koncepcji postmodernizmu, jedni badacze ją
przyjmują, inni – odrzucają36. Hundorowa przywołuje na przykład opinię Fernando Burgosa, który twierdzi, że postmodernizm współistnieje z modernizmem,
niekoniecznie więc postmodernizm pojawia się dokładnie po modernizmie lub,
według Jamesona, w ostatnim stadium rozwoju kapitalizmu (Burgos 2010: 56)37.
O słuszności podobnego podejścia do konieczności istnienia modernizmu przed
postmodernizmem świadczy uznanie przez samego Fredrica Jamesona sztuki
radzieckiego soc-artu, która pojawia się w warunkach totalitarnej socrealistycznej
kultury, za odmianę postmodernizmu (Tupitsyn 1989: 153).

34

Pierwsze wydanie tej pracy ukazało się w roku 2005.

35

Przekład własny za: „Отже, загалом постмодернізм мислився як явище, що виникає
після модернізму та використовує напрацьовані ним елементи”.

36

Wyżej zostały przywołane poglądy Michaiła Epsztejna, który nawet spróbował znaleźć
elementy modernizmu wysokiego w socrealizmie, by uzasadnić pojawienie się
postmodernizmu po realizmie socjalistycznym (Epsztejn 2005: 95-98). Natomiast Boris
Groys spróbował pokazać, że socrealizm nie jest podobny do modernizmu wysokiego,
wątpiąc, że postmodernizm postradziecki i zachodni są identyczne (Groys 2000: 109-112).

37

Burgos mianowicie pisze: „[…] postmodernizm nie jest artystycznym zjawiskiem
usytuowanym po modernizmie, wręcz przeciwnie, współistnieje z nim. Ich
współistnienie nie powinno być niepokojące, jeżeli wziąć pod uwagę zasadnicze
momenty nowoczesności. [...] nam się wydaje, że niekoniecznie trzeba oczekiwać
finalnego stadium kapitalizmu lub przejawów najbardziej śmiałych innowacji
technologicznych, jak twierdzi Jameson […] postmodernism is not an artistic
occurrence that is positioned after modernism, but on the contrary, cohabits with it.
Their coexistence should not be alarming if one takes into account the foundational
moments of modernity. […] it seems to us that it is not necessary to wait for
postmodernism until the final stage of capitalism or the manifestations of the most
daring technological innovations, as Jameson claims]” (Burgos 2010: 56).
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Tamara Hundorowa pisze także o tym, że „[…] chwyty, które można
zaliczyć do form wczesnego postmodernizmu, na przykład totalny ironizm,
cytatowość, tworzenie alternatywnych światów i tym podobne, zapoczątkowano jeszcze w ramach socrealizmu38. Formy te tworzy nie tylko underground
(moskiewscy konceptualiści w Rosji, kijowska proza ironiczna w Ukrainie),
a nawet tak zwana »oficjalna« literatura, autorami której są członkowie Spółki
pisarzy (Wasyl Zemliak, Wołodymyr Drozd, Wiktor Miniajło, Walerij Szewczuk, Pawło Zahrebelnyj w Ukrainie, Jurij Trifonow, Wasilij Szukszyn, Andriej
Bitow w Rosji)”39 (Hundorowa 2013: 77)40.
Opierając się na spostrzeżeniach Michaiła Bierga, Tamara Hundorowa
podkreśla fakt, że pisarze z undergroundu, nieuznawani oficjalnie, na przykład przedstawiciele moskiewskiego konceptualizmu, po upadku Związku

38

W jednym z artykułów Groys również zwraca uwagę na pojawienie się w latach
pięćdziesiątych, po destalinizacji, elementów estetyki różnych nurtów artystycznych
i, między innymi, postmodernizmu w malarstwie radzieckim: „[…] umiarkowany
sezannizm (сезаннизм), realizm magiczny, symbolizm, ekspresjonizm, a nawet realizm
fotograficzny (фотореализм) i cytujący klasykę wariant postmodernizmu znalazły
się w obozie oficjalnym, natomiast sztuka abstrakcyjna, minimalizm, konceptualizm,
postkonceptualizm i radykalne formy surrealizmu – w nieoficjalnym […] умеренный
сезаннизм, магический реализм, символизм, экспрессионизм или даже
фотореализм и цитирующий классику вариант постмодернизма оказались в
официальном лагере, а абстрактное искусство, минимализм, концептуализм,
постконцептуализм и радикальные формы сюрреализма – в неофициальном]”
(Groys 1993: 307). Michaił Epsztejn także odnotował pojawienie się w połowie
lat pięćdziesiątych elemetów soc-artu, który może być uważany za rodzaj sztuki
konceptualnej i postmodernistycznej (Epsztejn 2005: 98).

39

Przekład własny za: „По-перше, прийоми, які можна віднести до форм раннього
постмодернізму, як-от тотальний іронізм, цитатність, творення альтернативних
світів тощо, започатковано ще в межах соцреалізму. Ці форми творить не
лише андеґравнд (московські концептуалісти в Росії, київська іронічна проза в
Україні), але навіть так звана офіційна література, авторами якої є члени Спілки
письменників (Василь Земляк, Володимир Дрозд, Віктор Міняйло, Валерії Шевчук,
Павло Загребельний в Україні, Юрій Тріфонов, Васілій Шукшин, Андрєй Бітов у
Росії)”.

40

Tamara Hundorowa wyróżnia wiele źródeł powstania ukraińskiego postmodernizmu:
„awangarda i modernizm lat 1920”, „ukraińska chimeryczna proza”, „doświadczenie
literatury diasporowej” oraz rozpatruje rozmaite jego rodzaje: „groteskowy (Wołodymyr
Dibrowa, Łeś Poderwiański, Bohdan Żołdak), karnawałowy (»Bu-Ba-Bu«), feministyczny
(Oksana Zabużko), apokaliptyczny (Izdryk, Taras Prochaśko), popkulturowy (Serhij
Żadan), popularny (Jurij Wynnyczuk) ґротескний (Володимир Діброва, Лесь
Подервʼянський, Богдан Жолдак), карнавальний («Бу-Ба-Бу», феміністичний
(Оксана Забужко), апокаліптичний (Іздрик, Тарас Прохасько), попкультурний
(Сергій Жадан), популярний (Юрій Винничук)]” Hundorowa 2013: 323-324].
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Radziekiego zaczęli się identyfikować już nie z undergroundem sowieckim,
a z postmodernizmem (mianem którego nie chcieli wcześniej określać swojej
twórczości; Hundorowa 2013: 78). Według Hundorowej podobne tendencje
można spostrzec między innymi w Ukrainie, na przykład w działalności literackiego neoawangardowego zespołu „Bu-Ba-Bu”, który powstał w połowie
lat osiemdziesiątych, a po upadku Związku Radzieckiego zaczął kojarzyć się
z postmodernizmem.
Jak konstatuje Hundorowa, twórczość przedstawicieli podziemia charakteryzują w szczególności „urbanizm, groteska antytotalitarna i absurd, które
powstały wskutek zestawienia różnych światów – sowieckiego i niesowieckiego, oficjalnego i nieoficjalnego, a także językowa i taka, która przewiduje
podział na role, maskarada, pastisz tworzony na podstawie znanych tekstów
klasycznych” (Hundorowa 2013: 197)41.
W monografii Hundorowa omawia między innymi twórczość Wołodymyra Dibrowy (w tekstach którego są odwołania do estetyki absurdu i soc-art’u), Bogdana Żołdaka (teksty którego są pisane surżykiem i przesiąknięte
ironicznymi żartmi, rosyjskie „стёб”), Łesia Poderwiańskiego (znanego jako
autora krótkich sztuk, które zaczął pisać pod koniec lat siedemdziesiątych;
jego teksty – niektóre z nich zostały nagrane również na kasety – są hybrydami lingwistycznymi, opierającymi się w dużej mierze na słownictwie niecenzuralnym, swoistym argot, obrazach i konceptach literatury powszechnej,
hasłach radzieckich itp.; Hundorowa 2013: 197-207). Wszyscy ci autorzy
grają z radzieckimi obrazami, kliszami, pojęciami, ironicznie wplatają je do
swoich tekstów, kpią z nich, twórząc niekiedy swoisty pastisz postmodernistyczny.
Amerykański slawista Vitaly Chernetsky w monografii Kartografując kultury postkomunistyczne. Rosja i Ukraina w kontekście globalizacji42
(Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в
контексті глобалізації) pisze o tym, że w ukraińskiej kulturze powstają
zjawiska podobne do nowych zjawisk w kulturze rosyjskiej. Badacz uważa
mianowicie, że „[…] sztuki Łesia Poderwiańskiego oraz sztuki i proza

41

Przekład własny za: „Загальними ознаками андеґравндної творчости є урбанізм,
антитоталітарний ґротеск і абсурд, посталі внаслідок зіставлення різних світів –
совєтського і несовєтського, офіційного і неофіційного, а також мовний і рольовий
маскарад, пастиш на основі переписування відомих класичних текстів”.

42

Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 2007.
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Wołodymyra Dibrowy rozwijają się w lokalnym paradygmacie soc-artu z bardzo odczuwalnym wpływem zachodniego teatru absurdu […] п’єси Леся
Подерв'янського та п’єси й проза Володимира Діброви розвиваються
у локальній парадигмі соц-арту із дуже відчутним впливом західного
театру абсурду]” (Chernetsky 2013: 277-278).

Podsumowanie
Dzieła nieoficjalnej / podziemnej literatury radzieckiej (rosyjskiej i ukraińskiej)
stworzone w latach 1970-1980 (przesłanki do ich powstania pojawiają się
jeszcze wcześniej – w latach 1950-1960), w których można obserwować stylistykę ponowoczesną, mianowicie: rezygnację z narzucanych z góry kanonów
tworzenia dzieła literackiego (zarówno na poziomie formalnym, jak i treściowym), brak roszczenia do kreacji rzeczywistości (a w szczególności utopijnej)
oraz reprezentacji i „prawdziwego odzwierciedlenia” życia, intertekstualność,
grę językową, ironiczność, a niekiedy nostalgiczność wobec kultury i realiów
sowieckich, należy rozpatrywać w kontekście przejścia od literatury socrealistycznej do literatury postmodernistycznej.
Bardzo ważne przy tym jest uwzględnienie natury realizmu socjalistycznego, będącego odmianą sztuki totalitarnej (Günther, Siniawski,
Naływajko, Hundorowa), a zatem systemem monostylistycznym, odznaczającym się teleologicznością (Fedoriw, Naływajko, Siniawski, Groys), religijnością, ciążeniem ku poetyce klasycystycznej (Siniawski, Naływajko) oraz
posiadającym takie podstawowe cechy, jak klasowość, partyjność, ludowość
(Naływajko).
Przeprowadzona analiza prac skupionych na badaniu związków między
socrealizmem, modernizmem (awangardą oraz wysokim modernizmem jako
jego odmianami), postmodernizmem pozwala wnioskować, że niektóre stwierdzenia ich autorów mogą być uważane za częściowo słuszne. Chodzi mianowicie o zasadność porównania awangrady do socrealizmu (Groys), modernizmu
wysokiego do socrealizmu (Epsztejn), socrealizmu (jako swoistego „połowicznego stylu”) do postmodernizmu (Groys).
Niektórzy badacze zestawiają realizm socjalistyczny lub ogólnie sztukę
totalitarną z postmodernizmem na podstawie tego, że style te są eklektyczne
(Groys, Günther, Epsztejn). Należy natomiast brać pod uwagę fakt, iż eklektyzm realizmu socjalistycznego i eklektyzm postmodernizmu nie mogą służyć
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jako jedno z kryteriów porównania z uwagi na ich odmienną naturę. Dlatego
próby porównania realizmu socjalistycznego z posmodernizmem ze względu
na ich eklektyzm są bardzo uproszczone i mogą być dokonane wyłącznie na
poziomie formalnym. Warto więc pamiętać, że socrealizm jest sztuką normatywną i nieironiczną (Siniawski, Hundorowa), a postmodernizm – nienormatywną i ironiczną (Hundorowa).
W latach 1970-1980 powstał fenomen nieoficjalnej „sztuki postutopijnej”, podejmującej refleksję nad stalinizmem (Groys). Częścią tej sztuki
(zwłaszcza w malarstwie i literaturze) zostały konceptualizm, który korzysta
z rozmaitych języków, systemów znakowych i ideologicznych, oraz „soc-art”,
oparty na socjalistycznym systemie semiotycznym (Epsztejn). Konceptualizm
i soc-art, jako jego odmiana, mogą być uważane za elementy sztuki postmodernistycznej (Jameson, Groys, Hundorowa) lub etap przejściowy od socrealizmu
do postmodernizmu, który, według części badaczy, zaczął się w połowie lat
pięćdziesiątych i trwał do połowy lat siedemdziesiątych (Epsztejn).
Niezbędne jest wzięcie pod uwagę tego faktu, że postmodernizm późnoi postradziecki był specyficzną odmianą postmodernizmu, był on postkolonialny,
posttotalitarny, postapokaliptyczny (Pavlyshyn, Chernetsky, Hundorowa)
i różnił się od postmodernizmu zachodniego. Mimo to był on właściwym postmodernizmem, który, jak słusznie odnotowują badacze, niekoniecznie miałby
powstać po modernizmie lub, według Fredrica Jamesona, w ostatnim stadium
rozwoju kapitalizmu (Burgos, Hundorowa). Sam Fredric Jameson uznał przecież
sztukę soc-artu za sztukę postmodernistyczną (Tupitsyn).
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Wprowadzenie
Pojęcie miłości i zakochania towarzyszy ludziom od czasów starożytnych. Obok
jedzenia i picia, akty miłosne były bardzo ważnym elementem życia mieszkańców starożytnej Mezopotamii (Łyczkowska 1996: 45). Niekiedy jednakże
namiętność nie spotykała się z odwzajemnieniem. W literaturze starożytnej
dorzecza Tygrysu i Eufratu motyw odrzuconego uczucia napotkać można między innymi w mitach, poezji miłosnej, ale też zaklęciach i dialogach.
Problem nieszczęśliwego zakochania dotykał zarówno ludzi, jak i bóstwa.
W akadyjskiej liryce nie ma przykładów interakcji miłosnych między bogami
a śmiertelnikami (Wasserman 2016: 23), inaczej jest w mitologii sumeryjskiej – chociażby w micie o Inannie i Szukalletudzie, ogrodniku, który uwiódł śpiącą boginię
(Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 167). Zarówno bogowie, jak i zwykli śmiertelnicy
kochali, byli ranieni czy trawieni przez zazdrość. Odzwierciedlenie wszystkich tych
emocji i zachowań znajdujemy w utworach literackich tamtego okresu.

Muruṣ râmi – choroba miłosna
Chorobliwe przywiązanie, nieodwzajemnione uczucie, tęsknota za miłością odrzuconą przez kochanka – już przez starożytnych te symptomy były
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diagnozowane jako choroba. Muruṣ râmi, jak ją określali, polegała na obsesyjnej namiętności wobec osoby, która pozostawała emocjonalnie obojętna wobec
chorej jednostki (Wasserman 2016: 34). Przypadłość klasyfikowano jako
zaburzenie psychiczne (Scurlock & Andersen 2005: 372). Leczono je używając
środków opisanych w kompendium medycznym o akadyjskiej nazwie Šumma
ūm ištēn mariṣma, czyli Kiedy dnia jednego zachoruje (Wasserman 2016: 34).
Takie przypadłości, obok innych chorób, leczyli egzorcyści (ašipu; Scurlock
2014: 7).

Różnice między zakochaniem a chorobą miłosną
Stan zakochania zarówno w literaturze starożytnej Mezopotamii, jak i współczesnej, kojarzony jest z radością i szczęściem. Stanowi uniesienia miłosnego
towarzyszą pozytywne emocje, które potęgują przyjemność, jaką jest obdarzenie uczuciem drugiej osoby. Objawiał się pozytywnymi doznaniami, takimi
jak podniecenie czy euforia. Miłość określano mianem światła, gdy tymczasem
jej brak był mrokiem (Wasserman 2016: 47). W imię miłości człowiek był
i jest w stanie poświęcić siebie, zmienić się na lepsze bądź zacząć inaczej patrzeć
na świat.
Niestety nie zawsze ofiarowana komuś namiętność jest odwzajemniona.
Już starożytni określili obsesyjne uczucie, które zostało odrzucone, jako przyczynę prowadzącą do choroby miłosnej. Zarówno zdrowe zakochanie, jak
i chorobę psychiczną odróżniały widoczne z zewnątrz symptomy. Muruṣ râmi,
bo tak ową przypadłość określili mieszkańcy starożytnej Mezopotamii, charakteryzowały brak snu, apetytu oraz ogólny spadek sił. Co interesujące, w relacji,
gdzie obie strony darzyły się wielkim uczuciem też występowała bezsenność
czy brak regularnego spożywania pokarmów. Przyczyna takiego zachowania
była jednak zupełnie różna od tej towarzyszącej muruṣ râmi. Ludzie nie jedli
i nie spali dlatego, że była to dla nich strata czasu, podczas którego mogli
przebywać razem i pielęgnować swoją miłość. Zewnętrznymi objawami fizycznymi zakochania było między innymi drżenie dłoni i warg czy wilgotnienie ust
(Wasserman 2016: 33).
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Objawy
Muruṣ râmi miała wpływ zarówno na ciało, jak i ducha pacjenta. Odciskała
się piętnem na samopoczuciu, apetycie oraz śnie. Jej objawy dzielono na takie,
które lekarz mógł zauważyć przez samą obserwację wyglądu pacjenta oraz takie,
które mógł wywnioskować z zachowania oraz przeprowadzonego wywiadu.
Tożsame objawy występowały u mężczyzn i kobiet (Wasserman 2016: 34).
Przypadłość odrzuconej miłości oddziaływała na całe życie pacjenta,
nie tylko na jego samopoczucie, które wówczas było bardzo złe. Pojawiała się
depresja oraz zaburzenia odżywiania, utrata masy ciała, nawet przy spożywaniu
pokarmów. Bezsenność, spowodowana ciągłym rozmyślaniem o kochanku,
szukaniem sposobów na zdobycie go, była kolejnym aspektem choroby. Brak
możliwości wypoczynku zarówno w ciągu nocy, jak i dnia wyniszczał organizm chorego. Czynności, które zazwyczaj przynosiły pacjentowi relaks – na
przykład drzemka – również nie przynosiły ukojenia. Niedobór odpoczynku
w nocy w połączeniu z ciągłym zamartwianiem się i tęsknotą w ciągu dnia
prowadził do pogorszenia stanu psychiczno-fizycznego pacjenta.
Koszmary senne były przyczyną złego samopoczucia nie tylko osób zakochanych, ale też tych, którzy wzgardzili darowaną im miłością. Były karą za
takie zachowanie (Wasserman 2016: 45). Zazwyczaj osoba rzucającą zaklęcie
bezsenności na kochanka, który ją odrzucił, sama cierpiała na tę przypadłość.
Zazdrość, podobnie jak miłość, prowadziła do agrypnii. Jeden z tekstów
podaje przykład kobiety, która chodzi po ulicach, zwracając na siebie uwagę
mijających ją mężczyzn. Jej zachowanie doprowadziło do tego, że ich żony
z zazdrości właśnie nie mogły spać (Wasserman 2016: 46). Taka interpretacja
bezsenności pokazuje wielopłaszczyznowość przypadłości muruṣ râmi. Bierze
się ona nie tylko z nieodwzajemnienia czułości, którą ofiarujemy, czy odrzucenia przez nas miłości drugiej osoby, ale i przez zazdrość, a nawet utęsknione
czekanie na płomienne uczucie. Brak snu powodowała też nadmierna chęć
zakochania się (Wasserman 2016: 45).
Egzorcysta miał do czynienia nie tylko z zaburzeniami psychicznymi,
lecz i fizycznymi, kiedy to organizm stawał się słaby. Niedobór snu, podczas
którego organizm się regeneruje oraz podstawowych składników odżywczych
zawartych w jedzeniu, prowadził do objawów zewnętrznych, takich jak trzęsące się ręce czy utrata wagi.
Również niemożność odwzajemnienia uczucia traktowano jako muruṣ
râmi. Akadyjski termin libbi ekletim, czyli „mroczne serce” oznaczał stan osoby,
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która nie była w stanie nie tylko pokochać, ale nawet odwzajemniać uczucia
(Wasserman 2016: 47).

Odrzucona miłość w mitach
Problem odrzuconej miłości wydaje się niepasujący do świata władczych i obdarzonych wielką mocą bogów. W literaturze starożytnej Mezopotamii motyw
ten pojawia się jednakże w kilku tekstach. Przykładami mogą być chociażby
mity takie jak Nergal i Ereszkigal, czy fragment Zejścia Isztar do Podziemi, gdzie
kobiece uczucie spotyka się ze wzgardą ze strony męskiej, po tym jak bogowie wykorzystali miłość, którą kierowały się boginie. Odwrócenie tego typu
motywu znajduje się w micie o Enlilu i Ninlil, gdzie to niepozorna dziewczyna,
idąca za radą doświadczonej starej kobiety, odrzuca awanse Enlila (The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature.ac.uk 1997: tr.121). W żadnym
wypadku niechęć do uczucia nie jest natychmiastowa. Początkowo bogowie ci
dają się uwieść: Nergal – władczyni zaświatów, zaś Dumuzi – bogini miłości.
Przykładem zaś niechęci bez uprzedniej fascynacji miłosnej jest mit wchodzący
w skład Eposu o Gilgameszu, gdzie Inanna oferuje herosowi swe wdzięki,
którymi ten gardzi. W ten sposób wyróżnić można trzy modele odrzucenia
ukazane w mitach starożytnej Mezopotamii, o czym w dalszej części rozdziału.

Nergal i Ereszkigal
Motyw odrzucenia bogini przez boga, znajdujemy w micie o Nergalu i Ereszkigal. Tekst ten ukazuje reakcje potężnej pani zaświatów na odtrącenie przez
bóstwo zarazy. Ereszkigal, za młodu porwana przez Kura w zaświaty (Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 124), po pokonaniu potwora przez Enkiego,
pełniła rolę królowej Arallû (Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 124), którego
nie mogła opuszczać. Jej wezyr, Namtar, w imieniu swojej królowej udał się na
zgromadzenie bogów, po uprzednim zaproszeniu Ereszkigal przez wysłannika
Ea, Kakkę. Gdy poseł z zaświatów wkroczył na ucztę, dostał strawę, którą
miał dostarczyć swojej królowej oraz został uszanowany przez inne bóstwa,
z wyjątkiem Nergala, który mu się nie pokłonił. Odebrawszy to jako zniewagę,
wezyr i jednocześnie syn Ereszkigal, doniósł jej o owym zajściu. Pani Arallû,
motywowana gniewem i poczuciem zniewagi, zagroziła zagładą ludzkości,
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jeśli zgromadzenie nie wyda w jej ręce boga, który ośmielił się znieważyć jej
majestat. Ea, bóg mądrości, nakazał bóstwu zarazy udać się do Kur, gdzie ten
miał prosić o wybaczenie za swoje zachowanie. Przestrzegł on jednak Nergala,
aby ten nie jadł, nie pił ani nie przyjmował żadnych oferowanych mu dóbr.
Gdy pojawił się w zaświatach, został zidentyfikowany przez Namtara jako ten,
który znieważył imię Ereškigal. Następnie stanął przed obliczem potężnej pani.
Nie przyjął oferowanych mu dóbr, jednakże widok odzianej w piękne szaty
bogini rozpalił pożądanie w jego sercu. Przez sześć dni oddawali się namiętności. Kiedy nadszedł siódmy poranek, kochanek opuścił Ki-gal. Jego powrót
do niebios miał być jednakże chwilowy. Brak ukochanego wywołał wściekłość
królowej. Przepełniona bowiem była nie tylko żalem i tęsknotą za oblubieńcem, ale przede wszystkim złością. Mit ukazuje zarówno kruchość Ereshkigal,
która lamentuje i spada z tronu w bólu za zbiegłym kochankiem, ale i gniew,
który niesie ze sobą chęć zemsty. Tak silny, że skutki są niewyobrażalne,
zarówno dla ludzi jak i bóstw niebiańskich. Grożąc wypuszczeniem zmarłych,
bogini wysłała Namtara do niebios. Ten dostał pozwolenie Ea na znalezienie
Nergala i sprowadzenie go do Kur. Nie znalazłszy boga zarazy, powrócił przed
oblicze wściekłej władczyni Arallû z pustymi rękami, donosząc jednakże swej
pani o obecności w niebiosach boga, którego nigdy wcześniej nie widział.
Nie był on jednak podobny do postawnego, groźnego Nergala, wyróżniał się
bowiem kruchą posturą oraz łysiną. Ereszkigal nakazała przyprowadzić owego
nieznanego boga przed swe oblicze, gdyż wiedziała, że pod szkaradnym przebraniem kryje się jej kochanek. Gdy ten pojawił się w Ki-gal, nie przypominał
już szpetnej, bezwłosej osoby o wątłej posturze, a silnego i władczego boga
zarazy. Podszedł do Ereszkigal, zrzucił ją z tronu, jednak oszczędził jej życie
i zamiast zabić, kochał się z nią przez sześć dni i sześć nocy. Siódmego poranka
Anu ogłosił, że będzie on wraz z Ereszkigal przebywał w Świecie Podziemnym
na wieki (Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 248-251).
Mit ten ukazuje histeryczne zachowanie pani Arallû na wieść o odrzuceniu
przez Nergala. Pokazuje zarówno kruchość bogini i cierpienie wywołane brakiem ukochanego, jak i gniew oraz konsekwencje, które przyniesie brak boga
zarazy w życiu Ereszkigal. Motywowana chęcią zemsty za ból, którego doświadczyła, gotowa jest sprowadzić zagładę na całą ludzkość, aby jej złość dosięgła
ukrywającego się w niebiosach kochanka. Władczyni Ki-gal, która jako mała
dziewczynka została porwana przez Kur i pozostawiona na wieczność w erṣet lā
târi, poczuła w końcu więź i nić porozumienia, łączącą ją z Nergalem. Zaznała
dotyku, troski i miłosnego uniesienia, które chciała przeżywać na nowo, a nie
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żywić się tylko wspomnieniami. Nieznosząca sprzeciwu i przyzwyczajona do
sprawowania władzy, nie była wstanie pogodzić się z tym, że owe przeżycia
były chwilowe i znikną na zawsze wraz z kochankiem. Wtedy maska nieugiętej i siejącej postrach pani Arallû opada z twarzy Ereszkigal. Pełna tęsknoty
i opuszczona przez Nergala, przywodzi na myśl małą, zagubioną dziewczynkę.
Taka właśnie mogła być, gdy porwano ją do Kur. Odnalazłszy miłość, bliskość
i ukrytą w środku kobietę, bogini nie chciała wracać do stanu poprzedniego,
samotnej i surowej pani Ki-gal. Mit pokazuje człowieczą stronę Ereszkigal,
która lamentuje, tęskni i płacze po swoim oblubieńcu, aczkolwiek amplifikuje
też bezwzględność władczyni, która jest w stanie sprowadzić zagładę na cały
świat ludzi i bogów, ażeby osiągnąć swój cel i sprowadzić Nergala z powrotem
do Arallû.

Zejście Inanny do Świata Podziemnego
Kolejnym mitem ukazującym zachowania bogini w obliczu nieodwzajemnienia jej uczucia przez oblubieńca, jest sumeryjska wersja Zejście Inanny do
Świata Podziemnego. Motyw odrzucenia nie jest tematem wiodącym tego
tekstu, bowiem mit skupia się na pokazaniu chciwości córki Sina, która postanowiła przejąć panowanie nad światem podziemnym. Inanna schodzi do Kur
i udaje się na spotkanie ze swoją siostrą, Ereszkigal. Pozostawia kolejno swoje
atrybuty przy każdej z siedmiu bram. Gdy pojawia się przed obliczem władczyni Ki-gal naga i bezbronna, ta wypuszcza w jej stronę sześćdziesiąt plag.
Pozbawione sił witalnych i mocy ciało Inanny przekształciło się w pozbawione
życia zwłoki, przypominające wiszący na haku skórzany bukłak. Kiedy bogini
miłości znalazła się w Kur, na ziemi zatrzymało się życie. Zwierzęta przestały
się rozmnażać, a ludzie stali się sobie obojętni pod względem uczuciowym
i seksualnym. Zauważywszy to, wierna służka bogini miłości Ninszubur udała
się po pomoc do wielkich bogów. Wysłanniczka Inanny zwróciła się do Enlila
z prośbą o uwolnienie swej pani, ten jednak odmówił pomocy. Następnie
służka udała się do Sina, lecz ów, pomimo iż był ojcem uwięzionej w Kur
bogini, nie uwolnił córki. Enki, bóg mądrości, zlitował się nad losem Inanny
i z brudu spod paznokci stworzył dwa stwory, Kur-jara oraz Gala-tura, które
wyposażył w życiodajne ziele i wodę, a następnie posłał do Ki-gal, aby sprowadziły z niej Inannę. Odrodzona bogini nie mogła jednakże bez konsekwencji
opuścić Świat Podziemny. Na jej miejsce miało stawić się inne bóstwo, które
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miało odbyć za nią karę. To ukazuje, że w Kur wszyscy przestrzegali tych
samych zasad. Nie można bez konsekwencji wchodzić i wychodzić z erṣet lā
târi (Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 124), nieważne, czy jest się bogiem, czy
zwykłym śmiertelnikiem. Inanna nie chciała jednak skazać na pobyt w pełnych
kurzu i ciemności podziemiu swoich sług, śpiewaków czy doradców, którzy
okazali jej wierność. Pod eskortą demonów Świata Podziemnego udała się
zatem na ziemię w poszukiwaniu swego zastępcy w Arallû. Ujrzała Dumuziego, swego męża, który w pięknej szacie oddawał się uciechom życia tak,
jakby zupełnie zapomniał o nieobecności Inanny: „Spojrzała na niego, to był
wzrok śmierci, przemówiła do niego, to była mowa gniewna. Krzyknęła na
niego, był to krzyk ciężkiej winy: »Jak długo jeszcze? Zabierzcie go!« święta
Inanna oddała Dumuziego, pasterza, w ich ręce” (The Electronic Text Corpus
of Sumerian Literature.ac.uk 1997: tr.141). Wściekła bogini rozkazała zabrać
go na jej miejsce do Ki-gal. Przerażony pasterz błagał o litość i wybaczenie, owa
łaska nie spłynęła jednak na niego z oblicza bogini. Tak też za swoje haniebne
zachowanie Dumuzi musiał schodzić co roku do Podziemi (The Electronic Text
Corpus of Sumerian Literature.ac.uk 1997: tr.141), gdzie odbywał karę. Wraz
z nadejściem wiosny wychodził, jednakże na ziemię. Wtedy wszelka roślinność
budziła się do życia. Cykl dokonywał się corocznie, a powrót pasterza z zaświatów zwiastował początek okresu wegetacji (Łyczkowska & Szarzyńska 1981:
314).
Inanna daje się porwać emocjom i impulsywnie zsyła swego kochanka na
czasowy pobyt w Świecie Podziemnym. Rozgniewana bogini kieruje się chęcią
zemsty. Podczas gdy sama przebywała pozbawiona mocy w Ki-gal, Dumuzi
oddawał się uciechom życia „ubrany we wystawne szaty, siedzący szykownie
na tronie” (The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature.ac.uk 1997:
tr.141), zupełnie zapominając lub nawet nie zauważając jej nieobecności.
Bogini nie rozpacza nad zachowaniem męża, smutek nie towarzyszy odkryciu
beztroskiego zachowania pasterza. Inaczej niż Ereszkigal, która lamentowała
nad utratą kochanka, bogini wojny, pełna furii, skazuje męża na czasową
banicje w erṣet lā târi, nie zastanowiwszy się nad tym ani chwili. Kierują nią
emocje i chęć ukarania niewiernego, który zamiast opłakiwać nieobecność
ukochanej, wydaje się zupełnie zapominać o jej istnieniu. Warto zaznaczyć,
że wściekłość Inanny łatwiej zrozumieć, jeśli weźmie się pod uwagę dwoistość
jej natury, była bowiem patronką zarówno miłości, jak i wojny. Namiętność
i gniew dzieli często bardzo cienka granica, dlatego zachowanie Inanny było
tak skrajne i impulsywne.
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Gilgamesz i byk niebiański
Impulsywność jest zresztą jedną z cech składających się na złożoność postaci
Inanny, zaś kolejny przykład na to, że jej główną reakcją na odrzucenie są gniew
i chęć zemsty, stanowi fragment szóstej tabliczki akadyjskiego Eposu o Gilgameszu.
Tutaj Isztar, bo tak mówili na nią Akadowie, zakochuje się w dzielnym herosie
(Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 228). Usłyszawszy o jego podbojach i zabiciu
Huwawwy, strasznego stwora z lasu cedrowego, zaproponowała mu małżeństwo.
Kierując się zasłyszaną wcześniej informacją o tym, jak bogini traktuje swoich
oblubieńców, odmawia jej. Nie chce stać się kolejnym przeklętym kochankiem.
Isztar przepełnia wściekłość i niedowierzenie, że półbóg jej odmówił. Wiedziona
chęcią zemsty i kary za odrzucenie zwraca się do swego ojca, boga Anu. Ten
jednakże wiedział, że Gilgamesz odrzucił awanse Isztar tylko dlatego, że zdawał
sobie sprawę z jej postępowania wobec kochanków. Zarzucił jej sprowokowanie herosa, który wypomniał bogini jej zachowania wobec innych mężczyzn.
Rozwścieczona bogini miłości zagroziła, że jeśli ojciec nie pozwoli jej zesłać na
ziemię byka niebiańskiego, wyważy wrota Ki-gal, a umarli wyleją się na świat
żywych. Anu zgodził się ukarać herosa pod warunkiem, że Isztar uzbiera plony
dla ludności i trawę dla zwierzyny, gdyż przez siedem lat byk ten będzie pustoszył
Uruk. Gilgamesz wraz z przyjacielem, Enkidu, pokonali bestię. Dowiedziawszy
się o tym, rozjuszona Isztar przybyła do bram Uruk. Na dowód wzgardy i niechęci do niej, towarzysz Gilgamesza rzucił w nią prawym udem nieżywego byka
(Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 300).
Pani miłości i wojny swoim zachowaniem pokazuje cechy, którym patronuje. Nagłe wielkie uczucie do Gilgamesza wraz z jego odrzuceniem zmienia
się w nienawiść i chęć zemsty. Isztar wydaje się dotknięta nie tylko z powodu
nieodwzajemnienia miłości, lecz uraził ją też fakt, że był on w stanie jej odmówić, bez obaw o konsekwencję tej decyzji. Bogini, nieprzyzwyczajona do tego,
że ktokolwiek postępuje wbrew jej życzeniu, nie mogła nie ukarać go za zniewagę, tym bardziej, że obraził ją półbóg, mający w sobie cząstkę śmiertelnika
(Łyczkowska & Szarzyńska 1981: 315).

Enlil i Ninlil
W mitologii starożytnej Mezopotamii znaleźć można również historię odrzucenia miłości boga. W micie O Enlilu i Ninlil to bogini odrzuca awanse
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jednego z najpotężniejszych bóstw (The Electronic Text Corpus of Sumerian
Literature.ac.uk 1997: tr.121). Ninlil za namową swojej rodzicielki przechadza się tak, aby zwrócić na siebie uwagę potężnego boga. Pouczona jednak
zostaje przez matkę, że w tak młodym wieku nie powinna wiązać się z potężnym bogiem, który ją zapewne porzuci. Świadoma jest też tego, że Enlil
będzie chciał ją uwieść. Ten, zobaczywszy piękno Ninlil, czynił jej awanse,
ta jednak odrzuciła je, pamiętając o słowach rodzicielki. Nieustępliwy Enlil
postanowił podstępem zdobyć względy dziewczyny. Przepłynął na drugą
stronę kanału w łodzi i posiadł swoją wybrankę, począł z nią Suena. Za swoje
niemoralne zachowanie Enlil został wygnany do podziemia, aby odbyć karę
za uwiedzenie młodej kobiety. Ninlil podążyła za nim i tam kolejno trzy razy
oddawała się uciechom z Enlilem, który podał się za strażnika bramy, rzeki
oraz przewoźnika. Za każdym razem poczęli kolejnego potomka, których
zrodziła w Kur (The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature.ac.uk
1997: tr.121).
W odróżnieniu od reakcji bóstw kobiecych na odrzucenie, Enlil pozostaje
opanowany i zamiast grozić czy karać Ninlil, wybiera drogę podstępu, aby
dotrzeć do jej serca. Nie zachowuje się do końca zgodnie z wolą dziewczyny,
jednakże i ona wodziła go na pokuszenie, prezentując swe wdzięki.

Wnioski
Uczuciami, które towarzyszą opuszczonym boginiom, są gniew i chęć zemsty.
Dążąc do ukarania kochanków, boginie używają środkami, które mogą być
fatalne w skutkach dla miast pełnych ludzi (Gilgamesz i Isztar) czy nawet
całych cywilizacji (Nergal i Ereszkigal). Widać jednakże różnice nawet w tożsamych reakcjach na odrzucenie. Bogini miłości kierowała się głównie pragnieniem zemsty. W obydwu wypadkach – czy odrzucenia przez Gilgamesza czy
zapomnienia i braku troski ze strony Dumuziego podczas pobytu w Ki-gal –
reakcją Inanny/Isztar była wściekłość. U Ereszkigal zauważyć można bardziej
złożoną reakcję, bowiem pomimo wielkiego gniewu, poddała się ona również
rozpaczy i tęsknocie za kochankiem. Mit o Enlilu i Ninlil pokazuje, że bogowie
inaczej radzili sobie z odmową. Nie przyjmowali sprzeciwu, dążyli do celu
inną drogą – używali podstępów, aby skraść względy dziewczyny. W zabiegach
Enlila zauważyć można racjonalność, co kontrastuje z impulsywnością Ereszkigal czy Inanny.
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Odrzucona miłość w dialogach
Odrzucone uczucie jest przedmiotem szeregu mezopotamskich dialogów
literackich. Zazwyczaj rozmowa toczy się między stroną kochającą i tą, która
odrzuca uczucie, ale niekiedy prowadzącymi dysputę są inne osoby: pan
i niewolnik, który przestrzega przed skutkami nieszczęśliwego zakochania czy
adoratorzy starający się o względy tej samej kobiety. Czasami w roli obserwatorów, którzy niosą dobrą radę bądź pouczenie, pojawia się chór (Foster 1993:
92-95). Odrzucona miłość może być tematem przewodnim utworu (tak jak
w Wiernym kochanku) albo pobocznym wątkiem (na przykład wyrażającym
przestrogę przed nieodwzajemnieniem uczucia, jak w poezji miłosnej Rim-Sina).

Wierny kochanek
Wierny kochanek (angielskie: Faithful lover) to dialog powiadający o odrzuconej przez młodzieńca miłości dziewczyny. Poemat pokazuje nierówne uczucie,
gdzie kobieta stara się o względy kochanka. Mężczyzna odpychając niewiastę,
mówi: „Właśnie oni ciągle ci mówią, nie jesteś jedną i jedyną. Powstrzymaj
się! Odebrałem ci moją miłość i nie zwrócę jej” (Foster 1993: 94). Nieodwzajemnione uczucie nie powstrzymuje jednak kobiety przed staraniem się
o jego serce. Zwraca się o pomoc do Isztar, bogini miłości i wojny, prosząc, aby
ta sprowadziła na jej konkurentkę bezsenność: „niech ona, tak jak ja, będzie
obciążona bezsennością” (Foster 1993: 93). Chce, aby jej rywalkę spotkał
podobny los do jej, aby dotknęła i ją choroba miłosna, muruṣ râmi. Posługuje
się nie do końca uczciwymi sposobami na zdobycie względów chłopaka, jakimi
są czary, pomimo jego wyraźnego sprzeciwu. Zaznacza on, że jego serce należy
do w innej i żadne czary tego nie zmienią, w związku z czym nakazuje jej
porzucić magiczne zabiegi.
W zachowaniu niewiasty widać wyraźne objawy muruṣ râmi. Jej wargi
są mokre i drżące z powodu samego wspomnienia chłopca. Również z wypowiedzi dziewczyny można wnioskować, że jest chora. Opisuje ona, jak podąża
tęsknym wzrokiem za wybrankiem i czeka codziennie, aby go ujrzeć, „Cały czas
mam nadzieję, że przejdzie przez moją okolicę. Dzień minął, gdzie jest moje
kochanie?” (Foster 1993: 94). Jeśli chociaż raz nie zerknie na niego w ciągu
dnia, jest bardzo zasmucona.
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Mężczyzna wie o uczuciu kobiety, ale nadal nie odwzajemnia jej miłości,
nawet na nią nie spogląda. Powtarza wprost, że jej nie kocha i nie chce się
z nią związać. Mimo tego odpychającego zachowania dziewczyny opowiada
stale o jego uśmiechu i tym, jak sama obecność upragnionego kochanka ją
uszczęśliwia. Mężczyzna jest już zmęczony lamentem oraz ciągłą obecnością
kobiety w jego otoczeniu. Przysięga na boginię Nanaję oraz Hammurabiego
o swojej niechęci i zmęczeniu osobą natarczywej niewiasty.
Pod koniec utworu zdanie mężczyzny zmienia się jednak diametralnie,
co nie jest w żaden sposób wytłumaczone. Nagle chłopak czule zwraca się do
dziewczyny, a na świadka swoich słodkich słów i wyznania miłości powołuje
Isztar. Mówi do niej „pani zgodna” czy „mądra pani”. Kończy swoją wypowiedź
stwierdzeniem, że „inna kobieta będzie naszym złym omenem” (Foster 1993:
95). Założyć można, że chodzi o wcześniejszą konkurentkę, o której młodzieniec przekonywał, iż rzekomo darzy ją miłością. Na świadka tego zdarzenia
również powołuje Isztar. Być może to zaklęcia, o których mówiła kobieta na
początku utworu, zadziałały albo sama bogini miłości zmieniła postrzeganie
chłopaka. Założyć też można, że lament dziewczyny i jej ustawiczna obecność
sprawiły, że obiekt jej westchnień poddał się naciskowi, dla spokoju ducha
akceptując początkowo niechcianą miłość. Brak wyraźnego wyjaśnienia motywów zmiany zdania daje szeroką możliwość wyboru argumentów motywujących kochanka do akceptacji afektu kobiety. Szczęśliwe zakończenie dialogu
wzbudza optymizm, pokazuje bowiem, że nie każdy taki przypadek kończy się
leczeniem duszy po odrzuceniu.

Poezja miłosna Rim-Sina
Zupełnie innym ukazaniem problemu odrzucenia miłości jest dialog z elementami pieśni Nanaja i Rim-Sin (Foster 1993: 98). Wzgardzone uczucie nie jest
jednak głównym motywem utworu. Ta poezja miłosna towarzyszyła obchodom święta nowego roku, kiedy to król Larsy odbywał stosunek z kapłanką
bogini Nanaji, która w akcie kultowym reprezentowała ją. Rytuał miał zapewnić urodzaj i dobrobyt w kraju.
Utwór traktuje o losie dziewczyny, która pożąda miłości przystojnego młodzieńca. Ważnym elementem kompozycji jest towarzyszący chór. Wyraźnie tutaj
widać wymianę zdań, która toczy się głównie pomiędzy niewiastą i świadkami,
a nie nią samą i młodzieńcem. Mężczyzna wypowiada się zaledwie dwa razy.
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Brak reakcji werbalnej ze strony młodzieńca zmusza do zastanowienia się, czy
uczucia obu stron są tak samo silne. Na brak zaangażowania młodzieńca zwraca
uwagę chór przestrzegając dziewczynę, „Jesteś zbyt szczęśliwa, o moja kochana,
nie polegaj na nim! Jesteś w zbyt wielkiej euforii, nie ufaj mu!” (Foster 1993: 98).
Nanaja i Rim-Sin nie jest tekstem wyłącznie o odrzuceniu, wyraźnie
pokazując również niebezpieczeństwo jednostronnego zaangażowania. Po raz
kolejny w literaturze starożytnej Mezopotamii spotykamy motyw niewiasty
bezgranicznie zakochanej w mężczyźnie nieodwzajemniającego jej uczucia.

Dialog pesymisty
Kolejnym tekstem pokazujący motyw odrzucenia jest Dialog pesymisty (Lambert 1967: 139-149), rózniący się od utworów przytoczonych wcześniej tym,
że odtrącenie przedstawione jest tutaj jako czysto hipotetyczne. W porównaniu
do tekstu Nanaja i Rim-Sin, gdzie czytający dostrzec może ewentualne niebezpieczeństwo ze strony lakonicznego i dużo mniej zaangażowanego chłopaka,
tutaj odrzucenie stanowi jedynie pewną możliwość. W wymianie zdań biorą
udział niewolnik i jego pan, a cała rozmowa dotyczy właśnie teoretycznego
nieodwzajemnienia afektu.
I tak oto pan przedstawia słudze różne ścieżki życia, które może obrać.
Ilekroć zmienia zdanie, podwładny utwierdza go w przekonaniu, że wcześniejszy pomysł na życie był zły. Dialog prowadzi do pytania skierowanego do sługi,
jaką jego zadaniem pan powinien obrać w życiu ścieżkę. Ten, skonsternowany,
odpowiada, że samobójstwo.
Utwór podzielony jest na części. W każdej z nich poruszany jest inny
pomysł na życie, jakie może wieść pan. W szóstej części przywołana zostaje
właśnie kwestia zakochania. Wolny mężczyzna postanawia się zakochać,
szybko jednak wycofuje się z tej koncepcji, pomimo aprobaty ze strony sługi.
Niewolnik komentuje więc taki obrót spraw przedstawieniem miłości jako
wielkiego zła. Sama emocja nie jest negowana przez podwładnego, natomiast
zachowanie niewiast już tak: „kobieta to ostry żelazny sztylet, który przecina
męskie gardło” (Lambert 1967: 147). Być może sługa ujął to w takie słowa, aby
ustrzec pana przed odrzuceniem uczucia.
Interesującym zjawiskiem jest odwrócenie ról. To mężczyzna wystawiony
jest na cierpienie, podczas gdy w przykładach przytoczonych w tym rozdziale,
to kobiece awanse zazwyczaj były traktowane niechciane.
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Pasterz i rolnik
Wymianę zdań kłócących się o względy Inanny zalotników znajdujemy w tekście
Pasterz i rolnik (Kłótnia zalotników; Sefati 1998: 325-343). W utworze zauważyć można nieustępliwość i oburzenie, spowodowane odrzuceniem pasterza
Dumuziego przez podejmującą decyzję kobietę. Bogini miłości początkowo
skłania się ku rolnikowi Enkimdu, którego chce poślubić, a pasterza oburza
decyzja Inanny. Mogłoby się wydawać, że jego kolejne kroki motywowane będą
złością, spowodowaną odrzuceniem go w wyścigu o atencję bogini. Bóg-pasterz
natomiast jedynie pyta, w czym ustępuje rolnikowi. Już w początkowej części
tekstu, gdy Inanna rozmawia ze swoim bratem, Utu, bogiem słońca (Heffron:
2016), wymienia on siostrze korzyści płynące z poślubienia owczarza i posiadania trzody. Mimo wszystko bogini woli rolnika. Dumuzi chwali mleko, sery
oraz inne wyroby, które jest w stanie zaoferować. W przeciwieństwie do Inanny,
która w akadyjskiej wersji Zejścia Isztar do Świata Podziemnego reaguje złością
i irytacją (The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature.ac.uk 1997:
tr.141). Dumuzi spokojnie i rzeczowo pracuje nad przekonaniem bogini do
obdarzeniu uczuciem właśnie jego, starając się argumentami i ukazaniem siebie
w korzystnym świetle skłonić boginię do zmiany zdania. Ostatecznie Inanna
wybiera pasterza na swego oblubieńca, choć nie jest jasne, co skłoniło potężne
bóstwo do zmiany nastawienia. Być może były to słowa Utu, sędziego świata
podziemnego, a może sama bogini, oczarowana możliwościami otrzymania
darów od pasterza, zmieniła zdanie. Dumuzi jednak nie zastanawia się nad tym
zanadto. Uradowany, zaprasza oponenta w walce o względy Inanny, Enkimdu,
na swoje wesele oraz namaszcza go na przyjaciela. Ukazanie zachowania towarzyszącego odrzuceniu boga przywodzi na myśl wcześniej wspomniany mit
Enlil i Ninlil. Dumuzi, tak jak bóg wiatru, walczy o względy ukochanej.

Co z tego wynika?
Wymienione teksty dotyczą zarówno faktycznego odrzucenia, które dotknęło
dziewczynę w Wiernym kochanku czy też Dumuziego w micie o pasterzu
i rolniku, jak i obawy przed doświadczeniem wzgardzenia oferowaną miłością,
przed czym przestrzega chociażby Dialog pesymisty. Nawet jeśli uczucie zdaje
się być obustronne, nie zawsze jest tak samo żarliwe i namiętne, co zostało
ukazane na przykład w poezji miłosnej Rim-Sina. Sam pomysł zakochania
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i znalezienia kobiety przywodzi na myśl niepowodzenie i przestrzega przed
ewentualną decyzją o poddaniu się namiętności. W Dialogu pesymisty doszukać
się można decyzji o samotności, która jest bezpieczna, bo nie niesie ze sobą
prawdopodobieństwa porażki.

Magia miłosna
Na terenie starożytnej Mezopotamii odkryto wiele tekstów magicznych odnoszących się do odrzuconej miłości. Dotyczyły problemu zazdrości o ukochanego i miały zapewnić wieczną namiętność ze strony kochanka, natrafiono
również na zaklęcia (czary) dotyczące pozyskania uwagi aktualnego partnera,
człowieka, którego miłości pragniemy.
Problem odtrącenia dotykał zarówno mężczyzn, jak i kobiety, w związku
z czym magię miłosną można podzielić na dwie główne kategorie. W pierwszej
znajdujemy zarówno zaklęcia dotyczące zazdrości, jak i chęci zwrócenia na
siebie uwagi niewiasty. Jako narratorzy pojawiają się w nich przedstawiciele
obu płci. Czary te dotyczyły odrzucenia uczucia przez kobietę, jak i zazdrości
młodzieńca o ukochaną.
W drugiej grupie tekstów narratorami są tylko kobiety. Również tu
pojawia się motyw zazdrości, chęci wywołania uczucia w mężczyźnie, ale spotykamy też zaklęcia, których celem było sprowadzenie nieszczęścia na inne
kochanki wybranka.
Na marginesie warto wspomnieć, że ważną dziedzinę w katalogu magii
miłosnej tworzą zaklęcia ŠA3.ZI.GA, czyli „uniesienie serca”. Celem ŠA3.ZI.GA
było jedynie odzyskanie potencji, a nie utraconego afektu. Nie stosowały ich
kobiety, jednakże pojawiały się w kontekście wspomnianych rytuałów.

Zaklęcia dla mężczyzn odrzuconych przez ukochane
Obawa przed odtrąceniem prześladowała nie tylko zakochane kobiety, dotyczyła
też płci przeciwnej. Przykładem tekstu opisującego konsternację mężczyzny,
który zauważa spadek uwagi poświęcanej mu przez ukochaną, jest starobabilońska inkantacja Podniosłem mój głos do niej (YOS 11, 87; Wasserman 2016:
252), rozpoczynająca się zaklęciem miłosnym, irimmum (Wasserman 2016:
252). Osobą mówiącą jest zdesperowany mężczyzna, próbujący zainteresować
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sobą niewiastę, która, jak można wywnioskować z tekstu, jest jego żoną. Zamiast
skupiać się na partnerze, na tym, co mówi do niej, kobieta poświęca całą uwagę
pracom domowym. Zauważyć tutaj można wyraźne objawy choroby miłosnej
osoby mówiącej: „Podniosłem mój głos do niej, ale ona nie odwróciła się do
mnie, spojrzałem na nią, ale ona na mnie nie popatrzyła” (Wasserman 2016:
253). Narrator wspomina o tym, że wodzi wzrokiem za ukochaną i ciągle na nią
spogląda. Ona jednak tego spojrzenia nie odwzajemnia, nawet go nie dostrzega.
Wyraźna jest desperacja i obawa, że takie zachowanie żony jest oznaką odrzucenia. Brak uwagi doskwiera mężczyźnie, który łaknie atencji.
Innym przykładem opisującym strach mężczyzny przed stratą ukochanej
jest starobabiloński tekst Gniew jest w jego sercu (Wilcke 1985: 200; Wasserman 2016: 268), którego narratorką jest kobieta. Zwraca się do swojego
ukochanego, aby ten opanował zazdrość, która nim kieruje. W utworze wspomniany jest „ogień w sercu” (Wasserman 2016: 268). Przypuszczać trzeba, że
mężczyzna jest zazdrosny o osoby mogące zwracać na nią uwagę, obawiając
się, że ukochana go zostawi, tym samym odrzucając ofiarowaną jej miłość.
W tej inkantacji kobieta mówi o proponowaniu ukochanemu zimnych płynów: „Pozwól mi dawać ci zimną wodę, pozwól mi dawać ci lód i zimne picie
do picia” (Wasserman 2016: 269). Tymi zabiegami chce sprawić, aby jego
zazdrość wobec niej zniknęła.
Przywołane egzemplifikacje ukazują lęk mężczyzn przed utratą miłości,
na którą reagowali nie tylko smutkiem, ale i zawiścią, ponieważ nie chcieli,
aby ich uczucie zostało odtrącone. Demonstracyjne ujawnianie obawy przed
porzuceniem nie dotyczyło tylko momentów, kiedy odczuwali faktyczny brak
uwagi ze strony swojej ukochanej tak, jak ma to miejsce w inkantacji Podniosłem mój głos do niej. Niekiedy kobieta nawet nie musi dawać powodów do
zazdrości czy podejrzeń, które i tak kiełkują w sercu mężczyzny – widzimy to
wyraźnie w tekście Gniew jest w jego sercu.

Zaklęcia dla kobiet odrzuconych przez ukochanego
Problem odtrącenia miłości kobiety przez kochanka pojawia się w wielu starobabilońskich tekstach magicznych (Wasserman 2016: 257). Niektóre zaklęcia
skupiają się między innymi na ponownym zainteresowaniu mężczyzny niewiastą, inne dotyczą przejęcia kontroli nad uczuciami osoby, która wzgardziła
zaoferowaną jej miłością. Pojawiają się również zaklęcia mające na celu zesłanie
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bezsenności na aktualne ukochane byłych partnerów. Niekiedy pomimo stabilnego związku, kobiety chciały zapobiec ewentualnemu odrzuceniu. Dlatego też tekst Gdzie zmierza twoje serce (Wilcke 1985: 200) ma utrwalić afekt
do kobiety.
„Zewrzyj swój umysł z moim umysłem” (Wilcke 1985: 200) to inkantacja,
którą niewiasta wypowiada dlatego, że ukochany przestał się nią interesować.
Osoba mówiąca przedstawia zachowanie partnera jako niechętne, zarzucając mu
brak uwagi, domagając się, aby się z nią złączył umysłem i ciałem: „Zewrzyj
swój umysł z moim umysłem, zewrzyj swoje decyzje z moimi decyzjami, ja cię
przytrzymuję jak Isztar przytrzymywała Dumuziego” (Wasserman 2016: 258).
Jej luby wprawdzie nie mówi wprost, że nie chce już być z nią, ale jego zachowanie pokazuje, że nią gardzi. Dziewczyna boi się więc, że jej miejsce zajmie
inna. Ten brak wzajemności uczuć skłania zatem kobietę do decyzji o dokonaniu
magicznego rytuału. „Niech wroga kobieta nie podejdzie do ciebie” (Wasserman
2016: 258) – wypowiada w związku z tym w trakcie odprawiania czaru.
W okresie starobabilońskim (Wasserman 2016: 266) powstało podobne
do wyżej wspomnianego zaklęcie, które miało zapobiec wzgardzeniu uczuciem kobiety. Tutaj jednak kobieta pragnie zapewnić sobie wieczną miłość ze
strony mężczyzny. Gdzie zmierza twoje serce prezentuje obawę przed porzuceniem. Osoba mówiąca porównuje się w tekście do podstawowych produktów potrzebnych człowiekowi do przeżycia: „Ty będziesz mnie spożywał jak
chleb, ty będziesz mnie spożywał jak piwo” (Wasserman 2016: 258) – mówi.
Posługując się zaklęciem, chce sprawić, że ukochany nie będzie władny
się bez niej obejść, tak samo, jak nie mógłby przeżyć bez jedzenia i napojów. Kobieta rozkazuje mężczyźnie na siebie patrzeć, co zwraca ponownie
uwagę na rolę spojrzenia, którego brak dobitnie pokazywał obojętność ze
strony ukochanego.
Niektóre zaklęcia miłosne miały za zadanie nie tylko zmusić mężczyznę
do ponownego obdarzenia niewiasty miłością, ale i umniejszyć wpływ tej,
którą teraz miłował. Jedną z nich jest tekst Ukochany, ukochany! Którego Ea
i Enlil stworzyli (Wilcke 1985: 200). Niewiasta chce sprawić, aby jej własna
namiętność była większa niż uczucie, którym obdarza jej oblubieńca inna,
najpewniej aktualna żona byłego kochanka: „tak jak jej miłość jest większa
niż moja, niech moja miłość będzie większa niż jej miłość” (Wasserman 2016:
262). W tej inkantacji na pierwszym planie widzimy złość i chęć zemsty na
drugiej kobiecie (Wasserman 2016: 262), a zachowanie to jest tożsame z reakcjami bogiń na odrzucenie ich miłości w mitach mezopotamskich.
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Obok zaklęć przeciwdziałających odrzuceniu uczucia, znaleźć można
też takie skupiające się na zemście na byłych kochankach oraz niewiastach,
które zajęły miejsce porzuconej w sercu ukochanego (Wasserman 2016:
261). „Nie śpij w nocy” (Wilcke 1985: 200) to krótkie zaklęcie starobabilońskie (Wasserman 2016: 261). Narratorką jest zapewne była nałożnica
mężczyzny, która chce sprowadzić bezsenność na swoją następczynię,
a przecież, jak wcześniej wspomniano, brak snu to objaw muruṣ râmi, choroby miłosnej (Wasserman 2016: 45). Rywalka ma nie zaznać spokoju ani
za dnia, ani w nocy: „w czasie dnia niech nie zaśniesz, w czasie nocy nie
zasiądź” (Wasserman 2016: 261).

Wnioski
Czary miłosne wykorzystywali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Każdy
człowiek – niezależnie od płci – chciał, aby jego miłość była odwzajemniona
i niezagrożona przez innych. Zarówno zazdrość, jak i odrzucenie czy obawa
przed odtrąceniem popychała starożytnych do korzystania z magii miłosnej.
Chęć ukarania niewiernego kochanka, odrzucającego uczucie, prowadziła też
do pragnienia ukarania osoby, która zajęła miejsce w jego sercu. Mieszkańcy
Mezopotamii – tak samo, jak współcześni – łaknęli szczęścia w namiętności,
przeżywali zawody miłosne, ale też dzięki magii mogli odwrócić nieprzychylny los.

Podsumowanie
Autorka niniejszego rozdziału postawiła sobie za cel przybliżenie zagadnienia
nieodwzajemnionej miłości i jego przedstawienia w tekstach starożytnej Mezopotamii. Przywołane zostały dzieła literackie, w których poruszony jest ów
problem. Analiza mitów, dialogów i zaklęć pokazuje, że potrzeba miłości spełnionej była powszechna. Temat ten poruszały nie tylko wielkie dzieła o bogach
czy władcach, ale również teksty magii miłosnej, które służyły zwykłym
mieszkańcom Mezopotamii w osiągnięciu prawdziwego i odwzajemnionego
uczucia. Dowiadujemy się z nich, że szczęśliwe zakochanie było niezwykle
ważne. Ludzie, w swojej ówczesnej mądrości, starali się pomóc przeznaczeniu
lub zdobyć nieprzychylne im serce oblubieńca.
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Starożytni rozróżniali miłość od obsesyjnego, chorego wręcz przywiązania
do drugiej osoby. Taką przypadłość określono tysiące lat temu mianem muruṣ
râmi. Owa przypadłość odbijała się na samopoczuciu i pociągała za sobą liczne
konsekwencje, między innymi chorobę.
Zachowania związane z odrzuceniem były bardzo różne. O ile boginie
reagowały zazwyczaj złością i wściekłe groziły, że zniszczą ludzkość, tak bogowie działali podstępem, podobnie jak kobiety, które po porażce jaką było
odrzucenie, dalej szukały sposobu na zdobycie lubego. Postępowanie kobiet
przypomina początkowe zachowanie Ereszkigal w micie o niej i Nergalu, kiedy
to potężna pani Ki-gali cierpiała przez nieobecność ukochanego i porzucenie.
Mężczyźni, w odróżnieniu od zdeterminowanych kobiet swoich czasów, rozpaczali i gniewali się, zamiast wziąć los w swoje ręce przy pomocy czarów.
Podsumowując rozterki sercowe mieszkańców starożytnej Mezopotamii,
zauważyć można, że nie były one tematem tabu. Rozwiązania problemu nieodwzajemnionego uczucia poszukiwano głównie w magii miłosnej, a inspiracją
do walki o uczucia mogły być chociażby mity czy dialogi.
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Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem –
książęcy kronikarz czy wytrawny polityk?
Kronika polska jako zwierciadło polityki historycznej
i świadomości literackiej twórcy
ANNA ŁOZOWSKA-PATYNOWSKA
Akademia Pomorska w Słupsku

Wprowadzenie
Strategia pisarska średniowiecznego kronikarza Mistrza Wincentego wyłożona
została w jego jedynym dziele historiograficznym, Kronice polskiej. Najważniejszym zadaniem jest wyjaśnienie podstawowych relacji między utworem dziejopisarskim, jego twórcą i potencjalnym rezultatem interpretacji utworu. Sprawny,
wykształcony retor, Mistrz Wincenty, był nie tylko nadwornym kronikarzem
Kazimierza Sprawiedliwego, ale racjonalnie myślącym realistą, który w przywołaniu tradycji i legend odnalazł głębszy sens i dostrzegł własną rolę w tworzeniu fundamentów narodowych od podstaw. Wincenty, jako twórca dziejów
(w sensie arystotelesowskiej mimesis), kreator myśli ówczesnego społeczeństwa
i kolejnych pokoleń, zaprojektował godne uwagi monumentum. I jest to pomnik
także w znaczeniu horacjańskim, bowiem metaliterackość, czyli samozwrotność
tego tekstu, staje się przyczyną, dla której fragmenty Kroniki polskiej były bardzo
poczytne w wiekach późniejszych. Z kolei Janusz Bieniak wskazywał, że najmniej
ważne zdania w kronice niosą ze sobą najwięcej informacji o ówczesnym świecie
oglądanym z perspektywy Wincentego (Bieniak 1997: 49).
Retoryczna śmiałość przekazu Mistrza uzasadnia wybór przedstawionej
interpretacji kroniki i związanej z nią postawy dziejopisarza. Nieprzypadkowość,
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dokładna selekcja materiału, koherencja i celowość kroniki stają się punktami
wyjścia dla rozważań. Tym samym pojawia się problem strategii politycznej,
którą w tekście zaszyfrował jej twórca. Postawienie hipotezy na temat obecności w źródle jej elementów i jej weryfikacja jest podstawowym zadaniem
niniejszego rozdziału. Materiał kronikarski staje się podstawą do szerszej interpretacji na temat zamierzeń i dążeń samego kronikarza, co wchodzi w zakres
badań biograficznych. Jednak po epoce tej nie pozostało zbyt wiele innych źródeł pisanych, tym bardziej takich, gdzie nakreślona została postać Wincentego.
Po kronikarzu-polityku jako świadku ważnych wydarzeń zachowały się
tylko nieliczne dokumenty. Warto je wymienić, aby zrozumieć rolę kronikarza i na dworze Kazimierza, i w hierarchii kościelnej. Mistrz Wincenty,
obok żony Kazimierza, występuje jako świadek w dokumencie Kazimierza
Sprawiedliwego z 1189 roku w sprawie nadania dóbr dla kapituły krakowskiej: (1189. die 12, mense Aprilis, Opatoviae. Casimirus dictum Justus dux
Poloniae, bona Chropensia, ut meliora fierent olim sibi tradita, nunc in meliorem
statum redscta capitulo Cracoviensi reddit) (Kodeks Dyplomatyczny Katedry
Krakowskiej ś. Wacława 1874: 8). Zakończenie dokumentu opatrzone jest
asygnacją: sub testimonio, w której pojawia się, obok innych ważnych person,
wymieniony świadek Vincentij magistri. Z kolei w tymże Kodeksie dyplomatycznym katedry krakowskiej w dziale dokumentów Mistrza Wincentego
jako biskupa odnajdziemy fragment z 1208 roku o otrzymaniu przez niego
sakry biskupiej, gdzie wyraźnie zostaje on pouczony o charakterze swojej
misji jako wysokiego w hierarchii duchownego: spiritualibus et temporalibus
tamquam pastori uestro de cetero respondents (Kodeks Dyplomatyczny Katedry
Krakowskiej ś. Wacława 1874:12). Okazuje się, że w świecie ówczesnej elity
Mistrz Wincenty odgrywał dosyć ważną rolę, czy to jako świadek księcia czy
biskup. Wincenty nie miał aspiracji odsłonięcia przed czytelnikiem swojej
własnej osoby, ani wyłącznego nakreślenia portretu Kazimierza II Sprawiedliwego, a jego chwilowe ujawnienie się w roli obserwatora-narratora zdarzeń
pomozgawskich, jak zauważył Jacek Banaszkiewicz (2009: 429), odegrało
naprawdę marginalną rolę. Jednak dociekanie, kim był kronikarz i jak mocno
zainteresowany był zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną zaznacza
się stosunkowo wyraźnie. Właśnie to zaangażowanie, mocno widoczne na
kartach Kroniki polskiej, każe domniemywać, iż autor tekstu popełnił grzech
ujawnienia się, czego w zasadzie uniknął zupełnie Gall Anonim. Czy zrobił to
celowo, czy też dokonał tego przypadkiem, na to pytanie nie można odpowiedzieć w sposób wystarczający.
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Zaznajomienie się z fragmentami dzieła pozwoli dokładniej odtworzyć
rysy osobowe Wincentego, jego pozycji społecznej (biskup), człowieka skrycie
bądź może bardziej otwarcie zdradzającego swoją postawę moralną, sympatie
polityczne i zaangażowanie społeczne (zasada użyteczności).
Spojrzenie na Kadłubka jako na polityka zakłada gruntowne, choć niekoniecznie chronologiczne, prześledzenie jego strategii kronikarskiej. Źródło
mieści w sobie różnorodne płaszczyzny wzajemnie do siebie odsyłające. I tak
metaforyka oraz dydaktyzm ilustrują, a także uzasadniają wybór etycznego
wymiaru przedstawienia, z kolei komentarz wydarzeń ogranicza dwugłos
w dialogu Jana i Mateusza, który jednak nie brzmi jak dysonans, lecz relacja
jednorodna. Mamy zatem przed sobą wyraźną i przemyślaną koncepcję eksplikacji dziejów, mających zamaskować przyczyny i skutki pewnych przedstawień, a jednak wydobyć na pierwszy plan ważne w oczach narratora postaci
historyczne, które okazują się bohaterami danego momentu historycznego.
W środowisku historyków istnieją teorie, że Wincenty pierwotnie pisał
kronikę na usługach Mieszka III. Lecz zmieniając adwersarza na Kazimierza,
wiele się nie pomylił, gdyż zbudował bardzo wyraźny, piastowski fundament
niemalże na archetypicznym podłożu, niezwykle płodny interpretacyjnie
i chłonny światopoglądowo. W rezultacie kierunek wykorzystania wplecionych w kronikę wątków legendarnych i szczątków tamtejszej tradycji buduje
świadomość czytelniczą. Nie można tego określić inaczej niż jako zarzewie
jątrzącej się misji politycznej, która została wszczepiona w dzieło. Niekomfortowa sytuacja kronikarza, Mistrza Wincentego, mającego spisać dzieje
narodowe, o czym przekonywał Janusz Bieniak, osadza się na istocie „sporu
faktograficznego »Kadłubek contra Kadłubek«” (Bieniak 1997: 43). Pytanie,
czy jest to także dysputa polityczna, nie jest bez znaczenia.
Wielu historyków wskazywało, iż kroniki były utworami o wyostrzonej
funkcji propagandowej (Wiesiołowski 1967:15). Podobna sytuacja rysuje się
podczas analizy Kroniki polskiej, tekstu, który w jeszcze bardziej sugestywny sposób odsyłał do znaczących relacji kronikarza z księciem Kazimierzem i jego dworem. Józef Dobosz podkreślał, iż relacja Mistrza mogła być współkształtowana
przez „sam gatunek dziejopisarski i bieżącą pragmatykę polityczną” (Dobosz
2014: 276-277). Ograniczenia gatunkowe nie wydają się jednak przeszkodą
w realizacji celów Mistrza Wincentego. Stały się one naturalnym potencjałem
wykorzystanym przez autora do wyłożenia strategii kronikarza-polityka.
W podjętym zagadnieniu zwraca uwagę szczególnie pojęcie polityki
historycznej, której Wincenty jest gorliwym propagatorem, a właściwie
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prekursorem. To on zasadniczo nadaje kierunek kształtowania się wizji dziejów
narodowych, a co za tym idzie, więzi i tożsamości społecznej. Zbliża to jego
relację do postawy przyjętej przez czeskiego kronikarza Dalimila, uznawanego
za średniowiecznego krzewiciela pojęcia narodu w dziele zatytułowanym Kronika tak řečeného Dalimila (Wojtczak 2013: 116). Również Kronika polska
była niezbędna jego twórcy do osiągnięcia długodystansowych celów. Nie
tylko zatem panegiryczno-laudacyjna szata źródła (Bubczyk 2009: 31) staje się
wyjątkową i jedyną propozycją jego interpretacji. Skryte w tekście pierwiastki
afirmacji kronikarza warunkują zasadność wskazanych poszukiwań w materii
prywatnej polityki twórcy dzieła, literata umiejętnie lawirującego w swoim
tekście słowem.
W rozdziale warto postawić pytanie, jaką perspektywę nakreślił kronikarz
w dziele, i na ile odsłaniać może ona sylwetkę kronikarza jako doskonałego
stratega. Głosem rezonującym z poddanym pod dyskusję obszarem zainteresowań są opinie kilku badaczy (Jacquesa Le Goffa, Krzysztofa Pomiana, Paula
Ricoeura) dowodzących, iż „pamięć pozostaje z historią w rozlicznych, nie
zawsze wykluczających się związkach” (Stobiecki 2018: 30). Źródło, jakim jest
Kronika polska, rozważać można jako zapis pamięci jego twórcy bądź relacji
tylko zasłyszanych, podbarwionych fikcją i legendami, uzasadniony przemyślaną i odpowiednio skomponowaną projekcją dziejów, które swoje racjonalne
przesłanki znajdują w okresie życia Wincentego i otoczenia władcy, w jakim
się znalazł.
Rafał Stobiecki wskazał na proces „wkradania się” do wyobraźni narratora
„cudowności i legendy” i podkreślił, iż również te „fragmenty przeszłości” mogą
kształtować tożsamość wspólnoty i być postrzegane jako „punkty krystalizacji
grupowych autodefinicji” (Stobiecki 2018: 33). Wspomniane miejsca w przestrzeni dziejopisarskiej precyzują kierunek i charakter polityki historycznej
prowadzonej przez dziejopisarza, która miała niebagatelny wpływ na ówczesne
społeczeństwo. Miała ona także zasięg globalny, jako że odczytana ponownie
Kronika polska, z perspektywy współczesnej, warunkuje kształtowanie się
ogólnego poglądu na ówczesny „stan świadomości historycznej społeczeństwa”
(Korzeniewski 2008: 7). Znając już całokształt wydarzeń, ich skutki i dalsze
reperkusje, łatwiej jest zrozumieć, w jakim kierunku relacja kronikarska zmieniała horyzont tożsamościowy wspólnoty.
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Sylwetka kronikarza i jego wizja świata polityki
Mistrz Wincenty najprawdopodobniej urodził się między 1145-1161 rokiem,
zmarł w 1223 roku. Datę urodzenia historycy ustalili na podstawie informacji o sprowadzeniu do Wrocławia relikwii św. Wincentego, biskupa Bevangi
w Umbri, od którego to momentu datuje się kult tego świętego. Miał być to
patron kronikarza. Najprawdopodobniej zdobył je palatyn Piotr Włostowic,
jego bliski krewny. Mistrz Wincenty mógł być synem Bogusława, brata Piotra
Włostowica bądź synem Stefana z Lisów (Bogusław byłby wtedy dziadem ze
strony matki). Powiązania natury rodowej miały także determinować dalszy
los dziejopisarza. Włostowic był jednym z najbliższych współpracowników
kolejnych książąt piastowskich tamtej epoki. Sportretował go w swoim dziele
Kadłubek (Prokop 2005: 11-12). Nie wspomniał jednak ani słowem o „zatargu
Piotra Włostowica z Władysławem II Wygnańcem” ani o „katastrofie wojewody” (Plezia 1947: 83) (oślepienie), co może świadczyć o wspieraniu działań
politycznych palatyna, odwodzeniu i pomijaniu kontrowersyjnych wątków.
Zastanawiające są fragmenty źródła, w których przedstawia kronikarz
podstęp Piotra wobec księcia przemyskiego Wołodara, udającego zbiega od
Bolesława. Dualizm etyczny tego czynu nie razi historiografa, który po wprowadzeniu jego postaci jako „męża szlachetnej wielkoduszności, tyleż silnej ręki
co i gorliwego serca” (Mistrz Wincenty 1992: 144), twierdzi, iż jego wszelkie
działania podszyte były dobrą wiarą: „albowiem u Zopyrosa było to zamaskowaniem zdrady, u Piotra płaszczykiem przezorności, tamto wzbronione, tu
dozwolone” (Mistrz Wincenty 1992: 147). Ów czyn bohaterski Piotra plasuje
go po stronie popleczników Wincentego.
Postać Piotra Włostowica wspomniana została w Zwifaltensis Chronicon,
wzmianki pojawiły się w Roczniku Magdeburskim oraz w spisanym przez Herborda Żywocie św. Ottona z Bambergu, jak zaznaczał Marek Cetwiński, który
głębiej analizował te źródła. Kwestia sprowadzenia relikwii św. Wincentego
do Wrocławia nie pozostaje dla badacza bez znaczenia. Wszak zapis ze zwienfaleskiego klasztoru niesie ze sobą zupełnie inną ocenę niż źródło stworzone
przez naszego rodzimego kronikarza. Z tego powodu Cetwiński kładzie na
to szczególny akcent, pisząc o dwóch wizerunkach tego samego człowieka,
Piotra Włostowica. Z jednej strony jest to „chciwy dóbr materialnych łowca
posągów i podstępny wiarołomca”, z drugiej, „snujący ambitne plany nawrócenia Rusinów na katolicyzm polityk, […] gorliwy krzewiciel chrześcijaństwa”
(Cetwiński 2002: 142). Marek Cetwiński podkreśla, że w oczach Herborda
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jest on „mężem bystrego umysłu i silnego ciała” oraz „bystrym politykiem
próbującym bezkrwawo zapobiec niebezpieczeństwu beznadziejnej wojny”
(Cetwiński 2002: 143). Tę idealizację przejmuje także Mistrz Wincenty. Niektórzy badacze twierdzą, iż wspomniany Piotr to bohater najprawdopodobniej
zniszczonego poematu Carmen Mauri, znanego w średniowieczu także Kadłubkowi. Poemat, wzorowany na eposie rycerskim, napisał „zakonnik Maurus
z klasztoru św. Wincentego na wrocławskim Ołbinie” (Bieniek 1965: 14).
Ponownie pojawił się patronat św. Wincentego, imiennika kronikarza. Miejsce
powstania Carmen Mauri nie wydaje się przypadkiem. Stanisław Bieniek pisał
o lokacji dworu Włostowiców „we Wrocławiu na Ołbinie”, z kolei „obok tego
dworzyszcza wzniósł Piotr wspaniały klasztor benedyktyński św. Wincentego,
nadzwyczaj hojnie przez Łabędziów obdarowany” (Bieniek 1965: 21). Poemat
powstał kilka lat po śmierci Piotra „na podstawie „własnej autopsji” zakonnika
i „relacji rodziny Piotra” (Bieniek 1965: 21).
Również Kronika polska wydaje się wspierać model palatyna jako
archetypu męczennika i rycerza. Informacje z niej pochodzące zaświadczają
sprzyjaniu potomkom Piotra Włostowica przez Wincentego, a tezę tę wspiera
zapewnienie Mariana Plezi na temat pokrewieństwa rodu Łabędziów z rodami
małopolskimi (Plezia 1947: 29). Tym bardziej, że w źródle rozrzucił kronikarz
informacje o jego afiliacji i przedstawił je w korzystnym świetle. W wypowiedź
samego Kazimierza II włożył Wincenty kwestię dotyczącą „sławnego Świętosława, którego chwalebne kwitnie dziś potomstwo [et famosus ille Swanthoslaus
cuius gloria hodie viget posteritas]” (Mistrz Wincenty 1992: 196).
Retoryczna próba ukazania rodu jako gorliwych zwolenników Kazimierza
ma swoje odzwierciedlenie w kronice. Pojawia się pytanie, na ile jest to próba
utwierdzenia środowiska intelektualnego w przeświadczeniu o potencjalnych
wpływach rodu na dworze Kazimierza, a na ile próba przekonania księcia
o potrzebie utrzymywania dalszych związków z Łabędziami. Po śmierci Piotra
jego ród „przeniósł się do Małopolski” (Plezia 1947: 16), co zdaje się być łącznikiem z Małopolaninem, Mistrzem Wincentym. Piotra i Kadłubka łączyło
coś jeszcze, „gorliwa religijność”, a co za tym podąża, zbliżony światopogląd,
ogląd rzeczy i perspektywy na przyszłość, co wiąże się z przyjętą strategią rozwoju i samorozwoju, również politycznego tych postaci. Niemałe znaczenie ma
tu nie tylko opowieść o Piotrze, zasygnalizowana w dziele przez Wincentego,
następnie skonfabulowana przez kronikarza wielkopolskiego, ale i umiejętność
autora Kroniki polskiej tworzenia zalążku mitu, kreacji wyjątkowości postaci,
przy wyraźnym wsparciu ram religijnych. Mistrz Wincenty podpiera swoją
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opowieść kolejnym, według niego godnym uwagi modelem Polaka-katolika,
mecenasa kultury (Cetwiński 1993: 77). Dzięki Wincentemu w świadomości
kolejnych pokoleń został zachowany, zasadny czy też mniej zasadny, obraz
człowieka stojącego po stronie dobra zbiorowości. Ten skutek „produkcji”
portretu literackiego dostrzegł Marek Cetwiński, podkreślając nawet „trwałe
miejsce” Piotra „w historycznym kanonie”, postaci odbieranej jako „twórca
wartości, idei, wzorów zachowań przynależących do naszej przeszłości”
(Cetwiński 1993: 79). Piotr miał do zaoferowania nie tylko „gładki podstęp”,
ale i własne stanowisko, podzielane przez Wincentego, wybierającego i naświetlającego tylko te idee, które były mu w relacji przydatne. Kwestia poświęcenia
i ofiarności nie została przez Kadłubka bardziej rozwinięta, prawdopodobnie
ze względu na jej wątpliwość. Jednak już Kronika Piotra komesa z XVI wieku
pojmuje jego osobę jako symbol „polsko-niemieckiego konfliktu” na Śląsku, ziemi słowiańskiej jeszcze nie będącej w rękach niemieckich (Cetwiński
1993: 77). W rezultacie Piotr staje się bohaterem, którego cechują: „sprzeciw
wobec tyranii, patriotyzm, posłuszeństwo religii” (Cetwiński 1993: 77). To
wymierny efekt, który swoje źródło czerpie przecież w Kroniki polskiej, uwidaczniający proces projektowania opowieści o przeszłości.
Ponadto Janusz Bieniak zwraca uwagę na interesującą zależność między
rodem Łabędziów a Kazimierzem. Według historyka Włostowice nigdy nie
zostali całkowicie wyrugowani z jego dworu (Bieniak 1997: 50). Jak pisał
Bieniak, powołując się poniekąd także na kompozycyjne „pierworództwo”
Mieszka w Kronice polskiej, interesem Włostowiców, i tych po stronie Mieszka
i tych po stronie Kazimierza, było „pogodzenie obu zwaśnionych władców,
[…] co wywołało euforię jeszcze jednego członka tej genealogii – właśnie
magistra Wincentego, autora kroniki” (Bieniak 1997: 50). Dziejopisarz miał
tu do pogodzenia wiele interesów. Być może chciał wzmocnić rolę Łabędziów,
przywrócić im znaczenie. Kronika polska jest tego wymiernym efektem, pisanym na etapie dojrzewania do uprawiania klasycznej polityki, gdy jej autor ma
już ustabilizowane poglądy, zweryfikowane sądy o znanych mu osobach.
Aspekt oddziaływania kroniki na świadomość kulturową odbiorcy ma
odniesienie do samego autora tekstu, który jest głównym podmiotem niniejszej
analizy. Istnieją także czynniki zewnętrzne, wskazujące na kontekst interpretacji tego źródła. Jednym z nich jest pytanie, czy dokładny czas pisania kroniki
przez Mistrza Wincentego, już biskupa, czy też jeszcze kleryka bez znaczącego
stanowiska, mogło oddziaływać na perspektywę toczącej się opowieści na kartach Kroniki polskiej? Jeżeli jest tak, jak chce tego Jan Powierski, utrzymujący,
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że miało to miejsce jeszcze przed 1207 rokiem (Powierski 1997: 147), to
bylibyśmy w stanie odtworzyć szlak budowania przez kronikarza kariery,
a tym samym układania się z różnymi stronnictwami mu sprzyjającymi. Jeśli
weźmiemy pod uwagę tezę Brygidy Kürbisówny, która uważała, że kronika
została zlecona Wincentemu do napisania dopiero około 1190 roku (Mistrz
Wincenty 1992: XIX-XXX), to łatwiej jest zrozumieć strategię historiograficzną Mistrza, a tym samym ustalić ramy politycznych uwarunkowań,
relacji z otaczającymi go możnymi. Kronika powstała w okresie mniej niż
dwóch dekad (1190-1205) i zawęża tym samym obszar interpretacji do czasu
otrzymania przez Wincentego sakry biskupiej. Wskazuje to na intensywne
poszukiwania i starania się autora o odnalezienie dla siebie dogodnej pozycji
obserwatora-kontestatora dziejów i jednocześnie nakreślenie własnego miejsca w historii kultury.
Obok tego ważne jest podkreślenie, że Mistrz Wincenty był politykiem
w dwóch wymiarach. Sfera religijna, która jest przestrzenią życia ówczesnego
kanonika kapituły krakowskiej, decyduje o dalszych poczynaniach kleryka, który
po uzyskaniu stopnia magistra przyjmuje nominację na biskupa krakowskiego.
Czy jednak Wincenty mógł pisać kronikę w czasie sprawowania tej funkcji,
wątpliwe, tym bardziej, że nie pojawiają w źródle informacje o późniejszych
wydarzeniach (opowieść trwa do 1205 roku). Najprawdopodobniej myślał on
o oswajaniu społeczności z czynnikiem religijnym. Chciał to osiągnąć poprzez
potrafiące czytać elity. Efektem porozumienia sfery kościelnej z polityką dynastyczną miała się stać możliwość umiejętnego podporządkowania władzy kościołowi, a w rezultacie umocnienia rzeczywistej władzy monarszej w państwie, co
ma odzwierciedlenie w postawie Kazimierza. Dowodem na to jest chociażby
wspomniane „uniżenie” sługi-narratora wobec całej społeczności, niewolnika
swojego pragnienia dopełnienia świeckiej władzy religijnym majestatem, czego
wyrazem miało stać się speculum Kazimierza Sprawiedliwego, o czym pisał Józef
Dobosz (Dobosz 2014: 277). Potwierdza to interpretacja wątków religijnych
w kronice, której dokonał Jacek Hertel. Według niego „kryterium religijne”
odgrywa ważną rolę w „ocenie zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości” (Hertel
1981: 54). Stąd historyk dostrzegł w opowieści historiograficznej Mistrza rozbudzanie w czytelniku „prawdziwej wiary” (Hertel 1981: 54), czego efektem ma
być „dostosowanie się do nakazów chrześcijaństwa” (Hertel 1981: 55), w czym
tkwi „przewaga religii nad miłością” (Hertel 1981: 55).
Nakreślony w dziele portret Kazimierza, jak podkreślał Józef Dobosz,
winien być jednak przewartościowany. Toteż właśnie jego panegiryzm
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wskazuje raczej na to, że tekst powstał jeszcze przed otrzymaniem biskupstwa.
Tak ważna funkcja kościelna nie pozwoliłaby jego autorowi na stronniczość,
wręcz przeciwnie, oszpeciłaby majestat i skompromitowałaby powagę jego roli
jako wysoko usytuowanego w hierarchii kościelnej duchownego. Nie bez znaczenia jest jednak kreacja Kazimierza „monarchy Lechii”, na którego skinienie
„wszyscy drżeli bardziej niż liście drążące [na wietrze – A.Ł.-P.]” (Mistrz Wincenty 1992: 221). Dodał jednak, że „w rzeczywistości jego panowanie raczej
wskazuje na to, że był lokalnym władcą piastowskim z pewnymi ambicjami,
ale bez wizji jednolitości piastowskiej dziedziny” (Dobosz 2014: 285). Zróżnicować tu winniśmy zatem kreację dziejopisarza, która wzniosły projekt tworzy,
a konsekwencje jego realizacji w ocenie współczesnych historyków.
Poza tym istnieje jeszcze jedna forma rozumienia politycznej materii kronikarskiej Kadłubka. Składa się na nią oddziaływanie otoczenia Kazimierza,
które znajduje odzwierciedlenie w narracji. Wincenty wymienia różne osoby
postronne związane z dworem Kazimierza, a w opozycji do nich także antystronników księcia, których potraktować możemy jako postaci drugoplanowe
bądź epizodyczne. Podkreślał on znaczenie wojewody Mikołaja czy szwagra
Kazimierza, księcia znojemskiego, Konrada. Odrysował postać Mieszka III
Starego. Jego portret w kronice nie jest do końca jednostronny i schematyczny.
Być może stanowił on próbę psychologicznej analizy postępowania księcia
i przedstawiał odejście Mieszka od wstępnych celów i zamiarów. Mogło to
świadczyć o pierwotnym wyborze księcia przez Mistrza Wincentego na najważniejszą osobę w dzielnicy krakowskiej. Niestety, dziejopisarz porzucił ten
zamiar, dokonując prawdopodobnego przeredagowania kroniki i rezygnacji
z wcześniejszej koncepcji: „Nigdy mu nie brakło ani spełnienia się życzeń, ani
wojennych triumfów – pominąwszy czasy Kazimierza i jego synów. Uczestnik wszelkich szczęśliwości, […] wszelkie wyobrażenia o szczęściu przerastał”
(Mistrz Wincenty 1992: 176). Obok tego jednak dodawał: „Często wszak
największa pomyślność sprowadza największe nieszczęście” (Mistrz Wincenty
1992: 178).
Kronikarz wspomniał także Piotra Włostowica oraz Goworka. Za sprawą
matki Leszka, Heleny, Goworek zyskał wiele łaski. Ale palatyn krakowski
wszedł w spór z palatynem Mikołajem (Mistrz Wincenty 1992: 266-267).
W konsekwencji ów zatarg, spowodowany przez „zauszników”, wieńczyło
wsparcie przez Mikołaja objęcia tronu przez Leszka po usunięciu wspomnianego palatyna. Był to jedyny warunek poparcia młodego księcia. Ostatecznie
jednak na tronie zasiadł Władysław Laskonogi. Według kronikarza załagodziło
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to wewnętrzne waśnie, oczyściło atmosferę polityczną, bowiem zapanował
książę „nadzwyczaj ludzki” (Mistrz Wincenty 1992: 273), moralnie poprawny,
godzący przeciwstawne stronnictwa.
Wincenty chwilami odsłania swój światopogląd, oceniając, ujawniając
sympatie i antypatie, podstępy i zdrady. Ilustruje to bogato przykładami, ubogaca metaforami, posługuje się także parabolami do tego stopnia, że stają się
one nie tylko doskonale widoczną odsłoną erudycji autora, ale i częścią jego
refleksji nad dziejami w ogóle. Historię sobie aktualną przedstawił mówiąc
językiem przeszłości, przywołując opowieści ze świata starożytnego. Przywołał
chociażby trwałą świątynię Apollina jako miejsce schronienia Kazimierza przed
„złą mocą” Mieszka III (Mistrz Wincenty 1992: 212).
Z kolei ujawnianie zalet i wad kolejnych postaci w świadomości czytelnika budowało złożony portret dziejopisarza, samodzielnie oceniającego,
opiniującego, aż w końcu doradzającego i sugerującego, w jaki sposób należy
zinterioryzować obraz ówczesnych wydarzeń i występujących na tym planie
postaci. Wincenty jako pisarz spożytkował wszystkie nabyte umiejętności do
zaprojektowania opowieści o przeszłości i poniekąd o sobie samym.
Kwestia spojrzenia na sylwetkę samego kronikarza zależy w gruncie rzeczy od uwarunkowań, na które zwrócona zostanie uwaga. Osoba kronikarza
interesuje autorkę rozdziału zatem najbardziej. Poznanie jego rysów charakterologicznych czy światopoglądu jest możliwe jedynie dzięki pozostawionemu
dziełu. Jednak z historycznego punktu widzenia i znanych przez tę dyscyplinę
metod, nie istnieje duża szansa na zrozumienie wszystkich celów kronikarskich
oraz kompletnego zaangażowania Mistrza w pisanie tej historii. Z kolei spojrzenie literaturoznawcy odsłania zarówno retoryczne wykładnie tego tekstu,
jak i daje szansę poznawania i rozumienia, choć fragmentarycznie, wymowy
niektórych zapisów w kronice (bądź ich braku) w prowadzonej strategii dziejopisarskiej Wincentego.
Podczas konfrontacji z niektórymi fragmentami ujawnia się obszar jego
zainteresowania. Wobec tego zadać można pytanie, jaki i jak duży udział miał
w tym Mistrz Wincenty oraz dlaczego zdecydował się na nakreślenie stosunkowo koherentnego obrazu rzeczywistości, nad której losem czuwała linia
Kazimierzowa.
Sugestywnym fragmentem jest wzmianka na temat postanowień synodu
w Łęczycy (1180), w ramach którego złamana została zasada pierworództwa
za przyzwoleniem papieskim: „potwierdził je apostolski przywilej Aleksandra
III, który natchnionym wyrokiem umocnił panowanie Kazimierza, żeby wola
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ojcowska nie stanowiła dla niego żadnej przeszkody” (Mistrz Wincenty 1992:
205-206). Relacja, być może będąca jedynie wytworem wyobraźni kronikarza,
ukazująca sprawne wdrożenie praw Watykanu, jest z natury decyzją polityczną,
która zyskuje, zdaniem Mistrza, aprobatę środowiska możnych. Dobra wola,
dbałość o lud, biegłość pasterza duchownego i jednocześnie księcia o sprawy
społeczności uwidacznia się w przemowie władcy, argumentującego poczyniony
krok w mentalnej rotacji na stanowisku princepsa: „żeby nikt na złe nie używał
swojej władzy” (Mistrz Wincenty 1992: 208). Z kolei polityka duchownych
znajduje swoje odzwierciedlenie we fragmencie kroniki, przechylając szalę
zwycięstwa na stronę najmłodszego z synów Bolesława: „zalety Kazimierza,
choć nieobecnego, dowodnie przeciwdziałały”. Wydaje się zatem, iż Kazimierz
zyskał polityczną aprobatę wielu możnych. Odwołanie do wspomnianej tradycji wynika z procesu „przenikania” form religijnych „do życia codziennego
i zakorzeniania się [ich] w umysłowości ówczesnego Polaka” (Hertel 1981:
65). Religijna stylizacja („relacje o sprawiedliwych monarchach, świątobliwych
biskupach i wydarzeniach cudownych”; Hertel 1981: 68) stały się źródłem
fascynacji średniowiecznego odbiorcy i kształtowały jego umysłowość będąc
z jednej strony metodą indoktrynacji, zgodnej z zasadami Kościoła, z drugiej
tworzenia ówczesnego sposobu życia, czyli kultury społecznej (Hertel 1981:
68). Oba jednak procesy sprowadzić można do propagowania pewnego wzorca
zachowania, którą ofiarował czytelnikowi duchowny – Mistrz Wincenty.
Na perswazyjności kroniki, bez wątpienia, zaważyła instytucjonalna przynależność jej autora do Kościoła katolickiego i związana z tym ideologia. Abstrahując od głębokiej duchowości kleryka, który po złożeniu sakry biskupiej
na pięć lat przed śmiercią udał się do klasztoru, by tam rozwijać się wewnętrznie „ku Bogu”, należy stwierdzić, iż w kronice dostrzec można wcześniejsze
zależności, którymi był związany, i zapatrywania, współtworzące panoramę
dążeń ówczesnej warstwy klerykalnej. Te zaszłości zdają się kształtować tego
człowieka, podporządkowanego w gruncie rzeczy „aspiracjom politycznym,
tkwiącym w mentalności polskiego duchowieństwa” (Hertel 1981: 74).

Polityka historyczna i jej literackie tropy w kronice
W obszarze zainteresowań znaleźć się powinien nie tylko zarys osobowy
Mistrza Wincentego i jego relacji z otoczeniem krakowskim oraz wskazanie
na szereg antagonizmów osobowych czy antypatii kronikarza, ale także winien
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być przeanalizowany retoryczny aspekt dzieła. Na pierwszym planie sytuuje
się tutaj źródło jako najważniejszy, pozostały po czasach Wincentego materiał
pracy nad minionym okresem, epoką polskiego przełomu XII-XIII wieku.
Jeżeli nawet nie uda się w pełni nakreślić kompletnego planu dziejopisarza –
strategii politycznej, to Kronika polska jest okazałym pomnikiem i dowodem
jego zamierzeń. Zestawienie „polityka historyczna”, którą chciał przeforsować
Wincenty, lepiej zastąpić synonimicznymi propozycjami: „polityka pamięci”
czy „polityka wobec przeszłości”. Kazimierz Wóycicki w taki sposób charakteryzuje zakres tego pojęcia: „Wtedy też zaczęto używać terminu ‘polityka
historyczna’, zdając sobie sprawę, że chodzi nie tylko o »przezwyciężenie
przeszłości«, ale o polityczny wybór takiej lub innej interpretacji” (Wóycicki
1998: 5). Wobec tego termin zdaje się adekwatny do analizy, jaką przeprowadza dziejopisarz. Jest bowiem warunek jego wykorzystania, „gdy sama
historia i sposoby jej interpretowania są przedmiotem działań politycznych”
(Korzeniewski 2008: 12). Należałoby zatem spróbować określić, jaki kierunek i odcień polityki w dziele, pełniącej również funkcję propagandową, miał
uprawiać Wincenty i jakimi środkami się posłużył. Ponadto w kolejnej sferze
pytań pozostaje sposób układania się relacji z przeszłością w Kronice polskiej.
Mówiąc o „polityce”, mówimy także o wyznaczonym kierunku przebudowy świadomości ówczesnego społeczeństwa, w pewnym zakresie także
indoktrynacji, która ma na celu wykreowanie wizji świata przez sprawnego
retora-polityka-autora dzieła. W ten sposób rozpoznać możemy podwójny
wymiar polityki, o czym przekonuje przedstawiony tu schemat:

Źródło: opracowanie własne
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Dzieło Mistrza jest zwierciadłem czasu, w którym powstało. Dokładniejsza analiza fragmentów kroniki pozwoli przedstawić zarówno problematykę,
jak i kompozycję tekstu, przyczyny jej tworzenia. Pamiętanie o przeszłości staje
się podstawową inspiracją i posuwa opowieść dalej, w kierunku teraźniejszości kronikarza. Jest to rudymentarna koncepcja Wincentego, wskazująca na
kierunek jego politycznych dążeń, która obecnie łączy się z różnymi teoriami
wielkolechickimi (Żuchowicz 2018: 94). Świadczy to o olbrzymim oddziaływaniu kroniki Mistrza na świadomość późniejszych pokoleń.
Kronikarz w Prologu ujawnia przed czytelnikiem potencjalne przyczyny
podjęcia wyzwania spisania dziejów narodu:
Atoli co innego jest, gdy się przedsiębierze coś pod wpływem nieoględnej pochopności, z chęci popisania się, z żądzy zysku, a co innego, gdy [spełniamy] to, co narzuca
konieczność, władczo nakazująca posłuch. Mnie bowiem ani taka namiętność pisania
nie pobudza, ani taka żądza sławy nie podnieca, ani gwałtowna chęć zysku nie zapala
[…]. Jednakże niesłuszne jest uchylenie się od wykonania słusznego polecenia. Zrozumiał z pewnością najdzielniejszy z książąt, że wszelkie dowody dzielności […] odbiją się
w przykładach przodków jakby w jakichś zwierciadłach (Mistrz Wincenty 1992: 3-4).

Czytelnik może odnieść wrażenie, że Kazimierz nie tylko zlecił napisanie kroniki jednemu z najbardziej znaczących erudytów tamtych czasów, ale
i pojął znacznie i rolę tekstu historiograficznego w budowaniu świadomości
czytelniczej. Polityka historyczna, którą wprowadza Wincenty, miała charakter
dwuwymiarowy. Kronikarz rozpoznał cel dziejów, jednak sam tłumaczył się
z roli, jaką mu powierzono. Nie chcąc stać się narzędziem w rękach władzy,
dookreślił jednocześnie i swoje położenie jako twórcy niepragnącego ani popularności, ani korzyści materialnych i stratega-polityka, znającego swoje miejsce
w szeregu, chcącego jednak odegrać doniosłą rolę w umacnianiu pozycji księcia i jego tekstu, oraz, kreując świadomość społeczną, znaczącą rolę w kulturze.
Jego polityka historyczna polega na stworzeniu takich atrybutów kulturowych,
które stałyby się osnową narodowej pamięci. Nie był to oczywiście jeszcze czas
krystalizacji świadomości narodowej, lecz pewna koncepcja poddana pod rozwagę, usiłująca związać losy piastowskiej społeczności ze sferą religijną, o czym
przekonują liczne portrety i motywy. Interesująca jest chociażby cudowna
postać młodzieńca z włócznią, zeskakującego z wieży bazyliki kruszwickiej,
a inicjująca kampanię nakielską Bolesława Krzywoustego, nakreślona przez
Wincentego w księdze III, rozdział 14. Triumf Bolesława, kierowanego przez
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Opatrzność przeciw pogańskim Pomorzanom, ma tu jednoznaczny, sakralny
wydźwięk (Banaszkiewicz 1987: 4). Czynników religijnych wspierających władzę w znaczących przedsięwzięciach jest w kronice znacznie więcej. Kadłubek
nakłada światopogląd swój i reprezentowanej przez siebie grupy duchownych
na zespół wydarzeń przedstawionych w dziele, by z łatwością nakłonić czytelnika do swoich racji, utrzymując w nim przekonanie o ich ponadczasowości
i wyjątkowości.
Polityka historyczna realizowana przez Kadłubka miała podwójną funkcję. Z jednej strony wskazuje na polityczne sympatie jej autora, nieuniknione w prowadzonym przez niego sugestywnym oglądzie dzieła, z drugiej
przedstawia ogólny pogląd ówczesnej mentalności, zaznaczając wybór danej
tradycji, jej trwałe istnienie. Wspominał o tym Tomasz Merta, który pisał
o ważnej roli opowiadania o przeszłości jako o procesie „ciągłej odnowy”
opowieści (Merta 2005: 75).
Tworzenie i hiperbolizacja tradycji związanej z kręgiem małopolskim, jest
kluczowym zamiarem autora kroniki. Dostrzegalne jest to szczególnie w księdze I, podczas prezentacji polskich legendarnych dziejów. Kreacja tożsamości
ma związek z zaproponowaną przez Mistrza koncepcją pochodzenia Polaków
od sławnych i walecznych Lechitów, których w późniejszej partii dzieła tak
określił. Ponadto swoją kronikę rozpoczął narrator od sformułowania: „jesteśmy wezwani, aby boskiego światła kagańce rozwiesić w zamku królewskim”
(Mistrz Wincenty 1992: 2). Narrator-moralizator poszukuje racjonalnych
przesłanek, umożliwiających mu uzasadnienie podejmowanych kroków
w prowadzonej opowieści. Kronika mieściła w sobie olbrzymienie spektrum
bajecznych opowieści o przeszłości, które odegrały znaczącą rolę w budowania
historii Kazimierza, a przy tym stały się fragmentem pamięci historycznej.
Wspomniane wcześniej założenie panegiryczno-laudacyjne kroniki zazębia
się z ujęciem polityki dynastycznej, którą prowadził Wincenty. Ród Piastów,
faworyzowany przez Kadłubka, był tym, któremu należało się pierwszeństwo
w tworzeniu historii narodu.
Starożytne dzieje uznane zostały za wiarygodną część późniejszej piastowskiej historii. Sprzeniewierzenie się samemu Aleksandrowi Wielkiemu, rzucenie
mu wyzwania i kompromitacja jego autorytetu stanowi podłoże krzewienia
wzniosłej polskiej historii (Mistrz Wincenty 1992: 20-21). Jest to ślad często
wykorzystywany przez wyznawców teorii wielkolechickiej, czerpiących wiadomości o dawnych dziejach z kroniki Kadłubka. Jednakże rola tego przekazu jest
zupełnie inna. Wincenty-retor powołał się na ten motyw, by realizować własną
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literacką politykę, mogącą oddziaływać na ówczesną strategię polityczną dworu
Kazimierza. Warto pochylić się nad zrozumieniem koneksji, które łączyły uczestników średniowiecznej polityki czasów Mistrza. Wincenty reprezentował bardzo
wyraźnie obóz krakowski, będąc w zasadzie propagandzistą biskupa Gedki,
a później Pełki. Kazimierz „miał oparcie głównie w duchowieństwie” (Włodarski
1967: 30), a biskup Gedko wspierał go również na arenie międzynarodowej.
Wincenty ocenił tę współpracę jako harmonijną. Po śmierci Kazimierza, gdy
urząd biskupi objął Pełka, Wincenty nie zawahał się w wyborze stronnictwa między grupą możnych z Mikołajem na czele a zwolennikami Pełki. Wszak zawsze
ważniejsza była dla niego sfera, z której się wywodził. Również Leszek Biały
zbratał się z duchowieństwem, lecz po śmierci Pełki w 1207 roku utracił sojusznika (Włodarski 1967: 32). Wydaje się, że sytuacja, w jakiej znalazł się Leszek
sprzyjała Kościołowi w oddziaływaniu na państwo, w procesie otrzymania nad
nim prymatu. Najprawdopodobniej Wincenty był już tego świadomy, choć jego
kronika nie odnotowuje późniejszych wydarzeń.
Doskonałym przykładem rezonowania patosu starożytnego z pietyzmem
aktualnym (panegiryk Kazimierzowy) jest objaśnianie legendarnej przeszłości
Polaków (legenda o Popielu, podanie o Wandzie i Kraku; Banaszkiewicz 1998:
65, 247). Jak podkreślał Krzysztof R. Prokop, księga I kroniki: „wywarła bodaj
największy ze wszystkich części składowych […] wpływ na rozwój kultury narodowej” (Prokop 2005: 60). W podobny sposób scharakteryzował rolę Kroniki
polskiej, pełniącej „funkcję polityczną” Julian Maślanka, który ponadto podkreślał
jej rolę „kształtowania narodowej świadomości” (Maślanka 1984: 6). Wincenty
posłużył się znanymi motywami, wspierając swoją wypowiedź na fundamentach
retorycznych. Wykładnia, którą przyjął kronikarz wydawała się wystarczać na
tyle, by zracjonalizować przekaz: „Wiesz, że w starcach jest mądrość, a w długim
wieku roztropność. Atoli ja wyznaję, że pod tym względem jestem niemowlakiem […]. Czego jednak dowiedziałem się z opowiadania starszych, na wskroś
prawdomównych, nie zamilczę” (Mistrz Wincenty 1992: 9). Jak podkreślała
Brygida Kurbisówna, „motyw retoryczny starca godnego zaufania” (Mistrz Wincenty 1992: 9) może jednak pełnić funkcję bardziej złożoną, niż to się wydaje.
Stanowi on dominantę kompozycyjną przekazu, biorącą udział w racjonalizacji
całej relacji. Dlatego mit przeszłości, który przywołany został przez interlokutorów w kronice, miał wybrzmieć sam za siebie, a relacja kronikarza z zasłyszanych
wypowiedzi miała wyznaczyć mu kierunek – wspieranie Piastów. Tym samym
opowieść ofiarowała Wincentemu kluczową rolę w dziejach kultury, misję czuwania nad prawdomównością, którą od owych „starców” otrzymał.
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Podłoże legendarne, tak precyzyjnie wprowadzone przez Mistrza Wincentego, nie odzwierciedla pauperyzacji światopoglądowej autora, który
zawierzył jednostronnej ideologii, kreując politykę historyczną poprzez osobę
władcy. Relacja Mistrza ma znamiona wielostronności i niekiedy każe szukać
czytelnikowi przyczyn takiego przedstawienia, chociażby w przypadku wspomnianego Piotra Włostowica. Podobnie kronikarz poszukuje i nie dookreśla
kanonu władzy. I to dlatego dopiero księga IV jako suma moralitetowa jego
wykładu staje się prezentacją idealnych rządów – pojawienia się na tronie
księcia Kazimierza.
Trudne czasy Kadłubka (moment rozbicia dzielnicowego) początkowo
uniemożliwiały mu jednoznaczne zidentyfikowanie odpowiedniego i najważniejszego sprawującego tę władzę. Początkowo miał nim być Mieszko III Stary.
Jak już sygnalizowano, świadczy o tym prawdopodobne przeredagowanie
kroniki przez Mistrza, który pierwotnie najwięcej uwagi poświęcał właśnie
Mieszkowi. Po kilku latach Wincenty zmienił front. Janusz Bieniak podkreślał,
iż kronikarz wielokrotnie poddawał swój tekst „przeróbkom” (Bieniak 2009:
41), a w wyniku pewnych niekonsekwencji, widoczna w nim była „przewaga
wiadomości o Mieszce nad wiadomościami o Kazimierzu” (Bieniak 2009: 42).
Dlatego dostosował dzieło ponownie do osoby Kazimierza, podporządkowując mu i determinując dzieje pojawieniem się jego osoby. O ile więc zasadnicza
oś kroniki dotyczy rządów Mieszka III, o tyle zostaje ona przełamana otrzymaniem władzy przez młodszego z książąt, z którym Wincenty był później
długotrwale związany (Prokop 2005: 21-22). Mogła być to przyczyna, dla której autor nieco przeformułował swoje dzieło kronikarskie, ustawiając Mieszka
III już w niekorzystnym świetle. Dlatego niektórzy badacze, między innymi
Krzysztof Prokop, zwracają uwagę na dwupłaszczyznowość Kroniki polskiej,
która podbudowana jest zasadniczą zmianą orientacji politycznej jej autora.
Niejednoznaczność przedstawienia zmienia swój charakter w sytuacjach,
gdy atakowani są duchowni. Kadłubek potępia Bolesława Śmiałego za wymierzenie kary biskupowi Stanisławowi, ilustrując mistyczne i niepojęte zrośnięcie
się ciała biskupa (Mistrz Wincenty 1992: 76-78). Z kolei w Mieszku III Starym dostrzega wroga w momencie, gdy przetrzymuje on w lochach księży. Za
ilustracje tego problemu służy fragment kroniki Kadłubka, mówiący o pewnej matronie – Ziemi Krakowskiej (Mistrz Wincenty 1992: 185). Swojego
przeciwnika ma Mieszko także w osobie Gedki, który pragnie przemówić do
rozumu okrutnego władcy, narażając cały stan duchowny na osłabienie jego
roli: „I tak dla biskupa potajemnie obmyśla wygnanie, dla innych zaś karę
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utraty głowy lub jakieś okaleczenie” (Mistrz Wincenty 1992: 186). Fragment
ten ma pełnić funkcję wzmocnienia roli duchowieństwa.
Kronikarz konkretyzuje także dalsze negatywne działania Mieszka. Na
budzeniu lęku wszystkich warstw społecznych miały polegać jego rządy, współprowadzone przez nieuczciwych doradców: „Jeżeli chcesz panować powinieneś
dla nich być postrachem, nie samemu bać się” (Mistrz Wincenty 1992: 179).
Historiograf nie wierzy w „obojętną niewiedzę księcia” (Mistrz Wincenty
1992: 183). Słabość władzy Mieszka III okazuje się szansą prowadzenia właściwej polityki, innej niż ta, którą współtworzyli doradcy księcia. Być może dlatego otrzymanie władzy przez Kazimierza przedstawia Mistrz jako odrodzenie
wartości, które za Mieszka umierały. Antystronnicy Wincentego, prowadzeni
podszeptami szatana, nazwani przecież „mężami Beliala” (Mistrz Wincenty
1992: 178), przyczynili się do klęski całego społeczeństwa.
Nie bez znaczenia dla zrozumienia przesłania dzieła są także wydarzenia
doprowadzające Kazimierza na krakowski tron. Analizując dokumenty z tego
okresu, Janusz Bieniak wysunął tezę, iż istnieje „związek wystąpienia wielmożów z pokrzywdzeniem praw Kazimierza przez Bolesława IV w sprawie sukcesji sandomierskiej” (Bieniak 1997: 38). Ta sugestia w relacji wincentyńskiej
zdaje się mu wątpliwa. Historyk pisze o dwóch warstwach kroniki: oficjalnej
i podskórnej, obrazując spisek Mieszka III i Kazimierza, a w efekcie zmuszenie
Bolesława Kędzierzawego do oddania całej ziemi sandomierskiej Kazimierzowi.
Choć relacja Mistrza to potwierdza, kronikarz idzie o krok dalej, spychając na
margines już samego Mieszka III, eliminując go z utorowanej pozycji do dalszego sprawowania władzy. Ta podwójna strategia gry politycznej i retorycznej
wyszłaby Kazimierzowi i Kadłubkowi świetnie, gdyby nie nagła śmierć księcia,
która pochowała polityczne plany Mistrza i skryła snucie dalszych ambicji
politycznych. Być może Leszek Biały nie był aż tak charyzmatycznym władcą,
jak ojciec lub też Wincenty dostrzegł pierwsze oznaki mającej nastąpić porażki
księcia. Kronikarzowi pozostała jedynie szansa kariery politycznej w instytucjach kościelnych, co stało się ostatecznie w 1207 roku, ale nie było chyba
pełnią satysfakcji dziejopisarza, gdyż po jakimś czasie dobrowolnie z tej funkcji
zrezygnował.
Kwestia profilowania przez kronikarza charakteru władzy i tworzenie
wizerunku władnego księcia składają się na ogólny projekt historii utrzymującej czytelnika w swojej mocy. Wielokrotnie otrzymuje on od narratora
pozytywne wzmocnienia, tworzące tożsamość społeczną. Ważne pod tym
względem wydaje się „promowanie przekonania o ważności odniesień do
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przeszłości w kształtowaniu sfery symbolicznej w określonym społeczeństwie
oraz w budowaniu tożsamości zbiorowej” (Korzeniewski 2008: 13). Mistrz
Wincenty wziął udział w procesie kształtowania świadomości społecznej, czego
konsekwencją było propagowanie polskości. Przykładem może być przedstawienie walk z cesarzem niemieckim Henrykiem V, ukazanym w kronice jako
najeźdźca, ponoszącym klęskę w bitwie na Psim Polu (Mistrz Wincenty 1992:
137-141) czy Rychezy, żony Mieszka II, którą ocenił kronikarz negatywnie.
Królowa, skoligacona z cesarską siostrą Ottona III, po śmierci Mieszka II sprawowała rządy w czasie małoletniości syna. Wincenty odnotowuje, iż okazała
się „zanadto gwałtowna” i „nawet jakichś osiedleńców i pachołków swoich
Niemców zaczęła wynosić nad rodowitych ziomków” (Mistrz Wincenty 1992:
62). Stanowisko historiografa w tej kwestii jest bezwzględne, a stosunek do
ludności niemieckiej co najmniej ambiwalentny.
Ponadto sama obrona Głogowa atakowanego przez cesarza niemieckiego,
wygląda jak destrukcja wartości: „rozpościera wojska wokół grodu Głogowa,
mieszkańców niespodziewanie opasuje wałami oblężniczymi i zamyka jakby
w jakiejś tłoczni; wymusza zakładników, wyznacza dzień poddania” (Mistrz
Wincenty 1992: 138). Nieludzki obraz wyboru metod bitewnych, atak
z zaskoczenia to według Wincentego nierówny wymiar walki. Wyprawy
Bolesława Krzywoustego są bardzo ważne dla kronikarza. Być może dlatego,
iż wsparcia pod Głogowem udzieliła królowi ludność śląska, do której należał
Piotr Włostowic. Plezia zapewniał, że Piotr brał udział w odsieczy przeciwko
najazdom cesarza (Plezia 1947: 22). Przemycenie tej informacji jest być może
związane z założeniem unifikacji, zespalania wszystkich sił w ramach zbudowanej opozycji swój-obcy.
W dalszej części tekstu pojawia się Bolesław Krzywousty, któremu Głogowianie „żalą się na swój los” (Mistrz Wincenty 1992: 138), lecz nie ustępują od
walki. Przedstawieni zostali jako zacietrzewieni w boju, oddający zakładników
jedynie „dla zwłoki” (Mistrz Wincenty 1992: 138). Ostatecznie za wszystkie
cierpienia i utratę bliskich, jak sugeruje kronikarz, Bolesław planuje „oddanie
krwawej daniny” cesarzowi (Mistrz Wincenty 1992: 140), takiej jak niegdyś
Ślężanie oddali „Aleksandrowi Macedońskiemu” (Mistrz Wincenty 1992: 20)
w księdze I, rozdziale 9. Ta łączność czasowa w kronice świadczy o jednolitej
strategii pisarskiej przyjętej przez Kadłubka. Graniczy także z kształtowaniem
pewnych wizji dzielnych Polaków, wręcz ze stereotypem ich odwagi.
Triumf nad wojskami cesarskimi w wyniku starcia podbudowany zostaje
świętą misją Polaków (echo kroniki Galla). „Kohorty cesarskie” (Mistrz
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Wincenty 1992: 140) zostały rozbite nie tylko w wyniku ustawicznej walki
Głogowian i Ślężan, ale i dzięki Boskiej Opatrzności, czuwającej nad całym
narodem: „W ten sposób Pan został chwalebnie uwielbiony, albowiem konia
i jeźdźca zrzucił w morze” (Mistrz Wincenty 1992: 141). Antyniemiecka
postawa Wincentego jest wyrazem jego osobistej antypatii do tego narodu.
W kreacji słownej Kadłubka dostrzec można jednak różnorodne zależności,
odsłaniające zakres polityki przyjętej przez warstwy rządzące. Nie dziwi zatem
stosunek kronikarza do Lemanii: „Skąpe tedy i rozbite ich resztki pozbierała
smutna Lemania, życie cesarza za łaskę, a ucieczkę za triumf poczytując”
(Mistrz Wincenty 1992: 141). Na ich resztki napadła „sfora psów” (Mistrz
Wincenty 1992: 141), dlatego tamto miejsce nazwano „Psim Polem”. Pojawia
się zatem pytanie, czy postawa antyniemieckości z Kroniki komesa Piotra nie
znajduje także wcześniej metaforycznej nośności w Kronice polskiej Mistrza
Wincentego. Być może Wincenty celowo nie rozszerzał historii Piotra, znając ją z Carmen Mauri, nie chcąc spotkać się z zarzutem stronniczości wobec
rodu Łabędziów. Z jakiegoś powodu zachowywał wobec nich dystans, chociaż
domniemane pokrewieństwo i jego samego ustawiało w innym świetle przed
majestatem Kazimierza.
Nie bez znaczenia w prezentacji stanowiska kronikarza jest równoległe
stosowanie różnorodnych technik kompozycyjnych. Wincenty jako sprawny
dydaktyk, znający podstawy retoryki, świadomy metod perswazji, w tekście
posługiwał się moralizatorstwem, sięga także do Pisma Świętego. Wspomniany
już Prokop wskazywał, iż: „aspekt moralitetu zdecydowanie dominuje nad
wymiarem historiograficznym kroniki” (Prokop 2005: 58). Dzieło Mistrza
nie miało mieć znaczenia jedynie faktograficznego. Wizja pobożnego i sprawiedliwego władcy miała uprawomocnić jego władzę, której pozyskanie niektórzy poddawali w wątpliwość. Poprzez wspomnienie dwóch poprzednich
Bolesławów, których czyny przedstawił Kadłubek jako res gestae, podtrzymując
swój wzorzec na fundamentach Gallowych, powoli w księdze IV piętrzył się
pomnik sławy Kazimierza, który nagle został pozbawiony życia. Część historyków w przywołanym przez Mistrza motywie otrucia księcia dostrzegło aspekt
polityczny, o czym szerzej pisała Agnieszka Teterycz-Puzio (2019: 98). W księdze IV, rozdziale 19 Wincenty-obserwator nie był jednak pewny przyczyny
zgonu, dlatego napisał wprost: „Nie wiadomo, czy zgasł tknięty chorobą, czy
trucizną” (Mistrz Wincenty 1992: 236). Jego domniemanie, wypowiedziane
nieśmiało, zostaje przykryte dialogiem, mającym stopniować dramat po stracie
władcy. W literaturze przedmiotu utrzymywano, iż śmierć mogła nastąpić za
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sprawą napoju ofiarowanego Kazimierzowi przez kochankę, co osłabia znacznie pozycję jego żony, Heleny. Jest zatem całkiem prawdopodobne, iż jakieś
zaplecze polityczne przeciwne Kazimierzowi (na przykład bliższe Mieszkowi
III, potencjalnemu następcy tronu krakowskiego) mogło posunąć się do czynu
jego uśmiercenia. Jednak stronnictwo zmarłego Kazimierza nie pozwoliło na
powrotne odebranie władzy przez okrutnego Mieszka III i przychyliło się do
sprawowania rządów przez Leszka Białego pierwotnie pod kuratelą matki,
Heleny. W tym rządzeniu wspierali ją biskup Pełka i wojewoda krakowski
Mikołaj (Mistrz Wincenty1992: 256).
Jest prawdopodobne, że kronikarzem kierowały jakieś pobudki polityczne, dla których zaniechał komentowania tej sprawy. Wincenty szybko
pojął, iż nie może poruszać tego tematu. Bo nie tylko będzie to niewygodne dla
samego Leszka Białego, którego popierał, ale może stać się ryzykownym posunięciem dla niego samego, gdyby Mieszko III nagle objął władzę. A przecież
Wincenty zdecydował się na przeredagowanie kroniki już na rzecz Kazimierza,
a ona z kolei poznana została przez różne środowiska. Dlatego najlepszym
wyjściem było pozostawienie sprawy bez wyjaśnienia. Tworzenie kroniki na
zamówienie Kazimierza wiązało się z idealizacją jego osoby, jednak po jego
śmierci stało się jasne, że nie chce on porzucić pisania. Pragnie on wesprzeć
linię Kazimierzową. Najpierw w metaforycznym dialogu upersonifikowanych
idei ukazał niepowetowaną stratę wielkiego księcia. Wydawałoby się, że na tym
powinna zakończyć się kronika. Ale gdyby miała wtedy swój kres, byłaby jedynie zwykłym panegirykiem. Tymczasem plan Wincentego był inny. Dotarł on
w swojej opowieści aż do Władysława Laskonogiego, określając go jako tego,
który „okazał się nadzwyczaj ludzkim” (Mistrz Wincenty 1992: 273).
Po śmierci Kazimierza wspomniał o sprzeczności opinii publicznej w sprawie wyboru princepsa na tron. Poszukując właściwego stronnictwa, rozważając
za i przeciw, zdecydował Wincenty nie zmieniać skrzydła politycznego, z którym był związany. Nie jest jednak jasne, dlaczego kronika nie ma ciągu dalszego.
Być może nie chciał on angażować się dalej w losy polityczne kraju. Prawdopodobne jest także, że ich słowna kreacja przeszkodziłaby mu w pozyskaniu
biskupstwa. Wszystko zależy od dat granicznych powstawania kroniki, które
przyjmiemy, by zrozumieć postępowanie Wincentego. Ponadto jeśli spojrzymy
na późniejszą rezygnację Wincentego z biskupstwa i życie klasztorne aż po kres
jego życia (pięć lat przed śmiercią zrezygnował z tej funkcji, czyli około 1218
roku, zaś zmarł w 1223 roku), można to odczytać jako albo odpokutowanie
win wcześniej popełnionych, być może decyzji wyboru nieodpowiedniego
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stronnictwa, albo świadectwo głębokiej wiary w ideały, które wyłożył w dziele
Mistrz (autorka rozdziału ma tu na myśli koncepcję etyki w zakresie budowania człowieczeństwa i kreacji moralnego wzorca władcy). Zastanawiające
jest, na ile Wincenty aspirował do bycia bezwzględnym politykiem, który
chciał jedynie osiągnąć konkretny cel, odpowiedni pułap społeczny, a na ile
był wrażliwym obserwatorem świata, pragnącym w sposób sugestywny wyrazić
swój światopogląd i przekonać do stosownych racji większą część społeczeństwa. Zagadnienie pozostaje dotąd niewyczerpane, jednak przyznać można,
iż polityczne zaangażowanie, widoczne w tekście Mistrza, istnieje na kilku
poziomach.
W Kronice polskiej zaobserwować można bogaty krajobraz polityczny
bazujący na metaforyzacji, idealizacji, kształtowaniu modeli i wzorców osobowych oraz grupowych. Z jednej strony kronikarz kreuje wiele obrazów-stereotypów, mających oddziaływać na świadomość czytelniczą, i to określić można
jako literacką politykę Mistrza. Efektem tego jest współtworzenie funkcji politycznej w dziele. Z drugiej strony, Wincenty sam uwikłany był w sieć relacji,
powinności i zobowiązań. W swoim dziele musiał tak przedstawiać stan rzeczy,
by nie narazić się nikomu, a tym bardziej tej linii władzy, której portret zbiorowy pragnął poddać procesowi literackiej idealizacji. Musiał płynąć z nurtem,
który mu sprzyjał, stąd niekiedy nieśmiało wspominał o własnych antypatiach,
jak w wypadku Goworka, który miał decydujący wpływ na rozdawanie urzędów przez Leszka Białego (Hertel 1981: 70). Ale i w tym przypadku stosunek
do palatyna sandomierskiego był dwuznaczny, bowiem Wincenty ukazuje jego
postać także w dobrym świetle: „Był bowiem mąż szlachetnego rodu, nieskazitelnego charakteru, dzielny w radzie, powabem wszelkich cnót znakomity,
imieniem Goworek […]” (Mistrz Wincenty 1992: 266).
Na polu walki słownej – w materii kronikarskiej był, niewątpliwie,
„Mistrzem”. Kronika polska skrywa jeszcze wiele interesujących informacji
o jego czasach. Z kolei obycie retoryczne autora umożliwiło mu umiejętne
ukrycie tych wątków w tekście. Zatem Kronika polska jest nadal niemałym
wyzwaniem dla współczesnych komentatorów.
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Obraz państwa duńskiego zaprezentowany
na kartach Pamiętników Jana Chryzostoma Paska
FILIP CICHY
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje wstępne
Jana Chryzostoma Paska można bez wątpienia uznać za prawdopodobnie najbardziej znanego polskiego pamiętnikarza czasów barokowych. Należy jednak
mieć na uwadze, że spisane przez niego wspomnienia światło dzienne ujrzały
dopiero w okresie dojrzałego romantyzmu, kiedy to wydano je drukiem dzięki
staraniom hrabiego Edwarda Raczyńskiego, znanego magnata i zasłużonego
mecenasa sztuki wywodzącego się z Wielkopolski. Jako że przez długi czas
Paskowe Pamiętniki pozostawały dziełem nieodkrytym, nieznanym szerszemu
gronu odbiorców, kiedy tylko sytuacja ta uległa zmianie, wielu uważało je
za powstały w XIX wieku falsyfikat (Gołaszewski 2015: 5). Dziś jednak ich
autentyczność nie wzbudza już dyskusji – stały się nieodłącznym elementem
rodzimej tożsamości kulturowej, zasadzającej się na zaabsorbowaniu ideologii
sarmatyzmu. Niewątpliwa plastyczność znajdujących się w utworze opisów,
przywodzących niekiedy na myśl, zwłaszcza przy okazji kreślenia portretów
świata przyrody, skojarzenia z technikami impresjonistycznymi (Chemperek
2020), jak i potoczystość nasyconego licznymi akcentami humorystycznymi
toku opowieści, niejednokrotnie przełamującego schematy typowe dla diariusza (Rytel 1962: 97) poprzez upodobnienie się do narracji typowej dla dzieł
epickich, szybko zawładnęła duszami oraz umysłami krajowych pisarzy. Jest
na ten przykład rzeczą wysoce prawdopodobną, że sienkiewiczowska Trylogia
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nie istniałaby w znanym nam obecnie kształcie, gdyby nie wyraźna inspiracja
płynąca ze strony słynnego tekstu barokowego. I choć zachowane do naszych
czasów fragmenty Pamiętników, obejmujące relacje z lat 1656-1688, po dziś
dzień dostarczają historykom literatury niezwykle bogatego i różnorodnego
materiału do badań, niniejszy tekst badawczy skupia się na być może najbardziej rozpoznawalnych, zwłaszcza z punktu widzenia kompetencji kulturowych
tak zwanego „przeciętnego czytelnika”, fragmentach dzieła, w których zawarty
został opis państwa duńskiego. Ponieważ najważniejszym celem niniejszego
tekstu jest spojrzenie na te powszechnie znane rozdziały jako na apoteozę
przynależności do europejskiej wspólnoty ponadnarodowej, jego istotnym
wyróżnikiem okażą się być liczne odniesienia do ustaleń włoskiej literaturoznawczyni, Giovanny Brogi Bercoff, w swoich badaniach zajmującej się literaturą staropolską. Bez wątpienia pozwoli to bowiem spojrzeć na rodzimy utwór
z bardziej międzynarodowej perspektywy, co wpłynie na wyzyskanie z jego
tekstu pewnych prawidłowości, do których w krajowym dyskursie naukowym
nie przywiązywano dotąd aż tak wielkiej wagi.

Tło militarno-polityczne
Pobyt Paska na Półwyspie Jutlandzkim wiązał się z jego militarną służbą
u boku hetmana Stefana Czarnieckiego, czyli przywódcy stanowiącego dla
autora Pamiętników niekwestionowany autorytet moralny. Biorąc pod uwagę
fakt, iż Jan Chryzostom wywodził się z niemogącej poszczycić się posiadaniem
pokaźnego majątku rodziny szlacheckiej, kariera wojskowa w gruncie rzeczy
stanowiła dla niego, podobnie jak i wielu podobnych mu synów ziemiańskich,
zamieszkujących dość zacofane pod względem kulturowo-gospodarczym w siedemnastym wieku Mazowsze, jedyną możliwą drogę poznania tak egzotycznego
z punktu widzenia ówczesnych Polaków regionu Europy, jak Skandynawia.
Pasek znalazł się tam dzięki zawarciu między królem polskim, Janem Kazimierzem Wazą, a władcą Danii oraz Norwegii, Fryderykiem III Oldenburgiem,
w lipcu roku 1657 umowy sojuszniczej, na mocy której Korona wraz z Wielkim Księstwem Litewskim zobowiązywała się do udzielenia mieszkańcom
Półwyspu Jutlandzkiego militarnego wsparcia na wypadek zaatakowania tego
terytorium przez armię panującego w Szwecji Karola X Gustawa. Wykorzystując bowiem zaangażowanie Wittelsbacha w prowadzenie kampanii wojennej
w granicach Rzeczypospolitej, Duńczycy już wcześniej przypuścili zmasowany
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atak na rządzone przez niego państwo. W momencie zorganizowania wyprawy
polsko-austriacko-brandenburskiej, do czego doszło w sierpniu 1658 roku,
sytuacja wojsk Fryderyka III była jednak niemalże dramatyczna.
Mimo pewnych początkowych sukcesów odniesionych przez poddanych
Oldenburga, Karolowi Gustawowi z czasem udało się przedostać z Holsztyna
do Szlezwiku i opanować Jutlandię. Po serii spektakularnych zwycięstw jego
armia zdołała podejść aż pod Kopenhagę. Następnie król duński został zmuszony do podpisania haniebnego pokoju w Röskilde, na mocy którego utracił
on na rzecz Szwecji między innymi Skanię (Konopczyński 1999: 431). Ponieważ jednak ostatecznym celem Wittelsbacha było dokonanie rozbioru Danii,
interwencja państw sojuszniczych pod wodzą elektora brandenburskiego
Fryderyka Wilhelma okazała się konieczna dla niedopuszczenia do hegemonii
jednego państwa w basenie Morza Bałtyckiego.

Duńska flora oraz fauna
Narrator Pamiętników podkreśla na początku rozdziału dotyczącego wydarzeń
roku 1658, że w związku z koniecznością opuszczenia ojczyzny i udania się
w podróż do kompletnie nieznanego kraju, liczni żołnierze biorący w niej
udział odczuwali wyraźny niepokój, który udzielał się również członkom ich
rodzin. Wzięcie udziału w wyprawie do Danii jawiło im się jako właściwie
równoznaczne z wyrokiem śmierci:
Ojcowie do synów pisali, żony do mężów, żeby tam nie chodzić, choćby zasług
i pocztów postradać; bo wszyscy nas sądzili za zgubionych. Ociec jednak mój, lubo
mię miał jednego tylko, pisał do mnie i rozkazał, żebym, imię Boskie wziąwszy na
pomoc, tem się najmniej nie konfundował, ale szedł śmiele tam, gdzie jest wola
wodza, pod błogosławieństwem (Pasek 1989: 8).

W tym miejscu Pasek poniekąd wywyższa również swoich rodziców,
wskazując na ich pobożność, dzięki której wierzą oni, że ich syn wyjdzie cało
z ewentualnych opresji, bez względu na to, dokąd by się nie udał. Warunkiem
koniecznym pozostaje jednak całkowite zaufanie Bogu.
Jak się okazuje, początkowa niepewność, a nawet lęk odczuwane przez
żołnierzy wyruszających w nieznane wraz ze stopniowym oddalaniem się od
granic Rzeczypospolitej zaczynają wygasać:
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Obejmowała jakaś tęskność zrazu, poko blisko domu, ale skorośmy się już za Odrę
przeprawili, jak ręką odjął; a dalej poszedszy, już się i o Polszcze zapomniało. Przyjęli
nas tedy Prusacy dosyć honorifice, wysławszy komisarzów swoich jeszcze za Odrę.
Pierwszy tedy prowiant dano nam pod Kiestrzynem, i tak dawano wszędy, pokośmy
kurfistrzowskiego państwa nie przeszli (Pasek 1989: 9);

Po przybyciu do Danii mazowiecki pamiętnikarz zwraca uwagę w pierwszej kolejności na wielką obfitość pokarmów i trunków:
Jakoż tak było, bo przez całą zimę czaty nasze do tamtych wiosek [wybiegały],
mściły się na nich owych [krzywd] narodu ich. A pisaćby siła, co tam z nimi robili
czatownicy, stawiając sobie przed oczy recentem od nich iniuriam w ojczyźnie swojej. Prowadzono z czat wszelakich prowiantów wielką obfitość, bydeł dosyć, owiec;
dostał kupić wołu dobrego za bity talar, dwa marki duńskie […] ryb wszelakiego
rodzaju podostatkiem, chleba siły, wińsko złe, ale zaś petercymenty i miody dobre
(Pasek 1989: 10).

Zaznaczyć tutaj trzeba, że wspominając o petercymentach, narrator ma
na myśli gatunek wina hiszpańskiego, sprowadzanego również do Polski.
Uwagę autora przykuwa również duża liczba przestronnych pasiek znajdujących się na polach, a w szczególności fakt, że lokalne pszczoły nie rezydowały
w zwyczajnych ulach, ale w słomianych pudłach – „miodów praśnych wielką
wieziono obfitość, bo po polach lada gdzie przestronne pasieki, a wszystko
pszczoły w słomianych pudełkach, nie w ulach” (Pasek 1989: 10).
Pasek z wielką precyzją odnotowuje różnice między florą i fauną swojej
ojczyzny, a tą charakterystyczną dla państwa rządzonego wówczas przez Fryderyka III. Zauważa między innymi, że w Danii znajduje się stosunkowo niewiele drzew, ale za to ludzie ją zamieszkujący regularnie wykorzystują do celów
opałowych torf, w siedemnastowiecznym tekście nazywany „ziemią rzniętą
a suszoną” (Pasek 1989: 10). Ma on nad drwami dębowymi tę przewagę, że
uzyskiwane z niego węgle odznaczają się większą foremnością.
W porównaniu z Rzecząpospolitą Obojga Narodów zwierzyna łowna,
czyli jelenie, zające oraz sarny nie lękają się ludzi, dzięki czemu stają się dla
myśliwego łatwiejszym celem. Zamieszczony w Pamiętnikach opis polowania
świadczy o raczej typowym dla siedemnastowiecznych pamiętnikarzy postrzeganiu dzikich zwierząt pod kątem ich użyteczności z punktu widzenia potrzeb
człowieka. Leśni roślinożercy są więc traktowani jako źródła pożywienia.
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Zaskakująca dla narratora okazuje się być prawie całkowita nieobecność na
duńskich ziemiach wilków, poniekąd tłumacząca odwagę tamtejszych jeleni
czy saren. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy podaje on obowiązujące wówczas w kraju rządzonym przez Fryderyka III prawo, na mocy którego
mieszkańcy zarówno wsi, jak i miast w przypadku dostrzeżenia tego drapieżnika mieli obowiązek zabicia go, po którym wieszali jego ciało na szubienicy,
lub też na drzewie:
O wilkach namieniłem, że ich tam niemasz, bo prawo takie, że kiedy wilka obaczą,
powinni wszyscy na głowę wychodzić z domów, tako po miastach, jako też i wsiach,
i tak długo owego wilka prześladując gonią, aż go albo umorzą, albo utopią, albo złapają; to go, nie odzierając, tak ze wszystkiem na wysokiej szubienicy albo na drzewie
obieszszą na grubym żelaznym łańcuchu i tak to długo wisi, poko kości staje (Pasek
1989: 10-11).

Podkreślić należy, że współczesne badania historyczne wykazały prawdziwość Paskowego świadectwa o obowiązujących w Danii po roku 1650
przepisach nakazujących tępienie wilków (Chemperek 2020). Wielce prawdopodobnym jest, iż jego ustanowienie stanowiło wyraz pewnych głęboko
zakorzenionych w społeczeństwach skandynawskich wierzeń ludowych, swe
korzenie mających w przedchrześcijańskiej mitologii. Niewykluczone, że ta
niechęć lub wręcz nienawiść odczuwana przez Duńczyków wynikała z wciąż
żywej pamięci o wikińskich sagach opisujących ogromnego wilka Fenrira,
stanowiącego jedno z największych zagrożeń dla Odyna i innych nordyckich
bogów, utożsamianego z czystym złem (Chemperek 2020).

Obce obyczaje, oryginalne wystroje domostw
Należy też zaznaczyć, że czynione przez Paska obserwacje pozbawione są lekceważenia kultury i obyczajów Królestwa dotąd całkowicie mu nieznanego.
Do tego, co obce i w związku z tym często trudne do zrozumienia, polski
pamiętnikarz podchodzi z wyraźną, niemalże dziecięcą naiwnością, która
niejednokrotnie sprowadza go w opisywaniu zaobserwowanych zjawisk na
manowce. Jednocześnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, narrator dzieła
wciela się w różne role: żołnierza, etnografa, etnologa, zoologa, poety, a nawet
amanta. To nakładanie przez niego różnych masek bez wątpienia sprawia mu
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olbrzymią satysfakcję, nad nimi wszystkimi wyraźnie góruje jednak kreacja
podróżnika, czyli obcego, wyczuwalna przez cały czas obejmującej lata 16581659 relacji z pobytu w Danii. Również częste posługiwanie się przez Paska
metodą per analogiam niejednokrotnie nasuwa mu błędne wnioski. Trudno też
jednak mieć do niego pretensje, iż na przykład nie zdawał sobie sprawy z tego,
że w przeciwieństwie do Polski i Litwy, łączny udział ludności pochodzenia
szlacheckiego w strukturze społeczeństwa duńskiego był bardzo niski, oscylując w latach pięćdziesiątych siedemnastego wieku w okolicach dwudziestu
pięciu setnych procenta (Czapliński 1982: 75).
Dość duża zamożność warstw plebejskich zamieszkujących Jutlandię,
zwłaszcza w porównaniu z ówczesną Rzecząpospolitą, jak i wysoko rozwinięta
kultura materialna, którą jej przedstawiciele mogli się poszczycić spowodowała, że autor Pamiętników utożsamiał mieszczan, a także bogatych chłopów
spotkanych w państwie Fryderyka III, z lokalnym ziemiaństwem. W istocie
wyposażenie przeciętnego domostwa duńskiego kryło w sobie dla polskiego
przybysza wiele niespodzianek: łoża „w ścianach zasuwane tak jako szafa (Pasek
1989: 11)”, szerokie kominy, przy których gromadzą się wszyscy mieszkańcy
jednego gospodarstwa w celu ogrzania się oraz umiejscowiony na środku izby
rowek kształtem przywodzący na myśl korytko, w którym umieszczany jest
węgiel. Zdaniem narratora, na posiadanie pieców niemal nikt w Jutlandii nie
może sobie pozwolić, ponieważ zostały one wysoko opodatkowane przez króla.
Według tekstu Pamiętników, za jedną sztukę należało uiścić opłatę w wysokości
stu bitych talarów rocznie (Pasek 1989: 11).
Zdumienie wzbudza również wiele spośród zwyczajów praktykowanych
przez Duńczyków w domowych zaciszach, jak choćby rozbieranie się do naga
przed udaniem się na spoczynek nie tylko przy pozostałych mieszkańcach
gospodarstwa, ale nawet przy gościach. Tego typu postępowanie motywowane jest przez Jutlandczyków dwojako: z jednej strony odnoszą się oni do
paradygmatu religijnego, argumentując, że nie należy wstydzić się swego
ciała, które przecież zostało stworzone przez Boga (Pasek 1989: 11), z drugiej natomiast zwracają uwagę na wymiar praktyczny spania bez żadnego
odzienia wierzchniego: dzięki temu, nie muszą przejmować się w nocy ukąszeniami pasożytów pokroju na przykład pcheł (Pasek 1989: 11). Nagość
Dunek powoduje jednak, że polscy pachołkowie służący żołnierzom przejawiają dużą skłonność do robienia kobietom nieprzystojnych kawałów. Bystre
oko pamiętnikarza odnotowuje także pewne osobliwości dotyczące panujących w Królestwie Fryderyka III zwyczajów żywieniowych – Jutlandczycy
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mianowicie rzadko posilają się gorącymi potrawami, jedynie raz na tydzień
gotują różne dania, które następnie są przez nich spożywane na zimno.
Często jednak odrywają się oni od codziennych obowiązków, takich jak
młócenie zboża, aby zjeść w małych ilościach chleb wysmarowany masłem
(Pasek 1989: 11). Wyraźne zainteresowanie polskiego przybysza budzą
również drewniane chodaki noszone zarówno przez duńskie wieśniaczki,
jak i mieszczanki. Pomimo tego, że spacerowanie w nich po brukowanych
ulicach jutlandzkich miast przyczynia się do powstania hałasu, obuwie tego
typu okazuje się być dla Paska na tyle atrakcyjne, że przywozi on jedną parę
lipowych trepów jako prezent dla swojej narzeczonej, podczaszanki rawskiej,
Teresy Krosnowskiej (Pasek 1989: 44).
Pomimo uprzejmości, którą Pasek, jako ciekawy cudzoziemskich obyczajów podróżnik stara się okazywać spotykanym na swej drodze Duńczykom, do
niektórych spośród ich specjałów kulinarnych nie jest w stanie się przekonać.
Mowa tu o wypełnionych krwią i krupami jęczmiennymi kiszkach wieprzy czy
baranów, uznawanych przez miejscową ludność za wielki przysmak. Zdegustowanemu narratorowi danie to kojarzy się jednak z jedzeniem odpowiednim
dla psów co spowodowało, że kiedy proponowano mu skosztowanie tych
podrobów, on zdecydowanie odmówił (Pasek 1989: 11). Nie potrafił także
pojąć sposobu, w jaki Duńczycy oceniali wartość łowionych ryb – te okazy,
które Polakowi wydawały się być znakomite, poddani Fryderyka III oddawali
na pożarcie ptakom i innym zwierzętom, uważając je za niegodne ludzkiego
podniebienia. Za najsmaczniejsze uchodziły natomiast stworzenia porażające
Paska swoją brzydotą, aczkolwiek nawet on przyznawał w tekście Pamiętników,
że odznaczają się one dobrym mięsem (Pasek 1989: 23). Jedna ryba, spotykana
u wybrzeży Jutlandii, wzbudziła wręcz w mazowieckim szlachcicu przerażenie
tak wielkie, że porównał ją do diabła, którego wizerunek miał kiedyś okazję
zobaczyć na fresku w kościele. Opisał ją w sposób następujący:
jest to tam łeb i ślepie jako u smoka straszne, paszczęka szeroka a płaska jak u małpy;
na łbie rogi dwa zakrzywione takie jak u kozy dzikiej, ale tak ostre, że się zakole jako
igłą; na karku hak mało co mniejszy od tych, co na głowie, zakrzywiony na tę stronę
ku głowie, i już tak po wszystkim grzbiecie jeden za drugim, a coraz mniejsze, aż do
ogona; sama w sobie okrągła jako pniak; skóra właśnie taka na niej jako jaszczur,
co go do szable zażywają, a po tej skórze haczki takie jako i na grzbiecie, ale już
drobniejsze, jako szpona u jastrzębia, a srodze ostre; byle się go dotchnął, to zaraz
krew wyskoczy (Pasek 1989: 23-24).
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Ta szczegółowa charakterystyka dziwacznego zwierzęcia pozwala nam
dojść do wniosku, że autor zetknął się z rybą należącą do rzędu płaszczek
(Gołaszewski 2015: 34). Pasek przywołuje również na kartach Pamiętników
sytuację, w której znalazł się na uczcie organizowanej przez pewnego szlachcica
i nie będąc tego świadomym, skonsumował to napawające go tak ogromnym
wstrętem, niemalże diabelskie stworzenie.

Kompozycja utworu
Warstwa narracyjna duńskich fragmentów dzieła polskiego autora zasadniczo
oparta jest na relacjach z potyczek militarnych wojsk sojuszniczych wymierzonych przeciwko Szwedom, faktycznie jednak stanowią one jedynie niewielką
część tekstu omawianego utworu. Pasek zdecydował się obudować je nie tylko
szczegółowymi opisami przyrody oraz obyczajów, zaobserwowanych przez niego
w obcym kraju, ale także drobnymi anegdotami i przypowiastkami, nadającymi
całości gawędziarskiego charakteru. Prezentowana przez niego rzeczywistość
została artystycznie przetworzona, jak również przedstawiona w wyidealizowany
sposób: zarówno hetman Czarniecki, jak i wszyscy żołnierze wchodzący w skład
jego dywizji jawią się czytelnikowi jako nieskazitelne wzorce moralne, odważni
oraz męscy rycerze, którzy walczą wyłącznie w słusznej sprawie, mając po swojej stronie Opatrzność Boską. O ile sprzymierzeni z Polską Duńczycy to ludzie
poczciwi i gościnni, już ich przeciwnicy, Szwedzi stanowią pewną bezkształtną,
wrogą masę. Pomimo faktu, iż reprezentanci obu tych skandynawskich narodów w przeważającej większości wyznawali w siedemnastym wieku luteranizm,
to właśnie poddanych Karola Gustawa Pasek wyraźnie demonizuje. Widać
to zwłaszcza w nakreślonym przez niego, na wpół humorystycznym obrazku,
w którym sam św. Piotr odmawia wysadzonym w powietrze Szwedom wstępu do
raju, wprost nazywając ich zdrajcami i przypominając im o haniebnych czynach,
jakich dopuszczali się w trakcie inwazji na Rzeczypospolitą (Pasek 1989: 17).

Porównanie dzieł autorstwa Paska i Łosia
Na zupełnie względem Paskowego dzieła przeciwległym biegunie, znajduje
się Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej spisany przez Jakuba Łosia,
który podobnie jak Jan Chryzostom był w młodości zawodowym żołnierzem
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służącym w dywizji Czarnieckiego i w związku z tym również uczestniczył
w wyprawie duńskiej. Jego relacja na temat opisywanego konfliktu zbrojnego
ma dziś jednak przede wszystkim wartość historyczną. Przedstawione w niej
wydarzenia odmalowane zostały co prawda zwięźle, ale też często pobieżnie.
Należy również podkreślić, że pisząc swój pamiętnik Łoś niemal całkowicie
skupił się na opisywaniu potyczek militarnych, co może stwarzać wrażenie
monotonii. Zdaniem Jadwigi Rytel (1962: 98) autor ten nie dokonywał selekcji
prezentowanych materiałów, co świadczyć może o nieposiadaniu przez niego
skonkretyzowanych zainteresowań. Chociaż podobnie jak Pasek wykazuje on
skłonność przede wszystkim do wykorzystywania w swych wspomnieniach
komentarzy o charakterze ironiczno-humorystycznym oraz patetycznym,
to kreślonym przez niego opisom wyraźnie brakuje polotu oraz rozmachu.
Należy też jednak uczciwie stwierdzić, iż pozbawiony tendencji idealizujących
tekst Łosia jest najprawdopodobniej bliższy rzeczywistości. Z punktu widzenia
literaturoznawcy natomiast to właśnie Pamiętniki Paska stanowią dzieło bez
porównania bardziej unikatowe i godne podziwu. Trzeba bowiem brać pod
uwagę fakt, że o ile w epoce baroku napisano na ziemiach polskich wiele
tekstów zawierających wspomnienia ich autorów, w przeważającej większości
przypominały one raczej utwór Łosia.

Opisy miejsc sakralnych
Dużą wagę polski żołnierz przywiązuje również do opisów miejsc sakralnych.
Zachwyca się zwłaszcza duńskimi kościołami, których piękno wynika jego
zdaniem z faktu, iż niegdyś były one świątyniami katolickimi. Oznacza to,
że znajdują się w nich pięknie zdobione ołtarze oraz obrazy przedstawiające
świętych. Dzięki temu wszystkiemu protestanckie nabożeństwa wydają się być
narratorowi znacznie bardziej urokliwe, aniżeli te odprawiane przez zamieszkujących Rzeczypospolitą kalwinów (Pasek 1989: 11). Jak wskazała choćby
Bercoff (1995: 224), Pasek pozostawał jednostką wewnętrznie rozdartą między
dwoma sprzecznymi porządkami – z jednej strony, jako wierny wychowanek
jezuitów pozostawał silnie związany z religią rzymskokatolicką, przez co czuł
się zobowiązany bronić jej przed czyhającymi na nią niebezpieczeństwami ze
strony innych chrześcijan, czyli protestantów oraz prawosławnych, ale także
wyznających islam mieszkańców Imperium Osmańskiego, jak i Tatarów. Z drugiej jednak jawi się on nam na kartach Pamiętników również jako człowiek
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młody, spragniony nowych doświadczeń i ciekawy otaczającego go świata,
który dostrzega, choćby tylko podświadomie, pewną sztuczność istniejących
między chrześcijanami podziałów. Tak jak duńscy luteranie, zarówno on, jak
i jego towarzysze z dywizji odczuwają zupełnie naturalną potrzebę zalecania się
do młodych, atrakcyjnych kobiet. Podczas pobytu w państwie rządzonym przez
Fryderyka III uczestniczą również w protestanckich nabożeństwach, w czasie
których lokalni pastorzy dokładali wszelkich starań, aby polscy żołnierze czuli
się na obcym dla nich terytorium możliwie jak najbardziej swojsko i w tym
celu wygłaszali kazania po łacinie. Starali się też ponadto w taki sposób formułować treści, aby w niczym nie urazić swych zagranicznych gości, dzięki czemu
Pasek niejednokrotnie odnosił wrażenie, że przez cały czas pobytu w Danii
uczestniczył wyłącznie w katolickich mszach. Narrator przytacza także słowa
luterańskich duchownych stwierdzających, że wierzą w to samo co i pozostali
chrześcijanie, dlatego nazywanie ich heretykami jest po prostu bezzasadne
(Pasek 1989: 11-12).
Mazowiecki szlachcic musiał też jednak okazywać posłuszeństwo swemu
wujowi – surowemu jezuicie Piekarskiemu, który z racji pełnienia funkcji kapelana wojskowego również brał udział w wyprawie duńskiej, jednocześnie głośno
wyrażając swoje niezadowolenie z uczestnictwa polskich żołnierzy w protestanckich nabożeństwach. Włoska uczona posuwa się nawet do wysunięcia tezy, iż
wewnętrzne rozdarcie młodego Paska prawdopodobnie stanowi odzwierciedlenie dwoistego charakteru kultury siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej.
Koncepcję tę należy uznać za wysoce intrygującą i w związku z tym godną
dokładniejszego rozpatrzenia, a to głównie z racji podzielanej przez niemal
wszystkich badaczy literatury dawnej opinii, według której autora Pamiętników można uważać za jednego z najbardziej typowych reprezentantów drobnej
szlachty, licznie zamieszkującej w okresie nowożytnym państwo polskie.

Wnioski
Dania jawi się na kartach słynnego utworu Jana Chryzostoma Paska jako kraj
pod wieloma względami odmienny od ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga
Narodów i dlatego też niezmiernie intrygujący, kryjący w sobie wiele niezwykłości czekających na odkrycie. Morza opływające wybrzeża Jutlandii są
domem dla wielu nieznanych Polakom gatunków ryb, także lądowa fauna
państwa Fryderyka III mocno różni się od tej, którą autor Pamiętników miał

Obraz państwa duńskiego zaprezentowany na kartach Pamiętników Jana Chryzostoma Paska

wielokrotnie okazję obserwować w ojczystym kraju. Duńczycy dają poznać
się jako ludzie przyjaźnie nastawieni do obcych i uprzejmi, aczkolwiek praktykujący niekiedy szokujące z punktu widzenia zagranicznych gości obyczaje.
Pomimo faktu, że w przeważającej większości wyznają oni luteranizm, przynajmniej niektórzy spośród nich zdają się dostrzegać sztuczność istniejących
między chrześcijanami podziałów. Dania jest także państwem dość zamożnym, i to nawet w okresie wyniszczającej wojny ze Szwecją – nawet majętni
chłopi oraz mieszczanie zamieszkujący ten kraj mogą często pozwolić sobie na
posiadanie zbytków, o których przedstawicielom tych samych stanów społecznych żyjących w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej nigdy się nawet nie
śniło. Oczywiście zaznaczyć w tym miejscu należy, że mimo przedstawienia
w niniejszym rozdziale charakterystyki Jutlandii zawartej w Pamiętnikach, nie
wszystkie opinie oraz przypowieści znajdujące się w tym dziele, a tyczące się
królestwa duńskiego i jego mieszkańców zostały tutaj scharakteryzowane. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że nie stanowiło to nadrzędnego celu artykułu,
sprawą ważniejszą było wskazanie pewnych typowych, zdaniem Paska, cech
charakterystycznych dla kraju rządzonego przez dynastię Oldenburgów.
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Wprowadzenie
Italia od dawna gościła wielu polskich podróżników. Na południe Europy
podążano głównie w celach dyplomatycznych, pielgrzymkowych, naukowych,
edukacyjnych czy też turystycznych. Poszukiwano tam zarówno sławnych
uczelni, starożytnych budowli, jak i świątyń chrześcijańskich (Dziechcińska
1999: 31; Kowalczyk 2005: 285; Kowalski 2015: 33-46; Loret 1930: 2-5;
Mączak 1998: 6-7; Quirini-Popławska 2014: 225–253; Wrześniak 2011a:
11-12; Żołądź-Strzelczyk 2011: 278). Na temat szlaków, polsko-włoskich kontaktów kulturowych, odwiedzanych miejsc i percepcji ziemi włoskiej pojawiły
się już opracowania badaczy, takich jak Henryk Barycz, Bronisław Biliński,
Marian Chachaj, Mieczysław Hartleb, Małgorzata Ewa Kowalczyk, Andrzej
Litwornia, Maciej Loret, Antoni Mączak, Roman Pollak, Bogdan Rok, Alojzy
Sajkowski, Wojciech Tygielski, Tadeusz Ulewicz, Dorota Żołądź-Strzelczyk
(Kucharski 2013: 11-14; Wrześniak 2013: 9-10). Kwestie związane z mentalnością dawnych peregrynantów, w szczególności oceną sztuki miast italskich
(na przykład: Rzymu, Wenecji, Florencji), kategorii i terminów estetycznych
zanotowanych w sprawozdaniach z wypraw interesowały też ekspertów, między innymi Marka Kunickiego-Goldfingera, Jacka Woźniakowskiego, Bożenę
Zboińską-Daszyńską, Hannę Dziechcińską, Małgorzatę Wrześniak, Małgorzatę
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Wyrzykowską (Kowalczyk 2005: 11-12; Kucharski 2013: 15; 2020: 35-36;
Wrześniak 2013: 9-10; Wyrzykowska 2007: 3-4). Sposoby postrzegania i opisywania włoskich sanktuariów (architektury i kolekcji sakraliów) zawartych
w staropolskiej literaturze podróżniczej pobudzają do dalszych badań.
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony odbiór skarbców kościelnych przez polskich peregrynantów w XVI i XVII wieku. Uwaga autorki skoncentruje się na relacjach z podróży włoskich, zwłaszcza fragmentach dotyczących
świątyń i ich wystroju, a także obiektów kultu religijnego. Ze względu na
interdyscyplinarny charakter problematyki zastosowane będą literaturoznawcze
narzędzia do zbadania dawnych tekstów, jak również metodologie historii sztuki
i muzeologii, które ujawnią deskrypcje dzieł sztuki oraz formy przechowywania
i udostępniania zbiorów kościelnych. Analiza materiału źródłowego wskaże inspiracje i wzory, z których korzystali wędrowcy oraz konwencje opisywania cennych
przedmiotów (między innymi relikwii, sprzętów liturgicznych, darów pielgrzymów, poloników). Posłuży także do określenia zależności pobytu w zaalpejskich
sanktuariach z kanonem wychowania obowiązującym ówczesnego humanistę.
Wśród źródeł znajdą się utwory podróżnicze powstałe w okresie renesansu
i baroku. Należą do nich wszelkie zapisy sporządzane niemal ad hoc, podczas
drogi (raporty i dzienniki) oraz pisma o charakterze wspomnieniowym, tworzone
po powrocie do kraju (pamiętniki). Zaliczane są do różnych obszarów literatury,
między innymi pism pamiętnikarskich (Cieński 1992: 14-17; Dziechcińska
1999: 10; Sajkowski 1964: 31), przekazów peregrynackich (Kaczmarek 1962:
96-97) czy też dokumentów życia osobistego (Szulakiewicz 2013: 67; Zimand,
1990: 16). Autorami relacji byli zarówno duchowni, jak i osoby świeckie, pielgrzymi, dyplomaci, uczeni oraz znawcy sztuki, kolekcjonerzy, synowie wpływowych możnowładców oraz ówcześni turyści (Dziechcińska 1999: 30-31; Mączak
1998: 10-11; Wrześniak 2010: 11-15). Opisy zbiorów kościelnych pozostawili
w XVI wieku, na przykład: Jan Ocieski, Stanisław Reszka, Maciej Rywocki,
a w XVII wieku, chociażby: Jakub Sobieski, Jan Heidenstein, Jan Ługowski,
Bartłomiej Nataniel Wąsowski, Teodor Billewicz, Jan Michał Kossowicz.

Podróż włoska w odbiorze humanisty
W dobie renesansu powstał wzorzec wychowania polegający na całościowym
rozwoju człowieka i ukształtowaniu jego postaw moralnych (Żołądź-Strzelczyk
2011: 277). Nowe tendencje humanistyczne nobilitowały wszelkie działania
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ludzkie. Ogromne znaczenie przykładano do znajomości literatury i języków
klasycznych, a także dziedzictwa starożytnego (Krajewski 2006: 60-62; Możdżeń
2005: 217-218; Ziomek 1996: 21-29). W sztuce zaś ceniono ideał piękna klasycznego, opartego na harmonii i odpowiednim układzie części (Panofsky 1955:
64; Eco 2006: 45). Na nowo interpretowano dzieła greckich i rzymskich poetów
(Homera, Wergiliusza, Owidiusza), filozofów (Platona, Arystotelesa) i mówców
(Kwintyliana, Cycerona). Widziano konieczność poznania świata przez bezpośredni kontakt z miejscami i obiektami (Kucharski 2013: 94). Od humanistów
wymagano też znajomości wysokiej kultury, ogłady towarzyskiej i szerokich
horyzontów myślowych. W tym procesie ogromną rolę pełniła podróż zagraniczna, zwłaszcza do Włoch (Dziechcińska 1988: 28; Markiewicz 2011: 28-30;
Możdżeń 2005: 259-268; Ziomek 1996: 42; Żołądź-Strzelczyk 2011: 278).
Dla ludzi renesansu Italia była najwspanialszą krainą świata. Stała się
bowiem miejscem odrodzenia nauki, literatury i kultury (Kowalczyk 2019:
59; Możdżeń 2005: 218; Rietbergen 2001: 261-282; Wrześniak 2010: 216;
2011a: 12). Zmierzali tam sławni uczeni, kolekcjonerzy, mecenasi i artyści.
Miłośnicy starożytności odnajdywali ruiny dawnych budowli i obeliski. Pielgrzymi nawiedzali groby apostołów i męczenników oraz wspaniałe bazyliki
w Rzymie. Wykształceni peregrynanci poznawali stare kodeksy, inskrypcje na
pomnikach, nagrobkach, naczyniach i monetach. Uczęszczali do drukarni,
bibliotek, archiwów i gabinetów osobliwości. Powszechną ciekawość wzbudzały
zbiory nietypowych przedmiotów, tak zwane curiositates et raritates (Mączak
1998: 50; 2001: 163-166; Smołucha 2000: 221; Wrześniak 2011a: 14-15).
Równie istotne stało się zwiedzenie skarbców kościelnych z bogatą i szczególną
zawartością. W skład depozytu wchodziły obiekty zarówno o wartości historycznej, religijnej, jak też artystycznej (Żygulski 1982: 23-40). Ich poznanie
uchodziło za ważny aspekt w rozwoju ówczesnego erudyty (Kucharski 2013:
75-77; Żołądź-Strzelczyk 2011: 280-281).
Podróż włoska zyskała bardzo pochlebną opinię. Stanisław Hozjusz w liście
do Kromera stwierdził: „jeśli opuściwszy ojczyznę udajemy się do Włoch, to po
to by się zmienić, by z nieokrzesanych stać się ogładzonymi, z nieuków oświeconymi i nabrać więcej rozsądku, którego żyjąc na pustkowiu i w lasach tak
jakbyśmy byli pozbawieni” (Barycz 1938: 94)1. Staropolscy humaniści zalecali

1

St. Hozjusz do Kromera, List z 15 kwietnia 1559, ms Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 60, s.
1091, autorka cytuje za opracowaniem Henryka Barycza.
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wyjazd za granicę w celach edukacyjnych (Dziechcińska 1988: 34; Żołądź-Strzelczyk 2011: 278). Ruszano przede wszystkim do ośrodka naukowego
(na przykład uczelni w Wiedniu, Pradze, Padwie, Bolonii, Rzymie), a potem
poznawano inne miejsca godne uwagi. Zgodnie z polską teorią pedagogiczną
należało odwiedzić Italię na drugim etapie wojażu europejskiego (Żołądź-Strzelczyk 1998: 32-33). Hieronim Baliński w podręczniku De educatione
pueri nobiles radził młodemu szlachcicowi „pomknąć dalej w świat. Do Włoch,
dosyć na dwie lecie, aby i pierwsze studia przepolerować i exercitia graviora
capescat [jął się poważniejszych ćwiczeń – J. S.], których tam wszystkich barzo
dobrze uczą, jako kawalkatury, szermierstwa, skoków, muzyki, turniejów ze
wszytkich miar i broni, na koniu jako której używać” (Baliński 1956: 376)2.
Andrzej Maksymilian Fredro także uważał, że podróż edukacyjna (peregrinatio
academica) służy samokształceniu, nabyciu wiedzy i doświadczenia, poznaniu
obcych obyczajów i języków (Barycz 1948: 31-99).
Droga ku ziemi włoskiej, tak zwana iter italicum, podlegała surowym
regułom. Polacy zwykle ruszali przez Śląsk, Morawy i Austrię do Wenecji.
Zwiedzali kolejne miasta, takie jak Padwa, Bolonia, Florencja, Siena, Loreto,
Asyż, aż wreszcie trafiali do Rzymu, stolicy świata chrześcijańskiego i siedziby
papiestwa. Powrót do kraju odbywał się krótszą drogą przez Wenecję i Wiedeń
(Mączak 1998: 166-167; 2001: 144-145). Schemat ten czerpano z włoskich
i polskich przewodników, traktatów apodemicznych i dzieł geograficznych
(Wrześniak 2013: 302). Popularne były też spisy sanktuariów i opisy skarbów włoskich (delicje, miracula). Dla synów możnych panów trasę układali
nauczyciele i duchowni. Często też ojcowie podawali w instrukcjach, co należy
odwiedzić i zobaczyć (Mączak 1998: 146). Przybysze zza Alp mieli obowiązek
zapoznać się z głównymi ośrodkami, ich murami i fortyfikacjami, następnie
wybranymi dziełami architektury i plastyki, a także cennymi przedmiotami,
jak relikwie, wota i inne skarby sztuki sakralnej (Dziechcińska 2003: 41-44;
Kucharski 2013: 152-153; Wrześniak 2011a: 15). Przebieg wyprawy dokumentowali w różnych pismach – dziennikach i pamiętnikach (Dziechcińska
1999: 28-29; Mączak 2001: 5).
Na przełomie XVI i XVII wieku wyruszano coraz częściej i liczniej.
Relacja z italskiego wojażu stała się już normą (Dziechcińska 1988: 37;
Mączak 1998: 5-7). Zgubienie notatnika uważano za lekkomyślność czy

2

Autorka cytuje za opracowaniem Józefa Skoczka.
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nawet poważne uchybienie (Dziechcińska 1999: 20). W nazwach lub we
wstępach do opisu peregrynacji umieszczano przyrzeczenia o wywiązaniu się
z zobowiązania, jak uczynił Jan Ługowski w rękopisie zatytułowanym Diariusz
rzeczy u obcych narodów widzianych […] napisany ręką autora Jana z Ługów
Ługowskiego, szlachcica polskiego, na swój własny pożytek, a nie drugich, żeby kto
inny nie śmiał zapuścić własnego sierpa w zboże autora (Dziechcińska 1999: 25).
Zmienił się też sposób prowadzenia sprawozdania z podróży. Popularna stała
się zwięzła, faktograficzna narracja (Dziechcińska 1999: 63; Kaczmarek 1962:
104; Mączak 1998: 7; Wrześniak 2005: 151). Często pod datą zapisywano
nazwę ośrodka, w którym się zatrzymano i lapidarną notatkę, oznajmiającą, co
było warte uwagi. Podmiot mówiący nie dzielił się spostrzeżeniami, uczuciami
ani sądami estetycznymi. W formie naocznego świadectwa podawał tylko,
gdzie był i co zwiedzał. Ważniejsze miejsca i obiekty przedstawiał zgodnie
z obecną w literaturze konwencją (Dziechcińska 1999: 50; 123).
Piszący sprawozdania z wyprawy poznawali zasady kształtowania wypowiedzi w trakcie edukacji szkolnej przede wszystkim z podręczników retoryki
i poetyki (Dziechcińska 2003: 44). Uczyli się zwrotów i sformułowań, tak
zwanych loci. W opisach miast wprowadzali stałe elementy, takie jak: lokalizacja, wygląd (ukształtowanie przestrzenne i architektura), geneza, zalety,
najważniejsze budynki i różne wytwory, osiągnięcia w dziedzinie nauki lub
sztuki. Stosowali się do zaleceń Kwintyliana, by założenia urbanistyczne chwalić jak osoby publiczne, na przykład zgodnie ze schematem cnót kardynalnych. Naśladowali też powszechne wyobrażenia zaalpejskich miast (Krzywy
2013: 77). Dlatego autorzy relacji określali Wenecję jako cud natury, Bolonię
i Padwę – źródła nauki, Sienę łączyli z gościnnością, Florencję uważali za najpiękniejszą, Rzym nazywali stolicą świata chrześcijańskiego lub ziemią świętą
(Wrześniak 2010: 216-219). Niekiedy posługiwali się motywem niewyrażalności, który służył przekonaniu odbiorcy o autonomii przestrzeni sacrum (Eco
2009: 49). Opisywali różnorodność zbioru, by wyrazić podziw dla danego
sanktuarium, podkreślić jego prestiż i cudowność. Wspominali też kolekcję
sakraliów, świadczącą o łączności z przeszłością chrześcijańską (Krzywy 1013:
81-82; Kucharski 2013: 417-418; Mączak 1998: 206-208).
Dla dawnych peregrynantów źródłem motywów były również eposy
antyczne, Biblia, dzieła apokryficzne i hagiograficzne. Przekazy te zapewniały przedstawienia miejsc świętych, budowli sakralnych i ich wyposażenia.
W obowiązującym kanonie znalazła się deskrypcja świątyni Junony z Eneidy
(I, 446-493), Wergiliusza. Poeta scharakteryzował typowe loci, między innymi
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położenie, architekturę, znaczenie bóstwa i władzy lokalnej, a także zbiór dzieł
plastycznych (Krzywy 2013: 132). Na wyobraźnię pielgrzymów oddziaływały
cztery biblijne obrazy: Namiotu Spotkania z Księgi Wyjścia (Wj 26, 1-37);
świątyni Salomona z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 6, 1-38); budowli
sakralnej z Księgi Ezechiela (Ez 43, 1-12) oraz Nowego Jeruzalem z Apokalipsy
(Ap 21, 1-27). Znane też były wizje kunsztownych gmachów zawarte w Księdze IV Ezdrasza i Księdze Henocha (Czermińska 2005: 113; Krzywy 2013:
132-136). Dlatego podróżnicy w notatkach przedstawiali bazyliki i kościoły
jako obiekty o doskonałych proporcjach, ozdobionych złotem i drogimi materiałami. Wskazywali w planie obiektów część oficjalną oraz sancta sanctorum
na wzór świątyni Salomona. Interesowali się też wymiarami, liczbami i materiałami. Charakteryzowali bogaty wystrój, wyliczali najważniejsze elementy
i ozdoby. Pisarze stosowali też metafory odnoszące się do symboliki światła
i kolorów (Dziechcińska 1999: 73; Krzywy 2013: 81-82).
Humaniści znali też osobne opisy skarbców z literatury podróżniczej,
między innymi itinerariuszy, kosmogonii, a także rejestrów sanktuariów
(Czermińska 2005: 35; Dziechcińska 2003: 131; Szczebak 2003: 47-48).
Przedstawienia depozytów cennych obiektów pojawiały się już w najstarszych
dokumentach. Podziwiano wota składowane w okręgach świątynnych, głównie
w Efezie, Delfach i Olimpii. Informacje o obrazach z pinakoteki na Akropolu
w Atenach znalazły się w relacjach Polemona i Pauzaniasza. Charakteryzowano
też przedmioty gromadzone w budowlach sakralnych, na przykład świątyni
Jowisza na Kapitolu w Rzymie (Żygulski 1982: 15-16). Zwyczaj notowania
skarbów sanktuariów przeniknął do literatury chrześcijańskiej. Duże znaczenie
miały pisma zawierające wskazówki dla pielgrzymów, trasę i miejsca kultu.
Korzystano z instrukcji poruszania się po Italii, jak Delicje ziemi włoskiej (Kraków 1665), będące tłumaczeniem przewodnika Delitiae Italiane (Lipsk 1599),
Georga Kranitza von Wertheima (Wrześniak 2013: 303-304). Posiłkowano się
również rodzimymi tekstami, jak chociażby: Rzym nowy szczęśliwszy nad stary
(Kraków 1610), Stanisława Grochowskiego, O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje (Kraków 1610), Andrzeja Wargockiego. Polscy podróżnicy
czerpali z podobnych utworów opisy skarbców w Wenecji i Loreto. Podawali
cenne obiekty kultu religijnego. Często przepisywali całe fragmenty dotyczące
kolekcji sakraliów (Dziechcińska 1999: 72; Krzywy 2013: 85).
Przedstawienia skarbców kościelnych w dawnych przekazach pełniły
różnorodne funkcje, między innymi informacyjne, strukturalne, perswazyjne i ideologiczne. Wiadomości o rzadkich zbiorach gromadzili posłowie
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na polecenie władców, by zdać sprawozdanie z odbytych misji po obcych
krajach. Uczeni dokumentowali najważniejsze przedmioty przybliżające
im dziedzictwo starożytne, treści historyczne i religijne. Kolekcjonerzy
i miłośnicy sztuki zbierali wiedzę dotyczącą przedmiotów artystycznych.
Wykształceni duchowni poruszali tematykę wizerunków świętych w celu
podtrzymania konwersacji, wymiany myśli i doświadczeń (Mączak 2001:
8-9). Z kolei młodzi szlachcice, odbywający podróż edukacyjną, mieli nakaz
spisywania ważnych zabytków (Mączak 1998: 50-51; 68-69; 73; 146). Niewątpliwie wszyscy piszący podlegali swego rodzaju stereotypom (Wrześniak
2011a: 12; Mączak 1998: 5). Postrzegali sanktuaria jako miejsca szczególne,
gdzie gromadzono i przechowywano skarby. Wyliczali bazyliki i kościoły,
a także relikwie, którymi szczycił się dany ośrodek kultu. Znajomość tych
obiektów miała świadczyć o erudycji humanistów (Kucharski 2013: 193;
Mączak 1998: 5-6; Wrześniak 2010: 216-218).

Skarbce włoskich sanktuariów
W staropolskich utworach podróżniczych znalazło się wiele opisów miejsc
służących do gromadzenia i przechowywania zbiorów kościelnych. Autorzy
relacji przedstawiali bardzo ogólnie lokalizację skarbu. Zazwyczaj poprzestawali na wymienieniu głównych świątyń – bazylik i kościołów, na przykład
w Rzymie, Padwie, Wenecji, Loreto. Od XVI wieku przekaz zaczął przypominać spis zawierający: nazwę, położenie i funkcję budowli. Wzmianka
o skarbcu pojawiała się w treści deskrypcji danego sanktuarium (Kucharski
2013: 201-213). Narracja odpowiadała kierunkowi zwiedzania, w pierwszym
rzędzie podziwiano świątynię, jej architekturę i wystrój, a następnie oglądano
zbiór kościelny. Peregrynanci przy opisie gmachów zwracali uwagę na konkretne miejsce, takie jak ołtarz, tabernakulum, nisza. Niekiedy wspominali
o depozycie umieszczonym w osobnym pomieszczeniu – kaplicy lub zakrystii
(Kucharski 2013: 209).
Polscy wędrowcy w XVI i XVII wieku z reguły opisywali kościoły w Rzymie. Podziwiali obecne tam świętości i pamiątki chrześcijańskie, a także groby
apostołów (Mączak 1998: 210; Wrześniak 2005: 151; Żołądź-Strzelczyk
2011: 281). Jan Ocieski, zwiedzający w 1541 roku Wieczne Miasto, w dzienniku pisał:
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szedłem do kolegiaty Najśw. Marii Panny Większej. Chowają tam głowę św. Mateusza
w głównym ołtarzu, dalej Żłóbek Pański, w niepozornej kaplicy w prawej nawie. Św.
Hieronim niedaleko od tej kaplicy pochowany leży. Od tej świątyni niedaleko jest
kościół albo klasztor żeński, gdzie św. Wawrzyńca stracono. Dalej kościół inny, ze
skromną kapliczką, w której [jak napis głosi – G. F.] pierwszą swą mszę celebrował. Pod
tym kościołem więcej niż trzy tysiące męczenników spoczywa (Ocieski 2006: 124)3.

Maciej Rywocki, będący czterdzieści lat później w Rzymie, także wskazał res sacra przechowywaną w bazylice Matki Bożej (Santa Maria Maggiore)
wzniesionej na wzgórzu Eskwilin. W Księgach peregrynackich lakonicznie zanotował: „widziałem żłób, w którem się narodził Zbawiciel nasz w Betlejem; ten
żłób jest w kościele w Rzymie u Panny Maryi” (Rywocki 1910: 234)4. Jan
Heidenstein, który w 1634 roku trafił do kościoła św. Pryski (Santa Prisca),
zostawił dokładną relację. W Peregrynacji podał: „obejrzałem zakrystię Najświątobliwszego Pana Naszego, wystawne rzeczy, wystrój, kielichy z czystego
złota, bardzo wielkiej ceny i o znacznej artystycznej wartości, przygotowane
i ofiarowane tak przez papieży, jak i monarchów” (Heidenstein 2005: 127)5.
Wszyscy piszący dokumentowali wizytę w świątyni ku czci św. Piotra na
Watykanie. Powstała ona w szczególnym miejscu, gdzie znajdowała się podziemna kaplica z grobem Księcia Apostołów (Wrześniak 2010: 216). Bazylika
uchodziła też za skarbiec ze względu na umieszczone w niej różne obiekty
kultu religijnego. Jan Ocieski zauważył, że:
zaraz od wejścia do świątyni na prawo jest tabernakulum nad ołtarzem, w którym
złożona jest Weronika i Święta Włócznia. Przed ołtarzem nagrobki trzech papieżów.
Po lewej głowa św. Andrzeja Apostoła i wielu innych świętych relikwie, które, jak
powiadają, po wszystkich niemal kaplicach są rozmieszczone. Głęboko pod chórem,
a i pod ołtarzem, są relikwie ciał śś. Piotra i Pawła (Ocieski 2006: 126).

3

Rękopis znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. 9902, wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za przekładem Grzegorza Franczaka.

4

Rękopis znajduje się w Bibliotece Polskiej Akademii Naukowej w Krakowie, sygn. 1760,
wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za wydaniem Jana Czubka.

5

Rękopis znajduje się w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, sygn. I 6031,
wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za opracowaniem Zdzisława Pietrzaka.

Zwiedzanie skarbców kościelnych jako element wychowania

Teodor Billewicz, który trafił tam ponad sto lat później, w diariuszu oświadczył: „widziałem opus stupore dignum [dzieło godne podziwu – M. K.-G.] jako
wielki srodze i bogaty. Gdzie też ciało principis apostolorum [pierwszego z apostołów – M. K.-G.] leży we środku niemal kościoła, bliżej jednak chóru, w kaplicy
w ziemi kopanej” (Billewicz 2004: 190)6. Jan Michał Kossowicz także wymienił
skarby, które zobaczył w podziemiach świątyni, między innymi „starożytne ołtarze,
obrazy cudowne, wyśmienite mauzolea, papieżów zmarłych, kardynałów, królów,
książąt, różnych wielkich panów i świętych ludzi” (Kossowicz 2017: 567)7.
Dla polskich peregrynantów duże znaczenie miały dwie bazyliki z Padwy –
św. Antoniego oraz św. Justyny (Wrześniak 2011a: 15). Autorzy deskrypcji
podziwiali bogaty wystrój owych gmachów i prezentowane tam relikwie. Maciej
Rywocki o świątyni poświęconej św. Antoniemu pisał: „Kościół al Santo w Padwi
barzo piękny i kosztowny” (Rywocki 1910: 193), a na temat drugiej budowli
sakralnej: „Kościół święty Justyny w Padwi jest brzo piękny. Mniszy mieszkają
przy tym kościele. Jest tak wiele w tym kościele relikwij, że w każdym ołtarzu
ciała święte leżą” (Rywocki 1910: 193). Jakub Sobieski natomiast stwierdził, że:
„między inszymi kościół najprzedniejszy ojców franciszkanów, zowią go al Santo,
to jest św. Antoniego z Padwy, którego ciało tam leży i co dzień się wstawia
wielkimi cudami” (Sobieski 1991: 211)8. Pielgrzymi w sanktuarium padewskim
podziwiali też wyjątkową kaplicę. Jan Ocieski krótko przekazał: „wszedłem
potem do kościoła św. Antoniego Padewskiego, w nim jest kaplica, w której
święty spoczywa, znamienita materią i robotą” (Ocieski 2006: 120). Z kolei
Bartłomiej Nataniel Wąsowski w Europea peregrinatio wyjaśnił, że: „grób św.
Antoniego Padewskiego znajduje się w kaplicy całej ze śnieżnobiałego marmuru,
w której są godne podziwu rzeźbienia” (Wąsowski 2011: 271)9. Jan Michał Kossowicz dał pełniejszą relację, notując:

6

Rękopis znajduje się w Bibliotece Polskiej Akademii Naukowej w Kórniku, sygn. 386,
wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za opracowaniem Marka
Kunickiego-Goldfingera.

7

Rękopis znajduje się w Kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, sygn. 112,
wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za opracowaniem Anny Markiewicz.

8

Rękopis znajduje się w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu, sygn. Pol. F IV
nr 12, wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za wydaniem Józefa Długosza.

9

Rękopis znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. 3031, wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za przekładem Małgorzaty Jesior.
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po nabożeństwie tak wspaniałej bazylice rozmaitym i wyśmienitym przypatrowaliśmy się ornamentom, a najbardziej uważaliśmy attonity dziwne tego świętego
cuda. Tandem szliśmy do zakrystiej, gdzie wielką liczbę różnych świętych pańskich
widzieliśmy, relikwii wielką i bogatą argenterią, kosztowne aparaty i rozmaite specjały (Kossowicz 2017: 622).

Niezastąpionym przedmiotem opisu stała się też bazylika św. Marka
w Wenecji (Wrześniak 2011a: 14). Jan Ocieski określił ten gmach jako „godzien
pochwał nie dla swej wielkości, a dla kunsztu kolumn wspierających fasadę, proporcji całej budowli i zdobień na ścianach” (Ocieski 2006: 139). Maciej Rywocki
zaś ujawnił, że „w kościele świętego Marka astrych z marmoru misternie sadzony
floresami; między tem astrychem jest drogi kamień tak wielki, jako cegła, który
szacują na pięćdziesiąt tysięcy złotych” (Rywocki 1910: 197). Bartłomiej Nataniel Wąsowski o dekoracjach i architekturze owej bazyliki pisał:
Wspaniałe sklepienie wykonane techniką mozaikową, wspaniałe, na złotych podstawach stoją różnokolorowe wyobrażenia osób. Wyżej znajdują się inne mozaiki, tak
że sklepienie świątyni wydaje się złote o żywym kolorze. Również górna część ściany
[wykonana została – M. J.] taką samą techniką, na dole znajdują się wizerunki a nie
ołtarze. [Kościół – M. J.] pokrywa wielka ilość drogocennego marmuru, a także
mozaika z różnorodnego porfiru. Nie wiadomo dokładnie, gdzie złożono ciało św.
Marka. Wydaje mi się, że z obawy przed kradzieżą jest zwyczaj [zatajania takich
informacji – M. J.] […] Architekt tego kościoła przyrzekł wznieść tak doskonałą
[świątynię – M. J.], jak to tylko możliwe, za co obiecano mu wystawić posąg w znakomitym miejscu i wystawiono go (Wąsowski 2011: 272).

Wenecja zasłynęła również z miejsca zwanego skarbcem kościelnym.
Podróżnicy stosowali ten termin zarówno na kaplicę relikwii świętych, jak też
osobne pomieszczenie z różnymi pamiątkami i wotami. Powtarzając typowy
schemat peregrynacji, umieszczali opis zawartości depozytu na końcu wizyty
w bazylice św. Marka. Stanisław Reszka już w 1584 roku wskazał pomieszczenie, w którym „skarbiec zgromadzono godny uwagi” (Reszka 1915: 62)10.

10

Rękopis Reszki w rozproszeniu, znajduje się między innymi w Bibliotece Jagiellońskiej
w Krakowie, sygn. 161; 154; 2199 oraz Bibliotece Akademii Umiejetności, sygn. 964,
wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za wydaniem Jana Czubka.
Przekład własny z: thesaurus asservantur insignis.
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Duchowny przekazał, że paramenty liturgiczne i inne obiekty można podziwiać
w osobnym lokum, zaś w kaplicy naprzeciwko zgromadzono relikwie, takie jak
„krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, głowę świętego Jana Chrzciciela, Święty
Krzyż i nietknięte gwoździe, które przybiły Zbawiciela Pana naszego” (Reszka
1915: 62)11. Jan Ługowski pół wieku później także wspominał o depozycie
sanktuarium weneckiego. Młody scholar w dzienniku pisał: „przede wszystkim wyróżnia się stary kościół św. Marka, cały wyłożony mozaiką, na którego
szczycie widać trzy konie z metalu, a od połowy ze złota” (Ługowski 1974:
400)12. Notatki uzupełnił o informację, że „wolno też oglądać bezcenny skarbiec kościoła, a w nim w bród złota, masę srebra, bez liku drogich kamieni”
(Ługowski 1974: 400-401). Teodor Billewicz był również pod wrażeniem
wielkości i bogactwa sanktuarium weneckiego, gdyż w sprawozdaniu wyznał:
„tam widzieliśmy skarb wszytek kościelny i królestwa weneckiego, w jednym
skarbcu, który jest zaraz przy kościele na kształt zakrystii – wiele różnych relikwii” (Billewicz 2004: 155).
Ośrodkiem pielgrzymkowym stało się też Loreto. Polacy mieli okazję
zobaczyć tam bazylikę z wyjątkowym obiektem – Świętym Domkiem (Mączak
1998: 228; Wrześniak 2011a: 14). Stanisław Reszka lakonicznie pisał o nabożeństwie, w którym uczestniczył w sanktuarium loretańskim (Reszka 1915:
238). Z kolei Maciej Rywocki sporządził bardziej rozbudowaną notatkę:
„przyjechalim do Loretu, kędy widzieli cuda, która czyni Najświętsza Panna,
i skarb lorecki, którego równego niemasz w świecie. Widzielim kaplicę,
kędy się Pan Krystus narodził i kedy zjawienie było przez anioła” (Rywocki
1910: 252). U Jakuba Sobieskiego wzbudziła zachwyt duża liczba cennych
przedmiotów w świątyni, ponieważ stwierdził: „A kto przeliczyć może wota,
lampy, osoby same srebrne, które wiszą w domku tym świętym, także szaty
i klejnoty, które więc kładą na obraz Najśw. Panny” (Sobieski 1991: 209).
Wojewoda także przekazał, że w Loreto widział „skarb kościelny, taki jakiego
świat nie ma, a coraz go przybywa” (Sobieski 1991: 209). Teodor Billewicz
podał w diariuszu charakterystyczny układ zwiedzania, w pierwszej kolejności
ujawnił: „szedłem zaraz do domku Najświętszej Panny. Gdzie, nabożeństwo

11

Przekład własny za: „sanguinis Domini nostri Iesu Christi, capitis sancti Ioannis Baptistae, Crucis Sanctae et clavum integrum, quo affixus crusi Salvator Dominus noster”.

12

Rękopis znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Państwowej
Akademii Nauk we Wrocławiu, sygn. 1191 i 1179, wszystkie cytaty zamieszczone w rozdziale autorka podaje za opracowaniem Krystyny Muszyńskiej.
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odprawiwszy, szczęśliwie nawiedziłem Habitaculum Altissimi [Mieszkanie Najwyższego – M. K.-G.], w którym anioł zwiastował i gdzie poczęła matka Salvatorem Mundi [Zbawiciela Świata – M. K.-G.]”, a dalej przedstawił depozyt
kościelny, wyliczając: „skarby wielkie, osoby lane za złota, lamp za sto zawsze
gorejących” (Billewicz 2004: 183).
W Loreto staropolscy podróżnicy także rozpoznawali odrębne pomieszczenie zaadaptowane do składowania cennych obiektów. Autorzy relacji
poprzestawali na wymienieniu jego lokalizacji i zawartości. Stosowali też
motyw niewyrażalności, aby podkreślić rangę tego miejsca. Na określenie
zbioru kościelnego używali typowe epitety, na przykład: nieprzebrany, nieskończony. Jan Heidenstein nawiedzenie depozytu loretańskiego przedstawił
bardzo dokładnie:
rano zobaczywszy kaplicę w domu Najświętszej Panny Marii chcieliśmy też zobaczyć
jego prawie nieporównywalny i nieoszacowany skarbiec. Mają tam wielką zakrystię,
gdzie jest on przechowywany. Wielka znajduje się tu ilość złota, srebra, wartościowych kamieni, gemm i innych przedmiotów, które ciągle są ofiarowane przez kapłanów, monarchów, książęta i magnatów (Heidenstein 2005: 107).

Jan Ługowski również chwalił owe miejsce: „w zakrystii jest skarb, jakiego
nie ma cały świat: Każda z rzeczy znajdujących się tam ma wartość jednego
królestwa. Lśni tam blaskiem bogobojność całego chrześcijańskiego świata
i umiłowaniem wiary” (Ługowski 1974: 399).

Zbiory kościelne
Podczas italskich podróży Polacy widzieli w sanktuariach różne obiekty, w tym
przedmioty nieruchome (immobilia), materialne dzieła ruchome (mobilia) oraz
dobra niematerialne (bona incorporalia). W zbiorze kościelnym rozpoznawali też
res sacra (Szczebak 2003: 48; Folga-Januszewska 2015: 19). Potrzeba zapamiętania tego typu kolekcji stanowiła warunek powstania notatki (Kucharski 2013:
50). Zgodnie z przyjętym kanonem przedstawiano rzeczy godne uwagi, zwłaszcza
sławne, piękne i doskonałe (Czermińska 2005: 22). Równie cenne były przedmioty starożytne, cudowne, osobliwe, rzadkie i nietypowe (Mączak 1998: 64).
W XVI wieku peregrynanci używali głównie zaimków osobowych i czasowników
dokonanych, aby uwiarygodnić przekaz. Starali się w sposób zwięzły i rzeczowy

Zwiedzanie skarbców kościelnych jako element wychowania

pozostawić świadectwo osobistego spotkania ze skarbem (Dziechcińska 2003:
31). Wędrowcy także wplatali uwagi o kosztownościach w tekst ciągły. Niekiedy
wyodrębniali fragment poświęcony szczególnym obiektom. W XVII wieku opis
zaczął przypominać inwentarz dotyczący różnych precjozów, takich jak relikwie,
paramenty liturgiczne, dary pielgrzymów, dzieła sztuki sakralnej oraz polonika
(Dziechcińska 1999: 73-74; Kucharski 2013: 215).
Peregrynanci zostawili najwięcej spostrzeżeń o unikatowych zbiorach.
W relacjach z wyprawy podawali wszystko, co wyróżniało dane sanktuarium,
stanowiło jego chlubę i symbol. Często też opisywali obiekty legendarne, związane z tradycją lub udzielające łask (Kucharski 2013: 212). Maciej Rywocki
o wizycie w sanktuarium św. Franciszka w Asyżu przekazał: „kościół barzo
piękny; trzy kościoły jeden nad drugiem; widzielim skarb barzo wielki świętego Franciszka” (Rywocki 1910: 251). Jakub Sobieski przemierzając Toskanię,
dowiedział się, że w kościele Santissima Annunziata we Florencji znajduje się
słynny fresk autorstwa Michelozza Michellozziego. Wojewoda przedstawił
malowidło jako „skarb – obraz Najśw. Panny cudowny, gdzie się wielkie cuda
dzieją” (Sobieski 1991: 179). Wyraził też żal z powodu rzadkiego udostępniania tego dzieła, gdyż stwierdził: „Jam nie był dostojny widzieć go” (Sobieski
1991: 180). Z kolei Jan Michał Kossowicz w Bolonii zachwycał się ozdobami
świątyń. Za chlubę miasta jednak uznał relikwię św. Dominika. Na kartach
diariusza zanotował:
po obiedzie niektóre wizytowaliśmy kościoły, w których lubo nie masz tak dalece
braku, bo wszędzie bogato, ochędożnie, strojno, atoli mają i osobliwie jeden nad
drugi specjały, albo od znamienitych relikwii, albo od bogatych klejnotów, albo nie
skąpej argenteriej, albo od przepysznej struktury i innych okoliczności, nad innych
jednak ojcowie dominikanie z tego się cieszą, że Dominika świętego patriarchy
w tym tu mieście w swoim mają kościele i nad wszystkie skarby, których nie mało tu
mają ten przekładają klejnot (Kossowicz 2017: 596-597).

Przybysze znad Wisły sporządzali też rozbudowane opisy dóbr sanktuariów. Ich notatki stawały się inwentarzem zawierającym rejestr obiektów
kultu religijnego (Kucharski 2013: 213). Jan Ocieski przedstawił katalog
świętości zgromadzonych w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie. Rozpoczął relację od poinformowania, że tam „niezliczone trzymają relikwie, w tym
głowy śś. Piotra i Pawła w tabernakulum ponad ołtarzem” (Ocieski 2006:
127), a dalej wymienił wszystkie cenne obiekty, między innymi pamiątki
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przywiezione z Jerozolimy, dowody męczeństwa chrześcijan, chrzcielnicę
cesarza Konstantyna, statuy świętych i fresk Zbawiciela (Ocieski 2006: 128).
Bartłomiej Nataniel Wąsowski zaś okazał się bardzo drobiazgowy w ukazaniu
zbioru „Sanktuarium, czyli kaplicy świętych relikwii” (Wąsowski 2011: 273)
w bazylice św. Marka w Wenecji. Peregrynant zapisał:
Znajduje się tam ampułka z cudowną krwią Chrystusa, która za Konstantyna
Młodszego w syryjskim mieście Berutti wypłynęła ze zranionego przez Żydów wizerunku. Inna, złota została znaleziona w 1617 roku w murze, wyryte są na niej po
grecku wersety o takim znaczeniu: „Szczęśliwe naczynie na ożywiającą krew, która
wypłynęła z boku niepokalanego Słowa”. Na kryształowym przykryciu wyryto taki
[napis: – M. J.] „Masz [w sobie – M. J.] mnie, Chrystusa, dającego krew ze Swego
ciała”. Ampułka z mlekiem Świętej Dziewicy, przepaska Chrystusa Pana. [Część –
M. J.] korony cierniowej, podłogi, po której stąpali Apostołowie, noża, którego
używano podczas uczty Pańskiej, szat Pańskich, płaszcz świętej Dziewicy i wiele
innych widzialnych śladów pozostawionych przez Chrystusa i Jego Apostołów na
świecie. [Część – M.J.] krzyża Chrystusowego długa jak dłoń, szeroka jak palec.
Wiele ciał bądź kości świętych męczenników znajduje się tam i w innych kościołach.
Część ramienia św. Łukasza oraz wizerunek św. dziewicy namalowany przez tego
[świętego – M.J.] (Wąsowski 2011: 273).

Jan Michał Kossowicz, wizytujący trzydzieści lat później inną kaplicę
zwaną skarbcem św. Marka w Wenecji, zwrócił uwagę, że:
są tu i insze bogate klejnoty w różnych sztukach i naczyniach drogich, które opuszczam, samą czarę sporą jednostajną turkusową, która nie ma szacunku, suchym nie
godzi się minąć piórem, osobliwie diament, który Henricus III z Polski do Franciej
powracając na pamiątkę swojej tu w Wenecjej bytności w tym zostawił skarbie (Kossowicz 2017: 618).

Polacy nie omieszkali pominąć pamiątek i doczesnych szczątek świętych.
We wspomnieniach z podróży umieszczali zarówno pojedynczą res sacra, jak
też kolekcje relikwii. Jan Ocieski zanotował, że w krypcie kościoła w Bari
„kości św. Mikołaja są pochowane” (Ocieski 2006: 130). Podobnie Stanisław
Reszka w trakcie zwiedzania katedry w Mediolanie zwrócił uwagę na grób św.
Ambrożego umieszczony pod ołtarzem głównym. Duchowny także wyznał,
że po nabożeństwie podziwiał różne świętości (Reszka 1915: 56). Jakub
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Sobieski w relacji z pobytu w Stolicy Apostolskiej zawarł uwagi o katakumbach, kryptach i świątyniach, w których znajdują się „relikwie i ciała świętych”
(Sobieski 1991: 201). Podróżnik w sprawozdaniu odnotował:
są criptae, a po naszemu pieczary, z Rzymu aż do morza idące, do Ostijej, kędy rzeka
Tiberis, która przez Rzym idzie, wpada do morza. Tam po tych pieczarach, kędy
więc chrześcijanie mieszkali za czasu persekucyjej na Kościół Boży, pełno po dziś
dzień ciał i kości świętych męczenników. […] Począwszy zaś od kościoła św. Piotra,
nad którym nie masz nic wspanialszego na świecie, rachując i insze kościoły, jest się
czemu dziwować – tym fabrykom, także i kaplicom ich (Sobieski 1991: 201).

Z kolei Teodor Billewicz o liczbie relikwii w bazylice św. Justyny w Padwie
pisał: „ciał świętych srodze siła, niemal każdy ołtarz ma ciało święte” (Billewicz
2004: 147).
Dla dawnych pielgrzymów ważne były także paramenty liturgiczne (szaty,
naczynia, monstrancje, relikwiarze) i wota. W skład tego zbioru wchodziły też
ołtarze, krzyże, chorągwie. Autorzy opisów wyliczali je bardzo skrupulatnie.
Zgodnie z biblijną tradycją deskrypcyjną charakteryzowali kształt, wielkość
i materiał z jakiego zostały wykonane sakralia. Podróżnicy interesowali się
też ceną konkretnego depozytu (Kucharski 2013: 213-215). Maciej Rywocki
o kolekcji sanktuarium weneckiego stwierdził:
rzecz nieoszacowana: infuła, która kosztuje milion, kamienie same, krzyże złote,
obraz Panny Maryi, który malował święty Łukasz – ten obraz jest złotem i drogiemi
kamieńmi oprawny, co rzecz nieoszacowana – relikwij barzo wiele, pismo św. Marka
i palec ś[więtego – E. S.] Łukasza, 4 ornaty, które król francuski [Henryk III – przyp.
J. C.] dał, kiedy z Polski ujechał do Francyi, co kosztują 2 kroć sto tysięcy korun,
wszytkie z pereł i drogiemi kamieńmi sadzono (Rywocki 1910: 253).

Bartłomiej Nataniel Wąsowski z pobytu w kościele teatynów San Paolo
Maggiore w Neapolu wspomniał bogate wyposażenie owej świątyni. Podróżnik zanotował: „mają tam […] święty sprzęt kościelny cenny, różnorodny,
obfity, niezwykle kunsztownie wyszywany złotem, zwłaszcza tam, gdzie haft
i jedwab przypominają obrazy [malowane – M. J.] pędzlem” (Wąsowski 2011:
269). Jan Michał Kossowicz natomiast zachwycił się depozytem umieszczonym w kaplicy św. Karola Boromeusza w katedrze mediolańskiej. W diariuszu
podróży zapisał:
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widzieliśmy dosyć złota w kielichach, krzyżach, pacyfikałach, relikwiarzach i innych
kościelnych ozdobach. Przy tem argenterią wielką i bogatą, aparaty drogie, infuły
wyśmienite i szacunku wysokiego i insze tej przepysznej i sławnej bazyliki ornamenta i raritates [osobliwości – E. S.], które specyfikować więcej by czasy na to
trzeba (Kossowicz 2017: 634).

Humaniści, pomimo zamiłowania dla dziedzictwa starożytnego, nie
szczędzili pochwał dziełom sztuki sakralnej. W utworach podróżniczych upamiętniali architekturę świątyń i ich wyposażenie, w szczególności rozbudowane
ołtarze, obrazy i rzeźby (Kucharski 2013: 209-212; Czermińska 2005: 37).
Maciej Rywocki podziwiał kunsztowny relikwiarz oraz inne obiekty w bazylice
poświęconej Księciu Apostołów w Wiecznym Mieście. Peregrynant zanotował: „widziałem ciało świętego Jędrzeja w kościele świętego Piotra we złocie
oprawno. W kościele świętego Piotra w Rzymie jest obraz, rzezany z marmoru
barzo misternie, tak wielki jako był; jest rzecz barzo dziwna robocie misterny”
(Rywocki 1910: 233). Na Bartłomieju Natanielu Wąsowskim wrażenie zrobiły
świątynie w Genui. Zgodnie z jego relacją: „kolumny, posągi i płaskorzeźby
wyróżniają się szlachetnością. Wiele [z nich – M. J.] jest z jaspisu. Jeśli chodzi
o kolor, jest prawie dziesięć rodzajów marmuru. W poszczególnych świątyniach pozłacane inkrustacje, brązy o niezwykłych kształtach i ozdoby świątyń,
ołtarzy oraz wizerunków” (Wąsowski 2011: 243). Jan Michał Kossowicz zaś
dostrzegł ozdoby budowli sakralnych w Neapolu. Peregrynant stwierdził:
w głuchą jednak niepamięć nie godzi się puścić starożytne kościoły, od przepysznych, ab extra [z zewnątrz – E. S.] architektur, ab intra [od wewnątrz – E. S.] od
znamienitych porfirowych, alabastrowych, marmurowych statuy, kolumn i innych
specjałów, bogatych ołtarzów, nieporównanych skarbów, od wyśmienitego malowania, od cudotwórczych świętych Bożych relikwii, a osobliwie od nagrobków królów,
książąt i różnych panów na cały świat chrześcijański sławne i osobliwego godne
podziwienia (Kossowicz 2017: 492).

Przybysze znad Wisły zwracali szczególną uwagę na polskie pamiątki.
Autorzy opisów wymieniali różne obiekty związane z ojczyzną, takie jak relikwie patronów kraju i dary władców. Postrzegali je jako zabytki świadczące
o łączności ze wspólnotą oraz wielowiekową tradycją zwiedzania włoskich
sanktuariów przez Polaków. Stanisław Reszka wspominał o wizycie w kaplicy
św. Stanisława, znajdującej się na terenie bazyliki św. Franciszka w Asyżu.
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W notatkach podał, że relikwie polskiego biskupa i męczennika znajdowały się
w zamkniętym tabernakulum (Reszka 1915: 44). Jan Heidenstein natomiast
poszukiwał polonicum wśród zbiorów sanktuarium loretańskiego. W sprawozdaniu zanotował: „Król polski Zygmunt III podarował lampę złotą, dość
znaczącej wartości, zaś obecny król Władysław IV, szczęśliwie już zarządzający
włościami królestwa, ofiarował świętego Władysława, całego ze złota i ozdobionego cennymi kamieniami” (Heidenstein 2005: 107). Jan Michał Kossowicz, który odwiedził ponad pięćdziesiąt lat później Loreto, podziwiał te same
skarby. Peregrynant pisał: „przed statuą wisi lamp szczerozłotych jedenaście,
między któremi najduje się jedna własną ręką króla polskiego Zygmunta III
zrobiona i na to święte ofiarowana miejsce” (Kossowicz 2017: 584).

Podsumowanie
Przytoczone fragmenty świadczą, że Polacy w XVI i XVII wieku chętnie odwiedzali włoskie sanktuaria. Zmierzali tam przede wszystkim w celu poznania
zabytków i ważnych obiektów, takich jak relikwie, wota i różne dzieła sztuki
czy też polonika (Kucharski 2013: 192-223). Chcieli również zobaczyć miejsca
święte, naznaczone krwią pierwszych chrześcijan lub wyróżniające się jakimś
rekordem, wielkością i bogactwem (Mączak 1998: 64). W kanonie podróży
włoskiej znalazły się w Rzymie – bazylika św. Piotra i inne odpustowe świątynie (św. Jana na Lateranie i Matki Bożej na Eskwilinie), Padwie dwie bazyliki –
św. Antoniego i św. Justyny, Wenecji – bazylika św. Marka z kaplicą relikwii
i zakrystią zwaną skarbcem, Loreto – bazylika Świętego Domku ze skarbcem
kościelnym. Podziwiano też mniejsze ośrodki kultu religijnego, między innymi
św. Franciszka w Asyżu, św. Dominika w Bolonii, św. Ambrożego w Mediolanie, św. Januarego w Neapolu i św. Mikołaja w Bari (Wrześniak 2011a: 14-15).
Peregrynanci notowali swoje wrażenia z pobytu w skarbcach kościelnych
w utworach podróżniczych – dziennikach i pamiętnikach (Dziechcińska 1999:
28-29; Mączak 2001: 5). Ich relacje wydają się zbliżone zarówno pod względem językowym, jak i semantycznym. Dowodzi to, że staropolscy wędrowcy
korzystali z dostępnych wówczas przewodników oraz tekstów teoretycznych
i artystycznych (Dziechcińska 1999: 72-73; Czermińska 2005: 22). Z dzieł
literackich naśladowali wzorcowe opisy miejsc świętych, deskrypcje świątyń
i ich wystroju, a także obiektów kultu religijnego. Na percepcję piszących
sprawozdania miała wpływ również topika przestrzeni sacrum i tradycja
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biblijna – przekazy o świątyni Salomona i Niebiańskiej Jerozolimy (Krzywy
1998: 36-41). Dlatego autorzy stosowali konwencje literackie, między innymi
pochwałę budowli sakralnej, motyw niewyrażalności. Uczyli się sposobów
obserwowania, analizowania i opisywania dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, rzemiosła artystycznego). Kierowali się zatem zasadami obowiązującymi humanistów
(Dziechcińska 2003: 44).
Kończąc rozważania, można zauważyć, że staropolscy podróżnicy postrzegali skarbce kościelne jako szczególne miejsca, przeznaczone do gromadzenia,
przechowywania i wystawiania cennych przedmiotów. Zdaniem pielgrzymów
dane pomieszczenia miały ponadto chronić dostępu do wyjątkowych obiektów. Były to eksponaty o wartości historycznej, religijnej i artystycznej. Należy
dodać, że zbiory kościelne wzbudzały zainteresowanie obok kolekcji bibliotek,
archiwów i gabinetów osobliwości. Tym samym należały do podstawowych
form protomuzealnych (Szczebak 2003: 41-42; Żygulski 20-21). Odwiedzenie zaś skarbców sanktuariów służyło do uzupełnienia wykształcenia dawnych
peregrynantów (Kucharski 2013: 75-77; Żołądź-Strzelczyk 2011: 280-281).

Zwiedzanie skarbców kościelnych jako element wychowania

Źródła cytowań

Baliński, Hieronim (1956), De educatione pueri nobilis, w: Pisma pedagogiczne polskiego Odrodzenia, oprac. Józef Skoczek, Wrocław: Biblioteka
Narodowa, ss. 362-388.
Barycz, Henryk (1938), Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia
(1440-1600), Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Barycz, Henryk (1948), Andrzej Maksymilian Fredro wobec zagadnień
wychowawczych, Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności,
ss. 31-99.
Billewicz, Teodor (2004), Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678,
oprac. Marek Kunicki-Goldfinger, Warszawa: Biblioteka Narodowa.
Cieński, Andrzej (1992), Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Czermińska, Małgorzata (2005), Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry,
Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Dziechcińska, Hanna (1988), ‘Podróż – jej miejsce w świadomości społecznej’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce: XXXIII, ss. 27-51.
Dziechcińska, Hanna (1993), ‘Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski’, Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama
Mickiewicza: 28, ss. 3-14.
Dziechcińska, Hanna (1999), Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Dziechcińska, Hanna (2003), Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
Dziechcińska, Hanna (2011), ‘Dawne dzienniki z podróży-dokument
„świadomości urbanistycznej”’, w: Małgorzata Wrześniak (red.), Iter
Italicum. Sztuka i historia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 269-276.
Eco, Umberto (2006), Sztuka i piękno w średniowieczu, przekł. Magdalena
Kimula, Mikołaj Olszewski, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Eco, Umberto (2009), Szaleństwo katalogowania, przekł. Tomasz Kwiecień,
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Folga-Januszewska, Dorota (2015), Muzeum: fenomen i problemy, Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

167

168

Elżbieta Sadoch

Heidenstein, Jan (2005), Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię, Francję
i Włochy w roku 1631 zaczęta a w roku 1634 zakończona, oprac. Zdzisław
Pietrzyk, przekł. Aleksandra Golik-Prus, Kraków: Collegium Columbinum.
Kaczmarek, Marian (1962), Specyfika peregrynacji wśród staropolskich form
pamiętnikarskich XVI w., w: Włodzimierz Dworzaczek (red.), Munera
litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka, Poznań: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, ss. 95-105.
Kossowicz, Jan Michał (2017), Diariusz podróży po Europie (1682-1688),
oprac. Anna Markiewicz, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie.
Kowalczyk, Małgorzata Ewa (2005), Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie
geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek.
Kowalczyk, Małgorzata Ewa (2019), Zagraniczne podróże Polek w epoce
oświecenia, Łomianki: Literackie Towarzystwo Wydawnicze.
Kowalski, Marek Daniel (2015), ‘Po łaski duchowe i korzyści doczesne.
Polacy w Rzymie i w kurii papieskiej w XV wieku’, w: Małgorzata Wrześniak, Agnieszka Bender (red.), Polak we Włoszech, Włoch w Polsce. Sztuka
i historia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, ss. 33-46.
Krajewski, Mirosław (2006), Historia wychowania i myśli pedagogicznej.
Zarys wykładu, Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.
Krzywy, Roman (1998), ‘Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na
przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej’, Prace
Literackie: 36, ss. 25-47.
Krzywy, Roman (2013), Wędrówki z Mnemozyne: studia o topice dawnego
podróżopisarstwa, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
Kucharski, Adam (2013), Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Kucharski, Adam (2020), ‘Ślady recepcji sztuki w źródłach do podróży edukacyjnych Rzewuskich po Europie w XVII-XVIII wieku’, Quart: 2, ss.
34-47.
Loret, Maciej (1929), ‘Polskie pielgrzymstwo naukowe w Rzymie w XVI-XVIII wieku’, w: Maciej Loret (red.), Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój: XI, ss. 131-173.

Zwiedzanie skarbców kościelnych jako element wychowania

Loret, Maciej (1930), Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, Rzym [br. wyd.].
Ługowski, Jan (1974), Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639–1643, oprac. Krystyna Muszyńska, Warszawa: Państwowy
Instytut Wydawniczy.
Mączak, Antoni (1998), Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu
i baroku, Gdańsk: Novus Orbis.
Mączak, Antoni (2001), Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa: Książka
i Wiedza.
Możdżeń, Stefan Ignacy (2005), Historia wychowania do 1795, Kielce:
Wydawnictwo Diecezjalne.
Ocieski, Jan (2006), ‘Relacja z poselstwa do Rzymu (1540–1541)’, przekł.
Grzegorz Franczak, Terminus: 2, ss. 119–140.
Panofsky, Erwin (1955), Meaning in the Visual Arts. New York: Doubleday
Anchor Books Doubleday & Company, Inc. Garden City.
Quirini-Popławska, Danuta (2014), ‘Podróże polskich duchownych do
Padwy w XV i XVI wieku; wstępne rozpoznanie’, w: Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, Itinera clericorum: Kulturotwórcze i religijne
aspekty podróży duchownych, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, ss. 225–253.
Reszka, Stanisław (1915), ‘Stanislai Rescii diarium 1583–1589’, wyd. Jan
Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce: XV, Kraków:
Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Rietbergen, Peter (2001), Europa. Dzieje kultury, przekł. Robert Bartołd,
Warszawa: Książka i Wiedza.
Rywocki, Maciej (1910), ‘Księgi peregrynanckie 1584–1587’, wyd. Jan Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce: XII, Kraków:
Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Sajkowski, Alojzy (1964), Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Smołucha, Janusz (2000), ‘Pielgrzymki Polaków do Rzymu w XVI wieku.
Przyczynek do dziejów jubileuszy chrześcijaństwa’, Nasza Przeszłość: 94,
ss. 221-224.
Sobieski, Jakub (1991), Peregrynacja po Europie i Droga do Baden, wyd. Józef
Długosz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Szczebak, Władysław (2003), Muzeum diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów
muzealnictwa kościelnego w Polsce, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

169

Szulakiewicz, Władysław (2013), ‘Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych’, Przegląd Badań Edukacyjnych: 16, ss. 65-84.
Wąsowski, Bartłomiej Nataniel (2011), ‘Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego relacja z podróży po Włoszech marzec-październik 1655’, oprac.
Magłorzata Jesior, w: Krystyna Moison-Jabłońska (red.), W kręgu sztuki
polskiej i grafiki europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 242-274.
Wrześniak, Małgorzata (2005), ‘Włochy w relacjach polskich podróżników
z XVI i XVII wieku’, Saeculum Christianum: 1, ss. 147-173.
Wrześniak, Małgorzata (2010), Roma Sancta. Fiorenza Bella. Dzieła sztuki
w diariuszach polskich podróżników do Włoch w XVI i XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wrześniak, Małgorzata (2011a), ‘Italiam! Italiam!’, w: Małgorzata Wrześniak (red.), Iter Italicum. Sztuka i historia, Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 11-105.
Wrześniak, Małgorzata (2011b), ‘Sztuka Florencji w oczach polskich
podróżników do Włoch w XVI-XVIII wieku’, w: Małgorzata Wrześniak
(red.), Iter Italicum. Sztuka i historia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 173-218.
Wrześniak, Małgorzata (2013), Florencja-muzeum. Miasto i jego sztuka
w oczach polskich podróżników, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Wyrzykowska, Małgorzata (2007), ‘XVI-, XVII-, XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej szlachty jako świadectwo mentalności i stanu
świadomości artystycznej. Cz. 2: O materiałach’, Quart: 4, ss. 3-19.
Zimand, Roman (1990), Diarysta Stefan Żeromski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Ziomek, Jerzy (1996), Renesans, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Żołądź-Strzelczyk, Dorota (1998), ‘Podróże edukacyjne w staropolskiej
myśli pedagogicznej’, Chowanna: 2, ss. 32-46.
Żołądź-Strzelczyk, Dorota (2011), „Radzę pomknąć go dalej w świat, do
Włoch, aby i pierwsze studia przepolerował” – wyjazdy młodych do Italii
w staropolskiej teorii i praktyce edukacyjnej, w: Małgorzata Wrześniak
(red.), Iter Italicum. Sztuka i historia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 277-300.
Żygulski, Zdzisław (1982), Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Porównanie dwóch polskich książek kucharskich
z XVII i XVIII wieku w świetle doktryny humoralnej
AGATA STACHERA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
agatastachera@onet.eu

Wprowadzenie
Książki kucharskie i zbiory przepisów są niezwykle interesującym źródłem do
badań podejmowanych przez historyków. Do lat osiemdziesiątych dwudziestego
wieku uznawano je za źródła anegdot lub korzystano z nich by badać aspekty
gospodarczo-statystyczne. Skupiano się na liczbowym określeniu racji żywnościowych, kosztów wyżywienia, wartości kalorycznej czy strukturze spożycia
poszczególnych produktów. Osoba, której przypisuje się zmianę sposobu patrzenia na książki kucharskie przez pryzmat kwestii gospodarczych jest Jean-Louis
Flandrin, uznawany za twórcę tak zwanej gastronomii historycznej (Flandrin
1983: 369-401). Od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku książki kucharskie stały się źródłem do badań dziejów kultury,
sztuki czy religii przez antropologów, literaturoznawców, a także socjologów.
Chcąc badać historię wyżywienia na ziemiach polskich do siedemnastego
wieku naukowcy dysponują jedynie opisami uczt, rachunkami królewskimi,
relacjami z podróży cudzoziemców lub pojedynczymi przepisami kulinarnymi.
Z siedemnastego wieku pochodzi pierwsza polska zachowana w całości książka
kucharska, Compendium ferculorum albo zebranie potraw (Czerniecki 2012).
Źródło to umożliwia analizę elitarnej kuchni staropolskiej.
W niniejszym rozdziale poddano analizie porównawczej dwie polskie
książki kucharskie z siedemnastego i osiemnastego wieku: wspomniane już
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Compendium ferculorum albo zebranie potraw pochodzące z 1684 roku oraz
Kucharz doskonały: pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem, polskie
tłumaczenie francuskiej książki kucharskiej z 1783 roku (Wielądko 2012).
Porównanie to zostało przeprowadzone na wielu płaszczyznach. Poza interpretacją treściową, analizie został poddany wpływ, jaki miała na nie doktryna
humoralna, której zmierzch określa się na koniec wieku osiemnastego.

Dwie polskie książki kucharskie
Stanisław Czerniecki, autor Compendium ferculorum albo zebranie potraw,
był sekretarzem królewskim, podstolim żytomierskim, a co najważniejsze
w świetle tematu pracy, kuchmistrzem wojewody krakowskiego Aleksandra
Michała Lubomirskiego, z którym był związany przez całe życie. Kuchnia
staropolska w książce Czernieckiego została opisana w trzystu trzydziestu
trzech przepisach. Pierwszy rozdział zawierał potrawy mięsne, drugi dania
z ryb. Trzeci natomiast dotyczył przyrządzania potraw mlecznych, pasztetów,
tortów i ciast. Każdy rozdział zawierał sto przepisów, zaś na końcu znajdował
się tak zwany additament, czyli uzupełniające dziesięć przepisów na najbardziej cenione przez autora dania, będące tajnikami kunsztu kuchmistrza.
Zwieńczeniem każdego rozdziału był sekret kuchmistrzowski, gdzie autor
zdradzał tajniki swego zawodu, który uznawano za przykład kulinarnego
sarmatyzmu (Dumanowski 2010: 103-112). Czerniecki wielokrotnie na kartach swego dzieła podkreślał, jak istotną funkcję pełni kuchmistrz. Uważał
go głównie za nadzorcę kuchni, ale również za artystę, który swym talentem,
umiejętnościami i wiedzą potrafi dzielić się z innymi. Choć funkcja kucharza
była nadrzędna, za pośrednictwem pokarmu dbał również o zdrowie osób,
dla których go przygotowywał (Czerniecki 2012: 53-60).
Kucharz doskonały Wojciecha Wielądki to skrócone tłumaczenie francuskiej La cuisiniere bourgeoise, w której została opisana kuchnia mieszczańska
drugiej połowy osiemnastego wieku. Dzieło nie dość, że było bardzo popularne we Francji, to w dodatku prezentowało kuchnię mieszczańską niebędącą elitarną, za to dostępną dla szerszego grona konsumentów. Wielądko
z wykształcenia nie był kucharzem, najprawdopodobniej początkowo był
pracownikiem kancelarii kanclerza wielkiego koronnego, Andrzeja Mikołaja
Młodziejowskiego. Po jego śmierci w 1780 roku utracił posadę i zaczął zarabiać na życie jako pisarz. Oprócz tłumaczenia francuskiej książki kucharskiej,
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przekładał również sztuki teatralne, pisał okolicznościowe utwory pochwalne,
lekkie i proste komedie czy genealogię polskich rodzin szlacheckich (Wielądko
2012: 33-40). Porównując Kucharza doskonałego z jego pierwowzorem, można
dostrzec wiele różnic (dzieło Wielądki to zdecydowanie skrócona wersja oryginału), przy czym największa z nich to zmiana tytułu. Dosłownie tłumaczenie
oryginalnego tytułu brzmi Kucharka mieszczańska, w wersji polskiej nastąpiła
zmiana na mężczyznę zajmującego się tą dziedziną. Dzieło składa się z dwóch
części. Pierwsza z nich ma dziesięć rozdziałów poświęconych w większości
daniom mięsnym. Druga część składa się z szesnastu rozdziałów i dotyczy dań
rybnych, jarzyn, nabiału, wszelkiego rodzaju ciast, naleśników, nalewek, sosów
czy konfitur.

Doktryna humoralna
Poddając analizie te dwa źródła, które dzieli ponad sto lat, obowiązkiem jest
zwrócić uwagę na aspekt, pod kątem którego zostały one przebadane – doktryny humoralnej. Jej początki datuje się na piąty wiek p.n.e., zaś za jej twórcę
w historiografii uchodzi Hipokrates1. Doktryna humoralna uznaje istnienie
w ciele ludzkim cieczy, zwanych także sokami. Ich odpowiednie proporcje
zachowują człowieka w zdrowiu. Ową równowagę nazywano eukrazją lub krazją, natomiast jej zaburzenie – dyskrazją. Gdy którakolwiek z cieczy „zaostrzała
się”, mogła doprowadzić do zapalenia danego narządu, jego obrzęk, a także
podwyższenie temperatury. Zasadniczą rolę w organizmie miały odgrywać
cztery ciecze/soki, czyli humores. Były to krew, flegma, żółć i czarna żółć.
Temperament człowieka związany był z dominacją jednej z tych substancji
w ciele. U sangwinika dominowała krew, flegmatyka – flegma, choleryka –
żółć, a u melancholika – czarna żółć. Wpływ na poziom humorów w ciele
miało wiele czynników. Do zewnętrznych należały klimat, pora roku, pogoda
i wiek, natomiast do wewnętrznych higiena życia, jego tryb, a także sposób
odżywiania (Brzeziński 2000: 89-90). Wydalanie nadmiaru humorów następowało poprzez biegunkę, wymioty, katar, krwawienie, upławy, poty, kaszel,
ropienie itp.

1

Choć to szkoła knidyjska jako pierwsza opisywała istnienie cieczy w organizmie (Brzeziński 2000: 87-90).
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Wraz z narodzinami renesansu we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki
zwrócono się w kierunku zapomnianych przez ostatnie wieki ideałów Greków
i Rzymian. Teorie Hipokratesa czy Galena2 były wtórnie interpretowane, wskutek czego powstawały kompilacje dotychczas już znanych i nowych poglądów.
Niezmiennie uznawano istnienie czterech substancji w ciele, które należało
utrzymać w równowadze dla zachowania zdrowia. W organizmie mogły odkładać się trujące jady, co wynikało ze złej diety. Wnioski te wysunięto na podstawie obserwacji pokarmu – suchy psuł się wolniej. Takich samych skutków
upatrywano w spożywaniu zbyt dużej ilości wilgotnych dań. Za najbardziej
szkodliwe zdrowiu traktowano humory wilgotne, zimne i lepkie. Za niezdrowe
warunki pogodowe uznawano mgłę, silne wiatry i częste deszcze. Osuszano
i oczyszczano organizm głównie za pomocą lekarstw i mocno przyprawionych
posiłków (Węglorz 2015: 65-70).
Dietetyka była istotną częścią medycyny nowożytnej. Pomimo licznych
wskazań odnośnie doboru pożywienia do temperamentu czy pory roku,
nadal za najbardziej pożądaną uznawano sylwetkę obfitą. Wstrzemięźliwość
w jedzeniu i piciu oraz odpowiedni dobór pokarmu miały zaowocować lepszym trawieniem oraz ,,nabyciem tłustości’’ (Węglorz 2015: 73). Najbardziej
oczekiwanym skutkiem było harmonijne funkcjonowanie organizmu a otyłość
była tego najlepszym dowodem.
Metody leczenia i obowiązująca dotychczas doktryna humoralna na przestrzeni epoki nowożytnej ulegały ewolucji. Już od szesnastego wieku pojawiały
się głosy krytyczne wobec panującej teorii, a od połowy osiemnastego wieku
podjęto próby stworzenia nowej koncepcji. Wynikało to głównie z zetknięcia się z chorobami, lekami czy metodami pochodzącymi spoza kontynentu
europejskiego. Proces odrzucenia doktryny nie był jednak natychmiastowy,
w drugiej połowie dziewiętnastego wieku nadal stosowano metody leczenia
oparte o zasady teorii humoralnej (Węglorz 2014: 239-240).

2

Rzymski lekarz greckiego pochodzenia, który podobnie jak Hipokrates uznawał istnienie
cieczy w organizmie (Brzeziński 2000: 99-102).
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Przepisy prozdrowotne w Compendium ferculorum
Porównując dwie książki kucharskie w sposób najbardziej ogólny, można
posłużyć się opinią Anny Matras ,,barok kontra klasycyzm’’ (Matras 2016:
71). Dzieła pod wieloma względami bardzo się od siebie różnią, jednak nie
można zapominać, że druga książka to tłumaczenie wersji francuskiej, a nie,
jak w wypadku Compendium ferculorum, całkowicie polskie dzieło. Z drugiej
strony w pierwszej polskiej zachowanej książce kucharskiej autor przedstawił
typowe dla kuchni francuskiej. Wynikało to z przekonania, że kuchmistrz
powinien znać gusta i upodobania cudzoziemców na wypadek ich ewentualnego ugoszczenia.
Kuchnia barokowa opisana w pierwszej książce, znana jest przede
wszystkim z dominacji wyrazistych przypraw, kompilacji skrajnie różnych
smaków czy obfitości w dania tłuste i ciężkostrawne. Sztuka kulinarna
wpisywała się w panującą wówczas barokową estetykę. Dania serwowane
na stołach najzamożniejszych częstokroć oparte były na iluzji i zaskoczeniu.
Sztandarowym przykładem z dzieła Czernieckiego jest szczupak jednocześnie
pieczony, gotowany i smażony w całości (Czerniecki 2012: 113). Wyraziste
przyprawy używane w kuchni Czernieckiego, to przede wszystkim szafran,
pieprz, imbir, gałka i kwiat muszkatołowy, cynamon, rodzynki. Ich obecność
tłumaczy się sposobem demonstrowania społecznej wyższości naszych przodków. Uważano również, że duża liczba wyrazistych przypraw była pomocna
przy niwelowaniu nieświeżego zapachu między innymi mięsa. Analizując
problem z perspektywy doktryny humoralnej, można wyciągnąć wniosek, że
dodawanie omawianych przypraw wynikało również z jej założeń. Konieczne
było ogrzanie zimnych i wilgotnych produktów, do których zaliczano ryby
czy poszczególne gatunki mięsa. Kuchnia staropolska w wydaniu Czernieckiego była kompilacją smaku słodkiego, słonego i kwaśnego. W większości
przepisów, obok soli, pośród przypraw można znaleźć cukier, jak również
ocet czy sok z cytryny.
Compendium ferculorum albo zebranie potraw zostało podzielone na trzy
rozdziały. Struktura podziału jest bardzo przemyślana, gdyż każdy rozdział
zawiera sto przepisów, które zwieńcza additament, czyli dziesięć uzupełniających przepisów, będących dodatkami do wcześniej opisanych dań. Dzieło
rozpoczyna Memoryjał Generalny będący spisem wszystkich potrzebnych składników do przygotowania potraw. Pierwszy rozdział dotyczy dań mięsnych,
drugi ryb, a trzeci przyrządzania potraw mlecznych, pasztetów, tortów i ciast.
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W Rzeczypospolitej post obowiązywał we wszystkie środy, piątki i soboty.
Dodatkowo poszczono przez czterdzieści dni Wielkiego Postu, a także co
kwartał w tak zwane suche dni i wigilie wspomnienia świętych patronów oraz
świąt. Łącznie dni postnych w ciągu roku było ponad dwieście. Oprócz wstrzemięźliwości w spożyciu samego mięsa, nie konsumowano również jajek, masła
czy sera. Zakaz spożywania produktów odzwierzęcych za wyjątkiem okresu
Wielkiego Postu został zniesiony dopiero w 1776 roku. Warto zwrócić również
uwagę na podejście do postu w Europie. W wyniku reformacji, praktyka postu
stała się wyznacznikiem tożsamości religijnej. Miało to również miejsce w Rzeczypospolitej, gdzie post nosił nazwę Ieiunium Polonicum i był – podobnie jak
używanie dużej ilości intensywnych przypraw – sposobem na wyeksponowanie staropolskiej katolickiej tożsamości (Sikorska 2019: 171-175). Czerniecki
bardzo precyzyjnie w przepisach wskazuje, jakich składników użyć, by daną
potrawę móc przygotować w dni postne: ,,Ochędożone jabłka poprzekrawaj
na dwoje, zrób materyją z mąki, jajec i mleka, a w post z mąki i wody” (Czerniecki 2012: 171).
Jednym z najważniejszych zadań kuchmistrza (oprócz tych oczywistych)
było dbanie o samopoczucie i zdrowie osób, dla których gotował. Czerniecki
w przywołanym dziele zawarł trzy przepisy mające na celu pomóc osobom
chorym. Pierwszym z nich była Galareta dla chorych – wywar z kapłona, cielęciny i nóżek cielęcych (Czerniecki 2012: 173). Kuchmistrz zaleca, by gotować
je tak długo, aż mięso odpadnie od kości. Kolejno należy zebrać tłuszcz, który
osadzi się na wierzchu, przecedzić przez serwetę, dodać cukru i soku z cytryny.
Po stężeniu potrawy, należy choremu podać dwie albo trzy łyżki specyfiku.
Czerniecki uważa, że galareta ma właściwości posilające, jak i chłodzące. Zatem
prawdopodobnie wskazana była przy nazbyt rozgrzanym organizmie. Drugim
przepisem prozdrowotnym jest Kontuza dla chorych, czyli długo gotowane
w rosole kurczę (Czerniecki 2012: 174). Autor książki nie wskazał, przy jakich
dolegliwościach danie to jest zalecane, lecz jego podobieństwo do pierwszego
przepisu sugeruje tożsame właściwości. Ostatni, najobszerniejszy przepis prozdrowotny w dziele Czernieckiego, to Sekret trzeci – umieszczony na końcu
trzeciego rozdziału (Czerniecki 2012: 179). Danie to zalecane jest dla osób
chorych, o zdrowiu desperującym, czyli chorujących na poważne dolegliwości.
Składa się z soku z podpieczonej ćwierci barana, kapłona, jelenia i wołowiny.
Po ich upieczeniu należy je ponakłuwać by wypuściły soki. Te z kolei umieścić należy w szklanym naczyniu razem ze sznurem pereł i złotym dukatem.
Naczynie trzeba zawinąć w pęcherz zwierzęcy i płótno, by kolejno gotować
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przez cztery godziny. Chory przed spożyciem musi być na czczo. Czerniecki
podaje dokładną dawkę prozdrowotnego specyfiku – półtorej łyżki. Działanie
pożądane po jego spożyciu to wywołanie pocenia u pacjenta.
Porównując trzy przepisy prozdrowotne w pierwszej zachowanej
polskiej książce kucharskiej, można wywnioskować, że wszystkie składają się
z wywaru mięsnego. Pierwszy wskazany jest dla ochłodzenia organizmu, ostatni zaś dla jego rozgrzania. Przygotowanie dwóch pierwszych receptur nie jest
tak skomplikowane, jak przepis trzeci. W tym wypadku osoba przygotowująca
specyfik musi posiadać perły i złotego dukata. Z drugiej zaś strony uwidoczniona zostaje w tym przykładzie wiara w moc konkretnych surowców. Na co
również trzeba zwrócić uwagę w tych trzech przykładach, to brak ostrych przypraw, niezwykle popularnych w kuchni staropolskiej siedemnastego wieku. Ich
braku w tych konkretnych przepisach nie można interpretować jako nieznajomość ich wartości w kontekście doktryny humoralnej.

Przepisy prozdrowotne w Kucharzu doskonałym
W drugim źródle Kucharzu doskonałym Wojciecha Wielądki autor zastosował
wiele zmian w odniesieniu do oryginału. Oprócz zmiany tytułu dzieła, Wielądko usunął również z tekstu część informacji o kucharkach (Dumanowski
2014: 527-540). Dzieło podzielone zostało na dwie części. Pierwsza dotyczy
wykorzystania danych produktów roślinnych w poszczególne miesiące, przykładowych jadłospisów na dane pory roku, przepisów na potazie i wszelakich
gatunków mięsa: wołowiny, skopiów, cielęciny, wieprzowiny, baraniny, pulard,
kapłonów, ptactwa domowego, gęsi, kaczek oraz zwierzyny dzikiej. Część
druga odnosi się do dań wykonanych z ryb, jarzyn, jaj, sposobu przygotowania
i wykorzystania masła, sera, śmietany, naleśników, pasztetów, grzanek, zapraw,
sosów, konfitur, wódek i wszelkich ciast.
W wieku osiemnastym pojawiło się wiele nowych produktów, które
uznawane były za szczególnie atrakcyjne takie jak kawa, cukier czy czekolada.
Ponadto ceniono indyki, małe ptaki, drób, cielęcinę, wołowinę, dziczyznę
i przede wszystkim zioła ogrodowe. Zdecydowanie częściej wykorzystywane
było wino i szampan w kuchni (Dias-Lewandowska 2014). Powszechnie
uznaje się, że kuchnia francuska jako pierwsza odrzuciła popularne w średniowieczu i w późniejszych wiekach ostre przyprawy czy zmianę pierwotnego
smaku dania. Potrawy zaproponowane w dziele Wielądki realizują te założenia.
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Popularne przyprawy, takie jak cynamon, kardamon, imbir czy pieprz występują w niewielu przepisach. W większości znaleźć można zioła ogrodowe,
takie jak tymianek, bazylia, szczypiorek, pietruszka, estragon, koper czy cząber. Oprócz tego równie często używano czosnku, gałki muszkatołowej, liść
bobkowy i, co interesujące, goździków, które wpisują się w kanon przypraw
kuchni siedemnastego wieku. W książce Wielądki proces liberalizacji postu
jest dostrzegalny, bowiem dozwolone są potrawy postne z jajkami, z sosami na
śmietanie czy smażone na maśle.
Kucharz doskonały w porównaniu z pierwszą zachowaną książką kucharską pełni w większym stopniu rolę poradnika. Dzieło zaczyna się od passusu
,,Nauki rządzenia się tym, co udzielne mamy…” (Wielądko 2012: 80), w którym autor wskazuje, w jakich miesiącach bądź porach roku wykorzystywać
dane produkty roślinne i zwierzęce. Pojawiają się również porady, jak ugotować
jajko na miękko, przechowywać czy konserwować produkty, komponować
posiłki i zastawiać stół.
Z punktu widzenia tematu niniejszego rozdziału najważniejsze są przepisy
kulinarne będące jednocześnie poradami prozdrowotnymi. W porównaniu
z pierwszym analizowanym źródłem w książce z osiemnastego wieku, przepisów tego typu jest znacznie więcej. Wojciech Wielądko we wstępie do rozdziału
poświęconemu wieprzowinie wspomniał, że jest ona trudna do strawienia
i osłabia żołądek (Wielądko 2012: 135). Z kolei kurczęta wychwala, bo jego
zdaniem jest to mięso najzdrowsze, posilające, łatwe do strawienia, wskazane
do konsumpcji przez osoby chore (Wielądko 2012: 143). Wspomina również
o właściwościach posilających jaj (Wielądko 2012: 213).
Pośród wielu przepisów zawartych w tłumaczeniu dzieła francuskiego
znaleźć możemy receptę na powszechne dolegliwości, takie jak syrop na
katar z maku wilczego, syrop na umocnienie piersi, ratafię jałowcową na ból
żołądka czy tabliczki z lukrecji na kaszel (Wielądko 2012: 275; 280; 283).
Część poświęconą sosom otwiera przepis na sos posilający, który autor sugeruje
dodawać do wielu dań mięsnych i rybnych. Składa się z dobrego bulionu, octu,
soli, pieprzu, masła tretowanego i ziół ogrodowych, czyli estragonu, cybetu,
biedrzeńca, rzeżuchy (Wielądko 2012: 251). W rozdziale poświęconym śmietanie, znalazł się przepis na uzdrawiający ryż, gotowany na mięsnym bulionie,
przecedzony przez sito, bez wskazania jednak, na jaką dolegliwość powinno się
go spożywać (Wielądko 2012: 227).
Przykładem najczęściej wspominanego przez badaczy źródła przepisu
prozdrowotnego jest likwor, zwany vespetro. W jego tytule pojawia się również
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wyrażenie aprobaty od doktorów królewskich w Montpellier, co znacznie
podnosi rangę przepisu (Wielądko 2012: 278-279; Kleśta-Nawrocka 2016).
Składa się on z dobrej wódki, utartych w moździerzu ziaren kolendry siewnej,
kopru, anyżu, dalej soku i skórki z cytryny oraz cukru. Składniki zalane wódką
należy odstawić na cztery do pięciu dni, by kolejno przecedzić je przez bibułę
lub bawełnę. Specyfik ten według autora posłuży na wiele dolegliwości, między innymi ból żołądka, niestrawność, wymioty, boleść w nerkach, zaparcia,
obciążenie śledziony, zawroty głowy, reumatyzm, umocnienie oddechu, glisty
u dzieci oraz obroni od złego powietrza. Znaleźć możemy również potwierdzenie wyleczenia biegunki wynikającej z zimnego charakteru wątroby.
Wspomniana zimna wątroba to niejedyny przykład, kiedy autor odwołuje się do założeń doktryny humoralnej. W rozdziale poświęconym jarzynom
odradza on spożywanie większej ilości korzenia pietruszki osobom gorącym
(Wielądko 2012: 203). Niewątpliwie pietruszka ma właściwości rozgrzewające, przez co mogłaby powodować nadmierne rozgrzanie organizmu. Autor
zwraca też uwagę, na fakt, że była ona razem z cebulą najczęściej używana
w kuchni. Wielądko zaleca użycie cykorii i wołowych języków, boraku, szczawiu kobylego do bulionu chłodzącego, którego przepis nie został zawarty
w książce (Wielądko 2012: 204; 210). W słowniku kuchennym znajdującym
się na końcu dzieła, tłumacz również wspomniał o zastosowaniu poszczególnych produktów na humory obecne w organizmie. Dla złagodzenia ostrości
humorów zalecał biankę – danie z mleka, migdałów, galaret i rosołów lub ryżu
suszonego, startego na mąkę (Wielądko 2012: 287). W definicji ćwikły znaleźć
możemy jej właściwości prozdrowotne, w tym zastrzeżenie by starzy i flegmatycy o słabym żołądku nie spożywali jej zbyt często (Wielądko 2012: 288).
Estragon, zwany toruńskim zielem, wskazany jest dla flegmatyków i melancholików, gdyż umacnia żołądek i pobudza apetyt (Wielądko 2012: 289).
Ostatnie przepisy pochodzące z dzieła Wielądki, które zostały poddane
analizie, to kontuza i galareta dla chorych. Kontuza, której opis znajduje się
w słowniku, to sok z długo gotowanego kurczaka z dodatkiem pietruszki,
przetarty w moździerzu i przecedzony. Ma być podawany osobom chorym
wraz z niewielką ilością bulionu, w którym gotowane było mięso (Wielądko
2012: 291). Drugi przepis to galareta dla chorych z półtora funta mięsa, które
należy długo gotować, przecedzić przez sito i dodać kawałki cytryny lub ocet
z wina białego, dalej cukier, sól, kolendrę siewną, kawałek cynamonu. Kolejno
należy dodać trzy jaja z białkami i skorupkami, by ponownie przecedzić
i wystudzić (Wielądko 2012: 132). Oba te przepisy są bardzo podobne do
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tych zawartych w pierwszej zachowanej książce kucharskiej, z tą różnicą, że do
galarety Wielądko dodaje przyprawy i jajka. Zatem można uznać, że zalecenia
Czernieckiego były skuteczne i pomimo upływu ponad stu lat, nadal aktualne.

Podsumowanie
Podsumowując, założenia doktryny humoralnej były obecne w źródłach
pochodzących z siedemnastego i osiemnastego wieku. Choć teoria ta na przestrzeni wieków ewoluowała, w obu omawianych książkach kucharskich jej
obecności nie sposób zakwestionować. Kuchnia zaprezentowana w pierwszej
polskiej zachowanej książce kucharskiej wpisuje się w barokowy kanon sztuki.
Dania miały zaskakiwać biesiadników, wykorzystywano duże ilości charakterystycznych przypraw, a także łączono smak słodki, słony i kwaśny. Dania
opisane w drugim analizowanym źródle różnią się diametralnie. Kuchnia
zaproponowana przez Wielądko jest zdominowana przez takie składniki, jak
masło i naturalne zioła pochodzące z ogrodu. Źródła te pod względem wykorzystywanych produktów różnią się od siebie, gdyż dla Czernieckiego ważniejsze były intensywne przyprawy maskujące naturalny smak potraw, odwrotnie
do założeń Wielądki. Mimo to w książce kucharskiej z osiemnastego wieku
można znaleźć więcej dań zalecanych lub niewskazanych dla poszczególnych
temperamentów. Nie oznacza to jednak, że Czerniecki nie znał założeń doktryny humoralnej.
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Wprowadzenie
Renesansowa nowela egzemplarna stawiała sobie za cel nauczanie czytelników.
Będąc jej swoistym podgatunkiem, nowela tragiczna nie odrzuca swojego
powołania, jednak jako utwór, w którym obecność przemocy przedstawionej
stanowi jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy, wyznacznik gatunku,
osiąga swój dydaktyczny zamiar za pomocą innych narzędzi. Będąca nieodłącznym elementem noweli tragicznej scena przemocy stanowi nie tylko
punkt kulminacyjny historii, ale i argument retoryczny, mający przemówić
do wyobraźni czytelnika poprzez wzbudzenie w nim lęku przed konsekwencjami grzechu (Combe 2011: 39-40). W nowelach tragicznych stykamy się
oczywiście również z przemocą werbalną i psychiczną, jednak to właśnie
przemoc fizyczna stanowiła dla nowelistów najbardziej plastyczną materię
literacką. Nie oznacza to jednak, że scena przemocy opiera swój retoryczny
potencjał wyłącznie na szczegółowym, ekshibicjonistycznym wręcz ukazaniu
okrucieństwa oprawcy wobec ofiary. Siła jej argumentów zawarta jest również w tym, co zostaje przez autora przemilczane, przekazane czytelnikowi
jako sugestia.
Jeden z najsłynniejszych nowelistów siedemnastego stulecia, Jean-Pierre
Camus, biskup Belley, w licznych i często niezwykle obszernych utworach, pozostając w duchu szesnastowiecznego humanizmu, podejmuje się
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ewangelizacji odbiorców poprzez kontakt z literaturą. Wydane w 1628 roku
Zdarzenia niezwykłe (Les Occurrences Remarquables) stanowią jeden ze zbiorów nowel egzemplarnych autorstwa biskupa, który hołduje w nim zasadzie
varietas, czyli różnorodności, ukazując czytelnikom bogactwo dzieła stworzenia. To zaś ukazane zostaje w sposób możliwie realistyczny, to znaczy ze
wszystkimi blaskami i cieniami właściwymi ludzkiej naturze i przyrodzonej
ludziom skłonności do grzechu. Grzech, przemoc, okrucieństwo i zbłądzenie są bowiem integralną częścią ludzkiego życia, nie tylko w mikro-, ale
i w makroskali. Będąca zwierciadłem historii, obyczajów i politycznego klimatu, w którym powstaje, literatura ukazuje otaczającą ówczesnego odbiorcę
rzeczywistość, a w przypadku noweli, jak zauważa Anne de Vaucher Gravili,
„historie tragiczne noszą w sobie piętno wielkich konfliktów religijnych,
politycznych i społecznych wieku poprzedniego [les histoires tragiques portent
encore la marque des grands conflits religieux, politiques et sociaux du siècle
précédent]” (Vaucher Gravili 1982: 24).
Zdrady, konflikty, zbrodnie i inne moralne upadki protagonistów
mają na celu ukazanie czytelnikowi z jednej strony świata skażonego przez
grzech, z drugiej zaś sposobów na uniknięcie duchowych niebezpieczeństw.
Ten aspekt noweli Camusa realizuje się między innymi właśnie dzięki scenie
przemocy popartej często bardzo rozbudowanym komentarzem moralizatorskim, który pomaga w ostatecznej interpretacji przedstawionych czytelnikom wydarzeń.
Celem autorki niniejszego rozdziału jest analiza sceny przemocy w Zdarzeniach niezwykłych Jeana-Pierre’a Camusa jako narzędzia, którego autor
używa dla zrealizowania swojego moralizatorskiego i dydaktycznego celu.

Nowela we Francji w siedemnastym wieku
Szacuje się, że pomiędzy rokiem 1500 a 1600 ukazało się we Francji niemal
dwieście pozycji, które zaliczyć można do szeroko rozumianej nowelistyki.
Nowela egzemplarna cieszyła się ogromnym powodzeniem na rynkach
wydawniczych przez około sto lat i nic dziwnego, że po tym okresie popularności doszło do zrozumiałego przesytu zarówno pośród czytelników, jak
i pośród wydawców (Godenne 1970: 26-31). Nie bez znaczenia pozostawała
również moda dyktowana zarówno przez królewski dwór, jak i przez popularne wówczas salony literackie, która, propagując zagraniczne nowinki,
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zachęcała do eksploracji innych niż nowela gatunków. Już w latach 16071627 ukazała się powieść pasterska Astrea Honoré d’Urfégo, monumentalne
dzieło, które uważane było za najbardziej rewolucyjny tytuł swoich czasów
i doczekało się licznych prób naśladowania. W 1605 wydana zostaje pierwsza część przygód Don Kiszota, kontynuowana w 1615 roku, utwór, który
podbija serca czytelników, a autorów nowel skłania do poszukiwania nowych
źródeł literackiej materii.
Dzieła te, z uwagi na ich wyjątkową popularność we Francji, stały się
przedmiotem bezpośredniego ataku Jeana-Pierre’a Camusa (Hainsworth
1930: 66-67; 1933: 138-153):
Jeśli chodzi o autorów hiszpańskich, Agrada i Montalvan starali się w swoich
utworach połączyć piękne z pożytecznym – jeden w swoich Novelas morales, drugi
w Novelas ejemplares, choć i tak więcej wagi przywiązali do tego, co zamiast uczyć,
sprawia przyjemność. Jeśli chodzi o Cervantesa, który bez wątpienia opanował gatunek mistrzowsko, zależy mu wyłącznie na przypodobaniu się i nie daje on w swoich
utworach nic pożytecznego (Camus 1639: ã iij)1.

Postulujący powrót do rodzimych korzeni literackich biskup Belley
dostrzegał rolę, jaką literatura może odegrać w dziele ewangelizacji. Stawiając jej za cel nauczanie i moralizowanie czytelnika, Camus przedkładał
z całą stanowczością funkcję docere ponad delectare. Literatura, zwłaszcza
zaś nowela, powinna jego zdaniem odrzucić retoryczne popisy na rzecz
prostoty i walorów edukacyjnych2. Nie oznacza to bynajmniej, że Camus,

1

Przekład własny za: „Entre les Espagnols, Agrada et Montalvan ont essayé de joindre le
profitable au délectable, celui-là en ses Nouvelles morales, cestui-ci en ses Nouvelles
exemplaires, mais toujours ont-ils plus donné au plaisir qu’au enseignement, et quant
à Cervantes, qui a sans doute excellé en ce genre d’escrire, il est tout à faict dans la
délectation et ne donne rien à l’utilité”.

2

Warto nadmienić o innej istotnej dla francuskiej noweli renesansowej funkcji: prodesse, czyli utylitarności, zdolności pełnienia przez literaturę funkcji poznawczych, która
przejawiała się w potrzebie moralizowania czytelników, szczególnie nasilonej w dobie
wstrząsających Francją w latach 1562-1598 wojen religijnych (Pietrzak 2006: 34). Moralizatorskie tendencje Camusa przypisać należy przede wszystkim dwóm czynnikom: po
pierwsze, jego działalności jako biskupa i kaznodziei, po wtóre, jego niekrytej inspiracji
François de Belleforestem, którego Historie tragiczne (od lat sześćdziesiątych szesnastego stulecia wydawane zresztą razem z nowelami tragicznymi Pierre’a Boaistuau)
należały do najbardziej poczytnych w szesnastym wieku.
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znakomity zresztą stylista, nie doceniał kunsztu, z jakim d’Urfé napisał
Astreę. Przeciwnie – to właśnie niezwykłe walory literackie, które bezpośrednio przekładały się na popularność tej najsłynniejszej francuskiej
powieści pasterskiej, sprawiały, że była ona w opinii Camusa tak niebezpieczna dla czytelników. Według Vincenta Combe'a (2011: 30) nowela tragiczna sama w sobie stanowi antygatunek, który estetycznie sprzeciwia się
gustom szerokiego odbiorcy, którego preferencje czytelnicze doprowadziły
do wzrostu popularności powieści sentymentalnej. Opinia ta, ugruntowana na oczywistych różnicach pomiędzy tymi gatunkami, stanowi jednak
pewne nadużycie, bowiem Jean-Pierre Camus pozostaje jedynym znanym
nowelistą, który proponuje rozwiązanie systemowe. Ubrane w piękne
słowa szkodliwe, nieobyczajne czy błahe treści biskup Belley chciał zastąpić
nowym gatunkiem własnego autorstwa, a więc histoire dévote, czyli historią pobożną3, w której ukazanie grzechu i grzeszników służy wzbudzeniu
w czytelnikach lęku przed konsekwencjami, a w rezultacie, jak pisze Christian Biet: „Zamysłem Jeana-Pierre’a Camus jest nauczanie poprzez strach.
Dlatego właśnie każda historia tragiczna osiąga swój punkt kulminacyjny
w szczególnie krwawej scenie przemocy. Narrator podkreśla intensywność
cierpienia i jego ciągłość, powolność umierania. W jego perspektywie
dolorystycznej, ta wieńcząca historię katastrofa prowadzi do zbawienia [Le
projet de Jean Pierre Camus est d’édifier par l’horreur. C’est ainsi que toute
l’histoire tragique culmine dans une catastrophe particulièrement sanglante.
Le narrateur insiste sur la durée et l’intensité des douleurs, sur la lenteur de la
mort. Dans la perspective doloriste qui est la sienne […] la catastrophe finale
ouvre sur le Salut]” (Biet 2006: 227).
Z genologicznego punktu widzenia historia pobożna obejmuje zarówno
te utwory Camusa, które zalicza się do nowelistyki, jak i te, które przynależą
do powieści. Warto zauważyć, że wyznaczniki genologiczne noweli szesnastego
i siedemnastego wieku pozostają, pomimo prowadzonych nad nią badań, dość
mgliste. Choć najchętniej określa się tym mianem utwory krótkie pisane prozą
(récit bref en prose), Sergio Poli zauważa, że kryterium objętości jest najmniej
precyzyjne, jako że napotyka się w zbiorach nowel również takie, które liczą

3

Nazwy tej używa po raz pierwszy sam Camus w tytule innego ze swoich utworów:
Agatonphile, ou Les martyrs siciliens Agathon, Philargyrippe, Tryphine et leurs associez,
»histoire devote« ou se decouvre l’art de bien aymer… par Messire Jean-Pierre Camus
evesque & seigneur de Belley, 1620.
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nawet po kilkadziesiąt stron (Poli 1985: 321-327). Sytuacja ta nasila się szczególnie po roku 1608, kiedy to, jak obserwuje z kolei Alexandre Cioranescu, wraz
z rosnącą popularnością powieści nowela egzemplarna stopniowo „rozpływa się”
(se dilue) w niej, zwiększając swoją objętość coraz bardziej (Cioranescu 1983:
444-445). Gabriel-André Pérouse wyróżnia dwa okresy w rozwoju noweli szesnastego wieku, wykazując, że „w pierwszej połowie stulecia przypomina ona
raczej niewielkich rozmiarów powieść, aniżeli zbiór różnych, osobnych historii
[dans les premières années du XVIIe siècle, la nouvelle s’apparente davantage à un
roman bref qu’au récit d’un fait divers]” (Pérouse 1977: 470), natomiast właściwie
zanika w drugiej połowie wieku. Opinia ta, jak zauważa Vincent Combe, choć
nie jest pozbawiona słuszności, wydaje się pochopna, szczególnie w kontekście
noweli tragicznej, której popularność spada wolniej, gdyż jeszcze Claude Malingre (1641) i Jean-Nicolas Parival (1669) używają w tytułach utworów określenia
„historia tragiczna” (histoire tragique; Combe 2011: 41-43).
Nieznana badaczom twórczość Benoît Gonona stanowi przykład próby
realizacji założeń noweli egzemplarnej w duchu Nocy attyckich Aulusa Gelliusa – stąd zresztą stawiany Gononowi zarzut o bycie nie autorem, a kompilatorem i znikome zainteresowanie jego utworami. Jego wydane w drugiej
połowie siedemnastego wieku trzy zbiory nowel egzemplarnych są jednymi
z ostatnich, które w sposób jawny inspirują się utworami należącymi do omawianego gatunku pochodzącymi z szesnastego wieku i już w samych tytułach
odwołują się do niego (Gonon 1644; 1646; 1653)4.
Zauważyć tu należy, iż problem nadawania zbiorom nowel egzemplarnych stosownych tytułów jest bowiem sprawą nieoczywistą. Wspomniany już
Poli argumentuje na przykład, że powodem, dla którego nowela może sprawiać
identyfikacyjne trudności, jest niechęć siedemnastowiecznych nowelistów do
używania słowa „nowela” (nouvelle) w tytułach utworów celem odcięcia się
od gatunku, który stracił na atrakcyjności. Słowo nouvelle zastępowano często
innymi, takimi jak conte (opowieść), histoire (historia) czy, jak zaobserwować
to można właśnie u samego Jeana-Pierre’a Camusa, occurrences (zdarzenia),
rencontres (spotkania, przypadki), leçons (pouczenia) bądź po prostu récits

4

Benoît Gonon, celestyn z Lyonu, jest autorem trzech zbiorów nowel egzemplarnych.
W przygotowaniu znajduje się mój artykuł poświęcony w szczególności kwestii tytułów, jakie Gonon nadał swoim utworom, który ukaże się w czasopiśmie „Folia Litteraria Romanica” pod tytułem Du titre à la poétique: les recueils de nouvelles de Benoît
Gonon (Od tytułu do poetyki: zbiory nowel egzemplarnych Benoît Gonona).
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(opowiadania; Poli 1983: 10-11). Kryterium przewrotnie najpewniejszym staje
się w związku z tym nie tyle słowo nouvelle, ile jego sięgający etymologicznie
łacińskiego przymiotnika novus, -a, -um w sensie: „nowina”.
Historie spisywane lub kompilowane przez nowelistów miały być prawdziwe i świeże, dzięki czemu możliwe było podkreślenie uniwersalności praw
rządzących światem z jednej strony, a z drugiej niezmienności i ułomności
ludzkiej natury, wiecznie skłonnej do zbłądzenia. Nowela, mimo że wykorzystuje tym samym dydaktyczny potencjał historii i dyskursu egzemplarnego,
który odwołuje się „albo do pamięci kolektywnej i tradycji jakiegoś narodu,
albo do indywidualnych doświadczeń człowieka [fait appel soit à la mémoire
collective de la nation et à sa tradition, soit aux expériences d’un individu]” (Tilliette 1998: 50), odcina się od Arystotelesowskiego rozumienia historii jako
obiektywnej réécriture (powielania) faktów bez nadawania im zindywidualizowanych znaczeń, na rzecz pojmowania jej w kategoriach dydaktycznych i przez
pryzmat chrześcijańskiej moralności.
Wyraz temu Jean-Pierre Camus daje w przedmowie, zwracając się bezpośrednio do czytelnika z następującą deklaracją: „I oto, co przedstawiam ci
w tych »Zdarzeniach«, mój Czytelniku, w których zobaczysz tematy całkiem
nowe, ponieważ za ich to pomocą sprzeciwiam się tym, którzy pisali zmyślone
nowele, czy opowieści stworzone [tylko – M.E.T.] dla przyjemności [Et c’est ce
que je vous presente en ces „Occurrences”, mon Lecteur, où vous verrez des sujets
tout nouveaux, puisque par eux je m’oppose à ceux qui ont escrit des fabuleuses
nouvelles, et des contes forgez à plaisir]” (Camus 1643: ã iiii ro).
Postulat prawdziwości i świeżości opowiadanych historii zapewnia zatem,
jak przekonuje Camus, nie tylko moralizatorską skuteczność, ale i stanowi
o wyższości historii pobożnych nad utworami, w których czytelnikowi przedstawiony zostaje świat będący wytworem wyobraźni autora.

Les Occurrences Remarquables
Wydane w 1628 roku Zdarzenia niezwykłe (Les Occurrences Remarquables) to zbiór
trzydziestu nowel, prezentujący varietas przypadków zaczerpniętych z „wielkiej
księgi świata [le grand livre du monde]” (Camus 1643: ã ii ro), których celem jest
pouczenie czytelnika o konsekwencjach czynów popełnianych przez ludzi. Są to,
jak przekonuje autor, historie z życia wzięte, pośród których czytelnik odnajdzie
zarówno te o szczęśliwym zakończeniu, ukazujące pożytki płynące z życia w zgodzie
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z prawami ludzkimi i boskimi, jak i te, które mają służyć jako przestroga. Przedmiotem zainteresowania autorki rozdziału staną się przypadki natury tragicznej,
w których szeroko rozumiane zło zostaje w ten czy inny sposób ukarane i w których przemoc pełni w związku z tym rolę narzędzia egzemplarności.
Te tak zwane historie tragiczne (histoires tragiques) przyjmują scenę
przemocy za punkt kulminacyjny, moment największego napięcia emocji, po
którym następuje stopniowe rozwiązanie akcji. Należy uświadomić sobie jednak, że biorąc pod uwagę dydaktyczne zapędy nowelistów, przemoc nie mogła
funkcjonować w noweli w oderwaniu od klasycznego schematu dyskursu
egzemplarnego, w którym nowela ma swoje korzenie. Schemat ten składa się
z trzech elementów (Pech 2000: 43). Pierwszym z nich jest loi (prawo), którego wykładnia często przybiera formę gnomy, sentencji lub treści przykazania.
Składnik ten umieszczony jest zazwyczaj na początku narracji i jako taki stanowi swoistą antycypację dalszych losów bohaterów noweli. Kolejnym z nich
jest transgression (występek), czyli moment zbłądzenia protagonisty, który
podejmowanymi działaniami dopuszcza się złamania wyrażonego wcześniej
prawa. Obserwujemy tu różnorodność, obejmującą zarówno czyny zabronione
prawnie, morderstwa, próby zabójstw, kradzieże czy krzywoprzysięstwo, jak
i takie, które naruszają dobre obyczaje i szeroko rozumiane normy społeczne,
reprezentowane choćby przez pożądliwość, zachłanność czy zazdrość. Ostatni
z nich to punition (kara), wymierzana współmiernie do popełnionego przez
protagonistę uczynku. Może mieć ona wymiar doczesny (a wówczas często
przybiera charakter sądowego wyroku wymierzonego protagoniście) lub
wieczny, transcendentny, będący skutkiem działań sił wyższych (nagła śmierć,
choroba, zmiany w ciele świadczące o korupcji duszy).
Te trzy elementy są niezbędne dla zbudowania jasnego, czytelnego przesłania: złamanie praw ludzkich czy boskich jest grzechem, a na grzesznika
nieuchronnie czeka kara jeszcze za życia, podczas gdy postawy zgodne z tymi
prawami zostają nagrodzone. Dopiero obecność każdego z tych elementów
sprawia, że nowela spełnia kryteria egzemplarności i może należycie pełnić
swoją moralizatorską funkcję.
Teoria ta z całą pewnością nie była obca Camusowi, który we wstępie do
Zdarzeń zapowiadał swój literacki program:
Dlaczego i ja nie miałbym ich [historii pobożnych – M.E.T] pisać po to, by, z jednej
strony, zachęcały do cnotliwości, ukazując szczęśliwe zdarzenia i nagrody za dobre
uczynki, a, z drugiej, budząc obawy przed karą, odwodziły od grzechu? Oto cel
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mojego zbioru nowych historyjek, który opieram na wspomnieniach moich pielgrzymek i podróży, na także z obserwacji świata, którą zwykłem nazywać nauką
rozwagi (Camus 1643: ã vi ro-vo)5.

Jean-Pierre Camus prezentuje się zatem czytelnikom jako świadek
naoczny przedstawianych wydarzeń. Zabieg ten ma oczywiście na celu
dodatkowe uprawdopodobnienie zawartych w zbiorze narracji. Ten postulat
prawdziwości jest niezwykle istotny dla zapewnienia moralizatorskiej skuteczności. Głęboko osadzona w tradycji dyskursu egzemplarnego nowela
nawiązuje do Cycerońskiej definicji exemplum, która podkreśla, że przykład,
którym poparta zostaje nauka, musi być prawdziwy (godny naśladowania
i odwołujący się do historii), a także przytoczony przez autora godnego
zaufania (Cicero 1954: 233). Odrzucając fikcję literacką jako źródło prawdy
o świecie i przeciwstawiając jej swoje prawdziwe histoires dévotes, Jean-Pierre
Camus, biskup Belley, niewątpliwie spełniał te kryteria i mógł z powodzeniem liczyć na retoryczny i moralizatorski sukces.

W obronie przemocy
Warto zadać jednak pytanie, skąd pośród nowelistów wiara w dydaktyczny
potencjał przemocy. Pojęcie tragizmu, nierozerwalnie związane z obecnością
w noweli sceny przemocy psychicznej czy fizycznej, funkcjonuje w literaturze
od czasów Arystotelesa, który w Poetyce wiąże tragizm postaci z pojęciem fatum,
wobec którego bohater pozostaje bezsilny, niezdolny do podjęcia właściwego
wyboru, skazany na katastrofę. Choć w szesnasto- i siedemnastowiecznej
koncepcji noweli tragicznej teoria Arystotelesa (zwłaszcza zaś problematyka
katartyczności sceny przemocy) pozostaje żywa, zamiast pogańskiego konceptu fatum obserwujemy zdecydowanie bliższą chrześcijańskiej – i podobną
Senekańskiej – wykładni koncepcję wolnej woli człowieka. Żaden dobry czy

5

Przekład własny za: „Pourquoy ne les establirois-je point pour les convier à la vertu
par les heureux succez et la recompense des unes, et les retirer du vice par la crainte
du chastiment qui marche tousjours à la suite des autres? C’est là le but de ce Recueil
de nouvelles Histoires, que j’ay tiré du livre de mes pelerinages, des memoires de mes
voyages, et de la pratique du monde, que j’ai de coustume d’appeller l’escole de la prudence”.
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zły uczynek nie pozostanie niezauważony przez Boga, który, czuwając nad
ludźmi, karze ich lub nagradza wedle uznania.
Z drugiej strony, czerpiąc z tradycji dyskursu egzemplarnego, nowela
docenia siłę przykładu. Jean-Pierre Camus nawiązuje do niej w przedmowie do
innego zbioru, zatytułowanego Zgubne przypadki (Camus 1644)6, złożonego
wyłącznie z nowel o charakterze tragicznym:
Jeśli chodzi o wyższość opowiadań tragicznych nad komicznymi, jest ona oczywista,
ponieważ ich tematyka jest bardziej doniosła i poważna. Jest tak dlatego, że uczucia, takie jak gniew, zazdrość, rozpacz, nienawiść, miłość, lęk czy pycha, są bardziej
gwałtowne i mają często niezwykłe skutki, w przeciwieństwie do uczuć łagodnych
i radosnych (Camus 1644: fo ã iij)7.

Powodowany silnymi uczuciami człowiek jest słaby wobec pokus świata,
a jego ułomna natura prowadzi go prosto w sidła grzechu, popycha do zbrodni,
oddala od Boga. Ukazanie okropieństwa grzechu i jego konsekwencji ma budzić
w czytelniku strach przed zbłądzeniem i prowadzić do zahartowania duszy.

Przemoc psychiczna
W Zdarzeniach niezwykłych przemoc przybiera rozmaite formy. Czytelnik
odnajdzie w nowelach biskupa Belley przykłady przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Ta pierwsza, jak ma to miejsce między innymi w inspirowanej historią Romea i Julii noweli dwunastej (Trębska 2021: 325-342),
przejawia się na przykład w sposobie traktowania dzieci, zwłaszcza córek, przez
rodziców – szczególnie w kwestii małżeństwa. W noweli dwunastej okrucieństwo ojca i matki zmuszających córkę do zawarcia związku ze znacznie

6

Stanowi on skądinąd część dobrze znanej już badaczom „triady” zbiorów nowel tragicznych, w skład której wchodzą również Krwawy Amfiteatr oraz Spektakle grozy. Ich
wydania krytyczne ukazały się kolejno: L’Amphithéâtre sanglant (2001), Les Spectacles
d’horreur (2013).

7

Przekład własny za: „Quant aux avantages des Avantures Tragiques sur les Comiques,
ils sont evidens, en ce que les sujets sont tousjours plus grands et plus serieux: en ce
que les passions, de colère, de jalousie, de désespoir, de haine, d’amour, de crainte, de
hardiesse, sont plus violentes, et engendrent de plus prodigieux effets que celles qui
sont plus joyeuses”.
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starszym, odrażającym partnerem popycha dziewczynę do groźby popełnienia
samobójstwa, a kiedy ta zawodzi, do uknucia planu z napojem nasennym,
w następstwie którego dochodzi do znanego z historii o kochankach z Werony
tragicznego rozwiązania. W noweli piętnastej dziewczyna imieniem Lucrine,
doprowadzona siłą przed ołtarz, wychodzi za mężczyznę, który stosuje wobec
niej przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Owdowiała jakiś czas potem
w następstwie wypadku Lucrine zostaje oskarżona o zabójstwo męża i pozbawiona dostępu zarówno do rodzinnego majątku, jak i do spadku po mężu,
a tym samym zmuszona do życia w biedzie, wzgardzona przez własnych braci,
którym wdowieństwo siostry przynosi hańbę, jest także znienawidzona przez
rodzinę męża jako domniemana morderczyni.
Te wyraźne przykłady nadużycia rodzicielskiej władzy spotykają się
u Camusa ze stanowczym potępieniem, będącym zarazem wnikliwym i postępowym komentarzem społecznym:
Dlatego nie ma nic bardziej godnego litości aniżeli dziewczyna, którą wbrew woli
zaprzęga się w to jarzmo tylko dlatego, że chcą tego ci, od których ona zależy. Bez
wątpienia dlatego właśnie związki takie zadane gwałtem same z siebie są nic niewarte,
jeśli nie poprze ich wolny wybór – oto dlaczego tak wiele małżeństw się rozpada […]
(Camus 1643: 206)8.

Postawę zgoła przeciwną, choć nie mniej godną Camusowskiej przygany,
prezentuje Mantique, zazdrosny ojciec z noweli siódmej (Ojcowskie przekleństwo), który dopuszcza się wobec córki przymusu innego rodzaju. Zazdrosny
o jej odziedziczoną po matce urodę, zamyka ją siłą w wieży i otacza służkami
nieznającymi języka, tak by nie mogła kontaktować się ze światem zewnętrznym i żeby w związku z tym nie mógł zdobyć jej żaden mężczyzna. Dziewczynie
udaje się oszukać ojca, jednak konsekwencje jej potajemnej schadzki z Eufranorem, młodzieńcem, szybko stają się widoczne i, jeszcze przed rozwiązaniem,
kochankowie zmuszeni są do ucieczki.

8

Przekład własny za: „À raison dequoy, il n y a rien de plus à plaindre qu’une fille qui est
portée à ce joug contre son gré, et par la seule contrainte de ceux de qui elle dépend.
Il est sans doute, que des alliances ainsi violentées sont nulles d’elles-mesmes, si
après elles ne sont approuvées par un libre consentement: et de là vient que si peu de
mariages reussissent en bien […]”.
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Niemożność decydowania o własnym losie, wynikająca z obowiązujących
praw i norm czy z działania osób trzecich, to temat, który Jean-Pierre Camus
podejmuje w Zdarzeniach bardzo często. Dramaty ludzi zazwyczaj będących
na progu dorosłości, bezsilnych wobec narzuconych im wyborów, stanowiły
znakomite tło dla moralizatorskiego przesłania biskupa, który podkreśla wielokrotnie, jak niecierpliwa, popędliwa, niepokorna i nieposłuszna potrafi być
młodość. Z tego właśnie powodu jest to czas największej skłonności człowieka
do grzechu. Myśl ta realizuje się najdobitniej w niewątpliwie najbardziej krwawej noweli całego zbioru, szóstej z kolei, a zatytułowanej Braterska zazdrość
(L’envie fraternelle).

Przemoc fizyczna
Przytoczyć należy pokrótce fabułę wspomnianego utworu. Opowiada on
historię dwóch młodych braci: Florenta, który jako pierworodny obejmuje
spadek po rodzicach, oraz Eugenda, młodszego i tym samym nieposiadającego praw do ojcowizny, który zostaje paziem u szlachcica imieniem Magno.
Córka tego ostatniego, Cyrina, z wzajemnością zakochuje się w Eugendzie
i zachodzi z nim w ciążę. Różnica społecznego statusu, a także fakt, że Eugend
jest zaledwie drugim synem, pozbawionym możliwości do dziedziczenia po
rodzicach, sprawia, że oficjalny związek pomiędzy młodymi kochankami jest
niemożliwy. Eugend prosi starszego brata o wstawiennictwo, jednak Florent
sam zakochuje się w Cyrinie. Każde jego działanie, podyktowane pożądaniem, będzie odtąd zmierzać ku pozbyciu się rywala. W tym celu udaje się
on do ojca dziewczyny i wyjawia mu, że Eugend pohańbił jego córkę. Oferuje przy tym, że jeśli Magno zdecyduje się pozbyć Eugenda, honor Cyriny
zostanie uratowany poprzez możliwość zawarcia prawowitego związku
z bogatszym z braci. Gniew szlachcica jest jednak zbyt wielki. W porywie
szału Magno zabija Cyrinę i nienarodzone dziecko, które nosiła w łonie.
Skazany na śmierć Eugend ucieka. Jego śladem podąża Theopempos, brat
Cyriny, który dostaje zadanie pomszczenia honoru siostry, jednak zostaje
pokonany przez Eugenda w pojedynku i umiera. Eugend, sam uniknąwszy
śmierci, wraca do miasta, by zemścić się na zdradzieckim starszym bracie
i niedoszłym teściu. Florent ginie od miecza brata, zaś Magno, wiedziony
z jednej strony obawą przed zemstą Eugenda, a z drugiej rozpaczą po śmierci
syna (Theopemposa), na widok wkraczającego do komnaty Eugenda odbiera
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sobie życie strzałem z pistoletu w głowę. Służba, rozjuszona widokiem krwi
swojego pana, rozszarpuje Eugenda na strzępy.
Ta najbardziej krwawa z historii opowiedzianych przez Camusa w Zdarzeniach niezwykłych stanowi niezwykle interesujący przypadek. Znany już
czytelnikowi schemat prawo → występek → kara zostaje tu powtórzony wielokrotnie, bowiem, zdaniem biskupa Belley, każdy z przedstawionych bohaterów
dopuszcza się zbłądzenia z drogi cnoty na rzecz grzechu. Przeanalizujmy zatem,
w jaki sposób nowela szósta realizuje strukturę tragiczną.
Wykładnia moralizatorska noweli szóstej zostaje jasno sformułowana
przez autora w krótkiej przedmowie poprzedzającej właściwą akcję i zawierającej również charakterystyczny dla wstępu zabieg retoryczny, a więc antycypację tragiczną, zapowiadającą dalsze losy bohaterów:
W jednej z prowincji naszej Francji, której brzegi obmywa ocean (nie chcę i nie
mogę powiedzieć o niej więcej z uwagi na okropny temat tej historii), zazdrość
starszego syna o powodzenie młodszego stała się powodem wielkiego rozlewu krwi
(Camus 1643: 95)9.

Zazdrość nie stanowi oczywiście naruszenia praw ludzkich, jest natomiast
złamaniem jednego z boskich przykazań, które uczy nas, iż nie powinniśmy
pożądać ni żony, ni dobytku bliźniego (Biblia Tysiąclecia 2003: Wj 20:17).
Zazdrość, owa „zaraza życia, więzienie serc i nieśmiertelne robactwo, czernidło
duszy i piekło żyjących [peste de la vie, prison des cœurs, ver immortel, chancre de
l’ame, et enfer des vivans]” (Camus 1643: 101), jak nazywa ją autor, nie jest bynajmniej jedynym powodem, dla którego życia czwórki protagonistów zamienia
się w koszmar. Okazuje się bowiem, że postaw skrajnie nagannych Jean-Pierre
Camus przedstawia czytelnikom znacznie więcej, deklarując: „Jakże szczęśliwe są
domy, w których dziewcząt dogląda się tak, by one, ta słaba płeć, nie padły ofiarą
nikczemników i własnej skłonności do lubieżności [Qu’heureuses sont les maisons,
où des dragons qui ne ferment jamais l’œil, veillent continuellement sur les filles ! que
mal-heureuses celles, où ce sexe infirme est laissé en proye aux aguets des malings, et
delaissé en la main de sa propre infirmité]” (Camus 1643: 98-99).

9

Przekład własny za: „En l’une de ces Provinces de nostre France dont les costes sont
lavées de l’Ocean (je ne puis ny ne dois la specifier autrement pour le sanglant sujet de
cette horrible occurrence) l’envie d’un aisné sur son cadet fut cause de beaucoup de
sang respandu”.
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Jeśli więc Florent zgrzeszył zazdrością o urodę ukochanej swego brata,
to Cyrina, hołdując porywom swojej namiętności i lekkomyślnie wybierając
partnera za podszeptem serca, jak sugeruje Camus, sprzeciwia się władzy
ojca, którego prawem było wybranie jej odpowiedniej partii. Dopuszcza
się tym samym złamania kolejnego z przykazań, zalecającego nakazywanie
rodzicom należnej im czci (Biblia Tysiąclecia 2003: Wj 20:12).
Kolejne z bożych – i tym razem również ludzkich – przykazań (Biblia
Tysiąclecia 2003: Wj 20:13) zostaje złamane oczywiście przez Magno, który
w porywie gniewu dopuszcza się podwójnego morderstwa, w tym na nienarodzonym dziecku. Ocena jego czynu jest jednoznaczna i sam Jean-Pierre
Camus przedstawia go jako rozszalałego okrutnika:
Niesiony wściekłością [Magno – M.E.T.] udaje się do pokoju córki, a zastawszy ją
w łożu, ściąga z niej koce. Widząc ją nagą, odkrywa, że ciąża, o której powiedział
mu Florent, jest prawdą. Choć Cyrina krwawymi łzami błaga o litość, ten wynaturzony ojciec, nieczuły na płacze, dobywa swego wielkiego miecza i dwa lub trzy
razy uderza ją w pierś, torując drogę duszy, która opuszcza jej ciało, zabijając przy
tym dziecko w jej łonie (Camus 1643: 104)10.

Niewątpliwie najtrudniejsza w interpretacji jest postawa Eugenda, który
wydaje się być ofiarą zarówno knowań brata, jak i nieszczęśliwej miłości,
wreszcie heroicznym mścicielem krzywd własnych i ukochanej Cyriny. Choć
Eugend budzi u czytelnika najwięcej sympatii, a jego pobudki spotykają
się, nawet u współczesnego odbiorcy, ze zrozumieniem, warto zauważyć, że
powodowany silnymi reakcjami emocjonalnymi mężczyzna dokonuje w istocie reaktywnej zemsty, występując tym samym przeciwko prawom, które
zakazują wymierzania samosądu. Fakt ten nie stanowi jednak dla Camusa
występku samego w sobie – przyczyną upadku Eugenda okazuje się być
bowiem jego słabość.

10

Przekład własny za: „Il va de ce pas transporté de fureur à la chambre de sa fille; et
l’ayant trouvée au lict il jette bas la couverture, la veut voir nue : et ayant descouvert
que l’avis de Florent n’estoit que trop veritable, ce que la pauvrette mesme avoua sur
le champ, demandant avec des larmes de sang pardon de sa faute : ce Pere desnaturé
sans estre touché d’aucune compassion, tira son espée et la luy passa deux ou trois
fois au travers du corps donnant par ces passages moyen à son ame de sortir, et tuant
en mesme temps la mere et l’enfant qu’elle avoit dans son ventre”.
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Antycypując te wydarzenia, Camus pisze we wstępie do tej noweli: „Przerażenie ogarnia mnie i chwyta moją duszę na myśl o okropieństwach, jakie spłyną
z mojego pióra na papier [L’horreur saisit mon esprit, le cœur me bat, mon corps fremit
et la main me tremble quand je pense aux espouventables cruautez et aux ruisseaux
de sang qui vont couler de ma plume]” (Camus 1643: 98). Zabieg ten, dodatkowo
wzmocniony ujawnieniem się autora w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ma
za zadanie spotęgowanie narastającego w czytelniku napięcia. Choć zakończenie
historii jest znane – Camus wszak już w zdaniu otwierającym narrację zapowiada
rozlew krwi – sceny przemocy stanowią punkty kulminacyjne, do których zmierzać będzie akcja. W noweli szóstej mamy, co znamienne, do czynienia z dwiema
scenami, które z całą pewnością zaliczyć można do klasycznych przedstawień
przemocy fizycznej w noweli tragicznej – wspomniana już śmierć Cyriny i jej
nienarodzonego dziecka, a także wieńcząca całą nowelę scena śmierci Eugenda:
[…] Na to cała służba rzuca się na niego, by rozszarpać jego ciało na tyle kawałków,
na ile sfora psów rozszarpała Akteona. Lecz niczym dzik otoczony przez psy i łowczych, schwytany w pułapkę oszczepów, rzuca się wściekle i zmiata ze swojej drogi,
co tylko napotka, tak i Eugend, sprzedając swoją skórę drożej niźli ten, co ginie na
polu walki, rzuca się, lecz wreszcie, brocząc z tak wielu ran, wyrzyguje własną duszę
wraz z posoką, która miesza się z krwią, którą utoczył ze swoich wrogów (Camus
1643: 107-108)11.

Nietrudno zauważyć odmienny charakter wspomnianych scen. Cyrina
w chwili śmierci, zgodnie z duchem epoki12, w której wciąż żywa jest słynna querelle des femmes, czyli spór o rolę, naturę i kondycję kobiety, toczący się bez mała
od piętnastego wieku, ukazana zostaje jako słaba, prosząca o litość, padająca do
stóp ojca, pełna strachu. Eugend ginie śmiercią niemal bohaterską, przyrównany

11

Przekład własny za: „[…] alors tous les serviteurs se jetterent sur luy pour le deschirer
en autant de pieces qu’Acteon le fut de sa meute. Mais comme un Sanglier assailly
des chiens et des Veneurs se lance parmy les espieux et les haze-gapes, bouleversant
comme un tourbillon tout ce qu’il rencontre: Ainsi en fait Eugende, vendant sa peau si
cherement que d’un qui mourut sur le champ […] En fin percé en divers lieux et accablé
de la multitude, il vomit son ame avec son sang qu’il mesle avec celuy qu’il avoit tiré à
tant de personnes”.

12

Nie oznacza to jednak, że wszystkie bohaterki Camusowskich nowel wpisywały się
w ten sam model – za przykład może posłużyć tu wspomniana już Septymia, bohaterka
noweli dwunastej, która stanowczo zrywa z obrazem kobiety słabej i posłusznej.
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do mitycznego Akteona, heroicznego i zwycięskiego bez względu na odniesione
rany. Mimo to Jean-Pierre Camus nie szczędzi i jemu gorzkich słów:
Patrzcie, młodzi ludzie, jakaż krwiożerczość, jakaż okropna jatka, jaka góra martwych ciał piętrzy się przed nami. Ileż daje nam ten krwawy teatr rzeczy do rozważań!
Zazdrość brata, która spowodowała wszystkie te nieszczęścia, zaślepienie dziewczyny,
nierozważność młodzieńca [Eugenda – M.E.T.], […] okrucieństwo ojca, […], cała
ta furia i gniew Eugenda. Ileż śmierci, ileż okaleczonych ciał piętrzy się przed nami!
(Camus 1643: 108)13.

Zemsta, której dokonał Eugend na mordercy ukochanej i dziecka, jest
zatem w oczach Camusa nie winą samą w sobie, a konsekwencją innych dokonanych wcześniej wyborów. Jego prawdziwym grzechem okazują się być brak
rozwagi i niezdolność stawienia oporu pożądaniu14, które z uwagi na różnice
społecznego statusu, powinno zostać stłumione, a także słabość wobec materialnych pokus oferowanych mu przez Cyrinę:
Nie będę już dłużej ukrywał, że ta szalona panna, bez najmniejszej uwagi na swoje
urodzenie i na szlachetność swojego pochodzenia, tak mocno straciła głowę dla tego
młodzika, że widziała w nim znacznie więcej, aniżeli prostego służącego w swoim
domu. Wbrew dobrym obyczajom ludzi jej pokroju, wbrew dobrym obyczajom
płci niewieściej, sama stała się narzędziem własnej niesławy. […] Cyrina nie była
może najpiękniejsza, jednak posiadała wdzięki i uroki, które oczarowałyby nawet

13

Przekład własny za: „L’envie d’un frere qui joue le principal ressort de tous ces desastres,
l’aveuglement d’une fille, l’inconsideration d’un jeune homme, l’infidelité d’un serviteur,
la force de la volupté, la cruauté d’un pere, la nonchalance d’une gouvernante, la temerité d’un frere voulant venger le deshonneur de sa sœur, et en somme la rage et la fureur
du desesperé Eugende. Que de morts entassez, que de personnages ammoncelez sur
cette scene : qui ne voit qu’à estendre cette occurrence tragique un juste volume seroit
estroit ? Je laisse au lecteur à mediter sur la varieté de ces horribles succez, et admoneste ceux qui se laissent emporter à la volupté de se faire sages par cet exemple”.

14

Problem pożądania i panowania nad porywami ciała i serca był w literaturze siedemnastego wieku niezmiennie obecny i aktualny. Miłość czysta, innymi słowy zdrowa, możliwa była pomiędzy mężem i żoną, połączonymi poprzez sakrament małżeństwa przed
Bogiem. Miłość nieczysta, oparta na pożądaniu, sprzeciwiająca się prawom i normom,
była potężną siłą, zdolną doprowadzić człowieka do ruiny i skłonić do porzucenia drogi cnoty. To niszczycielskie w swej naturze uczucie powstawało w wyniku zaburzenia
równowagi humorów w ciele człowieka i wiązało się, konkretniej, z nadmiarem krwi
w organizmie (Galien 1995: 8-17).
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kamienie. Cóż począć miał Eugend wobec takich walorów i rozkoszy? I jakby nie
było dość tego przyciągania zmysłów, ona [Cyrina – M.E.T.] omamiła go dodatkowo blaskiem ogromnej fortuny, którą gorąco mu obiecywała (Camus 1643: 99)15.

Uczucia Eugenda, co jednak podkreśla Jean-Pierre Camus, były nie tylko
odwzajemnione, ale i pielęgnowane od najmłodszych lat, bowiem: „póki była
dzieckiem, [Cyrina – M.E.T.] kochała Eugenda jak dziecko, lecz dostąpiwszy
wieku, który daje wiedzę o tym, co wcześniej było niewinnym i naturalnym
domysłem, zakochała się w nim miłością ślepą i chorą [Durant qu’elle estoit
enfant elle aima Eugende comme enfant: mais estant arrivée à l’aage qui adjouste
la cognoissance à la naturelle et innocente propension, elle l’aima d’une affection
aveugle et desordonnée]” (Camus 1643: 97-98).
Przypomnieć trzeba, że młodzieniec jest jedynie paziem, który pozostawał w służbie ojca Cyriny i który zajmując taką pozycję, nie mógłby w żadnym razie liczyć na rękę córki swego pana. Pomiędzy kochankami dochodzi
jednak do potajemnego ślubu (le mariage clandestin), godzącego w społeczny
porządek, którego prawny status we Francji uregulowany został dopiero po
Soborze Trydenckim (Pech 1996: 891-909). Kwestia tego, czy obiektem
pożądania Eugenda była Cyrina czy jej bogactwa, nie zostaje rozstrzygnięta
przez Jeana-Pierre’a Camusa, który całą sytuację przypisuje brakowi rozsądku i doświadczenia, przez które „młodość pozwala się prowadzić na ślepo
w otchłań nieszczęść i pokut [Voylà comme cette jeunesse insensée se laisse aller à
l’aveugle dans un gouffre de miseres et de repentirs]” (Camus 1643: 100).
Wrócić trzeba do struktury tragicznej, owej loi – transgression –
punition, która tak silnie wpływa na naturę noweli egzemplarnej i kształtuje
jej formę. W historii szóstej zaobserwować można zjawisko niezwykle interesujące: pozorny protagonista okazuje się być antagonistą w stopniu nie
mniejszym niż ci, których działania wydają się być przyczyną tragicznego
rozwoju akcji. Choć, jak deklaruje Jean-Pierre Camus (co zresztą potwierdza

15

Przekład własny za: „Je tarde trop à dire que cette folle Damoiselle sans considerer
son rang, et la gloire de sa naissance qu’elle alloit tenir, devint si esperdue de ce cadet,
qu’elle ne devoit regarder que comme un simple domestique, que contre la bienseance
de sa qualité et de son sexe, elle se rendit soliciteuse de sa propre infamie. […] Cyrine
n’estoit pas des plus belles, mais elle avoit des graces et des affections qui eussent
enchanté des rochers. Qu’eust fait Eugende contre tant d’amours et de charmes? Adjoustez à ce premier attrait de sens, l’esclat d’une grande fortune, dont celle-cy l’esblouit
par des promesses solemnelles”.

Zbawienna przemoc – funkcje scen przemocy w noweli Jeana-Pierre’a Camusa

tytuł utworu), u podstaw tego obrotu spraw leży zazdrość, w istocie dostrzec
tu można swoiste rozszczepienie tej nadrzędnej struktury tragicznej na cztery
pomniejsze, odpowiadające każdemu z protagonistów. Występkiem Florenta
jest zazdrość, Eugenda słabość, Cyriny pożądliwość, Magna zaś gniew. Każda
z tych postaci reprezentuje inną, równie godną nagany postawę, którą spotyka zasłużona kara.

Podsumowanie
Choć nowela egzemplarna w swojej siedemnastowiecznej inkarnacji przeżywa
jako gatunek swoisty kryzys tożsamości, pozostaje w dalszym ciągu atrakcyjna
zarówno dla czytelników, jak i dla autorów, którzy dostrzegali jej potencjał.
Jean-Pierre Camus, biskup Belley, czerpiąc z tradycji literackiej ubiegłego stulecia, wpisuje się w nurt literatury reakcyjnej, stanowiącej przeciwwagę dla
zyskujących na popularności dzieł autorów zagranicznych oraz dla powieści
sentymentalnych. W historiach pobożnych Jean-Pierre Camus starał się przekazać czytelnikom varietas pouczeń dotyczących cnót życia moralnego z jednej
strony oraz przestróg przed konsekwencjami grzechu z drugiej.
Z uwagi na silny ładunek emocjonalny nowela tragiczna, a szczególnie stanowiąca jej punkt kulminacyjny scena przemocy, stanowiła narzędzie o wyjątkowej skuteczności. I choć w Zdarzeniach niezwykłych nowele tragiczne to
zaledwie niewielka część spośród zawartych w zbiorze trzydziestu jeden nowel,
sposób ich realizacji wskazuje, że biskup Belley wierzył w siłę zarówno przykładu, jaki mógł stanowić dla odbiorcy bohater cnotliwy, jak i antyprzykładu,
którym okazywał się protagonista-grzesznik. Rozbudowany moralizatorski
komentarz, jakim autor popiera nie tylko samą narrację, ale i którym poprzedza cały prezentowany zbiór nowel, pokazuje, że autor jest świadom wpływu,
jaki może posiadać literatura i usiłuje wykorzystać go do celów dydaktycznych.
Przemoc, choć pozornie niemoralna, jest w noweli egzemplarnej narzędziem,
które zostaje wykorzystane do wzmocnienia retorycznego przekazu i tym skuteczniejszego przekonania czytelnika o konieczności życia w cnocie.
Choć omawiana tutaj nowela szósta zbioru jest niewątpliwie najbardziej
krwawą ze wszystkich, jakie biskup Belley zawarł w Zdarzeniach niezwykłych,
warto zauważyć, że – nieco wbrew założeniom samego gatunku – sceny przemocy są w tym utworze dość zwięzłe. Wynika to być może po części z niechęci
biskupa do nadmiernego epatowania okrucieństwem i stanowi wyraz jego
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osobistej wrażliwości, jednak znacznie pewniejsze wydaje się być wyjaśnienie,
którego w przedmowie do całego zbioru dostarcza sam autor, mówiąc:
Zadowalam się w tych Zdarzeniach przedstawieniem nagich faktów, i tak prosto,
jak tylko jest to możliwe, bez ubarwiania ich ani sztuką krasomówczą, ani dygresjami, które nie dotycząc niczego, o czym tu mowa, nie przynoszą żadnego pożytku,
a tylko prowadzą na manowce. Nie mam jednak zamiaru tworzyć tych małych ciałek
[nowel – M.E.T] suchymi i zwiędłymi, by nie przemycić w nich zawsze niezbędnego
moralnego pouczenia, co, jak sądzę, zaraz okaże się jasne (Camus 1643: ã viii ro)16.

Hołdując zasadzie brevitas, czyli zwięzłości, Camus ogranicza zatem elementy narracji mające jego zdaniem służyć co najwyżej celom estetycznym,
a które mogą wręcz szkodzić przesłaniu utworu, niepotrzebnie utrudniając lub
zaciemniając jego odbiór przez czytelnika.
Okrutna śmierć Cyriny i jej nienarodzonego dziecka, podłość Florenta,
samobójcza śmierć Magno czy wreszcie rozszarpanie Eugenda przez służbę – te
miniatury sceny przemocy znanej jeszcze z noweli wieku poprzedniego mają na
celu pobudzenie wyobraźni czytelników, wywołanie w nich, w Arystotelesowskim duchu, silnych reakcji emocjonalnych, i tym samym, poprzez przemoc,
niesienie im pomocy w osiągnięciu zbawienia.

16

Przekład własny za: „Je me contente en ces Occurences de faire voir le faict le plus nuement, et le plus simplement qu’il m’est possible, sans y appliquer aucunes couleurs oratoires, ny ces disgressions hors d’œuvre, qui ne servent qu’à estendre des matieres infecondes. Je ne pense pas neantmoins produire ces petits corps si secs et si ethiques,
que je n’y glisse tousjours les enseignemens necessaires, ce que la suite du tissu fera
clairement connoistre”.
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Dwóch romantyków, wiele podróży.
Szkic o podróżowaniu w Godzinie myśli
Juliusza Słowackiego
MARTA DZIEDZICKA
Uniwersytet Warszawski

Pozwól więc, pozwól bujać swojej wyobraźni,
Poświęcić chwilę wspomnieniom i szczerej przyjaźni.
Niestety, jak dwie gwiazdy podobne na niebie,
Wiecznie nas przeznaczenie oddali od siebie.
J. Słowacki, Do Ludwika Spitznagla

Wprowadzenie
Godzina myśli to młodzieńczy poemat Juliusza Słowackiego, napisany na
przełomie 1832 i 1833 roku. Ma charakter silnie autobiograficzny, niemniej
jest to zdecydowanie rzeczywistość spoetyzowana, a nie opisana mimetycznie.
Romantycy często przetwarzali poetycko swoje lata młodości; te, które miały
ich zainspirować, stworzyć takimi, jakimi są dzisiaj i zdaje się, że Godzina myśli
jest przykładem takiego opisu.
Słowacki w 1832 roku, a dokładniej 20 lipca, wtedy spisuje bowiem
w pamiętniku wydarzenia z 1826 i 1827 roku (Słowacki 2019: 24-51), wspomina swojego dawnego przyjaciela z dzieciństwa – Ludwika Spitznagla. Zawarł
tam między innymi informację: „Zostało mi po Ludwiku Spitznaglu smutne
wspomnienie. […] Kiedyś może napiszę życie tego młodego człowieka. Był to
kwiat piękny, który nie dał owocu…” (Słowacki 2019: 49-50). Słowacki przez
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pięć akapitów wspomina Spitznagla, którego właśnie expressis verbis określa
jako przyjaciela z dzieciństwa. Wspomina również, że na krótko odnowił
znajomość ze Spitznaglem kilka dni przed jego samobójstwem: „Gdy przejeżdżał przez Wilno, znów odnowiła się nasza przyjaźń…” (Słowacki 2019:
48). Opisuje dość szczegółowo wizytę przyjaciela w Snowiu, co jest jednak
dość podejrzane – spisuje bowiem te wspomnienia po latach, sam nie był
wtedy tam obecny. Ponadto umieszcza dialog Kazimierza Rdułtowskiego
(w którego majątku w Snowiu zatrzymał się Spitznagel) ze Spitznaglem,
a jest mało prawdopodobne, żeby wiedział dokładnie, co powiedziano tamtej
nocy. Niemniej dialog ma przesłanie, które zapewne zostało wprowadzone,
żeby stworzyć legendę śmierci młodego zdolnego pisarza: Spitznagel miał
bowiem powiedzieć, że ma predyspozycje do samobójstwa, na co gospodarz
odrzekłby mu, że być może jest to prawdą, ale nie wierzy, żeby jego gość mógł
się rzeczywiście zabić. I jakże dziwnym zbiegiem okoliczności chwilę później
usłyszano strzał, który okazał się dla Spitznagla śmiertelny. Słowacki w swoim
dzienniku przyznaje, że planował napisać biografię przyjaciela, zamiaru tego
nigdy jednak nie dopełnił. Spisywanie wspomnień o śmierci Spitznagla potęguje wspomnienia, co skutkuje powstaniem poematu Godzina myśli. Może
to miała być namiastka „napisania życia” przyjaciela? O relacjach między
pamiętnikiem a poematem pisał Stefan Treugutt w artykule (Treugutt 1959),
przywołując również opinię Manfreda Kridla. Obaj badacze zgadzają się,
że po wydaniu wspomnień nie tylko Słowackiego, lecz także osób z kręgu
wileńskiego, trudno kwestionować opisaną w Godzinie myśli rzeczywistość,
młodzieńczych lat Słowackiego. Kridl konstatował: „Nie mamy żadnych
podstaw do twierdzenia, jakoby ten obraz dzieciństwa i młodzieńczego
wieku poety […] i jego psychiki nie był w ogólnych zarysach wiernym odbiciem rzeczywistości” (Kridl 1930: 101). Na początku lat 30. dziewiętnastego
wieku Słowacki pisze również Lambro (1832), a nieco później Godzinę
myśli i Kordiana (1833)1. Wszystkie te utwory łączy nawiązanie do historii
życia i śmierci Spitznagla, ciekawsze, tym bardziej że w pamiętniku zapisuje:
„Kiedyś może napiszę życie tego młodego człowieka” (Słowacki 2019: 50).
Można więc podejrzewać, że Godzina myśli jest właśnie taką próbą spisania
spoetyzowanej quasi-biografii przyjaciela.

1

Więcej o nieprzypadkowości kolejnych tekstów napisanych w tym samym czasie i możliwym nawiązaniu do życia Spitznagla pisał Burkot (2008: 51-57).

Dwóch romantyków, wiele podróży

Dużo przedwojennych badań skupiało się właśnie wokół tematu autobiografizmu w Godzinie myśli. Współcześnie Agnieszka Ziołowicz (2009)
przyglądała się procesowi twórczemu Słowackiego podczas tworzenia tego
poematu. Wydaje się jednak, że Godzina myśli nie jest tematem współcześnie
podejmowanym w badaniach, stąd również niniejszy artykuł. Nie jest on
kolejnym rozważaniem w sprawie tego, w jakim stopniu jest to poemat autobiograficzny – głosy w tej sprawie zdają się wystarczające. Autorka rozdziału
zamierza przyjrzeć się poematowi pod kątem problematyki szeroko rozumianej
podróży, dzięki czemu Godzina myśli pojawi się w dyskusji literaturoznawczej,
a co za tym idzie powróci do czytelników i być może zainspiruje do kolejnych
badań. Zdaje się, że autobiograficzny charakter i historia stojąca za powstaniem poematu – legenda śmierci Ludwika Spitznagla – sprawiły, że w badaniach poprzestano na tych właśnie utartych motywach. Niemniej to, co się
powtarzało w pracach, to pewnego rodzaju podziw nad Godziną myśli Juliusza
Słowackiego, która zdecydowanie zasługuje na dalsze i różnorodne badania.

Nieco biografii
Według przeważających informacji Spitznagel był młodym, bardzo zdolnym
pisarzem romantycznym, zdolnym również w znaczeniu intelektualnym, nie
tylko twórczym, wróżono mu karierę wielkiego wieszcza. Antoni Edward
Odyniec widział go jako jednego z trzech następców Adama Mickiewicza,
pisał bowiem: „Po Adamie, ze wszystkich młodszych synków Apollina
(a znam ich wszystkich jak złamane szelągi), trzech tylko obiecywało istotnie
stać się kiedyś za czasem godnymi jego braćmi: Ludwik, Julek i Zygmunt
Krasiński” (Odyniec 1884: 205). Słowacki i Krasiński niewątpliwie zapisali
się jako wielcy romantycy, o Spitznaglu mało kto dzisiaj pamięta2. Niemniej
w czasach dzieciństwa on i Słowacki często spędzali ze sobą czas, ich rodziny
się przyjaźniły, zresztą obie należały do elity intelektualnej Wilna. Drogi obu
rozeszły się, kiedy to Ludwik wyjechał do Rosji, aby szkolić się w instytucie
wschodnich języków (nota bene Spitznagel według różnych źródeł znał około
szesnastu języków obcych). Spitznagel wrócił do Wilna z Petersburga w 1827
2

Trzeba jednak oddać sprawiedliwość przynajmniej dwóm badaczom, którzy próbowali
obudzić zainteresowanie Spitznaglem – Stanisławowi Burkotowi i Wacławowi Derejczykowi.
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roku, w Rosji dostał propozycję objęcia funkcji dragomana w Aleksandrii,
po drodze zawitał do rodzinnego Wilna, a stamtąd w drodze już do Egiptu,
zahaczył o majątek przyjaciół rodziny, państwa Rdułtowskich. Tam, zaraz
po wyznaniu, że ludzie czujący bardziej mają skłonności do samobójstw,
strzelił do siebie, według jednej z wersji strzelił w głowę, według Salomei
Bécu i pamiętnika Słowackiego – w serce. I to te wydarzenia spisuje w Paryżu
Słowacki w 1832 roku.

Podróże w Godzinie myśli
Według definicji podróży ze Słownika literatury polskiej XIX wieku, Godzinę
myśli można zakwalifikować jako podróż literacką, opisywaną z perspektywy
czasu, w której szczególną rolę odgrywa postać i osobowość autora opowiadającego o własnych doświadczeniach i przeżyciach. Według autorki hasła:
„W romantycznej antropologii człowiek to istota wędrowna, poszukująca,
błądząca, przebywająca coraz nowe etapy na drodze wiecznej inicjacji, wieczny
tułacz, pielgrzym, wędrowiec. Dlatego w sztuce podróżowania i opisywania
podróży romantycy upatrywali szczególnie doniosłe treści społeczne, moralne,
psychiczne, egzystencjalne” (Kamionka-Straszakowa 1991: 699). Zdaje się,
że na próżno szukać moralnych nauk czy społecznych pouczeń w kontraście
do godzin w Dziadach Mickiewicza, z którymi Godzina myśli była zestawiana
chociażby przez Treugutta: „Słowackiego godzina myśli jest czwartą godziną,
dodaną do trzech godzin symbolicznych z Dziadów wileńskich” (Treugutt
1959: 111). Wydaje się więc, że to jednak treści o charakterze egzystencjalnym
i psychicznym są głównymi poruszanymi przez Słowackiego.
W Godzinie myśli bohaterowie podróżują na przynajmniej dwóch poziomach – rzeczywistym i metaforycznym. Jedno podróżowanie wynika z potrzeb
dokształcania się czy później ze względu na otrzymaną pracę, a więc powodów
nieco bardziej praktycznych, drugie – z potrzeb ducha, nie zawsze zresztą
uświadomionych. W słowniku jest to określone w następujący sposób:
Odkryciem romantyków była paradygmatyczna zmiana kierunku podróżowania:
uprzywilejowane zostały podróże w głąb, ku centrum – podróże w głąb własnej historii
i tradycji, do centrum narodowości, do wnętrza własnej indywidualnej i zbiorowej świadomości i tożsamości (Kamionka-Straszakowa 1991: 700).

Dwóch romantyków, wiele podróży

Oczywiście Godzina myśli nie jest poematem o zbiorowości, zdecydowanie wybija się silna indywidualna historia. Jest to więc podróż w głąb siebie,
szukanie własnej historii i pochodzenia, świadomości, odpowiedzi na pytania,
skąd pochodzi autor czy podmiot mówiący w poemacie. Dalsze rozpoznania
na temat podróżowania również mogą być przydatne mutatis mutandis przy
analizowaniu Godziny myśli. Jak zauważy Stanisław Burkot:
Podróżowanie celowe, podróżowanie bez celu i podróżowanie z konieczności – ten
wstępny podział nie wyczerpuje jednak wszystkich odmian i typów samego zjawiska.
Może są także inne podziały, uzależnione od środków komunikacji, od faktu grupowych bądź indywidualnych przemieszczeń, bądź też od społecznego rodowodu
podróżników (Burkot 1988: 11).

Burkot analizował podróżopisarstwo, więc zajmował się nieco innym
typem literatury, lecz niewątpliwie miał rację, jeżeli chodzi o typologię
podróży – odmian jest wiele, zależą one od wielu czynników. Badacz wskazuje również, że romantyzm był przełomowym momentem dla tego gatunku,
stwierdził:
Romantyzm okazał się najważniejszą epoką w przemianach gatunku. Przede wszystkim zmienione zostały sposoby porządkowania fabuły: przypadek, który wikłał losy
ludzkie, zastąpiony został zespołem skomplikowanych związków przyczynowo-skutkowych natury społecznej, obyczajowej, psychologicznej, politycznej i historycznej
(Burkot 2008: 150).

W tekstach romantycznych dochodzi problem podróży wewnętrznej,
metafizyczny wymiar poznania samego siebie i świata. Nie można też zapominać, że w romantyzmie często opisywano przełomowe momenty życia, te,
które kształtowały, zmieniały bohatera. Przechodził on więc swoisty rite de
passage, a to również można nazwać podróżą. Godzina myśli, określona przez
Słowackiego jako „romans życia nie skłamany w niczem”, może stać się hiperbolizowaną przetworzoną poetycką powieścią o charakterze autobiograficznym
również opowiadającą o momentach przełomowych, dojrzewaniu, powracaniu
do przeszłości. Treugutt określa ją w następujący sposób:
[jest – M.D.] powieścią o rozwijaniu się osobowości, w której „przeczucie szuka
zakrytego świata”, szuka prawdy o sobie poprzez przypomnienie, bo w pamięci
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marzeń, snów, pamięci „nocnej” zawiera się intuicja przeszłości, wiedza o sobie
samym (Treugutt 1973: 58).

Enigmatyczność, wieloznaczność poematu pozwala na odczytywanie
go na różnych płaszczyznach. Agnieszka Ziołowicz w artykule o narodzinach
poezji i procesie twórczym w Godzinie myśli zauważa, że poezja w poemacie
jest: „intelektualną grą podmiotu twórczego, której niezbywalnym elementem
jest gra dystansem: egzystencjalnym, emocjonalnym i czasowym” (Ziołowicz
2009: 174). To, co łączy te rozpoznania, to problem z czasem, który w Godzinie myśli jest dość umowny. Jak zauważył Treugutt, chodzi o szukanie przyszłości poprzez przeszłość, aby dojrzeć teraźniejszość. Mieszają się więc czasy,
plany akcji, sen z jawą, marzenia ze wspomnieniami. Tekst mimo pozornego
rozwijania się, jak można by powiedzieć, postępującej akcji, nadal pozostaje
fragmentaryczny i opowiada w dużej części o przeszłości, zakończonym etapie
życia podmiotu.

Podróż do przeszłości
Pierwszą podróż odbywa podmiot twórczy, który zdaje się stać ponad wydarzeniami przedstawionymi w poemacie. Stwierdza bowiem: „Szczęśliwy, kto
się w ciemnych marzeń zamknął ciszę,| Kto ma sny i o chwilach prześnionych
pamięta” i dalej: „Trzeba życie rozłamać w dwie wielkie połowy,| Jedną godziną
myśli – trzeba w przeszłość wrócić;| I przeszłość jako obraz ściemniały i płowy,|
Pełen pobladłych twarzy, ku słońcu odwrócić” (Słowacki 1959: 215, w. 7-12).
Ponadto pojawiają się nieprzyjemne dźwięki skontrastowane z harmonią niebios; są więc marzenia, ciemne cienie i sny. Treugutt, który zresztą nawiązał
do tego, nadając tytuł swojemu artykułowi – Sny z premedytacją, zauważył, że:
W programowym argumencie do Godziny myśli jest wskazanie, że owszem dysharmonię ziemi określamy poprzez zestawienie z harmonią niebios, ale niebiosa nie są
otwarte. Ratunek ma być gdzie indziej. Poprzez cofnięcie się w siebie, w noc snów,
w pamięć marzeń (Treugutt 1973: 56).

Podmiot, który jest tu i teraz, słyszy wokół „głuche cierpiących jęki,
śmiech ludzki nieszczery” (Słowacki 1959: 215, w. 1), chce uciec do przeszłości, do rodzinnych stron, do czasów, w których był dzieckiem, młodzieńcem.

Dwóch romantyków, wiele podróży

Ucieka prawdopodobnie poprzez marzenie senne albo też wspomnienie tego
marzenia, bo oniryczność rozmywa w tym momencie granice. Ponadto podróż
do lat dziecinnych zawsze jest obarczona ryzykiem, ponieważ pamięć po
latach działa wybiórczo, szczególnie kiedy mówimy o rodzinnych stronach,
kraju lat młodości, który często się idealizuje, jeżeli dodamy do tego jeszcze
marzenie i sen, to trudno mówić o reprezentatywności opisu takiej podróży.
O idyllicznie wspominanej przeszłości Marta Piwińska pisała, że „marzona albo
wspominana, najczęściej bywa wspomnieniem marzenia” (Piwińska 2005: 46).
Rozpoznanie badaczki wydaje się odpowiednie do podróży w Godzinie myśli.
Jest więc idealizowanie, ale z drugiej strony powrót czy też podróż do rodzinnego miasta jawi się barwami, którym bliżej do szkoły ukraińskiej niż litewskiej, a może najbliżej Szkocji. „Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem,|
Większa nad inne – miastu panująca cieniem;| Stary – posępny zamek, który
czołem trzyma,| Różne przybiera kształty – chmur łamany wirem;| I w dzień
strzelnic błękitnych spogląda oczyma,| A w nocy jak korona, kryta żalu kirem”
(Słowacki 1959: 215-216, w. 23-28). Podróż nie wydaje się więc przyjemna,
miasto z dzieciństwa, do którego się powraca, jest obce, nieprzychylne podróżnemu. Niemniej jest też iście romantyczne, jak zauważyła Piwińska, poeta:
Stworzył idealny kraj młodości romantycznej: zamek, noc, góra, krajobraz północny z mgłą i lodem. Pełna dekoracja. W środku „ja” romantyczne opowiadające
dla siebie historię o sobie, wysnuwające własny los z lektur i zdarzeń zamienionych
w znaki. Jak gdyby autor Godziny myśli wróżył sobie ze wspólnych kart romantycznych, na których było zawsze to samo narysowane: zamek, góra, północ, spotkanie wieczorową porą, podróż na wschód, samobójstwo, poezja, wielka przyszłość
(Piwińska 2005: 47).

Dojrzewanie, (czyli) podróżowanie
Poza scenografią romantyczną w postaci tajemniczego i złowieszczego krajobrazu jest jeszcze fabuła. Na początku pojawiają się chłopcy w sali szkolnej.
„Młoda pamięć obu| Ogromna pamięć, z myśli uwita łańcucha,| świadczyła
o istotności przedyżywotnej ducha;| A przeczuciami życie widzieli do grobu”
(Słowacki 1959: 217, w. 77-80). Podróż, którą odbywają już od najmłodszych
lat, może być pozostałością z okresu dziecięcego, tego najbardziej tajemniczego i zarazem szczególnie romantycznego. Dzieci pojawiające się w dziełach
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romantycznych rodziły się ze świadomością swojej śmierci, na początku
ziemskiej podróży, znały już jej kres, dlatego młodzieńcy silnie przeczuwają
swój koniec. Piwińska stwierdziła: „Dzieciństwo jest wspominane jako kraina
szczęścia, ale dzieci w romantyzmie bledną i giną dręczone snami” (Piwińska 2005: 13). Zajrzenie w głąb siebie, nawet już przez dzieci, skutkuje więc
poznaniem życia, a raczej – jego końca. Bohaterowie są wciąż młodzi, a stoją
już jednak nad przepaścią życia, mają prorocze sny, świadomość, która prowadzi ich na skraj przepaści.
W Godzinie myśli Spitznagel i Słowacki jawią się nie tylko jako przyjaciele, lecz także, a może przede wszystkim jako dwójka istot wyższych, często
skontrastowanych ze sobą na zasadzie przeciwieństw (młodszy – starszy, ciemnowłosy – jasnowłosy); łączy ich jednak tajemnicza więź – a więc są przedstawieni za pomocą kreacji sobowtórowej. I w takiej konwencji Słowacki pisze
o ich przyjaźni. Już pierwsze wersy opisujące bohaterów mówią dużo i zdaje
się, nie są takim kłamstwem: „Wśród litewskiego grodu, w ciemnej szkolnej
sali| Siedziało dwoje dzieci – niezmięszani w tłumie.| Oba we współzawodnej wykarmieni dumie” (Słowacki 1959: 216, w. 47-49). Niewątpliwie obaj
wychowani byli w przeświadczeniu o swojej wyższości, wynikającej nie tylko
z pochodzenia, lecz także wykształcenia, jakie odbierali już od najmłodszych
lat. Pomimo wspólnego dzieciństwa i pasji pojawiły się różnice w charakterze
zarówno dwóch bohaterów Godziny myśli, jak i ich pierwowzorów. Spitznagla
marzenia kierowały się ku przygodzie, ku przeobrażeniu legend znanych z dzieciństwa w czyny. Słowacki natomiast od dziecka czuł bardziej, interesował go
świat romantycznej poezji, który chciał współtworzyć. Kreacjonizm, siła myśli,
która potrafiłaby porywać tłumy – zdaje się, że właśnie takie podejście do
twórczości będzie mu przyświecało przez lata. W poemacie odnotował:
Młodsze wiekiem, natchnieniom dało myśl skrzydlatą
I wypadkami myśli żyło w siódmym niebie.
Młodszy marzenia stroił czarnoksięską szatą,
A potem silną wolą rzucał je przed siebie,
I stawały — i widział przed sobą obrazy,
Od których się odłamał zimniejszym rozumem:
Więc przeczuł, że marzeniom da kiedyś wyrazy,
Że się zapozna myślą z myślnym ludzi tłumem.
Przed sobą miał krainę duchów do zdobycia (Słowacki 1959: 218, w. 107-115).

Dwóch romantyków, wiele podróży

Wewnętrzne podróże pomagają bohaterom odkrywać „księgi ciemne”,
„księgi Swedenburga”, które zmieniają ich osobowość, sprawiają, że dzieci są
dumne, zuchwałe, stają przeciwko Bogu. Są pewne potęgi płynącej z lektur
i wiedzy. Płacą za to wysoką cenę, starsze dziecko – to, którego pierwowzorem
był Spitznagel, w pewnym momencie wyznaje swoje lęki: „Myśl się w martwą
przekształci ciemnością i łzami,| stanę się myśli grobem – lub umrę przedwcześnie”. Śni o krainach wschodnich, marzy o podróży do nich, początkowo
podróżuje poprzez wyobraźnie, marzenia, wyznaje przyjacielowi:
Wschodnie krainy dziś ujrzałem we śnie,
Piękne były, czarowne, nieraz o nich marzę.
Widzę słońcem ściemniałe Beduinów twarze,
Widzę lasy palmowe, świadki dawnych czasów.
Myśl moja niewstrzymana w te krainy goni,
Chciałbym jak duch w kwiecistej roztopić się woni,
Chciałbym jak liść nieznany paść tam, w głębi lasów (Słowacki 1959: 221, w. 195-201).

Zresztą te marzenia się spełniają i pojawia się podróż realna. „Więc pojechał do wielkiej na północ stolicy,| Gdzie długo patrzał na Koran, zwierciadło
kalifów;| Albo samotny słuchał wieków tajemnicy,| Wymówionej niepewną
twarzą hieroglifów.| Po trzech latach nauki miał wziąć kij pielgrzyma” (Słowacki 1959: 221, w. 206-210). Jest to opis podróży do Rosji, którą Spitznagel
rzeczywiście odbył, żeby pogłębić znajomość języków obcych. Co jednak interesujące Słowacki wplótł w opowieść podróż przyjaciela na Bliski Wschód –
tam bowiem mógł się on uczyć mądrości Koranu, są to również okolice
Egiptu, a więc niedoszłego miejsca pracy Spitznagla – skoro młodzieniec miał
wpatrywać się w hieroglify. Słowacki więc dosyć ciekawie kontaminuje realne
życie swojego przyjaciela z tym, którego nie dożył. Tworzy szlak podróży, która
miała się odbyć, ale nigdy nie doszła do skutku3.
Tymczasem drugi młodzieniec z poematu pozostaje w rodzinnym mieście
i przygoda wewnętrzna, którą przeżywa, jest typowo romantyczna – zakochuje
się, i co najważniejsze okazuje się, że jest to miłość nieszczęśliwa, a więc –
romantyczna. Wchodzi w głąb siebie i ma coraz ciemniejsze myśli, targnie się

3

Burkot badał dzieje Spitznagla pod względem teorii, według której samobójstwo było
upozorowane, żeby mógł on zostać dyplomatą-szpiegiem (Burkot 2008).
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nawet na swoje życie, niemniej ręka ukochanej go od tego powstrzyma. Bohater przyszłość widzi jako niepewną, dlatego na nieszczęścia, które zdarzają się
mu w życiu, patrzy w osobliwy sposób „Był to wzrok wędrowca,| co w drodze
życia wstąpił na szczyty grobowca| I stamtąd ściga mgliste ryzy krajobrazów”
(Słowacki 1959: 222, w. 240-242). Podróż wewnętrzna romantyka jest więc
dość mroczna. Ponadto nieszczęśliwa miłość, oczywiście również mająca swoje
odbicie w życiu Słowackiego (dziewica-anioł jest utożsamiana z Ludwiką
Śniadecką), jest pewnego rodzaju etapem podróży romantyka; jeżeli stworzymy bowiem schemat życia typowego bohatera tej epoki, conditio sine qua
non będzie przeżycie nieszczęśliwej miłości. Ukojenie znajduje w podróżach
do lasu, który oczywiście ma również swoje symboliczne znaczenie. Według
Słownika symboli Juliusza Słowackiego: „Symbolika lasu ma charakter ambiwalentny i skupia się wokół kilku centrów semantycznych. Pierwszym z nich jest
ciemność jako określenie o charakterze poznawczym i etycznym, ewokujące
tajemniczość, niebezpieczeństwo, śmierć, a także zło i grzech” (Sołowiej 2003:
par. 1). Treugutt zauważa również, że las staje się miejscem, w którym bohater
może uciec od tłumu, hałasu, spokojnie układać swoje myśli, podróżować do
wnętrza siebie (Treugutt 1959: 83).
Po trzech latach powraca jego przyjaciel, który odbył nie tylko realną
podróż, lecz także i wewnętrzną, która go odmieniła. „O jakże odmienny| od
marzącego dziecka – pobladł – jego oczy| obłąkane jak dawniej, lecz wzrok
miał senny,| Widać, że myśl, co niegdyś żywiła, dziś tłoczy| i wbija go do ziemi”
(Słowacki 1959: 223, w. 264-268). Powrót do miejsca lat dziecięcych w epoce
romantyzmu nigdy nie jest takim, jaki bohater chciałby, żeby był. René czy
Gustaw powracają już jako dorośli mężczyźni do swoich domów, ale te domy
obróciły się w ruiny, bo z momentem porzucenia kraju traciło się prawo azylu.
Raj, idylla przestawały istnieć (Piwińska 2005: 62-63). Potwierdza to zresztą
starsze dziecko, krzycząc „Ginę marzeń zdradą!” (Słowacki 1959: 271, w.
223). Marzenia go zdradziły, czyli podróż okazała się zupełnie inna, zawiodła
młodzieńca, tak bardzo że postanowił odebrać sobie życie. Wcześniej jednak
wpisuje się do imiennika swojego przyjaciela z wierszem, który wydaje się
dość osobliwy.
Po długich latach, gdy wiek sił ukróci,
Gdy będziesz myślą w złotej przeszłości się stawił,
Wspomnij na przyjaciela, który cię zostawił,
Jak przeszłość zniknął, jak przeszłość nie wróci (Słowacki 1959: 223, w. 278-281).

Dwóch romantyków, wiele podróży

Starsze dziecko (czyli Spitznagel, który jest autorem wiersza, jeżeli wierzyć Słowackiemu) jakby przewidywało sytuację opisaną w całym poemacie.
Powstała tym samym intrygująca gatunkowo kompozycja szkatułkowa. Wiersz
wpisany został w poemat, który mówi o tym, że ten utwór powstanie dzięki
wspomnieniom przeszłości, snutymi w przyszłości. I rzeczywiście tak się stało,
zarówno w rzeczywistości, jak i w poemacie, o czym dowiadujemy się dzięki
wpisom w dzienniku poety oraz z początku analizowanego dzieła.
W tym miejscu można dopowiedzieć wypadki, odwołując się do faktów
spoza utworu, które się w nim pojawiają za sprawą listu wyciągniętego przez
młodsze dziecko z kieszeni, w jakże romantycznej scenerii – noc, księżyk, dębowa
ulica, klasztor. Spitznagel udał się bowiem w ostatnią realną podróż, do domu
przyjaciół w Snowiu, podobno przed wyjazdem służbowym, żeby się pożegnać.
Niemniej tam zakończyła się jego podróż – zarówno realna, jak i duchowa, po
zabawie z przyjaciółmi miał się bowiem zastrzelić, rzekomo ponoć strzelił sobie
w serce – wersja z pamiętnika Słowackiego, zdaje się, że zapoczątkowana przez
jego matkę, która próbowała stworzyć legendę polskiego Wertera4. Spitznagel
musiał więc odbyć podróż do wnętrza siebie, która tak go przeraziła, że podjął
ostateczny krok. Według Piwińskiej nie jest to jednak bezsensowna śmierć kontra
niemożności działania. To wyraz buntu przeciw światu, który okazał się innym,
nie takim, jakim powinien być; młodzieńca zawiodły marzenia, tak jak wykrzyknął w poemacie – zginął marzeń zdradą. Jego przyjaciel natomiast pozostaje
i tworzy legendę, bo chociaż rzuca się w świat ciemny, to nie naśladuje swojego
przyjaciela. Bo to nie jego rola, gest romantyczny, jakim jest samobójstwo, został
już wykonany, pora na drugi – spisanie historii, to zadanie dla przyjaciela. Niemniej to moment przełomowy dla młodszego z dzieci, już pewnie młodzieńca.
Nie można pozostać w rodzinnym domu i udawać, że nic się nie zmieniło.
Opuszcza idylliczną krainę swojej młodości, której po śmierci przyjaciela już nie
ma. Piwińska podsumowała ten wyjazd z domu w następujący, trafny, sposób:
Z kraju młodości bywało się „wygnanym” za jakąś winę, za sobą zostawiało mogiły
i ruiny. Samemu też się wyjeżdżało zrujnowanym „zabitym na sercu”, pełnym
grzechu oraz świadomości. René, Werter, IV część Dziadów, Godzina myśli zaczynają dzieje młodości od katastrofy. Dom rodzinny został sprzedany, zamieniony

4

O tym, że to Salomea Bécu niejako tworzy legendę samobójstwa z miłości, można przeczytać na przykład u Burkota (2008: 42-44).
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w karczmę i splądrowany przez złodziei. Przyjaciel się zastrzelił, kochanka wyszła
za mąż. Powódź zalała lasy i łąki, lud okazał się zdolny do zbrodni. Wszystko się
zmieniło (Piwińska 2005: 62).

Jest to rite de passage dla, można założyć, samego Słowackiego. Jak głosi
poemat „powieść nieskończona”, bo opowiada ją podmiot twórczy, utożsamiany z pisarzem, z perspektywy już dorosłego człowieka. Jak zauważa Marek
Troszyński (nota bene edytor najnowszego wydania dzienników Słowackiego):
Słowacki pisząc o sobie w wieku dwudziestu dwu lat „nie byłem zawsze taki, jaki
jestem”, ukuł formułę, którą mógł powtarzać wiele razy w różnych momentach
życia. Nie zatracając oryginalnych, indywidualnych cech, zmieniał się – zmiany te
sam niekiedy prowokował, obserwował i analizował (Troszyński 2019: 27).

Na pewno jednym z takim kształtujących momentów jest śmierć Spitznagla, którą po latach poetycko wplata w poemat w założeniu autobiograficzny.
Również urwanie tego utworu w odpowiednim momencie i odpowiednimi
słowami jest symboliczne. „Jedno z dzieci kona” (Słowacki 1959: 225,
w. 343) – jeszcze nie umarło, bo w romantyzmie, jak pisała Piwińska, chodzi
o skończenie w odpowiednim momencie5; nawet jeżeli wiemy, że ono nie żyje,
to ta subtelna językowa różnica tworzy przemyślany styl opowieści. Również
Treugutt zauważa ten zabieg u Słowackiego:
Fabuła jest szkicowana w Godzinie myśli aluzjami do sytuacji, nie ich opisaniem,
mamy tu tak charakterystyczne dla gatunku „luki”, niedomówienia. Najjaskrawszym jest zakończenie, „powieść nie skończona…” Słowacki celowo zawiesza akcję
w punkcie zwrotnym […]; efekt niedomówienia ma wagę ideową, osłabia w pewien
sposób definitywne, gwałtowne twierdzenie o raz na zawsze gotowym stosunku
bohatera do życia (Treugutt 1959: 104).

Jest to więc ciekawa podróż, już z perspektywy czasu, doświadczeń, dojrzewania, do jednego z momentów przełomowych, kształtujących poetę. Stamtąd
pochodzi, to przez te wydarzenia jest tym, kim jest dzisiaj, taką podróż przebył.

5

O tym, że w romantyzmie należało opowieść urwać na momencie dającym nadzieję,
mimo że w oczywisty sposób złudną, pisała Piwińska (2005: 48-49).

Dwóch romantyków, wiele podróży

Podsumowanie
Na zakończenie warto postawić pytanie o romantyków i ich podróże. Wydaje
się, że cel podróży nie jest zawsze najważniejszy, w końcu mówimy o romantyzmie, który nie lubi prostych opowieści z początkiem i końcem. Sama droga,
którą przebywają bohaterowie zdaje się esencją ich wędrówek. W wypadku
Godziny myśli również istotne okazuje się inne pytanie – skąd wraca bohater?
Nie tylko rzeczywiście, ale przede wszystkim – psychicznie. Gdzie zawędrowały umysły dwójki bohaterów, że tak zmieniły dzieci pełne nadziei, głodne
wyzwań? Jedno się zabiło, a drugie pisze ponury poemat.
Wraz z podróżującymi bohaterami, z autorem mogą podróżować czytelnicy, bo to, co stworzył Słowacki w Godzinie myśli, mogłoby być jednym ze
schematów romantycznego życia. Najpierw ponura okolica, nocne spacery przy
księżycu, ucieczki do lasu, nieszczęśliwa miłość, wielkie postaci przeznaczone
do wielkich czynów, świat, który je zdradza, samobójstwo i przeżycie, żeby
opowiadać historię przyjaciela. Podróż w 345 wersach przez karty romantyzmu, co charakterystyczne – nie polskie, patriotyczne, słowiańskie, ale ogólnoromantyczne. I wypełnienie idei epoki – życie romantyzmem, literaturą, która
odzwierciedla burzliwe życie prawdziwego romantyka. Czytelnicza przygoda
w epoce romantyzmu.
Podróże, które omówiłam, są różnorodne – w prawdziwe krainy wschodu,
lub też metaforyczne krainy samych siebie. Inną podróżą jest ta odbywana
przez podmiot twórczy – wraca on do lat i miejsc dzieciństwa, do czasów, które
go ukształtowały, zmieniły. Odtwarza przeszłość w teraźniejszości. Co zresztą
zapowiedział przyjaciel w wierszu pożegnalnym. Niemniej jest to bardzo popularna droga wędrówki romantyka; przebyli ją bohaterowie Mickiewicza, Chateaubrianda, Byrona, Goethego. Teoretycznie więc wiemy, dokąd podróżują.
Natomiast pytanie, skąd wracają, czy w ogóle wracają. Starsze dziecko wróciło
ze wschodu, gdzie coś tak ważnego się wydarzyło, że ten młodzieniec postanowił skończyć ze swoim życiem. Wiemy też, że skoro są to wspomnienia podmiotu twórczego, to właśnie stamtąd on wraca albo raczej – stamtąd pochodzi,
z krainy z Górą Bony, z czasów, w których stracił przyjaciela. Pytanie więc, czy
wrócił ze świata ciemnego, w który się rzucił, a może to jest właśnie ten świat,
który opisuje na początku. Powieść nieskończona, a więc podróż nadal trwa,
nie dostaniemy więc, jakże romantycznie, odpowiedzi na te pytania.
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Kształtowanie się sandomierskiego rynku prasowego
w latach 1829-1939
JOANNA MIKOSZ
Uniwersytet Łódzki

O Sandomierzu! starcze siwobrody,
Coś siadł na wzgórzu na straży pamiątek
I cicho patrząc na wiślane wody
Snujesz pajęczy twoich wspomnień wątek
Starcze czcigodny! ja twój wychowanek
Pod twoje stopy rzucam rymów wianek.
Jam w twoich murach przepędził dni tyle
Teraz i dawniej na studenckiej ławie
Może i tutaj odpocznę w mogile
Jakąż pamiątkę po sobie zostawię?
Na coś większego nie stało zdolności
Chociaż nie braknie sercu na miłość…”.
(Apolinary Knothe 1990)

Działania podjęte podczas I wojny światowej nie poczyniły w Sandomierzu
niemalże żadnych strat:
Nieznaczne uszkodzenia przy kościele św. Pawła i Bramie Opatowskiej dawały się
niewielkim wysiłkiem naprawić. Ale też i nie przysporzyła wojna miastu nic. […]
Miał jednak Sandomierz swe ambicje i mimo całej biedy zdobywał się w czasie
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odrodzonej Polski na pewne inwestycje. Zarząd Miejski, jak i społeczeństwo największy wkład włożyło w rozwój szkolnictwa. Pod tym względem Sandomierz przeżywał swój renesans (Pietraszewski 1938: 62).

Królewskie Miasto w okresie dwudziestolecie międzywojennego było
prężnie działającym ośrodkiem kulturalnym. Na taki stan rzeczy miały wpływ
liczne organizacje, kluby, towarzystwa, komitety i stowarzyszenia, które powstały
zarówno w okresie zaborów, jak i w latach dwudziestych i trzydziestych. Wśród
nich można wyróżnić: powołane do życia w 1921 roku Muzeum Ziemi Sandomierskiej, założony w 1919 roku zespół teatralny przy oddziale PTK, ponadto
działające w międzywojniu zespół Reduta, amatorski teatr żydowski przy Towarzystwie Kursów Wieczornych, kina Czary i Polonia, oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Sandomierzu czy funkcjonujący w Sandomierzu
w latach 1924-1926 Sandomierski Uniwersytet Regionalny.
Pierwsze sandomierskie czasopisma powstały w połowie dziewiętnastego
wieku. Ich twórcami była – ciesząca się autorytetem i szacunkiem – sandomierska
inteligencja, między innymi: nauczyciele szkół, lekarze i aktywiści społeczni. To właśnie ona miała największą świadomość, jak istotne było rozbudzanie zainteresowań
mieszkańców historią Sandomierza, a także intelektualnymi wytworami jego działalności. Do tego grona należy zaliczyć też duchownych. Kościół w Sandomierzu: „był
przez całe wieki głównym mecenasem nauki i kultury, której głównymi centrami
były kolegiata, kościoły parafialne, klasztory: dominikanów, jezuitów i benedyktynek” (Kotowski 1995: 150). Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku
otworzyło nowy etap w kształtowaniu się życia religijnego w mieście i umożliwiło
swobodny rozwój działalności duszpasterskiej i społecznej duchownych.

Cel badawczy
Zadaniem badawczym, jakie sobie postawiono było zaprezentowanie periodyków publikowanych na rynku prasowym w Sandomierzu w latach 1829119392. Ramy czasowe analizy objęły sto dziesięć lat. Należy podkreślić, że dotąd

1

W 1829 roku pojawiło się w Sandomierzu pierwsze czasopismo. Nosiło ono tytuł
„Pamiętnik Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey”.

2

Czyli do wybuchu II wojny światowej.
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wskazany okres ukazywania się prasy w Królewskim Mieście, nie był przedmiotem refleksji naukowej, której wyniki zaprezentowano w książkach lub artykułach. Wśród publikacji, które omawiały sandomierskie czasopiśmiennictwo, ale
obejmowały węższe ramy czasowe, znalazły się: Działalność towarzystw kulturalno-oświatowych w Sandomierzu w okresie międzywojennym Zdzisławy Świder
(1980), Z dziejów czasopiśmiennictwa sandomierskiego do 1918 roku Karoliny
Wardy (1988) oraz Życie i działalność wydawniczo-księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 1892-1957 Karoliny Gajek (2012).
Wśród publikacji o charakterze popularnonaukowym można wskazać
teksty Piotra Sławińskiego: Collegium Gostomianum. Szkolnictwo średnie
w Sandomierzu w latach 1915-1944 (2007), Z dziejów prasy Sandomierza „Ziemia Sandomierska” 1920 (2019), a także Z dziejów prasy Sandomierza (2019).
Najważniejszym źródłem dla autorki niniejszego rozdziału była analiza
treści czasopism. Badaniu poddano wszystkie magazyny wychodzące w latach
1829-1939 w Sandomierzu. Wśród nich można wskazać dwadzieścia dwa
periodyki. Należy podkreślić, że w tamtym okresie w Królewskim Mieście nie
ukazywał się żaden dziennik.
Podczas przeprowadzenia kwerendy skorzystano ze zbiorów Biblioteki
Publicznej w Sandomierzu przy ul. Parkowej 1, zdigitalizowanych zbiorów
internetowych POLONA oraz serwisu tematycznego FBC, czyli katalogu
zbioru czasopism polskich instytucji kultury i nauki. Wśród zasobów wskazanych bibliotek nie znaleziono egzemplarzy następujących czasopism: „Niwa
Sandomierska. Tygodnik dla wszystkich poświęcony życiu i pracom społecznym Ziemi Sandomierskiej”, „Razem Młodzi Przyjaciele”, „Nasze Drogi”,
„Kalendarz Diecezji Sandomierskiej” i „Nasze”.
Punktem wyjścia dla poniższych rozważań stały się również następujące publikacje: Sandomierz Piotra Burcharda (1973), Życie i działalność
wydawniczo-księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 18921957 Karoliny Gajek (2012), Sandomierz między wojnami Roberta Kotowskiego (1998), Druki sandomierskie przechowywane w Bibliotece Seminarium
Duchownego w Sandomierzu Jolanty Mazur-Pietrzyk (1995), Prasa katolicka
wydawana w diecezji sandomierskiej w latach 1908-1992, Bogdana Stanaszka
(2006), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje
metodologiczne Karoliny Szczepaniak (2012), Działalność towarzystw kulturalno-oświatowych w Sandomierzu w okresie międzywojennym Zdzisławy Świdry
(1980) oraz Z dziejów czasopiśmiennictwa sandomierskiego do 1918 roku
Karola Wardy (1988).
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Fundamentalną metodą zastosowaną podczas opisu i charakterystyki
periodyków jest analiza ich zawartości. Wykorzystano tu: „technikę badawczą służącą obiektywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej
zawartości komunikatów” (Lisowska-Magdziarz 2004: 13). Należy dodać, że
analizie treści, jako metodzie badawczej, przypisuje się ilościowy charakter.
Polega ona wówczas na zliczaniu określonych, występujących w badanym
materiale elementów lub cech przekazu oraz pomiarze ich nasilenia, bądź też
porównywaniu tekstów z pewnym wzorem, a w konsekwencji wyprowadzaniu
wniosków na podstawie uchwyconych liczbowo zależności, prawidłowości czy
tendencji (Szczepaniak 2012: 85).
Wśród metod i technik badawczych, jakimi posiłkowano się podczas
pisania poniższego tekstu jest też metoda historyczna – której zawdzięczamy
przede wszystkim możliwość porządkowania chronologicznego i tematycznego
prasy, osadzenie analizy jej działalności i określenie statusu w konkretnych
okolicznościach historycznych i towarzyszących im uwarunkowaniach społecznych, politycznych, ustrojowych, ekonomicznych i kulturalnych. Kolejną
wykorzystaną techniką jest metoda instytucjonalna, która umożliwia badanie
prasy lokalnej z perspektywy jej fundamentów prawnych oraz postrzeganie jej
działalności w kategoriach pewnego typu instytucji lokalnego komunikowania
społecznego. Fundamentalną metodą zastosowaną podczas opisu i charakterystyki sandomierskiej prasy jest analiza jej zawartości, co nie sprowadza się
tylko do identyfikacji tematyki, metody oraz formy przekazu, ale jest znacznie
szersza i obejmuje m.in. związki przekazu z formą, ekonomią, motywacjami
o charakterze polityczno-światopoglądowymi (obyczaje, religia itp.).
Prasa ukazująca się w Sandomierzu w latach 1829-1939 wychodziła
w języku polskim. W poniższym tekście dokonano jej podziału na dwie grupy:
pisma społeczne i religijne.

Czasopisma społeczne
Pierwszymi czasopismami sandomierskimi o charakterze świeckim były:
„Pamiętnik Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey”
oraz „Głos Ziemi Sandomierskiej”. Wydawane one były poza Królewskim
Miastem. „Pamiętnik Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze
oyczystey” ukazywał się w Warszawie „za pozwoleniem Cenzury Rządowej”
(„Pamiętnik Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey”
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(1829). Tom I składający się z poszytów I, II, III, IV był drukowany w Drukarni
Księży Pijarów w 1829 roku, tom II złożony został zaś z poszytami V, VI, VII
i VIII i pochodzi z 1830 roku („Pamiętnik Sandomierski. Pismo poświęcone
dzieiom i literaturze oyczystey”; 1829). Inicjatorem wydawania periodyku był
Gustaw Małachowski, a Tomasz Ujazdowski realizatorem tego przedsięwzięcia
(Andrzej Patkowski 1931: 213-227). Warto też dodać, że w piśmie zamieszczano ryciny (akwaforta i miedzioryty). Periodyk oprawiony był w skórę ze
złoceniami („Pamiętnik Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze
oyczystey”; 1829a). Wśród tekstów możemy wskazać artykuły odnoszące się
do życia religijnego, na przykład: Życie i pisma Feliksa Jabłońskiego Zakonu
Braci mniejszych Św. Franciszka lub historii Polski, na przykład: Korespondencye
Jana Kazimierza z Kopotynu (Jan Kazimierz Jezuita Nowicjusz 1829a: 1) lub
Herby Rycerstwa Polskiego (Jan Kazimierz Jezuita Nowicjusz 1829a: 1).
„Głos Ziemi Sandomierskiej” był dwutygodnikiem poświęconym
sprawom gospodarczym, społecznym i kulturalnym Ziemi Sandomierskiej.
Pismo wychodziło pierwszego i piętnastego każdego miesiąca, a jego cena
wynosiła dwadzieścia groszy polskich. W artykule wstępnym redakcja określiła
swoje założenia:
Odzywamy się do czytelników za kordonem Polaków mieszkających w tej
części ziemi sandomierskiej, która należy do Państwa rosyjskiego i ciągnie się
z drugiej strony Wisły aż hen po Bug i Pilicę, w tym celu, aby im wytłómaczyć,
żeśmy nie tylko dla pięknej nazwy pismo nasze ochrzcili
„Głosem Ziemi Sandomierskiej”. [….] Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców nadgranicznych w Galicyi i do tych czytelników za kordonem, którzy już nasz
„Głos” otrzymują, ażeby zechcieli nas w tem naszem przedsięwzięciu wspomagać,
niech „Głos Ziemi Sandomierskiej” stanie się rzeczywiście organem tej starej polskiej
dzielnicy” (Redakcja „Głos Ziemi Sandomierskiej” 1901: 1).

Czasopismo od czerwca 1901 roku zaczęło ukazywać się w Tarnobrzegu.
Chociaż początkowo drukowano je w Drukarni Narodowej w Krakowie,
następnie w Drukarni Związkowej w Krakowie, później w drukarni Wincentego Skrzyniarza w Tarnobrzegu (Gajek 2012: 53). Redaktorem periodyku był
Wojciech Wiącek – zwolennik endecji w Galicji. Do grona jego współpracowników należeli: Antoni Surowiecki (działacz endecki), Stanisław Kozicki, Julian
Słomka (pamiętnikarz) oraz Stanisław Rymar (redaktor „Ojczyzny” – pismo,
które stanowiło kontynuację „Głosu Ziemi Sandomierskiej” Warda 1988: 41).
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Głównym założeniem redakcji było dostarczanie czytelnikom wiadomości lokalnych. Jak zaznacza Karolina Gajek: „Wiącek zarzekał się, iż gazeta
nie będzie organem żadnego stronnicowa oraz nie będą w niej umieszczane
artykuły, których tematem będzie szerzenie nienawiści między warstwami
społecznymi. Jednak po jakimś czasie, pismo dostało się pod wpływy
endeckie. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że rozchodziło się legalnie w powiatach tarnowskim, tarnobrzeskim (zabór austriacki), natomiast
nielegalnie w Sandomierzu. Właśnie z tego powodu zaliczane jest do pism
sandomierskich” (Gajek 2012: 55) .
„Głos Ziemi Sandomierskiej” był dwuszpaltowy, liczył cztery strony
(rzadziej sześć stron). Wśród stałych rubryk można wskazać: Listy do Redakcyi,
Z ziem Polskich, Ze świata, Kronika miejscowa („Głos Ziemi Sandomierskiej”
1901). Poruszana na łamach pisma tematyka dotyczyła spraw społecznych,
gospodarczych, historii i polityki. Wśród publikacji można wskazać artykuły
dotyczące życia mieszkańców powiatu sandomierskiego, na przykład: Straż
w Baranowie, historii Polski: Sprawa języka polskiego, kwestii politycznych:
Z ziem Polskich, zjawisk atmosferycznych: Burza, czy życia kulturalnego:
Wystawa Towarzystw Kółek rolniczych lub Towarzystwo muzyczno-dramatyczne
w Tarnobrzegu. W magazynie drukowano też poezję, na przykład wiersz pod
tytułem: Do Polski Zenona Stasiuka („Głos Ziemi Sandomierskiej” 1901: 1).
Na dwóch ostatnich stronach w „Kronice miejscowej” zamieszczano natomiast ogłoszenia i reklamy.
W 1902 roku nastąpiły zmiany w przedsiębiorstwie oraz w cyklu
wydawniczym. Od stycznia do marca 1902 roku pismo ukazywało się jako
tygodnik, ale później powróciło do statusu dwutygodnika. Przeobrażenia
nastąpiły też w zawartości. Redakcja coraz więcej miejsca zaczęła poświęcać
ruchowi ludowemu w Galicji oraz sytuacji Polaków w dwóch pozostałych
zaborach.
Ostatni numer periodyku ukazał się 10 grudnia 1902 roku. Przyczyną
likwidacji pisma, jak podkreśla Karol Warda były „prawdopodobnie względy
finansowe i polityczne” (Warda 1988: 267-265).
Kolejnym czasopismem ukazującym się w Królewskim Mieście był
„Sandomierzanin”. Jego początki sięgają 1912 roku. Egzemplarz kosztował
pięć kopiejek, a roczny abonament wynosił dwa ruble osiemdziesiąt kopiejek
(Gajek 2012: 57). Bodźcem do założenia pisma była wystawa rolniczo-przemysłowa, która zorganizowana została przez związek chrześcijański „Tkacz”
w Kamienicy Polskiej w Staszowie:
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Jestem sobie młodym Sandomierzaninem,
Nie zdobyłem sławy dotąd żadnym czynem,
Lecz skorom już ujrzał ten Boży świat miły,
Nabrałem otuchy poczułem siły.
Jako obywatel sandomierskiej ziemi
Zaczynam pracować z rodakami swemi
Na rozległej niwie odłogiem leżącej,
Bez rosy i światła ospale drzemiącej.
Więc gdy wieść mnie doszła w jakowejść rozmowie
O wielkiej wystawie otwartej w Staszowie –
Spiesznie pojechałem, na nic nie zważając
Chociażby mi przebiegł w poprzek drogi zając (Kolembasa 1912: 7).

Wyroby zaprezentowane na ekspozycji, jak poinformowała redakcja:
„trwałością i gustem przewyższają tak zwane płócienka fabryczne, a i wśród ręcznych produktów tego rodzaju bardzo dodatnio się wyróżniają” (J.T. 1912: 1).
W skład komitetu organizacyjnego weszli: Władysław Rogóyski
(wydawca), Stanisław Fitaszewski (redaktor), Maria Skorupska, ksiądz Józef
Rokoszny, Higina Kamiński, Juliusz Targowski, Feliks Świerzyński, ksiądz Jan
Gajkowski, ksiądz Stanisław Krajewski oraz Maksymilian Skotnicki (Warda
1988: 34). Ośmiostronicowy3 numer okazowy pojawił się 22 sierpnia 1912
roku i nosił tytuł: „Sandomierzanin. Gazeta tygodniowa poświęcona sprawom Ziemi Sandomierskiej”. Pismo ukazywało się zazwyczaj raz w tygodniu
w nakładzie trzysta, czterysta egzemplarzy (Gajek 2012: 55-56) i w formacie trzydzieści cztery na dwadzieścia cztery centymetry. Jak podaje Karolina
Gajek: „Pierwsze trzy numery pisma wydano na próbę w celu sprawdzenia
jak wśród mieszkańców Sandomierza i okolic przyjmie się pismo regionalne”
(Gajek 2012: 55-56). Pierwszy numer periodyku pojawił się w październiku
1912 roku.
Wśród założeń redakcyjnych, oprócz dewizy zamieszczonej pod tytułem
pisma Jednością silni znalazły się:

3

Zachowało się tylko pięć stron pierwszego numeru „Sandomierzanina” – 1, 2, 3, 4, 7.
Gajek podaje, że pismo miało osiem stron (Gajek 2012: 57).
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Przeświadczeni głęboko o potrzebie organu, zadaniem którego byłoby rozważenie i pilnowanie spraw miejscowych: społecznych i ekonomicznych – rozpoczynamy wydawanie gazety pod nazwą „Sandomierzanin”.
Przeznaczony dla szerokiego koła czytelników w obrębie Ziemi Sandomierskiej, ma on służyć wszystkim jej mieszkańcom, i tym, którzy polską ziemię orzą,
i tym, którzy w polskich miastach pracują.
Podawać będzie artykuły religijne, naukowe, społeczne, ekonomiczne, opisy
krajoznawcze, historyczne, wiadomości z działu rolnictwa, ogrodnictwa, rzemiosł,
korespondencye, słowem wszystko, co budzi ciekawość człowieka współczesnego.
A pod hasłem wiary i miłości ojczyzny dążyć będzie do zespolenia wszystkich – dla dobra i pożytku wszystkich.
Pomni słów wielkiego myśliciela: „Gdzie jeden cierpi, tam nie może być
dobrze wszystkim” – pójdziemy razem, ręka w rękę, szukać leków na rozliczne
cierpienie i potrzeby nasze.
Duchowe i materyalne.
Taką „jednością silni” damy tej gazecie niezbędne warunki bytu i rozwoju:
dzielnego ducha, szerokie pole działania, zrzeszeniem silną organizacyę. W imię
Boże!” (Redakcja „Sandomierzanin. Gazeta tygodniowa poświęcona sprawom
Ziemi Sandomierskiej” 1912: 1-2).

Redakcja poinformowała, że na łamach czasopisma będą poruszane też
kwestie związane z polityką:
„Sandomierzanin”, jak to z zapowiedzi jego widać, będzie zajmował, obok wielu
innych spraw, i polityką. Cóż ten wyraz <<polityka>> znaczy, gdyż wielu go często
słyszy, a nie wszyscy rozumieją? <<Polityka>> to sztuka czyli umiejętność rządzenia państwem, narodami, a „polityk” to taki człowiek, który się sprawami rządów
państwa i narodów zajmuje” (Rogóyski 1912: 1, 2).

Numer okazowy „Sandomierzanina” nie zawierał ilustracji. Kolumny
podzielone były na dwie szpalty z zachowaniem prawa symetrii. Na pierwszej stronie przedstawiono założenia redakcyjne (Redakcja 1912: 1), które
kontynuowane były na kolejnej stronie w rubryce „O polityce” (Redakcja.
„Sandomierzanin. Gazeta tygodniowa poświęcona sprawom Ziemi Sandomierskiej” 1912: 1, 2). Ponadto druga strona zawierała wiersze: Kocham cię,
ziemio I. M. Ziemkiewicza (Ziemkiewicz 1912: 2) i księdza Apolinarego
Knothe z Niekrasowa o zarazie, która nawiedziła w 1900 roku Sandomierz
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oraz Staszów. Na trzeciej stronie periodyku zamieszono dział Kronika miejska
informujący na przykład o trudnych zjawiskach atmosferycznych w mieście –
Śnieg [brak autora 1912: 3], grupach turystów zwiedzających Królewskie
Miasto – Wycieczka [brak autora 1912: 3] czy o pobycie leczniczym w Busku
sandomierskich dzieci – Powrót [brak autora 1912: 3). Kolejna strona prezentowała rubrykę Z miasta. Opublikowano tu informacje dotyczące wydarzeń
w Sandomierzu, na przykład.: Uroczystość strażacka, Instalacya lub Prawybory
[brak autora 1912: 1].
Na ostatniej stronie wydrukowano artykuł poradnikowy Kiszonki
z potrawów i zielonej paszy [brak autora 1912: 7], wiersz „Sandomierzanin”
na wystawie (Kalembasa 1912: 1) oraz rubrykę Wiadomości handlowe [brak
autora1912: 7].
Idee, które przyświecały redakcji zostały również odzwierciedlone w słowach redaktora naczelnego w numerze pierwszym z 1913 roku:
Sandomierz zasługuje ze wszech miar na to, aby został środowiskiem ruchu kulturalnego i ekonomicznego. Ma wielką przeszłość dziejową: był stolicą udzielnego
księstwa, następnie obszernego województwa… obecnie nosi godność stolicy
biskupiej. Miał szkoły jezuickie, drukarnię wydawniczą, chlubi się szeregiem ludzi
znakomitych i uczonych, którzy w nim przebywali: Kadłubek, Odrowąże, Długosz,
Oleśnicki, królowie, książęta, Marcin z Sandomierza, uczony zakonnik, znany był
w Europie. Kwitł tu handel, osłaniany opieką monarchów i położeniem miasta na
odwiecznym trakcie handlowym z Europy na wschód, miasto słynęło zamożnością,
obyczajowością mieszkańców, a zabytki jego kultury poznajemy i podziwiamy.
Jeżeli w zmiennej losów kolei Sandomierz zubożał i podupadł – obowiązkiem jego
mieszkańców jest dźwigać go, zdobić, świetną przyszłość wskrzeszać. Gazeta więc
jako czynnik ruchu umysłowego i ekonomicznego zupełnie jest na dobie w Sandomierzu (Rogóyski 1913: 2-4).

Jak podkreśla Gajek: „Kierunek ideowy pisma był dosyć jednoznaczny,
ale wyrażał raczej poglądy liberalne. Artykuły utrzymane były w spokojnym
tonie, a postulaty polityczne były opisywane bardzo rozważnie. Władze
dokonały konfiskaty tylko dwóch numerów czasopisma, z powodu zbyt
śmiałych wypowiedzi politycznych” (Gajek 2012: 56).
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Ostatni numer pisma ukazał się 3 sierpnia 1914 roku4 (Warda 1988: 44).
Jego zamknięcie spowodowane było zbyt rygorystycznymi prawami ówczesnej
cenzury, której jak podkreśla Karol Warda: „nie przestrzeganie wiązało się z karami
pieniężnymi, a nawet więzieniem od dwóch tygodni do roku” (Warda 1988: 44).
Kontynuacją „Sandomierzanina” była „Ziemia Sandomierska”. Pismo
„ukazywało się w latach 1912-1914. Periodyk miał podtytuł „Dwutygodnik
poświęcony sprawom i zobrazowaniu życia miejskiego” i wychodził w każdą
niedzielę po 1 – szym i 15 – tym w dniu miesiąca” (Piotr Sławiński 2019: 13).
Redaktorem naczelnym pisma był Witold Kamocki. Magazyn drukowano
w Drukarni Chrześcijańskiej w Tarnobrzegu i Drukarni Mariana Burzyńskiego
w Sandomierzu. W sumie wydano dziesięć numerów czasopisma. Wśród nich
Piotr Sławiński wskazał: jeden numer podwójny: 1920 (trzeciego maja) –
numer 1; (szesnastego maja) – numer 2; (szóstego czerwca) – numer 3; (dwudziestego czerwca) – numer 4; (czwartego lipca) – numer 5; (osiemnastego
lipca) numer 6; (pierwszego sierpnia) – numer 7; (piętnastego sierpnia) numer
8; (piętnastego września) – numery 9-10; (dziesiątego października) – numer
11 (Sławiński 2019: 13). Każdy numer składał się z osiem stron, brakuje
jednak danych na temat nakładu periodyku. Cena egzemplarza wynosiła trzy
marki, w prenumeracie rocznej – sześćdziesiąt marek, półrocznej – trzydzieści
marek, kwartalnej – piętnaście marek. Tematyka pisma związana była z życiem
Sandomierza i okolic, zabytkami Królewskiego Miasta, zamieszczano w periodyku artykuły okolicznościowe, wiersze i reklamy. Godne uwagi były felietony
w ramach cyklu „Gadu – gadu” Witolda Kamockiego. Była to kontynuacja
rubryki „Sandomierzanina”. Felietony poruszały aktualne sprawy, które były
przedmiotem zainteresowania mieszkańców miasta.
Warto dodać, że pismo pod tym samym tytułem wydawano od 3 maja do
10 października 1920 roku. Jako powód zamknięcia „Ziemi Sandomierskiej”,
podano:
4

Warto dodać, że „Sandomierzanin” został wznowiony w maju 2000 roku. Tytuł czasopisma
był pomysłem Piotra Sławińskiego i nawiązywał do „Sandomierzanina” ukazującego się
w latach 1912-1914. Pismo jest apolityczne i ma charakter społeczno-kulturalny. Tak oto
charakteryzuje je redakcja i określa swój program ideowy: „»Sandomierzanin«, ukazujący
się w latach 1912-1914, ze względu na istniejącą wówczas cenzurę i poruszane na jego
łamach problemy, miał rozliczne kłopoty z rosyjskimi władzami państwowymi. Obecnie
wznawiamy wydawanie tego tytułu w jakże innych warunkach. Przyświeca nam jednak
ten sam cel, który postawili przed sobą nasi poprzednicy. Znajduje się on w prawdzie
zawartej w testamencie ostatniego Jagiellona, króla Zygmunta Augusta: »Zgodą rzeczy
małe rosną, niezgodą wielkie upadają«. Nie chcemy i nie będziemy nikogo uwielbiać

Kształtowanie się sandomierskiego rynku prasowego w latach 1829-1939

„wojna o niepodległość Polski bez względu na przebieg rokowań wymaga pracy
wytężonej w innych dziedzinach, a nawet praca dziennikarska powinna być skierowana przedewszystkiem na użytek walczącego lub gotującego się do boju żołnierza.
W myśl zasad przerzedza się nasz zespół redakcyjny, co podnosi nieodłącznie przy
prowadzeniu pisma prowincjalnego trudności techniczne” (Sławiński 2019: 13).

Kolejnym pismem wydawanym przez Rogóyskiego – ówczesnego redaktora „Sandomierzanina” – była „Niwa Sandomierska. Tygodnik dla wszystkich
poświęcony życiu i pracom społecznym Ziemi Sandomierskiej”5. Pierwszy
numer ukazał się osiemnastego października 1913 roku i poświęcony był setnej
rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Czasopismo całą kompozycją,
układem kolumn oraz formatem przypominało „Sandomierzanina”. Tematyka
periodyku koncentrowała się na tematyce krajowej. Redakcja prezentowała też
wiadomości zagraniczne (Warda 1988: 44).
Kolejnym tytułem wydawanym w Królewskim Mieście od 3 grudnia
1917 roku było czasopismo młodzieżowe pod tytułem. „Spójna”6. Magazyn

ani potępiać. Będziemy się starali, aby nasz Czytelnik dostrzegał za naszym
pośrednictwem zarówno dobre rzeczy, jak również ułomności i wady w otaczającej
nas rzeczywistości. W miarę możliwości postaramy się wskazać środki, które by te
wady usunęły, a ułomności leczyły. Nie mamy aspiracji do konkurowania na rynku
prasowym z jakimkolwiek czasopismem. »Sandomierzanin« – mamy nadzieję – stanie
się pismem, po które dodatkowo będzie się sięgało z potrzeby serca, niezależnie od
upodobań, przyzwyczajeń czy sympatii politycznych. »Jednością silni« to dewiza
twórców tamtego i obecnego »Sandomierzanina«. Dlatego też łamy naszego
pisma otwieramy dla wszystkich, którym nie są obojętne problemy naszego miasta”
(„Sandomierzanin” 2000: 1, 1). Wydawcą „Sandomierzanina” został od 18.01.2013 roku.
Klub Miłośników Sandomierza im. Mariana Polońskiego. Obecnie redakcja periodyku
mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Parkowej 1 w Sandomierzu. W skład
zespołu redakcyjnego wchodzą: Marek Rożek (redaktor naczelny), Artur Juszczak
(redaktor techniczny), Małgorzata Rzeszowiak (sekretarz redakcji), Barbara Rożek,
Henryk Bażant, Aleksandra Pawłowska-Mazur, Andrzej Krzesimowski. Honorowymi
członkami zespołu są: Aleksandra Abram, Marek Bronkowski. Do współpracowników
zalicza się także: Teresę Majewską, Tadeusza Wronę i Ewę Sierokosz, Marcina Kapkę
oraz Roberta Piwko. Należy dodać, że na łamach periodyku publikowane są teksty
wybitnych osobistości związanych z Sandomierzem. Wśród nich obecny redaktor
naczelny wyróżnia między innymi: „Roberta Piwko, starszego specjalistę ds. badań
historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej w Kielcach, zawodowego historyka dr.
Piotra Sławińskiego, sędziego Edwarda Lorysia, ks. dr. Wiesława Wilka i prof. Oświaty
Danutę Paszkowską. (Warda 1988: 44).
5

Numery pisma nie są dostępne w wersji elektronicznej.

6

Brak dostępnych numerów w wersji elektronicznej.
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wychodził w tamtejszym gimnazjum miejskim7, a jego redaktorami byli: Czesław Latawiec, Piotr Suszycki, Karol Lewakowski, Andrzej Szczepański oraz
Wincenty Burek (Gajek 2012: 60). Jak wspomina Latawiec:
Nieco później zostałem zaproszony do redagowania czasopisma „Spójnia”.
Zamieszczałem tam swoje artykuły i różne impresje, część z nich drukowano, część
odrzucano, jak to w życiu bywa. Opublikowałem np. recenzje ze zbioru nowel
Reymonta „Za frontem”. […] Poza artykułem o nowelach Reymonta, wydrukowałem między innymi w „Spójni” opis nocy majowej nad jeziorem w głębi jakiejś
fikcyjnej puszczy, później w dwóch odcinkach przedstawiałem szkolną wycieczkę
do Gór Wysokich. Wypowiadałem się jeszcze i to negatywnie na temat wysyłania uczniów, uczących się języka francuskiego, na roboty sezonowe do Francji.
Projektodawcy chodziło oczywiście o szansę opanowania przez młodzież języka
francuskiego. Dowodziłem, że jeżeliby się czego tam nauczyli, to żargonu, a nie
języka literackiego. Ostatni mój artykuł był związany z zajęciem przez armię polską
Kijowa (Latawiec 1976: 10-12).

Jak informuje Karol Warda: „W styczniu 1917 roku czasopismo zostało
połączone przez Aleksandra Patkowskiego z młodzieżowym kołem historyczno-literackim. Wpłynęło to na poprawę poziomu pisma, poprzez ulepszenie
treści artykułów. Początkowo „Spójna” była dwutygodnikiem, wydawanym
na papierze słabego gatunku. Od numeru czwartego czasopismo drukowano
w drukarni Mariana Burzyńskiego” (Warda 1988: 97). W sumie od 3 grudnia 1916 roku do listopada 1938 roku ukazało się dwadzieścia jeden roczników. Pismo wychodziło regularnie do stycznia 1924 roku. Później z powodu
kłopotów finansowych nastąpiła kilkuletnia przerwa. Od marca 1929 roku
czasopismo zaczęło ukazywać się ponownie. Tym razem winieta magazynu
ozdabiana była rysunkami przedstawiającymi Bramę Opatowską oraz widoki
Sandomierza od strony Wisły (Gajek 2012: 61-62).
Warto też dodać, że słuchacze tamtejszego gimnazjum byli bardzo
aktywni naukowo: „Na spotkaniach, które odbywały się raz w tygodniu,
czytano i komentowano utwory Owidiusza, Wergiliusza, Cezara oraz dyskutowano nad referatami uczestników, na przykład O komediach Plauta czy
7

W 1919 roku prywatne gimnazjum sandomierskie zostało upaństwowione. Przyjęło ono
charakter gimnazjum humanistycznego, więc lekcje języka greckiego zostały skreślone,
o co od szeregu lat na próżno zabiegały najstarsze klasy (Latawiec 1976: 220).
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Terencjusza” (brak autora 1923: 15). Z inicjatywy ucznia Mariana Świerzowicza zostało zaprenumerowane pismo „Filomata”, jego pierwsze egzemplarze
dotarły do gimnazjum w 1929 roku (brak autora 1929: 14): „Czasopismo
redagowane we Lwowie, przeznaczone dla młodzieży klas starszych, przybliżało kulturę antyczną, ale również szeroko pojętą kulturę europejską a polską
w szczególności. Na jego łamach publikowano artykuły naukowo-literackie,
językoznawcze czy etnologiczne” (Chrzelest 2007: 15).
Od 1920 roku ukazywało się pismo samorządowo-społeczne pod tytułem
„Ziemia Sandomierska. Dwutygodnik poświęcony sprawom i zobrazowaniu
życia miejscowego” (Gajek 2012: 58). Redaktorem periodyku był Józef Pietraszewski, wydawcą – sandomierski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego8, a następnie Wydział Powiatowy (Kotowski 1998: 93). Pierwszy numer
pisma pojawił się 1 stycznia 1929 roku, a ostatni – 15 sierpnia 1935 roku.
Tematyka związana była z życiem codziennym mieszkańców Sandomierza,
historią miasta, zabytkami oraz organizacjami społecznymi i kulturalnymi.
Ponadto w magazynie: „nie brakowało też informacji z kraju i ze świata.
Niemalże wszystkie rocznice narodowe znajdowały swój oddźwięk w „Ziemi
Sandomierskiej” (Kotowski 1998: 93). Swoje artykuły publikowali działacze
sandomierskiego życia kulturalnego a wśród nich Roman Koseła, Józef Pietraszewski i Jan Kwiatkowski. Jak podkreśla Zdzisław Świder: „Na największą
uwagę zasługują artykuły Aleksandra Patkowskiego oraz Józefa Pietraszewskiego” (Świder 1980: 60). Aleksander Patkowski9: „był człowiekiem o wielkim
intelekcie, osobą wielce zasłużoną dla Sandomierza, wspaniałym nauczycielem – polonistą, doskonałym krajoznawcą, inicjatorem odczytów z dziedziny
literatury, inicjatorem założenia nauczycielskiej Księgarni Spółdzielczej „Ognisko”, organizatorem Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława
Konarskiego i założycielem teatru w Sandomierzu” (Maria Cybulska 1998:
76). Natomiast Józef Pietraszewski był regionalistą, współtwórcą Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, autorem przewodnika po Sandomierzu pod
tytułem Sandomierz: przewodnik po mieście wydanym w 1938 roku.

8

Celem sandomierskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego było, aby:
„Sandomierz – miasto o bogatej historii, jeden z najcenniejszych w Polsce zespołów
zabytkowej architektury – miał szansę stać się w niepodległej Polsce ośrodkiem
wielkiego ruchu turystycznego” (Burchard 1973: 50).

9

Aleksander Patkowski został zaaresztowany przez gestapo przez gestapo i wywieziony
do Oświęcimia , gdzie zmarł 22 marca 1942 roku (Cybulska 1998: 76).
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Wśród publikacji pojawiających się na łamach magazynu można wskazać artykuły odnoszące się do życia politycznego, na przykład: Mała ustawa
samorządowa (Pietraszewski 1932: 1), kwestii gospodarczych, na przykład:
Zjazd gospodarczy powiatu sandomierskiego (brak autora 1932: 1), życia
miasta – wiadomości były zgrupowane w rubryce Kronika. Z miasta (brak
autora 1932: 1), na przykład: Wznowienie działalności Powiatowego Oddziału
Czerwonego Krzyża lub Podniesienie w hierarchii duchownej ks. kan. Antonii
Wyrzykowskiego (brak autora 1932: 3) i spraw społecznych: Rozwój czytelnictwa w Oddziale Strzelca (brak autora 1932: 1). Ogłoszenia publikowano na
szóstej stronie czasopisma (brak autora 1932: 1).
Jak zaznacza Robert Kotowski: „Pismo nie cieszyło się jednak dużą
popularnością wśród sandomierzan, i w związku z powstałymi z tego powodu
trudnościami finansowymi po kilku latach jego istnienia zakończyło swoją
egzystencję w maju 1935 roku” (Kotowski 1998: 93).
Następcą „Ziemi Sandomierskiej” był ukazujący się w 1938 roku „COP.
Pismo Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Miał on charakter społeczno-gospodarczy, a jego wydawcą była Sandomierska Spółka Wydawnicza Spółdzielnia
z odpowiedzialnością udziałami. Periodyk był dostępny w cenie dziesięć groszy
polskich [brak autora 1938: 1], a od numeru jedenastego – dwadzieścia groszy
polskich: „Obecnie C.O.P. ukazywać się będzie co tydzień z datą niedzielną,
powiększając swoją objętość, nakład i rozmiary. W tym też stosunku podwyższona cena numeru, abonamentu, ogłoszeń” [brak autora 1938: 1]. Pismo
wychodziło dziesiątego i dwudziestego dnia każdego miesiąca [brak autora
1938: 1), a od czwartego numeru trzy razy w miesiącu [brak autora 1938:
1]. W dziesiątym numerze redakcja poinformowała, że: „Zaczęliśmy pismo
bez subsydiów, groszowymi kapitałami. Dziesięć numerów C.O.P. wykazało,
że pismo rozwija się i rozchodzi coraz bardziej. Sprawy obecnie stanęły tak,
że trzeba będzie przejść na tygodnik, a w dalszej przyszłości może wydawać
częściej” (Redakcja 1938: 1).
Twórcami pisma byli Józef Pietraszewski i Roman Koseła. W artykule
wstępnym redakcja zawarła swoje założenia programowe:
[…] W dziele zabezpieczenia Rzeczpospolitej nie powinno nikogo zabraknąć. Z tego
też założenia wychodząc, stajemy do pracy. Zakładamy sobie dla niej granice bardzo
skromne: wiązać rozstrzelone wysiłki tych, którzy na obszarze C.O.P. chcą pracować dla rozwoju tych okolic, jednoczyć je w miarę możliwości, skupiając zarówno
pracowników na polu gospodarczym, jak i duchownym. Zaczynamy od małego,
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wierząc jednak, że to „niewiele”, na jakie nas stać, posłuży reszcie Polski, informując
Ją o tym, czym jesteśmy, czego nam potrzeba, jakie są tu braki, jakie wysiłki muszą
być użyte, żeby C.O.P. mogło w ciężkich dla Ojczyzny chwilach spełniać zadanie,
które mu narzuca położenie i bogactwo (Redakcja 1938: 1).

Na jego łamach poruszano zagadnienia związane z wydarzeniami z regionu
oraz kwestiami związanymi z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego
(Kotowski 1998: 93). Należy dodać, że:
Poeta Roman Koseła i Józef Pietraszewski pomagali ofiarnie Aleksandrowi Patkowskiemu, nauczycielowi miejscowego gimnazjum, wybitnemu znawcy regionalizmu
sandomierskiego, działaczowi kulturalnemu, jednemu z twórców polskiego regionalizmu, prezesowi miejscowego oddziału PTK, aby ożywić turystykę w Sandomierzu.
Program regionalizmu był jednak o wiele szerszy, turystyka stanowiła zaledwie jeden
z elementów (Burchard 1973: 50).

Roman Koseła był:
jedną z większych indywidualności sandomierskiej kultury. Jego liczne artykuły
poruszające problematykę Sandomierza i życia jego mieszkańców i okolic, publikowane były w „Kurierze Warszawskim” na łamach stałej rubryki „List z Sandomierskiego” (na przykład: O książkę polską, Towarzystwo biblioteki im. Jana
Długosza – Inne biblioteki – Dwa prądy wśród czytelników. „Kurier Warszawski”
8 września 1935 r) oraz innych czasopismach jak „Warszawski Dziennik Narodowy” (na przykład: Relikwiarz Sandomierski w świetle nowych badań „Warszawski
Dziennik Narodowy” 29 lutego 1936 r.). Swą twórczość zamieszczał również
w czasopismach literackich wychodzących poza Sandomierzem. (…) Prasa regionalna i artykuły na łamach prasy ponadregionalnej były jedynie częścią literackiej
działalności Romana Koseły i innych wielu sandomierskich autorów. Koseła był
także autorem zbioru legend zatytułowanego „Sandomierka” wydanego w 1937
roku oraz tomu reportażu „Sandomierskie Strony”, opublikowanego w 1939
roku” (Kotowski 1998: 97).

Dążył, aby:
na łamach „COP” stworzyć antologię sandomierskich autorów. Wśród nich miał
znaleźć się Wincenty Burek, który podobnie jak Koseła publikował częściowo
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swą twórczość na łamach czasopism. (…) Następnie myślał Kosełą o Iwaszkiewiczu, Młodożeńcu, Piętaku, Skuzie. Akcjonariusze Spółki Wydawniczej, wydającej
„COP” na redaktora w 1938 roku wybrali jednak Stefana Piotrowskiego w związku
z czym Kosele nie udało się zrealizować swoich zamierzeń związanych ze stworzeniem antologii poezji i prozy sandomierskich twórców literackich na łamach pisma”
(Kotowski 1998: 98).

Wśród publikacji można wskazać dotyczące historii Polski, na przykład:
Granica (Koseła 1938: 3), życia politycznego Sandomierza, na przykład: Wybory
do Rady Miejskiej w Sandomierzu (brak autora 1938: 3), spraw gospodarczych:
Coś się tu powinno zmienić! (A. S. 1938: 4, 1) lub Wielkopolska przychodzi do
nas. Uwagi w związku z wycieczką Wielkopolan do COP (brak autora 1938: 10)
i rolnictwa: Rolnictwo w COP (brak autora 1938: 12).
Trzeba też dodać, że od numeru dwudziestego nastąpiła zmiana
w redagowaniu jedynki pisma. Do dziewiętnastego na pierwszej stronie
publikowano artykuły wstępne, a od dwudziestego zastąpiono je „Treściami
numeru”, czyli wykazem tekstów dziennikarskich zamieszczonych w danym
wydaniu periodyku (brak autora 1938: 20).
W magazynie ukazywały się też fotografie prasowe, na przykład: Najdostojniejszego Gościa Sandomierza. Prezydenta Rzeczpospolitej Prof. Dr. Ignacego
Mościckiego (brak autora 1938: 2).
W 1925 roku wychodziło wydawane w Seminarium Nauczycielskim
w Sandomierzu pismo pod tytułem: „Razem Młodzi Przyjaciele”10. Jego
redaktor naczelną była Jolanta Dźbikowska, zastępcą zaś Wanda Plewińska-Pawlakowa. Jak podkreśla Sławiński: „Główny zakres tematyczny pisma
zawierał: artykuły dotyczące historii Polski, dziejów Sandomierza, na łamach
magazynu zamieszczano także wiersze, wywiady z twórcami, utwory literackie oraz prace profesorów gimnazjum” (Sławiński 2007). Pismo – po ukazaniu się trzech numerów – zostało połączone ze „Spójnią”.
Wśród pism ukazujących się na rynku prasowym w latach 1929-1933
możemy wskazać też miesięcznik „Nasze Drogi”11. Inicjatorem powstania
periodyku był Powszechny Uniwersytet Regionalny im. Stanisława Konarskiego. Treść pisma skupiała się na zagadnieniach regionalno-naukowych.

10

Brak dostępnych numerów w wersji elektronicznej.

11

Numery pisma nie są dostępne w wersji elektronicznej.

Kształtowanie się sandomierskiego rynku prasowego w latach 1829-1939

Jak informuje Gajek: „Czasopismo nie posiadało odpowiednio wysokich
funduszy na rozwój oraz utrzymywanie się. W związku z tym Powszechny
Uniwersytet Regionalny od 1931 roku zaczął wydawać dwumiesięcznik „Sandomierski Ruch Regionalny”, a jego głównym celem było komunikowanie
o postępach w pracy regionalistycznej w Sandomierzu” (Gajek 2012: 57-58).
Magazyn ten był organem Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im.
Stanisława Konarskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Redagował go
Edward Szylko, a druk odbywał się w Drukarni „Nowoczesna”. Na łamach
periodyku pojawiały się rozważania dotyczące historii Sandomierza i okolic,
publikowano zapiski kronikarskie, a także podawano informacje dotyczące
Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. St. Konarskiego (MazurPietrzyk 1995: 508). Jak zauważa Robert Kotowski: „pismo obok informacji
o pracach regionalistów i informacji o ogólnym charakterze zawierało bardzo
cenne informacje bibliograficzne, dotyczące autorów Sandomierszczyzny
i kielecczyzny. Podawana była kompletna bibliografia regionalna, jak również zawartość archiwów” (Kotowski 1998: 95). Magazyn upadł z powodu
problemów finansowych.
Od 1930 do 1931 roku wychodziło też pismo literacko-satyryczne
pod tytułem „Bomba” (Robert Kotowski 1998: 95). Jego twórcą był Wojciech Lipowski, w redagowaniu periodyku uczestniczył też między innymi
Józef Pietraszewski (Kotowski 1998: 95). Na łamach „Bomby” w sposób
humorystyczny prezentowano sytuację gospodarczą kraju. Pismo zawierało
osiem stron i ukazywało się nieregularnie w nakładzie dwieście – czterysta
egzemplarzy. Periodyk drukowany był w „Nowoczesnej”, a dochód ze sprzedaży czasopisma przeznaczano na cele dobroczynne (Kotowski 1998: 95).
„Bomba” wydawana była „bez zezwolenia odpowiednich władz administracyjnych” (brak autora 1931: 8).
Wśród mało znanym szerszemu gronu czytelników są dwa czasopisma
o tym samym tytule „Nasze”. Jak informuje Sławiński: „Historia pierwszego z nich związana była z okresem wznowienia represji antypolskich po
upadku rewolucji 1905-1907 i przekształceniem rosyjskiego czteroklasowego Męskiego Progimnazjum w pełne ośmioklasowe Męskie Gimnazjum.
Uczniowie w 1910 roku założyli nielegalne Koło samokształceniowe. Nosiło
ono nazwę „Nasze”, a jego członkowie nazywali się „Nasi” (Sławiński 2019:
9). Jak dodaje Sławiński: „Było to bardzo wygodne ze względów konspiracyjnych, czemu sprzyjała wieloznaczność wyrazu „nasze” zwłaszcza w języku
rosyjskim” (Sławiński 2019: 9). Pismo przetrwało do końca 1914 roku.
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Zebrania Koła odbywały się w różnych miejscach ze względów bezpieczeństwa w niedziele i święta po mszy świętej12.
Od 1912 roku członkowie Kółka samokształceniowego wydawali czasopismo (pisane ręcznie13) pod tytułem „Nasze”. Ukazało się w sumie dwanaście numerów tego periodyku, żaden z numerów nie zachował się jednak
do naszych czasów. Autorami publikacji byli miedzy innymi Marian Madey,
Stanisław Młodożeniec, Wacław Laskowski, Feliks Sadowski oraz ilustrator –
Witold Doroszewski (Sławiński 2019: 9). Jak podkreśla: „gazetka była jedną
z form samokształcenia i środkiem propagowania idei niepodległości Polski
na terenie szkoły i w zastępach drużyny skautowej”14.

12

Jak zauważa Piotr Sławiński: „Był to czas szczególnie dogodny do tych celów, ponieważ
rosyjscy prawosławni nauczyciele przebywali na Liturgii w cerkwi trwającej dłużej niż
Msze święte Przeznaczone dla młodzieży katolickiej” (Sławiński 2019: 9).

13

Niektóre numery odbijano na hektografie w kilkunastu egzemplarzach (Sławiński 2019: 9).

14

Warto dodać, że numery kolejnego czasopisma „Nasze” pojawiły się od 12.05.1985 roku.
Jak poinformowała redakcja na swoich łamach: „[…] Jesteśmy uczniami tej samej szkoły.
Zafascynowała nas praca tamtej drużyny harcerskiej, pierwszej drużyny w Sandomierzu.
Po przeszło siedemdziesięciu latach nawiązujemy do jej powstania poprzez rozpoczęcie
Kampanii Bohater Drużyny. Wybranym przez nas Bohaterem jest Michał Sokolnicki,
a nasze pismo stanowi próbę kontynuacji tradycji naszych Wielkich Poprzedników”.
Poszczególne numery były pisane jednostronnie na maszynie, a od dziewiątego numeru
dwustronnie. Publikacje ozdabiano rysunkami Dariusza Kicińskiego (część prac była
kolorowana). Dodatkowo ukazały się dwa numery specjalne. Pismo drukowane było
w nakładzie sto-sto pięćdziesiąt egzemplarzy w Małej Poligrafii WOPR Mokoszyn.
Pismo, z wyjątkiem pierwszego numeru, miało nadtytuł „Legion Nadwiślański im. gen.
Sokolnickiego”. Redaktorami naczelnymi byli: Krzysztof Stanek – numery 1-7+dwa numery
specjalne, Bernard Badzioch – numery 8-11 i Anna Wiącek – numery 12-14. W skład
redakcji weszli: Mariusz Jerka, Wojciech Jerka, Dariusz Kiciński, Tomasz Rabęda, Robert
Maziarka, Marzena Kulikowska, Bożena Jopek, Edward Krawczyk, Monika Jesionek,
Joanna Broda, Beata Wojdan, Agnieszka Juda, Anna Szemraj, Marcin Badzioch Periodyk
nie miał zgody cenzury nadruk. W związku z tym od trzeciego numeru zamieszczano na
jego łamach informację, że jest przeznaczone: „Do użytku wewnętrznego”, a wydawcą
była oficjalnie Komenda Hufca ZHP Sandomierz, która mieściła się przy ul. Skopenki 19
w Sandomierzu. Problematyka czasopisma dotyczyła historii skautingu w Sandomierzu,
imprez harcerskich, rajdów i zlotów. Ostatni numer pisma (14) pojawił się 5 października
1989 roku (Sławiński 2019: 9).
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Pisma religijne
W 1818 roku Sandomierz stał się siedzibą władz biskupich. Sprzyjało to rozwijaniu się prasy religijnej. W 1907 roku dzięki księdzu Jan Gajkowskiego15 zostało
wydane pierwsze pismo o tym charakterze. Nosiło ono tytuł „Kronika Dyecezyi
Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym” [brak autora 1909: 1]. Jako miejsce druku wskazano Drukarnię W.
Burzyńskiego w Sandomierzu. Pierwszy zeszyt liczył czterdzieści osiem stron.
Podstawą, która umożliwiła wydawania pisma było zezwolenie z 24 listopada 1905 roku. Dokument zawierał normy prawne, które określały zawartość
magazynu. Periodyk kosztował trzydzieści kopiejek. W prenumeracie rocznej
(z przesyłka lub bez przesyłki) – dwadzieścia kopiejek. Pismo można było prenumerować w Sandomierzu w Redakcyi lub w księgarni W. Chodakowskiej.
Na łamach czasopisma drukowano: rozporządzenia władzy diecezjalnej,
na przykład: Rozporządzenia władzy dyecezyalnej i duchownej, artykuły społeczne, na przykład: Mariawici i potrzeba pracy społecznej ze strony duchowieństwa X. Rokosznego [brak autora 1909: 1], artykuły historyczne, na
przykład: Rzut oka na Cerkiew Rosyjskiej przez X. W. Kosińskiego [brak autora
1909: 38], wiadomości kościelne, Kritika, anonsy bibliograficzne, odpowiedzi
redakcji i ogłoszenia (Gajek 2012: 63).
Pismo, oprócz kwestii religijnych, poruszało też tematykę świecką. Jak
informuje Bogdan Stanaszek:
„Omawiano w periodyku zagadnienia urzędowe16, dotyczące prawidłowości pracy
duszpasterskiej oraz tematykę związaną z przeszłością i teraźniejszością Sandomierza.
Niewątpliwie służył też duchowieństwu jako podstawowy warsztat naukowy” (Stanaszek 2006: 60).

15

Ksiądz Jan Gajkowski, wybitny działacz oświatowo-kulturalny przyczynił się do
uruchomienia i odtworzenia szkolnictwa w Sandomierzu. Było to seminarium
duchowne. Pomysł odbudowy szkolnictwa spotkał się z entuzjazmem społeczeństwa
sandomierskiego. Szkoła miała charakter prywatny aż do skrystalizowania się z czasem
władz państwowych niepodległej już Polski. Nikt wówczas nie miał wątpliwości, że
z zawieruchy wojennej wyłoni się Niepodległa Ojczyzna (Latawiec 1976: 147).

16

W dziale zaś urzędowym były rozporządzenia i zawiadomienia władzy diecezjalnej,
odezwy, personalia, oraz ustawy i rozporządzenie państwowe. W „Kronice” dokumenty
drukowane były czasami w języku łacińskim”.
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W latach trzydziestych dwudziestego wieku „Kronika Diecezji Sandomierskiej” została podzielona na dwa działy: urzędowy (zarządzenia władz
kościelnych i państwowych) i nieurzędowy (teologia, duszpasterstwo, recenzje książek Warda 1988: 97) – traktowany jako dodatek. Wśród publikacji
w dziale nieurzędowym można wskazać artykuły związane z zagadnieniami
czytelnictwa, oświaty, bibliotek kościelnych, spraw misyjnych, filozofią, opisywano sylwetki świętych i błogosławionych Ziemi Sandomierskiej. Poruszano
też sprawy wychowania chrześcijańskiego, katechetycznego, problemy duszpasterskie oraz związane z przeszłością i teraźniejszością diecezji.
Po śmierci księdza Jana Gajkowskiego, od numeru pierwszego (rocznik
dwudziesty trzeci) 1930 r. stanowisko redaktora naczelnego piastował Henryk
Czernik, a po jego śmierci od maja 1919 roku redakcję przejął Wacław Kosiński (Mazur – Pietrzyk 1995: 506). Zmieniono też tytuł pisma na „Miesięcznik
poświęcony sprawom diecezji” (Stanaszek 2006: 57).
W 1929 roku z inicjatywy księdza Stefana Grelewskiego17 powstał
„Kalendarz Diecezji Sandomierskiej”18 oraz „Rocznik Diecezji Sandomierskiej”. Bogdan Stanaszek informuje, że:
„oba wydawnictwa zawierały podobne artykuły, które dotyczyły: przeszłości oraz
współczesności diecezji sandomierskiej, problemów religijnych, szkolnictwa, organizacji społecznych. Jednak brak wystarczających środków finansowych było powodem
szybkiej rezygnacji z wydawania pism (Stanaszek 2006: 60).

„Rocznik Diecezji Sandomierskiej” wychodził nakładem Wydawnictwa
Kalendarzy Parafialnych i Rocznika Diecezji Sandomierskiej. W przedmowie
do numeru redakcja zawarła postulat skierowany do czytelników:
w ubiegłym roku rozpoczęliśmy wydawnictwo „Rocznika Diecezji Sandomierskiej”.
Zadaniem, jakie postawiliśmy wydawnictwu, było określenie obrazów historycznych, opisywanie wszelkich przejawów życia gospodarczego i społecznego ziemi
sandomiersko-radomskiej, objętej granicami diecezji sandomierskiej. Rocznik
poprzedni można było podzielić niejako na dwie części: pierwszą historyczną i drugą
opisującą właśnie życie gospodarcze i społeczne interesujące nas odcinka Polski.

17

Sekretarz generalny Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich (Gajek 2012: 64-65).

18

Brak numerów dostępnych w wersji elektronicznej.
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Wydawnictwo, po jego ukazaniu, zetknęło się z trudnością – natury finansowej
i szybko przekonaliśmy się, że w powyższej formie nie da się kontynuować bez subwencji. Nie licząc na pomoc rządową, czy też samorządów, a z drugiej strony pragnąc
prowadzić nadal przedsięwzięte wydawnictwo, postanowiliśmy zmienić jego układ.
Zachęceni od ręcznem pismem Pasterza Diecezji, zorganizowaliśmy Wydawnictwo
Kalendarzy Parafialnych i Rocznika Diecezji Sandomierskiej. […] Arkusze poświęcone poszczególnem parafjom i kilka arkuszy treści ogólnej, składają się na niniejszy
rocznik. Dzieło, które dajemy obecnie do ręki czytelnika, różni się tędy znacznie
od poprzedniego. Wiele straciło ono jako informator codzienny na naszym terenie,
obecnie bowiem podaje – tylko szkice monograficzne poszczególnych parafiji, omawia ogólne zagadnienia związane z życiem naszej diecezji. Temniemniej, zdanam się,
że wydawnictwo spełni pożyteczną misję poruszając zagadnienia związane z życiem
codziennem naszego terenu i zbierając jego materjal historyczny (Redakcja 1930: 1).

W piśmie można było znaleźć refleksje dotyczące m.in. literatury, na
przykład: Jan Kochanowski w czterechsetlecie urodzin 1530-1930 (Wiśniewski
1930: 1) architektury sakralnej Budownictwo kościelne w parafjach diecezji
sandomierskiej za pierwsze 28 lat dwudziestych – wieku (Kb. 1930: 11-44) i rozważania historyczne, na przykład: Straty kościelne poniesione podczas wojny na
terenie diecezji sandomierskiej [brak autora 1930: 1].
Ksiądz Stefan Grelewski we wrześniu 1930 roku podjął się wydawania
kolejnego miesięcznika – „Prawda Katolicka. Czasopismo poświęcone obronie
wiary katolickiej przed sekciarstwem” (Gajek 2002: 65). W tekście Od Redakcji określono założenia wydawców periodyku:
Z wiarą i pomocą Bożą, poparciem katolickiego duchowieństwa i szerokich katolickich warstw społecznych publikujemy pierwszy numer „Prawdy Katolickiej”.
Zadaniem pisma naszego jest obrona przed sekciarstwem. […] Redakcja „Prawdy
Katolickiej” wydając ten numer prosi o zgłaszanie się znawców błędnowiarstwa na
współpracowników, a ogół duchowieństwa i świeckich katolików o morale i materialne poparcie” („Prawda Katolicka. Czasopismo poświęcone obronie wiary katolickiej przed sekciarstwem” 1930: 1).

Pismo było publikowane na początku przez Wydawnictwo Kalendarzy
Parafialnych i Rocznika Diecezji Sandomierskiej mieszczące się w Radomiu.
Pierwszy numer periodyku miał osiem stron, od drugiego numeru szesnaście
stron. Jego celem było: „powstrzymywanie propagowania Kościoła narodowego.
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Periodyk zawierał artykuły dotyczące dogmatów katolickich, działań innych
Kościołów, sekt, ateizmu” (Gajek 2002: 65). Od września 1931 roku miesięcznik, pomimo że jego redakcja nadal mieściła się w Radomiu, drukowano
w Diecezjalnym Zakładzie Graficzno-Drukarskim w Sandomierzu. Wpływało to
negatywnie na kolportaż pisma. Magazyn upadł w 1938 roku pomimo przeniesienia redakcji periodyku do Sandomierza (Stanaszek 2006: 60-62). W „Prawdzie Katolickiej” można było przeczytać artykuły dotyczące życia religijnego, na
przykład: Napomnienie św. Klemensa dla sekciarzy [brak autora 1930: 1] oraz
Konsekracja Biskupa Sandomierskiego [brak autora 1930: 2], a także sekciarstwa
Kim jest Hodur? Zaszczyty i zemsta – to cel jego życia (Miś 1930: 1, 4) i Obrazek
z wystąpień hodurowców w Świeciechowie (Góral 1930: 1).
Ponadto wśród czasopism religijnych ukazujących się w latach międzywojennych w Sandomierzu można wskazać „Okólnik”. Pismo wychodziło
w latach 1930-1932 (Mazur-Pietrzyk 1995: 507). Był to miesięcznik Związku
Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej. Magazyn drukowano
w Diecezjalnym Zakładzie Graficzno-Drukarskim w Sandomierzu (Mazur-Pietrzyk 1995: 507). Od 1 numeru redaktorem odpowiedzialnym był Jan Ścibor,
a od numeru 9 (1930 r.) Michał Kozioł (Mazur-Pietrzyk 1995: 507). Hasłem
naczelnym redakcji było: „Naczelnym prawem Chrystusowym jest miłość, która
nikomu ani żadnej sprawie nie szkodzi, a nawet ludzi różnych zapatrywań zbliża
i prowadzi do zgody…” („Okólnik. Czasopismo Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomierskiej” 1930b: 1).
Na pierwszej stronie pisma znajdował się Spis rzeczy, czyli spis artykułów danego numeru oraz tekst Chrońmy chrześcijańską rodzinę [brak autora
1930b: 1]. Druga strona stanowiła kontynuację artykułu oraz na jej łamach
opublikowano IV Tydzień Miłosierdzia [brak autora 1930: 1], który przechodził w stronę czwartą. Kolejna strona (do strony szóstej) zawierała Program
„IV Tydzień Miłosierdzia [brak autora 1930b: 1]. Na siódmej i ósmej wydrukowano Zezwolenie władz administracji publicznej [brak autora 1930b: 1]. Na
dziewiątej stronie zamieszczono Zakończenie tygodnia miłosierdzia oraz Z życia
związku diecezjalnego. Ostatnia strona składała się z Ogłoszeń.
Warto dodać, że w 1931 roku zmieniła się szata graficzna pisma. Niegdyś
na pierwszej stronie była nazwa periodyku i artykuł wstępny. Od piątego numeru
na pierwszej stronie pojawiła się grafika przedstawiająca Bramę Opatowską.
W listopadzie 1931 roku powołano do życia „Siewców Prawdy. Tygodnik
poświęcony sprawom religijno-społecznym” (Gajek 2012: 1). Na stronie tytułowej periodyku były widoczne budowle sandomierskie (Brama Opatowska,
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Seminarium duchowne, Katedra), a w centralnej części postać Chrystusa,
który rozrzucał ziarno w łan zaoranej ziemi. Po prawej stronie widniał herb
papieski z tiarą, skrzyżowanymi kluczami i stułą. Redaktorem pisma byli
ksiądz magister Władysław Krawczyk oraz ksiądz Jacek Przygoda. Redakcja
magazynu znajdowała się w seminarium duchownym. W 1931 roku nakład
pisma wyniósł pięćset egzemplarzy, a w 1932 roku – pięć tysięcy egzemplarzy.
Magazyn kosztował piętnaście groszy polskich a roczna prenumerata osiem
złotych polskich. Jak podkreśla Karolina Gajek: „Siewca Prawdy” w latach
1918-1944 swoim profilem przypominał „Przewodnik Katolicki”. Na jego
łamach poruszano sprawy religijne, na przykład: Chrystus jest prawdziwym
Posłańcem Bożym (C. 1931b: 2), historyczne, na przykład: Z dawnych dziejów
Polski [brak autora 1931b: 1]. Ponadto na zawartość periodyku składał się
Kącik rozrywek umysłowych i Żarciki Mniej więcej połowę pisma pochłaniały
teksty dewocyjno-formacyjne. Reszta periodyku posiadała typowy kształt
informatora. Stałe działy występujące w tygodniku to: Z tygodnia na tydzień,
Z kraju i Ze świata czy Wiadomości gospodarczo-zawodowe (Gajek 2012: 66).
W czasopiśmie ukazywały się też liczne dodatki, na przykład: w 1932
roku – „Informacja Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej” lub drukowany
w latach 1933-1935 – „Dodatek Dzieci” (Gajek 2012: 66).
Od 1935 do 1939 roku w Sandomierzu wychodził „Przewodnik Żywego
Różańca”. Magazyn liczył osiem stron. Przeważały w nim artykuły o charakterze dewocyjnym – rozważania tajemnic różańcowych, czy miesięczne intencje
modlitewne (Stanaszek 2006: 68-69). Wśród artykułów można wskazać te
dotyczące życia religijnego: O kościele [brak autora 1935: 1], III Tajemnica
radosna [brak autora 1935: 1], relacji społecznych, na przykład: O upomnieniu
braterskim („Przewodnik Żywego Różańca” 1935: 3 ), Wskazówki św. Jana
Bosko o wychowaniu [brak autora 1935: 1], Ważne pytanie i odpowiedzi [brak
autora 1935: 1], oraz informacje dotyczące wydarzeń spoza Polski zamieszczone w rubryce Wiadomości ze świata [brak autora 1935: 1].

Podsumowanie
Prasa ukazująca się w Sandomierzu w latach 1829-1939 posiada istotną
wartość historyczną i stanowi archiwum wiedzy o ówczesnym życiu mieszkańców Królewskiego Miasta. Czasopiśmiennictwo badanego okresu
charakteryzowało się różnorodnością tematyczną. Możemy wskazać tytuły
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poświęcone historii, literaturze, sprawom społecznym, gospodarczym, architekturze i życiu religijnemu. Zakładano czasopisma dla młodzieży, na przykład: „Spójnia” czy „Nasze”, co miało sprzyjać rozwojowi intelektualnemu
uczniów. Niektóre wydania główne periodyków zyskały też dodatki tematyczne. Jako przykład można podać „Siewców Prawdy”, który wzbogacony
był o „Dodatek Dzieci”. Ponadto wzrastała liczba działów, stałych rubryk,
wśród których występowały charakterystyczne tendencje odzwierciedlające
zmianę zainteresowań czytelników.
Pisma te były apolityczne (wyjątek stanowi „Głos Ziemi Sandomierskiej”,
gdzie widoczne były wpływy endeckie), miały charakter lokalny i dotyczyły
wydarzeń z obszary Sandomierza i okolic. Redakcje wielu czasopism (na przykład: „Głos Ziemi Sandomierskiej”, „Ziemia Sandomierska. Dwutygodnik
poświęcony sprawom zobrazowana życia miejscowego”) nie skupiały się jednak
tylko na tematyce lokalnej, ale publikowały też informacje z kraju i ze świata.
Bez wątpienia szczególne znaczenie w badanym czasie posiadała prasa
religijna. Jak wskazała przeprowadzona kwerenda wydawana była ona przez
instytucje kościele oraz religijne zrzeszenia świeckie. Przedstawiała ona szeroki
wachlarz najróżniejszych typów i poziomów. Nie skupiała się jednak tylko na
kwestiach religijnych, ale też poruszała zagadnienia społeczne i kulturalne.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego zmianom uległa też szata
graficzna pism. Coraz popularniejsza stawała się fotografia prasowa. Początkowo była ona tylko ozdobnikiem magazynów, potem coraz bardziej związano
ją tematycznie z tekstami dziennikarskimi.
Warto też dodać, że artykuły dotyczące Sandomierza lub poświęcone
innej tematyce wychodzące spod piór sandomierskich literatów można było
znaleźć również na łamach pism ogólnopolskich, jak na przykład: „Kuriera
Warszawskiego”, „Warszawskiego Dziennika Narodowego”, „Gazety Polskiej”,
„Czasu”, „ABC”, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (Robert Kotowski
1998: 96). Wśród nich można wyróżnić Romana Kosełę, który w tekstach
poruszał problematykę historii i życia mieszkańców Sandomierza. Ponadto
jak zaznacza Robert Kotowski: „Sandomierz swą obecność zaznaczył również
w radio, gdzie 19 maja 1932 roku w audycji Świat przez Radio swój odczyt
zatytułowany Sandomierskie miał Aleksander Patkowski” (Kotowski 1998: 96).
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Wprowadzenie
Indeksy nazw geograficznych do niektórych tomów korespondencji Henryka
Sienkiewicza liczą ponad tysiąc haseł, z czego niemała ich część bezpośrednio
potwierdza fizyczną obecność pisarza we wskazanych miejscach – od Polski
przez kraje ościenne i dalsze, przez Afrykę aż do Ameryki Północnej. Podobnie trzeba powiedzieć o zawartości indeksów nazwisk, o ludziach, z którymi
się spotkał albo utrzymywał kontakt listowny. Szczawnica jest przykładem
jednym z wielu, ale przecież ważnym jako przestrzenne świadectwo „zetknięcia się z życiem [podkreślenie oryginalne]” (Skwarczyńska 2006: 51) przez
twórcę Humoresek z teki Worszyłły, znanego od lat siedemdziesiątych XIX
wieku korespondenta „Gazety Polskiej”, autora debiutanckiej powieści
Na marne. W znaczeniu socjologicznym jego przyjazd chyba nie pozostał
obojętny społeczności zamieszkującej teren odwiedzany dla wód źródlanych
oraz rześkiego powietrza przez turystów i kuracjuszy. Ze względu na początki
emigrowania Podhalan do Stanów Zjednoczonych był może nawet większy,
niż to się wydaje.
Sienkiewicza zapiski łączące się ze Szczawnicą są zróżnicowane objętościowo i poznawczo. Oprócz listów tutaj adresowanych, zajmujących od jednego akapitu do ponad siedemdziesięciu wierszy, napotyka się kilka zdań czy
tylko wtrąceń w korespondencji pochodzącej skądinąd. Ogółem jest listów ze
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Szczawnicy i o Szczawnicy co najmniej1 trzydzieści. To i tak niedużo w porównaniu na przykład z korespondencją nadsyłaną z Warszawy, Krakowa, Paryża,
Wiednia, z kurortów zagranicznych czy choćby z Zakopanego. Należy jednak
pamiętać, że na kartach listów utrwalił się tylko dwukrotnie ślad bytności pisarza w urokliwym zakątku Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego. Najpierw2 na
przełomie lipca i sierpnia 1879 roku, następnie po trzydziestu latach w sierpniu
1909 roku. Pierwszy pobyt miał głównie cel odczytowy, drugi wypoczynkowo-zdrowotny. Teraz analizowane materiały epistolograficzne3, z rzutem oka na
podmiotowe i przedmiotowe aspekty ich zawartości, odnoszą się do prelekcji
odbytej drugiego sierpnia 1879 roku.

Okoliczności i nadzieje
W liście do Mścisława Godlewskiego, który z Sienkiewiczem kupił warszawską
„Niwę”, a bywał też jego małżeńskich losów powiernikiem, tak przedstawia się
etap prac rozpoczętych przez pisarza:
Są to dwie nowele i mała rzecz dramatyczna. Ale wszystko to nie idzie po myśli,
bom niezdrów i nie mogę znaleźć spokoju. Prócz tego przygotowywam i przerabiam odczyt, z którym pojadę do Szczawnicy i Krynicy, żeby mieć z czego żyć. Jeśli

1

Biorąc dodatkowo pod uwagę wzmianki, między innymi z lat: 1879 (Sienkiewicz 2009f:
596), 1890 (Sienkiewicz 1977a: 115), 1906 (Sienkiewicz 2008d: 399, 400, 403), 1909
(Sienkiewicz 2007c: 384; Sienkiewicz 2008e: 237, 242, 249, 253, 256; Sienkiewicz
2009f: 40), 1910 (Sienkiewicz 2008e: 259). Cytaty z listów głównie według edycji
Juliana Krzyżanowskiego (początkowy tom) oraz Marii Bokszczanin (pięć tomów).

2

Sienkiewicz „przebywał” w Szczawnicy „w lipcu 1879” – wynika z przypisu 1 do listu
(Sienkiewicz 2007b: 493) tam datowanego 29 lipca 1879 roku, ze sprostowaniem od
wydawcy, iż poniedziałek „przypadał wówczas 28 lipca”. Gdzie indziej – w przypisie
5 do listu (Sienkiewicz 1977a: 30) z 20 września 1879 roku – znajduje się informacja,
że w Szczawnicy „przebywał” Sienkiewicz w „pierwszej połowie sierpnia 1879 roku”.
Najpewniej datacja lipcowa dotyczy przyjazdu, sierpniowa natomiast prelekcji, o której
będzie mowa. Pobyt nad Grajcarkiem, z wypadem na odczyt w Krynicy 15 sierpnia,
musiał dobiec końca najpóźniej przed 20 września 1879 roku, gdyż tą datą opatrzony
jest już list (Sienkiewicz 1977a: 28) z Wenecji.

3

Z innych źródeł wypływa wniosek, iż jeszcze wcześniej Sienkiewicz spędził „kilka tygodni
w Szczawnicy”. Rozbieżne daty (1868 lub 1869) w zaktualizowanym kompendium
biograficznym (Krzyżanowski 2012: 44, 82, 588). Brak odzwierciedlenia tego faktu w edycji
Listów. Ukrywający się pod kryptonimem L autor korespondencji sam nadmienił w 1879
roku: „dziesięć lat upłynęło od czasu, jak tu byłem” (Sienkiewicz 1879ł: 3).
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możesz, sprzedaj sztukę moją jakiemuś teatrowi natychmiast. Im prędzej to zrobisz,
tym będzie lepiej. Gdyby choć za połowę ceny, jaką wziął Zalewski. Oddałbyś wówczas ze 200 rs jako procent pannie B[iedrzyckiej], a resztę przysłał mnie, bym miał
za co kupić, co mi potrzeba, i przyjechać do Warszawy (Sienkiewicz 1977 a: 27)4.

W kilku zdaniach od razu uwidacznia się szeroko utkana osnowa wątku
szczawnickiego. Zagadnienia literackie (nowele Orso i Janko muzykant oraz
jednoaktowy obrazek Czyja wina?) przeplatają się z codziennością, w której
nurtuje sprawa długu zaciągniętego na udziały w „Niwie”5. Nadto i ubytek sił
fizycznych6, tekstowy motyw uporczywie powracający7. A wreszcie ów odczyt.
Sienkiewicz właśnie już miał jeden we Lwowie, skąd wysłał cytowaną korespondencję z dwudziestego czwartego czerwca 1879 roku. Prelekcję na temat
kolonii polskich w Stanach Zjednoczonych wygłosił „przy pustej sali”8. Idea
okazała się jednak wystarczająco ponętna, toteż niezrażony brakiem zainteresowania, dla korzyści zarobkowych postanowił – by tak rzec – ruszyć w teren. „Ja
jadę do Krynicy i Szczawnicy, żeby coś zebrać odczytami” (Sienkiewicz 2009 f:
596) – pisał w datowanym także dwudziestego czwartego czerwca 1879 roku
liście ze Lwowa do zaprzyjaźnionego z nim dramatopisarza i publicysty Daniela
Zglińskiego (właściwie Freudensona). Już na miejscu, monitując Edwarda Lea,
redaktora „Gazety Polskiej”, o przekazanie „100 rs” rzekomo wpłaconych za

4

Identyfikacja utworów na podstawie komentarzy do pierwszego tomu korespondencji
(Sienkiewicz 1977a: 28). Autorka przypisów konkluduje, iż przypadek współpracującego
z „Niwą” literata Kazimierza Zalewskiego oraz podana w paryskim liście z 23 grudnia
1878 roku suma „4000 rubli”, jako „nie dające się bliżej wyjaśnić, dotyczą zapewne
plotek o przesadzonych długach Sienkiewicza” (Sienkiewicz 1977a: 20, 21). Nie
wyklucza to założenia, że kłopoty finansowe pisarza stanowiły „współczynnik” jego
wyborów „ideowych” (Bujnicki 2009: 63, przypis 2).

5

Joanna Biedrzycka, przełożona sióstr kanoniczek. Począwszy od 1876 roku pisarz
spłacał tysiąc pięćset rubli rozłożonych na raty. List z Anaheim-Landing około 1 sierpnia
1876 roku, przypis 18 (Sienkiewicz 1977a: 367).

6

„Wątły, chorowity” – tak Aleksander Świętochowski zapamiętał Sienkiewicza z okresu
studenckiego. Pisarzowi dokuczały skutki wyprawy do stanu Wyoming jesienią
1877 roku podczas pobytu w Ameryce (Krzyżanowski 2012: 47, 76). Wkrótce potem
wystąpiły objawy choroby płucnej. Z początkiem zimy następnego roku wprost ujawnił
Godlewskiemu: „zaczynam być poważnie niezdrów na piersi” (Sienkiewicz 1977a: 18).

7

Wyznał w korespondencji z Edwardem Leem: „mnie te ciągłe walki o byt gnębią
niewypowiedzianie”. Szczawnica – list z 29 lipca 1879 roku (Sienkiewicz 2007b: 492).

8

Kalendarium (Krzyżanowski 2012: 87-88). Było to 15 maja 1879 roku.
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Listy z podróży do Ameryki przez Augusta Roberta Wolffa9 – współwłaściciela
znanej księgarni – skarżył się dwudziestego dziewiątego lipca 1879 roku:
Otóż prosiłem Was, byście te pieniądze zaraz wysłali, bom wyjeżdżał literalnie z kilkunastu tylko reńskimi do Szczawnicy. Dotychczas jednak nic nie ma, a kasa moja
dziś (poniedziałek) składa się z 70 centów, odczyt zaś prawdopodobnie dopiero koło
soboty przyjdzie do skutku (Sienkiewicz 2007 b: 492)10.

Inicjatywa publicznych wystąpień dla podreperowania budżetu domowego
się powiodła. Oczekując od Godlewskiego dziennikarskiej reklamy11, jeszcze latem
tegoż roku w liście z Wenecji oświadczył: „Przekonałem się w Szczawnicy i Krynicy,
że mogą one przynieść dość znaczny dochód” (Sienkiewicz 1977 a: 28). Wobec
zadłużenia u Joanny Biedrzyckiej, blisko spokrewnionej z Marią Kellerówną –
pierwszą miłością Sienkiewicza – przypływ środków finansowych realnie (brak
danych) chyba nie był aż tak wielki12. Miał jednak uzasadnienie psychologiczne.
Honorarium za prelekcję o życiu osad polskich w Ameryce kojarzone wyobrażeniowo
z kolejnymi wystąpieniami dawało pisarzowi nadzieję na spłatę należności (Sienkiewicz 1977 a: 28) za niezbyt fortunną inwestycję w periodyk warszawski, a również
przybliżało moment wywikłania się z niezręcznej sytuacji wobec Kellerówny.

9

Autor uzgadniał z Wolffem zawartość pierwszego i drugiego tomu planowanych Pism
(powieści z włączeniem utworów nowelistycznych) oraz „drobnych rzeczy” prozą
(Sienkiewicz 2007b: 491; 492).

10

Objaśnienia edytorskie i chronologia nie budzą wątpliwości, że w Szczawnicy pisarz
mówił o emigracji na kontynent amerykański „2 sierpnia” (Sienkiewicz 2009f: 597;
Sienkiewicz 2007b: 493), a nie (omyłka korekty?) „2 lipca” 1879 roku (Bujnicki 2009: 64,
przypis 4).

11

		

List z Rzymu – październik 1879 roku (Sienkiewicz 1977 a: 31-32). W notce po kilku
miesiącach propagującej cykl różnotematycznych prelekcji nazwisko Sienkiewicza
widnieje obok Eugeniusza Dziewulskiego, Wojciecha Dzieduszyckiego, Maurycego
Straszewskiego, Stanisława Tarnowskiego i Józefa Kasznicy (Anonim 1880c: 315).

12

		

Lwowski odczyt wyceniono na „13 złotych [guldenów austriackich – K. G.] 17 centów”.
Cytat za kalendarium (Krzyżanowski 2012: 88). W bezimiennym sprawozdaniu, kolejnych numerach tygodnika, jak i po kwerendzie podług większości pozostałych adresów
nie udało się znaleźć tej informacji (Anonim 1879a: 253). Łącznie „za otrzymane honoraria i zapewne zaliczkę na Pisma” młody Sienkiewicz „wyjeżdża do Włoch i czas jakiś
przebywa w Wenecji” (Krzyżanowski 2012: 91). Dla przykładu, wynajęcie willi w podkrakowskiej Rudawie, gdzie później autor zamierzał wzmocnić swój organizm, kosztowałoby go „500 guldenów do zimy”. List do żony Marii z Babskich datowany 10 maja 1908
roku (Sienkiewicz 2008e: 44).
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Przekazy – przygotowania – audytorium
Tytuł pierwodruku powstałego na przełomie listopada i grudnia 1877 roku
w San Francisco brzmi: Osady polskie w Stanach Zjednoczonych. Tytuł zaś
sporządzanej od piętnastego czerwca do lipca 1879 roku adaptacji lwowskiej:
Osady polskie w Stanach Zjednoczonych północnej Ameryki. Wydawcy korespondencji odnotowali prelekcję pod nagłówkiem Osady polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Uwzględnili także wersję zgodną z pierwodrukiem.
Oto jego hasłowa zawartość w „Przeglądzie Tygodniowym”:
Ogólna cyfra ludności polskiej. Cyfry podawane przez gazety. Ludność wiejska
i miejska. Główne ogniska. Towarzystwa, szkoły i kościoły. Znaczniejsze osady.
Parafie. Nowo wznoszone kolonie. Waren-Hoino i Nowy Poznań. Barzyńscy
i Dyniewicz. Charakter ogólny emigracji. Przewaga duchowieństwa. Dobre i złe
strony wpływu. Połączenie ogólne niemożliwe. Gazety. Wydawnictwa. Księgarnie
(Sienkiewicz 1878g: 27)13.

O treściach lwowskiej przeróbki, która była podstawą odczytu (Sienkiewicz 1879k: 577-591; Sienkiewicz 1879l: 673-680) w Szczawnicy, pisarz
nie wspominał. Bez opuszczeń, choć z drugiej ręki, gdyż w „Przewodniku
Naukowym i Literackim” brakuje wyszczególnienia haseł14, konspekt omawianej prelekcji Osady polskie w Stanach Zjednoczonych północnej Ameryki
wygląda następująco:
Odmienność Ameryki od naszego świata. Różnorodność objawów życia w Ameryce.
Wielonarodowość i wolność jednostki w Ameryce. Warunki podróży emigrantów.
Nowa ziemia i nadzieje. Zagubienie polskich emigrantów. Domy dla emigrantów.
Polscy chłopi w Ameryce. Wielkie przestrzenie Ameryki i trudności dotarcia do
nowej ziemi. Brak informacji dla emigrantów. Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Polskie środowiska w okolicy Wielkich Jezior. Chicago, Milwaukee, Nowy

13

Prawie identyczny (redakcyjne ujednolicenia) wykaz tematów zamieściło najnowsze
kompendium bibliograficzne (Świerczyńska 2015: 44-45). Ponieważ nie sposób
ustalić nazwy Waren-Hoino (Waren Hoino), pomijanej przez encyklopedie, a dwojakiej
w artykułach (Sienkiewicz 1879k: 589; 591) i opracowaniach, zachowano jej
formy dziewiętnastowieczne.

14

Spis przedmiotów całego rocznika też ich nie zawiera.

251

252

Kazimierz Gajda

Jork. Polskie osady, gminy, kościoły i gazety w Ameryce. Polscy Żydzi w Ameryce.
Jednocząca i dzieląca rola parafii w polskich osadach. Osady Waren Hoino i Nowy
Poznań w Ameryce. Osadnicy polscy i Indianie. Religia a obrona narodowości
i języka. Małżeństwa mieszane a zachowanie języka (Świerczyńska 2015: 58)15.

Nie śledząc pod tym kątem wydań zbiorowych i wyborów dzieł twórcy,
przez proste zestawienie tych przekazów dochodzi się do wniosku, że
w porównaniu z pierwodrukiem na łamach „Przeglądu Tygodniowego” odczyt
w Szczawnicy jako wersja prelekcji lwowskiej został treściowo zmodyfikowany
i hasłowo rozbudowany. Czy rzeczywiście publiczność wysłuchała relacji
obszerniejszej, aniżeli wynika z materiałów prasowych – nie wiadomo wobec
braku świadectw pośrednich. Jest scenariusz (tekst), ale bez opisów realizacji
(wygłoszenie).
Potem dla Sienkiewicza odczyty nie były nowością, lecz widać, że
te w uzdrowiskach trochę go ponaglały, a nie miał „rękopismu”. W liście
z dwudziestego dziewiątego lipca 1879 roku – zaledwie cztery dni przed referowaniem zagadnienia – zwrócił się do Władysława Łozińskiego, redaktora
naczelnego „Gazety Lwowskiej”, z prośbą o „jak najśpieszniejsze” dostarczenie
dwóch zeszytów rzeczonego periodyku, który publikuje jego Osady polskie
w Stanach Zjednoczonych północnej Ameryki16, nawet tylko po dokonaniu
„korekty” (Sienkiewicz 2007c: 15). Ponadto i o afisze17 zabiegał u Łozińskiego,
15

W edycji Listów zarówno dłuższy (Sienkiewicz 1977a: 26; 28), jak i krótszy tytuł
(Sienkiewicz 1977a: 481, 495). Nagłówek publikacji prasowej (Sienkiewicz 1879k:
577) czcionką wersalikową, ale w narracji słusznie (szyk) i konsekwentnie przymiotnik
od małej litery. Autor kalendarium (Krzyżanowski 2012: 87) podaje: Osady polskie
w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki.

16

Wpierw chciał „artykuł przepisać” i na tej podstawie „odczyt wygłosić” (Bostel 1924: 7).

17

Z potrąceniem należności za „listy ze Szczawnicy” (Sienkiewicz 2007c: 15) wydawane
przez Łozińskiego. Podobnie wcześniej się zapowiadał. W korespondencji (Port-Marly)
z 1879 roku nie bez szczypty humoru informował Godlewskiego: „We Lwowie będę miał
odczyt o Stanach Zjednoczonych, o czym bądź łaskaw wspomnieć w »Niwie« z jakimś
tam dodatkiem o moich wysokich przymiotach mówcy od siedmiu boleści, chodzi
mi bowiem o to, żeby Lwów wiedział, iż w prasie warszawskiej jestem osobistością,
o której coś słyszano” (Sienkiewicz 1977a: 25). Życzenie spełniło się – z nawiązką,
skoro piętnasty tom stołecznego dwutygodnika zamieścił komunikat: „Niepomału
zazdrościmy publiczności lwowskiej tych odczytów, które u nas ściągnęłyby niezawodnie
tłumy słuchaczów. Jakoż Litwos, którego nowelki oznaczają się niewysłowionym
urokiem świeżości uczuć i nieporównanym wdziękiem stylu, którego felietony skrzą
się dowcipem i oryginalnością pomysłów, jest powszechnie lubianym i cenionym u nas
autorem. Nie wahamy się zaliczyć go do pierwszorzędnych polskich stylistów i nie
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by ten „rozkazał odbić z 50 sztuk w swojej drukarni” (Sienkiewicz 2007c:
15). Publiczność tutejsza, perswadował, „składa się przeważnie z mieszkańców
Królestwa”, mających ograniczony dostęp do czasopism lwowskich. Toteż
informacje bezpośredniego obserwatora życia rodaków za Oceanem będą dla
niej – tak sądził – „bardzo ponętną nowością”. Dodać trzeba, iż stanowili ją –
oprócz jakiejś liczby osiadłej ludności – głównie pensjonariusze albo przyjezdni
zza kordonu. Pobyt w Szczawnicy to był niejako przystanek w ich podróży na
krakowską uroczystość jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Bez wątpienia dbał Sienkiewicz o słuchaczy. O siebie również, zatroskany
tym, „ile przyniesie” (Sienkiewicz 2007b: 492) zysku prelekcja, obliczona
na poprawę jego sytuacji materialnej. Ze szpalt „Przewodnika Naukowego
i Literackiego”, a poniekąd z obszernego wypunktowania głównych wątków
w monografii bibliograficznej wiadomo, o czym mówił pisarz, lecz nie można
się dowiedzieć, gdzie zainteresował zebranych problematyką polsko – amerykańską. Mimo jego obaw, czy przedsięwzięcie dojdzie do skutku w sobotę
drugiego sierpnia 1879 roku, zwłaszcza że „sali nie ma” (Sienkiewicz 2007 b:
492), odczyt jednakowoż odbył się w zaplanowanym terminie, a widownia nie
świeciła pustkami, jak we Lwowie. W zaszyfrowanym komunikacie18 Sienkiewicz sam powiadomił czytelników o prelekcji, uwierzytelniając obecność na
niej grupy uczestników.

Podsumowanie
W inicjalnym akapicie lwowskiego przekazu („Przegląd Tygodniowy”)
namiastkę szaty słownej Osad polskich w Stanach Zjednoczonych północnej
Ameryki (inskrypcja z „Przewodnika Naukowego i Literackiego”) utrwalił ten
oto fragment:

wątpimy, że pod względem artystycznym odczyty jego będą czymś niezwyczajnym”
(Anonim 1879b: 549-550). W cytowanym wydaniu drobne nieścisłości: „ściągnęłyby
tłumy”, „nowelki odznaczają się” (Sienkiewicz 1977a: 26).
18

W kalendarium (Krzyżanowski 2012: 88) odsyłacz do „Gazety Polskiej” (dalej poprawnie).
Treść zakamuflowanej autoreklamy („Gazeta Lwowska”) jest taka: „Odbył się tu odczyt
p. Henryka Sienkiewicza o koloniach polskich w Stanach Zjednoczonych północnej
Ameryki i koncert deklamacyjno-wokalny panów Stromfelda i Chodakowskiego
z Warszawy. Oba te wieczory ściągnęły dość liczną publiczność” (Sienkiewicz 1879 ł: 4).
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Mam przed czytelnikami zdać sprawę z podróży mojej po Stanach Zjednoczonych
północnej Ameryki. Doprawdy, gdy myśl moja na skrzydłach wspomnień przebiegnie te niezmierne przestrzenie od brzegu Atlantyku aż do Wielkich Jezior, a stamtąd
rozleglejszą jeszcze pustynię, której zachodnie stoki toną w lazurowych falach Oceanu
Spokojnego – doprawdy powtarzam: cofam się przed zadaniem. Istotnie niełatwą jest
rzeczą w krótkim szkicu przeprowadzić was przez te odległości, do przebycia których
najszybsze pociągi kolei żelaznych potrzebują siedmiu dni i siedmiu nocy. Myśl,
wyobraźnia i pamięć unoszą się jakby strudzone ptaki i nie wiedzą, gdzie pofolgować
zmęczonym skrzydłom, gdzie zatrzymać się dłużej. Wszystko tam nowe w tej dziewiczej części świata, wszystko od naszego odmienne (Sienkiewicz 1879k : 577)19.

Następne akapity druku czasopiśmienniczego coraz mniej są nacechowane podmiotowo. Odnośna zaś korespondencja niemal zupełnie pozbawiona
jest estetycznej indywidualizacji wypowiedzi. W tej części przekazów listowych
Sienkiewicz nie był artystowski, jak zresztą rzadko bywał takim jako epistolograf. Skoncentrowany na wymiernych efektach wystąpień publicznych,
nie zdradzał zainteresowania krajobrazem, ludźmi, naturalnością środowiska
wokół rozwijającego się uzdrowiska20. Impresjonistyczne wrażenia, a tym
bardziej ich narracyjne odzwierciedlanie, jakoś nie pobudzały jego wyobraźni.
Ukierunkował ją natomiast wyraźnie pod kątem osiągnięcia prywatnej korzyści, co wprost wynika z analizowanych świadectw, a chyba też – co już trudniej
udowodnić – pod kątem ogólniejszego naświetlenia zagadnień polonijnych.
Zauważyła kiedyś Stefania Skwarczyńska: „Na pierwszy plan wysuwa się
wartość utylitarna listu [podkreślenie oryginalne]; nie ma listu bez interesu”
(Skwarczyńska 2006: 50). To stwierdzenie w pewnym stopniu oddaje praktyczną teleologię omawianych wyjątków z korespondencji pisarza. Poetykę

19

Wielkich Jezior – w periodyku różnie, tutaj pisownia jak nazwy geograficznej.

20

Przeciwnie w dziennikarskiej mistyfikacji, tam jest (Sienkiewicz 1879 ł: 4) znamienny rys
milieu Szczawnicy: „góry”, „powietrze”, „rozmaite języki” oraz wszelkie „typy, jakie ziemia
nasza wydaje”. Przybyszom czas upływa „swobodnie i wesoło” – w iście „perypatetyczny”
rytm promenady, gdzie nierzadko zielenią się i „kwitną kwiatki prawdziwych uczuć…”
Autorka zbeletryzowanej biografii (Wachowicz 2001: 197-198) pisarza sugeruje,
jakoby na tamtejszym deptaku ujrzał Sienkiewicz pierwszy raz przyszłą żonę – Marię
Szetkiewiczównę w towarzystwie ojca i siostry Jadwigi. Nie jest to bezpodstawne,
zważywszy na kontekst zdań: „Pojutrze wyjeżdżają do Wenecji” (Wachowicz 2001:
198) – „Polubiłem i starszych państwa, i panienki bardzo” (Sienkiewicz 1977a: 28) –
„W Wenecji pisarz wchodzi w zażyłe stosunki z Marią i Jadwigą Szetkiewicz”
(Krzyżanowski 2012: 91).
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listu, kształtowaną „przez jakość interesu i stosunek do adresata [podkreślenie oryginalne]” (Skwarczyńska 2006: 51), wyrażało tutaj zapobiegliwe
przypominanie o sobie postaciom wpływowym, szczególnie z kręgów wydawniczych. I temu były podporządkowane środki perswazyjne21, jakich używał
Sienkiewicz w staraniach o zorganizowanie spotkania na początku sierpnia
1879 roku. Taktowny, ale stanowczy, przez wypowiedzenia „dyrektywne”
(głównie prośby, pojedynczy rozkaz) nakłaniał22 odbiorcę informacji do „działania” (Habrajska 2005: 97, 98). Myśląc o „intencjach i oczekiwaniach producenta” (Belke 1979: 342), przez którego adresat jest partnersko traktowany,
wypada powtórzyć, iż cechą tekstów przesyłanych czy to Godlewskiemu, czy
zwłaszcza Leowi oraz Łozińskiemu są uzasadniane okolicznościami „roszczenia
osobiste” (Belke 1979: 342) autora.
Jeśli się jednak przyjmie tezę o poniekąd zarobkowym podłożu prowadzonej korespondencji, w czym przecież nic dziwnego, należy równocześnie
pamiętać o istotniejszych, niż tylko poznawcze, walorach tematów podjętych
przez pisarza. O patriotycznym aspekcie jego wystąpienia. Wszak nie dla
zachęty do zwiedzania zamorskiego kontynentu stanął Sienkiewicz wobec
rodaków w Galicji. Nieznany publicysta nie krył swoich emocji, poruszony
aktualnością relacji we Lwowie:
Żal ściska serce, słuchając opowiadań naocznego świadka, co to się dzieje z tymi biedakami, rzuconymi bez opieki, bez pieniędzy, bez znajomości języka na bruk takiego
miasta, jak Nowy Jork w Ameryce. Doprawdy, nikt jeszcze z podróżopisarzy naszych
nie potrafił z taką prawdą, z siłą i uczuciem odmalować tych strasznych przejść dobrowolnych wygnańców polskich, jak to przedstawił p. Sienkiewicz […]. O ile dały się
streścić w półtoragodzinnej prelekcji dzieje rozrzuconych osad polskich emigrantów
po różnych miejscach Stanów Zjednoczonych […], o tyle zaznajomił nas pan Litwos
z tą smutną konkluzją, że osady polskie dla narodowości naszej muszą być prędzej
lub później stracone. Wśród wiekowej walki, jaką prowadzić musimy na własnej

21

Właściwe dla piśmiennictwa użytkowego. W charakterystyce wypowiedzi Sienkiewicza
poprzedzających prelekcję w Szczawnicy nie da się utrzymać inspirującej, lecz
nieweryfikowalnej formuły listu jako materiału, w którym zawsze tkwi „swoista
potencjalność” (Maciejewski 2000: 213) jego literackości.

22

Interesujące było (Sienkiewicz 1977a: 25) na poły żartobliwe kreowanie
„portretu perswadora [podkreślenie oryginalne]” (Habrajska 2005: 112) jako
nadawcy kompetentnego.
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ziemi o najmniejszy kawałek chleba, doprawdy że takie marnowanie sił narodowych
dla obcych interesów jest grzechem nie do darowania (Anonim 1879a: 253).

Z ryzykiem ekstrapolacji doświadczeń lwowskich na fakt późniejszy, ale
w przekonaniu, iż motyw23 przewodni odczytów był taki sam, trzeba zaufać
słowom z przeglądu wydarzeń bieżących 1879 roku. Nie ma innej rady.

23

Przychodzi na myśl „amerykański” utwór Za chlebem, jako „ostrzeżenie przed gorączką
emigracyjną” (Markiewicz 2009: 130).
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Zbrodnia to niesłychana?
Przestępstwa w nowelach wiejskich Dygasińskiego
KAROLINA CHYŁA
Uniwersytet Wrocławski

Dlaczego tak?
Chcąc mówić o nowelach twórcy Beldonka, a jeszcze ściślej – o konkretnym, wybranym typie tych nowel, warto zawrzeć na wstępie kilka wyjaśnień
dotyczących pola badawczego. Przede wszystkim należy podać odpowiedź
na pytanie całkiem podstawowe: dlaczego właśnie nowele, dlaczego wiejskie.
Wszak przedmiotem refleksji ma tu być zbrodnia przedstawiona w pisarstwie
Dygasińskiego, może więc materiałem bardziej dogodnym byłyby, wręcz
przeciwnie, jego powieści, z akcją osadzoną w przestrzeni miasta, z trzema
tomami Nowych tajemnic Warszawy na szczycie listy. Istotnie, taki wybór
sam się narzuca, toteż trzeba wyjaśnić, dlaczego w tym szkicu postanawiam
nie ruszyć drogą najprostszą, a co ważniejsze – znacznie mniej uczęszczaną
i wskutek tego może obiecującą. Trudno zaprzeczyć – o tym, że ostatecznie
tak się nie stało, zdecydowała, obok rzecz jasna faktu, że jednak zbrodnie
popełniane w utworach Dygasińskiego na wiejskim gruncie dotąd nie doczekały się omówienia, nade wszystko uroda utworów wiejskich: ich artystyczna
ranga i wyjątkowość. Dygasińskiego proza miejska jest szara. Dotyczy to,
co zdumiewa, nawet tych tekstów, w których autor ukazał życie półświatka,
a cóż dopiero mówić o licznych pismach prezentujących urzędniczą codzienność czy też małe niedole mieszczańskich małżeństw. Jest szara, bo pisana
przeciętną wówczas, gazetową polszczyzną, „odczyszczoną” ze znamion
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osobowości ponidzkiego autora. Szara, bo pełna uogólnień i maksym, często
rozwlekła, a już nieomal zawsze sentymentalna. Gdy obok niej postawi się
prozę wiejską, kipiącą witalnością, twórczą swobodą, przepychem i energią
żywego słowa zachowanego w sposób zdumiewający przez „martwe” pismo –
musi się dojść do wniosku oczywistego, że autor Lisa stworzył w tych dwóch
wypadkach jakości niemożliwe do porównania. Nieco podobnie ma się
sprawa z nowelą względem powieści. Choć pisarz z Niegosławic jest też
autorem kilku dłuższych utworów o nieprzeciętnych literackich walorach
(między innymi Margiela i Margielka, Beldonek, Zając), nietrudno jednak
stwierdzić, że mowa tutaj o tekstach w gruncie rzeczy mało obszernych,
zgodnie ze współczesną terminologią można w nich rozpoznać minipowieści.
Tam zaś, gdzie rzecz dotyczy większej całości, o zakroju swoiście panoramicznym (wyrazistym przykładem jest tu Gorzałka), wynik końcowy tamtym nie
dorównuje. Za to nowele1 zwykle okazywały się niezawodną, najwłaściwszą
formą twórczej ekspresji autora Przy kościele czy Małgorzatki. A już nieomal
zawsze było tak wówczas, gdy dotyczyły, jak właśnie dwa wspomniane wyżej
przykłady, licznych i różnych spraw wiejskiego żywota. Sam Dygasiński, nie
wiadomo co prawda, na ile szczerze formułując tym samym autorskie credo,
na ile zaś cytując utarty osąd recenzentów warszawskich, których nie darzył
zresztą zbytnim szacunkiem, zniechęcony płycizną i sztampą ocen, mówi
o sobie: „pisarz zwierzęcy i chłopski” (Dygasiński 1972: 731). Te lakoniczne
słowa nie wyczerpują oczywiście bogactwa wielowątkowej twórczości autora
W Swojczy, celnie jednak nazywają to, co w tym rozległym i nierównym
pisarstwie naprawdę własne, obdarzone największą oryginalnością i nieprzemijającą siłą wyrazu.
To instynktowne a przemożne wrażenie, jakie odbiera czytelnik/czytelniczka Dygasińskiego w kontakcie z obu przestrzennymi kręgami jego spuścizny, poświadcza także naukowa refleksja. Aby nie tworzyć antologii cytatów,
przywołajmy, jako pars pro toto, dwa tylko zdania. Pisze Danuta Brzozowska,
w aforystycznym skrócie ujmując to, co najważniejsze we właściwej ocenie

1

To określenie, na stałe zadomowione w „dygasologii”, a używane przez samego pisarza,
nie jest jednak określeniem ścisłym. Kryje się pod nim kalejdoskop przeróżnych form
prozatorskich – od wyrazistych, krótkich „flamandzkich scenek” (Brzozowska 1971), aż
po dość pokaźne opowiadania – które niejednokrotnie usiłowano w rozmaity sposób
klasyfikować (Dyduchowa 1974; Wysokińska 1980). Idąc za tradycjami wielu badaczy
i badaczek pisarstwa Dygasińskiego i chcąc pominąć rozważania natury genologicznej,
niezwiązane z tematem niniejszej pracy, stale używam w tekście słowa „nowele”.
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fenomenu twórczości Dygasińskiego: „Dla miasta nie miał ten pisarz ani
serca, ani ucha” (Brzozowska 1969: 232). Jak łatwo stwierdzić, w zdaniu tym
implicite mieści się pogląd, że dla spraw wiejskich miał właśnie Dygasiński
jedno i drugie: prawdziwie zestrojone z ich rytmem serce i czujne ucho,
zawsze nasłuchujące tajników mowy autentycznej, intymnej, nieelitarnej.
Zarazem w oczy rzuca się również fakt, że z owej „obserwacji uczestniczącej”
(Radowska-Lisak 2015: 71), jaką dla autora Na pańskim dworze jest eksploracja rozmaitych aspektów wiejskiego życia, pisarz wyciąga także wnioski
odmiennej, bo ogólnej, natury. Jan Zygmunt Jakubowski tak o tym powie:
„piewca zapadłych w lasach wsi i miasteczek, najgłębiej związany z polskim
losem, obyczajem i krajobrazem, wyraził przecież jednocześnie głębokie niepokoje filozoficzno-moralne swoich czasów” (Jakubowski 1978: 136). Nie
tylko swoich, można by dopowiedzieć, gdyż portretując w sposób niezastąpiony los i obyczaj bliskiej sobie przestrzeni w ramach pewnego dziejowego
momentu, był także skłonny koncentrować spojrzenie na tym, co zawsze,
w każdym czasie i miejscu, równie ekscytujące i zagadkowe: narodzinach
miłości, mitu czy zbrodni. O tej ostatniej właśnie będzie tu mowa.

Za krowę, czyli model socjologiczny
Choć Adolf Dygasiński w utworach wiejskich częściej odmalowywał
potoczne życie z jego codziennym rytmem niż niezwykłe przypadki i wydarzenia, trzeba jednak podkreślić, że w swym pierwszym utworze beletrystycznym obrał za temat zbrodnię – zbrodnię morderstwa. Jeśli tkwi w tym
paradoks, jest on pozorny. I nowela Za krowę, i kilka innych, w których autor
Beldonka przedstawia zbrodnię, jakkolwiek definiowaną i rozumianą, nie są
nadzwyczajnymi opowieściami, a owa zbrodnia nie ma bynajmniej znamion
strasznej, tajemniczej wielkiej nowiny. W surowym, twardym, poddanym
prawom darwinowskiej natury świecie wiejskich utworów Dygasińskiego,
ciężkie przestępstwo nie jest bowiem odstępstwem, budzącym trwogę przekroczeniem zakazów ludzkich i boskich, o którym potem śpiewa się przejmujące grozą ballady lub opowiada niebywałe historie pokrewne bajkom.
Wręcz odwrotnie: przestępstwo jest tu następstwem, logiczną konsekwencją
beznadziejnego, mozolnego istnienia, w którym poczucie wagi cudzego
życia nie ma, zdawałoby się, szansy rozwoju, gdyż nieustannie trzeba ratować własne.
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Skowronno, gdzie się toczy akcja Za krowę, jest malownicze, piękne,
jak jego nazwa2. Lecz wbrew pozorom nie mamy tu do czynienia z tropem
Arkadii podbarwionej infernem (pisze tak Maria Janion o wizji wsi, jaką dał
w Konopielce Edward Redliński; Burszta 1985: 322). Skowronno, a raczej cała
ziemia ponidzka, to po prostu Arkadia, której urody nie dane jest przeżywać jej
spracowanym, a często najzwyczajniej głodnym mieszkańcom i której piękno
przepływa niejako obok, dzieje się niezależnie, samo dla siebie:
Pięknym jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida, rwąca się do Wisły jak
córka w objęcia matki. […] Pod białą górą, wśród łąk i wikliny – widać Skowronno,
rankiem i wieczorami mgły je okrywają […]. Samotna Kopernia rozgląda się smutnie
po rozległych błoniach jak wyspa na zielonym morzu, jej topole wybiegły naprzód,
niby na zwiady, aby zachwycić ze świata języka, ale tylko koń z pastwiska czasem tu
zabłądzi i potrząśnie z brzękiem nogą spętaną, zarży, a z odległego błonia ozwie się
do niego jaki przyjacielskiego serca towarzysz (Dygasiński 1952: 6-7).

Jest to zatem Arkadia niezwykle bliska nie tyle wizji rodem z czułych
sielanek, ile historycznemu pierwowzorowi: odosobniony i mało komu znany
pasterski kraj, gdzie świat zewnętrzny wydaje się odległy i nierealny, ale który
sam jest przecież światem, pełnym, gotowym i zupełnie odrębnym. Prawa
i obyczaje owego świata tchną surowością roli i pracy na niej, bo ta przesądza tu
dosłownie o wszystkim. Również wtedy, gdy się jej nie posiada, jak Domagała,
komornik ze Skowronna, protagonista debiutanckiej noweli Dygasińskiego.
Ktokolwiek pisał dotąd o tym utworze, zwykł był mocno podkreślać znaczące
zdanie, jakim autor Zająca wprowadza swego bohatera na scenę:
był to […] komornik podobny nieco do mnie, posiadał, podobnie jak ja, żonę
i dzieci, pracował jak ja – rękami, chociaż nie w zawodzie literackim. Całą różnicę
pomiędzy nami stanowiła krowa Kropicha, której szczęśliwym posiadaczem był
obywatel Domagała, a którą u mnie reprezentowała szafa z rozmaitym drukiem oraz
kasa pewnego wydawnictwa (Dygasiński 1952: 7).

2

To autentyczna nazwa wsi podpińczowskiej, znanej dokładnie autorowi Beldonka, urodzonemu w bliskich Niegosławicach. Ów rzetelny realizm topograficzny i – co równie
istotne – etnograficzny – to jeden z aksjomatów „dygasologii”, sprawa szeroko znana
i przebadana w wielu gruntownych studiach (Brzozowska 1957; Wolny 1991; Dziubiński 2009).
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Zdanie to rzeczywiście jest niezmiernie ważne. Przytacza się je po to, by
uwypuklić ścisły związek pisarza, a raczej pełne niemal utożsamienie z kręgiem
radości, bólów, pojęć, przekonań jego postaci wiejskich i miasteczkowych,
wkorzenionych głęboko w ponidzki grunt. I niewątpliwie można to w nim
wyczytać. Zarazem jednak warto może podkreślić i inny aspekt, zwykle raczej
usunięty w cień. Ów Domagała, z którym „chudy literat”, wyrobnik pióra,
jakim we własnych oczach był Dygasiński (1972: 714), odczuwa tak wyraźną
wspólnotę losu, dokonuje tu przecież wspomnianej zbrodni. Utraciwszy
tytułową krowę, od której wszak zależy rodzinny byt, najpierw przemyślnie
zdobywa zaufanie przywłaszczyciela, Franka Kobyłki, znanego w okolicy z licznych kradzieży, a następnie, po nocy wspólnego picia, z chłodną premedytacją
wiesza człowieka, którego przyjacielem był nazywany, pod pułapem stodoły,
gdzie tamten śpi.
Strategia twórcza, jakiej używa tutaj autor Gorzałki, jest behawiorystyczna avant la lettre. Bohaterom nie można „zajrzeć do głowy”, zdać relacji
nie tylko z ich skrytych myśli, ale nawet z dialogu, jeśli narrator nie był przy
nim obecny. Wszak zapewnił: „Znałem Domagałę” (Dygasiński 1952: 7) i już
do końca stara się zrobić wszystko, by udowodnić, że to nie żaden wytarty
chwyt literacki, lecz szczera prawda. Za krowę ma ambicje dokumentarne, chce
zdać rzeczową, wiarygodną relację ze stanu wsi, którą mówiący poznał, której
doświadczył. O słuchaczach relacji powiedzieć tego oczywiście nie można,
Dygasiński bowiem zwraca się do tych, co to na skutek „sielankowych zachcianek” pijają kwaśne mleko w Saskim Ogrodzie (Dygasiński 1952: 12). Tekst ten
wyrasta z pasji zdzierania zasłon, lecz jest to pasja jeszcze nie literata, jeszcze
nie twórcy, który z owego ponidzkiego zakątka zdoła już wkrótce, jak pisze
o Orzeszkowej Michał Głowiński, „stworzyć swoje hrabstwo Yoknapatawpha”
(Głowiński 1992: 133). To w dalszym ciągu pasja publicystyczna (nim został
beletrystą, był Dygasiński twórcą licznych przekładów i artykułów), głos
w aktualnej i gorącej dyskusji, głos wymierzony jednoznacznie w swój czas.
Świat Ponidzia, choć pisarz tak akcentuje liczne zbieżności między własnym a jego życiem i rytmem, to, jak wspomniano, świat odrębny, osobny,
a rzuca na to światło tytuł noweli, z pozoru przypadkowy i oczywisty. Jest to
tytuł niedopowiedziany, ale nie po to, by przynosić poczucie wielości sensów,
jakie są w nim ukryte, otwiera się on bowiem ku jednej tylko możliwości
słownego uzupełnienia. (Zemsta) za krowę – brzmiałaby pełna wersja, której
nie mamy, ale którą potwierdza całokształt tekstu. A przecież zemsta, w przeciwieństwie do zbrodni, daje się włączyć w porządek symboliczny wiejskiego
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życia, nie jest dziełem anarchii, lecz wręcz przeciwnie: wyrazem głębokiej
wiary w pewien elementarny ład ludzkich spraw, swoiste prawo, którego egzekutorem jest tu skrzywdzony, i nie potrzeba narratorskich wskazówek, by to
ustalić. Postępku Domagały nikt nie potępia. Całe Skowronno zamknęło się
wokół niego bezpiecznym kręgiem, gotowe chronić, solidarnie osłaniać przed
niepojętym, przychodzącym od zewnątrz porządkiem prawa odmiennego niż
wiejskie, prawa abstrakcyjnego i omylnego, które życie Kobyłki ma za tak
samo wartościowe i cenne, jak życie tego, kogo Kobyłka okradł. W Skowronnie nikt nie żywi takich przekonań, wszak Franek był szkodnikiem i za to zginął: „Wieczorem w karczmie zeszli się sąsiedzi i wyliczano rozmaite kradzieże
Kobyłki. Litania była bardzo długa, tak iż ktoś zrobił nawet uwagę, jakoby
śmierć człowieka tego rodzaju była dobrodziejstwem wielkim dla gromady”
(Dygasiński 1952: 19-20). Litania przestępstw to jedyna „modlitwa”, jaką
nabożna przecież chłopska społeczność wygłosi po pogrzebie tego jej członka,
który okradał swoich. Swoich, to rzecz kluczowa. Bo przecież jasne jest, że,
jak w Dwóch diabłach mówi Mikołaj Góra, mając przy tym na myśli własność
dziedzica: „Wziąć odrobinę drzewa z lasu, trawy z łąki czy też kamieni takich
trochę, to juści nie grzech” (Dygasiński 1951 b: 174).
Jednak do opowieści, w której padają przytoczone tu słowa, powrócimy
dopiero po pewnym czasie, gdyż wbrew temu, co by można sądzić, sprawa
z krową jeszcze nieskończona. Wszak motyw krowy, krowy-pocieszycielki
i żywicielki, cennej i upragnionej, a wskutek tego zaplątanej przez ludzi, swoich
dłużników, w bezpardonowe waśnie i porachunki, autor Zająca wykorzystał
raz jeszcze.

Głód i sumienie, czyli model sakralny
Nowela Głód i sumienie powstaje w siedemnaście lat po autorskim debiucie.
Krowa i zbrodnia znów są dominantami historii i ta z miejsca widoczna bliskość dwóch tekstów otwiera przed badaczem/badaczką szansę, jaka przydarza
im się niezmiernie rzadko. To naturalnie możność obserwowania pisarskiego
rozwoju, doskonalenia autorskiego warsztatu. Dygasiński z Głodu i sumienia
to pisarz doświadczony, zaprawny w bojach – Alicja Wysokińska słusznie
zaznacza artystyczne wartości tego utworu (Wysokińska 1980: 115-116).
Oto Grzegorz Słomka, znany i poważany w Jakubowicach nie tylko z racji
pokaźnego majątku, lecz także jako człowiek nader pobożny, „dobra dusza”
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(Dygasiński 1951 C: 137) – „Dwie chorągwie sprawił do kościoła, mękę Pańską postawił przy gościńcu!…” (Dygasiński 1951c: 149) – rusza piechotą na
odpust (rodzaj pielgrzymki, co będzie stale podkreślane w noweli) do niedalekiej zresztą wioski Zębocin w towarzystwie zgoła nieodpowiednim. Razem
z nim idzie Maciek Podyma, jeszcze bardziej w tych stronach rozpoznawalny
niż jego możny i solidny protektor, tyle że z powodów mało zaszczytnych,
które narrator jednak nazwie rzeczowo, bez odrazy i bez oburzenia: „Otwarcie
mówiąc Podyma miał smołę w ręku: „wziąć lubił, nie umiał schować”. Wprawdzie nigdy, przenigdy nie odebrano od niego najmniejszej rzeczy skradzionej,
ale oliwa zawsze na wierzch wyszła i Maćka uważano za złodzieja” (Dygasiński
1951c: 137). Długi, posępny dialog szybko wyjawia źródła ich komitywy,
spaja ją mianowicie przelana krew. Niedawno w olchowym gaju na Cichej
Wodzie popełniono zabójstwo. Zginął stary, majętny Szymon Gromnica,
mimo bogactwa nadal żądny kolejnych dóbr tego świata: „kradł nocą snopy
z pól dworskich, zabierał z łąki siano, ścinał w lasach drzewo – byle pomnażać
nieustannie swój majątek” (Dygasiński 1951c: 134). Inspiratorem mordu na
swoim teściu był spragniony schedy Grzegorz Słomka, wykonawcą zlecenia –
Podyma, kupiony tanio, za dwadzieścia pięć rubli. Tym, co sprawiło, że zgodził
się przyłożyć do oka strzelbę dostarczoną przez Słomkę, była nędza, jaką stale
cierpiała jego nadmiernie, nawet jak na ówczesne wiejskie standardy, liczna
rodzina. Dygasiński starannie i konsekwentnie tworzy fizyczny portret Maćka
Podymy jako istoty wyssanej i objedzonej niemal do kości. Jest więc Maciek
„chłopem mizernym, nikłym, wyglądającym jak »siedmioro nieszczęścia«,
nigdy o nim nie mówiono: »człowiek, chłop«, tylko: »człowieczyna, chłopina«”
(Dygasiński 1951c: 137). Tak też odczuwa siebie i sam bohater. Nadmiarowe
„pociechy” to w jego oczach „psiarnia”, która go gryzie (Dygasiński 1951c:
138), ssące pijawki (Dygasiński 1951c: 144). Ale w tym wątłym, udręczonym
nędzarzu, przygniecionym rodziną jak „karą boską” (Dygasiński 1951c: 141),
wre skryta walka, nieustanna udręka poczucia winy. Dokonane zabójstwo
ciąży mu tak, że marzy tylko o wyznaniu swej zbrodni. A przecież Słomka
obiecał mu za milczenie coś bezcennego: krowę, która wykarmi jego potomstwo. Pokusa jest olbrzymia, prawie nad siły, bo też sił tych niewiele: „Krowa
dla dziecek… krowa – poszepnął Maciek jak przez sen” (Dygasiński 1951c:
144). A mimo to nieszczęśnik trwa w swym zamiarze oczyszczenia skalanej
morderstwem duszy. Widząc, że Maciek przychyla się wbrew wszystkiemu do
skorzystania przy okazji odpustu z nadziei ulgi, jaką przynosi spowiedź, zwabia
go Grzegorz po przybyciu na miejsce najpierw do karczmy i skłania do wypicia
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kilku kieliszków. Gdy Podyma orientuje się, że w tym stanie nie może dokonać
tego, po co tu przyszedł („Pono spowiedź w dniu takim może zmyć grzechy za
lat pięćdziesiąt… że to niby święty męczennik…”; Dygasiński 1951c: 142), jest
już za późno i niefortunnemu penitentowi pozostaje już tylko żałosna drzemka
w kącie karczemnej izby. Wówczas Słomka, świętoszek jakubowicki, roztacza
przed publicznością zebraną w szynku niebywale ponętną i sugestywną wizję
samego siebie, dobrotliwego, pełnego cnót gospodarza, już z natury czułego
na krzywdę bliźnich, który nawet owego tu obecnego mizeraka Podymę objął
niezasłużenie troskliwą pieczą i, co więcej, chce dać mu na własność krowę,
by ten choć mlekiem mógł wyżywić swą liczną, jego zdaniem zbyt liczną, progeniturę. Maciek nie słyszy jednak tej opowieści. Zanim pod ścianą karczmy
zapadnie w sen, zdąży zrobić coś jeszcze, z pozoru mieszczącego się idealnie
w ramach zgiełkliwej odpustowej biesiady, a mianowicie po pijacku zaśpiewa.
Sam śpiew nie dziwi, intryguje dobór repertuaru. Bo choć Podyma jako pierwszą wybiera dziarską przyśpiewkę, wyraz wesołej dumy z rodzinnej wsi („Teraz
mi jegomość powiedz, Czy nie jesteś z Jakubowic?…”; Dygasiński 1951c:
148), niemal natychmiast tonacja ulega zmianie: „Wyleciała dusza z ciała…
Nie wiedziała, kaj paść miała; Na łączce se zapłakała…” (Dygasiński 1951c:
148) – śpiewa „chrapliwym głosem” (Dygasiński 1951c: 148) pijany chłop.
Twórczość autora Niezdary pełna jest scen, w których sfery sacrum i profanum mieszają się ze sobą lub nakładają, tworząc zawiły deseń. Nie miejsce tutaj
na ich szczegółową analizę, to zagadnienie warte osobnej pracy i głębokiego,
uważnego namysłu. W tej chwili niech wystarczy konstatacja, że na miejsce
owego zwarcia (spotkania) opozycji binarnych autor Gorzałki często wybiera
karczmę. Figura karczmy, trochę świata na opak, trochę agory (tu rozwiązane
przez alkohol języki bez skrępowania radzą o wszystkim bodaj, co obchodzi
gromadę, nie omijając – nie żałując – świętości), ma w ogóle w pisarstwie
Dygasińskiego wielkie, niedocenione dotąd znaczenie. A jedną z takich właśnie „karczem znaczących”, pulsujących różnorodną treścią, w których sprawy
świata i zaświata dzieli od siebie cienka, ruchoma linia, jest rzecz jasna także
szynk zębociński, gdzie Podyma, ojciec tuzina dzieci, zabójca z nędzy, złodziejaszek-pechowiec, który dopiero na spowiedzi usłyszał, że „nawet Żydów okradać nie należy” (Dygasiński 1953c: 137), śpiewa na pół świadomy, w pijackiej
drzemce, prastarą pieśń – historię wędrówek duszy.
Ta pieśń o długich, średniowiecznych korzeniach wrosłych głęboko
w glebę przedchrześcijańskich jeszcze wierzeń o drogach, jakie musi przebyć
ludzka dusza w poszukiwaniu miejsca w życiu pośmiertnym, ma oczywiście

Zbrodnia to niesłychana? Przestępstwa w nowelach wiejskich Dygasińskiego

liczne warianty. Jak powszechnie i dobrze znano ją na wsi, świadczyć może
choćby fakt jej dotrwania aż do stulecia XXI w repertuarze tradycyjnych
śpiewaków i śpiewaczek. Była jedną z pieśni pogrzebowych, a wieś Dygasińskiego stykała się z nią także za pośrednictwem podejmujących ją chętnie
wędrownych dziadów (Grochowski 2009). Z dwóch jej wersji spisanych na
Kielecczyźnie kolbergowskim ołówkiem jedna tchnie nadzieją i łagodnością –
zagubioną, płaczącą samotną duszę osłania w niej skrzydłami troskliwy anioł,
dusza otrzymuje też zapewnienie, że zostanie bezpiecznie doprowadzona do
bram niebieskich (Kolberg 1963a). Drugi wariant rozgrywa sprawę inaczej.
Uczepiona anielskiego skrzydła, dusza dociera, owszem, do rajskich wrót, te
jednak nie zostaną z miejsca otwarte. Przybyła słyszy bowiem – niesrogi –
wyrok najwyższego trybunału, przekazany jej za pośrednictwem niebieskiego
klucznika: „Wynidź, Pietrze, odpowiedz ji, / niech pokutuje rok w kolei. /
Biada, biada, grzyśnikowi / pokutować rok w kolei” (Kolberg 1963b: 146).
Będzie zatem musiała, wyjaśnia Kolberg, spędzić ów rok pokuty w koleinie
którejś z wiejskich dróg i dopiero odcierpiawszy karę, dostąpi raju. Nie wiemy,
jaki wariant znał Dygasiński. Nie wiemy, jaki śpiewa Maciek Podyma, gdyż
nie wychodzi poza trzy pierwsze wersy. Co kazało mu wybrać tę właśnie pieśń?
Czy myśl o duszy, która za jego sprawą „wyleciała” niedawno z ciała Gromnicy,
czy raczej zalękniona troska o własną, której jeszcze nie spieszy się do sekretów przyszłego życia, ale która, przytłoczona grzechem i zmazana niewyznaną
winą, oczekuje pomocy i pokrzepienia innego niż karczemny spirytus, także
przecież ściśle związany z duchem?
Że więcej prawdy tkwi w tym drugim domyśle, zdaje się przekonywać
niemoc, choroba, jakiej ataku nagle doświadcza Maciek, wyruszający właśnie
razem z Grzegorzem w nocną drogę powrotną do Jakubowic: „Ostatnia moja
godzina!… Kara boska nade mną!…” (Dygasiński 1951c: 155). Wprawdzie
towarzyszący im Kuba Rzepik, wrogo do Podymy usposobiony jako do niewdzięcznika bez czci i wiary gardzącego rzekomo dobrodziejstwami świadczonymi przez Słomkę, nielitościwie zwiększa Maćkową boleść, snując wizję
dziwnych ingrediencji występujących w szynkownianej kiełbasie: „Niektórzy
powiadają, że po miastach nie z czystego mięsa to robią… Ponoć zdechłe koty,
szczury pakują… Co takiemu rzeźnikowi wadzi?” (Dygasiński 1951c: 154).
Lecz za to przechodząca obok kobieta zdobędzie się na słowa bardziej stosowne: „Ludzie, toć u tego człowieka dusza siedzi na ramieniu!” [podkreślenie – K.C.] (Dygasiński 1951c: 155). Ostatecznie z Podymą tak źle nie
będzie: czy to wskutek własnej silnej woli, czy podleczony przez znachorkę
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Biedrońkę, zdoła dotrzeć do rodzinnej wsi. Nim to się jednak zdarzy, opanowany przez majaki gorączki stanie się pastwą przeraźliwych widziadeł, bliskich
niemal owym pieśniowym mękom odczuwanym przez dusze pokutujące:
„Czego ty tu chcesz?… Do zięcia idź sobie! On przecie podmówił mię, skusił,
żeby zagarnąć wszystko…” (Dygasiński 1951c: 157). Powtarzane raz po raz
słowo „gromnica”, gdyż Podymę zebrani dokoła ludzie są już gotowi przygotować do dobrej śmierci, nasuwa nieszczęsnemu myśl o zabitym, a myśl
przybierze postać straszliwej zjawy, mary nawiedzającej karczmarską stajnię,
gdzie Podymę złożono. I to właśnie w tej stajni, choć oświetlonej nie płomieniem gromnicy, lecz „groszowej łojówki” (Dygasiński 1951c: 156), chory
podejmie swoją wielką decyzję. Nie ocali Słomki mleczna krowa, która nazajutrz znajdzie się u Podymy. Nie pomogą płacze żony i dzieci. Z okrzykiem
„Krew czerwona, mleko białe!” (Dygasiński 1951c: 161) wyrusza Maciek do
Proszowic ze skargą. Chce wyznać wszystko. Zatrzymywany rozpaczliwie przez
Słomkę, odpowiada: „Za krowę mię nie kupisz… Trup mi spokoju nie daje
i w dzień, i w nocy… Sprawiedliwości mi potrzeba, spokoju sumienia, nie
żadnej krowy. […] Żebyś krwawymi łzami płakał, nie pomoże!… Muszę!”
(Dygasiński 1951c: 161-162).
I właśnie to zwycięstwo, jakie odnosi, w bólu i poniżeniu, pognębiony,
zdeptany przez wszystkich człowiek, który jeszcze wczoraj czuł się „podobny
do brudnej, zaplutej podłogi szynkowni” (Dygasiński 1951c: 150), jest miarą
odległości dzielącej Głód… od debiutu autora, gdzie z motywów podobnych
tak skrajnie inny zrobił pisarz użytek.

Kuba Gąsior, czyli model rodzinny
Kuba Gąsior to dłuższe opowiadanie, napisane na bazie sztuki Szwagrowie –
grano ją w Eldorado, jednym z teatrów ogródkowych Warszawy. Tekst jej zaginął. Owa wersja epicka nosiła zrazu tytuł W chłopskiej rodzinie – i rzeczywiście,
główny akcent historii pada na dzieje, zatargi i sekrety rodu Gąsiorów. Jest to familia
wyjątkowo zamożna, zwłaszcza pośród trapionych głodem i nędzą bohaterów
większości utworów wiejskich. Rdzeniem intrygi jest rodzinne zabójstwo, ale
nie na nim ogniskuje narrator swoją uwagę. Liczy się dojrzewanie idei zbrodni,
groźne, uparte narastanie napięcia, które w morderstwie właśnie się wyładuje.
Podobnie jak w noweli Głód i sumienie, autor Zająca nie ułatwia bynajmniej
zadania tym, którzy by chcieli sformułować stanowczy moralny wyrok, sądzić
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postaci, jakie nam przedstawiono, zarówno bowiem mordercy, jak i zabity ukazani zostali antypatycznie. Michał Siara, rozrzutnik i alkoholik, nie wykazuje
żadnej troski o dom, biciem i bezmyślnym postępowaniem wpędził żonę, Jagę
Gąsiorównę, w ciężką chorobę, rozpija bez skrupułów młodego Jaśka i z zimną
krwią planuje zabójstwo teścia, biorąc udział w śpiewaniu nabożnych pieśni.
Na jego tle nieco lepiej wypada Antoni Maśloch, mąż Nastki, drugiej z córek
Kuby Gąsiora, ten jest jednak człowiekiem o słabej woli. Siara ma nad nim
władzę, której Maśloch ulega siłą inercji. Całą swoją nadzieję na lepszy byt łączy
nie z pracą, jaką niby to ciągle próbuje podjąć (wszystko kończy się raczej na
deklaracjach), ale z materialną pomocą teścia; gdy zaś tamten odmawia jej raz
na zawsze, z przejęciem jego dobytku w drodze zabójstwa. Choć Gąsior ginie,
trudno jest obdarzyć go współczuciem. Zimnokrwisty dusigrosz, z obsesyjną
lubością przeliczający zgromadzone bogactwa, człowiek zasklepiony w swym
egoizmie, żelazną ręką dzierżący dom i rodzinę, ciąży jak chmura gradowa
nad życiem żony i niezamężnej trzeciej córki Marysi. Obojętny na losy jej
starszych sióstr, którym twardo odmawia dalszej pomocy, nieporuszony nawet
wizją choroby czy śmierci swoich kilkorga wnuków. Ma on być nadto, jeśli
wierzyć krążącej po okolicy szeptanej wieści, niewykrytym zabójcą własnego
brata, na którego majątku położył rękę. Nie należałoby może przesadnie ufać
plotce powtarzanej przez jego zięciów, szykujących się właśnie do popełnienia
morderstwa na nienawistnym i zaciętym w uporze starym bogaczu, gdyby nie
zachowanie żony Gąsiora. Tej nie raduje wcale mężowskie złoto, czuje ona do
niego raczej odrazę. Stale planuje odkupieńczą pielgrzymkę, rok po roku odzywa
się w niej pragnienie, by przy spowiedzi wyznać w imieniu Kuby grzech bratobójstwa, co jednak Gąsior udaremnia zakazem. Ponura atmosfera opowiadania
(jego ośrodkiem, znowu, staje się szynk, w którym przyszli zbrodniarze wiodą
narady i ustalają szczegółowy plan działań) kulminuje, co prawda, w akcie
zabójstwa, lecz scena mordu dzieje się poza kadrem. Na przeciąg owej dziwnej
kluczowej sceny, przedstawianej, a przecież nieprzedstawionej, medium narracji staje się Palimąka, wiejski włóczykij i karczemny wyrobnik, ale on także
samej zbrodni nie widzi. Widzi jedynie chłopa z siekierą w ręku, po czym
słyszy kilka tępych uderzeń, rozpaczliwy okrzyk mordowanego i jednoznaczne
komentarze zabójców, gdy jest po wszystkim. Wprawdzie natychmiast, ledwie
trochę ochłonie i zdoła pojąć, czego był niemym świadkiem, spieszy do wsi, aby
wezwać pomoc, a dwaj mordercy zostają pochwyceni. Scena ta jednak, uwieńczona zdaniem Palimąki: „Ale sprawiedliwość teraz będzie, jak nie ze mną,
to z tymi zbójami!” (Dygasiński 1898: 74), nie przynosi ulgi i oczyszczenia.
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Dominującym wrażeniem zostaje nadal ciężki, złowrogi nastrój towarzyszący
zmowie obu zabójców i ich pieczołowitym przygotowaniom do zgładzenia
teścia-harpagona, o którym Siara, wychodząc z siekierą z chaty, powie jedynie:
„Słabe miał życie stary… Jak u kurczęcia” (Dygasiński 1898: 73).
To, co w Kubie Gąsiorze najistotniejsze, a więc postaci z jednej strony
oschłego chłopa-bogacza, z drugiej – sprawiedliwego, świętego głupca, który
ani sieje, ani orze, powrócą, jak zauważa Danuta Brzozowska (1957: 143),
w doskonalszej artystycznie wersji jako bohaterowie już nie noweli, lecz Dramatów lubądzkich, minipowieści, która z powodu swojej przynależności genologicznej musi pozostać tylko na marginesie naszych rozpoznań.

Inne przypadki
Powyższe rozważania o miejscu zbrodni w nowelistyce wiejskiej autora Asa nie
wyczerpują złożoności problemu. Dzieje się tak dlatego, że nawet samo najważniejsze pojęcie zbrodni upłynnia się w tym świecie niepokojąco, nastręczając
kłopotów definicyjnych. Warto się zastanowić choćby nad tym, jak należy interpretować częsty wątek śmiertelnego pobicia. Intencją bijącego nie jest zabójstwo,
lecz skutki jego działań są jednoznaczne. Najjaskrawszego pod tym względem
przykładu dostarcza, jak się zdaje, utwór Alegant. Tę przejmującą gawędę o wiejskim chłopcu, którego wielkim i jedynym marzeniem jest kupić buty, wieńczy
dysonansowo tragiczny akord. Oto Kuba Stańczak osiąga cel: po długich trudach i cierpliwym czekaniu może sobie nareszcie pozwolić na to, by „aleganckie”
buty z jarmarku przynieść. Gdy jednak, upojony bardziej radością niż wypitą
siwuchą, usypia w karczmie, piękny sprawunek kradnie wioskowy stróż. Nieprzytomny z rozpaczy i żalu Kuba oskarża przyjaciela, z którym był wspólnie na
pińczowskim jarmarku, o przywłaszczenie sobie bezcennych butów. Wywiązuje
się zażarta walka, w wyniku której ciężko pobity chłopak „Przez dwa dni kwękał,
[…] a kiedy ksiądz przyszedł, Kuba spojrzał, szepnął strasznie żałośnie: – Buty –
oczy mu słupem stanęły i skonał” (Dygasiński 1951a: 129). Ma się rozumieć,
teksty takie jak ten są nade wszystko gestem oskarżycielskim wymierzonym
w całokształt wszelakich ludzkich, a właściwie nieludzkich, spraw i urządzeń,
wedle leśmianowskiego „Takiż to świat! Niedobry świat! Czemóż innego nie ma
świata?”. Nie wydaje się jednak, aby całkowite ich pominięcie w szkicu omawiającym akty transgresji, i to tej ostatecznej, najoczywistszej, ustalonego i zwykłego
porządku było zasadne lub w ogóle możliwe.
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Całkiem osobne miejsce trzeba też przyznać opowieści Dwa diabły.
To za jej sprawą pojawia się ważka kwestia: zagadka śmiechu. Wiele można
powiedzieć o nagłej śmierci ukazanej w nowelach już omówionych, żadna
z nich jednak nie została ujęta w sposób komiczny. W przekonaniu Bogusławy
Górniak, humor autora Asa pełen jest ciepła, a wyrasta z jego pobłażliwości
wobec różnego typu ludzkich słabostek (Górniak 1990). Z pewnością tkwi
w tym zdaniu niemało prawdy. Sprawa nie jest jednak aż taka prosta, a bodaj
żaden utwór nowelistyczny Dygasińskiego nie dowodzi tego równie jaskrawo,
co przypadek Dwóch diabłów. W opowieści otrzymujemy ni mniej, ni więcej,
tylko scenę zabójstwa odmalowaną z groteskowym komizmem. Zabójstwa lub,
mówiąc ściślej, nieumyślnego spowodowania śmierci. Ma to miejsce we wsi
Zaborzany, której nazwa, pierwszy taki wypadek wśród nowel omawianych
w niniejszym szkicu, a i w całej twórczości autora, konotuje samotność i oddalenie, za ścianą boru, który wieś separuje od reszty świata. Ale ta właśnie reszta
wdziera się nagle w zaborzańską enklawę, zagadkowa i niepożądana. Reprezentują ją niemieccy przybysze, których wynajął i osadził w majątku dziedzic,
na śmierć i życie poróżniony z chłopami. Z początku antagonizm jest dość
łagodny, sprowadza się do zdumienia na widok tamtych, kpin z odmienności
pożywienia czy stroju:
Niemczysko ono miało na nogach łapcie, jacy krypcie takie czy trzewice i znowu
niebieskie pończochy po same kolana – wiadomo, że się tak szlachcianki stroją. Nad
kolanami odział sobie nogi w spodnie, aż śmiech brał z tego, jako nikt nie widywał
takich króciusieńkich nogawic. To by jeszcze może uszło, choć się każdy dziwował,
jeno na łeb nasadził szlafmycę, worek rychtyk od sera z kosmykiem na końcu, nie
przymierzający kozi albo zajęczy ogonek (Dygasiński 1951b: 187).

Dziwna i bezsensowna jest także mowa zagranicznych cudaków: „Musi
języki mają, sobaki, grube, z chrząstki czy co, a może pypciowate albo przyrosłe
do zębów” (Dygasiński 1951b: 188). Jak mówi Ludwik Stomma, w kulturach
tradycyjnych częsty to sposób wyjaśniania genezy języków obcych, tak niedorzecznie brzmiących w „tutejszych” uszach (Stomma 1986: 33). Jasne jednak,
że Niemcy, którzy przybyli, aby odbierać pracę i burzyć spokój, nie pozostaną
długo tylko obiektem nieszkodliwych podrwiwań. Już wkrótce uaktywnią się
inne tropy, nie bez przyczyny Zaborzany słyną na całą okolicę ze strachów,
nie darmo są kwaterą aż dwóch potężnych, a żyjących w niezgodzie duchów
nieczystych: chłopskiego, Góry, i pańskiego, Rokity. Od Niemca zaś do diabła

271

272

Karolina Chyła

droga niedługa, gdyż, jak celnie powiada Jerzy Jedlicki: „Diabeł mieszka gdzie
indziej, kusi nas i znieprawia – ale od zewnątrz. Chodzi w niemieckim surducie, gada po francusku, gra na giełdzie i nie ma przystępu do tych, którzy
strzegą zakonu i narodowości” (Jedlicki 2000: 80-81).
– Takiego Pludra – powiada Leś – choćby dajmy na to kto i na śmierć zatłukł,
nie byłoby na tamtym świecie grzechu.
Sobota mu przytakuje i mówi:
– Gdzieby grzech miał być znowu, kiedy Pan Jezus z naszymi musi trzymać,
a z Niemcem kto?…
– Wiadomo kto – rzekł Ptak. – Bies go w opiekę bierze.
– Pono niemiecka dusza jest czarna – powiedział Sobota. – I kóli temu zły się
za Niemca przebiera (Dygasiński 1951b: 191).

Takiego, choćby kto zatłukł, nie byłoby na tamtym świecie grzechu. Obcy
są obcy nie jedynie dlatego, że nietutejsi, że języki mają pypciowate, a na głowach
szlafmyce zdobne we frędzle, lecz przede wszystkim dlatego, że nie do końca (czy
w ogóle?) są ludźmi. Można też całą sprawę ująć inaczej: nietutejszość, pypcie
i szlafmyce w oczywisty sposób biorą się właśnie z nieludzkiego statusu owych
przybłędów, ponieważ człowiek w całym znaczeniu słowa siedzi tu, w Zaborzanach, z dziada pradziada, mówi zrozumiale, po miejscowemu, a na ucho przekrzywia czapkę magierkę. Nie, żadnego z odmieńców nikt nie zatłucze. Zdarzy
się sytuacja zupełnie inna. Jest blady świt, gdy jeden z kolonistów niespodziewanie spotyka się na moczarach z pijanym Górą. Ponieważ tamten wczoraj wdał
się z nim w karczmie w bezpardonową bójkę, korzysta ze sposobności, aby się
zemścić. Krzyki Góry słyszy wyrobnik Krostal i pospiesznie sprowadza na pomoc
chłopów. Towarzyszy im z tyłu banda wyrostków, „chłopaków zaborzańskich,
nie żadnych parobków, jeno spychaczy takich, po dwanaście, po czternaście
latek; do bydła, do poganiaczki” (Dygasiński 1951b: 189). Rozegra się scena
przerażająca w swojej burleskowości. Zawdzięczamy ją temu, że narrator w pełni
się utożsamia z punktem widzenia zaborzańskiej gromady, widzi i opisuje z jej
perspektywy. Chłopaki z miejsca opadają obcego, który:
nie pyta, jeno w nogi, zmyka nagusieńki, jak go Bóg stworzył. […] On na brzeg, ci za
nim, on znowu między sita a trzciny, ci wrzaskale precz pędzą i wołają: „Łapaj, trzymaj!” Śmiech sobie jeszcze z tego robili. Nareszcie Johan wpadł w straszne trzęsawisko,
takie, co tam okrutne źródła biją. […] Niemcy byli w ogromnej turbacji, gdzie im
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się ten Johan zapodział. Jak go zaczęli szukać na wszystkie strony, tak znaleźli jeszcze
tego samego dnia, ale już nie żył, utopił się w onych mokradłach! Ano opłukali go
i zobaczyli, że ma skórę okrutnie ściętą biczami (Dygasiński 1951b: 197-199).

Nikt z zaborzan nie odczuwa na sobie ciężaru winy. Zbity na polecenie
sądu Marcinek, prowodyr chłopców – on to właśnie rozpętał całą „zabawę” –
w ramach nauki moralnej słyszy maksymę: „Toć jakbyś słowem swojego
spomstował, miałbyś więcej grzechu przed Panem Jezusem, niż żeś takiego
odmieńca zgubił!…” (Dygasiński 1951b: 217). Agata Skała pisząc o Dwóch
diabłach zauważa: „Ulokowawszy na zewnątrz siebie samego źródło przewinienia, […] człowiek nie bierze odpowiedzialności za niegodziwe czyny, których się dopuści. Fakt, że zrobił coś nikczemnego, nie obciąża mu sumienia,
ponieważ wina zostaje scedowana na nieczystą siłę” (Skała 2013: 35). Choć
w Zaborzanach, gdzie grasują „dwa diabły”, nic łatwiejszego niż tej właśnie
czynności zręcznie dokonać, w wypadku śmierci „zamorskiego” przybłędy ta
operacja nie jest nawet konieczna. Zginął nie-człowiek.
Warto jeszcze wspomnieć o drugiej cząstce autodefinicji Dygasińskiego
przytoczonej na wstępie niniejszych rozważań. Pisarz chłopski, ale i zwierzęcy.
To ważny trop. W kontekście tych utworów autora Asa, które za bohaterów
mają zwierzęta, zwłaszcza obydwu nowel „pedagogicznych”, gdzie ukazuje
pisarz dwa epizody wzięte z własnej biografii: najpierw opieki nad wilkiem,
potem nad lisem (Dygasiński 1950; Dygasiński 1951d), słowo „zbrodnia”
nabiera osobnych znaczeń. Istotne jest zdarzenie, jakim obydwie te nowele
się kończą: intencjonalny, a ponadto zbiorowy mord na zwierzęciu. Warto
zatrzymać się chwilę nad sprawą lisa. Na jej temat istnieją aż dwa świadectwa – literackie i epistolarne. Oto nowela: tytułowy bohater, młody lis Pompa
wychowywany od szczenięcia wśród ludzi, oskarżony o duszenie drobiu, czego
w istocie dokonuje przebiegle miejscowy złodziej, ginie z rąk ogrodników, co
poprzedzają inne akty przemocy: nagonki, w czasie których widły i rydle mają
być narzędziami pacyfikacji niebezpiecznej dzikości. Na pytanie, co można
robić z lisem, zwierzęciem obcym, ludzcy bohaterowie tego utworu znają
odpowiedź: można go tylko zabić, żeby zdjąć skórę: „Un jest takie bidło, co
nie daje ani mleko, ani mięso” (Dygasiński 1951d: 31) – definiuje lisa dworski
pachciarz. A skoro tak, w pełni utylitarne wiejskie spojrzenie dostrzega w nim
istotę wśród ludzi zbędną, a na dodatek obciążoną dziedzicznie występkami
przeciwko ludzkiej własności. W liście do Antoniego Sygietyńskiego z początku
października 1889 roku, Dygasiński tak tę rzecz ujmuje:
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Żółte, jesienne liście pokryły ziemię kobiercem (jakby powiedział Gawalewicz), a na tym kobiercu leży obdarty ze skóry – naturalnie, dla skóry – mój biedny
Pompa. Pierwsze dni zejdą mi na wyprawieniu pogrzebu; przyjaciela tylko przyjaciel
może uczciwie zakopać w ziemi.
Świat mi się zmienił; prawie żałuję, żem przyjechał, ale zapewne się przyswoję
jak Pompa, aby potem jak on być ze skóry obdartym i czekać na pogrzeb przyjaciela
(Dygasiński 1972: 736).

Znów zatem los bohatera zrasta się autorowi Żertego chłopa z kolejami
własnego gorzkiego losu. Mogłoby się wydawać, że komornika, który zabija
z beznadziei i zemsty, i lisa ginącego przez zemstę ludzką nic właściwie łączyć nie
powinno. Ale z nimi oboma, pochwyconymi w tryby nieubłaganej konieczności wypadków, odczuwa przecież autor W puszczy wspólnotę najistotniejszych,
podstawowych doświadczeń.
W nowelach Dygasińskiego, i tych powyżej omówionych szeroko, i tych
jedynie krótko wzmiankowanych, uderza zwykłość, powszedniość zbrodniczych działań. Owa szorstka banalność wiejskiego zła ma źródło nade wszystko
w warunkach życia, jakie przyszło wieść Ptakom, Lesiom, Podymom. Zważywszy te warunki dziwić się można, że zabijają stosunkowo nieczęsto. Dygasiński
pisze o nich z powagą, ale rzeczowo, nie obnaża świadomie społecznych ran,
ale relacjonuje, przedstawia fakty, a raczej, jak się wtedy mówiło, fakta, bezcenne dla każdego pozytywisty, bezcenne przez to samo, że się zdarzyły, godne
opowiedzenia, bo zaistniały. Jak podkreśla słusznie Zygmunt Szweykowski,
autor Niezdary „nie ma w swojej psychice jakiejś żagwi płonącej, która by mu
wskazywała jako imperatyw kategoryczny walkę o zmianę rzeczywistości, nie
ma w sobie tego czynnika, jaki mieli wówczas Orzeszkowa i Prus” (Szweykowski 1938: 33). Zarazem pisarz protestuje stanowczo przeciw niesprawiedliwym
uogólnieniom, godzącym w chłopów jako w warstwę rzekomo zdegradowaną,
obumarłą moralnie. Przekonuje z naciskiem, i to sięgając nie po język noweli
ani powieści, ale artykułu dziennikarskiego, iż „Proste formy moralności ludowej sprawiają, że czyn niemoralny uderza tu bardzo jaskrawo sędziów, którzy
należą przecież do inteligencyi” (Dygasiński 1891: 453). Nie oznacza to jednak, by czynów takich było więcej wśród chłopów niż w innych kręgach lub
by je wyróżniała jakaś nieznana innym warstwom społecznym doza srogości.
Jest wręcz odwrotnie, mówi autor Gorzałki, zbrodnie „inteligenckie” lepiej
się kryją, bywają mniej uchwytne, bardziej złożone, a przez to nieraz wręcz
w dwójnasób okrutne w swej subtelności.
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I warto może jeszcze zaznaczyć jedno. W zaskakujący sposób łączy „mordercze” teksty Dygasińskiego uroda świata, jaki w nich ukazano, promieniująca
blaskiem piękna pogoda, dojrzewająca i darząca natura. W Dwóch diabłach
śmierć poprzedza opis rozkwitłej, wibrującej energią ponidzkiej wiosny, którą
wypełnia nieprzebrane w bogactwie swych kształtów życie: „Opary się okrutne
podnosiły do góry na onych moczarach, nocka była cieplusieńka, widniutka,
od gaju słowik wycinał kuranta, przepiórki darły się po zbożach, a w bagnie
bąki buczały i pogwizdywały żółwie” (Dygasiński 1951b: 193). Podobnie, nim
na obejście śpiącego teścia zakradną się zięciowie zbrojni w siekierę, widać,
jak „miesiąc wschodzi nad sadem Gąsiora, a koło chałupy spokojniuteńko”
(Dygasiński 1898: 71). Piękno nie chroni przed niczym, nic nie zapewnia,
niczego nie obiecuje. Cudowny ład natury jest tylko dla niej, ludzie, nawet ci
wiejscy, mogą tylko przyjrzeć mu się z boku, z wnętrza innego, przesyconego
troską i krzywdą świata, który w istocie rzeczy jest ich domeną. W świecie tym
zbrodnia na swój sposób nie dziwi. Jest zwyczajna, „słychana”. I zrozumiała.

275

276

Karolina Chyła

Źródła cytowań

Brzozowska, Danuta (1957), Adolf Dygasiński, Warszawa, Wiedza Powszechna.
Brzozowska, Danuta (1969), ‘Wokół problemów ludowości (Konopnicka-Dygasiński)’, w: Justyna Leo (red.), Konopnicka i współczesny jej świat
literacki. Szkice historycznoliterackie, Warszawa: Czytelnik, ss. 221-259.
Brzozowska, Danuta (1971), ‘Adolf Dygasiński’, w: Janina Kulczycka-Saloni,
Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki (red.), Obraz literatury polskiej
XIX i XX wieku, seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu,
t. 4, Warszawa: PWN, ss. 7-52.
Burszta, Józef (1985), Chłopskie źródła kultury, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Dyduchowa, Barbara (1974), Narracja w utworach nowelistycznych Adolfa
Dygasińskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Dygasiński, Adolf (1891), ‘Czy lud jest niemoralny?’, Przegląd Tygodniowy
42, ss. 453.
Dygasiński, Adolf (1898), Kuba Gąsior. Opowiadanie prawdziwe, Warszawa:
nakład i własność księgarni M.A. Wizbeka.
Dygasiński, Adolf (1950), ‘Wilk, psy i ludzie’, w: Bogdan Horodyski (red.),
Pisma wybrane, t. 8, Nowele i opowiadania, t. 2, Warszawa: Książka i Wiedza, ss. 37-89.
Dygasiński, Adolf (1951a), ‘Alegant’, w: Bogdan Horodyski (red.), Pisma
wybrane, t. 21, Nowele i opowiadania, t. 7, Warszawa: Książka i Wiedza,
ss. 114-129.
Dygasiński, Adolf (1951b), ‘Dwa diabły’, w: Bogdan Horodyski (red.),
Pisma wybrane, t. 18, Nowele i opowiadania, t. 5, Warszawa: Książka
i Wiedza, ss. 164-221.
Dygasiński, Adolf (1951c), ‘Głód i sumienie’, w: Bogdan Horodyski (red.),
Pisma wybrane, t. 22, Nowele i opowiadania, t. 8, Warszawa: Książka
i Wiedza, ss. 134-162.
Dygasiński, Adolf (1951d), ‘Lis’, w: Bogdan Horodyski (red.), Pisma
wybrane, t. 22, Nowele i opowiadania, t. 8, Warszawa: Książka i Wiedza,
ss. 22-57.
Dygasiński, Adolf (1952), ‘Za krowę’, w: Bogdan Horodyski (red.), Pisma
wybrane, t. 6, Nowele i opowiadania, t. 1, Warszawa: Książka i Wiedza,
ss. 6-20.

Zbrodnia to niesłychana? Przestępstwa w nowelach wiejskich Dygasińskiego

Dygasiński, Adolf (1972), Listy, wstęp Jan Zygmunt Jakubowski, komentarze biograficzne Andrzej Górski, przygotowanie tekstu i red. Tadeusz
Nuckowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Dziubiński, Andrzej (2009), ‘Wędrówka po Ponidziu pińczowskimi śladami
życia i twórczości Adolfa Dygasińskiego’, Litteraria Copernicana: 2 (4),
ss. 6-19.
Głowiński, Michał (1992), ‘Cham, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna’, w: Józef Bachórz, Michał Głowiński (red.), Lalka i inne. Studia
w stulecie polskiej powieści realistycznej, Warszawa: IBL PAN, ss. 129-143.
Górniak, Bogusława (1990), ‘Funkcja humoru w twórczości Adolfa Dygasińskiego’, w: Helena Wolny (red.), O twórczości i życiu Adolfa Dygasińskiego. Materiały z sesji naukowej w 150 rocznicę urodzin pisarza, Kielce:
Centrum Doskonalenia nauczycieli, ss. 99-119.
Grochowski, Piotr (2009), Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Jakubowski, Jan Zygmunt (1978), Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie
Dygasińskim, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Jedlicki, Jerzy (2000), Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa: Sic!.
Kolberg, Oskar (1963), Dzieła wszystkie, t. 18, Kieleckie, cz. 1, Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Kolberg, Oskar (1963), Dzieła wszystkie, t. 19, Kieleckie, cz. 2, Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Radowska-Lisak, Mirosława (2015), Między oralnością a literackością. Proza
wiejska Adolfa Dygasińskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Skała, Agata (2013), Adolf Dygasiński – niepoprawny pozytywista. Między
tradycją a nowoczesnością, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej.
Stomma, Ludwik (1986), Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa:
Pax.
Szweykowski, Zygmunt (1938), Dramat Dygasińskiego, Warszawa: nakład
Gebethnera i Wolffa – Polska Drukarnia Nakładowa.
Wolny, Helena (1991), Literacka twórczość Adolfa Dygasińskiego. Studia,
Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
Wysokińska, Alicja (1980), Nowelistyka chłopska Adolfa Dygasińskiego,
Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

277

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska we wspomnieniach
siostry Magdaleny Samozwaniec
NINA PAŚNIK
Uniwersytet Łódzki
morawiec.nina@gmail.com

Wprowadzenie
Badacze rodziny Kossaków są zafascynowani ich dziejami, które znane są jedynie
ze źródeł historycznych, to jest z przekazów epistolarnych, obrazów, fotografii,
krótkich czarno-białych filmów czy widokówek. Mając dostęp do tak licznych
materiałów, poznajemy minioną epokę. Kossakowie pasjonują i hipnotyzują,
uwielbia się ich lub nienawidzi, w przypadku tego rodu nie ma skali szarości.
Wyróżniali się nie tylko ubiorem, ale i zachowaniem, nierzadko gorszyli innych.
Siostry Kossakówny, Maria i Magdalena, nie były przygotowane do pełnienia ról
pań domu, żon, matek. Wychowane w artystycznej rodzinie, chciały tworzyć,
a to kłóciło się z epoką, w której żyły. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie
obrazu poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej we wspomnieniach siostry.
Aby analiza postaci była wartościowa pod względem jakościowym, odwołać
należy się nie tylko do wspomnień Magdaleny, ale również do biografii i monografii o Pawlikowskiej oraz do zachowanych relacji przyjaciół i rodziny, ponieważ
tylko w ten sposób można przybliżyć prawdziwy obraz poetki.
W roku 1956 ukazała się Maria i Magdalena, autorstwa Magdaleny
Samozwaniec, a po jej śmierci w roku 1973, została wydana Zalotnica niebieska. Obie publikacje, mające charakter wspomnień, przedstawiają barwne losy
rodziny Kossaków, w szczególności sióstr Kossakównych. Magdalena zadbała
o to, aby wspomnienia, których początek sięga ich wczesnego dzieciństwa,
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schyłku XIX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej, były przedstawione
w sposób barwny i z nutą charakterystycznego dla niej poczucia humoru. Opisuje świat, który po wojnie bezpowrotnie zniknął, jego konwenanse, modę,
kulturę zachowania, bale, nauczanie domowe, gości na Kossakówce, pierwsze
miłości oraz ogólną specyfikę epoki dwudziestolecia międzywojennego. Ubarwia i koloryzuje dialogi oraz wydarzenia z ich życia, zataja niewygodne fakty.
Ma pełną świadomość tego, że to, co napisze, będzie pomnikiem pamięci
rodziny Kossaków, w szczególności najbliższych jej sercu Lilki i Wojciecha:
Niechaj w twoich pamiętnikach (rzeczy bodaj najtrudniejszej w literaturze) nie
będzie żadnej wazeliny, pamiętaj, że ona plami papier najbardziej. O sobie staraj
się pisać wesoło, ale raczej krytycznie, tak jakbyś to robiła opisując swoją najlepszą przyjaciółkę. Wówczas czytelnik daruje ci może zbytni entuzjazm wobec Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Wojciecha. Jedni powiedzą: szowinizm rodzinny,
drudzy – oto jej dwie największe miłości! (Samozwaniec 1956: 5).

Magdalena kreuje się na kobietę przeciętną, niewyróżniającą się, mniej
zdolną, ale za to z niewymuszonym poczuciem humoru i ogromnym dystansem do siebie. W centrum wspomnień postawi siostrę, wybitną poetkę Marię
Pawlikowską-Jasnorzewską. Kobietę nieprzeciętną, autorkę Niebieskich migdałów i Różowej magii, która na polu artystycznym zagroziła nawet monopolowi
Kazimiery Iłłakowiczówny. Siostry były zupełnie różne. Marię charakteryzowała skrytość, stonowanie, spokój, zaś Magdalenę otwartość, gadatliwość oraz
ogromne poczucie humoru, które towarzyszyło jej przez całe życie.
Aby oddać urok, atmosferę i sposób życia sióstr Kossakównych u schyłku
XIX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, należy odnieść się
przede wszystkim do wspomnień osób żyjących w owych czasach. Poza
wspomnieniami Magdaleny Samozwaniec przywołane zostaną relacje między
innymi Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, Krystyny Chruścielskiej, Stanisławy
Potockiej, Ireny Krzywickiej i wielu innych wybitnych osobowości tamtej
epoki1. Analiza zostanie podparta także listami Wojciecha Kossaka z lat 18831942, adresowanymi do żony i przyjaciół, oraz monografią Elżbiety Hurnikowej Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Zarys monograficzny. Wskazane prace
1

Wspomnienia oraz listy zostały zebrane przez Mariolę Pryzwan i wydane w jednym
zbiorze: Lilka: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska we wspomnieniach i listach (Pryzwan 2015).
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pomogą także uściślić chronologię wydarzeń, ponieważ Magdalena Samozwaniec często myli fakty oraz nie wskazuje konkretnych dat, a poprzez podawanie
w pamiętnikach nieprawidłowego wieku swojego i siostry, wprowadza dodatkowo zamęt chronologiczny.

Kossakówka
Willa Wygoda – z oficyną i ogrodem – została zamieszkana przez protoplastę
rodu Juliusza Kossaka wraz z rodziną w 1869 roku. W tamtym czasie posiadłość
mieściła się na Zwierzyńcu, poza granicami Krakowa (Hurnikowa 2012:16).
Dom ten szybko stał się miejscem spotkań inteligencji krakowskiej. Kiedy
w 1884 roku Wojciech Kossak poślubił Marię Kisielnicką, młodzi małżonkowie odkupili willę od rodziców, a Juliusz wraz z żoną przenieśli się do budynku
obok, zwanego później „Domkiem babci”. W ciągu kilku lat na świecie pojawili się potomkowie Wojciecha: Jerzy, Maria oraz Magdalena. W tym czasie
Kossak dużo podróżował, malował liczne portrety na zamówienie. Z wyjazdów
pisał do żony listy z zapytaniem o dzieci, ich postępy w nauce oraz o potrzeby
związane z utrzymaniem domu. W tym okresie willę Wygodę zaczęto nazywać
Kossakówką i tak zostało do dziś. Magdalena Samozwaniec wspomina życie na
Kossakówce takimi słowami:
Moje życie do czasu wojny światowej było jednym nieprzerwanym pasmem samych
radości. Koło mnie nierozerwalnie, mimo swoich trzech mężów, szła wciąż największa miłość mojego życia – „czarownica z Krakowa”, jak ją nazwał Tuwim – moja
siostra Maria. W starym krakowskim dworku zimą i latem błyszczało i grzało nas
gorące domowe słońce, nasz przecudny ojciec Wojciech Kossak, koło niego krzątała
się nasza matka, Maniusia z Kisielnickich, srogi złotowłosy anioł z rózgą, ale zarazem
i z niebywałym poczuciem humoru. Cała atmosfera Kossakówki była tak przesiąknięta wybuchami śmiechu, że nic dziwnego, iż jedna z córek musiała wyrosnąć na
satyryczkę (Samozwaniec 1956: 6).

I można dopowiedzieć, że druga na wielką poetkę. Wyznanie Samozwaniec jest wyrazem nostalgii, tęsknotą za ludźmi, którzy odeszli oraz za nieistniejącym już światem. Zawiera również krótką charakterystykę rodziny i ciepła
domowego ogniska. Atmosferę panującą na Kossakówce oddał we wspomnieniach także Zygmunt Leśnodorski:
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Mroczne pokoje, dyskretne światła spod ciężkich abażurów i ich nikłe refleksy na
poczerniałych ze starości portretach w antycznych ramach. Meble też – przeważnie
antyki, podłogi skrzypiące za każdym krokiem. Cały ten dom był pełen tajemniczych szmerów i szeptów. To było królestwo Poetki-Dziwo (Leśnodorski 1963: 227).

W takim domu dorastała przyszła poetka, siedząc na kanapie w półmroku
nastrojowo ustawionej lampy czuła się najlepiej. W Kossakówce tworzyła
poezję i prowadziła najbardziej interesujące rozmowy, tam była w pełni sobą.
W domu rodzinnym nauczyła się kochać ludzi, rodzice dali jej dużo miłości
i akceptacji. W relacjach osób odwiedzających dworek Kossaków przeczytać
można, że lampy często ustawione były na ziemi. Lilka uważała, że dyskretny
półmrok lepiej prezentuje twarz i sylwetkę, dodając uroku i tajemniczości.
Jednak nie każdy bywalec Kossaków doceniał ów osobliwy klimat.
W latach trzydziestych goście dostrzegali także anachroniczność oraz hołdowanie tradycji ziemiańskiej. W negatywnym świetle obraz Kossakówki przedstawiła Maria Dąbrowska:
Potem wieczorem u Kossaków (Wojciech). Drugie żałosne wrażenie, jeszcze żałośniejsze. Że też taki świat poczciwych mamutów i wsteczników zachował się gdzieś
jeszcze. Nie mówiąc o inteligencji. Dość powiedzieć: Jedynym błędem rządu jest to,
że „zniszczył” ziemiaństwo (!?). Poniatowski to szkodnik. Nieszczęście, że drugi raz
wszedł do rządu. Napoleon – to największy bohater świata – oczywiście Napoleon
cesarz. W końcu pani Kossakowa […]: – Ja się w ogóle nie uspokoję, dopóki nie
będziemy mieli króla. – Dodajmy jeszcze straszliwe bohomazy w pracowni Kossaka,
zakupywane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych itd. Dodajmy serdeczności,
jakimi mnie obsypują (mon illustre cousin – Juliusz Kossak był żonaty z Gałczeńską,
którąś z moich prababek), i dziwożonowate dziwadło – Lilkę Jasnorzewską – przyjemno-przykry koszmar (Dąbrowska 1988:112-113).

Maria Dąbrowska nie czuła atmosfery Kossakówki, nie rozumiała jej
domowników. Jak sama pisze, zrobili na niej nieprzyjemne wrażenie, nie
podobała jej się serdeczność i wylewność całej rodziny, uznawana przez wielu
za atut i dobre wychowanie. Skrytykowała także ich poglądy polityczne, co
prawdopodobnie związane było z tym, że sama miała lewicowe.
Na serdeczność i wylewność domu Kossaków zwróciła także uwagę Zofia
Starowieyska-Morstinowa:
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[…] Kossakówka nie wchodziła gładko w żaden schemat. Atmosfera jej bowiem była
równocześnie i mieszczańska, i cygańska, niewolna od snobizmów i pełna je m’en
fiche’yzmu. A jednak była pociągająca przez swą bezpośredniość i swoją serdeczność.
Bo Kossakówka była jak Lilka avenate. Każdego witała serdecznie, arcyserdecznie.
Każdy od razu czuł się tu gościem upragnionym i pożądanym (Starowieyska-Morstsinowa 1962: 130).

Kossakówka była domem specyficznym, wszyscy członkowie rodziny
czuli się w nim swobodnie. W dużej mierze przyczyniła się do tego osobowość
pana domu, czarującego mężczyzny z ogromnym poczuciem humoru, którym
zarażał całą rodzinę. Wojciech Kossak hołdował także różnym nowościom,
zarówno technicznym, jak i związanym na przykład ze zdrowym stylem życia
czy modą. Niewątpliwie wyprzedzał epokę, w której żył, będąc zawsze o krok
do przodu przed całą krakowską socjetą. Jego córki jako jedne z pierwszych
jeździły w Krakowie na rowerach, gorsząc konserwatywne społeczeństwo:
Panny na rowerach to był jednak w Krakowie événement i shocking. U wylotu
Błoń, koło ohydnej żelaznej bramy, która tam wówczas stała pod torem kolejowym,
dziewczynki, jadąc na rowerach, spotykały zazwyczaj starszego, chudego mężczyznę,
który zabiegał im drogę i wygrażał laską. „Bezwstydnice!” – darł się – „ja wam dam!
Przyjdzie na was kara boska, zobaczycie!” (Samozwaniec 1956: 64).

Córkom Kossaka wolno było wszystko – wychowane bez pruderii, zachęcane przez ojca do próbowania nowości – zawsze pozostawały na ustach całego
Krakowa. Jak pisze sama Magdalena: „Mój Boże, cośmy wyrabiały! Nic dziwnego więc, że Kraków patrzył na nasze zachowanie – mówiąc oględnie – dziwnie. Biedna nasza mama, ileż to się nasłuchała […]” (Samozwaniec 1956: 65).

Lilka
24 listopada 1891 roku urodziła się Maria Janina Teresa Kossak, nazywana
Marylką, która z czasem sama siebie zaczęła nazywać Lilką. Od najmłodszych
lat uznawana była za wybitną i wyjątkową. W liście do żony z 1895 roku Kossak pisał o dzieciach: „Co tam Ciamusz głuptas porabia i dystyngowana moja
córka, jako też wesoła Magda, napisz mi, co by im zrobiło przyjemność, jeżeli
na to Ciamusz zasługuje w ogóle, bo Liluchna z pewnością” (Kossak 1895:
245). „Ciamusz” to brat Marii i Magdaleny, Jerzy. Kossakowa często pisała
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do męża o problemach z synem i jego niechęci do nauki. Maria z kolei od
najmłodszych lat była spokojna, skupiona, zamyślona. Kiedy Wojciech pisze
o niej „dystyngowana moja córka”, Lilka ma zaledwie cztery lata.
Badaczom zajmującym się rodziną Kossaków trudno było ustalić wiek
sióstr, bowiem one same nigdy nie podawały swojej prawdziwej daty urodzin,
lubiąc się odmładzać. Wiek córek artysty zdradzał portret Moje córki, którego
data powstania była kilkakrotnie na ich prośbę przemalowywana2. Portret ten
ukazuje również różnice między siostrami. Oczy Magdaleny wyrażają zaciekawienie, potwierdzając jej wesołą osobowość. Lilka na obrazie jest bardzo
poważna, melancholijna, jakby była zajęta własnymi myślami, a jej sylwetka
mocno wyprostowana.
Magdalena w pamiętnikach przywołuje pierwsze spotkanie z siostrą, które
miało miejsce w 1897 roku. Magdalena miała wówczas trzy lata. Samozwaniec
z nostalgią wspomina zwyczaj, który zapoczątkowała sześcioletnia Lilka:
Teraz pójdziemy pocałować róże na dzień dobry – rzekła późniejsza Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i pociągnęła Madzię w stronę, gdzie stała stara figura Matki
Boskiej, wokół której rosły najpiękniejsze róże. Madzia patrzyła, jak Lilka wtulała
nosek i malutkie różowe usta w płatki na pół rozkwitłej herbacianej róży i zrobiła
to samo. Całowanie róż na dzień dobry weszło odtąd w codzienny zwyczaj obu
dziewczynek (Samozwaniec 1956: 32).

Będąc małym dzieckiem, Lilka złamała rękę podczas lekcji tańca. Przysporzyło to wiele trosk rodzinie Kossaków. U wybitnie uzdolnionej i pięknej córki
Wojciecha wykształciła się w związku ze złamaniem nieco wystająca łopatka.
Nic nie poprawiło sylwetki dziewczynki, nieodpowiednia terapia pozostawiła
defekt do końca życia. Tuszowała go ubiorem, futrami i zwiewnymi szalami:
Niefortunne skutki owej zdumiewającej dziś terapii były powodem, że Lilka zawsze
musiała otulać się tiulami i futrami, a jakkolwiek robiła to doskonale, z właściwym
sobie smakiem i wdziękiem, jednak od razu rzucało się w oczy, że była inaczej zbudowana niż wszyscy (Starowieyska-Morstinowa 1962: 133).

2

Wśród badaczy Kossaków bardzo znana jest historia o tym, jak siostry wymogły na
ojcu zmianę daty na obrazie Moje córki z 1906 na 1911 rok, z którego można by było
odczytać ich wiek (Hurnikowa 2012: 19).
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Zofia Starowieyska-Morstinowa za powód nieproporcjonalnej sylwetki
Pawlikowskiej uważała gruźlicę stosu pacierzowego (Starowieyska-Morstinowa
1962: 132). Bardziej makabrycznie defekt Pawlikowskiej i związane z nim
kompleksy opisał Jan Lechoń, z którym przyjaźniła się w okresie międzywojennym, mimo że podziwiał jej niebywały intelekt oraz zachwycała go nieudawana
uprzejmość i serdeczność. Stwierdził:
Lilka Pawlikowska, zastrachana, zawsze świadoma swojego ukrywanego garbu
i swojego utykania, a zarazem tego, że jest cudowną poetką i że ma profil, jakich
już nie ma, i oczy, jakich już nie bywa. W każdej rozmowie zlewająca na nas komplementy tak przesadne, jak dobre wróżby Cyganek. I nagle słysząc jakiś dowcip,
jakąś złośliwość niebotyczną albo jakieś bardzo ryzykowne, ale bardzo zabawne
świństwo – wybuchała śmiechem z całego serca, śmiechem bachicznym i okrutnym.
I Lilka też jak Iłła była czarownicą, tylko inną, bardziej niebezpieczną, bo warzyła
zioła z upajających zapachów, bo wabiła nie tylko uroczym smutkiem, ale nawet
śmiechem. Bardzo dużo napisano o niej, ale wszystkim tym pochwałom czegoś brak:
pisze się o niej, jak zawsze u nas, prawie jak o świętej. A to była czarownica. Rusałka
to też znaczy czarownica (Lechoń 1993: 554.).

Magdalena nie pozostawała bezkrytyczna wobec takich wypowiedzi. Największe oburzenie wzbudziła w niej opinia Ireny Krzywickiej, która twierdziła,
że Lilka miała jedną nogę krótszą:
Tu już przyjaciółeczka zagalopowała się. Lilka nie tylko że miała obie nogi równej długości, ale w dodatku tak piękne i rasowe, jakimi mogła się poszczycić tylko
popularna piosenkarka Zula Pogorzelska. Była z nich bardziej dumna niż z własnych
wierszy (Samozwaniec 1997: 159).

Magdalena zbyt personalnie odebrała tę opinię. Krzywicka zaznaczyła
bowiem, że poetka miała niezwykłą osobowość i urodę: „Drobna i ułomna
teraz przypuszczam, że musiała przejść w dzieciństwie chorobę Heinego-Medina, pełna była szczególnego uroku, i to uroku czysto fizycznego. Dowodem –
trzech mężów i wielu zakochanych. Prawdziwe zwycięstwo ducha nad ciałem
(to niewątpliwie dusza tak ją ozdabiała!)” ( Krzywicka 1995: 236).
Zgodnie z obowiązującym zwyczajem, siostry odebrały edukację domową.
Mówiły po francusku, niemiecku i po angielsku. Wojciech biegle władał francuskim i dbał o to, żeby jego córki starannie nauczyły się tego języka. Tak
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pisał w tej kwestii do żony: „A żeby mi panny po francusku się serio uczyły,
proszę Cię” (Kossak 1895: 583). Dziewczynki miały kontakt z całą ówczesną
bohemą krakowską, salon Kossakówki odwiedzili: Henryk Sienkiewicz, Jacek
Malczewski, Teodor Axentowicz, Wincenty Lutosławski, Zofia Stryjeńska, Stanisław Tandos, Jachimeccy oraz Morstinowie (Samozwaniec 1956: 133-150).
Wiele osób znających siostry Kossakówny przed wojną zarzuca Magdalenie, że we wspomnieniach mocno złagodziła charakter Lilki. Krystyna Chruścielska, przyjaciółka Samozwaniec, tak wspomina spotkanie z Pawlikowską:
Podczas naszego spotkania niewiele mówiła. Podczas obiadu, na który poprosił
Magdalenę, Świniarskiego i ją mój mąż, parokrotnie zerkała na zegarek, i delikatnie
ziewając, dawała do zrozumienia, że się nudzi. Głośno komentowała też zachowanie
innych gości siedzących z nami w lokalu.
Dziwiłam się bardzo, że taka osoba potrafi pisać tak piękne i wspaniałe wiersze
pełne uczucia, emocji, delikatności. Pawlikowska robiła wrażenie osoby zgorzkniałej.
Magdalena po wojnie bardzo złagodziła jej charakter… Mam nieodparte wrażenie, że
Maria zazdrościła Madzi lotności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, bezpośredniości, stąd – tak mi się dzisiaj wydaje – ataki na młodszą siostrę (Chruścicielska 2015: 99).

Bardzo krytycznie opisała Lilkę Stanisława Potocka, która także przyjaźniła się z Magdaleną:
Była sztuczna, wystudiowana. Gdyby nie talent poetycki, za który tak cenili ją Skamandryci, to nie jestem pewna, czy byłaby miłym gościem na salonach artystycznych.
Iwaszkiewicz jej nie cierpiał. Kilka razy mieli bardzo ostre scysje, gdy Maria
odważyła się w towarzystwie na złośliwe i bardzo niecenzuralne komentarze wobec
siostry. Magdalena często płakała przez siostrę, a ta jakby świadomie ją raniła, jakby
chciała jej pokazać swoją wyższość (Potocka 2015: 71).

Irena Krzywicka, przyjaciółka Pawlikowskiej, widziała ją w innym świetle, wiedziała o jej mankamentach fizycznych, ale znacznie bardziej ceniła jej
urok osobisty, inteligencję i poezję:
Twarzyczka Lilki nasuwała dziecinne, czarodziejskie skojarzenie. To była twarz
wróżki, cała z płatków różanych, pyłków kwietnych, przelotnych cieni i łagodnych
świateł. Nosek leciutko zaostrzony, różowawy i przezroczysty jak muszla, usta wrażliwe, małe, zmienne, czasem żałosne, czasem drwiące.
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A obok poezji, nierozdzielnie z nią związany migotał, wesoły promyk dowcipu, bo Lilka była osobą niezwykłego, wysokiej klasy dowcipu […] otaczała jakąś
hipnotyczną mgiełką swojego rozmówcę, który natychmiast podpadał pod jej władzę,
i zaczynały go od razu nudzić jego własne osobiste sprawy (Krzywicka 1960: 140-146).

Pisarz Jalu Kurek miał przyjemność poznać poetkę, ogromne wrażenie
zrobiła na nim jej uprzejmość i życzliwość wobec drugiego człowieka oraz
subtelność i słodko-gorzka kobiecość. Zachwyciła i jedocześnie zawstydziła
go, doceniając jego twórczość, o której, jak pisze, „miała wysokie mniemanie”
(Kurek 1963: 238). Wspominał:
Piękny to był format człowieka, niezawistna nikomu, o bliźnich mówiąca dobrze.
[…] W korespondencji rozsiała niezasłużone, aż żenujące mnie komplementy pod
adresem mojej twórczości, o której miała wysokie mniemanie. Cechą znakomitości
jest widocznie to, że poprzez własną skromność wywyższa ona drugich, sama przez
to nabierając głębi (Kurek 1963: 239).

Liczne relacje na temat Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pozwalają prześledzić, jak ewoluował jej charakter od lat dziecinnych, przez młodość, aż do
dojrzałości. Na pewno była kobietą trudną, wymagającą, czasem nieszczęśliwą,
ale także piękną duchowo. Prawdą jest, że przyjaciele Samozwaniec nie potrafili wybaczyć jej gorzkich i krytycznych uwag pod adresem siostry. Być może
wynikało to z zazdrości Lilki, której osobowość była diametralnie inna od
charakteru Magdaleny, zawsze wesołej, uśmiechniętej, rzucającej dowcipami.
Lilka była neurotyczna, melancholijna, głęboko świadoma swojego wielkiego
talentu, a jednak zazdrościła Magdalenie łatwości, z jaką nawiązywała kontakty
i lekkości rozmowy. Ze wspomnień osób znających Pawlikowską wynika, że
często publicznie krytykowała Magdalenę, wyśmiewała jej twórczość, co stawia
ją w negatywnym świetle, szczególnie jako siostrę.

Małżeństwa
W 1914 roku, kiedy wybuchła I wojna światowa, Wojciech Kossak został
powołany do wojska w stopniu rotmistrza, następnie zaś awansował na oficera
ordynansowego generała Karla Kirchbacha. W 1916 roku został oddelegowany
do lżejszej służby w Warszawie, skąd często jeździł do Krakowa i Zakopanego.
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Jak wynika z listu Kossaka, pisanego do przyjaciółki z Ołomuńca, Lilka poznała
swojego przyszłego pierwszego męża już na początku wojny: „Przyjechałem
tu wczoraj z moją żoną i córkami i zostawiam je tutaj pod opieką Władzia
Bzowskiego, przyszłego zięcia, który jest tutaj instruktorem arcyksięcia Maksa.
Sam jutro o świcie ruszam do frontu ku Kaliszowi i Częstochowie” (Kossak
1985: 149).
Ślub z Bzowskim wzięła 25 września 1915 roku w Kościele Świętego Salwatora. Miała wówczas dwadzieścia cztery lata, jednak Magdalena w pamiętnikach napisze, że siostra miała dwadzieścia lat. Samozwaniec tak wspomina
owo wydarzenie: „On ma swój galowy niebieski mundur austriacki, ona – szarobłękitną suknię i duży kapelusz z tej samej tafty, ozdobiony bławatkami”
(Samozwaniec 1997: 63).
Małżeństwo z Bzowskim nie było udane, jak trafnie przeczuwała to siostra Władysława, Teresa, która płakała na jego ślubie, obawiając się, że brat nie
będzie z Lilką szczęśliwy. I rzeczywiście nie rozumiał on potrzeb żony. Jako
osoba zdecydowanie pragmatyczna i kierująca się zdrowym rozsądkiem, stanowił całkowite przeciwieństwo swojej małżonki. Magdalena w pamiętnikach
przyznaje, że był porządnym człowiekiem, ale „jedynie można mu było zarzucić to, że nie zdawał sobie sprawy, że bocian nie jest odpowiednim mężem dla
orlicy” (Samozwaniec 1956: 98). Na rozpad małżeństwa Bzowskich wpłynęło
jeszcze kilka czynników, poza wspomnianym wzajemnym niezrozumieniem.
Maria nie mogła wybaczyć mężowi tego, że uderzył ją w twarz, „taki osioł
mówiący do mnie Ty… który uderzył mnie, moją szlachetną twarz. Boże, ratuj
mnie, zmiłuj się, Panie Zastępów, ześlij mi ratunek, daj mi miłość i prawą,
i szaleńczą lub nieszczęście, hańbę i śmierć duszy” – pisze Lilka w pamiętniku
(Hurnikowa 2012 : 74).
Los szybko zsyła jej nową miłość, jeszcze w trakcie małżeństwa z Bzowskim w 1916 roku poznaje Jana Gwalberta Pawlikowskiego, pochodzącego
z rodu Pawlikowskich z Medyki, których siedzibą była willa Pod Jedlami
na Kozińcu (według projektu Stanisława Witkiewicza). Maria boi się nowej
miłości i jednocześnie jej pragnie. To pragnienie i euforia, związana z zakochaniem, przyczyniają się do rozkwitu jej pisarskiego talentu. Rozwód cywilny
i kościelny otrzymała w marcu 1919 roku. Nie udałoby się to bez wsparcia
ojca, Wojciecha Kossaka, który za pomoc w uzyskaniu rozwodu kościelnego
córki, posyłał swoje płótna odpowiednim urzędnikom.
Ślub Marii Janiny Teresy Kossak z Janem Gwalbertem Henrykiem
Pawlikowskim odbył się drugiego czerwca 1919 roku w Katedrze na
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Wawelu. Magdalena Samozwaniec przywołuje we wspomnieniach atmosferę
tego wydarzenia:
[…] Jaś, ze swoimi równo na karku przyciętymi włosami a la paź, klęcząc przed ołtarzem wygląda jak renesansowy młodzieniaszek pasowany na rycerza. Lilka w jakichś
fiołkowo-liliowych gazach, drobna i pastelowa – jak mała księżniczka z ilustracji do
bajek Andresena, pędzla Dulaca (Samozwaniec 1997: 108).

Jak na tamte czasy, strój poetki był bardzo oryginalny, zresztą już do ślubu
z Bzowskim nie szła w tradycyjnej białej sukni, tylko w szafirowobłękitnej
i dużym kapeluszu uszytym z tej samej tkaniny (Samozwaniec 1997: 63).
Lilkę i Pawlikowskiego połączyło bardzo głębokie uczucie, pasowali do
siebie również pod względem poziomu kultury i zainteresowań artystycznych.
Małżonkowie zamieszkali po ślubie w willi pod Jedlami z rodziną Pawlikowskiego. Z pamiętników Magdaleny wynika jednak, że siostra nie czuła się tam
dobrze. Na Kossakówce była rozpieszczana, na Kozińcu musiała przyzwyczaić
się do oszczędnego trybu życia. Oddać należy rodzinie Jana zamiłowanie do
sztuki, ogromne poczucie humoru oraz liczne zabawy słowem. Atmosfera
panująca w willi pod Jedlami przyczyniła się do rozkwitu talentu poetyckiego
Marii, choć jej poezja nie robiła tam na nikim wrażenia, ponieważ za największą poetkę uznawali Marylę Wolską.
W początkach małżeństwa Pawlikowscy byli ze sobą bardzo szczęśliwi.
Z czasem Jan potrzebował coraz to nowych impulsów twórczych. W 1922 roku,
trzy lata po ślubie, zaczął wyjeżdżać z kabaretem Rity Sacchetto do Wiednia, co
skutkowało rzadkim spotkaniami z żoną. Lilka uciekła z Kozińca na Kossakówkę,
skąd pisała do męża listy pełne miłości i tęsknoty (Samozwaniec 1997: 94-97).
Wynika z nich, że stosunek Jan do żony z czasem zaczął się zmieniać, w Wiedniu
mężczyzna szybko uległ urokowi młodej Austriaczki, Wally Konczynski. Coś, co
wydawało się przelotnym romansem, zamieniło się w trwały związek. W 1925
roku Maria i Magdalena przebywały na Riwierze Francuskiej, Lilka nieustannie
pisała do męża listy, wyglądając jego przyjazdu. Zgodnie z relacją Magdaleny, Jaś
przybył, ale z Wally, którą ulokował w innym hotelu (Samozwaniec 1997: 234).
Gorzkie i przykre było rozczarowanie Lilki, która kochała Jasia, ale jednocześnie
czuła, że ta miłość jest już inna z jego strony. W tym samym roku (1925) urodziła
się córka Pawlikowskiego i Wally – Iwa. Tego już poetka nie potrafiła mu wybaczyć. Ostatecznie małżeństwo Marii i Jana Pawlikowskich zostało unieważnione
w 1929 roku (Hurnikowa 2012: 159).
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W 1930 roku Lilka poznała swojego trzeciego męża, kapitana, pilota
Wojska Polskiego Stefana Jasnorzewskiego, zwanego przez nią pieszczotliwie
Lotkiem. Dodać należy, że to zdrobnienie nadała mu Magdalena. Zachowała
się depesza Jasnorzewskiego do rodziny, zawiadamiająca o ślubie z Pawlikowską: „Znalazłem egzotyczny kwiat, którego nie opuszczę” (Jasnorzewska-Kaduszkiewicz 2015: 230). „Pobrali się i byli razem szczęśliwi… Lotek świetnie
pasował do rodziny i wkrótce zawojował cały dom. Nie było rzeczy, której by
Lotek dla Lilki nie zrobił. Był prawdziwym opiekunem, pod każdym względem” (Zechenter 1975: 23) – pisał w liście do Zechentera Lisiewicz. Z kolei
Magdalena tak zapamiętała szwagra:
Poznawszy Lotka bliżej, doszłam do wniosku, że była w nim jakaś głęboka potrzeba
poezji, nieuświadomiona tęsknota za czymś niezwykłym, niespotykanym. Ten pożeracz kobiecych serc, karciarz i pobijbrat, poznał się na wielkości Lilki lepiej niż wszyscy jej dotychczasowi mężowie i amanci. Wiedział, kogo zdobył i był z niej dumny,
jak nasz Tatko ze swojej wstążeczki Legii Honorowej (Samozwaniec 1997: 230).

Lotka poznała na Kossakówce także przyjaciółka Pawlikowskiej, Irena
Krzywicka. Pisała tak: „Daleko mu było do wyrafinowanego intelektualizmu, ale na wartości i na niezwykłych zaletach duchowych Lilki poznał się
nieomylnym smakiem natur prostych, szczerych i wybrednych” (Krzywicka
1995: 238).
Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, Jasnorzewscy
opuścili Polskę. Początkowo udali się do Lwowa, gdzie Stefan objął dowództwo
lotnictwa (Samozwaniec 1997: 294). Zanim dotarli do celu, jakim była Anglia,
przedzierali się przez pochłoniętą wojną Europę, zatrzymując się kolejno we
Lwowie, Zaleszczykach, Bukareszcie, Belgradzie, Rzymie, Paryżu, Lyonie, aż
dotarli do Blackpool w Anglii. Opierając się na pieczątkach i adnotacjach
w paszporcie Lilki, wnioskować można, że po wyjeździe z Zaleszczyk dotarli
do Rumunii. Maria Kossak-Jasnorzewska, pod takim nazwiskiem występująca
w paszporcie, jako datę swoich urodzin podała rok 1899. Paszport stanowi
niezbity dowód na to, jak poetka sama odejmowała sobie lat, co, jak już wspomniano, było charakterystyczne dla obu sióstr (Hurnikowa 2012: 358).
Zarówno Lilka, jak i Lotek źle znosili pobyt na emigracji, oboje bardzo
tęsknili za Polską i swoim rodzinami. W początkach wojny liczyli także na
szybkie jej zakończenie oraz powrót do kraju. Niestety ich marzenia się nie
zrealizowały, bo Jasnorzewska zmarła na raka szyjki macicy. Lotek nie zdawał
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sobie sprawy z jej choroby, ponieważ chcąc oszczędzić mu trosk, poetka nie
mówiła mężowi o wszystkim.
Kocham ją bardzo. Jest dla mnie wszystkim, co mogła mi dać ziemia. Jest wiatrem.
Jest ciszą. Głosem, który wciąż słyszę. Nie wiedziałem, że jest tak źle. Zawsze mówiła,
że to nic takiego, że wszystko jest dobrze. […] Dlaczego Bóg był tak niesprawiedliwy,
że zabrał mi mój skarb? (Jasnorzewski 2015: 167).

Trzeciego maja 1944 roku Lilka zgłosiła się na leczenie do Christie Hospital w Manchesterze, w którym była naświetlana przez około dwa tygodnie
promieniami Roentgena. Dzielnie znosiła swój stan, nie skarżąc się na ból,
odmówiła przyjmowania leków przeciwbólowych oraz transfuzji krwi. Lotek
do końca był przy niej, przyjeżdżał po służbie, ponieważ nie otrzymał urlopu,
nocował na podłodze przy jej łóżku, po czym przed poranną zmianą pielęgniarek wyjeżdżał do bazy – pisze we wspomnieniach siostra Stefana, Halina
Jasnorzewska-Kaduszkiewicz (Jasnorzewska-Kaduszkiewicz 2015: 189). Maria
Jasnorzewska miała nowotwór złośliwy szyjki macicy, naświetlania nie przyniosły oczekiwanego efektu, rak postępował, atakując kręgosłup. „To prawda,
że kilka ostatnich tygodni bardzo cierpiała, ale powodem było nie naświetlanie
radem, tylko paraliż dolnych kończyn, kiedy rak zaatakował kręgosłup, o czym
chora nie wiedziała” (Lisiewicz 1957: 48). Poetka zmarła dziewiątego lipca
1945 roku, a jej ukochany mąż był przy niej do końca. Została pochowana na
cmentarzu w Manchesterze.

Koniec pewnej epoki
Świat po II wojnie światowej nie był już taki sam. Przede wszystkim odeszli
ukochani Tatko i Mamidło, powrotu do Polski nie doczekała także Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska. Magdalena pozostała sama, ponieważ z bratem
Jerzym nie miała dobrych relacji, a powodem konfliktu był spadek po rodzicach i Lilce. Pawlikowska podzieliła dziedzictwo po sobie oraz prawa autorskie
ze sztuk między siostrę i męża, pomijając Jerzego. Zresztą ich relacje nigdy nie
były bliskie. Z Marii i Magdaleny oraz Zalotnicy niebieskiej nie dowiemy się
chociażby tego, że w ogóle miały brata. Tymczasem wojna zabrała Magdalenie
wszystko. Kraków po wydaniu Błękitnej krwi ją „wyklął” – jak sama mówiła.
Jeszcze w listopadzie 1945 roku wyszła za mąż za młodszego o dwadzieścia lat
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Zygmunta Niewidowskiego. Znała go z czasów wojny, kiedy był pracownikiem lombardu, w którym zastawiała rodzinne pamiątki. Mówiono, że w ten
sposób chciała odzyskać utracone dobra. Po wojnie Magdalena z Zygmuntem
zamieszkali w Warszawie, w Krakowie zatrzymywała się jedynie w drodze do
Zakopanego. Ostatni raz odwiedziła to miasto w 1961 roku, wtedy też razem
z bratową wpisały Kossakówkę na listę zabytków, chroniąc ją tym samym przed
zburzeniem (Kraków-przewodnik.com.pl 2021).
Nigdy nie pogodziła się z powojenną rzeczywistością, ze stratą rodziców
i siostry. Przez lata nie mogła sobie wybaczyć, że w sierpniu 1939 roku w Juracie nie odprowadziła Lilki na dworzec. Tam też widziały się po raz ostatni.
Magdalena zadbała o spisanie rodzinnych wspomnień. Po wojnie zabiegała
o wznowienie wydawania tomików poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Zdania badaczy rodziny Kossaków w tej kwestii są podzielone. Elżbieta Hurnikowa zaznacza, że poezja Pawlikowskiej broniła się sama i jej wydawaniem
tuż po wojnie zajął się Tymon Terlecki. Biograf Samozwaniec, Rafał Podraza,
twierdzi z kolei, że to dzięki zabiegom Magdaleny poezja siostry zaistniała
w powojennym świecie3.
Analiza zachowanych listów i wspomnień prowadzi do rozmaitych wniosków. Magdalena mocno złagodziła charakter Lilki, poetka wydaje się być
natchnioną nimfą, motylem z kolorowych tiuli i szali. Jej obraz jest mocno
wyidealizowany. Dopiero wspomnienia i relacje przyjaciół rodziny pozwalają
nieco lepiej poznać charakter Jasnorzewskiej.
Magdalena Samozwaniec prawdopodobnie powodowana miłością do
siostry utrwaliła tylko taką prawdę o niej, jaką chciała utrwalić w świadomości
czytelnika. Można zatem mówić o pewnego rodzaju postprawdzie o wielkiej
poetce i człowieku. Satyryczka robiła tak w imię – jako można się domyślić –
wyższych celów. Przede wszystkim zachowania w pamięci potomnych wybitnej
rodziny Kossaków.

3

Informacje te pochodzą z panelu dyskusyjnego „Kossakówny”, który miał miejsce
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 14 czerwca 2019 roku.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska we wspomnieniach siostry, Magdaleny Samozwaniec
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Wprowadzenie
Pokolenie Marka Świdy Andrzeja Struga z 1923 roku to portret psychologiczny polskiego bojownika walk niepodległościowych. W tej powieści duże
znaczenie mają wątki polityczne, zaś stosunki ekonomiczno-polityczne
w dużej mierze determinują psychikę bohatera. Utwór porównywano do
Przedwiośnia Stefana Żeromskiego (Pieszczachowicz 1985: 320), czego
najlepszym świadectwem jest broszura napisana przez sanacyjnego krytyka
literackiego, Stefana Hefflicha-Piotrowskiego, pod tytułem Sen o Polsce. Na
marginesie powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i „Pokolenia Marka
Świdy” Andrzeja Struga z 1930 roku (Pieszczachowicz 1985: 372). Obydwie
narracje łączy niezgoda na nową rzeczywistość społeczną. Autorzy tej prozy
nie kryli swojego społecznego zaangażowania.
Celem autora rozdziału jest analiza charakteru ideologicznego powyższej
powieści Andrzeja Struga i określenie typu zaangażowania. Na pewno obecny
jest tu antagonizm między zbuntowanym bojownikiem walki o niepodległość
Polski a nieakceptowaną przez niego filisterską rzeczywistością. Ten antagonizm dotyczy również jednak postawy bohatera powieści. Owe sprzeczności
charakterystyczne są dla niepodległościowego, polskiego socjalizmu, z którym
utożsamiał się Andrzej Strug.

296

Cyprian Kraszewski

Powieść Andrzeja Struga to manifest, który można traktować poniekąd
autobiograficznie. Jak pisał Jan Pieszczachowicz, autor posłowia z 1983 roku:
,,Pokolenie… – jakkolwiek powieścią autobiograficzną nie jest – zawiera ładunek życiowych doświadczeń pisarza, bez których zrozumienie dzieła w całej
pełni może być utrudnione” (Pieszczachowicz 1985: 321).
Wbrew tytułowi, książki nie należałoby traktować w charakterze manifestu pokoleniowego, a raczej jako retrospektywne spojrzenie na społeczeństwo
polskie wychowane w okresie zaborów, które zmaga się z realiami odrodzonej Polski. Ideologiczny charakter dzieła rozpatrywać należy przez pryzmat
doktryn wpływowych z XIX i XX wieku w Polsce. Analiza przeplatana będzie
z wybranymi elementami biografii autora.
W następnej części publikacji wyodrębnione zostaną antagonizmy, z którymi mamy do czynienia w powieści, a także sposób ich przejawiania. Skonfliktowane jest tu poniekąd myślenie pozytywistyczne i romantyczne, system
kapitalistyczny i socjalistyczny, prawica i lewica. W powieści jednak najbardziej
istotny jest konflikt między bohaterem powieści a rzeczywistością, w której nie
może się odnaleźć. W zrozumieniu tych antagonizmów i sposobów ich przejawiania się, pomocna może okazać się Fenomenologia ducha Georga Wilhelma
Friedricha Hegla oraz Legenda Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego.

Wpływy piłsudczyzny, romantyzmu i socjalizmu
na charakter powieści Pokolenie Marka Świdy
Od XIX wieku polski nurt niepodległości był silnie związany z ruchem socjalistycznym. PPS był czołową partią patriotyczną. Działacze socjalistyczni
wywodzili się najczęściej z drobnej szlachty, która wahała się między konserwatyzmem a poparciem reformy rolnej, rojalizmem a demokratyzmem. Takie
drobnoszlacheckie pochodzenie miał również Andrzej Strug, a także zarysowany przez niego bohater, Marek Świda.
Andrzej Strug urodził się 28 listopada 1871 roku w Lublinie. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Tadeusz Gałecki. Ojcem Tadeusza był zdeklasowany
szlachcic, Władysław, pracujący jako urzędnik, potem – właściciel sklepu.
Kiedy Tadeusz miał 9 lat, Władysław Gałecki zdobył fundusze, by ponownie
stać się właścicielem ziemskim w Konstantynówku pod Lublinem (Okraska
2014: 34).
Z ideami socjalistycznymi spotkał się późniejszy pisarz w okresie nauki
gimnazjalnej. Studiując w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
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w Puławach wstąpił do „podziemnego” Koła Oświaty Ludowej. Od tego czasu
sympatyzował z Polską Partią Socjalistyczną. Aktywnie włączył się w działalność niepodległościową przeciw caratowi, za co w 1895 roku trafił do więzienia – do warszawskiej Cytadeli. Spędził tam pół roku, po czym został zesłany
na katorgę do guberni archangielskiej na trzy lata (Okraska 2014: 34).
W 1900 roku Strug podjął działalność literacko-publicystyczną i kontynuował aktywność socjalistyczno-niepodległościową u boku PPS. W tym
samym roku sprzedał majątek odziedziczony po ojcu. Przyczyną pierwszego
sukcesu literackiego był esej o Żeromskim, którego był zwycięzcą w lwowskim
konkursie z okazji trzydziestolecia twórczości Henryka Sienkiewicza. Studiując
w Krakowie, poznał Józefa Piłsudskiego (Okraska 2014: 35), którego stał się
wiernym towarzyszem na ponad dwadzieścia lat.
W broszurze Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914 pisze Strug o swoim czynie legionowym. Przywołuje w nim Adama Mickiewicza, który:
modlił się o wielką wojnę europejską, która podzieliłaby mocarstwa zaborcze na
wrogie obozy i złamała ich przeklętą moc, a przez to rozbudziła w Polsce utajone siły
i dała możliwość wypłynięcia sprawy polskiej na teren wielkiej polityki europejskiej
(Strug 2014: 8).

W okresie Wiosny Ludów w latach 1848-1849, Legion Mickiewicza brał
udział w walkach o wyzwolenie Włoch przeciwko Austrii, państwa Świętego
Przymierza.
Kiedy wybuchła I wojna światowa, owo Święte Przymierze przestało
obowiązywać i zjednoczone wcześniej państwa zaczęły ze sobą walczyć. Piłsudski, stojący na czele Legionów, postanowił spośród byłych zaborców wesprzeć
Niemców i Austriaków przeciw Rosji. Strug opisuje atmosferę entuzjazmu,
jaki towarzyszył powstawaniu tej formacji.
Celem Legionów była całkowita niepodległość Polski. Legiony nie miały
jednak szerokiego poparcia w polskim narodzie: „Legionista bił się bez poparcia swego narodu, wbrew nadziei, czerpiąc wiarę w samym sobie i w ukochaniu dalekiego celu, który nie dawał się ogarnąć żadną ludzką rachubą” (Strug
2014: 21).
Przyszłego Marszałka otaczała jednak bezgraniczna miłość żołnierzy:
„Bezgraniczna wiara w Komendanta i miłość ku niemu dały możność legionistom przetrwania wszystkich udręczeń swego losu […]. Nie dociekali, nie
zgadywali tego, co możliwe w przyszłości, a co niemożliwe” (Strug 2014: 22).
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Legiony powstały na bazie PPS-Frakcji Rewolucyjnej, z czasem jednak
wstępowali tam ludzie o szerszym spektrum światopoglądowym:
Znaleźli się w Legionach ludzie o różnych poglądach politycznych, choć w przeważającej większości o poglądach radykalno-demokratycznych. Ich ideałem będzie
państwo suwerenne o dużych swobodach obywatelskich i jeszcze znacznej swobodzie
charakteru (Garlicki 1983: 22).

Strug opisuje przebieg walk legionowych w toku I wojny światowej do
czasów uformowania się pierwszego rządu odrodzonej Rzeczpospolitej i objęcia polskich sił zbrojnych przez Józefa Piłsudskiego. Rząd lubelski, powołany
do życia 6-7 listopada, na czele którego stał Ignacy Daszyński, miał charakter
socjalistyczny. Strug pisze o przywódcy Legionów Polskich pod koniec broszury Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914 w sposób niemal bałwochwalczy. Rząd
lubelski i Marszałek nie stanowili w rzeczywistości takiej jedności, o jakiej pisze
autor Pokolenia Marka Świdy. Stając się 11 listopada 1918 roku Naczelnikiem
Państwa, Piłsudski stawia na zgodę narodową i sojusz różnych wrogich obozów.
Radykalnie socjalistyczne postulaty rządu Daszyńskiego stopniowo trafiały do
lamusa, o czym już nie wspomina Strug, optymistycznie kończąc broszurę.
Do czasów zapanowania sanacyjnego reżimu Strug był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego jako członek Legionów czy uczestnik bitwy polsko-bolszewickiej. Takie doświadczenie ma także bohater Pokolenia Marka Świdy.
W powieści można nawet zauważyć pewną sympatię dla Marszałka. Autor jest
daleki od propagandowego tonu, jednak klimat utworu oddaje atmosferę poprzedzającą zamach majowy z 1926 roku, jaka towarzyszyła żołnierzom sympatyzującym z Piłsudskim i nieakceptującym realiów pierwszej połowy lat dwudziestych.
Podkreśla to autor posłowia, Jan Pieszczachowicz. Strug poparł zamach majowy,
lecz potem krytykował sanacyjną dyktaturę (Okraska 2014: 44).
Marek Świda ma za sobą bohaterską przeszłość, a jednocześnie nie potrafi
się odnaleźć w rzeczywistości odrodzonej Polski. Zachodzi antagonizm między
tą heroiczną przeszłością a filisterską teraźniejszością kapitalistycznego państwa, w którym rządzi kult pieniądza i mieszczańskie porządki.
W powieści pojawiają się akcenty piłsudczykowskie. Powstaje tu pytanie, czy są one przypisane konkretnej postaci, czy to sam autor identyfikuje
się z nimi, co, biorąc pod uwagę życiorys Struga, wydaje się bardzo prawdopodobne. Podstawowym wyznacznikiem ideologii piłsudczykowskiej było
odrodzenie polskiej państwowości (Suleja 1983: 256). Państwo, niczym
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w doktrynie Hegla, było wartością samą w sobie, a także wartością etyczną –
konsekwencją rozwoju rozumu powszechnego. System państwowy powinien
opierać się na autorytecie armii: „Wojsko – pisze Piłsudski – ma treść może
najbardziej w dziejach wieczną” (Filipowicz 1988: 36).
W odrodzonej Polsce tak zwana „sejmokracja” w opinii piłsudczyków
działała na państwo destrukcyjnie. W powieści znajduje się radykalna krytyka
parlamentaryzmu, które ilustruje chociażby taki passus:
Przesilenie gabinetowe trwało. Rząd nie rządził, widma obalonych ministrów już
niezdolne były niczego podpisać, machina państwowa utknęła, po ministerstwach
we wszystkich okienkach zapanowały wakacje. Zatorem zwarły się i wypiętrzyły
najpilniejsze zaległości, najżywotniejsze sprawy więdły i marły (Strug 1985: 299).

Demokratyczno-parlamentarne poglądy panujące w Legionach fermentują w kierunku swoistego bonapartyzmu, który należy rozumieć jako niepartyjny, autorytarny rząd narodowy (Mickiewicz 1955: 342). Piłsudski, podobnie
jak wcześniej Mickiewicz, był pod wielką inspiracją Napoleona Bonapartego
jako „przywódcy charyzmatycznego” (Walicki 1970: 277). Napoleon był
nośnikiem etosu rycerskiego oraz przywódcą, który utrwalił dorobek Rewolucji Francuskiej, a zarazem sięgnął po autorytarne środki. Pisał o nim Adam
Mickiewicz: „Nie kochał wolności, ale czuł się człowiekiem opatrznościowym,
człowiekiem autorytetu […]. Zresztą ze zbyt bliska widział cierpienia zadane
krajowi w imię wolności, aby nie myśleć przede wszystkim o ich wyleczeniu”
(Mickiewicz 1955: 217).
Podobnie jak o Napoleonie, należałoby myśleć o sanacji i Piłsudskim,
a także o kiełkującym autorytaryzmie wśród kombatantów, przedstawionych
w powieści Pokolenie Marka Świdy. Krytyka instytucji liberalnych stała się
później elementem składowym sanacyjnej dyktatury. Wcześniej podobny
antyparlamentaryzm zawarty był w myśli politycznej Adama Mickiewicza,
nienawidzącego „gawędy parlamentarnej” i „parlamentarnego rozprzężenia”
(Walicki 1970: 277). Mickiewicz jednak, jako bojownik Wiosny Ludów,
demokrata i socjalista, negował ograniczenia mieszczańskiego i konserwatywnego systemu wyborczego, domagając się większych praw dla chłopów
i robotników. Doktryna polityczna Mickiewicza obfitująca w sprzeczności,
musiała się dostosowywać do nowej sytuacji politycznej. Nawet uwielbienie
dla Bonapartego z czasem słabło. Demokratyczno-socjalistyczny aspekt myśli
Mickiewicza miał jednak dla rządów sanacyjnych niewielkie znaczenie.
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W powieści Pokolenie Marka Świdy Strug bardzo dosadnie charakteryzuje
stosunki kapitalistyczne, pokazując, kto w nich wiedzie prym: „Kanalia ma
cnoty bojowe: ryzyko aż do kryminału, zapał, wytrwałość. Kanalia jest twórcza…” (Strug 1985: 213). Owej „twórczej kanalii” towarzyszą zachowawcze
jednostki o typie filisterskim ze swoim powierzchownym pacyfizmem. Typ ten
obiektywizuje swoje działania, roszcząc sobie prawo kształtowania, mówiąc
językiem Hegla, rozumu powszechnego:
– Marianku, czemu nie jesteś kanalią? Ty biedaku… […] bo mam cel ogólniejszy,
idealny, a nie tylko własny. Oto zasadnicza różnica. Bo nie pozwalam sobie na
wszystko, byle dopiąć celu. Bo na każdym kroku muszę się miarkować i często cofać
(Strug 1985: 213).

W ramach darwinistycznego światopoglądu dominuje jednostka najbardziej bezwzględna:
Kanalia idzie na całego i dlatego w walce o byt góruje nad takimi jak ja. Na całej kuli
ziemskiej w interesach króluje kanalia i ludzie mojego pokroju muszą z nią żyć w pewnym kompromisie, jeżeli nie chcą być wyrzuceni poza nawias (Strug 1985: 213).

Gruntowne scharakteryzowanie kanalii ma na celu potępienie imperialistycznego kapitalizmu: „Kanalia jest uzbrojona od stóp do głowy i po same zęby,
a ja przestrzegam, że tak powiem, haskich paragrafów, i ani gazów trujących, ani
bakteryj, ani bomb z powietrza na bezbronne miasta” (Strug 1985: 213).
„Kanalia”, o której mowa w cytacie, triumfuje zarówno w okresie zmagań
militarnych, jak i pokoju. Cytat ten nawiązuje do realiów I wojny światowej,
kiedy to pierwszy raz użyto broni chemicznej, o czym więcej Strug pisał w późniejszej powieści Żółty krzyż. Powyższy dialog jednak ma miejsce po wojnie.
Jej romantyczno-heroiczna aura, która między innymi była warunkiem polskiej niepodległości, zostaje tu poniekąd zdekonstruowana. Po zakończeniu
działań zbrojnych i odzyskaniu niepodległości, w gospodarce kapitalistycznej
i demokracji liberalnej „kanalia” nadaje ton życiu społeczno-gospodarczemu.
Z „kanalią” muszą się liczyć poszczególne stronnictwa polityczne.
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Psychologia Marka Świdy a Legenda Młodej Polski
Jednostkowy aspekt psychologiczny jest ściśle związany z atmosferą społeczno-kulturalną czasów przed i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Okres
ten, szczególnie po upadku powstania styczniowego i osłabieniu popularności
haseł pozytywistycznych, obfitował w pesymizm i dekadencję. Czyny bohaterskie, takie jak działalność Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), uciekającej
się do terroryzmu, rewolucja 1905 roku i działalność Legionów Polskich były
próbami przełamania tego nastroju marazmu.
W atmosferze beznadziei tworzyli swe dzieła artyści Młodej Polski, do
której badacze tacy jak Ryszard Matuszewski zaliczali także Andrzeja Struga
(Matuszewski 1960: 189). Sztuka tej artystycznej formacji była swego rodzaju
buntem przeciwko pozytywizmowi i związanym z nim filisterskim systemem
wartości (Brzozowski 1997: 41). Bardzo dobrze tę postawę wyrażają słowa
Żeromskiego, będące odpowiedzią na twórczość publicystyczną Aleksandra
Świętochowskiego: „Gdy dziś wygniłymi oczyma nędza nic nie widzi, a chuda
jej ręka wyciąga pustą sakwę ku temu, kto ją napełni, jego pięknomówne usta
jedynie plują w trup męczennika kołysany od wichry” (Żeromski 1981: 194).
Bunt ten, poniekąd pokoleniowy, wyrażał się jednak głównie dekadenckim eskapizmem i alienacją. To kulturowe zjawisko opisuje polski filozof Stanisław Brzozowski w Legendzie Młodej Polski z 1909 roku, ukazując niemoc
młodopolskiej formacji (Brzozowski 1997: 46). Słabość tę przełamać miał
ruch socjalistyczny i polscy robotnicy (Brzozowski 1997: 57).
Omawiane w rozdziale powieści Andrzeja Struga obfitują w opisy heroicznych uniesień, jakie towarzyszą działalności niepodległościowej. W czynie
tym można upatrywać spełnienia ideału, który postulował Stanisław Brzozowski. Czyn bohaterski miał być antidotum na polski marazm, obecny zarówno
wśród szlachty, polskiego mieszczaństwa, jak i kontestatorów tej klasy społecznej, którymi byli młodopolscy artyści. Brzozowski określał „bezdziejowością”
taki status rezygnacji z walki i twórczej pracy na rzecz społeczeństwa. Czyn
legionowy był przełamaniem tej postawy.
Po bitwie polsko-bolszewickiej Marka Świdę ogarnęło jednak neoromantyczne wypalenie emocjonalne, przypominające kondycję mentalną młodopolskiej bohemy: „Z końcem epopei wojennej jakby odpadł od wielkich dziejów,
które go niosły. Gwałtownie i poniżająco zmalał” (Strug 1985: 159).
Targany namiętnościami bohater powieści popada w marazm. Nie zgadza
się z rzeczywistością, nie może się jednak wyrwać z niemocy. Należy przyjrzeć
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się więc temu antagonizmowi przez pryzmat wcześniejszej krytyki Stanisława
Brzozowskiego, która nie traci aktualności w realiach okresu dwudziestolecia
międzywojennego.
Następuje rozkład postawy heroicznej, dokonuje się upadek woli. Życie
wypełnia bezdziejowy typ romantyzmu. Do zawodu nad filisterską rzeczywistością i traumy powojennej dochodzi obsesyjna miłość do Moniki Goślickiej,
wdowy po żołnierzu, który zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Tragizm sytuacji Marka Świdy polega na tym, iż marazm wynika
z poczucia zawodu nad odzyskaną niepodległością Polski, o którą czynnie
walczył. Gardzi dorobkiewiczami i parlamentarnym chaosem, nie wyraża
jednak dostatecznej woli walki z tymi zjawiskami, co oddaje chociażby
poniższy fragment:
Pomimo wstrętu siedział w gazetach jak pierwszy lepszy, ale nie śledził gry politycznej,
nie był ciekaw przełomowych perypetii powtarzających się do złudzenia i sensacyjnych
niespodzianek, zapowiadanych wciąż i bez żadnego skutku (Strug 1985: 303).

Marek Świda nie radził sobie z własnymi uczuciami w realiach pokoju:
„Co to jest odwaga? Nie ma człowieka odważnego na wszystko. Wojna – głupstwo, dopiero w tak zwanym pokoju zaczynają się próby” (Strug 1985: 218).
Proza Struga przypomina styl Żeromskiego: młodopolska maniera oddaje
głębię życia psychicznego bohaterów, a także ich stosunek do rzeczywistości
w wymiarze społecznym i ontologicznym. W twórczości obydwu prozaików
istotną rolę odgrywa „zagadnienie heroizmu moralnego” (Brzozowski 1905:
20). Autor Legendy Młodej Polski zarzucał prozie Żeromskiego, z której czerpał
Strug, epatowanie słabością: „Czyn dla Żeromskiego jest psychiczną niemożliwością; na tym zasadza się jego stosunek do życia” (Brzozowski 1997: 383).
Pisarz proponował program społeczny przezwyciężający romantyzm:
Pokonaj wszystkie hasła, mamidła i etykiety, kołyskę twoją otaczające. Ustami tak
miłosiernymi i tak niezbłagalnymi, jak usta Sankya-Muni, zaprzysięgnij sobie poznanie siebie, które jest głównym sposobem do niezbędnego czynu: do przezwyciężenia
bezwładu duszy polskiej (Żeromski 1981: 195).

Brzozowski dostrzega przezwyciężenie romantyzmu u Żeromskiego, jednak według autora Legendy Młodej Polski, polega ono jedynie na dostrzeżeniu
bezsilności romantyzmu (Brzozowski 1997: 396).
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Autor Słowa o bandosie aktywnie włączył się w rozwijający się, głównie
po 1905 roku, ruch spółdzielczy, współtworząc „Społem” (Kzrss.spolem.org.pl
2020). Działalność społeczna nie wybiegała daleko poza pozytywistyczną pracę
organiczną, odmienny był właściwie tylko stosunek do kapitalizmu. W niej
jednak wyrażała się wolna wytwórczość i tytaniczna praca, którą opiewał Stanisław Brzozowski. Zarzut wyrażony w słowach: „Cierpienie jest łatwiejsze od
pracy” jest nieuczciwy wobec Żeromskiego, ponadto zakrawa na prymitywny
pragmatyzm.
Brzozowski nie mógł się podpisać pod podobnym działaniem, ponieważ
był on wyłączony z działalności, odkąd jako młody działacz niepodległościowy
wykorzystał majątek konspiracyjny organizacji do leczenia swojego ojca. Późniejsze dodatkowe zarzuty o szpiegostwo na rzecz Ochrany całkowicie wyłączyły
Brzozowskiego z kształtowania dziejów, o którym tyle pisał. Nie powinno to
jednak przekreślać wartości i w dużej mierze trafności jego krytyki: „Żeromski
nie wierzy ani w szlachecką, ani mieszczańską Polskę. Utrzymuje jednak jako
swój psychiczny świat duchowy, który jest świadomością odpowiadającą temu
tylko życiowemu typowi” (Brzozowski 1997: 399). Ta swoista bezsilność, ocierająca się o bierność, obecna jest w prozie Żeromskiego aż do Przedwiośnia.
Rozterki moralne uniemożliwiają mu wypracowanie określonego stanowiska
moralnego i politycznego oraz przejawiają się tchórzostwem:
Świat Żeromskiego to jest strach bez woli, poprzedzający ją i rozkładający ją w sobie;
jest to świat bezsilnej psychiki; czyn wpada tu i ginie; i dlatego świat Żeromskiego
jest światem nie ciągłości czynnej, lecz biernej żywiołowości (Brzozowski 1997: 383).

Brak heroicznej decyzji u Żeromskiego wiąże się według Brzozowskiego
z „tragiczną, przesycających wszystko nieodpowiedzialnością” (Brzozowski
1997: 386). Podobne zarzuty można skierować pod adresem prozy Struga. Tego
rodzaju słabością przepojony był także polski ruch socjalistyczny, reprezentowany
przez PPS, który krytykował kapitalizm, jednak w obawie przed bolszewizmem
poprzestał na obronie mieszczańskich porządków. To rozdarcie wyraźne jest
w Pokoleniu Marka Świdy. PPS, poza stworzeniem spółdzielni, nie była w stanie
zrealizować swojej wizji społecznej. Niepodległość, o którą walczyła, okazała
się mieszczańsko-kapitalistyczna, przeciwko niej skierowano jedynie oburzenie
moralne, którego karykaturą była później sanacyjna dyktatura.
Ze słabości obozu lewicy patriotycznej doskonale zdawał sobie sprawę
Żeromski. Owej lewicy patriotycznej spod znaku PPS brakowało ideowej
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konsekwencji i stanowczości w działaniu. Tak wyrażał się o niej główny bohater Przedwiośnia, Cezary Baryka:
Boicie się wielkiego czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany starego
więzienia. Musicie iść w ogonie „Europy”. Nigdzie tego nie było, więc jakżeby
mogło być u nas? Macież wy odwagę, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć
stare i wszcząć nowe? Umiecie tylko wymyślać, szkalować, plotkować. Macież
wy w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi – virtus niezłomną, która może być
omylną jako rachuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą naprawy ludzkości? Nikt
nie myśli o tym, żebyście się stać mieli wyznawcami, naśladowcami, wykonawcami
tamtych pomysłów, żebyście byli bolszewikami, lecz czy posiadacie ich męstwo?
(Żeromski 2002: 354).

Marek Świda, podobnie jak bohater Przedwiośnia, był uczestnikiem
wojny polsko-bolszewickiej, obu łączy też negacja rzeczywistości niepodległej
Polski. Baryka aktywnie przeżywał swoje ideowe rozdarcie, Świda cierpiał na
powszechne wśród kombatantów nerwice, łączące się ze znużeniem.

Tragizm bohaterstwa a Fenomenologia Ducha
Tragizm bohatera należy rozpatrywać również z perspektywy heglowskiej
analizy postawy buntowniczej, zawartej chociażby w Fenomenologii Ducha.
Starcie Świdy z rzeczywistością odrodzonej Polski ma dialektyczny charakter,
bo ta w gruncie rzeczy nie jest wolnym państwem, ale przeżartym antagonizmami chaosem, panującym w instytucjach publicznych, spowodowanym
partyjnymi kłótniami czy walką klasową. Używając heglowskiego systematu, mamy do czynienia ze starciem samowiedz w dialektycznym ruchu.
W kontekście powieści Pokolenie Marka Świdy i jej historycznego tła można
wyodrębnić następujące antagonizmy: romantyzm – pozytywizm, poezja –
filozofia, myśl intuicyjna – myśl systematyczna, socjalizm – kapitalizm,
PPS – Endecja, uczucie – rozum.
Rozwój i konflikt samowiedz charakteryzuje u Hegla dążenie do wolności. Każda z nich musi udowodnić swoje człowieczeństwo w walce na śmierć
i życie. W czasie walki dochodzi do afirmacji samowiedz. Zwycięstwo jednej
ze stron oznacza jej wolność, jest ona naczelną wartością w tej walce:
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Do walki tej muszą one wystąpić, ponieważ własną pewność istnienia dla siebie muszą
podnieść do godności prawdy, i to zarówno w tej innej samowiedzy, jak i we własnej.
I tylko dzięki narażeniu własnego życia można osiągnąć wolność (Hegel 2010: 114).

W tej dialektycznej walce tworzy się nowy, doskonalszy typ osobowości:
„Jednostka, która nie narażała życia, może wprawdzie być uznana za osobę, ale
nie osiąga prawdy uznania za samoistną samowiedzę” (Hegel 2010: 115).
Marek Świda często dawał wyraz swej odwagi, jednak w realiach wolnej
Polski nie potrafił się przeciwstawić panującym wówczas stosunkom. Marek
Świda jest postacią niesystematyczną, brak mu umysłowej dyscypliny, zaś jego
życie podporządkowane jest przypadkowości, która jest sprzeczna z Heglowskim pojęciem wolności. To sprawia, że jego bunt przeciwko rzeczywistości
okazuje się jałowy. Na odzyskaniu niepodległości poniekąd kończy się pęd
ku wolności.
Walka narodowowyzwoleńcza i polski socjalizm przepojone były
romantyzmem. Z nim się wiąże także rozproszenie woli. Marek jest zawiedziony rzeczywistością, a jednocześnie nie potrafi zrozumieć jej determinant
i konieczności. Tak ten rozproszony poryw buntu charakteryzuje Georg Wilhelm Friedrich Hegel:
Prawdą bowiem dla serca jest prawo serca, tzn. coś, co jest tylko domniemane i co
nie wytrzymało, tak jak istniejący porządek, światła dziennego, lecz gdy zobaczy
światło dzienne ulega zagładzie. To jego prawo miało posiadać rzeczywistość;
jest ono istotą i celem dla serca jako rzeczywistości, jako porządek obowiązujący
(Hegel 2010: 279).

Wolność jest dla Hegla zrozumieniem konieczności i rezultatem lepszego
poznania (Mitosek 1983: 69). Niemiecki filozof zainspirowany był stoickim
poczuciem wolności. Według niego wolność stoicka to „świadomość myśląca,
która określiła się jako wolność abstrakcyjna, jest więc tylko niedoprowadzoną
do końca negacją innobytu” (Hegel 2010: 127). Zarzuca jej wycofanie się
„z istnienia do siebie samej” i nie doprowadzenie się „w sobie samej do absolutnej negacji” (Hegel 2010: 127). Treść jest dla niej tylko myślą, ale myślą
określoną, i zarazem określonością jako taką” (Hegel 2010: 127). Oznacza to
nie tylko akceptację rzeczywistości taką, jaka ona jest, ale również rezygnację
„w obliczu nieuchronności zewnętrznych, nieodpartych, obcych i przypadkowych” (Kołakowski 1976: 77). Heglowska wolność jest zrozumieniem
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konieczności, jednak w porównaniu do stoików, może realizować się w świecie
dzięki uświadomionemu czynowi i poczuciu godności.
Markowi daleko do stoickiej czy heglowskiej postawy. Popada w obłęd,
który tak charakteryzuje filozof: „serdeczna troska o dobro ludzkości przechodzi w szaleństwo obłędnej zarozumiałości, w furię świadomości chcącej
utrzymać się wbrew swej zagładzie” (Hegel 2010: 278).
Świda, jak wielu kombatantów, czuje się skrzywdzony przez los, pragnie
jednak należeć do elity przyszłego społeczeństwa i przyczynić się do sanacji
państwowych instytucji. Hegel realizację prawdziwej wolności widział w silnym
państwie. Mimo sprzeczności z heglowską filozofią, taki sam pogląd towarzyszył Józefowi Piłsudskiemu, piłsudczykom i bohaterowi omawianej powieści,
Markowi Świdzie.

Podsumowanie
Pokolenie Marka Świdy to „powieść o utracie złudzeń” (Lukács 1968: 111), a ta,
według György Lukácsa, jest „zrodzona z uczuciowości romantycznej” (Lukács
1968: 111). Rozpadająca się romantyczna uczuciowość charakterystyczna jest
dla młodopolskiego pesymizmu. Mamy tu jednak do czynienia z heroizmem
poprzedzającym ten stan, rozkładającym się, ale popartym samym czynem
autora. Na tym polega tragiczność tego ujęcia – na bezsilności, jaka opanowała
bohatera w okresie pokoju i odradzającej się Polski.
Atmosferę tej powieści oddają słowa węgierskiego filozofa zawarte w Teorii
powieści, zainspirowanej heglizmem: „Gdyż życie, które miało stać się poezją,
a okazało się zaledwie nieudanym epizodem, zmienia się w pracy twórczej
w kupę gruzów; okrucieństwo utraty złudzeń zdolne jest jedynie zdyskredytować liryzm stanów duszy […]” (Lukács 1968: 111).
Wraz z zawiedzionymi nadziejami o niepodległej Polsce upada ceniony
przez romantyków etos rycerski, gdyż nie jest w stanie rozwijać się w realiach
filisterskiej Polski. Bezsilności towarzyszą rodzące się nastroje autorytarne.
Niepodległa Polska staje się przeciwieństwem swojego ideowego założenia, tak
samo, jak i bohaterowie tej epopei. Nie tylko presja kultury mieszczańskiej, lecz
także niekonsekwencja praktyczna i teoretyczna stała się przyczyną tego stanu.
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Wyjątkowe brzmienie. Poezja w perspektywie
ekologii dźwięku. Przypadek Kroniki olsztyńskiej
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
KAROLINA WYCIŚLIK
Uniwersytet Śląski

Wprowadzenie
„Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie, stawać w życiu
wyłącznie przed najbardziej ważkimi kwestiami, przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie życie nauczyć, abym w godzinie
śmierci nie odkrył, że nie żyłem”– pisał Henry David Thoreau (2018: 117)
w jednym z esejów zawartych w biblii dla współczesnych ekologów, książce
Walden, czyli życie w lesie. Słowa te oddają ówczesną, niekonwencjonalną
nawet wśród transcendentalistów, indywidualistyczną myśl amerykańskiego
filozofa i tłumaczą jego decyzję o zamieszkaniu w samotni – eksperymencie polegającym na próbie wyzwolenia się od tyranii społeczeństwa. Myśl
filozofa i jego uwagi dotyczące otoczenia dźwiękowego jeziora Walden są
nie tylko inspiracją dla ekologów, lecz także stały się przedmiotem analiz
współczesnych naukowców zajmujących się ekologią dźwięku (acoustic ecology), a także inspiracją do podejmowania badań terenowych1, które ukazują

1

Przykładem tego typu inicjatywy jest projekt The Walden Soundscape, polegający na
zrealizowaniu i udostępnieniu użytkownikom internetu nagrań terenowych zrealizowanych nad jeziorem Walden. Jak pisze autorka The Walden Soundscape, Christina Katopodis, „projekt ma na celu zwrócenie uwagi na muzykalność filozofii i pisarstwa Thoreau
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szerszą ideę stojącą za tą dziedziną – rozumienie środowiska jako swoistą
kompozycję dźwiękową.
Początek wieku XXI przyniósł rozwój inicjatyw związanych z ruchem
badań nad krajobrazem dźwiękowym. Na całym świecie, także w Polsce, prowadzone są działania mające na celu zwrócenie uwagi na otoczenie dźwiękowe
miejsc, zmniejszenie hałasu w miastach czy tworzenie archiwum opowieści na
temat dawnej i teraźniejszej audiosfery2. Zauważa się wyraźne zainteresowanie dźwiękiem jako jednym z istotniejszych wykładników kultury – badania
wpisujące się w nurt sound studies realizują między innymi naukowcy skupieni
wokół idei Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, inicjatywy powstałej przy
Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej członkowie
łączą refleksję akademicką z pracami terenowymi i działaniami pogłębiającymi
świadomość dźwiękową społeczeństwa. Wspomniane inicjatywy korespondują
z opracowaniami kanadyjskiego kompozytora, filozofa i badacza Raymonda
M. Schafera, który w latach siedemdziesiątych XX wieku rozwinął pojęcie
pejzażu dźwiękowego (soundscape).
Pejzaż dźwiękowy jest „wyodrębnionym obszarem akustycznym” (Losiak
2015: 46), który podlega badaniu, stanowi sumę tego, co „dzieje się” dźwiękowo
na danym terenie. Schafer zaznacza, że termin ten można odnieść zarówno do
rzeczywistych środowisk, jak i abstrakcyjnych konstrukcji: „Pejzażem dźwiękowym możemy nazywać kompozycję muzyczną, audycję radiową lub środowisko
dźwiękowe [We may speak of a music composition as a soundscape, or a radio program
as a soundscape or an acoustic environment as a soundscape]” (Schafer 1994: 7).
Ekologia dźwięku jest przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących
rozmaite obszary nauki, a refleksję nad pejzażem dźwiękowym podejmują architekci krajobrazu, akustycy, urbaniści, muzykolodzy, filozofowie, kulturoznawcy
czy psychologowie. Badacze literatury w swych interpretacjach odwołują się
głównie do prac muzykologów i kulturoznawców, opisujących pisma Schafera.
i zanurzenie czytelników Waldena w obrazowym i dźwiękowym krajobrazie stawu i otaczających go lasów [This project calls attention to the musicality of Thoreau’s philosophy
and writing, and serves to immerse readers of Walden in the visual and sonic landscape
of the pond and surrounding woods]” (Katopodis 2016: par. 3).
2

Są to badania już zakończone lub ciągłe, prowadzone głównie w placówkach
edukacyjnych (szkoły średnie, wyższe), między innymi takie, jak: „Sonic Postcards”,
„Sounds of Europe”, „The Positive Soundscape Project”, „Place this – this Place Soundscape Project”. Wartym zauważenia projektem realizowanym w Polsce jest przedsięwzięcie „Dźwiękospacery!/Soundwalks!”, badania terenowe prowadzone na Mazurach
i Podlasiu.
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Powstają pojedyncze prace literaturoznawcze na temat pejzaży dźwiękowych
w dziełach literackich, ciszy i dźwięku w kontekście ekologii akustycznej czy
pojmowania dźwięków jako przedmiotów ludzkiego słyszenia (Borkowska 2016;
Żmidziński 2013; Smyk 2008; Krzyścin-Zagólska 2019), wydaje się jednak, że
dominującą wizją badawczą na gruncie literatury jest wzrokocentryzm, który
zdaniem Jarosława Przeźmińskiego: „uprzywilejowuje pewnego rodzaju schematy poznawcze, metafory, sposoby ujmowania rzeczywistości i kreowanie
faktów” (Przeźniński 2004: 331). Według Schafera konsekwencją prymatu
wizualności w kulturze zachodniej jest zahamowanie wrażliwej reakcji na dźwięk
(Schafer 1982: 295), choć należy zaznaczyć, że – nie odżegnując się od działań
mających nieść pozytywny wpływ na społeczeństwa – kompetencja sonologiczna
(sonological competence) i wrażliwość estetyczna na dźwięki są wartościami, które
rozpatrywać należy w wymiarze jednostki.

Kategoria miejsca
Elżbieta Rybicka za początek twórczości literackiej uznaje zmysłowe doświadczenie miejsca, locus, które „inicjuje gest kreacyjny” (Rybicka 2014: 172).
Według badaczki perspektywa interpretacyjna topografii literackiej (topos
graphos – opis przestrzeni) koresponduje ze stanowiskiem o „literackim i kulturowym wytwarzaniu przestrzeni” (Rybicka 2008: 23). Bycie w przestrzeni,
doznanie geograficzne, jest związane z poczuciem zakorzenienia, rozumianego
jednak nie jako „mocne związanie się” (Sjp.pwn.pl 2020) z miejscem, ale jako
„uczynienie z przestrzeni partnera bytowania” (Sławek 2007: 5). Przestrzeń
Puszczy Piskiej, w której Konstanty Ildefons Gałczyński znalazł się w lipcu
1950 roku, posłużyła poecie nie jako byt gotowy, ale wydarzenie – pretekst do
ukazania podmiotu poddanego wpływom zewnętrznym. Krajobraz – wizualna postać miejsca – i pejzaż dźwiękowy – jego dźwiękowa mapa – tworzą
często rodzaj tła, które, choć jest postrzegane, umyka świadomej percepcji
człowieka. We wspomnieniach Kiry Gałczyńskiej czas spędzony w leśniczówce
Pranie jawi się jako proces dochodzenia Gałczyńskiego do siebie, który skutkował usłyszeniem siebie, odnalezieniem nowej poetyckiej nuty i łączącą się
z doświadczeniem przestrzeni fascynacją dźwiękami natury:
Zamiana adresu dała, jak się okazuje, przestrzenny i psychiczny dystans. […] [Poeta]
dużo pracował, pisał każdego ranka przy swoim „stole niewytwornym” […] Lubił
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wędrować z psami przez las o każdej porze, pod wiatr i wieczorami, gdy drzewa się
uspokajają; lubił […] słuchać przekomarzania się ptaków, na szerokich polanach
obserwował bocianie lekcje latania (Gałczyńska 2003: 113).

Poeta wchodzi w przestrzeń Mazur, znajduje się „w jarach olsztyńskich,
borach olsztyńskich” (Gałczyński 2003: 393), a doświadczenia obcowania
z mazurską przestrzenią puszczy i jeziora spisuje w niebywale krótkim czasie – Kronika olsztyńska powstaje zaledwie trzy tygodnie po przyjeździe do
leśniczówki. Andrzej Drawicz podaje, że dzieło to „jest opowieścią o tym, jak
mazurskie otoczenie udzieliło poecie pierwszej pomocy” (Drawicz 1971: 90).
Gałczyński liczył, że w otoczeniu natury przezwycięży fizyczny i psychiczny
impas, z którymi się zmagał3, jednak uruchomienie perspektywy geopoetyckiej
pozwala dojrzeć w pierwszym utworze napisanym w Praniu znacznie więcej.
Podmiot liryczny dzieli się niezwykłą intensywnością doświadczenia miejsca,
w które wkracza. Ta wielowymiarowa zmysłowość świata ujawnia się w dźwiękach przestrzeni i dźwiękach stanowiących ekwiwalenty emocji, które przynależą do pejzażu dźwiękowego. Kontekst interpretacyjny poematu spleciony
z perspektywą badań ekologii akustycznej – która stanowi „studium dźwięków
w powiązaniu z życiem i społeczeństwem [Ecology is a study of the relationship
between living organisms and their environment. Acoustic ecology is therefore the
study of sounds in relationship to life and society]” (Schafer 1994: 205) – wiązać
należy z aktywnością podmiotu, jego jednostkowością. Jakub Momro wskazał, że indywidualność wystawiona na działanie emocji i podlegająca pasji
słuchania jest wizją podmiotowości „zaangażowanej w relacje z zewnętrzną
rzeczywistością” (Momro 2015: 11). Gałczyński doświadcza pejzażu dźwiękowego poprzez indywidualne, subiektywne odczucie o charakterze zarówno

3

Bezpośrednią przyczyną wyjazdu Gałczyńskiego była krytyka jego twórczości, jaką wobec poety wystosował Adam Ważyk na czerwcowym zjeździe Związku Literatów Polskich. Autor Poematu dla dorosłych w ostrych słowach skrytykował między innymi twórczość Gałczyńskiego, zarzucając mu ideową niedojrzałość. Anna Arno wskazała, że
w ówczesnej „postawie i wierszach [poety – K.W.] obecne są wszystkie »podstawowe
cechy« drobnomieszczanina, jak kult pieniądza, pragnienie spokoju i wygody, deklaracje
apolityczności, a także uchylanie się od odpowiedzialności za sprawy społeczne” (Arno
2013: 378). Nagonka i rozliczanie poetę za błędy przeszłości wzrastały. Cały rok 1950,
gdy wśród literatów następował „wysyp samokrytyk”, nie był dla Gałczyńskiego łatwy –
domagano się od niego dostosowania poezji do kanonów socjalistycznych i podporzadkowania uproszczonemu rozumieniu sztuki. Kira Gałczyńska wskazała, że po ataku
Ważyka Gałczyński przeżywał czas depresji, długiego kryzysu i ciężkiego załamania
(Gałczyńska 2000: 264-265).
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estetycznym, jak i pozaestetycznym. A więc wycinek przestrzeni mazurskiej
widziany z perspektywy geopoetyckiej, jak zaznaczyła Rybicka, będzie konstelacją „niezwykle gęstą i złożoną z osobistych doświadczeń egzystencjalnych,
przeżyć, doznań zmysłowych oraz emocji nasycających prywatne krajobrazy,
pamięci autobiograficznej […] [a – K.W.] także sfery doświadczeń kulturowych oraz na koniec wyobraźni, która przekształca i dowolnie przemieszcza
wspomniane składniki” (Rybicka 2014:173).
Zbigniew Chojnowski w książce Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert,
Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach sprzeciwia się
tworzonemu w latach powojennych przez Kirę Gałczyńską (1989), Andrzeja
Drawicza (1971) czy Andrzeja Z. Makowieckiego (1980) arkadyjskiemu
mitowi Prania, w którym leśniczówka stała się miejscem ucieczki poety, tworząc w ten sposób spójną interpretację życia i dzieła: „Chociaż wiedza Gałczyńskiego o Mazurach była w tym czasie [w 1950 roku – K.W.] najwątlejsza,
Kronika olsztyńska uchodzi za jego najbardziej »mazurski« utwór” (Chojnowski
2001: 183). Badacz sugeruje, że poemat ten reprezentuje „realizm” zauroczenia
nieznanym miejscem, żądając od Gałczyńskiego zaznajomienia się z realiami
historyczno-kulturowymi Warmii i Mazur, które „upoważniałyby” go do
podejmowania twórczości literackiej. We współczesnych koncepcjach miejsca
uwidacznia się próba odchodzenia od redukcjonistycznych praktyk, które – jak
sugeruje Rybicka – uprzedmiotawiają miejsce, „sprowadzając [je – K.W.] tylko
do jednego antropocentrycznego wymiaru” (Chojnowski 2014: 170). Gest
kreacyjny, który wyrasta z konkretnego miejsca na mapie, łączy się z pamięcią
ejdetyczną, ideą miejsca (Ławski 2019: 276). Jest więc miejsce kategorią, dla
której „należy odkrywać lub wymyślać nowe formy rozumienia [for which
we continually have to discover or invent new forms of understanding]” (Casey
2009: 329); stanowi bardziej „wydarzenie niż rzecz, która może być przyswojona w znanych kategoriach. Jako wydarzenie jest unikatowe, idiolokalne
[A place is more an event than a thing to be assimilated to known categories. As an
event, it is unique, idiolocal]” (Casey 2009: 329). Istotną kategorią badawczą
w interpretacji Kroniki… wydaje się doświadczenie, które łączy miejsce poprzez
perspektywę geopoetycką i ekologii dźwięku – spajają się w nim pamięć zmysłowa, autobiograficzna i kulturowa, wyobraźnia i poetycka kreacja.
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Dźwięki i brzmienia
Słownik Ekologii Akustycznej definiuje pejzaż dźwiękowy jako „środowisko
dźwiękowe, w którego opisie szczególnie uwzględnia się sposób, w jaki jest
ono postrzegane przez jednostkę lub społeczeństwo [An environment of sound
(or sonic environment) with emphasis on the way it is perceived and understood
by the individual, or by a society]” (Truax 1999; Sfu.ca). Soundscape należy więc
pojmować w dwóch kategoriach: środowiska ludzkiego, z jego kontekstem
percepcyjnym i historyczno-społecznym i jako doświadczenie indywidualne.
W wypadku Kroniki… na plan pierwszy wysuwa się związek pejzażu dźwiękowego z indywidualnym postrzeganiem i doświadczaniem audiosfery, choć
warto wspomnieć, że „przywoływanie pamięci” w relacji z dźwiękiem można
zaobserwować w całej twórczości poety. Robert Losiak zauważył, że „doświadczenie audytywne” realizuje się w konkretnych obiektach: muzycznych – utwory,
hejnały, hymny, dźwiękowych – dzwony, syreny alarmowe, oraz odwołujących
się do przekazu pozadźwiękowego, jak cisza (Losiak 2012: 141). W poezji Gałczyńskiego szczególnymi mnemotopami są dźwięki dzwonów, które przywołują
nade wszystko zjawiska indywidualne, związane z miejscem, czasem czy funkcją:
„A dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z dzwonem./ [podkreślenie –
K.W.], O, wesołe jest serce moje!” (Gałczyński 1979b: 394, Wielkanoc Jana
Sebastiana Bacha), „Bardzo cicho i boleśnie/ jest nad ranem./ Dzwonią dzwony
[podkreślenie – K.W.], świt pochyla/ się w pokorze” (Gałczyński 1979a: 72,
Ulica szarlatanów), „Dzwony biją stare:/ Mateusz” i „Marek”,/ dzwony strojne,
strojniejsze niż lira” (Gałczyński 1979a: 372, Wielkanoc mojej córki). Nie sposób
odnieść tych dźwięków do konkretnych obiektów, poeta zawarł jednak ważne,
jak się zdaje, doświadczenie pamięci utrwalonej i symbolicznego – choć niejednoznacznego – dźwięku, jakim jest bicie dzwonów. Kontekst pamięci przywoływany w Kronice… wiąże się szczególnie z określeniami dotyczącymi ptactwa
obecnego w puszczy i przestrzeni jeziora: „ptaków tyle. Zieleni tyle” (Gałczyński
2003: 392), „Z sosny słychać dzięcioła stuk” (Gałczyński 2003: 393), „wszystkie
ptaków/ i cieniów ptasich przelatywania” (Gałczyński 2003: 394), „chciałbym
więcej ptaków/ drzew z ptakami […]/ trzcin, kaczek na wodzie” (Gałczyński
2003: 394-395), „nowe ptaki znajdziemy i wody (Gałczyński 2003: 400), „na
olszynie nieruchome ptaki […]/ księżyc, noc i trzcina gwarliwa” (Gałczyński
2003: 400). Dźwięków tych nie należy jednak interpretować jako mnemotopy
przywołujące kontekst upamiętniania, lecz bardziej – pamięci. Gałczyński zdecydował się umieścić w tytule poematu rzeczownik „kronika”, którego definicja
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odsyła do chronologicznego zapisu ważniejszych wydarzeń (Sjp.pwn.pl 2020).
Można podejmować się rekonstrukcji działań podmiotu czy wykazywać pewną
przyczynowość zdarzeń, jednak wydaje się to bezcelowe. Ważniejszą kwestią,
którą Gałczyński zawarł w poemacie, jest doświadczanie przestrzeni wypływające
z głębokich przeżyć, a w konsekwencji – stworzenie panegiryku na cześć przyrody. Ławski przekonywał, że teksty poetyckie napisane w Praniu są doniosłe,
decydujące, a sama Kronika… wzięła się z „poetyckiego cudu epifanii” (Ławski 2019: 278), rozumianej jako formy poznania w zakresie rozszerzonym „na
rozmaite zestetyzowane, a nawet zeświecczone warianty artystycznej artykulacji
transcendentnego doświadczenia” (Nycz 2012: 236).
Kronikę… można więc taktować jako świadectwo doświadczenia przestrzeni – dźwięków i obrazów – pojmowanej jako „bycie-w-świecie” (Relph
1989). Pamięć o emocjach towarzyszących poecie podczas pobytu w puszczy
objawia się między innymi w wypowiedzeniach w pierwszej osobie liczby
mnogiej: „zasypiamy/ przytuleni do siebie jak dzieci” (Gałczyński 2003:
393), „idziemy do kąpieli./ Sama radość! Sama uroda!/ Jak tu się nie weselić?
(Gałczyński 2003: 393), „jutro popłyniemy daleko/ jeszcze dalej niż obłoki,/
pokłonimy się nowym brzegom,/ odkryjemy nowe zatoki”/ nowe ryby znajdziemy w jeziorach,/ nowe gwiazdy złowimy w niebie (Gałczyński 2003: 399400), „posłuchamy, jak bije olbrzymie,/ zielone serce przyrody” (Gałczyński
2003: 400). „Perspektywa letników” przeplata się z głębszym odczuwaniem
świata mazurskiego, którym dzieli się poeta. Podmiot liryczny pragnie intensywnego doświadczenia: „chciałbym więcej ptaków,/ drzew z ptakami,/ więcej
blasków, gwiazd, obłoków,/ trzcin, kaczek na wodzie,/ i uchwycić to wszystko
rękami,/ ucałować to wszystko ustami/ i tak zajść, jak słońce zachodzi” (Gałczyński 2003: 395). Ostatni wers części V nie musi oznaczać nieuchronności
śmierci (metafora zachodzącego słońca), lecz cykliczność czasu objawiającą się
w naturze. Pisząc o duszy dźwiękowej przedmiotów i mowy, Schafer podejmuje refleksję nad czasem: „To interesujące, że odkąd nieustannie żyjemy
pod totalitarnym zaklęciem zegara, sami staliśmy się biednymi zegarami [It is
interesting that while we have always lived under the totalitarian spell of the clock,
we make poor clock ourselves]” (Schafer 1986: 66). Podmiot liryczny, którego
utożsamiam z autorem, chce się wyzwolić od jarzma, jakie wiąże się ze strukturą czasu w społeczeństwie uprzemysłowionym, wchodząc w przestrzeń lasu.
W nim rachuba czasu jest zawieszona: „i gdy człowiek wejdzie w las, to nie
wie,/ czy ma lat pięćdziesiąt, czy dziewięć” (Gałczyński 2003: 397). Natura nie
jest miejscem podporządkowanym człowiekowi, nie jest ograniczona wyłącznie
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do obrazu poetyckiego. Jej stabilizacja wynika z własnego rytmu, któremu
podmiot poddaje się z chęcią. Zauważyć to można zarówno w poemacie, jak
i korespondencji Gałczyńskiego. W liście do Juliana Tuwima z sierpnia 1950
roku poeta tak pisał o opóźnionej wysyłce tłumaczenia Snu nocy letniej: „odcięty
jestem od świata przez jezioro, okazja na pocztę rzadka, dziesięć kilometrów
łodzią, a padały okropne deszcze i motorówka nie mogła wyjść na takie fale”
(Drawicz 1971: 55).

Słuchanie miejsca
Koncepcję pejzażu dźwiękowego można łączyć również z perspektywą ekopoetycką, na plan pierwszy wysuwającą relacje zachodzące pomiędzy naturą
a literaturą. W wypadku wierszy Gałczyńskiego tę postawę badawczą należy
stosować z ostrożnością, ponieważ mimo tego, że tematyka przyrodnicza jego
poezji znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy, wierszy Gałczyńskiego
nie można określić jako reprezentatywnych dla ekopoezji. Należałoby raczej
mówić o śladach ekopoetyckich, mających na celu zwrócenie uwagi na językowy charakter ludzkich relacji z przyrodą nieożywioną. Julia Fiedorczuk
w książce Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji pisze, że ekopoetyka jest „praktyką budowania domu” (Fiedorczuk & Beltrán 2020: 89). Badaczka odnosi się
do greckiego słowa oikos, mając na myśli szereg zwyczajów z nim związanych.
Ziemia jawi się więc jako dobro wspólne ludzi i nie-ludzi. Gałczyński pokazuje
to z perspektywy doświadczenia indywidualnego:
wszystkie szmery,
wszystkie traw kołysania,
wszystkie ptaków
i cieniów ptasich przelatywania,
wszystkie trzcin,
wszystkie sitowia rozmowy,
wszystkie drżenia
liści topolowych,
wszystkie blaski
na wodzie i obłokach,
wszystkie kwiaty,
wszystek pył na drogach,
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wszystkie pszczoły,
wszystkie krople rosy
to mi jeszcze,
przyjacielu, nie dosyć (Gałczyński 2003: 394).

Fiedorczuk sugeruje, że zmysł słuchu jest fundamentalny dla poezji, co
więcej – we współczesnej kulturze wzrokocentryzmu to właśnie zmysł słuchu
powinien wysuwać się na plan pierwszy (Fiedorczuk & Beltrán 2020: 12-13).
Uważność i wrażliwość na dźwięk, umiejętność aktywnego reagowania na
otoczenie wydaje się cechą wspólną ludzi i nie-ludzi. Pragnienie pójścia głębiej
związane jest u Gałczyńskiego z chęcią poszerzenia granic dotychczas znanego
świata, których to nie mógł być pewien. Ławski zasugerował, że ze względu na
sytuację geopolityczną, w jakiej znajdowała się Europa życia Gałczyńskiego,
jest on poetą „już-nie-miejsc i miejsc-dopiero-co” (Ławski 2019: 274). W Sympozjonie, wierszu z 1928 roku, daje się słyszeć obawę przed nieznanym: „lecz
co będzie, gdy burza nad nami wybuchnie?/ błyskawic brzydkie złoto chluśnie,
piorun gruchnie,/ jakąż wtedy uczcimy nasz popłoch piosenką?” (Gałczyński
1979a: 71). Dźwięki Kroniki są zgoła inne – wyrażające radość podmiotu
mitologizującego leśniczówkę i jej otoczenie, antropomorfizującego naturę.
Postawa ta związana jest z eskapizmem poety od trybów historii, kontekstu
politycznego, w którym tkwił dużą część życia. Badacze zajmujący się twórczością Gałczyńskiego przyznają, że w jego przedwojennych wierszach pojawiają
się wzmianki, odniesienia przyrodnicze (Drawicz 1971), jednak natura jest
tam wyłącznie ozdobnikiem. Zabieg antropomorfizacji poeta stosuje konsekwentnie, choć wcześniejszym wierszom należy przypisać brak osobistego
odniesienia. Oddalenie od biologicznej perspektywy bytowania zwierzęcego
jest dla Gałczyńskiego charakterystyczne, jednak warto podkreślić, że novum
Kroniki… polega na ukazaniu przyrody jako przestrzeni wolnej od ludzkiej
ułomności (Kulesza 2019: 114), w której człowiek nie jest najważniejszy:
Ech, hałasuje deszcz!
trawa deszczowi rada.
Szczęśliwy, szczęśliwy deszcz
bo się może wypadać.
[…]
Grom daleki uderzył,
z tej strony od Karwicy.
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Deszcz jak kroki żołnierzy
po zielonej ulicy.
Dzięcioł skrył się. Nie kuje.
Listeczki nie szeleszczą.
Żołędzie z dębów spłukuje
wesoła młócka deszczu.
Spływają krople z ula.
Woda z jabłoni kapie.
Hej, deszcz po polach hula,
bo nie ma żądnych zmartwień.
Błyska się. Piorun broi.
Lasowi moknie broda.
O, przyjaciele moi,
jutro znowu pogoda! (Gałczyński 2003: 398-399).

Człowiek nie narusza zastanego porządku, nie wprowadza chaosu, lecz
zachwyca się harmonią świata, w którym się znalazł: „W dzień niebo się
zaśmiewa/ nocą się zagwieżdża,/ gwiazdy w gniazda spadają./ Żal będzie
stąd odjeżdżać” (Gałczyński 2003: 394); „A nocą przez niebiosa/ zlatują
sznurem długim/ gwiazdy” (Gałczyński 2003: 395). Zwierzęta pojawiają
się jako towarzysze człowieka, nie są oddane w jego służbę: „A w tych
borach olsztyńskich/ dobrze z psami wędrować” (Gałczyński 2003: 393),
„ptak siada na ramieniu” (Gałczyński 2003: 394). Podmiot liryczny jawi
się jako aktywny słuchacz, doświadczający stanów wzmożonej intensywności. Przestrzeń poznaje polisensorycznie, poprzez ciało: „bosą stopą brnę
przez mokradła” (Gałczyński 2003: 397), „kiedym przez las sosnowy szedł”
(Gałczyński 2003: 397), „kiedym w las liściasty wszedł” (Gałczyński 2003:
397); wzrok – i widzi go na nowo, poznaje, uczy się jak gdyby od początku:
„patrzy w las jak w śmieszny rysunek/ i przeciera oślepłe oczy” (Gałczyński
2003: 397-398), obserwuje ćmę, leśny dzwonek, komara, błyskawicę, ogląda
zachodzące słońce, wychwytuje grę świateł o poranku: „a w tych szparach
kurzawa szczerozłota,/ jakby Febus pogubił koła” (Gałczyński 2003: 397);
rozpoznaje zapachy, które – tak jak kolory i obrazy – łączą się z doświadczeniem synestezyjnym: „jak Wenus pachnie szałwia” (Gałczyński 2003: 394),
obecność nocy wiąże się z zapachami wanilii i cynamonu (Gałczyński 2003:
396). Podmiot doświadcza także poprzez słuch – dźwięki, które odbiera,
są zróżnicowane – stuk i ukrycie się dzięcioła, odgłosy wydawane przez

Wyjątkowe brzmienie. Poezja w perspektywie ekologii dźwięku

pszczoły, kapanie kropli deszczu z ula i z jabłoni, stukot deszczu o dach,
uderzenie gromu, bryzg ryby. Pojawiają się określenia związane z wodą oraz
dźwięki oddające ruch: szumiące, szeleszczące. Podmiot stara się je rozróżnić:
jezioro brzmi przecież inaczej niż morze czy rzeka. Jego wody nieustannie
obijają się o brzeg, wywołując charakterystyczny chlupot. Zawarte w Kronice… doświadczenia można opisać także poprzez pojęcia charakterystyczne
dla nauki o pejzażu dźwiękowym. Gałczyński przywołuje dźwięki przyrody
ożywionej (biofony), dźwięki przyrody nieożywionej (geofony) oraz dźwięki
wytwarzane przez człowieka (antrofony). Jerzy Putrament wspominał, że
przestrzeń puszczy inspirowała poetę:
Ranki wstawały mgliste i chłodne. W głębi lasu o świcie ryczały jelenie. Długie nici
babiego lata utykały w bezwietrznym poranku na pierwszej gałązce sosnowej i rosa
zamieniała je w sznury drobniutkich paciorków. Tak ostry był niedosyt tego piękna,
tego spokoju! […] Gałczyński bardzo dużo pracował. Szedłem z rana nad jezioro,
na krasnopiórki. Dom spał, tylko Gałczyński chodził tam i z powrotem pod ogromnymi dębami, dróżką wiodącą na pobliską porębę. Chodził, mamrocząc coś pod
nosem (Putrament 1961: 439-440).

Podmiot liryczny wskazuje na niemożność opisu doświadczenia: „nie
wystarczą tu żadne słowa:/ o wiewiórkach, o bocianach,/ o łąkach sfałdowanych jak suknia balowa,/ o białych motylach jak listy latające,/ o zieleniach śmiesznych pod świerkami,/ o tych sztukach, które robi słońce,/ gdy
się zacznie bawić kolorami” (Gałczyński 2003: 397). Odwołuje się więc
do innego wytworu kultury, efektu artystycznej intencji człowieka (Bernat 2013: 241) – muzyki, której dźwięki także funkcjonują w przestrzeni
geograficznej. Gałczyński doświadczenie to ubiera w znaną sobie poetykę,
stosując tak bliską mu metaforykę muzyczną: w leśnych salach odbywa się
zabawa, „roześmiany wiatr przygrywa/ na sitowia strunach zielonych”, „uderzają siarczyste smyki”, wielodźwięczna noc płynie i śpiewa, brząka w struny,
jelenie i dziki tańczą. W opisie konkretnych zdarzeń i sytuacji dźwiękowych
zaistniałych w poezji zdarzenia akustyczne będą więc nie tylko świadectwem
konkretnego miejsca-środowiska, lecz także uwzględnią indywidualne, emocjonalne przeżycie audiosfery. Doświadczenia te, odczuwalne, usłyszane,
lecz jednocześnie nieuchwytne, związane z chwilowością, esencjonalnością,
przemijaniem, sprawiają, że dźwiękowy krajobraz poematu może zostać
przetworzony w genius loci. Duch miejsca budzi emocje, wzbogaca sferę
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duchową, potęguje jego wrażliwość artystyczną. Jest „znakiem o szczególnej
sile oddziałania” (Dąbrowska‐Budziło 2011: 229), który zrodził się w poecie
z wewnętrznej potrzeby zatrzymania się leśniczówce, by zapisać świat.

Podsumowanie
Krajobraz dźwiękowy budowany jest z „mikroświatów”, które odzwierciedlają
złożoność tego pojęcia. Składają się na niego środowisko ludzkie i doświadczenie indywidualne, mające związek z krajobrazem jako ideą estetyczną. Kronika
olsztyńska jest świadectwem więzi poety z przestrzenią dźwiękową miejsca leżącego na skraju Puszczy Piskiej, wyraża wrażliwość Gałczyńskiego na bodźce
dźwiękowe i związaną z nią wyobraźnią muzyczno-dźwiękową. Wydaje się, że
poeta kieruje uwagę czytelnika bardziej w stronę odczucia estetycznego niż
rozpoznawania otoczenia dźwiękowego. Dźwięki poematu pobudzają zmysły,
odwołują się do kategorii przyjemności, która według Wolfganga Welscha stanowi podstawę estetycznego zaangażowania (Welsch 2005: 182). Jak podaje
Losiak, odczucie estetyczne w potocznym odbiorze łączy się z obrazami dźwiękowymi, „które zachwycają i porywają słuchaczy potęgą brzmienia przyrody”
(Losiak 2015: 51). Okoliczności – wewnętrzne i zewnętrzne – które spowodowały, że Gałczyński znalazł się w leśniczówce Pranie, wpłynęły na poetę, dzięki
czemu miejsce stało się Miejscem; poeta uczynił tę przestrzeń „partnerem
bytowania” (Sławek 2007: 5).
Pejzaż dźwiękowy leśniczówki stanowi wyraz artystycznej tożsamości
Gałczyńskiego. Jest on na tyle charakterystyczny, że można mówić o osobistym
„kodzie dźwiękowym” poety, który określa zarówno jego poetykę, jak i miejsce
w przestrzeni, wyrażające swoją specyfikę. Kategoria doświadczenia odgrywa
w interpretacji Kroniki…niezwykle ważną rolę, dzięki niej bowiem miejsce
jest nie tylko „wytworem ludzkich aktywności”, ale także traktowane być może
jako czynnik sprawczy (Rybicka 2014: 170). Wprowadzenie nowej kategorii
badawczej do interpretacji tekstów Gałczyńskiego nakierowuje na odkrywanie
nowych sensów, dopełnienie znanych interpretacji. Poeta proponuje czytelnikowi lekcję słuchania, budowania więzi z otoczeniem, miejscem, przestrzenią.
Odbywa się tu współtworzenie ludzkiego i nie-ludzkiego – wiersz na moment
jest „chwilowym kosmosem”, „praktyczną lekcją nowych sposobów bycia”
(Fiedorczuk 2015: 138).
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Wprowadzenie
W ciągu ostatnich trzydziestu lat literatura czeska uległa zasadniczym
przemianom. Lata dziewięćdziesiąte były przede wszystkim okresem nadrabiania zaległości – wydawania utworów, które z powodu cenzury przed
aksamitną rewolucją nie mogły oficjalnie się ukazać, oraz dzieł wspomnieniowych autorów starszego pokolenia, takich jak Josef Škvorecký, Milan
Kundera, Ivan Klíma czy Ludvík Vaculík (Fialová 2015: 4). Dominowała
więc literatura wciąż silnie osadzona w rzeczywistości Europy Środkowej,
która stała się wówczas chętnie wykorzystywaną i dyskutowaną kategorią. Reprezentujące ten nurt utwory wymagały znajomości kontekstu
i były zrozumiałe przede wszystkim dla czytelników pochodzących z tego
samego regionu.
Po roku 2000, gdy Europa Środkowa jako temat debat straciła
na atrakcyjności, również w czeskiej literaturze rozpoczęła się epoka
„postśrodkowoeuropejska” (Németh Vítová, Scheibner & Šidáková Fialová
2020: 14). Do głosu doszło młodsze i nieobciążone już wspomnieniem
reżimu komunistycznego pokolenie pisarzy. I choć część jego przedstawicieli nadal interesowała się dwudziestowieczną czeską historią i wracała do
niej w utworach, w nowej czeskiej literaturze zaobserwowano silny zwrot
w stronę uniwersalnych historii, wyjście poza problemy regionu, większą
różnorodność tematyczną i szerszą, globalną perspektywę autorów.
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Obok „ucieczek w historię” w nowej twórczości literackiej, coraz bardziej podkreślającej otwieranie się świata, zaczęły się także pojawiać dzieła opisujące poszukiwanie
życiowych szans za granicami ojczyzny: czy to w zupełnie już zglobalizowanym
„euroświecie”, gdzie w podobnych warunkach wszyscy mierzą się z takimi samymi
problemami, czy w odległych, egzotycznych regionach, które do dziś zachowały swój
pierwotny charakter i swoistość. Co charakterystyczne, wśród autorów widoczne stało
się młodsze pokolenie, które po roku 1989 wyruszyło w świat w poszukiwaniu wiedzy,
a nawet jeszcze młodsi pisarze, dla których zjawiskiem zupełnie normalnym było spędzanie pierwszych lat dorosłości „na próbę” za granicą, z powodu studiów lub pracy
(Fialová 2015: 11)1.

Pisarze młodej generacji, dorastając już w czasach otwartych granic,
internetu i szerokiego dostępu do informacji, reprezentowali odmienne zainteresowania oraz pisarskie cele i dążenia. Nierzadko pisali o świecie daleko poza
granicami swojego kraju, a równocześnie zależało im na tym, by ich historie
były zrozumiałe dla szerokiej publiki. Petra Hůlová, jedna z najbardziej utalentowanych przedstawicielek owego pokolenia, która zadebiutowała w 2002
roku powieścią Paměť mojí babičce2, wspomina w jednym z wywiadów:
Ja na przykład pamiętam, że kiedy wyszła moja pierwsza książka Paměť mojí
babičce, której akcja rozgrywa się w Mongolii, ludzie ciągle pytali mnie o Mongolię. Denerwowało mnie to, bo czułam, że chodzi tam o bardziej ogólne sprawy,
że właściwie ta opowieść wcale nie musiałaby się rozgrywać w Mongolii (Hůlová
& Ryšavý 2009: par. 2) 3.

1

Przekład własny za: „Vedle »útěků do historie «se v nové tvorbě stále více akcentující
otevírání světu začala objevovat častěji také ta díla, která tematizovala hledání životních
možností za hranicemi rodné země: ať už ve zcela globalizovaném »eurosvětě«, v němž
všichni řeší v podobných prostředích víceméně stejné problémy, anebo v cizokrajných,
exotických oblastech, které si dosud uchovaly původní ráz a svébytnost. Charakteristická byla autorská účast spíše mladší generace, té, která po revoluci v roce 1989 vyrazila
za poznáním do světa, případně ještě mladších autorů, pro něž se stalo již normálním
jevem trávit první léta dospělosti na »zkušené« ve světě, ať již ze studijních, či pracovních důvodů“.

2

Polskie wydanie: Czas Czerwonych Gór (2007) w przekładzie Doroty Dobrew.

3

Przekład własny za: „Já si třeba pamatuju, že když vyšla moje první knížka Paměť mojí
babičce, která se odehrává v Mongolsku, tak se lidi furt ptali na Mongolsko a mě to
štvalo, protože jsem měla pocit, že tam jde o obecný věci, a vlastně by se ten příběh ani
nemusel odehrávat v Mongolsku“.

Kryzys jako temat najnowszej literatury czeskiej

Innym ważnym elementem przemiany, jaka po roku 2000 dokonała
się w czeskiej literaturze, było odejście od humoru i ironii, często kojarzonych z kulturą naszych południowych sąsiadów – zwłaszcza wśród polskich
odbiorców, co Lenka Németh Vítová tłumaczy zamiłowaniem do kina
spod znaku Pociągów pod specjalnym nadzorem oraz ogromną popularnością
Przygód dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haška (Németh Vítová 2012:
109). Pochodzący z Czech pisarze młodego pokolenia często rezygnują
także z innych literackich elementów, stereotypowo wiązanych z tamtejszą
literaturą i znanych choćby z dzieł Bohumila Hrabala czy wspomnianego
Jaroslava Haška, takich jak czeska kultura piwna i anegdotyczność. Ich twórczość cechuje powaga:
To literatura poważna, która nie pasuje do świata, który postanowił zaśmiać się na
śmierć. Z paroma wyjątkami (Chaim Cigan, Václav Kahuda, Ludvík Němec, Jan
Němec) nie potrafi ona się bawić; wciąż jeszcze chce rozwiązywać problemy świata,
lub chociaż poddawać je analizie (Bílek 2015: par. 1)4.

Petr Bílek stwierdza również, że „sercem współczesnej czeskiej prozy
są kryzysowe relacje [jádrem současné české prózy jsou krizové vztahy]” (Bílek
2019a: par. 37). W ramach zmiany zainteresowań tamtejszych pisarzy znaczenia nabrał szeroko rozumiany kryzys – od jednostkowych psychicznych
i osobistych poprzez rodzinne i komunikacyjne aż po społeczno-polityczne
na poziomie krajowym, europejskim (kryzys uchodźczy) i globalnym (kryzys
klimatyczny). Autorka niniejszego tekstu przybliża wybrane prezentacje tego
tematu w najnowszej czeskiej literaturze, dokonując ich podziału według
rodzajów kryzysu, a także wykorzystuje tę kategorię, by nakreślić obecną charakterystykę literatury naszych południowych sąsiadów oraz przemiany, jakim
uległa w ostatnich dwóch dekadach.

4

Przekład własny za: „Je to literatura vážná, která se nehodí do světa, jenž se rozhodl
ubavit se k smrti. Hrát si až na výjimky (Chaim Cigan, Václav Kahuda, Ludvík Němec,
Jan Němec) tato literatura neumí; chce ještě pořád problémy světa řešit, anebo aspoň
analyticky rozkládat“.
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Założenia badawcze
Pierwszym ustaleniem badawczym, jakie należało przyjąć w ramach tego
rozdziału, były ramy czasowe określające najnowszą literaturę czeską oraz
zawężenie rozległego pola, jakie literatura ta stanowi. Za punkt odniesienia
posłużyła nagroda Magnesia Litera – obok Państwowej Nagrody za Literaturę
najważniejsze czeskie wyróżnienie literackie. Magnesia Litera jest przyznawana
od roku 2002, obecnie w jedenastu kategoriach (książka roku, proza, poezja,
książka dla dzieci i młodzieży, literatura naukowa, wydarzenie wydawnicze,
przekład, publicystyka, odkrycie roku, blog roku oraz nagroda czytelników).
W badaniu wzięto pod uwagę autorów, którzy od początku przyznawania
nagrody Magnesia Litera zostali nią wyróżnieni lub otrzymali do niej nominację oraz tytuły wydane po roku 2002, od kiedy wręczana jest nagroda – przede
wszystkim reprezentujące literaturę piękną, głównie prozę. W przypadku
utworów dostępnych również w przekładzie, informacje o polskim wydaniu
zamieszczone zostały w przypisie dolnym.
Przyjęto ogólną definicję kryzysu zgodnie ze Słownikiem wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego: „moment, okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot” (Kopaliński 1968: 417). Ze względu na
brak uniwersalnej interdyscyplinarnej klasyfikacji kryzysów, w badaniu posłużono się terminami zaczerpniętymi z różnych dziedzin wiedzy, między innymi
z psychologii, socjologii czy filozofii. Jak zauważa bowiem Henryk Skłodkowski, pojęcie „kryzys” może być rozumiane na wiele różnych sposobów:
Z punktu widzenia etymologii kryzys nie ma znaczenia wyłącznie pejoratywnego.
Jest pojęciem zdecydowanie bogatszym. Potocznie oznacza osobiste trudności,
problemy lub nagłe przeszkody życiowe. Z punktu widzenia polityki dotyczy sytuacji załamania się dotychczasowych koncepcji, ciągłości rządzenia i czasowej utraty
sterowności (upadek rządu, utrata większości parlamentarnej itp.). Dla socjologów
kryzys to kumulacja stanu napięć, konfliktów społecznych o określonych skutkach
dla rozwoju społeczności. Lekarze postrzegają go jako stan przełomu choroby, po
którym szybko ustępują jej objawy. W ekonomii oznacza załamanie się rozwoju
gospodarczego i regres (Skłodkowski 2010: 9).

Kryzys jako temat najnowszej literatury czeskiej

Kryzysy emocjonalne
Zgodnie z definicją Geralda Caplana kryzys psychiczny, zwany też emocjonalnym, to ostre, przejściowe zaburzenia równowagi psychicznej, pojawiające
się w momencie napotkania przeszkód w realizacji ważnych celów życiowych;
przeszkód tych człowiek nie jest w stanie pokonać dotychczas stosowanymi
metodami rozwiązywania problemów (Caplan & Parad 1971: 56). Zmuszając
jednostkę do dokonywania wyborów, kryzys może równocześnie stworzyć
okazję do samorozwoju.
Psychiczne kryzysy sytuacyjne, a więc wywołane konkretnymi wydarzeniami w życiu jednostki, pojawiają się między innymi w twórczości Jiřiego
Hájíčka. W powieści Selský baroko, uhonorowanej w 2006 roku nagrodą Magnesia Litera w kategorii prozy, oraz Rybí krev5, wyróżnionej w 2013 w kategorii
książka roku, takimi wydarzeniami – o wymiarze regionalnym lub narodowym,
ale opisywanymi z punktu widzenia jednostek, na których życie wpłynęły – są
kolejno kolektywizacja rolnictwa w latach pięćdziesiątych oraz budowa elektrowni atomowej Temelín i związane z nią wysiedlenia mieszkańców z terenów
pod budowę. W powieści Dešťová hůl6, tworzącą wraz z powyższymi dwiema tak
zwaną wiejską trylogię moralnego niepokoju, mamy z kolei do czynienia z przełomem połowy życia, określanym też często jako kryzys wieku średniego. Nie jest
to kryzys sytuacyjny, a rozwojowy, niezwiązany z żadnym konkretnym wydarzeniem (Kałużna-Wielobób 2014: 50). Bohater powieści mówi sam o sobie:
Dlaczego nie mogę spać? Czy to przez świadomość, że połowę życia mam już za sobą?
Raj dawno został utracony. Pozostała mi praca, seks, drobne przyjemności, dobre
jedzenie. Mieszkanie w centrum miasta, kredyt mieszkaniowy na w miarę korzystnych
warunkach. Czteroletnie auto. Wakacje nad morzem (Hájíček 2018: 158).

Mężczyzna od dłuższego czasu pozbawiony jest chęci do życia i znudzony
codziennością, nie może porozumieć się z żoną, cierpi na bezsenność i nieustannie
powraca do marzeń o Spitsbergenie. W najnowszej, wydanej w roku 2020 powieści, Plachetnice na vinětách, Hájíček pisze natomiast z kobiecej perspektywy –
ukazuje bohaterkę pogrążoną w życiowym kryzysie po rozpadzie małżeństwa.

5

Polskie wydanie: Rybia krew (2015) w przekładzie Doroty Dobrew.

6

Polskie wydanie: Zaklinacz deszczu (2018) w przekładzie Doroty Dobrew.
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W innych czeskich utworach pojawiają się kryzysy emocjonalne, których
przyczyn nie znamy – sytuacje, które mogły je wywołać, nie są opisane wprost.
Matěj Hořava w debiutanckim zbiorze krótkich próz, zatytułowanym Palenka7
i wyróżnionym w 2015 roku Magnesią Literą w kategorii odkrycie roku, opisuje świat z perspektywy człowieka, który wybrał życie w niewielkiej wiosce
w regionie rumuńskiego Banatu, by uciec od wspomnień z ojczyzny, z Czech.
Choć czytelnik dowiaduje się niewiele na temat jego przeszłości, dostrzec
można, że bohater ma poczucie życiowej porażki, jest samotny, garnie się do
miejscowych rodzin w poszukiwaniu domu, którego sam nie potrafi zbudować. „Błąd nad błędami: całe moje życie” (Hořava 2017: 47) – pisze o sobie.
Mocy jego perspektywie dodaje fakt, że prawdopodobnie jest ona bliska optyce
samego autora, który ukrywa swoją tożsamość pod pseudonimem i chroni ją
do tego stopnia, że nagrodę Magnesia Litera odebrał w jego imieniu wydawca.
Wiadomo natomiast, że w okresie pisania Palenki sam mieszkał w regionie
Banatu, a w czasie tworzenia drugiej książki, Mezipřistání, nominowanej do
Magnesii Litery w roku 2021, przebywał już w Gruzji – podobnie jak narrator
jego opowiadań.
Postacią doświadczoną kryzysem, przejawiającym się w formie wewnętrznej ucieczki, której przyczyn do końca nie znamy, jest również główna bohaterka powieści Anny Bolavej Do tmy8, nagrodzonej w kategorii prozy w 2016
roku. Z pozoru niewinne hobby, jakim dla kobiety jest zbieranie i suszenie
ziół, stopniowo staje się jej obsesją. Czytelnik śledzi, jak bohaterka powoli
traci kontrolę nad swoim życiem – przestaje dbać o bliskich i pracę, a z czasem nawet o własne potrzeby fizjologiczne; skupia całą swoją energię i czas
na ziołach. Przykładem jeszcze ostrzejszych zaburzeń równowagi psychicznej
jest historia bohaterki Stropów Zuzany Brabcovej, wyróżnionych nagrodą
Magnesia Litera w kategorii prozy w 2013 roku. Postać ta, jako jednostka
nieprzystosowana do życia w otaczającym ją bezwzględnym świecie, trafia do
szpitala psychiatrycznego. Z jej perspektywy poznajemy również doświadczenia innych kobiet przebywających z nią w szpitalu i przeżywających psychiczne
kryzysy. W książce Brabcovej opisy liryczne sąsiadują z naturalistycznymi, zaś
chaos panujący w głowie głównej bohaterki znajduje odzwierciedlenie w formie tekstu.

7

Polskie wydanie: Palinka (2017) w przekładzie Anny Radwan-Żbikowskiej.

8

Polskie wydanie: W ciemność (2017) w przekładzie Agaty Wróbel.
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Kryzysy komunikacyjne
Coraz częściej opisywanym na gruncie psychologii i socjologii zjawiskiem jest
kryzys komunikacji personalnej, rozumianej jako „przekazywanie i odbieranie
informacji między nadawcą i odbiorcą lub w małej grupie osób pozostających
ze sobą w bezpośrednim kontakcie” (Frączek 2012: 118). Pojawił się on przede
wszystkim z nastaniem ery internetu i jest w dużej mierze skutkiem korzystania z nowych, internetowych narzędzi komunikacji (Goban-Klas, 2004: 247).
„Wraz z rosnącą dostępnością środków przekazu wzrasta bowiem powierzchowność kontaktu z drugim człowiekiem” – pisze Monika Kornaszewska-Polak (2013: 73). Internet wpłynął również na współczesne funkcjonowanie
mediów, przyczynił się do wytworzenia intensywnego szumu informacyjnego
i przyzwyczaił nas do nadmiaru słów, co wpływa na sposób komunikowania
się z otoczeniem oraz schematy zachowań – przemiany te określa się niekiedy
mianem kryzysu społeczeństwa informacyjnego (Wieczorek 2015: 158).
Zjawiska te są ważnym tematem twórczości cenionego prozaika młodego
pokolenia, Marka Šindelki. W zbiorze opowiadań Zůstaňte s námi9 prezentuje
on model komunikacji między bohaterami oparty na frazesach, także czerpanych z mediów. Słowa w tym modelu straciły swoje znaczenie i funkcję, są
narzędziem kłamstwa. Zamiast budować porozumienie między bohaterami –
przypominają parawany, za którymi ukrywają oni swoje prawdziwe myśli
i emocje. Paradoksalnie porozumienie w opowiadaniach Šindelki jest możliwe
tylko w chwilach milczenia. Pisarz kładzie tu nacisk na dotyk i kontakt cielesny,
stojące w opozycji do tak często dziś nadużywanych cyfrowych reprezentacji.
Podczas gdy w utworach Marka Šindelki tematem jest przede wszystkim komunikacja na poziomie związków damsko-męskich, prozaiczka Petra
Soukupová poszerza perspektywę – w jej utworach w centrum uwagi znajduje
się komunikacja w relacjach rodzinnych. W powieściach i opowiadaniach,
takich jak nominowane do Magnesii Litery w 2018 roku Nejlepší pro všechny10
i wyróżnione nagrodą w 2010 roku Zmizet11, ale również w Pod sněhem12, które

9

Polskie wydanie: Zostańcie z nami (2016) w przekładzie Anny Wanik.

10

Polskie wydanie: Najlepiej dla wszystkich (2019) w przekładzie Julii Różewicz.

11

Polskie wydanie: Zniknąć (2012) w przekładzie Julii Różewicz.

12

Polskie wydanie: Pod śniegiem (2017) w przekładzie Julii Różewicz.
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nie doczekało się nominacji, autorka przybliża relacje między małżonkami,
rodzeństwem, dziećmi i rodzicami, dziadkami i wnuczętami, skupiając się na
ich myślach i uczuciach oraz sposobie, w jaki je wyrażają w rozmowach z członkami rodziny. Często jej bohaterowie porozumiewają się ze sobą krzykiem lub
przeciwnie – zamykają w milczeniu, co prowadzi do stopniowego rozpadu
relacji. Starsze pokolenia nie potrafią znaleźć wspólnego języka z młodszymi,
spędzającymi większość czasu w świecie gier komputerowych lub w internecie.
Inne oblicze kryzysu komunikacyjnego przedstawia Jaroslav Rudiš.
Autor, o dekadę starszy niż Šindelka i Soukupová i literacko usytuowany na
pokoleniowym pograniczu, nawiązuje do czeskiej kultury piwnej i oprócz
uniwersalnych problemów komunikacyjnych, porusza również kwestie czeskiej mentalności, charakteru narodowego i trudnych rozliczeń z przeszłością.
Dotyczy to nominowanej w 2014 roku do nagrody Magnesia Litera powieści
Národní třída13, której główny bohater, Vandam, wśród kolegów z osiedlowego
baru tworzy złudną narrację na własny temat, zgodnie z którą w trakcie starć
na Alei Narodowej w listopadzie 1989, jako opozycjonista zadał pierwszy cios.
W rzeczywistości stał po stronie milicji. Na przekór budowanemu przez siebie
wizerunkowi silnego mężczyzny, Vandam, podobnie jak inni bohaterowie
twórczości Rudiša – na przykład Fleischman, postać z powieści Grandhotel14,
wyróżnionej nagrodą czytelników Magnesia Literą w roku 2007 – nie potrafi
nawiązać trwałej relacji z kobietą, jest samotny i pewnie czuje się jedynie na
dobrze znanym sobie gruncie (dla Vandama jest to praskie blokowisko, gdzie
spędził całe życie, dla Fleischmana – położony na wznoszącym się nad Libercem wzgórzu Ještěd Grandhotel, w którym pracuje). Autor, co najwyraźniej
widać w pozbawionym nominacji utworze Český ráj15, odwołuje się więc do
literackich tradycji Bohumila Hrabala i Jaroslava Haška, lecz dokonuje pewnej
ich rewizji i aktualizacji – rozmowy w niewielkiej grupie mężczyzn bywają
sceną autokreacji lub mają cel terapeutyczny, pozwalają wyrazić słowami
obawy i pragnienia, o których bohaterowie nie są w stanie rozmawiać ze swoimi najbliższymi.

13

Polskie wydanie: Aleja Narodowa (2016) w przekładzie Katarzyny Dudzic-Grabińskiej.

14

Polskie wydanie: Grandhotel (2011) w przekładzie Katarzyny Dudzic-Grabińskiej.

15

Polskie wydanie: Czeski Raj (2020) w przekładzie Katarzyny Dudzic-Grabińskiej.
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Kryzysy społeczno-polityczne
Wymienione dotychczas utwory opisują kryzysy dotykające jednostek lub ich
relacji z najbliższym otoczeniem. Silnie autotematyczny charakter twórczości
czeskich pisarzy spowodował, że pod koniec pierwszej dekady nowego tysiąclecia
krytycy zaczęli pisać o „kryzysie czeskiej literatury” (Švec 2008) i podkreślać, że
brakuje jej szerszego spojrzenia i atrakcyjnych dla czytelnika tematów. W 2008
roku Štefan B. P. Švec na łamach pisma „A2” opublikował prowokacyjny, szeroko później komentowany tekst Krize české literatury. Czytamy w nim:
Jedyne, czego się nie czyta, to współczesna „wysoka” czeska literatura. I słusznie. Żyje
ona swoim własnym życiem, jest odklejona od czytelników niemal tak bardzo, jak
literaturoznawstwo od literatury. Nie ma do zaoferowania żadnych ciekawych tematów. Teksty zagranicznych pisarzy są dla czeskich czytelników bardziej atrakcyjne
i bliskie niż tych rodzimych (Švec 2008: par. 8)16.

Krytycy zwracali uwagę, że czeska literatura jest zbyt zdominowana przez
kameralne historie i osobiste narracje, za mało powstaje zaś dzieł komentujących bieżące wydarzenia oraz rzeczywistość społeczną i polityczną. Jak pisze
Alena Fialová:
Na przełomie pierwszej i drugiej dekady nowego tysiąclecia rozgorzała również –
w odpowiedzi na powtarzające się stwierdzenia o kryzysie czeskiej literatury – dyskusja
o tym, że konieczne jest tworzenie tak zwanej literatury zaangażowanej, która jest
w stanie reagować na aktualne wydarzenia społeczne i polityczne (Fialová 2015: 12)17.

W kolejnych latach pojawiły się tytuły, które zapełniły częściowo tę niszę.
Warto w tym kontekście wymienić ważne dzieło publicystyczne, w 2018
roku wyróżnione tytułem książki roku Magnesia Litera – Opuštěná společnost

16

Przekład własny za: „Jediné, co se nečte, je současná „vysoká“ česká literatura. Právem.
Žije si svým vlastním životem, je od čtenářů odtržená skoro tolik jako literární věda od
literatury. Nedokáže přinášet témata. Zahraniční spisovatelé mají pro české čtenáře přitažlivější a bližší texty než ti domácí”.

17

Przekład własny za: „Na přelomu prvního a druhého desetiletí nového milénia se také –
jako reakce na stále opakovaná tvrzení o krizi české literatury – objevily diskuse o nutnosti vytvářet tzv. angažovaná díla, která dokážou reagovat na aktuální politické a společenské dění”.
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autorstwa Erika Tabery’ego, redaktora naczelnego „Respektu”, jednego z najbardziej opiniotwórczych czeskich tygodników. Tabery opisuje najważniejsze dzisiejsze problemy czeskiego społeczeństwa – takie jak populizm, kryzys demokracji,
szerzenie się fake newsów, kryzys mediów – w kontekście historycznym (przemian, jakim społeczeństwo uległo od czasów rządów Tomáša Garrigue’a Masaryka) oraz szerszym kontekście europejskim. Inne dzieło, które zasługuje w tym
miejscu na wzmiankę, choć nie mieści się w ramach założeń badawczych – mimo
oczekiwań nie zostało nominowane do nagrody Magnesia Litera, co wywołało
burzliwe reakcje oraz krytyczne komentarze na temat samej nagrody i kompetencji jurorów (Kubelka 2018: par. 1) – to Citlivý člověk18 Jáchyma Topola. Autor
pisze o pokoleniu byłych dysydentów, którzy w świecie unijnych dyrektyw czują
się zagubieni i nie potrafią przyznać się do tego, że w czasach komunizmu mimo
wszystko żyło im się łatwiej. Jeden z jego bohaterów mówi: „Co jest lepsze, Burasie, ukrywać się po piwnicach, pisać wiersze, walczyć o wolność, od czasu do
czasu dostać łomot i być sławnym? Czy wstawać rano do roboty, płacić rachunki
i być nikim?” (Topol 2019: 342). Topol w ironiczny sposób odwołuje się też do
fascynacji prostych ludzi prezydentem Zemanem. Posługując się zaś przerażającymi obrazami z fikcyjnego kraju, będącego metaforą Ukrainy, przestrzega przed
nawiązywaniem bliższych relacji z Rosją.
Również część młodych prozaików postanowiła odpowiedzieć na postulaty krytyków. Należy do nich przede wszystkim David Zábranský, który
w jednym z wywiadów powiedział:
Czeska literatura potrzebuje współczesności jak pies drapania. Jesteśmy narodem
pisarzy-autystów, nie mamy punktu odniesienia, patrzymy albo przesadnie pod
nogi, albo gdzieś w niebo. Niewielu jest takich, którzy idąc przez dzień dzisiejszy,
rozglądają się wokół siebie na linii wzroku (Eder & Zábranský 2017: par. 13)19.

W powieści Za Alpami Zábranský opowiada historię Kateřiny, Czeszki,
która w latach siedemdziesiątych wyemigrowała do Niemiec i poślubiła
starszego rozwiedzionego Niemca, oraz ich syna Mathiasa – młodego lekarza. Mathias to uosobienie zamożnej, zadowolonej z siebie Europy, na pozór
18

Polskie wydanie: Wrażliwy człowiek (2019) w przekładzie Doroty Dobrew.

19

Przekład własny za: „Česká literatura navíc potřebuje současnost jako pes drbání. Jsme
národem spisovatelů-autistů, neznáme míru, díváme se buď až moc pod nohy, nebo naopak někam do výšin. Málokdo se při průchodu dneškem dívá kolem sebe v úrovni očí”.
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ucywilizowanej, kulturalnej i wykształconej, w rzeczywistości jednak pełnej
poczucia wyższości, niemoralnej i traktującej przedstawicieli mniej rozwiniętych krajów z pogardą. Wyrazem tego jest również fakt, że Mathias przez
długi czas wstydzi się swojej czeskiej matki – jej pochodzenie jest skazą na jego
perfekcyjnej wizji świata. Wspólny język odnajdują dopiero za sprawą kryzysu
uchodźczego w 2015 roku, kiedy to obydwoje ostro opowiadają się przeciwko przyjęciu uchodźców; Kateřina porównuje wręcz Niemców witających
na dworcach imigrantów do ich przodków wiwatujących na widok Hitlera.
Autor zwraca uwagę na podziały w Europie, wciąż silne mimo upadku żelaznej
kurtyny (świadczy o tym także sam tytuł powieści – Alpy stanowiły niegdyś
symboliczną granicę między światem ucywilizowanym a barbarzyńskim).
Twórczość Davida Zábranskiego, choć w pełni odpowiadała na postulaty
krytyków, by czeska literatura przyjęła formę silniej zaangażowaną społecznie,
wywołała spore kontrowersje wśród tamtejszej krytyki i czytelników. Sam autor
szybko zyskał wśród nich miano enfant terrible współczesnej rodzimej prozy,
a Za Alpami jeden z recenzentów, Jan Čulík, określił wręcz jako „pierwszą
otwarcie faszystowską czeską powieść [první otevřeně fašistický český román]”
(Čulík 2018: par. 2). W dyskusji na temat Zábranskiego głos zabrała między
innymi wspomniana już prozaiczka Petra Hůlová, broniąc Zábranskiego przed
nieuzasadnioną krytyką – pisarka zwróciła uwagę na bezpodstawne utożsamianie bohaterów powieści i ich poglądów z samym autorem i w ironiczny sposób
komentowała oczekiwania krytyków: „Nie chodzi tylko o to, że postaci w prozie nie są papugami głoszącymi poglądy autora; więcej – dzieło artystyczne
nie jest od tego, by nagłaśniać poglądy i społeczne postawy, które krytycy czy
społeczeństwo uważają za właściwe” (Hůlová 2018: par. 5)20.
Choć pisarstwo Zábranskiego to głos prowokacyjny i niekonformistyczny,
eksplikowany wbrew zasadom politycznej poprawności, sam autor w wywiadach
nie opowiada się po żadnej z ideologicznych czy politycznych stron – podkreśla
jedynie, że stara się przedstawić rzeczywistość z różnych punktów widzenia. Jak
pisze Błażej Szymankiewicz: „Strategia pisarska tego autora przypomina nieco
postawę trickstera, ale przepuszczoną przez filtr środkowoeuropejskich mistrzów
[…]. Upodobanie do intelektualnej prowokacji i łatkę skandalisty Zábranský
przejął od Gombrowicza” (Szymankiewicz 2021: 64).
20

Przekład własny za: „Postavy v próze obecně nejen že nebývají papoušky autorových
názorů, ale umělecké dílo tu není od toho, aby bylo hlásnou troubou názorů a společenských postojů, které kritika či společnost pokládá za správné”.

335

336

Anna Maślanka

Drugim literackim komentarzem kryzysu uchodźczego, dużo mniej
kontrowersyjnym, była powieść Únava materiálu wspomnianego już Marka
Šindelki. Zainspirowany wydarzeniami roku 2015 w Europie, pisarz oddał głos
fikcyjnemu uchodźcy – parze nastoletnich braci, którzy uciekają do Europy
z ogarniętej wojną ojczyzny. W czasie nielegalnego transportu zostają rozdzieleni,
po czym próbują się odnaleźć, zmierzając na północ, do miasta, gdzie zgodnie
z umową mieli trafić. Autor wiele uwagi poświęca odczuciom fizycznym swoich
bohaterów, oddziałując na wyobraźnię czytelnika – pisze o podróży w ciasnej
skrytce wewnątrz ciężarówki, mdłościach po zatruciu tlenkiem węgla, zimnie,
głodzie i strachu. Otrzymujemy więc zupełnie inną perspektywę niż w powieści
Zábranskiego – na kryzys uchodźczy Šindelka nie patrzy z punktu widzenia
Europejczyka, debatującego o słuszności przyjęcia ludzi uciekających z ogarniętego wojną kraju, ale z punktu widzenia samego przybysza. Autor zwraca też
uwagę na odczłowieczenie bohaterów, którzy z perspektywy osób oferujących
im nielegalny transport do Europy są tylko numerami. Choć historia osadzona
jest w konkretnym, aktualnym kontekście, równocześnie stanowi uniwersalną
opowieść o alienacji, walce o przetrwanie i ludzką godność.
Tworzący obecnie czescy pisarze wychodzą także poza europejski i środkowoeuropejski kontekst oraz przyglądają się kryzysom globalnym. Ważnym
punktem odniesienia stają się dla nich Chiny; dwójka cenionych czeskich
prozaików po pobycie właśnie w tym kraju postanowiła osadzić tam częściowo
akcję swoich powieści. Mowa o utworach Logoz wspomnianego już Davida
Zábranskiego (nominowanym do nagrody Magnesia Litera w kategorii prozy
w 2020 roku) oraz Hodiny z olova Radki Denemarkovej (nagrodzoną w 2019
roku w kategorii książka roku). Radka Denemarková w obszernej, prawie
tysiącstronicowej powieści pisze o kryzysie humanistycznych wartości w konfrontacji z chińskim reżimem komunistycznym. Porusza także kwestię kryzysu
europejskiego – Europa w wizji Denemarkovej popada w coraz głębszą apatię
spod znaku wszechobecnej konsumpcji.
Logoz również odwołuje się do współczesnej, zdominowanej przez kapitalizm rzeczywistości, ale w odróżnieniu od powieści Denemarkovej jest raczej
gorzką satyrą. Zábranský w twórczy sposób wykorzystuje obserwowaną obecnie
polaryzację światopoglądową – opisuje świat w nieodległej przyszłości, w którym
dochodzi do definitywnego oddzielenia się liberalnych elit od konserwatywnych
populistów i rozłamu świata na dwie części, podzielone murem. Autor porusza
przy okazji temat kryzysu klimatycznego, z którym świat, mimo silnych podziałów, musi się wspólnymi siłami zmierzyć. Jak pisze o powieści Logoz Petr Bílek:

Kryzys jako temat najnowszej literatury czeskiej

Ideowo nawiązuje do wydanej dwa lata temu prozy Za Alpami: tematem obydwu jest
kryzys, czy wręcz rozpad zachodniej cywilizacji, z uporczywie powracającym pytaniem,
czy można jeszcze odsunąć lub zatrzymać zanik wytwarzanych przez kilka wieków wartości (Bílek 2019b: par. 3) 21.

Z kolei do Indii akcję powieści przenosi inny pisarz, wyróżniony Magnesią
Literą w kategorii prozy w 2018 roku – Josef Pánek. Autor, który z zawodu jest
biologiem molekularnym, a pisać zaczął, jak sam mówi, zainspirowany przede
wszystkim podróżami i pobytami za granicą (Horký & Pánek 2018: par. 3),
w nagrodzonej powieści Láska v době globálních klimatických změn22 porusza
temat współczesnego globalnego kryzysu tożsamości związanego z poczuciem
wykorzenienia. Jak pokazuje Pánek, globalizacja sprawiła, że coraz mniejszą
wagę przywiązuje się do kategorii domu, narodu i rasy, jednak za sprawą tych
przemian współczesnym obywatelom świata zaczyna brakować punktu odniesienia, jakim jest różnie rozumiany dom.

Kryzys człowieczeństwa
W twórczości nagradzanych czeskich pisarzy spotykamy się również ze zjawiskiem określanym w filozofii jako kryzys człowieczeństwa. Cytując Wielki
Słownik Języka Polskiego, człowieczeństwo należy rozumieć jako „zbiór cech
duchowych, świadczących o godności, wrażliwości i szlachetności człowieka”
(Wsjp.pl 2021). Jak pisze o kryzysie człowieczeństwa Krzysztof Wieczorek:
Pojęcie to wskazuje na fakt radykalnego zakwestionowania norm i zasad, które
w czasie poprzedzającym kryzys kształtowały powszechny sposób myślenia o tym, co
to znaczy być człowiekiem i jakie życiowe zadania oraz powinności wynikają z uświadomienia sobie własnego człowieczeństwa jako określonego rodzaju zobowiązania
wobec siebie i innych (Wieczorek 2015: 146).

21

Przekład własny za: „Ideově navazuje na předloňskou prózu Za Alpami: v obou je tématem krize, ba rozpad západní civilizace, s nutkavou otázkou, zda lze oddálit či zastavit
zánik po staletí vytvářených hodnot”.

22

Polskie wydanie: Miłość w czasach globalnych zmian klimatycznych (2021) w przekładzie Mirosława Śmigielskiego.
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O tak rozumianym kryzysie człowieczeństwa można mówić w odniesieniu
do powieści Bianki Bellovej Jezero23, wyróżnionej jako książka roku Magnesia
Litera w 2017; w tym samym roku tytuł otrzymał Literacką Nagrodę Unii Europejskiej. Autorka tworzy tu nieprzyjazny i surowy świat, pozbawiony co prawda
jasno określonych współrzędnych geograficznych, zainspirowany jednak fotografiami okolic Jeziora Aralskiego (Melichar 2016: par. 4). Brak w utworze głębszych
więzi między bohaterami, miejscowa społeczność rządzi się prawem silniejszego,
a aby oddalić naturalne katastrofy lub przeprosić za występki, duchowi jeziora
składa się ofiary z ludzi. Również poza wioską, odbywając podróż w poszukiwaniu matki, główny bohater poznaje osoby pozbawione zasad i skrupułów. Jedna
z takich postaci, Johnny, mimo swojego wykształcenia oraz przysługujących mu
atrybutów człowieka zamożnego i ucywilizowanego, niekiedy pokazuje wręcz
zwierzęcą twarz – autorka eksponuje to w scenie polowania na bezpańskie psy.
Bohater jest w niej przedstawiony jako bardziej zwierzęcy niż stworzenia, do
których strzela; zamienia się w drapieżną bestię, ogarniętą szałem zabijania.
W jednym z wywiadów autorka mówi:
Lubię badać, gdzie leży granica między zwierzęciem a istotą cywilizowaną – w jakich
warunkach człowiek zapomina o ewangelii i zaczyna ryczeć jak goryl. Zwykle dzieje
się tak, gdy dojdzie do naruszenia porządku, pewnej niestabilności (Bellová &
Maślanka 2020: 21).

Okresem w dziejach świata, który często określany jest jako moment
kryzysu człowieczeństwa, jest II wojna światowa. Temat przybliżały w swojej
twórczości czeskie prozaiczki – wspomniana już Radka Denemarková, a oprócz
tego również Jakuba Katalpa i Kateřina Tučková. Jakuba Katalpa w nominowanej do Magnesii Litery w 2012 roku powieści Němci oraz Kateřina Tučková
w Vyhnání Gerty Schnirch24, wyróżnionym w 2010 nagrodą czytelników
Magnesia Litera, przypominają brutalne wypędzenie czeskich Niemców w roku
1945, do dziś w kraju naszych południowych sąsiadów pozostające tematem
tabu. Główną bohaterką nagrodzonej Magnesią Literą w 2007 roku powieści
Radki Denemarkovej Peníze od Hitlera25 jest natomiast ocalała z holokaustu

23

Polskie wydanie: Jezioro (2018) w przekładzie Anny Radwan-Żbikowskiej.

24

Polskie wydanie: Wypędzenie Gerty Schnirch (2019) w przekładzie Julli Różewicz.

25

Polskie wydanie: Pieniądze od Hitlera (2008) w przekładzie Olgi Czernikow i Toma-

Kryzys jako temat najnowszej literatury czeskiej

dziewczyna pochodzenia czesko-niemiecko-żydowskiego, która po wojnie
wraca do rodzinnego domu. Tam zostaje brutalnie pobita i uwięziona przez
swoich dawnych czeskich sąsiadów.
Kryzys człowieczeństwa wydaje się zresztą przewodnim tematem większości powieści Denemarkovej. Autorka pisze o grupach osób wykluczonych,
pozbawionych swoich praw, doświadczających nierówności i niesprawiedliwości oraz traktowanych przedmiotowo. W jej powieści Příspěvek k dějinám
radosti26 w centrum uwagi autorki znalazły się ofiary gwałtu, zaś w Koboldzie27 – kobiety doświadczające przemocy domowej.

Podsumowanie
Perspektywa kryzysu jest użytecznym narzędziem do analizy najnowszej literatury czeskiej. Wskazuje ona bowiem na przemiany, jakim uległa w ostatnich
latach, a równocześnie potwierdza, że jej obecny rzeczywisty obraz mocno
odbiega od stereotypowego postrzegania literatury czeskiej w Polsce.
Tworzący obecnie czescy pisarze młodszego i średniego pokolenia często
podejmują temat kryzysów zarówno w ujęciu osobistym czy rodzinnym, jak
i państwowym, europejskim czy globalnym, komentując aktualne wydarzenia
oraz przemiany zachodzące w społeczeństwie. W odróżnieniu od starszych
twórców, którzy w związku z sytuacją polityczną przez długi czas zamknięci
byli w świecie dopuszczalnych dla cenzury tematów o zasięgu krajowym lub
regionalnym, młodsza generacja czeskich pisarzy przyjmuje szerszą perspektywę
i wychodzi poza problemy regionu. Z tego względu jej twórczość coraz częściej
wzbudza zainteresowanie także poza granicami Czech. Przykładem mogą być
takie utwory, jak Únava materiálu Marka Šindelki, która jako wyrazisty literacki głos w temacie kryzysu uchodźczego doczekała się przekładów między
innymi na arabski, francuski, holenderski, szwedzki, węgierski i chorwacki, czy
Jezero Bianki Bellovej, wyróżnione Literacką Nagrodą Unii Europejskiej i przetłumaczone dotychczas na osiemnaście języków, w tym między innymi niemiecki, francuski czy japoński (Pluh.org 2021). Istotnym jest, że wspomniane

sza Timingeriu.
26

Polskie wydanie: Przyczynek do historii radości (2017) w przekładzie Olgi Czernikow.

27

Polskie wydanie: Kobold (2019) w przekładzie Olgi Czernikow i Agaty Wróbel.
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problemy ukazywane są z różnych perspektyw, co bywa źródłem kontrowersji
i tematem dyskusji. Najlepszym tego przykładem może być twórczość Davida
Zábranskiego. I choć autorka niniejszego rozdziału analizuje jedynie skromny
wycinek współczesnej czeskiej produkcji literackiej, przywołane przykłady
pozwalają stwierdzić, że oblicze czeskiej literatury od lat dziewięćdziesiątych
uległo znaczącym przemianom, a w ciągu ostatnich dwudziestu lat twórczość
czeskich pisarzy straciła swój dominujący regionalny charakter, zyskując za to
wymiar europejski i światowy.
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Wprowadzenie
Współczesna kultura chorwacka, zauważyła kiedyś Maria Dąbrowska-Partyka,
postrzega samą siebie przede wszystkim jako kulturę miasta, chcąc w ten sposób
zwrócić uwagę na swoją odmienność względem bałkańskiego otoczenia, kojarzonego najczęściej z takimi cechami, jak wiejskość, dzikość, barbarzyństwo,
chaos czy rozpasanie moralne. Miasto, na zasadzie kontrastu, nosi znamiona
ładu oraz cywilizacyjnej wyższości, stając się w rezultacie synonimem samej
kultury, a także utożsamianej z nią ojczyzny (Dąbrowska-Partyka 1999: 137).
Taki sposób wartościowania miejskości jest, zdaniem badaczki, szczególnie
widoczny w tekstach z lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, których
tematyka koncentruje się wokół problematyki narodowej1. Jednakże, oprócz
wyraźnie pozytywnego podejścia do miasta, opierającego się na rozróżnieniu
My – Oni, gdzie „My” oznacza Chorwację, a „Oni” Serbię lub, konkretniej,

1

Tego typu sposób wartościowania miejskości znajduje również swoje odzwierciedlenie w określeniach, jakich używano wówczas na opisanie działań oddziałów serbskich
i armii jugosłowiańskiej. Chodzi przede wszystkim o takie pojęcia, jak „kulturocid” czy
„urbicid”. Więcej na ich temat pisze Ewa Wróblewska-Trochimiuk w opublikowanym
w 2020 roku pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej dziesiątym tomie Leksykonu idei
wędrownych na Słowiańskich Bałkanach (Szwat-Gybyłowa 2020: 202-206).
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Bałkany2, można w tym okresie wyodrębnić również takie, które jest jego
przeciwieństwem, co pokazał w książce pod tytułem Dwie twarze prozy chorwackiej przełomu tysiącleci Ernest Miedzielski. W pracy tej, omawiającej literackie reprezentacje Vukovaru oraz Zagrzebia w prozie lat dziewięćdziesiątych
XX wieku3, autor zwrócił uwagę, że o ile pierwsze ze wspomnianych miast
opisywane jest jako personifikacja dziewicy, ofiara broniąca się do ostatniej
kropli krwi oraz „chorwacka Jerozolima”, o tyle drugie z nich staje się odwzorowaniem „miasta przeklętego, miasta upadku i rozpusty, miasta-otchłani”,
„nowoczesnego Babilonu” (Miedzielski 2006: 49-85).
Wyłaniający się z omawianych przez badacza utworów obraz Vukovaru
doskonale ilustruje to, o czym pisała Dąbrowska-Partyka. Miasto staje się
tu symbolem ostatniej wojny oraz chorwackości4. Przestrzenią, która musi
bronić siebie i swoich wartości przed atakującym ją z zewnątrz barbarzyńskim, niecywilizowanym Innym. I w końcu – symbolem pomagającym
zjednoczyć naród, a zatem spełniającym propagandową rolę, jaka została
mu przypisana. Jak zauważył bowiem Miedzielski, powołując się na Gorana
Rema, autora opracowania Slavonsko ratno pismo – Vukovaru jako symbolu
potrzebują wyłącznie ci, którzy się w nim nie urodzili (Miedzielski 2006:
53). O ile jednak w wypadku miasta położonego nad Dunajem zło pochodzi
z zewnątrz, o tyle – zdaniem polskiego badacza – w odniesieniu do Zagrzebia
promieniuje z wnętrza metropolii, będącej źródłem zepsucia i zakłamania.
To w stolicy Chorwacji, używając słów jednego z bohaterów utworu Eda
Popovicia, rozpleniły się „sodomia, pedofilia, narkomania, alkoholizm, prostytucja”5 (Miedzielski 2006: 63).

2

„Pochodzenia takich klasyfikacji należy szukać w prostym przeciwstawieniu się Serbii
jako najeźdźcy, barbarzyńcy, którego kultura zakorzeniona jest w ludowości, folklorze.
To, w wąskim rozumieniu, ma odróżniać i przeciwstawiać oba narody, budować między
nimi granicę nie do przezwyciężenia. W szerszym zakresie rysować będzie z kolei granicę nie tylko lokalną, ale cywilizacyjną, między Europą i tureckimi Bałkanami” (Duda
2012: 54).

3

Miedzielski omawia z jednej strony teksty prozatorskie, których tematyka skoncentrowana jest na konflikcie serbsko-chorwackim (ratno pismo), z drugiej zaś skupia się na
małych formach narracyjno-fabularnych (kratka priča). Wybór analizowanych utworów
został więc ograniczony pod względem tematycznym i genologicznym.

4

Badacz pokazuje, że przed wojną miasto to było kojarzone przez mieszkańców okolicznych miejscowości z serbskością. Dopiero tragiczne wydarzenia związane z oblężeniem
Vukovaru sprawiły, że „stało się symbolem chorwackiej dumy narodowej” (2006: 52).

5

Chodzi o opublikowany w 2002 roku utwór pod tytułem Koncert za tequilu i apaurin.
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Opisane przez Miedzielskiego przykłady pokazują więc, że choć miasto
zajmuje w kulturze chorwackiej ważne miejsce, stosunek do niego nie jest jednoznaczny6. Co więcej, nawet w tym samym momencie można wyróżnić przeciwstawne wizje i rozumienia miejskości – uzależnione z jednej strony od mód
literackich czy technik obrazowania charakterystycznych dla danego gatunku,
a z drugiej od kontekstów polityczno-społecznych oraz ról przypisywanych
miastu przez rozmaite ideologie. Tę niejednoznaczność w wartościowaniu
przestrzeni miejskiej można dostrzec również w stosunku do tego samego
ośrodka, co zostanie pokazane na przykładzie Zagrzebia.

Kłopoty z „prozą miejską”
Abstrahując od sposobu wartościowania przestrzeni miejskiej, warto dodać,
że w najnowszej prozie chorwackiej, wyraźnie zwracającej się w stronę mimetyzmu, miasto stało się szczególnie popularnym miejscem akcji, co często
podkreślają tamtejsi badacze. Krešimir Bagić we wstępie do książki Goli grad.
Antologija hrvatske kratke priče 80-ih i 90-ih 7 zauważył, że tematyka miejska
jest cechą wspólną dla twórczości autorów wydających dzieła po roku osiemdziesiątym poprzedniego wieku (Bagić 2003: 5-13). Jagna Pogačnik stwierdziła
zaś, że miejskość stanowi jeden z najważniejszych elementów łączących pisarzy
publikujących po 1991 roku (Pogačnik 2006: 84-85). Podobnego zdania jest
Nikola Košćak, podający lata 1999-2007 jako czas wyjątkowego rozkwitu
prozy miejskiej, w której bohaterowie błąkają się po ulicach, knajpach i parkach Zagrzebia, Splitu lub Rijeki (Košćak 2018)8.
Wspomniany wstęp Bagicia jest ważny również z innego powodu, a mianowicie ze względu na pojęcie, którym badacz określa znajdujące się w tomie

6

O ambiwalencji miasta oraz kategorii miejskości piszą także we wstępie do książki Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kulturi Maciej Falski oraz Magdalena
Kryska-Mosur (2008: 7-10).

7

Tytuł antologii nawiązuje do jednego z utworów Eda Popovicia, najważniejszego z reprezentantów „prozy pejzażu miejskiego”. Warto również zapoznać się z artykułem Krešimira Bagicia, zatytułowanym Damoklesowy miecz rzeczywistości (chorwacka short story
lat dziewięćdziesiątych) (Bagić 2005: 663-685).

8

Na wzrost popularności przestrzeni miejskich w najnowszej prozie chorwackiej zwróciły także uwagę Krystyna Pieniążek-Marković (2005: 32-33) oraz Aleksandra Wojtaszek
(2018: 112).
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utwory – stało się ono bowiem stosunkowo popularne wśród teoretyków oraz
krytyków literackich. Chodzi o „prozę pejzażu miejskiego” (proza urbanog pejzaža), to jest prozę traktującą miasto nie tylko jako miejsce akcji, lecz także –
co nie mniej ważne – zasadniczy temat dzieła. Ukazywana w tych utworach
przestrzeń najczęściej opisywana jest w kategoriach chaosu, w którym mieszają
się różne porządki, czy też labiryntu, po którym bohaterowie kluczą bez celu.
Tego typu przedstawienie, jak stwierdził Bagić, wpływa na samą formę utworu
literackiego, który cechuje się fragmentarycznością, nagłym przechodzeniem
między wątkami, a nawet brakiem powiązań pomiędzy poszczególnymi zdaniami, czego najlepszym przykładem jest wczesna twórczość wspomnianego
już Popovicia (Bagić 2003: 5-13).
Jak zauważyła jednak Maša Kolanović w artykule Što je urbano u „urbanoj
prozi”? (Grad koji proizvodi i grad iz kojega proizlazi suvremena hrvatska proza),
kategoria miejskości utraciła w pewnym momencie semantyczną wyrazistość
i zaczęła się odnosić do wszystkich tekstów literackich rozgrywających się
w mieście. Podobny problem dotyczy także innych, dość popularnych pojęć,
na przykład prozy rzeczywistościowej (stvarnosna proza), przez Bagicia określanej jako krytyczny mimetyzm (kritički mimetizam) (Bagić 2006: 181-190).
Według Kolanović tak daleko idące rozmycie tego, co kryje się pod „prozą
miejską”, nierzadko prowadzące do interpretacyjnych nadużyć9, widoczne jest
zwłaszcza w odniesieniu do twórczości pisarzy skupionych wokół Festiwalu
Literatury Alternatywnej (Festival alternativne književnosti, w skrócie FAK)10.
O tych ostatnich zwykło się mówić, że podchodzą do przestrzeni miejskich
w jednoznacznie pozytywny, afirmacyjny sposób, co nie znajduje jednak, zdaniem Kolanović, odzwierciedlenia w konkretnych realizacjach literackich. Należałoby raczej, przekonuje w dalszej części swojego wywodu, zastanowić się nad
zakresem semantycznym syntagmy „proza miejska” (urbana proza) i zacząć jej
używać z nieco większym namysłem badawczym (Kolanović 2008a: 227-251).

9

Kolanović nazywa syntagmę „proza miejska” „pojęciem przekreślonym” (prekrižen pojam) (2008a: 249).

10

Festiwal Literatury Alternatywnej zapoczątkował swoją stosunkowo krótką działalność
w 2000 roku. Skupiał takich pisarzy, jak Borivoj Radaković, Zoran Ferić, Edo Popović,
Jurica Pavičić, Ante Tomić, Goran Tribuson, Miljenko Jergović czy Tarik Kulenović. Więcej o Festiwalu pisze Velimir Visković w artykule Fakovci dolaze. Hrvatska proza na prijelomu milenija (Visković 2006: 129-142) oraz w książce U sjeni FAK-a (2006).
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Chorwacka badaczka zwróciła uwagę na jeszcze jeden istotny problem,
który pojawił się wraz z rosnącą popularnością przymiotnika „miejski” i jego
ekspansją na terytorium krytyki, a mianowicie na możliwe do odczytania
z wielu ujęć krytycznoliterackich i publicystycznych (bo przede wszystkim
o metajęzyk chodzi Kolanović)11 przekonanie, że miasto zostało odkryte przez
pisarzy czy też niespodziewanie ostatnio powróciło do literatury. Zupełnie
jakby wcześniej nie istniało w niej wcale lub co jakiś czas znikało z pola
zainteresowań prozaików, co – oczywiście – również nie znajduje potwierdzenia w dostępnym materiale badawczym. Autorka słusznie zauważyła,
że w żadnym okresie nie brakowało literackich reprezentacji miasta i konkurencyjnych koncepcji miejskości12, były one jednak w odmienny sposób
artykułowane, zależnie od obowiązujących w danym czasie paradygmatów
oraz „struktur uczuć” (Kolanović 2008a: 229-230)13.

Obraz miasta w prozie o czasach transformacji
Jednym z dominujących paradygmatów przedstawiania miasta w najnowszej
prozie chorwackiej jest ten związany z transformacją i charakterystycznymi
dla niej elementami krajobrazu miejskiego. Utwory opisujące przemiany
polityczne i społeczno-ekonomiczne, które zachodzą w Chorwacji od lat
dziewięćdziesiątych XX wieku, z reguły ukazują przestrzeń miejską w sposób typowy, poddany daleko idącej stereotypizacji, to znaczy jako miejsce
szare, brudne, ponure oraz zamieszkiwane przez zagubionych, żyjących
z dnia na dzień ludzi. Akcja poszczególnych tekstów rozgrywa się najczęściej albo w nieokreślonych, nienazwanych przestrzeniach miejskich, albo
takich, które pozwalają się rozpoznać po charakterystycznych elementach
powieściowej topografii. Zdarza się też, że w utworze pojawia się nazwa konkretnego miasta, ale bez szczegółowych, pogłębionych opisów jego wyglądu,
jakby w ten sposób chciano podkreślić uniwersalność zachodzących w nim

11

Chorwacka badaczka ma oczywiście świadomość, że w tekstach publikowanych w prasie często nie ma miejsca na pogłębione analizy utworów literackich.

12

Na tę kwestię zwraca uwagę Krystyna Pieniążek-Marković w Krótkim opowiadaniu o Nowym Zagrzebiu (2005: 32-46).

13

Kolanović używa tu pojęcia zaczerpniętego z pracy Aleksandra Flakera, Stilske formacije (1976).
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zjawisk (Koroman 2018: 139-140). W większości wypadków są to jednak
przestrzenie mroczne. Jak zauważa Nemec:
Swoimi brutalnymi i pesymistycznymi obrazami literacka reprezentacja miasta okresu
transformacji przenosi nas daleko w przeszłość i przypomina o mrocznych wizjach
przestrzeni miejskiej u Kovačicia jako odrodzeniu się biblijnej Sodomy i Gomory.
I w jednym, i w drugim przypadku pozostało tylko czekać na ogień z nieba, który
nadejdzie jako zasłużona kara dla moralnie upadłych mieszkańców. Ale ludzkie zepsucie i niegodziwość w U registraturi Kovačicia wydają się jedynie bladymi cieniami
i nieco naiwnymi fantazjami w porównaniu z ilością złej energii, którą zgromadził
w sobie współczesny organizm miejski, uchwycony w procesie przemian społecznych
[…] miasto stało się dziś przestrzenią wulgarnej profanacji, ogólnej niepewności i najbardziej obrzydliwej konsumpcyjnej manipulacji (Nemec 2010: 229)14.

Gdyby jednak chcieć wskazać miasto, które na kartach prozy o czasach
transformacji pojawia się stosunkowo często, należałoby wymienić Zagrzeb15.
Choć i on ukazywany jest na ogół w sposób stereotypowy, staje się jednocześnie
sferą, w której zmiany, doświadczenia i problemy chorwackiego społeczeństwa,
takie jak korupcja, bezprawie czy kryzys moralności, ulegają wyraźnej kondensacji. Zagrzeb w tekstach współczesnych pisarzy przypomina więc wspomniane
przez Nemeca Sodomę i Gomorę, kananejskie miasta zamieszkane przez niegodziwych, rozpustnych i zepsutych ludzi. Stolicę Chorwacji w utworach tych
zaludniają bowiem w dużym stopniu przestępcy, narkomani czy alkoholicy.

14

Przekład własny za: „Svojim brutalnim i pesimističnim slikama literarna reprezentacija
tranzicijskoga grada vraća nas davno unatrag i podsjeća na mračne kovačićevske vizije
urbanoga prostora kao oživotvorenja biblijske Sodome i Gomore. I u jednom i u drugom
slučaju samo se još čeka vatra s neba koja će stići kao zaslužena kazna za moralno posrnule stanovnike. No ljudska pokvarenost i opačine iz Kovačićeve Registrature doimaju
se tek kao blijede sjene i pomalo naivne fantazije u usporedbi s količinom energije zla
koju je u sebi akumulirao suvremeni urbani organizam uhvaćen u procesu društvene
tranzicije […] grad je danas postao prostor vulgarne profanosti, opće nesigurnosti i najodvratnije konzumerističke manipulacije”.

15

Jak zauważa Aleksandra Wojtaszek, Zagrzeb zajął po 1991 roku ważne miejsce również w fikcji spekulatywnej. Autorka tłumaczy to „procesem uniezależnienia się zarówno chorwackiej, jak i serbskiej fantastyki od dominujących wcześniej wzorców anglosaskich” (Wojtaszek 2018: 117). To zaś, według niej, znajduje swoje odzwierciedlenie
„w wykorzystywaniu lokalnych motywów: elementów serbskiej i chorwackiej historii,
mitologii słowiańskiej, a także bezpośrednich nawiązań do ówczesnej burzliwej rzeczywistości” (Wojtaszek 2018: 117).
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Warto jednak zauważyć, że daleko posunięte zepsucie nie jest jedynie cechą
przedstawicieli marginesu społecznego lub, mówiąc inaczej, tych, którzy stracili na transformacji, lecz także osób wywodzących się z dobrze sytuowanych
rodzin, które na przemianach zyskały, czego doskonałym przykładem jest
powieść Tomislava Zajeca pod tytułem Soba za razbijanje (1998). W utworze
tym autor ukazuje losy tak zwanej „złotej młodzieży”, zagrzebskich studentów,
którym dni mijają na mocno zakrapianych alkoholem imprezach, wciąganiu
narkotyków, przypadkowych kontaktach seksualnych, chodzeniu po modnych
knajpach, wydawaniu pieniędzy rodziców na drogie ubrania czy też jeżdżeniu
po mieście markowymi samochodami. Przy czym brak moralnych granic i nieograniczony konsumpcjonizm to cecha zarówno dzieci, jak i ich rodziców16.
Przestrzeń miejska w prozie o czasach transformacji najczęściej przedstawiana jest jako zatomizowana, fragmentaryczna, a akcja utworów rozgrywa się
w poszczególnych dzielnicach (kvart), niekiedy ogranicza się do konkretnych
miejsc, punktów na planie tych dzielnic, takich jak kawiarnie, puby, mieszkania, piwnice, balkony, parki lub centra handlowe. Niektórzy badacze łączą
takie podejście do miasta z ponowoczesnością, kompleksem idei, dla którego
charakterystyczny jest nacisk na płynność, rozproszenie i brak ciągłości opisywanych zjawisk (Harvey 1990: 44). W taki sposób interpretuje obraz Zagrzebia chociażby Miedzielski w tekście Sex, drugs & rock and roll. Ciemna strona
chorwackiego post-polis (Miedzielski 2008: 215-225)17. Powołując się na koncepcje Ewy Rewers, podkreśla między innymi fragmentaryczność opisywanej
przez prozaików przestrzeni. Zjawisko to łączy z zanikiem pamięci o historii
poszczególnych miejsc oraz, co bezpośrednio z tego wynika, odcięciem powieściowych topografii od przeszłości:
Historyczne centrum miasta jest tylko jednym z epicentrów i to o mniejszym
znaczeniu. Poszczególne „zagrzebskie wysepki”, dzielnice Nowego Zagrzebia opisywanego w opowiadaniach, zamieszkiwane są przez ludzi o różnej narodowości,
statusie społecznym i osobowości. […] Nikt z jego mieszkańców zdaje się nie
pamiętać o bogatej historii miasta, bohaterowie opowiadań przebywają głównie

16

Inną symptomatyczną cechą bohaterów jest zagubienie, brak wyraźnego celu w życiu
czy trwanie z dnia na dzień, co widać chociażby w powieści Eda Popovicia pod tytułem
Izlaz Zagreb jug (2003).

17

Tekst ten jest rozwinięciem spostrzeżeń autora zawartych we wspomnianej już książce
Dwie twarze…

351

352

Patrycja Chajęcka

w obrębie swoich dzielnic, a nie wiedząc nic o otaczających ich ludziach, spodziewają się wszystkiego (Miedzielski 2008: 216-217).

Teza o ponowoczesnym charakterze literackich reprezentacji Zagrzebia,
a także wpisanym w owe reprezentacje niezainteresowaniu historią, choć interesująca, wydaje się jednak nieco zbyt śmiała, wymaga pewnych dodatkowych
zastrzeżeń, czego Miedzielski zdaje się być, mimo wszystko, świadomy18.
Przestrzeń miejska czy też, mówiąc bardziej precyzyjnie, współtworzące jej tekstowy obraz elementy lokalnej topografii w prozie o czasach transformacji nie
są bynajmniej ukazywane w sposób ahistoryczny. Opisywane przez prozaików
miejsca także mają swoją przeszłość, rzeczywiste lub wyobrażone genealogie,
co więcej, często to właśnie historia, wpisana w tekst refleksja o przeszłości
definiuje najbliższe otoczenie bohaterów19.
Choć wyłaniający się z prozy o czasach transformacji obraz Zagrzebia wydaje
się pesymistyczny, samo miasto nie jest wartościowane w jednoznaczny sposób.
Potwierdza to niejako tezę o ambiwalencji wpisanej w literackie reprezentacje
stolicy, pokazuje także, jak bardzo złożony stosunek mają do niej twórcy. Przez
współczesnych autorów Zagrzeb przedstawiany jest bowiem z jednej strony jako
miejsce pozbawione życia, po którym bohaterowie snują się bez wyraźnego celu.
Miejsce pełne budynków o zniszczonych fasadach, śmierdzących ulic, porozrzucanych śmieci i brudnych klatek schodowych, dość często zlokalizowanych
w blokach Nowego Zagrzebia, aczkolwiek nie jest to regułą. To wreszcie miejsce,
w którym trudno się zadomowić i z którego niejeden z bohaterów wyjechałby
jak najdalej, oczywiście – gdyby tylko miał dokąd. Z drugiej strony, nierzadko

18

„W tym miejscu zaznaczyć należy jednak, że mieszkańcy Nowego Zagrzebia nie do
końca są obcymi charakterystycznymi dla post-polis. To prawda, że świetnie odnajdują
się w architektonicznym gąszczu, a chociaż nie do końca akceptują swoją sytuację, to
pozostając w ciągłym ruchu, świetnie dopasowują się do nowych okoliczności. Jednakże nie można powiedzieć, że zupełnie utracili cechy dziewiętnastowiecznego flâneura”
(Miedzielski 2008: 220).

19

Podobnego zdania jest Boris Koroman, który w książce Suvremena hrvatska proza i tranzicija zwraca uwagę, że przestrzeń miejska w prozie o czasach transformacji powinna
być rozumiana nie tyle jako postmodernistyczna, ile postsocjalistyczna i posiadająca
swoją historię, tożsamość, a zatem także znaczenie (Koroman 2018: 156). Również
Maša Kolanović w jednym z rozdziałów książki Udarnik! Buntovnik? Potrošać… Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije zauważa, że wpisana w niektóre
miejsca historia przesądza o tożsamości miejsc czy ich wartości dla bohaterów (Kolanović 2011: 341).
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te same postaci deklarują, mimo wszystko, przywiązanie do stolicy Chorwacji,
a raczej pewnych punktów na mapie miasta, takich jak ulubione kawiarnie,
puby, piwnice czy nawet ławki w parkach. We wspomniane przestrzenie wpisane
są bowiem ich indywidualne biografie, stosunkowo często miejsca te pełnią także
funkcję schronienia przed światem zewnętrznym. Z tego też względu niektóre
z postaci, choć podkreślają szarość i ponurość Zagrzebia, nie wyobrażają sobie
życia gdzie indziej. Jeden z protagonistów powieści Popovicia Dečko, dama, kreten, drot (2005) stwierdza w pewnym momencie, że dzielnica, w której mieszka
(Utrina) nie jest złym miejscem do życia. Wtóruje mu bohater utworu Milka
Valenta PlayStation, dušo, który z czasem pokochał dzielnice Nowego Zagrzebia
wraz z ich blokowiskami i wszystkimi ukrytymi przejściami (Valent 2005: 10).

Zagrzeb jako siedlisko zła
Przykładem utworu, który opisuje zmiany zachodzące w chorwackim społeczeństwie po 1991 roku, a jednocześnie stosunkowo wiele miejsca poświęca
samemu miastu, niejako potwierdzając zarysowane wyżej spostrzeżenia, jest
powieść Alena Bovicia20 pod tytułem Metastaze (2006). W tekście tym Zagrzeb
(akcja utworu rozgrywa się kilka lat po zakończeniu wojny) przedstawiony
został jako przestrzeń przesiąknięta przemocą, naznaczona moralnym zepsuciem i frustracją bohaterów czy też – jak trafnie zauważa Nemec:
Zło w powieści Bovicia, które robi przerzuty niczym rak, koncentruje się w mieście.
Transformacyjny i powojenny Zagrzeb jest miejscem przestępstw, wandalizmu i anarchistycznej destrukcji. Całkowity brak perspektyw, rozpad wszystkich wartości moralnych
i nagromadzone zbiorowe frustracje wśród młodych ludzi wymknęły się spod kontroli,
a społeczna dysharmonia osiągnęła punkt kulminacyjny (Nemec 2010: 230)21.

20

Utwór opublikowano pod pseudonimem. Prawdziwe imię i nazwisko autora to Ivo Balenović. Powieść została w 2009 roku zekranizowana przez Branka Schmidta. O relacjach między utworem literackim a jego filmowym odpowiednikiem pisze Marijan Krivak
(2017: 87-106).

21

Przekład własny za: „Zlo u Bovićevu romanu, koje metastazira poput karcionoma, zbijeno je u grad. Tranzicijski i postratni Zagreb poprište je kriminala, vandalizma i anarhističke destrukcije. Potpuna besperspektivnost, rasap svih moralnih vrijednosti i nataložene kolektivne frustracije kod mladih otele su se kontroli, a socijalna disharmonija
dosegla je točku kulminacije”.
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Powieść składa się z przeplatających się ze sobą monologów czwórki przyjaciół (Filip, Krpa, Mrtvi, Kizo) – przestępców, alkoholików oraz narkomanów.
Bohaterowie opowiadają zarówno o sobie, jak i o życiu swoich kumpli z osiedla,
dzięki czemu czytelnik otrzymuje polifoniczną opowieść o rozpadającym się
świecie, zaprzepaszczonych marzeniach i braku nadziei na jakąkolwiek zmianę.
Główna rola w utworze przypadła Filipowi, któremu też czytelnik zawdzięcza najwięcej spostrzeżeń na temat wyglądu stolicy Chorwacji oraz jej mieszkańców. Odbiorca poznaje bohatera, gdy po trzech latach odwyku za granicą,
powraca on wprost na „zagrzebski asfalt”. Z tego względu pierwszym miejscem,
na jakie mężczyzna zwraca uwagę, jest dworzec kolejowy22, po którym – jak
stwierdza nie bez ironii – sunie na oślep „dworcowa elita” w poszukiwaniu
porannej dawki alkoholu. Nie brakuje tutaj prostytutek, narkomanów i nikomu
niepotrzebnych starców. Scena ta przypomina Filipowi makabryczny performance. Poszczególni aktorzy spektaklu wcielają się w postaci, które kiedyś były
ludźmi, dziś jednak daleko im do istot żywych. To, co bohater widzi po opuszczeniu budynku, również nie napawa optymizmem. Wyłaniający się z pierwszych stron książki wizerunek miasta przedstawia, zdaniem Nemeca, „brzydki
obraz naznaczony typowymi znakami przemian społecznych [nudi ružnu sliku
obilježenu tipičnim signaturama društvene tranzicije]“ (2010: 231). Miasto jest
szare i brudne, a pobliski przystanek autobusowy pełen ludzi, którzy – zdaniem
Filipa – nie wyglądają na szczególnie zadowolonych z faktu, że się urodzili. Ich
dni upływają na podróżach między jednopokojowymi mieszkaniami, położonymi na peryferiach Zagrzebia, a upadającą fabryką zlokalizowaną w drugiej
części miasta. A wszystko to, kontynuuje rozważania bohater, aby zarobić na
jeszcze jedną paczkę papierosów i butelkę czegoś mocniejszego (Bović 2006: 10).
Filip również mieszka na obrzeżach miasta – a raczej mieszkają tam jego
rodzice – na jednym z szarych osiedli, które niczym nie różni się od pozostałych. Ich mieszkanie znajduje się w brzydkim czteropiętrowym budynku,
obłożonym falistą blachą, z mroczną klatką schodową, gdzie mieszają się ze
sobą nieprzyjemne zapachy (Bović 2006: 10-11). Są one zresztą cechą charakterystyczną całego miasta, w którym czuć głównie duszący smród smogu.
Nawet woń kwitnących lip przenika się tu z zapachem śmierci23. Nie lepiej
22

Scena ta jest bezpośrednim nawiązaniem do początku powieści Miroslava Krležy Powrót Filipa Latinovicza.

23

Podobnie opisuje swoją dzielnicę inny z bohaterów, Davor (Mrtvi). Uważa ją mianowicie
za miejsce odrażające, pachnące rozpaczą i desperacją. Dzielnica ta, z jednej strony
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prezentuje się mieszkanie, które bohater decyduje się wynająć. To wilgotna,
mroczna dziura, niemal stworzona do tego, by popełnić w niej samobójstwo.
W pokoju z widokiem na ścianę znajduje się łóżko, szafka, dwa krzesła i czerwony fotel o odrażającym wyglądzie. Z łazienki dolatuje fetor kanalizacji, dno
wanny ma czerwonawy odcień, a deska sedesowa jest żółta i wypukła. Pierwszą
rzeczą, jaką Filip robi po przeprowadzce, jest więc dezynfekcja każdej możliwej
przestrzeni (Bović: 2006: 110).
Inny z bohaterów, Krpa24, były więzień, który wyszedł na wolność przed
upływem wyroku tylko po to, by od razu założyć mundur i pójść na wojnę,
mieszka przy jednej z brudnych uliczek niedaleko torów kolejowych, w jednopiętrowym domu z zapadającym się dachem. Dom ten cuchnie wilgocią
i zatęchłym powietrzem. Podłogę w przedpokoju pokrywa dziurawe linoleum,
a jedyne meble, jakie można tam znaleźć, to wielka drewniana szafa, telewizor
stojący na skrzynce po piwie, drewniane krzesło i kanapa. Obraz ten uzupełnia
wiszące na ścianie zdjęcie Jure Franceticia, członka chorwackiego ruchu ustaszy. Znajdujące się przed domem podwórko zagracone jest rozłożonymi na
części pralkami, lodówkami, akumulatorami i innymi śmieciami, po których,
jakby nigdy nic, wędruje ogromny szczur, i które bohater przywiózł ze sobą
z wojny w Bośni, a więc nietrudno się domyślić, w jaki sposób je zdobył (Bović
2006: 85).
Miejscem pełniącym niezwykle istotną funkcję w strukturze świata przedstawionego jest pub o nazwie Arena, będący – jak słusznie zauważa Nemec –
przestrzenią

ograniczona brudną Sawą, a z drugiej torami kolejowymi, miała być chwilowym przystankiem dla osób przybyłych do Zagrzebia, z czasem stała się jednak ich stałym miejscem zamieszkania.
24

Bohater prezentuje poglądy nacjonalistyczne. Szanuje jedynie to, co chorwackie, nienawidzi natomiast innych narodowości, szczególnie serbskiej. Gardzi również homoseksualistami czy osobami czarnoskórymi. Często powołuje się na swoje wojenne
doświadczenia. Usprawiedliwiają one, jego zdaniem, sposób, w jaki traktuje wszelką
odmienność. W końcu, jak twierdzi, walczył o naród, może więc wypowiadać swoje sądy
bez ogródek. Powieść eksponuje ponadto przemocowy charakter bohatera, uwypukla
jego konflikty z prawem. Na początku lat dziewięćdziesiątych Krpa trafił do więzienia
w Lepoglavie za popełnione morderstwo. W jednej ze scen powieści gwałci przypadkowo poznaną kobietę. Regularnie znęca się też nad swoją partnerką. Nieco stereotypowej sylwetki postaci dopełnia fakt, że Krpa jest także zagorzałym kibicem, a mówiąc
dokładniej, tym rodzajem kibica, który lubuje się w wywoływaniu zamieszek.
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[…] wymiany społecznej i ciągłej cyrkulacji, miejscem kształtowania własnej rzeczywistości i praktykowania wspólnych rytuałów, w tym wypadku wyraźnie nacechowanych płciowo („udowadnianie męskości”): wypijanie olbrzymich ilości piwa,
granie w rzutki, rozmowy o piłce nożnej i kursach bukmacherskich w zakładach
sportowych, bijatyki, znęcanie się nad słabszymi od siebie, seksistowskie zachowania
wobec kelnerki (Nemec 2010: 234)25.

Co interesujące, przestrzeń ta przedstawiana jest w sposób niezbyt odległy od wynajętego mieszkania Filipa, meliny Krpy czy dworca, na pierwszy
plan wysuwa się bowiem jej brzydota i zaniedbanie. Z tego też względu knajpa
stanowić może synekdochę całego miasta. Arena to, według bohaterów, śmierdząca moczem dziura, „złośliwa narośl na nieotynkowanym trzypiętrowym
budynku. Skojarzenia, które wywołuje to: zatkana toaleta, gówno na desce
i marskość wątroby [zloćudna izraslina na neožbukanoj trokatnici. Asocijacije
koje budi su: zaštopani zahod, govno na dasci i ciroza]” (Bović 2006: 62). Arena
to wreszcie, co nie jest bez znaczenia, zwykła osiedlowa spelunka, kvartovska
birtija. W utworze pojawiają się bowiem także inne lokale, kawiarnie, puby
czy restauracje, przesiadują w nich jednak ludzie, z którymi bohaterowie się
nie utożsamiają, wywodzący się z innej warstwy społecznej, obdarzeni odmiennym, najczęściej znacznie większym, kapitałem symbolicznym. Tego typu
miejsca pokazują, że protagoniści powieści Bovicia dzielą mieszkańców na
swoich i obcych, a podziały te przenoszą na przestrzeń miasta, która również
jawić się może jako oswojona i nieoswojona, przyjazna i wroga.
Potwierdzeniem powyższej tezy może być chociażby wyprawa Krpy i jego
kolegi, Kizy, do centrum, po którym bohaterowie krążą w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby się czegoś napić i, co najważniejsze, „popatrzeć na małe”. Na
placu Kwietnym (Cvjetni trg), w lokalu o nazwie Atrija, siedzi gromada ładnie
uczesanych „kretynów”, jak ich określa Krpa. Wszyscy mają aktówki, których
widoku bohater nie może znieść, kieruje się więc z kolegą w stronę ulicy Tkalčicievej. Tu także knajpy pełne są ludzi, mężczyźni decydują się mimo wszystko
wpić dwie kolejki. Następnie zachodzą do parku Ribnjak, wypijają po dwie

25

Przekład własny za: „[…] društvene razmjene i stalne cirkulacije, mjesto oblikovanja vlastite stvarnosti i prakticiranja uobičajenih rituala, u ovom slučaju izrazito rodno obilježenih (»dokazivanje muškosti«): ispijanje golemih količina piva, igranje pikada, razgovori
o nogometu i kvocijentima na sportskoj kladionici, tučnjave, iživljavanje na slabijima od
sebe, seksistički ispadi prema konobarici”.
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puszki piwa, po czym udają się w dalszą drogę. Tym razem ich celem jest Šalata,
jedna z bardziej prestiżowych dzielnic Zagrzebia, którą Krpa opisuje w sposób
nie wolny od resentymentu: „Dobra dzielnica, w chuj! Wielkie domy i wszystko
zielone. Tu mieszkają lekarze i te wszystkie bogate pizdy, ta burżuazja… [Dobar
kvart, u kurac! Velike kuće i sve zeleno. Tu stanuju doktori i sve te bogate pizde, ta
buržuazija…]“ (Bović 2006: 71). Następnie bohaterowie schodzą na ulicę Vlašką
i przez Marticievą dochodzą do Kvatricia, gdzie mieści się kawiarnia Dam-daj.
Trajektoria ich wędrówki nie tylko stwarza okazję do prezentacji miasta, lecz także
staje się pretekstem do charakterystyki zamieszkujących poszczególne obszary
grup społecznych. Udowadnia równocześnie, że centrum – zarówno geograficzne,
jak i symboliczne – nie zostało doszczętnie wyparte z najnowszej prozy. W tym
konkretnym wypadku stanowi ono jednak swoistą antyprzestrzeń, miejsce, od
którego bohaterowie jednoznacznie się odcinają czy raczej: w opozycji, do którego
próbują zdefiniować własną tożsamość – swoje aspiracje, potrzeby, żądania.
W powieści Bovicia pojawia się ponadto miejsce, którego – choć powiązane z osobistymi doświadczeniami bohaterów – próżno szukać na zagrzebskich
mapach. Mowa o piwnicy w wieżowcu Dejana. Właściwie nie jest to piwnica,
a schron zbudowany na wypadek zrzucenia bomby atomowej26, w którym
do wybuchu wojny spotykali się bohaterowie powieści – Filip, Dejan, Davor
i Slaven. To właśnie tu niektórzy z nich zapalili pierwszego jointa, tu po raz
pierwszy spróbowali heroiny, tu uprawiali seks, tu wreszcie, jak zauważa Filip,
zostawili najlepsze lata swojego życia. Piwnica nie jest, co interesujące, ukazywana w negatywnym świetle, nie stanowi wyłącznie sceny narkotykowych
i seksualnych inicjacji. Wręcz przeciwnie, staje się namiastką przestrzeni
oswojonej i znajomej, stwarza iluzję prywatności. Chłopcy włożyli zresztą
wiele wysiłku, by nadać jej przyjazny, domowy charakter – chłodne betonowe
ściany okleili plakatami, przynieśli krzesła, stary materac i magnetofon. Można
powiedzieć, że pod ziemią – aspekt ukrycia, oddalenia od ludzkich oczu nie
jest tu bez znaczenia – stworzyli swój mały świat, dzięki któremu choć przez
chwilę mogli zaznać innego życia (Bović 2006: 27; 48).
Kres tej swoistej normalności położyła dopiero wojna, a raczej ludzie, którzy w schronach szukali ucieczki przed nalotami. Dla bohaterów książki Bovicia

26

Miejsca takie, jak piwnica czy schron odgrywają ważną rolę także w innych powieściach
opowiadających o tym okresie, na przykład w utworze Mašy Kolanović pod tytułem Sloboština Barbie (2008b). Z tymże w tekście chorwackiej pisarki czytelnik ma do czynienia
z rzeczywistością ukazywaną z perspektywy dziecka.
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nie był to jednak, wbrew pozorom, moment przełomowy. Wojna zawiesiła, co
prawda, prawa rządzące dotychczasową rzeczywistością, sprawiła, że piwnica
straciła charakter przestrzeni prywatnej – symbolicznie przestała więc należeć
do chłopców, strata ta nie wpłynęła jednak na ich styl życia. Bohaterowie nie
zerwali z nałogiem, z braku należącego do nich miejsca, wstrzykiwali sobie
narkotyki, gdzie tylko było to możliwe: w toaletach, parkach, opuszczonych
wagonach kolejowych czy pod mostem. Co więcej, wojna stała się dla nich
swego rodzaju wymówką, pozwalała im wytłumaczyć, zracjonalizować swoje
uzależnienie27. Gdyby jej nie było, stwierdził jeden z nich, znaleźliby inny –
prawdopodobnie równie dobry – powód (Bović 2006: 49).
Powieść Bovicia, jak słusznie zauważa Nemec, pokazuje głębokie przemiany zachodzące w społeczeństwie chorwackim (a także w jego najmniejszej jednostce – rodzinie) po upadku socjalizmu oraz po zakończeniu wojny
(Nemec 2010: 237). Czyni to na przykładzie mieszkańców Zagrzebia oraz
samego miasta, którego wygląd jest odbiciem pustki, szarości i brudu, jakie
panują w życiu zagrzebian. Zmiany widoczne są także w języku, o którym –
z racji ograniczonego miejsca – nie zostało tu wspomniane, a który zasługuje
na osobne omówienie. Utwór ten pokazuje jednocześnie najbardziej zdeprawowaną stronę miasta, w której jak w soczewce uwidaczniają się wszystkie
jego problemy: brak perspektyw, narkomania, rasizm, szowinizm, alkoholizm,
prostytucja czy przemoc w rodzinie.

Podsumowanie
Miedzielski we wspomnianej na początku rozdziału książce pod tytułem Dwie
twarze prozy chorwackiej przełomu tysiącleci, powołując się na ustalenia Floriana Znanieckiego, stwierdza, że miasta nie można traktować jedynie jako
przestrzeni materialnej, lecz w jego analizie należy uwzględnić także aspekt
ludzki. Ludzie bowiem „przez swoje doświadczenia i działanie tworzą miasto jako nader skomplikowaną strukturę społeczną” (Miedzielski 2006: 54).
Wychodząc z takiego założenia, autor zastanawia się, w jaki sposób w badanym przez niego materiale opisywani są mieszkańcy Vukovaru oraz Zagrzebia.
27

Wojna odcisnęła większe bądź mniejsze piętno na życiu każdego z bohaterów. Mrtvi
stracił na wojnie brata, co doprowadziło do rozpadu jego rodziny, Krpa walczył w Bośni,
a ojciec Dejana jest emerytowanym oficerem JNA.
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Swoją refleksję na temat stolicy Chorwacji zaczyna od stwierdzenia, że została
ona niejako „wysiedlona” do Nowego Zagrzebia – przestrzeni pozbawionej,
jak sądzi, tradycji i wartości. To zaś skłania go do postawienia pytania, „czy
Zagrzeb można potraktować jako miasto-społeczeństwo” (Miedzielski 2006:
57). Badacz dochodzi ostatecznie do wniosku, że odpowiedź jest negatywna:
Miasto-społeczeństwo Zagrzeb, jeżeli przyjąć, że w ogóle istnieje, jest zatomizowane
i złowrogie. Fundamenty moralne, które posiadał Stary Zagrzeb, a mianowicie
poczucie jedności i wspólnoty pozostały prawdopodobnie gdzieś w zapomnianej
historycznej części miasta. Chociaż możliwe, że nawet tam ich nie ma. Są już historią
(Miedzielski 2006: 58).

Trudno oczywiście nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż wyłaniający się
z prozy o czasach transformacji obraz mieszkańców Zagrzebia – i samego miasta – nie należy do szczególnie optymistycznych. Bohaterowie często nie wiedzą,
co robić ze swoim życiem, czują się zagubieni, trwają w miejscu. Miedzielski
ma także rację, gdy pisze, że obraz „miasta-społeczeństwa”, którego symbolem stał się niejako w najnowszej prozie chorwackiej Zagrzeb, pozbawiony
jest wyraźnej orientacji moralnej. Rozpad, o którym pisze badacz, widać także
w utworze Bovicia. Bohaterowie powieści to ludzie rozbici, którzy w alkoholu
i narkotykach poszukują ucieczki od problemów dnia codziennego, na ogół
wywodzą się z niższych, gorzej sytuowanych i słabiej wykształconych warstw
społecznych28. To w końcu ludzie na wskroś zepsuci, moralnie i fizycznie zdegradowani. Drążące ich zepsucie jest niczym nowotwór, który powoli rozrasta
się w organizmie, robi przerzuty na kolejne jego części (tak też między innymi
można interpretować tytuł Metastaze). Stwierdzenie, że w literaturze po 1991
roku mamy do czynienia ze społeczeństwem spauperyzowanym, rozbitym,
pozbawionym poczucia wspólnotowości, wreszcie złowrogim i rozsadzanym
przez wewnętrzne antagonizmy (na przykład klasowe), wydaje się jednak zbyt
uproszczone.
Wybrana do analizy powieść pokazuje bowiem nie tylko zanik dotychczasowych więzi społecznych, rozpad wspólnoty opartej na tradycyjnych
fundamentach, lecz także zawężenie wszelkiej solidarności międzyludzkiej
28

Dla przykładu: matka Filipa zatrudniona była kiedyś jako szwaczka, dziś zarabia na
życie, sprzątając klatki schodowe. Ojciec bohatera jest zaś pracownikiem fizycznym
w jednej z chorwackich firm produkujących kable.
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do lokalnych kontekstów: dzielnicy, ulicy, mieszkania. Świadczy o swoistej
prywatyzacji tego, co wspólne. To w najbliższym otoczeniu, nie wyobrażonej
wspólnocie miejskiej czy narodowej, jednostka szuka (z różnymi skutkami)
oparcia i ocalenia przed zagrożeniami współczesności. Przekłada się to na
sposób obrazowania miasta, jego coraz dalej posuniętą atomizację i fragmentaryczność, przy czym nie należy – jak się wydaje – przeceniać wpisanych w owe
relacje wątków antyurbanistycznych. Brzydoty, złowrogości przestrzeni miejskiej, podobnie jak prób odzwierciedlenia stosunków społecznych za pomocą
powieściowej topografii, szukać można przecież i we wcześniejszym okresach.
Wystarczy wspomnieć tu powieść Vjekoslava Majera pod tytułem Pepić u vremenu i prostoru (1935-1938) czy nieco tendencyjny w swojej wymowie, ale
wprowadzający do literatury obraz klasy robotniczej, utwór Zlatka Milkovicia
Zrinjevac (1933). Zaryzykować można więc stwierdzenie, że proza po 1991
roku, choć wnosi do literatury nowe przestrzenie czy pojęcia (wszak jej przedmiot – miasto – ulega nieustannym przekształceniom, rozrasta się, ewoluuje
tak samo, jak język, jakim jest opisywany), nie postrzega stolicy Chorwacji
w dużo bardziej ponurych barwach niż czyniła to literatura sprzed 1991 roku29.

29

Nieco innego zdania na ten temat jest Nemec – patrz przytoczony wyżej cytat (2010:
229).
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Różne oblicza zbrodni, czyli rzeź galicyjska
w Baśni o wężowym sercu Radka Raka.
Postrzeganie rabacji galicyjskiej w dyskursach
publicystycznych i politycznych
KATARZYNA GAWLIŃSKA
Uniwersytet Łódzki

Akcja powieści Radka Raka Baśń o wężowym sercu ma miejsce w Galicji. Autor po mistrzowsku wplata w treść książki poparty źródłami historycznymi
obraz Galicji, jednocześnie rozprawiając się z mitami, jakie narosły wokół
tego miejsca i jego historii. Chociaż tematem rozdziału jest zbrodnia, jaką
niewątpliwie była rzeź galicyjska, autorka przybliży nieco sposób postrzegania tej krainy.
Wielu historyków przez lata wypowiadało się o Galicji, tworzyło
opracowania i prowadziło badania, mające ukazywać Galicję raz w świetle
korzystnym, raz mniej pochlebnym. Starano się także wyjaśnić, dlaczego
zabór ten wzbudzał tak różne uczucia wśród Polaków. Jak zauważył Waldemar Łazuga: „Idealizowano Galicję – jak żaden inny zabór. I – jak z żadnego
innego – kpiono” (Łazuga 2014: 107). Stanisław Pijaj stwierdza natomiast,
że Galicja doczekała się rehabilitacji, stała się ważnym symbolem czy „wręcz
znakiem marketingowym południowej Polski” (Pijaj 2019: 129-148). Zdanie to podziela Jacek Purchla: „Mało która kraina historyczna, nieistniejąca
od dawna, ma dziś w Europie tak mocną legendę i markę” (Purchla 2014: 3).
Natomiast w 1924 roku Józef Roth pisał o Galicji tak: „Ten kraj ma w Europie Zachodniej złą sławę. Łatwy i tandetny koncept cywilizowanej buty łączy
go trywialnie z robactwem, brudem, nieuczciwością” (Roth 2018: 27).
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W latach pięćdziesiątych XX wieku rozpoczęła się swego rodzaju rehabilitacja Galicji. Dyskusję rozpoczął Henryk Wereszczyński w tekście Dzieje Galicji jako problem historyczny (Uwagi dyskusyjne). Badacz zastanawiał się w nim,
jakie konsekwencje miało dla ludzi zamieszkiwanie ziem zaboru i przynależność do niego. Wereszycki zauważył także, że „niewola zaboru austriackiego
nie miała wyłącznie tylko skutków i stron ujemnych”, a „wkład, jaki przyniesie
zabór austriacki do Odrodzonej Polski, jest bardzo poważny i na pewno nie
doceniany” (Wereszczyński 1958: 11). Można powiedzieć, że dzięki badaczowi
rozpoczęła się dyskusja z propagowanym przez rząd PRL negatywnym obrazem Galicji (Wereszczyński 1958: 13).
Niezwykle istotne – zdaniem Stanisława Pijaja – było przedstawianie
Galicji przez literatów. Utwory powstające w okresie powojennym miały znacząco wpływać na postrzeganie tego regionu. Twórcy zaczęli traktować teren
zaboru jako interesujący temat literacki w drugiej połowie lat pięćdziesiątych
XX wieku. Galicja pojawia się w utworach między innymi: Leopolda Buczkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Stojowskiego i Włodzimierza Odojewskiego (Pijaj 2019: 129-148).
W latach siedemdziesiątych ten ruch literacki stał się przedmiotem dyskusji za sprawą Włodzimierza Paźniewskiego i jego tekstu Literacka kariera
Galicji, który został opublikowany 1978 roku. W artykule badacz zdecydowanie bronił Galicji, przypominając o dziwiętnastowiecznych realiach i zasługach
wywodzących się stamtąd ludzi. Paźniewski postawił przy tym tezę, że literatura dotycząca tych terenów pełni funkcję „terapii kompleksów historycznych” (Paźniewski 1978: 8), bowiem region miał stanowić „przykład lepszego
polskiego losu” na tle innych zaborów. Poza tym literatura ta „zaspokaja […]
ważną potrzebę dzisiejszego społeczeństwa polskiego – obsesyjnego szukania
ciągłości dziejów, z czym wiąże się niebagatelna sprawa tożsamości” (Paźniewski
1978: 9). Nie wszyscy zgadzali się z taką opinią, uważając ją za kontrowersyjną.
Ewa Wiegandt, podejmująca wątki twórczości galicyjskiej, zwróciła
uwagę, że pisarze nie próbowali łamać stereotypów dotyczących tej prowincji.
Jej zdaniem ani jej nie bronili, ani nie starali się jej rehabilitować. Zamiast
tego tworzyli mit Galicji – wielowyznaniowej i wielonarodowej krainy, będącej
zagłębiem polskości. W ocenie badaczki mit ten jest inwariantem mitu habsburskiego, który spopularyzował się w związku z dyskusjami na temat Europy
Środkowej (Wiegandt 1988: 23-33).
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku znów
wzrosło zainteresowanie Galicją. Przybierało ono różne formy. Pojawiła się
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swego rodzaju moda na Galicję, objawiająca się umieszczaniem symboli związanych z regionem na produktach, w nazwach firm, instytucji czy wydarzeniach
kulturalnych (Purchla 2014: 3). Jadwiga Hoff stworzyła termin „galicjomanii”
na określenie zjawiska, które dopiero po pewnym czasie nabrało mniej ekspansywnego charakteru (Hoff 2011: 50).
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiały się różne projekty
związane z podziałem administracyjnym kraju. Wzrosło zainteresowanie
regionalizmem, zwłaszcza że dotychczasowa polityka miała charakter centralistyczny (Mażewski 1996: 76-78). Temat Galicji wypływał w debatach
w tamtym okresie, postrzegana była ona jako odrębny region o specyficznych
cechach. Nie budziła już jednoznacznie negatywnych skojarzeń, przeciwnie,
zaczęto przypisywać jej głównie cechy pozytywne (Pijaj 2019: 129-148).
Zainteresowanie Galicją osłabło w pierwszej dekadzie XXI wieku. Można
wyjaśnić to kilkoma czynnikami. Po pierwsze w wyniku reformy terytorialnej
z 1999 roku nie utworzono jednostki administracyjnej obejmującej te ziemie.
Zamiast tego powstały dwa województwa: podkarpackie i małopolskie, mające
własne interesy i samorządy. Dodatkowo wejście Polski do Unii Europejskiej
w 2004 roku osłabiło potrzebę przypominania o europejskim dziedzictwie
Galicji (Kubicki 2008: 105-106).
Mimo to Krzysztof Zamorski zauważa, że „mit Galicji trwa i ma się
dobrze” (Zamojski 2014: 129). W dodatku, jak mówi Zamorski, jeśli mit
wciąż będzie spełniał swoją rolę pocieszenia dla rozczarowanych Polską obywateli to będzie trwał dalej (2014: 129). W tym kontekście rzeczowe podejście
Radka Raka do tematu Galicji jest dość zaskakujące. Być może rozliczanie się
z mitami historii i łamanie stereotypów staje się popularne w drugiej dekadzie
XXI wieku. Nie należy jednak wysnuwać tak daleko idących wniosków tylko
na podstawie jednego dzieła kultury. Niniejszy tekst skupiać się będzie na tym,
jak w powieści Baśń o wężowym sercu zmienia się wyobrażenie Galicji: z krainy polskości, w miejsce, gdzie wydarzyła się zbrodnia dokonana na polskiej
szlachcie oraz zbrodnia dokonana przez polską szlachtę.

Przyczyny wybuchu rabacji
Rabacja galicyjska w roku 1846 dotknęła głównie okolic Tarnowa, Bochni
i Jasła. Po wydarzeniach tych powstały dwie wersje ich oceny: urzędowa
(austriacka) i patriotyczna (polska). Pierwsza z nich przedstawia rzeź galicyjską
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jako zajście spowodowane wiernością włościan wobec monarchii austriackiej,
która potępiała podjętą przez szlachtę próbę wywołania powstania. Druga wersja tłumaczy, że rabacja była skutkiem prowokacji dokonanej przez biurokrację
austriacką, która podburzyła chłopów na powstańców i ziemian (Grodziski
1996: 7). Wydaje się, że w opracowaniach tych brakowało wersji odpowiadającej refleksji Radka Raka. Można odnieść wrażenie, że zachowania polskich
panów, wynikające z ich praw i przywilejów, nie są zbyt często podawane jako
jedna z przyczyn tych wydarzeń.
Aby lepiej zrozumieć powody wybuchu chłopskiego powstania, warto
uświadomić sobie, że w tamtym czasie włościanie nie żywili względem kraju
uczuć patriotycznych, nie utożsamiali się z okupowanym narodem, ponieważ
ich życie zawsze polegało na poddaństwie wobec szlachty (Kargol 2017: 403).
Brakowało im również wykształcenia czy wiedzy o świecie odleglejszym niż
kilka najbliższych wsi. Można przypuszczać, że znalezienie się we władzy
zaborcy nie wpłynęło w istotny sposób na losy poszczególnych jednostek.
Kolejną ważną kwestią, która przyczyniła się do takiego rozwoju wypadków,
jest sposób, w jaki włościanie byli traktowani przez właścicieli ziemskich –
o czym całkiem jasno mówił już Franciszek Salezy Jezierski w Katechizmie
o tajemnicach rządu polskiego (1790):
Chłop w Polszcze ma tylko przedmioty duszy i ciała, ale zaś osoba jego nie jest człowiekiem, ale rzeczą własną szlachcica, który będąc panem jednowładnym chłopa,
może go przedawać i kupować, obracać na swój pożytek, tak jak bydło przedaje się
z folwarkami i opisami inwentarzów (Jezierski 1790).

Biorąc pod uwagę zupełnie przedmiotowy stosunek szlachty do włościan
trudno chyba oczekiwać, że ci poprą jakąkolwiek sprawę, w którą przedstawiciele tego stanu byli zaangażowani – a rabację przedstawiano właśnie jako
próbę stłumienia polskiego powstania. Z takiego założenia wychodzi Radek
Rak w Baśni o wężowym sercu. Musimy pamiętać, że powieść nie jest dziełem
historycznym, skupia się jednak na wiarygodnym przedstawieniu realiów
tamtych czasów. Z kronikarską wiernością ukazuje życie włościan, pokazując, że bezpośrednią przyczyną wybuchu agresji tej skali było zachowanie
szlachty. Radek Rak opisuje pracę na roli, pracę dla dworu oraz, traktowany
jak swego rodzaju rytuał, dzień wymierzania kar. Prawo zaborcze regulowało
tą kwestię. W komentarzu do książki Arkadiusz S. Więch pisze: „Pan może
chamowi wymierzyć dwadzieścia i pięć kijów za dowolną przewinę, a babie

Różne oblicza zbrodni, czyli rzeź galicyjska w Baśni o wężowym sercu Radka Raka

i dziecku nie mniej, tyle że baby i dzieci należy bić nie kijem, lecz brzozową
witką” (Rak 2020: 450).
Polska szlachta miała traktować te zasady raczej jak wskazówki. Nie istniał żaden system regulujący czy kontrolujący to co pan robił na swojej ziemi.
W istocie więc kary wymierzane chłopom zależały od woli pana. Radek Rak
nie przedstawia czytelnikowi graficznych opisów tortur, dlatego też w powieści
znajdziemy raczej lakoniczne zdania, informujące o tym, co się stało, a nie, jak
dokładnie przebiegało. Dzięki temu zabiegowi paradoksalnie wydźwięk tego
wątku jest mocniejszy. Okrucieństwo tych praktyk zestawione z oszczędnymi
środkami wyrazu tworzy silny kontrast między treścią a formą, który każe
odbiorcy zwrócić większą uwagę na to, co właśnie zostało mu przedstawione.
Zabieg ten bardzo dobrze obrazują poniższe cytaty:
Niewiaroski nie odbył trzech dni pańszczyzny […] Odbyć nie mógł bo umarł.
W zastępstwie świętej pamięci Piotra dwanaście kijów wymierzono jego pierworodnemu (Rak 2020: 30).
I kiedy pan podsunęli mu na koniec pierścień do pocałowania, Jakób nań napluł,
za co otrzymał jeszcze dziesięć kijów, choć statuty Kajzera Józefa sprzed lat mówiły:
góra dwadzieścia pięć, i basta (Rak 2020: 32).

W powyższych fragmentach na pierwszy plan przebija się gorzko-ironiczny
ton wypowiedzi, podkreślając niesprawiedliwość stosowanych kar, takich jak
otrzymywanie batów za zmarłego członka rodziny, który z powodu śmierci nie
mógł stawić się do pracy. Bez zastanowienia łamano także prawo ustanowione
przez zaborcę. Z treści książki wynika, że chłopi mieli świadomość obowiązywania tych zasad (Kargol 2017: 405). Zdawali więc sobie sprawę z tego, że
szlachcice regularnie je ignorowali. Dodatkowym i upokarzającym aspektem
kar cielesnych było całowanie pierścienia już po ich wymierzeniu. Czytając
powieść, można odnieść wrażenie, że chłop musiał okazać panu wdzięczność za
to, że ten został zmuszony do wypełnienia tak przykrego obowiązku, jakim jest
zdecydowanie o wymiarze chłosty. Kolejną budzącą grozę niesprawiedliwością
jest los Starego Myszki, który w powieści był niezwykle bliską dla Jakóba Szeli
osobą. Omawiana poniżej scena przedstawia zbieranie wiklinowych gałęzi,
która to praca wykonywana była zawsze o tej samej porze roku – późną jesienią.
Stary Myszka zaczął […] słabować. Zbladł, czoło zaperliło mu się od potu, oddech
stał się rwany i świszczący.
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– Gorzej wam? – spytał Kóba. Stary tylko kiwnął głową, nie mogąc złapać
tchu, więc chłopak usadził go na skraju rowu. – Siednijcie se, odsapnijcie trochę.
[…]
Dopiero gdy zerknął przez ramię i dojrzał jaśniepanów Wiktoryna Bogusza
i Dominika Reya, stojących razem z karbowym nad skulonym Myszką, zrozumiał,
że nie jest dobrze. W swych obcisłych spodniach i butach z cholewami przypominali
groźne, długonogie ptaki, pochylone nad starym komornikiem jak nad padliną.
– … ino oddechu dajcie złapać … panowie dobrzy… bo w żywocie kuleje,
o tutaj…
– Ja ci oddech złapię, ty gnuśne ścierwo! – Jaśniepan Wiktoryn cofnęli się […]
z obrzydzeniem, w obawie, że ich Myszka dotknie i ubrudzi, albo czym zarazi.
– Gnuśni są, bo taka ich chamska natura – stwierdzili pan Dominik sentencjonalnie […] (Rak 2020: 74).

Za starym, schorowanym człowiekiem wstawił się Jakób Szela i wziął na
siebie jego karę. Karbowy Michajł „obił więc Kóbę, ale jakoś tak bez serca i bez
przekonania, bo choć robotę swoja lubił, to po raz pierwszy zdarzyło mu się,
by ktoś chciał na siebie brać cudze cięgi” (Rak 2020: 74). Szlachcice dostrzegli
tę opieszałość, aby więc sprawiedliwości stało się zadość i żeby nie stracić autorytetu u włościan, postanowili wymierzyć Myszce karę bardziej odpowiednią.
Wiktoryn Bogusz […] rozkazali więc wymierzyć Kóbie kolejne trzy kije za krętactwo, a Staremu Myszce polecili związać długim rzemieniem nadgarstki i przywiązać
koniec tego rzemienia do popręgu w uprzęży swojego siwka. Stary jęczał, ślinił się
i płakał. Pan Wiktoryn, brzydząc się na niego patrzeć, czym prędzej wskoczyli na
siwka i pogonili go żwawym kłusem wzdłuż wierzb-apostołów, tam i nazad, i znowu,
i jeszcze raz. […] Stary Myszka skonał przed północą. Pochowano go w biedniackim
grobie, prosto w ziemi, za płotem cmentarza, bo za życia wysługiwał się Żydom. No
i tyle było tego zbierania wikliny (Rak 2020: 75-76).

Stary, cierpiący na raka człowiek, został zamęczony na śmierć. Pochowano
go za płotem cmentarza, bo, jak dowiadujemy z przywołanego fragmentu, osobom pracującym u Żyda nie przysługiwał chrześcijańskim pochówek. Nie miał
znaczenia fakt, że Żyd prowadził szynk na zlecenie szlachcica, więc praca i tak
wykonywana była na rzecz folwarku. Rozdział podsumowany został zdaniem
utrzymanym w lekkim tonie, jakim można zakończyć opowiadanie anegdoty –
dzięki temu zabiegowi czytelnik może odczuć całą niesprawiedliwość kary
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i utożsamić się z bohaterem, który został potraktowany przez narratora z wyższością, jaką pan okazywał włościanom. Dla Wiktoryna Bogusza zabójstwo,
którego się dopuścił nie miało moralnego ciężaru. Nie stanowiło przedmiotu
refleksji, ponieważ miał prawo to zrobić.
Można zadać pytanie, na ile przedstawiona sytuacja jest kreacją literacką,
stworzoną na potrzeby powieści, a ile w niej prawdy historycznej. Więch
zauważa, że szlachta często nie stosowała się do praw ograniczających stosowanie kar cielesnych, a cyrkuł tarnowski w Galicji zajmował trzecie miejsce pod
względem obciążeń chłopów na rzecz dworu (Rak 2020: 450).
Niektórzy konserwatywni historycy i publicyści przekonywali, że winę
za rzeź galicyjską ponoszą demokraci i spiskowcy, którzy zasiali ziarno rewolucji. Ci z kolei wskazywali, że to szlachta egzekwująca pańszczyznę w okrutny
sposób, rozpijająca chłopstwo i traktująca je jak „żywy inwentarz”, doprowadziła do tak strasznych wydarzeń (Ziejka 1997: 66). Radek Rak przedstawia
niesprawiedliwość i okrucieństwo szlachty jako jedną z głównych przyczyn
wybuchu powstania chłopskiego. W wielu fragmentach powieści zwraca też
uwagę na głód, nędzę i ciężkie warunki życia, które pchnęły chłopów do
dokonania strasznych czynów. Autor nie pomija wszelako roli austriackich
urzędników jako czynnika, który znacząco wpłynął na doprowadzenie do
masakry. W tekście widzimy jednak związek przyczynowo-skutkowy między
stosunkiem szlachty do chłopstwa a ich przekonaniem, że plotki rozsiewane
przez Austriaków są prawdą. Chłopi swoją wiarę w propagandę opierali przede
wszystkim na ciężkich doświadczeniach związanych z dworem. Radek Rak
każe zastanawiać się, czy chłopi ruszyliby mordować szlachtę, gdyby nie mieli
powodu, jakim była znoszona od pokoleń przemoc.

Wpływy austriackie
Od roku 1845 na ziemiach polskich rozwijana była powstańcza propaganda.
Zajmowali się tym, nader optymistycznie nastawieni, emisariusze – Edward
Dembowski i Julian Goslar. Na wsiach jednak agitacja szła opornie, a głoszone
hasła nie trafiały do chłopstwa. Ideał państwa polskiego był im obcy, kojarzył
się z „panami”, a więc nie najlepiej. Chłopi nie wierzyli w zniesienie pańszczyzny i niezmiennie donosili do cyrkułów na buntujących się szlachciców.
W dodatku w tym samym czasie urzędnicy austriaccy szerzyli wieść, określaną
w wielu relacjach i opracowaniach jako „niedorzeczna”, że szlachta szykuje
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się nie tylko do powstania przeciwko władzy zaborczej, ale i do mordowania
chłopów (Danowska 2013: 224). Bolesław Limanowski o wydarzeniach tych
pisze następująco:
Najważniejszą przyczyną rzezi galicyjskiej była straszna ciemnota chłopów. Gdyby
w ich głowach było nieco jaśniej, czyżby uwierzyli w tak niedorzeczną pogłoskę,
rozpuszczoną przez sługusów rządowych i propinatorów żydowskich, że szlachta
miała wyrzynać chłopów?! Cóżby robiła wówczas szlachta ze swoją ziemią? Nie przychodziło im do głowy i szczerze wierzyli w bezmyślną pogłoskę. […] Chłopi mścili
się na ciarachach, bo tak nazywali szlachtę, za krzywdy swoje, za ciężką pańszczyznę,
za uwodzenie żon i córek. W ciemnocie swojej nie wiedzieli jednak, że ci, co byli
najgorsi dla nich, trzymali właśnie z rządem, pouciekali do Wiednia, do Lwowa pod
osłoną wojska austriackiego (Limanowski 1913: 160).

Chociaż Limanowski zauważa, że włościanie mieli konkretne powody, by
mścić się za doznane krzywdy jak choćby za gwałty dokonywane na kobietach,
to jednocześnie usprawiedliwia szlachciców, dowodząc, że władza zaborcza stanowiła większe zagrożenie. Czy w istocie z perspektywy chłopa pańszczyźnianego
tak było? Jak już wspomniano, nie wytworzyli oni w tym czasie silnej tożsamości
narodowej. Nie identyfikowali się z Polakami ani Polską. Można przypuszczać,
że ważniejszy dla nich był ich jednostkowy los, niż problem kraju, który szlachta,
odpowiedzialna za niską jakość życia włościan, nazywała ojczyzną.
Jeśli przyjąć, że obraz odmalowany przez Radka Raka jest zbliżony do
prawdy historycznej, trudno obawy chłopstwa nazywać „niedorzecznymi”. Czytając powieść, można odnieść wrażenie, że ciężko doświadczona przez dwory
ludność chłopska uwierzyłaby, że panowie zdolni są do każdego okrucieństwa.
Na kartach powieści pojawia się również sam Joseph Breinl. Był on starostą
w Tarnowie. W historii zapisał się jako ten, który wpadł na pomysł wykorzystania chłopów przeciwko spiskującej szlachcie (Danowska 2013: 224).
W powieści starosta zostaje ukazany jako bliski przyjaciel Jakóba Szeli.
Breil i Szela rozmawiali do późna i nikt do końca nie wiedział o czym. Jedynie
Madziarzy i Kasperek Merkl byli na tyle blisko, by ich słyszeć. Madziarzy nie znali
jednak ludzkiej mowy, a Merkl, jak to Czech, rozumiał wyłącznie po niemiecku.
Kiedy skończyli i Breil opuścił karczmę, obaj byli już dobrze wypici, bo piwo zaiste
podawano wybitne (Rak 2020: 336).
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Skutkiem tej przyjaźni była pomoc Szeli w rozsiewaniu propagandy
wśród ludności wiejskiej. Radek Rak przedstawia scenę agitacji, w której
Jakób Szela nakazuje odczytanie dokumentu wystawionego w Lwowie.
Pismo nosi pieczęć Habsburgów, a jego treść ma brzmieć następująco:
W imieniu Jego Miłości Kajzera oraz mocą i powagą urzędu Gubernatora Galicji
i Lodomerii unieważnia się wszelkie tegoroczne należności pańszczyźniane, z uwagi
na klęski, plagi i nieurodzaje, które tej wiosny spadły na Galileję. Nadto przestrzega
się włościan, by wichrzycielom żadnym wiary nie dawali i nie odstępowali Kajzera,
który jest obrońcą chłopów i ich przyjacielem; że najwięksi wrogowie Monarchii,
Polak i Moskal, knują społem, jak tu w Galileji powstanie wywołać, a może i krew
włościan przelać (Rak 2020: 376).

Tego typu orędzie wygłoszone w obecności Wiktoryna Bogusza, proponującego chłopom zastąpienie pańszczyzny pracą przy budowie uzdrowiska,
postawiło szlachcica w złym świetle. W oczach włościan stał się okrutnikiem,
który jedno zobowiązanie usiłuje zastąpić innym – nie mniej ciężkim. Należy
pamiętać, że powieść Radka Raka nie jest prozą historyczną, chociaż mocno
w historii zakorzenioną. Autor nie stara się odtworzyć wydarzeń, a ukazać
mechanizm społeczny, który doprowadził do krwawych zapustów.
Ewa Danowska pisze, że powstańcy nie obawiali się chłopów, nie
widzieli w nich zagrożenia. Sądzili raczej, że włościanie pozostaną bierni. Nie
przewidzieli ich wrogiego wystąpienia. Nie doceniali znaczenia i wpływów
austriackiej biurokracji na galicyjską wieś (Danowska 2013: 225). Radek
Rak odnosi się do takich spostrzeżeń, pokazując scenę planowania powstania
przez szlachciców oraz ich sposoby na przekonanie chłopstwa do udziału
w walkach:
– A tutaj trzeba by polską sprawę wsparł lud. Trzeba więc im rzec, że to również ich walka. […] Trzeba im co przyobiecać. Zniesienie… może nie, ale ograniczenie pańszczyzny.
– Wiktoryn próbował […]. Obiecywał znieść wszystką pańszczyznę w zamian
za pracę przy budowie uzdrowiska. I co? I gówno. Skończyło się mordobiciem. Bo
tylko taki język cham zna: kija, batoga, a czasem stryka. Cham po ludzku nie zrozumie, bo to bydlę, nie człowiek (Rak 2020: 387).
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Z powieści wynika, że są to metody mało skuteczne, gdyż z założenia
nieszczere. W tym miejscu autor ujawnia stereotypy i wybielanie szlachty przez
historię. W powieści, jak przekazuje narrator, szlachta nie dostrzegała człowieczeństwa chłopów, chciano ich wykorzystać do walki z zaborcą.

Jakób Szela i Wiktoryn Bogusz
Ważna w powieści jest także osoba Jakóba Szeli, który jako przywódca rabacji
jest postacią historyczną. Chłopi nie zorganizowali się w żaden sposób, a ich
jedynym liderem był właśnie ten włościanin z miejscowości Smarzowa w tarnowskiem. Szela przez lata pełnił funkcję pełnomocnika chłopów w procesach
sądowych toczonych z Wiktorynem Boguszem, stanowił więc dla ludności
wiejskiej autorytet. Szlachcic ów stał się pierwszą ofiarą rabacji, gdyż Szela
miał poprzysiąc mu zemstę (Danowska 2013: 225). Radek Rak w wypadku
tych dwóch postaci – ponieważ zarówno Wiktoryn, jak i Jakób pojawiają się
na kartach książki – odchodzi od kronikarskiej dokładności. W przedstawieniu
konfliktu między nimi sięga po motywy znane z baśni ludowych. Jakób i Wiktoryn zamieniają się ciałami. Przemiana następuje na skutek zdobycia przez
Jakóba tytułowego serca wężowego króla, które ma moc spełniania życzeń.
Marzeniem chłopa jest zostać panem. Wiktoryn pada niejako ofiarą czarów,
gdyż na transformację się nie godzi. Obaj zachowują pamięć o swoim poprzednim życiu. Wiktoryn wciela się w doświadczającego krzywdy Jakóba, zaś ten
wiedzie odtąd pozbawione trosk życie szlachcica. Początkowo przemieniony
Jakób próbuje zachowywać się przyzwoicie. Wspomnienia dawnego życia
sprawiają, że stara się być dobrym panem, dobrodusznym i poczciwym. Chce
kierować się zasadami moralnymi, które braciom szlachcie są zupełnie obce.
Jego nagła przemiana wzbudza w chłopach strach i niepewność:
Powiadają, że największy strach padł na chamów, kiedy pan Wiktoryn Bogusz
[…] oświadczyli, że w tym roku cięgów za nieodrobioną pańszczyznę nie będzie
(Rak 2020: 284).
Wiktoryn Bogusz uzdrowisko stawia […] i że jeżeli kto ma jakie zobowiązania nich się
stawi […]. Nadto każdemu ochotnikowi darowane będą wszelkie dobrowolne prace
dworskie, a i zapłatę otrzyma godziwą, nadto zaś przy robocie strawę dwa razy dnia
(Rak 2020: 375).
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Natomiast główną motywacją działań przemienionego Wiktoryna jest
odzyskanie dworu, ziemi i władzy. Czytelnik, chociaż nie koniecznie sympatyzuje z tym bohaterem, rozumie jego położenie oraz targające nim emocje.
Wiktoryn jest zarazem ofiarą magii, jak również ponosi za jej sprawą konsekwencje swoich czynów.

Noc lutowa
18 lutego 1846 roku Breinl zwołał w mieście zebranie wójtów i najbardziej
radykalnych przedstawicieli chłopstwa. Podczas spotkania składał obietnicę szybkiej poprawy ich sytuacji. Polecono im ruszyć zbrojnie na dwory
i przygotowujących się powstańców. Tych chłopi mieli żywych lub martwych
zabierać do siedziby cyrkułu. W zamian zaś obiecano im zapłatę. Breinl dawał
do zrozumienia, że władze zaborcze nie będą przeszkadzać w rozprawieniu
się z odwiecznym wrogiem chłopów – ich panami (Danowska 2013: 224).
Z relacji Józefa Nocka dowiadujemy się, jakie nastroje panowały na
wsiach przed wybuchem powstania chłopskiego.
Gdy wnet miała nastąpić rabacja, szły wieści po wsi, że „panowie będą chłopów
rżnąć, aby każdy przygotował widły, cepy i kosy i nie dał się panom zarżnąć”. Strach
padł na ludzi i kopali jamy z dala od domów i tam miano się chować, gdy ten
dzień nadejdzie. Kto to mówił pierwszy, nikt nie wiedział – ogólnie mówili wszyscy
(Sierawski 1958: 362).

Plotki o planach szlachty względem chłopów musiały być rozsiewane
przez długi czas i brzmieć na tyle wiarygodnie, że włościanie wierzyli w nie
bez zastrzeżeń. W powieści proces ten został rozpisany na kilka lat. Bieda,
niesprawiedliwość dworu i krążące wśród ludzi pogłoski doprowadziły ludność
wiejską poza granice morderstwa. O tym, jak wyglądała noc lutowa, pisała
siedemnastoletnia wówczas Marianna Pikuzińska:
Chłopi trzymają wartę po gościńcach, nie puszczają nikogo, zamiast pomagać,
przeszkadzają. Co się będzie działo! Boże zlituj się! […] Wściekłe hordy z cepami,
widłami, napadają bezbronnych, biją, mordują, odwożą do cyrkułów, a tam im płacą.
O! przeklęci, na wieki przeklęci, w których głowach rozwinął się ten pomysł. Ale
nie – to niepodobna, aby człowiek, chrześcijanin, mógł coś podobnego wymyślić,
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samo piekło musiało im [to]1 poddać. Tak obłąkać ciemne umysły tylu ludzi, porobić ich zbójami, mordercami swoich braci, swojej Ojczyzny – to okropne. Jak oni są
ciemni, jak poprzewracane mają w głowach, że to ich panowie mieli zabijać. O Boże,
za co nas tak karzesz? (Bańburski 2006: 31).

W tonie szlachcianki także przebija się niedowierzanie i niezrozumienie.
Autorką zapisków była młoda, przerażona dziewczyna. Są one również świadectwem dziejącej się właśnie rzezi, nie należy więc oceniać ich przez pryzmat
późniejszych analiz politycznych przyczyn i skutków Rabacji. Warto jednak
zwrócić uwagę na ten opis, ponieważ oddaje on nie tylko grozę tamtych wydarzeń, ale i obrazuje sposób działania włościan. Radek Rak wiernie odtworzył
go w powieści.
Ostatnie rozdziały utworu skupiają się na przedstawieniu rzezi. Autor nie
tworzy plastycznych opisów mordów, co paradoksalnie jest tym bardziej uderzające. Deskrypcja walk zaczyna się od najazdu chłopów na dwór Boguszów.
Wiktoryn zabiera synów swojego brata i uchodzą w las, ścigani przez włościan.
Marianna w pamiętniku stwierdza, że ucieczka nie byłaby dobrym rozwiązaniem,
gdyż każdego, kto tego próbował, chłopi pojmowali lub zabijali (Bańburski
2006: 31). I faktycznie decyzja Wiktoryna o opuszczeniu dworu była ryzykowna.
W lesie tylko działaniom sił nadprzyrodzonych bohaterowie zawdzięczają to, że
zdołali zbiec przed pościgiem. Mimo to nie udaje im się uratować.
– Wyglądają na dobrych ludzi – dodał Tytus i nie czekając zgody stryja, wybiegł
naprzód – Hola, dobrzy gospodarze! Jesteśmy głodni i zmarznięci. Znajdziemy
u was gościnę?
Chamy zamrugały, popatrzyły po sobie.
– To ciarachy, ojciec – rzekł młodszy.
– Breinl dziesięć florenów płaci za każdy polski łeb i po dwa za uciętą rękę – zauważył stary.
– Oj, nie godzi się, tatku.
– Ty mnie ta nie pouczaj. Będziesz miał tyle zim co ja, to się dowiesz, co się godzi,
a co nie. […] Kurdebalans, synek! To ten skurwiel Bogusz! […] Co stoisz niedojdo?! Bij,
bo kto inny nasze floreny zgarnie! – darł się stary – Bij, u Bogusza twoją matkę na śmierć
zadupczyli! (Rak 2020: 422).

1

Wtrącenie K. Bańburski.

Różne oblicza zbrodni, czyli rzeź galicyjska w Baśni o wężowym sercu Radka Raka

Cytowany fragment pokazuje, że chłopi chociaż dostawali pieniądze za
każdego zabitego szlachcica, mieli inne powody, żeby się mścić. Pierwszy chłop
napotkany przez Wiktoryna i jego bratanków doznał z dworu krzywd. Prawdziwą ofiarą jednak była jego żona, którą zabrano na dwór, gwałcono i – jak
wynika ze słów chłopa – w końcu zamęczono na śmierć.
Tytus próbuje łagodzić sytuację, lecz jego kolejne słowa tylko ją pogarszają:
– Spokojnie, opamiętajcie się, bracia Polacy, my tylko strawy szukamy i ciepłego
kąta, zapłacimy … – zaczął Tytus, lecz w tej chwili młodszy chłop porwał z wózka
siekierę i lunął go prosto w gębę. Chrupnęło i kawał żuchwy Tytusa poleciał w czerwonym rozbryzgu razem z połową twarzy (Rak 2020: 423-424).

Spotkanie z chłopami nie było jedynym zagrożeniem, jakie czyhało na
szlachciców. Wyjątkowo mroźna noc stanowiła nie mniej śmiertelną groźbę.
Radek Rak także oddaje warunki pogodowe w wyjątkowo plastyczny sposób.
Wiele godzin marszu i nocleg pod gołym niebem okazał się tragiczny w skutkach dla młodszego z bratanków Wiktoryna:
Stryjku, zobacz, ucho mi odpada. – Adam oderwał sobie wystający spod czapy
kawałek ciemnofioletowego płatka. Wiktoryn na próbę ukruszył kawałek swojego.
Martwa tkanka została mu w palcach. […] Patrz, stryju, patrz! Nie czuję bólu.
Nie ma już bólu! – zawołał Adam, trzymając rękę w płomieniu. Skóra dłoni czerwieniała, pokrywała się bąblami i pękała z cienkim trzaskiem, a jej płaty zwijały
się i brązowiały. […] Rankiem Wiktoryn obudził się. Adam nie. Leżał sztywny
i zimny (Rak 2020: 426-429).

Wiktoryn przeżył noc, nad ranem zawędrował do najbliższego miasteczka,
gdzie mógł zobaczyć skutki rabacji:
Nikt też nie zauważał Wiktoryna, który […] wyglądał jak ktoś biedny albo chory,
a na biednych i chorych przeważnie nie zwraca się uwagi. Nieliczni przechodnie
nie dostrzegali jeszcze jednej rzeczy: bezgłowych i bezrękich kadłubów ludzkich,
rozrzuconych bezładnie na samym środku rynku. Niektóre w odzieniu, większość
jednak – zwłaszcza niewiast – była naga (Rak 2020: 430).

Opis masakry jest oszczędny, nie jest naturalistyczny i nie skupia się na
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graficznym przedstawieniu zwłok, śladów krwi czy zapachu, który musiał unosić się nad rynkiem. Jednak w tych kilku słowach autor oddał skalę masakry.
Bezimienne martwe ciała, które zobaczył Wiktoryn, są zaledwie ułamkiem
liczby wszystkich zamordowanych. Tak naprawdę ofiar nigdy nie zdołano policzyć. Stefan Kieniewicz, zestawiając różne wykazy imienne, ustalił nazwiska
sześciuset trzydziestu dziewięciu osób. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkich udało się zidentyfikować oraz że nie wszyscy zamordowani zwożeni byli do
ratuszy. Ocenia się, że na stu czterdziestu sześciu zamordowanych zwiezionych
do Tarnowa, tylko trzydziestu udało się rozpoznać. Austriaccy urzędnicy liczyli
tylko te zwłoki, które przywieziono do cyrkułów (Grodziski 1996: 254-256).
Przed śmiercią z głodu i wychłodzenia Wiktoryna uratował Żyd, u którego
pracował niegdyś jeszcze jako Jakób Szela. Abram Tintenfans wziął bohatera
na wóz, podzielił się z nim jedzeniem i piwem. Zrelacjonował mu także nocne
wydarzenia i zabrał do karczmy, gdzie Wiktoryn miał bezpiecznie spędzić noc.
O świcie jednak okazało się, że został wydany chłopom. Jakób już na niego
czekał, gotowy odebrać swoje dawne życie.
– Nie trzeba, sam pójdę – rzekł, lecz oni tylko obalili go na ziemię, skopali
po bokach, aż dźwięczało w zębach, skrępowali konopnymi sznurami i powlekli
do wnętrza karczmy. W środku skłębiona ciżba rozdarła jego szaty i wyrwała mu
wąsy. Popychany i kopany, wśród małpich wrzasków i pokrzykiwań, padł wreszcie
u stóp Jakóba Szeli […]. Przywodził na myśl pogańskie bóstwo, ale nie dobroduszne
licho z karpackiego lasu, lecz pradawnego demona pustyni, któremu składa się ofiary
z dzieci i z dziewictwa młodych kobiet. […] przezywany pułkownikiem, Staszek
Szela poderwał Wiktoryna za włosy. […]
– I co teraz uczynisz, jaśniepanie? Wsadzisz mnie znowu do kryminału? Trzeba
nam cię zgładzić, Wiktorku. Świat będzie lepszy, i nam się będzie lepiej żyło. […]
– Ja jestem ty, ty jesteś ja. Wybacz mi wszystko. – Szela wzdrygnął się z odraza,
splunął. Skinął ręką. Staszek rzeźnickim nożem rozpłatał Wiktorynowi brzuch. Trzewia wylały się na glinianą polepę i Bogusz, padając na kolana, poczuł, jakby pozbył
się wielkiego a zbędnego ciężaru. Umierał długo (Rak 2020: 436-437).

Jakób gotowy jest wyrównać rachunki z Wiktorynem, zabijając go. Mści
się już nie tylko za odebranie dawnego życia, ale i za lata spędzone w skrajnej
biedzie i życie pod władzą szlachty. Paradoksalnie rabację poprowadził szlachcic. W ten sposób Radek Rak podkreśla, że wina za rzeź – w ten czy inny
sposób – leżała po stronie panów. Agresja i przemoc zawsze są przypisywane
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szlachcicowi, niezależenie od tego, czy żyje on w swoim ciele, czy ciele chłopa.
Zabieg ten ma podkreślić, że to właśnie karygodne zachowanie szlachty i nieustanne traktowanie włościan na równi z ze zwierzętami gospodarskimi doprowadziły w ocenie autora do chłopskiego powstania.
W przytoczonym cytacie niezwykle waży jest także opis wyglądu Jakóba.
W tym miejscu można dopatrzeć się w powieści konstrukcji klamrowej. Tekst
zaczyna się opisem Wiktoryna Bogusza, a kończy przytoczeniem wyglądu
chłopskiego króla. Charakterystyki pozornie różnią się od siebie, ale ich zestawienie jest konieczne.
Dziedzic wydawali się dziwnie świetliści, piękni, w jasnych spodniach i wspaniale
wytaliowanym surducie dymnego koloru, tak podobni do anioła albo świętego
z kościelnego obrazu, że nic, jeno klękać. […] Chamy gapiły się tępo, tak tępo, że
mdłości brały. Jaśniepan przezwyciężyli jednak wstręt i nawet pozwolili się ucałować
w pierścień, osobliwie co ładniejszym dziewkom. Bo to byli pan dobry i łaskawy
(Rak 2020: 30).
Szela siedział na stołku przy palenisku i ćmił fajkę o długim cybuchu. Jedną połowę
twarzy miał nieruchomą i spokojną, drugą wykrzywioną w gniewnym tryumfie.
Przywodził na myśl pogańskie bóstwo, ale nie dobroduszne licho z karpackiego lasu,
lecz pradawnego demona pustyni, któremu składa się ofiary z dzieci i z dziewictwa
młodych kobiet (Rak 2020: 436).

Opis Jakóba – króla chłopskiego – jest odbiciem opisu pana z pierwszych
stron powieści. Taka kompozycja jest tym bardziej interesująca, że tutaj Jakób
porównany został do pradawnego demona, nie zaś świętego. Opis jednak nie
jest prześmiewczy. Ładny strój nie ukrywa dłużej prawdy o naturze ludzkiej.
Wiktoryn nie jest już szlachetnym panem, został pozbawiony atrybutów
świadczących o jego przynależności stanowej. Zło zostaje obnażone i odkryte.
Motyw wcielenia pokazuje, że w istocie wszyscy są równi. Wiktoryn nie
ma oporów przed zakuwaniem w dyby Jakóba, a ten bez żalu i wahania go
zabija – wiedząc, że w gruncie rzeczy obaj są tą samą osobą. Zabicie sobowtóra
jest aktem poznania prawdy o sobie, złączeniem ze swoją naturą. Jakób już
nigdy potem nie jest pewny, kto właściwie kogo zabił. W powieści motyw ten
został wykorzystany, aby ukazać, że wina leży po obu stronach. Włościanie
mordowali szlachtę, ale szlachta przez lata dręczyła i upadlała włościan.
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Bukowina
Wojsko carskie, gdy tylko osiągnięty został efekt powstrzymania powstania szlacheckiego, przystąpiło do rozgromienia zbuntowanych chłopów. Koordynatorem
akcji pacyfikacji chłopstwa został Lażański, wysoko postawiony urzędnik lwowski.
Dwudziestego czwartego kwietnia miał on pisać listy do arcyksięcia Ferdynanda,
informujące, że Szela znajduje się w niebezpieczeństwie. Zagrażać mu mieli
chłopi z gmin przylegających do Smarzowej, których Szela zdradził, zostawiając
ich samym sobie (Lażański 1846: k. 145). Podobnie wypowiadał się w 1848 roku
Antoni Tessarczyk redaktor „Przeglądu Rzeczy Polskich”, który pisał:
Zagrożony jednak od własnych współwinnych ze wsi, z której on jest, iż ich zdradził,
uwiódł do złego, i do nieszczęścia jakie ich czeka, po stracie dobrych panów, schronił
się z własnej woli, dla własnego bezpieczeństwa do Tarnowa (Tessarczyk 1848: 73-74).

W innym tekście Tessatczyk dodawał (1861):
[chłopi – K. G.] uważali Szelę jako zdrajcę, widząc się poddanymi dworów tak
samo jak dawniej, sądzili że dla osobistych widoków poruszył ich do tych okrutnych zbrodni, a potem haniebnie porzucił, wydając surowości rządu i zemście
panów (Tessarczyk 1861: 40).

Można przyjąć, że groźby te były jednym z głównych powodów wyrażenia
przez Szelę zgody na internowanie w Tarnowie. Była to także jedna z najważniejszych przyczyn jego wyjazdu na Bukowinę (Szubert 2013: 505).
Radek Rak także pisze o Bukowinie. Pomija jednak cały polityczny
wymiar sprawy. Postanawia wykorzystać wyjazd jako element baśniowego
w wymowie zakończenia. Bukowina przedstawiona jest w powieści jako
kraina poza czasem, miejsce spokoju, do którego trafiają bohaterowie baśni
i eposów. Jest to miejsce gdzie Jakób-Wiktoryn może dożyć swoich dni.
Można zauważyć, że zakończenie jest niezwykle podobne do ostatnich fragmentów Mistrza i Małgorzaty. Bohaterowie tej powieści także po śmierci
zasłużyli na spokój. Ostatnią sceną powieści jest spotkanie Jakóba z Chaną,
kobietą, która nigdy nie przestała go kochać i w Wiktorynie rozpoznaje
swojego ukochanego. Jednak tak naprawdę nie ma już ani Jakóba, ani Wiktoryna, bowiem obaj stali się tą samą osobą – zarówno panem, jak i chamem,
katem i ofiarą w jednym.
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Chana podeszła do Kamienia-Jakóba-Wiktoryna, jak go zwał, tak zwał, i przytuliła
go mocno. Była już stara, bo po śmierci też można się zestarzeć, ale pachniała jak
dawniej, anyżem, goździkami i oliwą.
Kamień popękał na powierzchni i zawilgotniał od łez.
Chana zapukała do drzwi Kamienia.
– Nie mam drzwi – odpowiedział.
Ale Chana weszła i tak (Rak 2020: 447).

Powieść nie kończy się jednoznaczną puentą. Czytelnik tak naprawdę nie
wie, kto wygrał – Jakób czy Wiktoryn. Takie zakończenie podkreśla bezsensowność i bezcelowość rabacji galicyjskiej. Pokazuje także prawdę o naturze
człowieka oraz to, że urodzenie nie ma znaczenia. W całej powieści dostrzec
można dominujący motyw, że lepiej być panem niż chamem, jednak nie dlatego
jest to dogodniejsza alternatywa, że pan jest z natury szlachetniejszy czy lepszy,
nawet jeśli on sam tak uważa. Wysoka pozycja społeczna daje jedynie przywileje i prawo do bicia, krzywdzenia i upodlania. Chłopi byli zmuszani do pracy
ponad siły, dotykani klęską głodu, chłopki gwałcono na śmierć, oczekiwano
od chłopów wdzięczności za kary, do tego ci płacili niedorzeczne podatki. Gdy
jednak czara goryczy się przelewa, chłopi dopuszczają się w odwecie równych
okropieństw. Są wówczas nie do odróżnienia od szlachciców, którzy w powieści
ukazani są właśnie jako sprawcy całego zła.
Radek Rak dowodzi, że jedna zbrodnia – mniej gwałtowna, ale tak samo
okrutna – prowadzi do kolejnej, która zapisała się na kartach historii. A wcielenie się Jakóba w Wiktoryna i ich ostateczne połączenie – gdy zostaje tylko
jeden, ale niepotrafiący określić, kim jest – służy pokazaniu, że po doświadczeniu tak strasznym, jak rzeź galicyjska – nie tylko nie sposób wskazać winnych,
ale jest to bezcelowe i niepotrzebne, ponieważ samo wskazanie winnych nie
doprowadzi do poprawy niczyjego losu.
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[…] podróż włoska dzisiaj to coś między udręką i ekstazą. Udręka
jest bardzo realna – no bo ileż można. Bo jakże tu zobaczyć na
nowo i oryginalnie coś, co zostało już setki razy na wszelkie możliwe
sposoby prześwietlone, sfotografowane; jak w tym potężnym chórze
odnaleźć swój własny głos. Ekstaza jest tylko potencjalna – no bo
ileż można.
(Czaja 2010: 13)

Wprowadzenie
Jedną z podróżniczych destynacji par excellence jest Italia. Przez stulecia przyciągała ona podróżników i pielgrzymów, artystów, uczonych i awanturników
(Płaszewska 2003: 45-46). Podróż włoska, będąc ,,ulubionym celem lub przynajmniej najważniejszym etapem Grand Tour” (Płaszewska 2003: 40), stała
się również płodnym motywem literackim. A olbrzymia ilość współczesnych
dzieł z Italią w tle dobitnie świadczy, że pozostaje nim do dziś. Tak szeroka
na przestrzeni dziejów reprezentacja motywu Włoch w literaturze przyczyniła się do powstania mitu Italii: krainy idyllicznej, znajdującej się poza
czasem, pozwalającej odbudować nadwątlone siły twórcze, obcować ze sztuką
i niespotykanym gdzie indziej geniuszem (Ugniewska 2011: 15). Również
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współcześnie mit Italii nie słabnie i jest silnie eksploatowany, mimo że podlega
nieustannym przemianom.
W ramach niniejszego rozdziału zanalizowane zostanie zaledwie jedno
dzieło: Gdzieś dalej, gdzie indziej Dariusza Czai. Jest to pozycja niezwykle
interesująca pod wieloma względami. Inspirując się twórczością Predraga
Matvejevicia, autor – jak dowodzi tego Joanna Ugniewska (2014: 349) – stara
się przełamać utarty kanon relacjonowania włoskich podróży. W tym celu
podejmuje różne zabiegi, z których najważniejszym jest udanie się na prowincję, daleko od uznanych dzieł włoskiego renesansu i toskańskich pejzaży
(Ugniewska 2014: 350). Autor, krakowski antropolog, przemierza zatem
w swoich esejach Apulię – południowo-wschodni region Półwyspu, nieleżący
na tradycyjnej trasie włoskiej wędrówki, a w mniejszej mierze także Bazylikatę
czy Kampanię. Tym samym jego peregrynacje i ich opis wyłamują się z ram
zwyczajowej podróży włoskiej, której jednym z wyznaczników była (i jest)
powtarzalność szlaku1.
W esejach Dariusza Czai warto wyodrębnić trzy możliwe, przeplatające
się ze sobą płaszczyzny lektury: wędrówki w przestrzeni, w kulturze i w refleksji.
Pierwszą z płaszczyzn byłoby podążanie tropem autora w południowowłoskiej przestrzeni, przyjrzenie się ścieżkom, jakimi przebiegała jego podróż
(a dokładniej – podróże; należy bowiem pamiętać, że na eseje złożyło się więcej
niż jedna wyprawa) po ,,zapomnianej prowincji” (Czaja 2010: 235), jak sam
nazywa Apulię. Czytelnik może śledzić z mapą w ręce szlaki, którymi poruszał się
autor, a nawet ruszyć jego tropem. Pozwalają na to zawarte w tekście liczne szczegóły z przebiegu wypraw i precyzyjne odnotowywaniu lokalnych toponimów,
które stanowią „medium interakcji i cyrkulacji pomiędzy literaturą a przestrzenią
geograficzną” (Rybicka 2014: 188). I tak autor rozpoczyna swoją opowieść od
zapisu wizyty w będącym lokalnym ośrodkiem kultu sanktuarium na Monte
Sant’Angelo, by następnie opisać takie miejsca, jak między innymi pamiętające
bitwę Hannibala z Rzymianami Canne, tajemniczy zamek cesarza Fryderyka II
w Castel del Monte, posiadłość mrocznego hrabiego Carlo Gesualdo de Venosa,

1

Na fakt, że zarówno dawni pisarze, jak i współcześni turyści poruszają się tymi samymi szlakami, zwraca uwagę Aleksandra Achtelik: „Wraz z rozwojem turystyki, popularyzacją turystycznego oglądu włoski szlak nie ulega zmianie — turysta »zalicza« te
same przestrzenie, co podróżnik” i dalej: „Polscy literaci nie mają aspiracji do tworzenia
własnej mapy szlaku, który przemierzają — indywidualność w tym obszarze złamałaby
podstawowy cel, jaki przyświecał wyjazdom do Włoch: powtarzalność i związaną z nią
repetycję” (Achtelik 2015: 21).
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robiącą filmową karierę Materę w nieodległej Bazylikacie, przemysłowe Taranto,
barokowe Lecce czy słynące z transowej tarantelli Salento…
Wędrówek tych jednak nie sposób oddzielić od drugiej płaszczyzny lektury, nazwanej tutaj „wędrówkami w kulturze”, bowiem „przemieszczanie się
w przestrzeni fizycznej […] to jednocześnie poruszanie się w przestrzeni kultury,
znaków, tradycji” (Kozicka 2003: 58). Wobec tego tę płaszczyznę stanowiłoby
podążanie za kontekstami i odwołaniami w obrębie samego tekstu. Warto
zaznaczyć, że eseistyka Czai pełna jest odniesień (w większości eksplicytnych)
do innych tekstów kultury. Można podejść do tej przestrzeni dwojako. Jedną
z możliwości jest dostrzeżenie w nich jedynie popisu erudycji autora bądź chęci
uatrakcyjnienia tekstu – wzmianki, które nie przerywają linearnej lektury esejów. Można jednak potraktować publikację, jako dzieło wpisujące się poniekąd
w ideę syntezy sztuk, albo stanowiące swoisty hipertekst. Sama narracja autora
stałaby się wtedy jedynie częścią większej całości, na którą składałyby się także
wszystkie wymieniane w książce dzieła. Powstałby w ten sposób rodzaj kolażu,
złożonego ze słowa, obrazu i muzyki, a – w mniejszej skali – także ze smaku
(wino). Być może do takiej dygresyjnej, „rwanej lektury”, zawieszającej autorską narrację i wypychającą czytelnika ku innym mediom i doświadczeniom
zachęca poniekąd sam autor, umieszczając na końcu „grafie”, na które składają
się: bibliografia, filmografia, dyskografia i enografia. Przeplatając lekturę ze
słuchaniem, oglądaniem czy smakowaniem sugerowanych przez Czaję dzieł
możliwe stałoby się dla czytelnika wykreowanie nastroju i przeżycie jednostkowego i jednorazowego doświadczenia.
Te wymienione właśnie wartości – nastrój, jednostkowe przeżycie
i doświadczenie – wprowadzają nas natomiast w przestrzeń trzeciej z proponowanych płaszczyzn lektury: poziom odautorskiej refleksji wokół podróżniczych
i podróżopisarskich zagadnień, wychodzącej już poza konkretne miejsca. Wśród
najistotniejszych i najczęściej powracających motywów można wyodrębnić:
doświadczanie, przeżywanie, jednorazowość, jednostkowość i subiektywizm,
nastrój i, jako ostatnie, zagadnienie fikcji i kreacji autora w podróżopisarstwie.

Doświadczenie i przeżywanie
Najważniejszą kategorią, wokół której oscyluje całość podróżniczych wspomnień Czai, jest doświadczenie. Łączy się ono ściśle z pozostałymi kategoriami, jest jednostkowe, subiektywne i przeżywane. Jak dowodzi Anna
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Wieczorkiewicz, we współczesnych dyskursach i praktykach podróżniczych
problem autentyczności własnego doświadczenia (a także elementów świata,
które przyczyniają się do wywołania w odbiorcy danego przeżycia czy wrażenia) jest jedną z kwestii zasadniczych (Wieczorkiewicz 2008: 88.) Dla Czai
osobiste, prawdziwie przeżyte doświadczenie jest gwarantem podróży, conditio
sine qua non:
Podróż, by była czymś więcej niż przemieszczaniem się w przestrzeni, musi być
doświadczeniem. Moim doświadczeniem. I to w mocnym sensie tego słowa. Takim
więc, które – jak łacińskie experientia, ale i polskie „doświadczenie” – obejmuje
wystawienie się na próbę, i które zawsze będzie się wiązać z ryzykiem: niezrozumienia, banału, rozczarowania. Ale nade wszystko chodzi o taki rodzaj doświadczenia,
bez którego nie możesz, nie chcesz się już obejść (Czaja 2010: 12).

Przeniesienie wędrówki na poziom doświadczenia ma moc dyferencjującą konkretną, opisywaną podróż od jakiejkolwiek innej – potencjalnej czy
realnej. To właśnie w ten sposób rozszerzane jest znaczenie danego wydarzenia,
przybliżając je równocześnie do podmiotu, którego jest udziałem; pozwala
osadzić się podróżniczemu wspomnieniu w pamięci: „Naprawdę tylko obrazy
i zdarzenia mające intensywność doświadczeń [podkreślenie – G.K.D.G.]
podróżnych wypełniają przestrzeń naszej pamięci. Nie mamy niczego innego,
niż tylko te nacięcia w materii czasu” (Czaja 2010: 13). Jest zatem doświadczenie związane z intensywnością odczuć i pozwala na wyodrębnienie, z puli
podróżniczych momentów tych, które warto zmemoryzować i zachować, także
wtedy gdy sama podróż dobiegnie już końca.
Z tą kategorią łączy się ściśle przeżywanie. Dla autora jest ono przeciwieństwem odgrywania, udawania. Kluczowe jest w nim życie w swojej autentyczności, spontaniczności. Podobnie jak w swoich podróżach poszukuje on
doświadczeń, a nie powielania przewodnikowych itinerariów, tak w tym, co go
w trakcie podróży otacza (w sztuce, zwyczajach, rytuałach) szuka elementów
życia, świadczących o ich autentyczności. Wątek ten powraca wielokrotnie.
W czasie obchodów lokalnego święta w Materze podróżnik zwraca uwagę
na to, że „akcja rytualnego zdarzenia nie jest odgrywana na użytek turystów,
ale intensywnie, do krwi przeżywana [podkreślenie oryginalne]” (Czaja
2010: 163). A zatem o „życiu” (które można w tym przypadku traktować
jako synonim autentyczności) decyduje w dużej mierze to, że dane wydarzenie
nie zostało zaaranżowane na potrzeby ruchu turystycznego (Wieczorkiewicz
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2008: 78). Tę samą zasadę można odnieść nie tylko do wydarzeń, ale także
do materialnych produktów kultury, takich jak nagrania tradycyjnej muzyki
regionu. Przy przesłuchiwaniu płyt z oryginalnymi tarantellami – ich oryginalność jest tu rozumiana jako przeciwieństwo wykonań artystycznych – notuje:
Bohaterowie tych płyt nie występują, nie koncertują, niczego nie odgrywają, ale
wyrażają [podkreślenie oryginalne]. Na płytach słychać kawałek życia uchwycony
w jego nielakierowanej wersji. Nieprzeznaczony do estetycznej delektacji. Może ta
muzyka nie daje tak wielkiej satysfakcji, co materiał obrobiony muzykologicznie
i wykonawczo, ale zwyczajnie wzrusza (Czaja 2010: 200).

A na zasadzie przeciwieństwa i braku żywotności, wspominając swoje spacery po jednym ze współczesnych miast Apulii stwierdza: „widziałem śmierć
w Taranto” (Czaja 2010: 174). Opinia ta kontrastuje zarówno z pochodząca
z tych stron, wspomnianą wyżej tarantellą, o której w innym miejscu Czaja
notuje: „[tarantella – G.K.D.G.] jest cała przeciw śmierci, jest cała za życiem”
(Czaja 2010: 193), jak i z oglądanymi przez autora fotografiami z epoki.
Przedstawione zostało na nich miasto – określone pół wieku wcześniej przez
Pier Paolo Pasoliniego (2017: 77) jako doskonałe („città perfetta”) – w którym
widoczna jest „jakaś niema witalność, energia życiowa nieprzyprószona przez
czas” (Czaja 2010: 174).
Historia, zabytki, dokumenty, fakty są ważne, ale jedynie jako jedne
z wielu elementów, składających się na rzeczywistość. Ich poznawanie i badanie ma wartość naukową, ale dla krakowskiego antropologa nie jest wystarczające: „dokumenty, choćby najprawdziwsze, to jednak nie życie. To ledwie
ślady rzeczywistego…” (Czaja 2010: 143). Podróż według Czai nie ma być
wizją lokalną do lektury podręcznika historii, ale próbą imersji w odwiedzane
miejsce. Próbą – być może utopijną – doświadczenia życia; dotknięcia go, usłyszenia. O płycie nagranej z udziałem śpiewaka Pino de Vittorio autor stwierdza: „jego apulijskość po prostu słychać [podkreślenie oryginalne]. Słychać na
tej płycie autentyczny głos Południa” (Czaja 2010: 204), natomiast o zamku
Fryderyka II w Castel del Monte i panującej w nim tajemniczej atmosferze
pisze: „magia zamku staje się żywą i – wyraźnie […] przeżywaną [podkreślenie
oryginalne] – rzeczywistością” (Czaja 2010: 121).
Tak silne akcentowanie wagi doświadczenia osobistego i subiektywnego
przeżycia czyni z Czai spadkobiercę romantycznej tradycji podróży włoskiej.
Jak dowodzi Olga Płaszczewska, to właśnie w tym okresie bowiem pojawia
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się w literaturze „nowy wzorzec podróży intelektualnej, gdzie uprzywilejowane miejsce zajmuje sam wędrowiec, przeżywając i dokonując interpretacji
poznawanego i odkrywanego na nowo świata” (Płaszewska 2003: 37), a jedną
z naczelnych zasad organizujących tekst jest „ceniona przez romantyków
i preromantyków autentyczność omawianych przeżyć” (Płaszewska 2003: 35).
Należy zatem stwierdzić, że krakowski badacz w eseistycznym tomie, choć
dystansuje się od tradycji romantycznej w doborze odwiedzanych miejsc,
znajduje w tej tradycji dogodny punkt wyjścia do swojego subiektywnego,
nienaukowego języka narracji. Równocześnie podróżnicza relacja Dariusza
Czai wpisuje się także w tendencje popularne również obecnie, bowiem:
w literaturze autentystycznej szuka się dziś czegoś więcej niż tylko faktów i opisów
rzeczywistości, bowiem taką rolę pełnią przewodniki i popularnonaukowe opisy
geograficzne […]. Może więc najistotniejsza we współczesnej literaturze stała się
rzeczywistość przefiltrowana przez indywidualne doświadczenie, to, co subiektywnie
odczute, poświadczone osobistym przeżyciem autora (Kozicka 2003: 77).

Jest to zatem próba wymknięcia się utartym kanonom, która jednak udaje
się tylko częściowo, w niektórych jedynie aspektach jego podróżopisarstwa.
W innych natomiast – jak omawiane właśnie poszukiwanie autentyczności
i zapis subiektywnych wrażeń podróżniczych – staje się on wyrazicielem obowiązujących trendów.

Najważniejszy raz – jednorazowość, subiektywizm, jednostkowość
Kolejnym ważnym dla Czai elementem podróży, łączącym się z wyżej przywołanymi, jest niepowtarzalność, jednorazowość tego, co przeżywane czy
doświadczane. Nie zgadzając się z Kunderą, pisze on:
jeden raz to ten najważniejszy raz. Bo jeden właśnie. Nie było go wcześniej, nie
będzie go później. Przydarzająca się w tym właśnie momencie konfiguracja okoliczności, w chwili takiej, jak teraz, zdarza się raz jeden. Tylko raz. Tylko jeden raz! Może
jest tak, jak prawią nam różni mądrale, że wszystko już było. W porządku: ale mnie
przy tym nie było, a to, że teraz, tu, w tym czasie, w tym miejscu jestem, zmienia
wszystko. I to radykalnie. Dla mnie zmienia (Czaja 2010: 12-13).
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Poczucie jednorazowości łączy się u eseisty ściśle z akcentowaniem wagi
jednostki i jej doświadczeń, stając się istotną komponentą podróżniczych
refleksji. Obie wartości – jednorazowość i jednostkowość – wracają wielokrotnie, między innymi w czasie wizyty w Kannach i refleksji nad stoczoną w tym
miejscu starożytną bitwą czy w trakcie poszukiwań śladów kontrowersyjnego
i zagadkowego księcia don Gesualdo de Venosa.
To właśnie te pozornie najbardziej historyczne spośród opisanych
wędrówki, doprowadzają krakowskiego antropologa do stwierdzenia: „złudzeniem jest, że możemy doświadczyć przeszłości bezpośrednio” (Czaja 2010:
132). Nawet opisując fakty historyczne, Czaja skupia się na niepowtarzalności
dwojakiego rodzaju – zarówno samych przywoływanych wydarzeń, jak i odczuć
podróżnego, gdy znajduje się on w miejscach związanych z danymi historiami.
Każde podróżnicze doświadczenie, nawet gdyby wiązało się z powrotem
w znane miejsce czy z kolejnym przytoczeniem powszechnie znanych faktów,
jest jednak dla osoby przeżywającej niepowtarzalne i z tego powodu kluczowe,
bowiem: „nie ma wstępu do życia innego niż nasze. Jednostkowe życie zawsze
jest większe od historii, które próbujemy o nim opowiedzieć” (Czaja 2010:
145). Analogicznie każde doświadczenie lektury podróżniczej relacji jest dla
czytelnika doznaniem jednostkowym i jednorazowym.
Wydaje się, że dla Czai obecność elementów subiektywnych w relacjach
z podróży jest niejako gwarantem autentyczności opisywanych wędrówek.
Przywołując jako pozytywny przykład Pawła Muratowa, który pomimo swojej
rozległej wiedzy badacza sztuki „umie znaleźć miejsce na chwilę zachwytu albo
dać wyraz rozczarowaniu” (Czaja 2010: 57), stwierdza Czaja: „bez tych subiektywnych domieszek, podróż, choćby najlepiej przygotowana, będzie jedynie
powielaniem przewodnikowych schematów” (Czaja 2010: 11). Współgra to
dobrze z myślą zaczerpniętą z rozważań Jeana-Jacques’a Rousseau, która według
Olgi Płaszewskiej umożliwiła późniejszy rozwój romantycznych podróży,
a zgodnie z którą: ,,sensem przygody jest głębokie przeżycie wewnętrzne,
podróż umożliwia pogłębioną obserwacje nie tylko świata zewnętrznego, ale
tego, co dokonuje się sercu i umyśle wędrowca” (Płaszewska 2003: 36).
Doświadczenie i wrażenie, z natury swej subiektywne, choć przeciwstawiane przez Dariusza Czaję prawdzie historycznej, także stanowią w jego rozumieniu rodzaj prawdy, proponuje on bowiem, żeby: „zmienić nieco celownik,
[…] pytać nie tyle o prawdę historyczną, ile o prawdę naszej mentalności [podkreślenie oryginalne], naszego przeżywania świata, naszych sposobów konstruowania biografii” (Czaja 2010: 142-143). Ten zwrot ku osobie podróżującej
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i relacjonującej podróż jest poniekąd tym, co przeobraża przemieszczanie się
w podróż, decydując, że staje się ona doświadczeniem, a o znaczeniu tego
ostatniego była już uprzednio mowa. Równocześnie jednak można postrzegać
wprowadzenie owego indywidualnego rysu, jako wynik próby ujęcia podróży
słowem: „Podróż literacka to zatem odkrywanie i odczytywanie przez artystę
tego, co w świecie jest naprawdę znaczące, i dzielenie się własnymi doznaniami
z wrażliwym […] odbiorcą tekstu” (Płaszewska 2003: 37). Zatem szczególnie
subiektywna jest nie tylko sama podróż, ale także opowieść o niej (dalej: o fikcji w podróżopisarstwie).

Opisać kamienie od strony wrażenia
Pośród podróżniczych refleksji Dariusza Czai bardzo często powraca również
motyw nastroju i wrażenia. Wydaje się, że nieuchwytna tkanka nastroju dobrze
komponuje się z równie trudno uchwytnymi kategoriami wymienianymi
wyżej, jak choćby doświadczenie czy przeżywanie. W trakcie lektury można
odnieść wrażenie, że wszystkie eseje, obok ukazania odwiedzanych miejsc,
zapisu podróżniczych eksperiencji, są próbą uchwycenia nastroju. Widać to
wyraźnie w opisach płyty Castel del Monte, nagranej z udziałem włoskiej pieśniarki Lucilli Galeazzi, filmu Wernera Herzoga o don Gesualdo czy w specyficznej próbie analizy barokowych fasad w Lecce. W tym ostatnim wypadku
Czaja najbardziej wprost przyznaje się do chęci zapisania wrażenia, a także
tłumaczy, dlaczego to robi:
siły, oryginalności, a czasem szaleństwa tego, co tu widać, nie jest w stanie unieść
żaden techniczny żargon, choć precyzji odmówić mu nie sposób. Mało tego: stosując
do opisu dobrze sprawdzone terminy, nie uchwycimy w żaden sposób osobności tej
odmiany baroku, zgubimy gdzieś jego cechy szczególne. Może więc inaczej, spróbujmy opisać te kamienie od strony wrażenia, jakie wywołują (Czaja 2010: 230).

Nastrój, subiektywne odczucie, jest tym, co najbardziej wymyka się
terminologii, a zarazem silnie determinuje postrzeganie i odbieranie danej
sytuacji przez jednostkę. Dokonując technicznego czy przewodnikowego
opisu wspaniałości lokalnej odmiany baroku, nie sposób – jak twierdzi eseista – uchwycić istoty stylu; barok w Lecce wywołuje wrażenie, którego nie
można oddać posługując się jedynie artystyczną terminologią.

Jak znów zachwycić się Italią? Włoskie peregrynacje Dariusza Czai

Podobne podkreślenie niedostateczności fachowej wiedzy zauważalne jest
w końcowym eseju zbioru. Autor podkreśla swój brak orientacji i rozeznania
w enologii, żeby skontrastować to z wrażeniem zmysłowym wywoływanym
przez lokalne wino Negroamaro: „nie znam się na winach, nie wiem, jakie
miejsce zajmuje Negroamaro w rankingach włoskich win […], ale wiem, że
pokochałem je miłością pierwszą” (Czaja 2010: 275). Wrażenie zatem okazuje
się ważniejsze od wiedzy; wpływ, jaki wywiera ono na jednostkę, jest olbrzymi.
Równocześnie jednak zapis wrażeń z wędrówki nie jest celem samym w sobie.
Ma się bowiem za nimi skrywać coś zgoła odmiennego: „Nie szukałem wrażeń,
szukałem sensów. Albo dokładniej: sensów skrytych pod materią wrażeń” (Czaja
2010: 282). Mamy tu zatem do czynienia po raz wtóry z przejawem postawy
romantycznej, jak bowiem dowodzi Olga Płaszewska, „charakterystyczne dla
dziewiętnastowiecznych wspomnień i zapisków z podróży jest przeplatanie się
wiedzy podróżnika na temat oglądanych miejsc z jego subiektywnymi doznaniami i wrażeniami” (Płaszczewska 2003: 39). Tak jak podróżnicy sprzed dwóch
wieków, tak i Czaja w swej włoskiej wędrówce traktuje wrażenie jako pewniejszy
środek odkrycia sensu, aniżeli poznanie naukowe. Podkreślenie roli wrażenia
w podróży i jego udziału w docieraniu do ukrytego sensu doświadczeń i miejsc,
przesuwa – po raz kolejny – autora w obszar spuścizny tradycji romantycznej,
co rzuca ciekawe światło na jego podróżnicze italopisarstwo. Należy bowiem
pamiętać, że to właśnie romantyzm jest epoką, która najsilniej wpłynęła na
wytworzenie się gatunku podróży włoskiej2 i która ukształtowała obowiązujący
do dziś mit Italii (Ugniewska 2011: 15).
Być może – biorąc pod uwagę hipertekstowy potencjał tekstu, pozwalający rozszerzać horyzont opisywanej podróży o inne, przywoływane teksty
kultury – eseistyczny zbiór z Apulii poza rejestrowaniem autorskich wrażeń,
jest także próbą wykreowania nastroju w czytelniku, jeśli ten zdecydowałby się
podążyć za autorskimi sugestiami i uzupełniał lekturę tekstów, wzmiankowanymi w nich, utworami muzycznymi czy filmowymi.

2

O historii podróży włoskiej jako gatunku literackiego (Płaszewska 2003: 31-39).
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Trajektorie fikcji3
Ostatnim zagadnieniem, które trzeba poruszyć, przyglądając się podróżopisarstwie Dariusza Czai, jest kwestia fikcji i artystycznej kreacji w jego
podróżniczych relacjach. Samo zagadnienie fikcji w opisach podróży nie
jest tematem nowym, ani nieznanym w badaniach nad podróżopisarstwem:
„Zimand stanowczo podkreśla, że literatura dokumentu osobistego czytana
jest współcześnie w sposób przypominający odbiór prozy fikcjonalnej i zasadniczo należy się z nim zgodzić” (Kozicka 2003: 82). Marc Augé podróżniczą
fikcję dostrzega jeszcze na głębszym poziomie – bowiem nie dopiero w opisie
przebytej wędrówki i odczutych wrażeń, co już w samym akcie podróżowania
i patrzenia: „podróż […] tworzy fikcyjną relację pomiędzy spojrzeniem i pejzażem” (Augé 2008: 132). Krakowskiemu autorowi bliżej jednak do pierwszej
z przytoczonych myśli – dopatruje się fikcji w swoich relacjach podróżniczych;
nie przeczy, że pojawia się ona w jego esejach. Należy jednak podkreślić, że
Czaja rozumie fikcję nie jako kłamstwo czy zafałszowanie prawdy, ale jako
naturalną konsekwencję ujmowania przeżytych doświadczeń w słowa: „podróż
rozumiana jako opowieść, jako relacja podróżna, jest zawsze fikcją […]. Fikcją, czyli uformowaną, skonstruowaną opowieścią” (Czaja 2010: 285). Fakt,
że nie jest to zjawisko dotyczące wyłącznie krakowskiego eseisty potwierdza
jedna z najważniejszych polskich badaczek podróży włoskiej w literaturze,
kilkukrotnie przywoływana Płaszewska. Zwraca ona uwagę, że już w dziewiętnastowiecznej literaturze podróżniczej istniała tendencja polegająca na
zdecydowanej selekcji doświadczeń godnych literackiej prezentacji oraz ich dowolnym i w pełni subiektywnym, niekoniecznie zgodnie z chronologią wydarzeń, uporządkowaniu. Tak więc to, co literackie i fikcyjne, łączy się z opisem i refleksją nad
rzeczywistością autentycznie poznawaną (Płaszewska 2003: 39).

Jednostkowość, doświadczanie, przeżywanie, żeby mogły wyjść poza
intymną sferę tego, kto jest podmiotem tych stanów, muszą bowiem zostać
ujęte pewnymi narzędziami – czy to słowem, czy kadrem, nagraniem, obrazem – w jakiś sposób opowiedziane. Dariusz Czaja uprzedza o tym swojego

3

Określenie zostało zaczerpnięte z omawianego zbioru esejów: ,,Opowieść podróżna
cały czas biegnie po trajektoriach fikcji” (Czaja 2010: 283).
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czytelnika pisząc: „świat jednostkowego doświadczenia, by mógł nabrać rozpoznawalnego kształtu, musi zostać schwytany w retoryczne sidła, musi przyoblec się w słowne konstrukcje” (Czaja 2010: 283). Równocześnie służące do
tego narzędzia (Czaja wybiera słowo i, w mniejszej skali, fotografię) nigdy nie
są precyzyjne: „nie da się zmusić języka, by naśladował rzeczywistość” (Czaja
2010: 285). Rzeczywistość jest szersza i bardziej skomplikowana niż terminologia i możliwości deskryptywne języka.
Kreacja, a to z nią związana jest fikcja w rozumieniu autora esejów, wiąże
się zatem zawsze z koniecznością wyboru. Bowiem, jak pisze Dorota Kozicka,
„twórczą kreatywność przejawia autor podróży w samym wyborze elementów
rzeczywistości, w sposobach transpozycji neutralnego materiału na strukturę
tekstu, w stylu i charakterze pisanych relacji” (Kozicka 2003: 85). Fikcja polega
zatem nie na celowym wprowadzaniu czytelnika w błąd, ale na – skądinąd niezbędnym i koniecznym – procesie doboru kadru czy wspomnienia do opowiedzenia; utworzeniu wycinka z o wiele bardziej rozległego otoczenia, o którym
to Czaja notuje „w oryginale wszystkiego było więcej. Nie mówiąc o tym, że
wszystko było inaczej [podkreślenie oryginalne]” (Czaja 2010: 96). Fikcja jest
przy tym nieunikniona, albowiem w takiej sytuacji już dokonanie wyboru jest
kreacją – „iluzją uwiarygodnioną”, charakterystyczną dla gatunku podróży (Płaszewska 2003: 39). Autor jest tego w pełni świadomy, a na ostatnich stronach
swojego eseistycznego tomu stara się również uświadomić o tym czytelnika.

Wnioski
Na sam koniec warto przytoczyć po raz kolejny słowa Doroty Kozickiej:
Autopsja […] przejawia się we współczesnych podróżach w ramach zasadniczej osi
kompozycyjnej, czyli literackiego przekazu własnych przeżyć i obserwacji związanych w podróżowaniem. Jednak większość autorów nawiązuje wyraźnie do tradycji
gatunku, do wcześniejszych relacji i sposobów opisywania […]. Współczesne „autorskie widzenie” opiera się więc w znacznej mierze na interpretacji, kojarzeniu, porównywaniu, wpisywaniu pewnych faktów życiowych i kulturowych w zinterpretowany
przez siebie szerszy porządek (Kozicka 2003: 42-43).

Opis ten bardzo trafnie charakteryzuje eseje podróżne Dariusza Czai. Dla
jego refleksji o podróżowaniu najważniejszymi kategoriami są: subiektywne
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doświadczenie, jednostkowe przeżycie, poddanie się oddziaływaniu nastroju,
podążanie za wrażeniem. Są to elementy zaczerpnięte z podróży romantycznych po Italii. Nowszą – i szczególnie istotną dla całości dzieła – tendencją
widoczną u Czai jest natomiast zejście z utartych szlaków, poszukiwanie mniej
znanych i dotychczas słabo opisanych rejonów Półwyspu Apenińskiego; próba
przełamania idyllicznego obrazu Italii, poprzez pokazanie miejsc nie wchodzących w klasyczny kanon podróży włoskiej.
Podróż dla krakowskiego antropologa jest przede wszystkim doświadczeniem, które przeżywa podróżujący. Efektem konkretnych doświadczeń będących udziałem autora, jest jego zbiór esejów zatytułowany: Gdzieś dalej, gdzie
indziej. Pomimo zapewnień eseisty, umieszczonych we wstępie, że jego narracja
jest subiektywna (co dla Czai wiąże się z jednorazową i oryginalną podróżą),
czytelnik z powodzeniem może wpisać tom w bardzo płodną literacką tradycję utworów o doświadczaniu Włoch. Równocześnie jednak wydaje się, że
eseista-podróżnik stawia sobie za zadanie, aby tom nie był jedynie opowieścią
rejestrującą jego własne doświadczenia, ale by był narzędziem, mającym umożliwić czytelnikowi przeżycie własnego doznania podróżniczego (wykraczające
poza samo tylko doświadczenie literackie).
Nie jest nowością stwierdzenie, że lektura, podobnie jak podróż również
jest doświadczeniem. Eseje Czai pozwalają jednak jeszcze je poszerzyć, stwarzając czytelnikowi dwojaką możliwość lektury. Pierwszą opcją jest lektura linearna, swoista imaginacyjna „podróż z autorem”. Drugą natomiast możliwością
jest odczucie Italii poprzez skorzystanie z wszystkich, licznie przytaczanych,
odniesień pozatekstowych. Gdy podąża się za autorem wszystkimi wskazanymi
ścieżkami (a więc zagłębiając się samemu we wspominane melodie, próbowanie
opisywanego wina, uzupełnianie lektury omawianymi przez autora filmami
i tym podobnymi), może się okazać, że książka zyskuje zupełnie inny odbiór.
Przez liczne odniesienia i nawiązania autor zdaje się kreować pewien nastrój,
w który czytelnik-odbiorca może się zanurzyć. Dzięki temu ma szanse na
skonstruowanie własnego, odmiennego od autorskiego, ale równie jednostkowego i niepowtarzalnego przeżycia włoskiej podróży. Nawet bez wyruszania
w fizyczną wędrówkę.
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Wprowadzenie. Kontekst historycznoliteracki
„Liryka opowiada o tym, co wydarza się tylko raz [la lirica narra ciò che avviene
una sola volta]” (De Angelis 2017: 415), czytamy w szkicu autorstwa Milo De
Angelisa, Cosa è la poesia?, zamykającym zbiór jego wierszy wszystkich, w którym znalazły się utwory z lat 1969-2015. Stwierdzenie to stawia przed nami
wymóg zgoła anachroniczny i niemożliwy do zrealizowania we współczesnej
rzeczywistości i tym samym niejako przesądza o obecnym statusie utworów
lirycznych. W obliczu stale rozszerzających się możliwości reprodukcji technologicznej dzieł, wydarzeń, a nawet osób, kategoria jedyności stała się reliktem minionych epok i nie ma dla niej miejsca w (po)nowoczesnym świecie.
Skupienie uwagi wyłącznie na tym, co przed nami, ułatwia odcięcie się od
bolesnych wspomnień czy wyrzutów sumienia, każdego dnia otwiera nowe
możliwości, do czego stale zachęcani jesteśmy poprzez komunikaty płynące ze
środków masowego przekazu. Również sztuka usiłuje podążać za tym rytmem.
Zwrot ku przeszłości, a tym bardziej próba wyszczególnienia momentów, które
urastają do rangi archetypów są często oceniane jako wyraz obskurantyzmu
i niedorzecznej wiary w wartości absolutne. Dziś już nic nie jest absolutne i nic
nie wydarza się tylko raz, czego naturalną konsekwencją jest uznanie liryki za
rodzaj literacki, dla którego nie ma już miejsca.
Milo De Angelis, którego słowa stanowią punkt wyjścia dla niniejszych
rozważań, jest współczesnym, włoskim poetą, urodzonym w Mediolanie w 1951
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roku. Jego debiutancki zbiór, zatytułowany Somiglianze, został opublikowany
w 1976 i przez wielu uznawany jest za zbiór niezwykle oryginalny, w zdecydowany sposób przełamujący ówcześnie panujący model twórczości. Lata siedemdziesiąte we Włoszech to moment pełnego uwidocznienia się zmian jakie
nastąpiły w społeczeństwie już w poprzednim dziesięcioleciu, a tym samym
czas nowego patrzenia na sztukę. W konsekwencji boomu ekonomicznego,
którego centralna faza przypada we Włoszech na lata 1958-1963, zaczyna
tworzyć się społeczeństwo masowe. W przestrzeni społeczno-kulturowej już
na początku lat sześćdziesiątych zaobserwować można istotne przemiany,
którym podlega także grunt literacki. W roku 1961 zostaje opublikowana
antologia pod redakcją Alfreda Giulianiego I Novissimi. Poesie per gli anni ’60,
która zdecydowanie zrywa z modelem liryki symbolicznej czy hermetycznej,
oskarżając ją o brak zaangażowania w życie społeczne i niedostosowanie do
potrzeb nowego świata. Tym samym wysunięty zostaje nowy postulat względem poezji, a mianowicie potrzeba otwarcia dotychczas szczelnych granic
języka lirycznego na ówczesną „schizofreniczną epokę [età schizofrenica]”
(Giuliani 1965: 16), jak zostaje ona określona przez Giulianiego. Nowa wizja
sztuki, podporządkowująca sobie światopogląd literacki, owocuje powstaniem linii neoawangardowej, działającej pod znakiem Gruppo 63, czyli ruchu
zrodzonego w Palermo przy współpracy młodych intelektualistów, negatywnie nastawionych względem tradycyjnego modelu, obecnego jeszcze w latach
pięćdziesiątych. Co więcej, także dojrzali poeci, jak Mario Luzi czy Vittorio
Sereni, należący do tzw. trzeciej generacji, przeformułowują swój dotychczasowy język poetycki. Ich nowe zbiory – w wypadku Luziego Nel magma
z 1963, a Sereniego dwa lata późniejszy zbiór Gli strumenti umani – stają się
przykładami przejścia od języka ekskluzywnego do języka inkluzywnego, by
posłużyć się w tym miejscu kategoriami zaproponowanymi przez włoskiego
noblistę, Eugenia Montalego (1996: 2632).
Z teoretycznego punktu widzenia można zaobserwować tu proces systematycznego oddalania się twórczości poetyckiej od jej dotychczasowego
przywileju, za który Roman Jakobson uważał autoteliczność i niezależność od
układów odniesień. Język jeszcze niedawno w najwyższym stopniu liryczny,
zaczyna wcielać codzienność w obrębie swych dawnych granic, stając się
metonimicznym obrazem kapitalistycznego świata. Pojawiają się anglicyzmy
i elementy żargonów, dialogi antyliryczne i konstrukcje potoczne, nieregularna
metryka i wszechobecne łączenie przeciwieństw – rejestru wysokiego z niskim,
elementów archaicznych i nowoczesnych.
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Po okresie cudu ekonomicznego, dochodzi niejako do wybuchu napięć
społecznych, które znajdują swe ujście w roku 1968, podczas demonstracji
młodzieży, pragnącej zerwać z tradycyjnym porządkiem, jego wartościami
i instytucjami. Przy tym także dotychczasowa twórczość zostaje wręcz całkowite zanegowana, „oskarżona”, przytaczając obserwacje Italo Calvino, „za
bycie stratą czasu i przeciwieństwem jedynej ważnej rzeczy: akcji [La letteratura era accusata soprattutto d’essere una perdita di tempo contrapposta alla sola
cosa importante: l’azione]” (Calvino 1995: 354).
Echa tychże zjawisk uwidaczniają się już we wczesnych latach siedemdziesiątych, a rok 1971 staje się rokiem wręcz symbolicznym dla współczesnej poezji włoskiej. Przyglądając się zbiorom opublikowanym w odstępie
zaledwie kilku miesięcy, można odnaleźć niezwykłe współistnienie trzech
linii poetyckich, które tożsame są z trzema reakcjami na ówczesną sytuację
społeczno-polityczną. Pojawiają się bowiem nowe poezje Montalego i Pasoliniego, które zaświadczają o zdecydowanym i bezpowrotnym odejściu, tych
najważniejszych twórców włoskiej literatury współczesnej, od dawnego
stylu. Poezja, okazawszy się niewystarczającym sposobem wyrazu, zostaje
zastąpiona formami od okolicznościowego artykułu, po przedstawienie
teatralne. W tym samym roku pojawiają się ponadto zbiory Bertolucciego
i Luziego, będące linią pośrednią, ukazującą dalsze próby dostosowania
lirycznego języka do wymogów ówczesnego świata. Efekty ich pracy nie są
jednak poślednie i składają się na nie jedne z najbardziej znaczących utworów
powstałych po siedemdziesiątym roku, świadczące o znakomitości poetów
trzeciej generacji, którzy ukształtowani na gruncie wartości poetyckich,
właściwych pierwszej połowie XX wieku, byli w stanie przeprowadzić swoją
twórczość przez okres cudu ekonomicznego, zmierzyć się z kapitalistyczną
rzeczywistością społeczeństwa masowego, a także z wydarzeniami 1968 roku.
Do owej literackiej panoramy współczesności należy dodać jeszcze ostatnią
linię tworzoną przez młodych poetów, jak Dario Bellezza, którzy wolni od
osobistych doświadczeń wojny, a z kolei ukształtowani przez okres gwałtownych przemian społecznych i lata szerzącego się terroryzmu, zapoczątkowują
nową tendencję, opartą na prymacie spontaniczności w tworzeniu wierszy
oraz zdecydowanym odcięciu od tradycji.
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Kształtowanie się poetyki Milo De Angelisa i wpływy leśmianowskie
Niejako w sercu tychże wydarzeń, w roku 1976, Milo De Angelis publikuje
debiutancki zbiór Somiglianze. Nie podporządkowuje się on jednak panującym trendom – nie wyznaje prymatu sztuki zaangażowanej ani nie podąża
ścieżką literatury eksperymentalnej, nie popada też w nową wizję twórczości
rządzonej przez emocje i okazjonalne wizje, opartej na elementarnych wyrażeniach i tautologiach, która każdorazowo wyznacza swój początek i koniec,
a której euforyczny charakter często sąsiaduje z tragicznym wymiarem jej jednorazowego istnienia. De Angelis odchodzi ponadto od panującej dominacji
strukturalizmu i semiologii oraz od psychoanalitycznego ujęcia literatury. Pragnie przywrócić dawną, centralną pozycję wartościom właściwym gatunkowi
lirycznemu. By móc uwolnić się od panujących tendencji, kieruje się w stronę
paradygmatu kontrastującego z epoką postindustrialną. Czerpiąc z modeli
romantycznych i symbolicznych, tworzy poezję, która nie wyrzeka się jednak
ścisłego kontaktu z rzeczywistością. I nie jest to jedynie próba zajęcia antagonistycznej pozycji, by w ten sposób otworzyć pozorne pęknięcie w systemie,
a wyraz wiary w możliwość odnowienia dynamicznej i owocnej relacji między
historią a sztuką, które to rozróżnienie nieustannie traci na znaczeniu („Nie
potrafimy już ani całkowicie umiejscowić poezji w obszarze idealnej autonomii
estetycznej, obojętnej na bieg historii, ani też odnaleźć prawdziwej i dynamicznej relacji między poezją a historią, pod znakiem utopii lub postępu [Noi non
riusciamo più né a relegare del tutto la poesia in un ambito di perfetta autonomia
estetica, indifferente alla storia, né a trovare un rapporto credibile e dinamico fra
poesia e storia, sotto il segno dell’utopia e del progresso]”), co zwykł podkreślać
Alfonso Berardinelli (1994: 51). Warto w tym kontekście przywołać słowa
samego De Angelisa:
Kiedy byłem w liceum Berchet w Mediolanie, mój profesor Francesco Leonetti oznajmił, że należy usunąć z poezji słowo „niebo”. […] Byłem jeszcze bardzo młody, ale
czułem, że jeżeli osoba tak niepoetycka jak Leonetti, chciała je usunąć, mogło ono tym
samym stać się moje. Zacząłem się więc do niego przywiązywać. W tym samym czasie,
odnalazłem je u poetów, których właśnie czytałem: u Osipa Mandelsztama, a później
u genialnego, nieznanego poety, jakim był Bolesław Leśmian. W obu przypadkach nie
chodziło bynajmniej o katolickie niebo, niebo rozumiane jako królestwo, w którym
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przychodzi nam zamieszkać, chodziło natomiast o ten czas absolutny, który przedstawia się w doczesności, który wdziera się na dziedzińce szkół, w kocie kroki […].
Wszystko zaczęło się w tych latach (De Angelis 2008: 177-178)1.

Warto zaznaczyć, że owe literackie poszukiwania w 1976 roku doprowadziły De Angelisa do Warszawy. O samym jego pobycie w Polsce niewiele
wiadomo, z pewnością zdeterminował on jednak kolejne lata jego działalności artystycznej, albowiem po powrocie do Mediolanu młody poeta utworzył grupę literacką, pod redakcją której zaczęło ukazywać się czasopismo,
nazwane polskim słowem „Niebo”. Pierwsze spotkania odbyły się jesienią
1976, czyli w momencie utworzenia w Mediolanie komunistycznej grupy
zbrojnej Prima Linea, która niebawem przybrała znamiona działalności terrorystycznej. Poeta w jednym z wywiadów wspominał, jak pewnego razu jej
przedstawiciele przyszli na poniedziałkowe zebranie literatów, by oznajmić,
że upragniona rewolucja stała już u drzwi, nie był to więc odpowiedni czas,
by zaprzątać sobie głowę poezją. Bez względu jednak na ówczesną sytuację
społeczną, w kolejnych numerach kwartalnika na pierwszy plan wysuwane
były nie tematy polityczne, a te związane z szeroko pojętą ideą mitu. Ważny
punkt stanowiło otwarcie na literaturę europejską oraz jednoczesne odejście
od uhistorycznienia dzieł poetyckich. Jedenasty – ostatni numer czasopisma, wydany w 1980 roku – zadedykowany został Bolesławowi Leśmianowi.
Pojawiły się w nim tłumaczenia dwudziestu wierszy polskiego poety, wśród
których znalazły się: Róża, Pantera, Przemiany, Dusza w niebiosach czy W czas
zmartwychwstania, a także przekłady dwóch szkiców literackich U źródeł
rytmu oraz Z rozmyślań o poezji. Warto wspomnieć, że wiersze Dwoje ludzieńków oraz Dziewczyna zostały opracowane przez samego Milo De Angelisa,
który opierał się na dosłownym przekładzie Inessy Pawłowskiej (Leśmian
1980: 38-39; 56-60).

1

Przekład własny za: „Quando ero al liceo Berchet di Milano, il mio professore Francesco
Leonetti dichiarò che in poesia bisognava abolire la parola »cielo«. […] Ero solo un ragazzo, ma sentivo che, se una creatura impoetica come Leonetti voleva abolirla, avrebbe
potuto diventare la mia. A quella parola cominciai così ad affezionarmi. Nello stesso
periodo l’ho ritrovata nei poeti che stavo leggendo: Osip Mandel’stam e poi in quel geniale e sconosciuto poeta che era Bolesław Leśmian. In entrambi i casi non si trattava
di un cielo cattolico, di un cielo come regno da abitare, bensì di quel tempo assoluto che
si manifesta in piena contingenza, che irrompe nel cortile di una scuola, nel passo di un
gatto […]. Tutto cominciò dunque in quegli anni”.
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Twórczość Leśmiana, regularna w swej budowie, bazująca na zachwycającym porządku metrycznym, wewnętrznym rytmie i regularnie powracających
rymach, jest niejako ideałem poezji zdolnej przywrócić pierwotny ład. Próby
odnalezienia odbicia tychże cech w poezji Milo De Angelisa są jednak z góry
skazane na porażkę. Konstrukcje składniowe, na których wspierają się jego
utwory – zwłaszcza te powstałe w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – są
bowiem niezgodne z klasycznym porządkiem i często staje się wręcz niemożliwe
odczytywanie logicznych ciągów myśli czy linearne odkrywanie sensu zawartego
w tekstach. Nie oznacza to jednak, że są one chaotyczne i nieprzemyślane. Wręcz
przeciwnie, zaburzenia płynnej składni są tu programowe. Poezje De Angelisa
odznaczają się skrajnym wręcz rygorem jeżeli chodzi o posługiwanie się słowem.
Nagromadzenia obrazów bogatych w analogie, a przy tym liczne przerzutnie
i segmentacje wyrażeń – ujawniają wzburzenia emocjonalne i powodują przyśpieszenia tempa, podczas gdy powtórzenia elementów lub całych serii wyrazów,
biskie poezji Maria Luziego i Paula Celana, powroty idei w konstrukcjach metonimicznych oraz sugestywne wielokropki i przecinki, które zawieszają sens –
powodują z kolei, że bieg wiersza ulega spowolnieniu.
Poezja De Angelisa, jak zaznacza Andrea Afribo (2017: 45) czy Alessandro Baldacci (2020: 11), osadzona jest na styku dwóch różnych dążeń –
z jednej strony realizuje się poprzez hermetyczne wręcz frazy i konstrukcje
abstrakcyjne, podczas gdy z drugiej dogłębnie wciela się w krajobraz metropolitalny, zbliżając się pod tym względem do poetyki linii lombardzkiej. Tak też
inspiracje baśniowe i mityczne, które autor czerpie z poezji Leśmiana, zostają
zrównoważone poprzez odwołania do konkretnych mediolańskich miejsc, jak
dzielnica Lambrate, aleja Zara czy Brama Wenecka, które spotykamy, podążając za światłem rzucanym przez uliczny neon, czy też gdy miejsca te zdają się
wdzierać do wnętrz przez okna lub wraz z dźwiękiem domofonu. Owe liryczne
spięcia odciśnięte zostają również na poziomie samego sposobu przedstawienia,
albowiem autor często zestawia ze sobą dwa elementy, w relacji świadczącej
o ich pokrewieństwie, wyrażające jednak dwa nieprzystające względem siebie
porządki, czego przykładem mogą być konstrukcje takie jak: „między elegią
a decyzją [tra elegia e decisione]” (De Angelis 2017: 16) czy „między matematyką
a schizofrenią [tra matematica e schizofrenia]” (De Angelis 2017: 64). Łączenie
antagonistycznych elementów wyraża ów tragiczne zawieszenie obecne w jego
dziele, przy czym to właśnie poprzez możliwość wyjścia poza ramy tego, co bezpośrednio dane, słowo poetyckie odnajduje niezależną siłę. Idea mitu otwiera
poezję na swego rodzaju równoległy porządek, dzięki któremu możliwe jest
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uwolnienie się od linearnego biegu czasu i nagłe przejście w stronę jego cyklicznej koncepcji, zrywając tym samym z ograniczeniami horyzontalności spod
znaku neoawangardy. W podejściu tym pobrzmiewają z pewnością wpływy
poetyki Cesarego Pavesego, który nie tylko pragnął uchwycić we własnych
utworach naturę archetypicznych obrazów, ale i podejmował w tym temacie
refleksje teoretyczne. W szkicu O micie, o symbolu i o czymś innym czytamy:
„mit jest jakimś wzorcem, schematem jakiegoś faktu, zaistniałego raz na zawsze
i czerpiącego swoją wartość z tej absolutnej jedyności, która wynosi go poza
czas i uświęca jako objawienie” (Pavese 1975: 149).
Twórcą zdolnym zrealizować ową mityczną wizję świata był właśnie
Bolesław Leśmian i takim też widział go De Angelis. Poprzez harmonię
brzmieniową swych wierszy splatał on „czar poezji i powab samego istnienia”
(Leśmian 2011: 42), gdzie rytm wiersza, wyrażając „ontologiczne podobieństwo pomiędzy podmiotem a światem”, przestaje być jedynie formą i staje
się – jak zauważa Tomasz Wójcik – „filozoficzną istotą poezji” (1995: 79, 80).
W latach siedemdziesiątych twórczość Leśmiana stała się źródłem inspiracji
dla De Angelisa, który natrafił na francuskojęzyczne przekłady jego utworów.
We wspominanym jedenastym numerze „Nieba”, Piero Marchesani, wybitny
włoski polonista i tłumacz, wprowadza twórczość Leśmianowską, podejmując
rozważania właśnie nad ideą mitu:
Pragnienie ponownego czerpania z prelogicznych form myśli, prowadzi tam, gdzie
nie doszło jeszcze do rozłamu człowieka pomiędzy naturę a kulturę. Jest to świat
prymitywny, z którym to można wejść w kontakt jedynie poprzez baśń, a co za tym
idzie przez sam mit (Leśmian 1980: 11)2.

Fakt iż Milo De Angelis nie tworzy melodyjnych wierszy związanych
z naturą, jak czynił to Leśmian, nie przesądza jednak o niewspółmierności
tych linii poetyckich. Jego świat „prymitywny” wznosi się bowiem z ulic
współczesnego miasta. Podobnie dzieje się zresztą w jego jedynym utworze
prozatorskim – La corsa dei mantelli – który jest niejako polifoniczną legendą,
oscylującą między romantyczną baśniowością a symbolizmem. Wpływy

2

Przekład własny za: „Il desiderio di riattingere alle forme prelogiche del pensiero conduce là dove ancora non era avvenuto lo sdoppiamento dell’uomo fra natura e cultura.
Quel luogo è il mondo primitivo, con cui è possibile un contatto soltanto attraverso la
fiaba, il mito appunto”.
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poetyki „Nieba” łączą się tu dodatkowo z myślą Maurica Blanchota, którego
fragmentaryczny utwór L’attente, l’oubli De Angelis tłumaczy w tymże okresie. W konsekwencji ów tragiczny związek między absolutem a doczesnością,
obserwowany w twórczości autora Somiglianze, zostaje wzbogacony o myśl
filozoficzną. Nawiązania topograficzne obecne w jego poetyce, nawet gdy
oddalają się od przestrzeni miejskiej, jak dzieje się w La corsa dei mantelli,
natychmiast powracają do niej ze zdwojoną siłą. Jedynie tam możliwe jest
odnalezienie niekończącego się zawieszenia między zniszczeniem a odrodzeniem, między czasem linearnym a czasem mitycznym, między naporem
mijających chwil a nieskończonością. Eraldo Affinati podkreśla ponadto, że
Mediolan De Angelisa to nie tylko Mediolan, a przestrzeń, w której nakładają
się na siebie elementy przynależące do innych miast, które odegrały ważną
rolę w życiu poety, jak Ateny, Frankfurt, Sparta, Saint-Nazaire czy Warszawa,
będące zawsze miastami zniszczonymi i odbudowanymi [città distrutte e ricostruite], które zachowują w sobie swój pierwotny model, wznoszący je poza
wymiar diachroniczny (Affinati 1996: 80).
Skierowanie uwagi w stronę bukolicznych obrazowań Leśmiana, stojących w bezsprzecznej opozycji względem mediolańskiego krajobrazu,
okazuje się ważnym bodźcem do odrzucenia tendencji obecnych we Włoszech w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Ten rodzaj
bezkompromisowości, która prowadzi do przeciwstawienia się linii roszczącej sobie prawo do zdominowania światopoglądu epoki, De Angelis przejmuje, powracając do tradycji lirycznej, do figur, które własnym przykładem
zaświadczyły o możliwości niezależnego tworzenia, bowiem również poezja
Leśmiana stanowiła, jak wiadomo, linię sprzeciwu wobec Awangardy Krakowskiej. De Angelis z pewnością nie naśladuje polskiego poety, niemniej
- odwołując się do jego twórczości - stara się przywrócić możliwość wskrzeszenia pierwotnego i archetypicznego znaczenia mowy poetyckiej. O istocie
tejże relacji nie przesądzają efekty działalności artystycznej, niemożność przypisania omawianych twórczości do jednej linii literackiej, a samo spojrzenie
na poezję i jej status, wspólne omawianym autorom. W twórczości Leśmiana
rytm wiersza, odwzorowując rytm istnienia sprawia, że poezja jawi się jako
synekdochiczna reprezentacja pierwotnego porządku świata. W utworach
De Angelisa natomiast próba dotarcia do istoty rzeczywistości rozgrywa się
w samym tekście. Zarówno w jednym, jak i w drugim ujęciu poezja staje się
jednak siłą zdolną związać doczesność z tym, co ją przekracza. W tekstach
włoskiego poety powracające tematy i stwierdzenia, sceny skupiające się na

Antagonistyczne wpływy w poezji Milo De Angelisa

mitycznych wręcz gestach, jak akt sportowy czy miłosny, które uświęcają czas
i odtwarzają od wieków ten sam schemat, zdają się składać na mitopoetycki
wręcz charakter przedstawianej twórczości. Tym samym przezwyciężenie
wymogów epoki okazuje się możliwe dzięki odwołaniu do idei, które z definicji odpowiadają antagonistycznemu porządkowi.

Paradoksalny orfizm
Warto również podkreślić, że przedstawione wpływy poetyckie niejednokrotnie
zwodziły opinię włoskiej publiczności literackiej, co skutkowało włączaniem
poezji De Angelisa w obszar tendencji, które w głębi pozostawały mu obce.
W tym kontekście należy wspomnieć o orfizmie, który – choć obecny w wierszach Leśmiana – nie przybrał swej zwyczajowej formy w utworach De Angelisa, których mianem tym określić nie możemy. W stronę tego typu uproszczeń
kierowała się jednak jego wczesna krytyka, tworząc nierzadko fałszywy obraz
omawianej twórczości. Alessandro Baldacci (2014: 96) stwierdza w tym względzie, że jeżeli w ogóle możemy mówić w przypadku De Angelisa o orfizmie, to
w jego wymiarze najbardziej okrutnym, przywołującym na myśl moment, gdy
menady rozszarpują trackiego poetę. W ten sposób powracamy ponadto do
modelu, w którym zniszczenie łączy się z nowym początkiem, śmierć zbiega się
narodzinami mitu. Z tej perspektywy De Angelis zdaje się zbliżać do dynamiki
właściwej poezji Arthura Rimbauda i, podobnie jak on, odnajduje boleśnie,
wraz z rzeczywistością, rozkosz natychmiastowej wizji. Owocne rozważania
w tym obszarze podejmuje także Andrea Afribo, który w monografii Poesia
italiana postrema. Dal 1970 a oggi, próbując wyróżnić główne nurty obecne
we współczesnej poezji włoskiej, przypisuje De Angelisowi właśnie wpływy
orfickie, podkreślając jednak – w zgodzie z uwagami Giorgia Agambena – że
o istocie najwybitniejszych przejawów tejże tendencji stanowi nie wierne podporządkowanie wymogom orfizmu, a zbudowanie dynamicznej równowagi
między nim a linią egzystencjalną, między tym, co ulotne a tym, co realne.
Wyczucie tejże granicy i stworzenie swego rodzaju „pola napięć [campo di tensioni]”, które to miano wprowadza Agamben (2010: 115), leży u podstaw dzieł
takich twórców jak: Reiner Maria Rilke, Dino Campana, Clemente Rebora,
Hölderlin, a także Milo De Angelis, jak dodaje Afribo.
Refleksje nad postacią Orfeusza podejmuje także sam De Angelis
(2008: 200), odwołując się do dialogu Pavesego pod tytułem L’inconsolabile.
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W jednym z wywiadów stwierdza on, pozostając w zgodzie z wizją przedstawioną w Dialogach z Leukoteą, iż Eurydyka była niejako rozdziałem w życiu,
który nawet stanowiąc rozdział jedyny i najważniejszy, nie może się powtórzyć,
a Eurydyka nie może pojawić się ponownie wśród żywych. Nie odzyskałaby
ona swego dawnego życia, a jedynie uśmiercona zostałaby także pamięć o niej.
Wspomnienie, wyłącznie pozostawione w obszarze przeszłości, może budować znaczenie w czasie teraźniejszym. Takie ujęcie współbrzmi z przytoczoną
uprzednio obserwacją Pavesego, iż mit jest absolutną jednością i to właśnie ona
wynosi go poza czas. W tym ujęciu wieczny powrót to niekończąca możliwość
odradzania się archetypu, który by móc ponownie się uobecnić, musi doświadczyć własnego kresu. Rytm ten zdaje się być także rytmem poezji De Angelisa.
Przeciwstawiające się w nich siły nihilizmu i ekspresjonizmu sprawiają, że
twórcza geneza łączy się tu nierozerwalnie z katastrofą, która ją poprzedza, jak
podkreśla Baldacci (2014: 92).

Tragiczny wymiar poezji
W utworach Milo De Angelisa obrazy bliskie nieraz baśniowości i refleksje
filozoficzne zostają związane, z elementami codziennej rzeczywistości Mediolanu i jego przedmieść, tworząc doskonałą jedność, w której brak jest rozróżnienia na bezpośrednie przedstawienie i przestrzeń ewokowanych wizji.
Wspomniane już wyrażenia toponimiczne łączą się tu z mitycznym wręcz
gestem atlety, a pozbawiony ozdobników język z elementami odsyłającymi
do bachicznych przedstawień. Jest to poezja pozbawiona łagodnych przejść,
niesprecyzowanych wahań czy wzruszeń, poezja, w której wersy wcielony
zostaje konflikt tragiczny, co podkreśla już Giorgio Bàrberi Squarotti3,
przedstawiając utwory De Angelisa na łamach periodyku „Almanacco dello
3

Squarotti stwierdza: „Tragedia jest niemożliwa, nie można realnie się zatracić, nie można powiązać dwóch przeciwstawnych i utopijnych biegunów, oznaczających podążenie
w nieokreśloność, schizofreniczny ruch, wyzbycie się wszelkiej obrony oraz ekstremalny porządek i władzę, które są »spoglądaniem z zewnątrz«, tak pisze do mnie Milo De
Angelis, przedstawiając mi motywy stojące u podstaw swojej poezji” (Squarotti 1975:
373). Przekład własny za: „La tragedia è impossibile, non ci si può perdere realmente,
non si possono mediare i due poli estremi e utopici, rappresentati dal cedere alla sproporzione, dal movimento schizofrenico, dal crollo delle difese, e dal massimo di ordine
e di dominio che è il »guardare da fuori«: così mi scrive Milo De Angelis, parlandomi dei
motivi di fondo delle sue poesie”.
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specchio”, gdzie ukazały się one jeszcze przed oficjalną publikacją w zbiorze
Somiglianze. Tragedia wyznaczona jest tu poprzez konflikt między dwoma
niedającymi się pogodzić biegunami filozofii nietzscheańskiej, między elementem dionizyjskim a apollińskim. Całkowite zatracenie się w przestrzeni
pierwotnego chaosu ściera się z matematycznym wręcz porządkiem myśli,
ukształtowanej dzięki wyraźnym i podkreślanym przez krytykę wpływom
Franca Fortiniego i Gottfrieda Benna4. Poezja De Angelisa nie jest poezją
przymiotników, a słownym utrwalaniem czarno-białych klisz, nagłych
zaników i powrotów, a przy tym sugestywnych zestawień elementów, które
z definicji do siebie nie przystają. Wraz z biegiem czasu jej charakter ulega
przemianom, niemniej ów tragiczny splot pozostaje dominantą całej jego
twórczości. By lepiej ukazać opisywane cechy, warto przytoczyć jeden
z wierszy, który wchodzi w skład zbioru Quell’andarsene nel buio dei cortili
(2010), a którego tłumaczenia na język angielski dokonali Patrizio Ceccagnoli i Susan Stewart, umieszczając go w wyborze tekstów Theme of Farewell
and After-Poems:
Era buio. Il centro di agosto era buio
come il corpo nudo. Non potevo
trovare riposo né movimento: solo il battere
del sangue sulle labbra. Il buio
giungeva dal respiro aperto, dalla freccia alata
che entra nel mondo. Il buio
era lì. Era lì, nel vertice
della prima caduta, era me stesso,
questo freddo che, oltre i secoli, mi parla
(De Angelis 2017: 318).

It was dark. August was dark at its center
like a naked body. I could not find
rest or motion; only the blood
throbbing at the lips. The dark
arrived from the open breath, from the winged
arrow that penetrates the world. The dark
was there. It was there, in the vertex
of the first fall, it was myself,
this cold that, beyond centuries, speaks to me
(De Angelis 2014).

Przywołany utwór należy do późnej fazy twórczości De Angelisa,
odznaczającej się, jak zauważa sam autor, zdecydowanym uklasycznieniem
przedstawień, które stają się bardziej jednolite i linearne w stosunku do jego
utworów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w których dominuje dużo
wyraźniejszy brak harmonii logiczno-semantycznej oraz nagłe przejścia obrazów, co sprawia, że przedstawienia wyzbywają się sensów, które zwykliśmy im

4

Na temat wpływów Gottfieda Benna i Franca Fortiniego na poetykę Milo De Angelisa:
Baldacci (2020: 43-56; 87-100).
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przypisywać, a czytelnik może odczuć wręcz rodzaj pustki znaczeniowej (vuoto
linguistico), jak zauważa Afribo (2017: 45). Niemniej owo wewnętrzne, tragiczne napięcie, o którym była mowa, pozostaje w pełni obecne także w późnych wierszach De Angelisa, a podkreślane przez nas wyczucie metaforycznej
granicy, ostatecznie się tu uwydatnia, co możemy zaobserwować w przytoczonym utworze. Cała jego konstrukcja zdaje się być oparta na wertykalnej osi,
która przebiega między przeciwieństwami, niczym strzała przebijająca świat.
Stanowi ona o znaczeniu poetyckiego głosu, który łączy w sobie archetyp
z wiecznym powtórzeniem. Jest to głos, który przekształca romantyczne bicie
serca, w pulsowanie kropel krwi na ustach, i w którym ciemność i chłód tego,
co absolutne łączy się z oddechem, przechodząc tym samym w obszar panowania podmiotu.

Podsumowanie
Zaprezentowane cechy twórczości Milo De Angelisa oraz sam kontekst społeczno-historyczny jej powstawania składają się na liryczny obraz rządzony
przez skrajności, które decydują o charakterze i dynamice tejże poezji. Odnaleźć w niej można wpływy Leśmiana i Pavezego, orfizmu w jego dionizyjskiej
odsłonie spod znaku Campany i Rimbauda, a przy tym elementy ściśle związane z egzystencjalnym wymiarem liryki Celana czy matematycznym rygorem Fortiniego i Benna. W ten sposób poezja De Angelisa staje się poezją
antagonistycznych wpływów, które wyrażone w ruchu słów, tworzą liryczną
całość, wymykającą się wszelkim klasyfikacjom i uogólnieniom. Odwołuje się
ona do idei jedyności i archetypicznej motywacji twórczości artystycznej, stając
tym samym w opozycji do niezróżnicowanego świata niekończących się replik,
w którym wszystko można zastąpić, lecz gdzie brak końca pociąga za sobą
także zanik znaczenia.
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moja mała nocna muzyka
jak skrzypcowe crescendo popędza moją krew
(Szymańska 1977: 23)
Niech będę jak mazurek fis-moll Chopina,
którego dźwięki tańczą, rozpryskując się aż do gwiazd
(Szymańska 2017: 45)

Uwagi metodologiczne
Problematyka muzyczności w literaturze od paru dekad przyciąga uwagę
literaturoznawców, a zwłaszcza komparatystów, zainteresowanych badaniami
interdyscyplinarnymi. Podkreślić warto, że w polskiej nauce powojennej
różnorodne kwestie związane z muzyką w literaturze1 nigdy nie stanowiły
zagadnienia, które wytyczyłoby kluczowe perspektywy badawcze. Jest to jednak temat wzbudzający wśród wielu badaczy skrajne emocje. Andrzej Hejmej
uważa, że o takim stanie rzeczy zadecydowały dwa odrębne powody:
z jednej strony, nierzadkie i częstokroć nader finezyjne odwołania muzyczne
w niektórych tekstach literackich, wymagające czasami specyficznego badania na

1

Sformułowanie zostanie wyjaśnione w dalszej części rozdziału.
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pograniczu sztuk; z drugiej – świadomość rozlicznych niebezpieczeństw metodologicznych, podsycana m.in. obawami przed popadnięciem w sidła przedwojennego,
skrajnie zmetaforyzowanego sposobu myślenia o „muzycznej” z gruntu naturze
literatury (Hejmej 2002: 7).

Świadomość niemożności przeniesienia pojęć, zastosowania tej samej
terminologii w badaniach literatury i muzyki, jak również brak uniwersalnych
metod sprawia, że analizowanie aspektów muzycznych okazuje się być niebezpieczne. W związku z tym często świadomie przemilczane są odniesienia
i nawiązania do muzyki obecne w tekstach literackich, które przysłaniane są
analizą innych walorów danego dzieła. Kolejnym problemem jest zdecydowana odrębność narzędzi badawczych obu dziedzin sztuki, co zostaje wyraźne
wyeksponowane w studiach semiologicznych, bowiem nie sposób mówić
o żadnej odpowiedniości pomiędzy systemem językowym a systemem muzycznym (brak znaków transsystemowych; Hejmej 2012a: 13).
O trudnościach związanych z muzycznymi filiacjami dzieła literackiego
pisało liczne grono polskich badaczy powojennych, między innymi Tadeusz
Makowiecki (Poezja a muzyka), Maria Podraza-Kwiatkowska (O muzycznej
i niemuzycznej koncepcji poezji), Jan Błoński (Ut musica poësis?), Czesław
Zgorzelski (Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej), Michał Głowiński
(Literackość muzyki – muzyczność literatury) i inni2. Dodać warto, iż rozważania wymienionych historyków literatury cechuje niezwykła ostrożność w formułowaniu osądów i stawiania hipotez, co ma związek z przyjęciem postawy
opozycyjnej w stosunku do dokonań badaczy przedwojennych (chodzi przede
wszystkim o głośną i skrajnie negatywną w konkluzjach rozprawę Tadeusza
Szulca z 1937 roku3, a z drugiej strony o nadmierny optymizm poprzedników).
Najnowsze propozycje badawcze dotyczące studiów muzyczno-literackich uwzględniają przede wszystkim perspektywę komparatystyki

2

Wymienione nazwiska polskich badaczy powojennych oraz ich artykuły znajdują się
w antologii poświęconej wspólnemu obszarowi muzyki i literatury, zatytułowanej Muzyka w literaturze. Antologia studiów powojennych, która ukazała się w 2002 roku.

3

Tadeusz Szulc w rozprawie zatytułowanej Muzyka w dziele literackim stwierdził, że
rzekome związki literatury z muzyką bezwzględnie opierają się na nieporozumieniach
metodologicznych. Zanegował tym samym prawo analogii, problematykę tak zwanej
korespondencji sztuki i zasadność traktowania struktury utworów literackich jako przejawów „muzyczności”, ponieważ jego zdaniem: „fałszem jest, jakoby utwór literacki był
w stanie wywołać jakiekolwiek doznania muzyczne” (Szulc 1937: 77).
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interdyscyplinarnej oraz badań intertekstualnych4. Hejmej widzi potrzebę
„poddania rekapitulacji badań nad związkami literatury z muzyką” (Hejmej
2002: 8), a tym samym podkreśla, iż różnorodne przejawy obecności muzyki
w literaturze powinny znaleźć odpowiednie miejsce w kanonie zainteresowań
współczesnego badacza literatury. Przejmuje ponadto kategorię muzyki w literaturze oraz uniwersalny model badań muzyczno-literackich od Stevena Paula
Schera i przenosi go z tradycji zachodnioeuropejskich studiów z zakresu tak
zwanej komparatystyki interdyscyplinarnej na grunt polskich badań (Hejmej
2012a: 17-18). Schemat stworzony przez Schera zawiera uzupełniające nawzajem się trzy płaszczyzny: muzyka i literatura, literatura w muzyce, muzyka
w literaturze. Najważniejsze pole problemowe zostało objęte nazwą „muzyki
w literaturze” i dotyczy trzech różnych sfer:
świadomie ukształtowanej przez pryzmat muzyki warstwy brzmieniowej tekstu
literackiego („muzyka słów”), tematyzowania muzyki („muzyka werbalna”) oraz
specyficznego wykorzystywania schematów i technik muzycznych w kreowaniu
konstrukcji utworów literackich (Hejmej 2012: 18).

Oczywistą konsekwencją takiego ujęcia staje się możliwość rozstrzygania
relacji zachodzących między konkretnym dziełem literackim a kompozycją
muzyczną oraz analizowanie zależności muzyczno-literackich nie tylko wedle
kategorii tradycyjnych, na przykład analogii, inspiracji, lecz także w kategoriach badań intertekstualnych – interferencji, współistnienia czy transpozycji
(Hejmej 2012b: 6). Zastosowanie perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej oraz osiągnięć intertekstualności w kontekście objaśniania różnorodnych nawiązań muzycznych w tekście literackim otwiera przed badaczami
nowe możliwości interpretacyjne.
Przedmiotem niniejszych rozważań będzie zatem próba ukazania muzycznych filiacji w wybranych wierszach Adriany Szymańskiej5 w najnowszym
ujęciu badawczym, uwzględniając przy tym dokonania i ustalenia badaczy
powojennych (między innymi Czesława Zgorzelskiego). Szymańska jest

4

Więcej na temat związków literatury z muzyką w świetle najnowszych propozycji komparatystów i teoretyków intertekstualności pisał Andrzej Hejmej w jednej z najnowszych
prac (2012b: 81-107).

5

Wiersze Adriany Szymańskiej, które zostaną przywołane w niniejszym rozdziale, pochodzą z różnych tomów poetyckich publikowanych w latach 1977-2017.
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autorką kilkunastu tomów poetyckich oraz – co kluczowe przy weryfikowaniu
związków jej poezji z muzyką – posiada podstawowe wykształcenie muzyczne
(w dzieciństwie pobierała naukę gry na fortepianie i ukończyła podstawową
szkołę muzyczną)6. Muzyka w utworach lirycznych autorki Nieb codzienności
uobecnia się nie tylko w warstwie brzmieniowej. Poetka często posługuje się terminologią muzyczną, jak również wplata w poetyckie strofy nazwiska słynnych
kompozytorów, tytuły kompozycji i nazwy gatunków muzycznych, co często
zauważalne jest już w tytułach liryków (między innymi Fuga, Mozart, Uwertura,
Ostinato, Spacer z Henrym Purcellem, Kwintet słoneczny, Scherzo, Henryk Mikołaj Górecki: koncert klawesynowy, Aria na strunie G, Coda, Jan Sebastian Bach:
Preludium i Fuga c-moll, Piosenka, Tomaso Albinoni: Adagio g-moll, Intermezzo,
Beethoven, Dziewczynka grająca Bacha, Jazz, Da capo al fine). Ponadto muzyka
jest tematem lub motywem przewodnim wielu wierszy, a liczne metafory są
wplecione w gęstą sieć odniesień muzycznych. Poetka podejmuje również próby
transpozycji niektórych kompozycji muzycznych. Można je dostrzec zarówno
w warstwie znaczeniowej utworów, jak i w budowie wersyfikacyjnej poprzez
zastosowanie konkretnego metrum wierszowania. Liczne odniesienia do muzyki
w twórczości poetyckiej Szymańskiej są wyrazem jej zainteresowań, jak również
traktowaniem muzyki jako elementu należącego do „metafizycznej sfery istnienia” (Szymańska 2008: 161). Stanowi to ważny punkt odniesienia dla przyjętego
w niniejszych rozważaniach przedmiotu badań.

Warstwa brzmieniowa utworu, jako oznaka „muzyczności”
Zdecydowana większość liryków Szymańskiej cechuje się swoistą muzycznością
w warstwie brzmieniowej utworu, co zresztą poetka podkreślała konstatując:

6

W rozmowie z Piotrem Szewcem poetka wspomniała, że wychowała się w rodzinie,
w której muzyka odgrywała dużą rolę: „Odziedziczyłam po matce kult pięknych przedmiotów i ukochanie muzyki. Moja matka miała szkolony głos i w naszym domu często
rozlegał się jej czysty, mocny sopran. Jeden z braci dziadka Mielickiego grał przed wojną w poznańskiej filharmonii. W domu babki Mielickiej, a także w domu jej brata lekarza,
Stanisława Komischke, we Wrocławiu, rodzinne tradycje muzykowania, przeniesione
do Wielkopolski i na Pomorze z Niemiec, przetrwały jeszcze po wojnie. Stanisław Komischke grał na skrzypcach, siostra babki, Zofia, na fortepianie. Grała na fortepianie
i śpiewała także babka Helena. Domowe kameralne koncerty przeżywałam zawsze jak
przeloty nade mną jakichś anielskich nieziemskich skrzydeł niosących światu błogosławieństwo muzyki” (Szewc 2002: 202).
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Mój wiersz bez nasycenia współbrzmieniami, bez inkantacji nie mógłby istnieć.
W tajemniczy, sterowany intuicją sposób przechwytuję z depozytu muzycznego
wszech czasów to, co jest mi szczególnie drogie i zaklinam w inną formę dźwiękową
(Szewc 2002: 202).

Przez „współbrzmienia” należy rozumieć zgodność fonetyczną budowy
zestawianych w utworach literackich wyrazów, w skład których wchodzi
zarówno instrumentacja głoskowa, jak również rymy i aliteracje. Wszystkie te
zabiegi są widoczne w wierszach Szymańskiej, dlatego też trzeba zgodzić się ze
słowami poetki. Wprawdzie w twórczości lirycznej autorki Imienia ludzkiego
dominują wiersze wolne, nie znaczy to jednak, że utwory te pozbawione są
rytmiczności. Czesław Zgorzelski podkreślał, że w poezji współczesnej często
odchodzi się od wykorzystywania rytmu metrycznego, jednak nie rezygnuje
się całkowicie z lirycznych możliwości rytmu. Nierzadko wprowadzony zostaje
zastępczo rytm metryzowany innych elementów wypowiedzi, widoczny na
przykład w określonym porządku segmentów składniowych, celowym następstwie obrazów metaforycznych, wyrazistym ładzie w rozwijaniu wątku lirycznego, czy też w świadomie realizowanej metodzie wyliczania (Zgorzelski 2002:
87-88). W takim kontekście należałoby badać przejawy muzyczności w poezji
Szymańskiej, biorąc pod uwagę zarówno wiersze wolne, jak i prozę poetycką7.
Obecność eufonii widać chociażby w utworze zatytułowanym Muckross
House8, w którym osoba mówiąca zwiedza okolice muzeum podczas pobytu
w Irlandii, zachwycając się otaczającą przestrzenią:
Dom jak wielkie organy gra piszczałkami ścian, gzymsów, kominów i okien. Rudy
płomień trawy obiega mury tam i z powrotem jak czujny pies, dzikie wino pełznie
w górę z łagodną tyranią, a wyżej chóry obłoków wtórują bieli tynków. […]
Z okien buchnie muzyka, to będzie Bach, Koncert Brandenburski D-dur, a ja
będę tańczyć na ścieżce radosne allegro wśród ptasich fletów i skrzypcowych świerszczy, coraz prędzej, prędzej, aż pękną brzegi kartki i przestrzeń po horyzont otworzy
się zieloną łąką. […]

7

W twórczości lirycznej Szymańskiej pojawiają się także wiersze metryczne, ale przeważnie wtedy, gdy poetka nawiązuje w tytule wiersza do konkretnych form muzycznych,
na przykład w wierszu Scherzo.

8

Tytuł wiersza Muckross House w tomie Poezje wybrane z 1987 roku jest zapisany z błędem drukarskim: Mackross House.
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Muckross House, gdy się obejrzę, okaże się tylko białawą plamką, mało znaczącym punktem w szerokim rozkołysanym pejzażu. Wreszcie całkiem go wchłonie
lśniący aksamit przestrzeni (Szymańska 1987: 125).

Przywołany passus jest przykładem prozy poetyckiej, w której dostrzec
można przede wszystkim instrumentację głoskową. W pierwszym fragmencie
widać nagromadzenie spółgłoski „r”, w następnym dominują głoski „b” oraz
„p”, w ostatnim natomiast często występuje spółgłoska „m”. Różnica w nagromadzeniu spółgłosek i wprowadzone zmiany w instrumentacji sprawiają, że
w każdej przywołanej części utworu zmienia się tonacja. Głoska „r” dynamizuje wypowiedź, podobnie jak „b” oraz „p”, które zaliczane są do spółgłosek
zwarto-wybuchowych, z kolei „m” w związku z tym, że jest głoską sonorną,
sprawia, że tempo w ostatniej partii tekstu ulega spowolnieniu. Na uwagę
zasługują również wyrazy dźwiękonaśladowcze, na przykład „piszczałkami” lub
„buchnie” oraz powtórzenia „prędzej, prędzej”, które wpływają na dynamizację tekstu. Prócz tego pojawiają się słowa związane bezpośrednio z muzyką:
„organy, chóry, flety”, jak również nawiązania do Koncertu brandenburskiego
Jana Sebastiana Bacha. Osoba mówiąca podkreśla, że będzie „tańczyć na ścieżce
radosne allegro”, co może być z jednej strony odniesieniem do wybranej części,
z których składa się cały Koncert brandenburski (Bielecki 2017: par. 2-3), ale
też do allegro, w terminologii muzycznej oznaczającego szybkie tempo (Habela
1998: 13). Wskazuje to na energiczną interpretację przywołanego w utworze
Koncertu, co znalazłoby również potwierdzenie w eufonii tekstu.
Zazwyczaj Szymańska buduje rytm stosując następstwo obrazów metaforycznych, co można zaobserwować w Monologu na szczycie, zaliczanym także
do prozy poetyckiej:
Zostaw, Panie Boże, mówię, należę do innego. Tego ułomnego, stworzonego przez
Ciebie. Kocham kamień, z któregoś go utoczył. Kocham kruche ciepło jego skóry
i cierń życia w uśmiechu. Kocham nietrwałą siłę jego rąk i rudy błysk konia, kiedy
unosi go w galop. Kocham tę świetlistą odległość, którą mnie od niego dzielisz (Szymańska 1987: 132).

Świadomie zastosowana metoda wyliczania, wzbogacona o powtarzanie
słowa „kocham” na początku każdego ze zdań, wpływa na rytmikę utworu
oraz potwierdza obecność tematyki miłosnej. Osoba mówiąca uzewnętrznia uczucia do mężczyzny, natomiast słowa kieruje bezpośrednio do Boga.

Muzyczne filiacje w poezji Adriany Szymańskiej

W przywołanym fragmencie można ponadto dostrzec instrumentację głoskową w postaci nagromadzenia głoski „k”, która w związku z tym, że należy
do grupy spółgłosek zwarto-wybuchowych i jest wymawiana mocniej, wpływa
na dynamizację wypowiedzi podmiotu lirycznego, co znajduje potwierdzenie
w wymowie utworu.
Instrumentację głoskową połączoną z kolei z anaforą można dostrzec
w wierszu pod tytułem Nagość:
Boli głowa. Boli ręka, noga.
Boli brzuch. Boli godzina.
Boli ściana, boli dach nad głową.
Boli włos. Boli język. Boli wzdychanie
I pradziad na fotografii. I Chrystus Frasobliwy.
I biała pościel, i sukienka w szafie, i kwiaty w wazonie.
Boli powietrze i cały ten urodzaj gwiazd na niebie.
Boli ojciec, matka, świerszcz za oknem, pies przy nodze.
I sen boli, i czuwanie, i Zdrowaś Maryjo.
I ciepło, i zimno, i byle jak.
I śmiech boli, i płacz (Szymańska 1993: 22).

Powtarzanie słowa „boli” na początku każdego eliptycznego zdania w połączeniu z instrumentacją głoskową, uobecniającą się w częstym występowaniu
dźwięcznej spółgłoski „b” sprawia, że w wierszu zaczyna dominować funkcja
ekspresywna. Dostrzec można ponadto anaforyczne pojawianie się samogłoski
„i”, która służy wyliczaniu tego, co metaforycznie „boli” podmiot liryczny.
Jest to doświadczenie przede wszystkim bólu psychicznego, tak zwanego
bólu istnienia, dlatego też w utworze dominuje problematyka egzystencjalna.
Ostatnie dwa zacytowane wersy zawierają rym niedokładny, asonans, który
oparty jest na takich samych samogłoskach (jak-płacz), poza tym oba wyrazy
są jednosylabowe, akcentowane, co także wpływa na rytmikę wiersza.
Interesującym przykładem wystąpienia muzyczności jest również wiersz
incipitowy Wiewiórko nagła na drodze…, którego tematem jest śmierć zwierzęcia. Podmiot liryczny wyraża smutek, prezentuje również postawę empatyczną
wobec zaistniałej sytuacji:
Wiewiórko nagła na drodze
z rubinem krwi tuż przy pyszczku,
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dlaczego przebiegłam obok,
nie skryłam cię pod liściem?
Śmierć twoja nagle ujrzana
zachwiała całym wszechświatem:
w górze kwitnące magnolie,
ty w dole na asfalcie.
Wiewiórko, z sierścią jak mosiądz,
na pewno byłaś kochana –
twój narzeczony skądś patrzy
na dziwnie zgasłe ciało.
Cóż mam odpowiedzieć słońcu,
co szuka cię wciąż na cedrze?
Jak wytłumaczyć gałęziom,
że już cię tam nie będzie?
Wiewiórko, mała jak wiórek,
gdzie mam się ukryć przed tobą
gdy śmierć swą wleczesz jak chmurę
nad strojną w wiosnę drogą?
(Szymańska 1999: 73).

Wiersz o budowie regularnej, co świadczy o jego muzyczności, składa się
z pięciu strof czterowersowych i zawiera zbliżoną ilość sylab w każdym wersie:
pierwsze trzy wersy są pisane ośmiozgłoskowcem, natomiast ostatnie są siedmiozgłoskowcami. W każdym wersie pojawia się taka sama liczba akcentów (trzy),
co pozwala stwierdzić, że jest to wiersz toniczny, trójzestrojowy. Rymy albo nie
występują, albo są niedokładne, na przykład: cedrze-będzie, wiórek-chmurę,
tobą-drogą. Ponadto w ostatniej strofie można zauważyć nagromadzenie spółgłoski „w”, jak również obecność harmonii głoskowej. W pierwszym wersie
strofy piątej – „wiewiórko, mała jak wiórek” – występuje bowiem podobny
układ samogłosek, co również jest oznaką muzyczności wiersza.
Instrumentacje głoskowe i onomatopeje są w poezji Szymańskiej nadzwyczaj częste. Warto przytoczyć jeszcze dwa fragmenty wierszy, pochodzące
z dwóch różnych tomów:
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Ta kępa mleczu żarząca się kwiatem
pomiędzy murem a płytą chodnika?
Szpak wyprężony na drżącym drucie nad dachem
w terkotach miłosnej arii?
(Szymańska 2000: 20).
Do dziś ta wiosna była wciąż niedoskonała,
chociaż zieleń wybuchła nadzwyczaj bujnie […]
mam za parkanem wiatru braci bociany, braci
gawrony, kawki, kosy, wróble i szpaki,
nad rzeką kląska słowik, w lesie kuka kukułka,
ćwiczy w sopranie wilga, a drozd śpiewak
wznosi do nieba swoje czyste: halo!
(Szymańska 2003: 48-49).

Oba teksty łączy przywołanie różnego gatunku ptaków, które nadzwyczaj
często pojawiają się w utworach autorki Imienia ludzkiego. W pierwszym widać
nagromadzenie głosek dźwięcznych „ż” oraz „d”, które wzmacniają i dynamizują wypowiedź. Drugi wiersz cechuje z kolei instrumentacja głoskowa
w postaci częstego występowania spółgłoski zwarto-wybuchowej „b”, szczególnie widoczna w dwóch pierwszych zacytowanych wersach. W utworze pojawia
się również aliteracja: „braci bociany, braci”, pełniąca funkcję ekspresywną.
Ponadto obecne są onomatopeje: „wybuchła”, „kląskać”, „kuka kukułka”,
„halo!”, co wpływa na odczuwaną dźwięczność fraz.
Wyjątkowym przykładem jest utwór O istocie, w którym poetka podejmuje się analizy warstwy brzmieniowej zdania zaczerpniętego z cyklu Na wysokiej połoninie autorstwa Stanisława Vincenza, poświęconego Huculszczyźnie
(Vincenz 1983: 365):
FŁOJERA GRAŁA PIERWSZA.
Trudno nie usłyszeć w tym zdaniu muzyki. I chociaż autor, Stanisław Vincenz, opisuje w dalszym ciągu swej huculskiej opowieści i sam instrument i tworzone przezeń
dźwięki, zdanie pierwsze gra najpełniej, gra całym sobą.
FŁOJERA gra strukturą fonetyczną i ludową genealogią imienia. Jakże to
brzmi soczyście i śpiewnie: FŁOJERA. Jak modlitwa i przekleństwo zarazem, hymn
pochwalny i wyrok losu. Ileż budzi skojarzeń. Każdy pamięta z dzieciństwa jakąś
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fujarkę i wygrywaną na niej melodię, i zamgloną przestrzeń wypełnianą przez jej
smutne molowe brzmienie. Często nie jest to nawet wspomnienie dzieciństwa, tylko
jeszcze bardziej odległej przeszłości: archetypiczny znak z innego czasu, czasu jaskiń
i pierwszych pasterzy (Szymańska 1987: 121-122).

Instrument, będący przedmiotem opisu, definiowany jest w powieści jako
rodzaj długiego fletu (Vincenz 1983: 544) i pojawia się w niej wielokrotnie.
Z punktu widzenia muzykologii fłojerę można porównać do odmiany pasterskiej fujarki, co podkreśla również Szymańska, traktując przywołany instrument
jako „archetypiczny znak z innego czasu” – między innymi pierwszych pasterzy.
Ponadto dla poetki jest to rekwizyt, który budzi wspomnienia z dzieciństwa,
przypominając zarazem o „smutnym molowym brzmieniu” wygrywanej na
fujarce melodii. Jakub Żmidziński w artykule poświęconym muzyce w Na
wysokiej połoninie podkreślał, że „instrumenty u Vincenza, zgodnie z huculską
tradycją, mają magiczną moc, szczególnie zaś wydobyte są aspekty mistyczne
wydawanych przez nie dźwięków” (Żmidziński 2015: 209). Podobnie przywołany instrument traktuje Szymańska, pisząc, iż „każdy ma w sobie własną
fłojerę, która powtarza melodię istnienia rozpoczętą kiedyś, na początku, przez
wielki kosmiczny flet” (Szymańska 1987: 121-122). Zyskuje ona zatem pewną
tajemniczość, niezwykłość, jak również wymiar metafizyczny, ponieważ zdaniem
poetki „głos fletu jest głosem Boga” (Szymańska 1987: 122).
Przywołane przykłady pokazują, że eufonia w twórczości literackiej
Szymańskiej widoczna jest zarówno w prozie poetyckiej, wierszach wolnych, jak również w wierszach metrycznych niekoniecznie związanych
tematycznie z muzyką. Najczęstszymi środkami, którymi posługuje się
poetka, są instrumentacje głoskowe oraz onomatopeje, rzadziej harmonie
głoskowe. Rymy występują epizodycznie, a jeśli się pojawiają, w większości
są niedokładne. W wierszach metrycznych rytm jest naturalny, natomiast
w utworach zaliczanych do systemu nienumerycznego, odczuwana muzyczność wynika z zastosowania wyliczania, jak również celowego następstwa
obrazów poetyckich.

Tematy i formy muzyczne
Duża część liryków Szymańskiej jest związana tematycznie z muzyką, co
poetka podkreśla nie tylko w tytułach wierszy, ale też w warstwie znaczeniowej

Muzyczne filiacje w poezji Adriany Szymańskiej

utworów. Najczęściej są to nawiązania do kompozycji muzycznych autorstwa Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van
Beethovena, Antoniego Vivaldiego, Fryderyka Chopina, Henryka Mikołaja
Góreckiego. Przywołuje ponadto nazwiska wielkich kompozytorów włoskich
epoki baroku, między innymi Tomasa Albinoniego, Arcangela Corellego,
Giovanniego Legrenzi. W wierszach Szymańskiej znaczące jest również częste
występowanie terminologii muzycznej, form i gatunków muzycznych, jak
również nazw instrumentów oraz innych określeń związanych bezpośrednio
z muzyką.
Osoba mówiąca przeważnie wyraża zachwyt tą dziedziną sztuki. Jej zdaniem muzyka nadaje życiu sens:
Nie myśląc, nie widząc, nie czując, nie mając nadziei,
Słyszysz niespodziewanie, jak raduje się Vivaldi
w koncercie a-moll na dwoje skrzypiec, jak
Jan Sebastian Bach rozskrzydla fugą d-moll organy,
jak Mozart śpiewa swój motet na cztery głosy,
a Henryk Mikołaj Górecki wieści światu
żałobny rapsod. I nagle wiesz, że można zachłysnąć się
muzyką tak głęboko, jak gdyby śmierć nie istniała
naprawdę i tylko te dźwięki nadają rytm twojej woli.
Chcesz żyć? Żyj! Dopóki smyczki tańczą na strunach
skrzypiec, dopóki śpiew przyzywa z nieba anioły
(Szymańska 2013: 30).

Odwołując się do wybranych utworów muzycznych, poetka dokonuje
zarazem ich interpretacji: Vivaldi raduje się „w koncercie a-moll na dwoje
skrzypiec”, co podkreśla charakter przywołanego koncertu, który niesie
ze sobą pozytywne emocje. Z kolei Fuga d-moll autorstwa Bacha metaforycznie „rozskrzydla” organy. Wydaje się to być związane z uczuciami,
jakie jej towarzyszyły w momencie słuchania tej kompozycji – wzniosłości
i majestatu. Podobne wrażenia łączyć można z odniesieniem do motetu
„na cztery głosy” Mozarta, ponieważ motet – popularny zwłaszcza w renesansie – jest rodzajem utworu a cappella o treści religijnej, co wiąże się
także z odczuwanym nastrojem powagi (Kowalska 2001: 61-62). Przywołanie Henryka Mikołaja Góreckiego i jego „żałobnego rapsodu” nawiązuje
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natomiast do III Symfonii „Symfonii Pieśni Żałosnych”9, składających się
z trzech utworów, których motywem przewodnim jest macierzyństwo – szczególnie utrata dziecka. Osoba mówiąca, wymieniając kompozycje w kolejności
od radosnego koncertu Vivaldiego, poprzez majestatyczną Fugę d-moll Bacha,
melancholijny motet Mozarta, aż po poważną III Symfonię Góreckiego, ukazuje cały koloryt muzyki klasycznej, a tym samym wyraża zachwyt pięknem
słyszanych dźwięków.
Szymańska wielokrotnie powołuje się w poezji na określone kompozycje
muzyczne, jednakże są to w większości nawiązania aluzyjne, jednowersowe, które
służą budowaniu obrazów poetyckich i metafor. W wierszu zatytułowanym
Beethoven (Szymańska 2003: 24) odnosi się do kompozycji „brzmiącej potężnie w tonacji c-moll”10 autorstwa Ludwiga van Beethovena. Światowej sławy
muzyk oraz jego dzieła muzyczne, na przykład IV Koncert fortepianowy G-dur
(Szymańska 1995: 98), Trio fortepianowe B-dur (Szymańska 1996: 12) pojawiają
się kilkakrotnie w wierszach poetki. Podobnie subtelne odniesienia znajdują się
w innych lirykach, na przykład w utworze zatytułowanym Uwertura (Szymańska
1995: 107) pojawia się aluzja do Czterech pór roku Antoniego Vivaldiego, z kolei
do Kantat Jana Sebastiana Bacha Szymańska odwołuje się w wierszach Autoportret z wieżami (Szymańska 2007: 16) i Transakcja (Szymańska 2010: 53-54).
Czasami przywołane zostają również luźne nawiązania do Mozarta i jego kompozycji, na przykład do II Koncertu Fletowego D-dur (Szymańska 1995: 95-96;
2001: 41) oraz do Koncertu skrzypcowego (Szymańska 1999: 31).
Interesującymi przykładami tak zwanej muzyczności są również wiersze
Tomaso Albinoni: Adagio g-moll (Szymańska 2000: 72) oraz Henryk Mikołaj
Górecki: Koncert klawesynowy (Szymańska 1999: 30). W obu przypadkach
wydaje się, iż tematyka utworów stanowi swobodną interpretację tytułowych
kompozycji muzycznych.

9

III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych” op. 36 jest uważana za dzieło wyjątkowe w dorobku twórczym Henryka Mikołaja Góreckiego. Cechuje ją przede wszystkim ekspresyjność, wyrażona w minimalistycznej formie przekazu. Język harmoniczny został maksymalnie uproszczony, by zwrócić uwagę słuchacza na wymowny tekst, który odnosi się
do motywu matki cierpiącej po stracie dziecka.

10

Najprawdopodobniej poetka odnosi się do najsłynniejszej kompozycji Ludwiga van Beethovena V Symfonii c-moll op. 67, która należy do najczęściej wykonywanych utworów
muzyki poważnej. V Symfonia rozpoczyna się tak zwanym motywem losu, czyli schematem „trzy krótkie dźwięki i jeden długi”. Motyw ten powraca w utworze wielokrotnie,
dlatego też kompozycja cechuje się żarliwością i dramatyzmem.
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Słynne Adagio g-moll na smyczki i organy o nucie melancholijno-refleksyjnej znajduje swoje potwierdzenie w wymowie pierwszego z wymienionych
liryków. Osoba mówiąca rozważa moment, w którym człowiekowi towarzyszy
poczucie bezsensu, pustki, zmęczenia, jednak ostatnie dwie strofy wiersza niosą
nadzieję i wydają się stanowić komentarz do tytułowej kompozycji muzycznej:
i gdybyś już nawet nie chciał nic,
oprócz tej świętej białej chwili opuszczenia
– bez pociechy, bez nadziei na boleśniejszą ranę –
ta właśnie chwila przypomni ci, że jesteś Tomaszem,
który uwierzył, i który zmartwychwstanie
(Szymańska 2000: 72).

Podobna sytuacja ma miejsce w drugim przywołanym wierszu. Koncert
klawesynowy cechuje się przede wszystkim niezwykłą werwą rytmiczną i jest
traktowany jako jedno z najbardziej efektownych i jednocześnie radosnych
dzieł w dorobku Góreckiego11. Bohaterowi lirycznemu obserwującemu przyrodę ze wszystkich stron, również udziela się pogodny nastrój, który można
porównać do charakteru tytułowego Koncertu:
drzewa już podrygują w tańcu, skoczne dźwięki
poddają trawom ten rytm – stąd do wieczności –
i ziemia, cała ziemia – raptem wstrząśnięta –
przekracza równik niebieski podlatując wyżej
w ramiona słońca, żeby nie stracić z oczu
orła na wysokościach, żeby nie spłoszyć
boskich strun orkiestry, która wciąż gra:
nie wiadomo – gdzie, nie wiadomo – jak,
i nie ma już nikogo we wszechświecie,
komu by dusza w tę otchłań nie rosła
(Szymańska 2000: 30).

11

Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40 jest dziełem wyjątkowym na tle wcześniejszej twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. Koncert trwa jedynie dziewięć minut
i dominuje w nim przede wszystkim ogromna dynamika i szybkie tempo. Sam kompozytor określił swój utwór jako „wybryk”, co znalazło potwierdzenie w późniejszych
opiniach recenzentów.
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W przywołanym fragmencie występuje słownictwo związane bezpośrednio z muzyką: „taniec”, „dźwięki”, „rytm”, „struny orkiestry”. Osoba mówiąca
poddaje się klimatowi dzieła Góreckiego, w związku z czym cały świat zaczyna
wokół niej wirować. Towarzyszy jej radość, jak również podekscytowanie oraz
ożywienie, o czym świadczą piętrzące się metafory. Pojawiające się z kolei
powtórzenia służą oddaniu rytmu, natomiast krótkie wyliczenia sprawiają, że
wypowiedź podmiotu lirycznego odznacza się ekspresją.
W poezji Szymańskiej dostrzec można szczególnie fascynację muzyką
Bacha. Potwierdzeniem wiersz, który zawdzięcza tytuł najbardziej popularnemu
dziełu niemieckiego kompozytora: Aria na strunie G (Szymańska 1999: 43-44).
Poetka zastosowała w nim regularną budowę: utwór składa się z sześciu czterowersowych strof, występuje w nim zbliżona liczba sylab – wszystkie strofy są
pisane dziewięciozgłoskowcem, prócz trzeciej, w której na przemian występuje
dziewięć i osiem sylab. Rytm został oddany poprzez wystąpienie w każdym
wersie takiej samej liczby zestrojów akcentowych (odpowiednio cztery akcenty).
Można zatem stwierdzić, że jest to wiersz toniczny, czterozestrojowy, w którym
występują ponadto rymy niedokładne oraz przerzutnie. Osoba mówiąca kieruje
swój liryczny monolog do każdego czytelnika, chcąc zwrócić uwagę na piękno
obecne w przyrodzie, którego człowiek nie zauważa, bowiem częściej szuka
„cudów ponad ziemią”. Zachwyca się rozkwitłym powojem, obchodzi ją los
zarówno trzmiela, jak i drozda i zależy jej na tym, by adresat, do którego się
zwraca, był także osobą uważną, stąpającą powoli, rozglądającą się wokół siebie
i podziwiającą piękno otaczającego ją świata. W przywołanym wierszu pojawia
się także odniesienie do arii Bacha, która została określona jako „ni to weselna,
ni żałobna”. Poetka dokonuje tym samym subiektywnej interpretacji wzmiankowanej kompozycji muzycznej. Melodia Arii na strunie G z III Suity orkiestrowej
D-dur zachwyca przede wszystkim liryzmem, ponieważ snuje się na tle miarowo
kroczącego basu12. W liryku rytm został oddany poprzez zastosowanie konkretnego metrum wierszowania, natomiast nastrój słynnego dzieła Bacha znalazł
swoje odzwierciedlenie w warstwie znaczeniowej utworu.
Szymańska akcentuje również w twórczości poetyckiej wątki biograficzne
powiązane bezpośrednio z muzyką, na przykład w wierszu Dziewczynka grająca

12

Arię na strunie G z III Suity orkiestrowej D-dur BWV 1068 zalicza się do najczęściej wykonywanych dzieł Jana Sebastiana Bacha. Nazwę, pod którą dziś jest znana, aria zawdzięcza dziwiętnastowiecznej transkrypcji. Utwór utrzymany jest w nastroju pogodnej
kontemplacji, a ponadto wyróżnia go refleksyjność oraz spokój.
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Bacha (Szymańska 2003: 41-42) sięga pamięcią do lat dziecinnych, gdy grała
„dwugłosowe preludia”, a dźwięki wydobywające się ze starego Steinwaya
wzbudzały w niej uczucie wzniosłości. W innym liryku poetka wspomina
mamę, która w dzieciństwie śpiewała jej piosenkę o ułanach (Szymańska 2003:
44). Pełniący funkcję motta fragment pozwala stwierdzić, że był to wiersz
Kornela Makuszyńskiego Przekorna dziewczyna, który później stał się tekstem
znanej piosenki żołnierskiej noszącej tytuł Maki (Makuszyński 1995: 24-25).
Jeden z liryków (Szymańska 2010: 52) poetka dedykuje z kolei wnuczce Klarze, nazywając ją „Muzą Wolfganga Amadeusza Mozarta”, natomiast wiersz
zatytułowany: Chłopiec z pokrywką od garnka (Szymańska 2010: 37) poświęca
bratu, który jest muzykiem.
Część liryków zawiera ponadto terminologię muzyczną, która służy
poetce do budowania sugestywnych określeń, jak również rozbudowanych
metafor. Zastanawia ją: „Czy to ja mówię, czy perliste dźwięki/ allegro moderato ulatują z moich ust i tańczą/ nad twoją głową?” (Szymańska 2010: 98).
Użycie w tym kontekście terminu muzycznego allegro moderato, które oznacza
„umiarkowanie szybko” (Habela 1998: 13), służy oddaniu tempa, w jakim
wypowiada się osoba mówiąca. Podobne zastosowanie terminologii muzycznej
ma miejsce w wierszu Ad interim:
Sikorki
ćwiczą na brzozie swoje salto vivace. Gdzieś
na kamiennej drodze turkocze stare auto. Psy
zdobią poranną symfonię chorałami ujadań.
I tylko stary wałach ciągnie wóz z bańką mleka
adagio molto. Adagio…
(Szymańska 2010: 11).

Wykorzystane terminy służą najczęściej do określenia tempa lub natężenia głosu. Sikorki ćwiczą swoje salto vivace13 (E.L.W. 1923: 44; 55), a więc
bardzo żywo, skocznie, natomiast stary koń ciągnie wóz bardzo powoli (Habela
1998: 118). Zastosowanie wielokropka na końcu wersu oddaje coraz wolniejsze tempo, w jakim porusza się zwierzę.

13

Poetka połączyła ze sobą dwa różne terminy: „salto” w języku włoskim dosłownie oznacza „skok”, natomiast „vivace” traktowane jest jako określenie tempa bardzo żywego.
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Nagromadzenie terminów muzycznych oraz nazw instrumentów można
z kolei zaobserwować w liryku Ofiara:
Mieszka we mnie muzyka.
Tajemna orkiestra wygrywa wciąż symfonie,
których sam Bóg może słucha.
Moderato cantabile szemrzą altówki dłoni,
allegro vivace wtórują waltornie stóp,
adagio maestoso drżą wiolonczele bioder,
largo albo furioso zawodzi
samotny flet serca
(Szymańska 1996: 26).

Pojawiające się w niniejszym wierszu terminy14 pełnią funkcję przykładów, które osoba mówiąca przywołuje, udowadniając tym samym tezę postawioną w pierwszym wersie. Jej dłonie przypominają altówki, które „szemrzą”
śpiewnie w tempie umiarkowanym, stopy są ruchliwymi waltorniami, z kolei
biodra to wiolonczele, którymi porusza powoli i majestatycznie, natomiast
serce jest fletem, bijącym raz powoli, a czasem dziko i gwałtownie. Przywołane
określenia posłużyły poetce do zbudowania wielkiej metafory, za pomocą której oddała poczucie bliskości, jakie łączy ją z muzyką.
Zdarzają się również sytuacje, kiedy tytuł wiersza nawiązuje do terminu
muzycznego, na przykład Ostinato (Szymańska 1996: 20) i znajduje to potwierdzenie w warstwie znaczeniowej utworu. W dosłownym tłumaczeniu termin
ostinato oznacza „wytrwały, uparty”, natomiast w odniesieniu do terminologii
muzycznej definiuje się go jako wyrazisty motyw lub temat powtarzający się
wielokrotnie i rytmicznie (Habela 1998: 134). W utworze zarysowany jest
kontekst biograficzny, dlatego też za osobę mówiącą można uznać poetkę,
która po stracie męża uporczywie próbuje nawiązać z nim kontakt, co spowodowane jest odczuwaną tęsknotą:
Jeśli będę mówić do ciebie co dzień
– uporczywie, wiernie, bez wytchnienia,

14

Znaczenia wszystkich terminów muzycznych są dostępne w Słowniczku muzycznym
Jerzego Habeli (1998: 116; 32; 112; 6; 107; 101; 68).
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kto wie, może mi w końcu odpowiesz: Tak.
Tylko ona. Tylko miłość jest nieśmiertelna
(Szymańska 1996: 20).

Poetka odczuwa pustkę po stracie bliskiej osoby, w związku z czym chce
mówić „uporczywie, wiernie, bez wytchnienia”. We wcześniejszych wersach
poetka wyraża przekonanie, że wspólnie spędzone lata, dnie i noce, godziny,
ciągle gdzieś trwają, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, ale pragnie również wierzyć, że miłość jest nieśmiertelna. Potrzebuje jednak potwierdzenia od osoby,
którą cały czas kocha, pomimo jej odejścia, dlatego też przyjmuje postawę
wytrwałości i uporu, co łączyć można z tytułem liryku.
Interesującym przykładem jest wiersz Scherzo (Szymańska 1999: 29).
Poetka nawiązuje w nim do utworu instrumentalnego, który w założeniu ma
charakter żartobliwy, a ponadto cechuje się nieoczekiwanymi efektami rytmicznymi oraz melodycznymi (Habela 1998: 169-170). Dodać warto, iż termin ten używany jest również w literaturze do określania utworów poetyckich
o charakterze liryczno-żartobliwym i wyrazistej rytmizacji (Kostkiewiczowa
2002: 499-500). Przywołany liryk zbudowany jest z pięciu strof czterowersowych pisanych sześciozgłoskowcem. Układ akcentów nie jest równomierny
(w wersach pojawia się od dwóch do trzech akcentów), występuje akcent stały,
który pada na przedostatnią sylabę wersu, zatem można uznać, że jest to wiersz
sylabiczny. Ponadto w utworze dostrzec można podział na trzy części – podobnie ma to miejsce w kompozycji muzycznej scherzo. Jest to przykład liryki
opisowej, w której osoba mówiąca wyróżnia trzy obrazy poetyckie: pierwszy
z nich skupia się na charakterystyce „sikorki-ślicznotki”, drugi „sikorki-aktorki”, natomiast trzeci „sikorki-lwie serce”. Dzięki instrumentacji głoskowej
w postaci nagromadzenia spółgłoski „r”, wiersz odznacza się dźwięcznością,
a zastosowanie określonego metrum wierszowania wpływa na jego rytmikę.
Zupełnie inny charakter ma liryk Fuga (Szymańska 1993: 37-38), który
zasługuje na uwagę, dlatego że poetka podejmuje w nim próbę transpozycji
tytułowej formy muzycznej. Fuga zaliczana jest do najbardziej kunsztownych struktur muzycznych i cechuje się przede wszystkim polifonicznością,
wielogłosowością (w dosłownym tłumaczeniu oznacza „ucieczkę”). Charakterystyczne jest również występowanie w niej wielu tematów, kontrapunktów
oraz cody (Habela 1998: 67-68). Przywołany wiersz można podzielić na pięć
części – każda ze strof zaczyna się od anaforycznego słowa „taniec”, który staje
się głównym tematem utworu. W każdej części motyw tańca występuje jako
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pewnego rodzaju żywioł – zmienia się jednak adresat liryczny, a w związku
z tym liczba z pojedynczej na mnogą, co jest oznaką polifoniczności. Na samym
początku podmiot liryczny mówi o sobie i łączy taniec z radością życia, bycia
aktywnym. W kolejnej części zwraca się do mężczyzny, traktując temat tańca
jako żywioł, będący rodzajem praktykowanej miłości, zmysłowego obcowania
dwojga kochanków. Następnie osoba mówiąca zmienia adresata swojej wypowiedzi – kieruje słowa do córki, w której również tkwi taniec – żywioł życia,
poznawania świata, poszukiwania jego sensu. Odmienny charakter ma część
kolejna – liczba pojedyncza przechodzi w liczbę mnogą i podmiot liryczny
odnosi ów taniec w kontekście żywiołu do ludzkości, która jest odpowiedzialna
za postęp cywilizacyjny, ale też i za szerzące się zło. Ostatnia część dotyczy
tańca jako żywiołu obecnego we wszechświecie, rządzącego wszystkim, co
otacza człowieka. Pojawiają się ponadto przestrzenie kosmiczne, a także pojęcia graniczące z definicjami ludzkiego postrzegania, zmierzanie do abstrakcji,
nieskończoności – wreszcie do Boga:
Muzyka gwiazd. Niepoliczalne dzwoneczki Mlecznej Drogi.
Furie międzygwiezdne. Supernowe. Kosmiczne dziury.
Ucieczki galaktyk. Wolność rozszczepiającej się bez końca
materii. Atomowa wieczność?
Bóg?
(Szymańska 1993: 37-38).

Wiersz kończy się pytaniem retorycznym: „Jakże nam, chwilowym,
ledworozumnym,/ bronić się przed przemocą Świętego Piękna?” (Szymańska
1993: 38). Pełni ono funkcję komentarza emocjonalnego, służy rozładowaniu
napięcia. Podmiot liryczny podkreśla, iż nad człowiekiem dominują żywioły,
w konfrontacji z którymi nie ma on szans.
W analizowanym liryku można dostrzec oznaki polifoniczności charakterystyczne dla fugi jako kompozycji muzycznej – są one widoczne w warstwie
znaczeniowej utworu. Oprócz płynnego przechodzenia z liczby pojedynczej
w mnogą, wprowadzenia różnych adresatów lirycznych pomimo tego samego
tematu, wielogłosowość uobecnia się także w występowaniu kilku obrazów
poetyckich (zmetaforyzowany taniec jako żywioł budujący w każdej części inny
nastrój). Opozycja zauważalna jest również w warstwie składniowej, w której
rytm jest skontrastowany, co spowodowane jest występowaniem na przemian
zdań długich, pełnych oraz zdań eliptycznych. Interesującym zabiegiem jest
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próba zastosowania przez poetkę układu wertykalnego w świecie przedstawionym utworu. W fudze jako kompozycji muzycznej zmiana tonacji następuje
pionowo. Szymańska, konstruując kolejne obrazy poetyckie, zmierza niejako
„w górę” – począwszy od pierwszej strofy, w której osoba mówiąca odnosi motyw
tańca jako żywiołu do siebie, kolejno pojawia się mężczyzna, kobieta, podmiot
zbiorowy, a w końcu wszechświat, kosmos i Bóg. Przywołane argumenty pozwalają stwierdzić, że wiersz posiada muzyczną kompozycję zamkniętą i stanowi tym
samym aluzję do pozajęzykowego systemu znaków, jakim jest muzyka.
Zebrane w tej części rozdziału wiersze potwierdzają mnogość odniesień do
sfery muzyki. Są w nich przywoływane nazwiska słynnych kompozytorów, pojawiają się również odwołania do kompozycji muzycznych, które poetka subiektywnie interpretuje. Niejednokrotnie stają się one dla niej inspiracją i punktem
wyjścia do rozważań o charakterze refleksyjnym. Część liryków poświęconych
muzyce odnosi się do biografii poetki, co ma związek z jej wykształceniem
muzycznym, jak również z dorastaniem w rodzinie, w której muzyka odgrywała znaczącą rolę. Z kolei przywoływane wielokrotnie terminy muzyczne oraz
podejmowane próby transpozycji niektórych struktur muzycznych są dowodem
posiadanej wiedzy, a także wrażliwego ucha, czułego na dźwięki muzyki.

Podsumowanie
Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz pozwalają na stwierdzenie, że
muzyka w twórczości poetyckiej Szymańskiej zajmuje ważne miejsce, a także
jest wymowną i wierną „wspólniczką” jej poetyckich dokonań. W autobiograficznej książce Ta inna ja wspomniała, że została poetką dlatego, że nie mogła
zostać praktykującym muzykiem (Szymańska 2008: 162). W kontekście
niniejszych rozważań słowa te są istotne, ponieważ tłumaczyłyby wielość i różnorodność odniesień do sfery muzyki. Dbanie o eufonię utworów lirycznych,
a w związku z tym częste stosowanie między innymi instrumentacji głoskowej,
wyrazów dźwiękonaśladowczych sprawia, że można w kontekście poezji Szymańskiej mówić o „zbliżeniu niektórych czynników wymowności lirycznej do
muzycznych sposobów organizacji wypowiedzi” (Zgorzelski 2002: 99). Z kolei
duża frekwencja terminologii muzycznej, nazw instrumentów, tytułów kompozycji i struktur muzycznych służy przede wszystkim budowaniu metafor.
Muzyka staje się tematem, motywem przewodnim wielu liryków, wpływając
zarazem na ich refleksyjność oraz nastrojowość.
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Wprowadzenie
Polsko-izraelska poetka Krystyna Carmi urodziła się w 1932 roku w Obertynie na terenie Pokucia, miasteczku położonym na pograniczu dawnej ziemi
lwowskiej i halickiej, w odległości około dwudziestu kilometrów na północ
od Kołomyi oraz Gwoźdźca. W Obertynie w 1780 roku narodził się również
Stanisław hrabia Skarbek, polski przedsiębiorca i filantrop oraz założyciel
i pierwszy dyrektor teatru polskiego we Lwowie. W Gwoźdźcu natomiast
aż do okupacji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej znajdowała się
unikatowa drewniana synagoga z połowy siedemnastego wieku, której wielobarwne sklepienie oraz bima zostały zrekonstruowane na potrzeby warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wszystkie wymienione
miejscowości wchodziły w skład Rzeczpospolitej Polskiej i do 1939 roku
były administracyjną częścią województwa stanisławowskiego. Ze względu na
miejsce urodzenia Krystynę Carmi zaliczyć można w poczet intelektualistów
polskich pochodzenia żydowskiego, których życiowe i zawodowe wybory
były nierozerwalnie złączone z kulturą Rzeczpospolitej. Do grupy wybitnych
przedstawicieli Żydów polskich z terenów byłej Galicji należy między innymi
historyk Emanuel Ringelblum, który urodził się w 1900 roku w miasteczku
Buczacz, położonym obecnie na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim. W centrum jego zainteresowań naukowych znajdowała się historia Żydów polskich
oraz złożonych relacji polsko-żydowskich, czego dowodzą publikacje Żydzi
w Warszawie od czasów najdawniejszych do ich wygnania w 1527 (1932) oraz
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Żydzi w Powstaniu Kościuszkowskim (1938). Ringelblum przeszedł do historii
przede wszystkim jako społecznik i organizator Podziemnego Archiwum Getta
Warszawskiego, które pod kryptonimem Oneg Szabat od 1940 roku dokumentowało życie codzienne, walkę o przetrwanie oraz eksterminację Żydów
polskich w czasie okupacji niemieckiej (Kassow 2010: 602).
Po wojnie, w czasie której cała rodzina Krystyny Carmi padła ofiarą
Zagłady, poetka uczęszczała do szkoły podstawowej w Brzesku, a następnie do
liceum ogólnokształcącego w Jordanowie, gdzie w 1951 roku zdała egzamin
maturalny. Po uzyskaniu wykształcenia średniego, pracowała najpierw jako
nauczycielka w szkole podstawowej w Krzeczowie – uczęszczając równocześnie na kursy pedagogiczne w Zakopanem – a następnie jako wychowawczyni
w świetlicach Caritasu w Krakowie. Pomimo że od 1958 roku mieszka w Izraelu, do dziś pisze i publikuje w języku ojczystym, a jej teksty tłumaczone są na
ukraiński oraz angielski. Ponadto wraz z mężem była współinicjatorką założenia
polskiej biblioteki w klasztorze Ojców Franciszkanów w Jaffie, którą w latach
1997-2016 społecznie prowadziła. W bibliotece udało jej się zgromadzić około
czterech tysięcy woluminów, z których zdecydowana większość pochodzi od
prywatnych darczyńców, głównie Żydów polskich, którzy zmuszeni byli opuścić ojczyznę w epoce gomułkowskiej.
Celem autorki niniejszego rozdziału jest analiza i interpretacja wybranych
utworów lirycznych polsko-izraelskiej autorki, zebranych w tomie poezji Na
ścieżkach życia (2013). Korpus literacki uzupełniają dodatkowo dwa teksty ze
zbioru A oto moje credo… (2013). Tło interpretacyjne analizy stanowią, obok
autobiografii poetki Przedziwne drogi opatrzności w moim życiu (2015), również
kanon dwudziestowiecznej literatury polskiej oraz teoria działań symbolicznych amerykańskiego badacza Kennetha Burka (1897-1993), której głównym
rysom poświęcona jest kolejna część rozdziału.

Teoria działań symbolicznych
Amerykański teoretyk literatury, Kenneth Burke, przeszedł do kulturowej
historii Stanów Zjednoczonych między innymi jako nauczyciel i mentor Susan
Sontag, która pod koniec lat czterdziestych dwudziestego wieku studiowała na
Uniwersytecie Chicagowskim filozofię, historię religii oraz literaturę. W jednym
z wywiadów autorka wspomina po latach: „To właśnie od Burke’a nauczyłam
się czytać” (Sontag 2017: 220). W czasie swojej długiej kariery akademickiej
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Burke opublikował kilka większych prac poświęconych korelacjom między
retoryką i literaturą. Jego pierwsza monografia ukazała się drukiem w roku
1931, a w lipcu 1939 roku (George & Selzer 2007: 201) światło dzienne
ujrzał esej zatytułowany Retoryka Mein Kampf, w którym autor jasno dawał
amerykańskiej opinii publicznej do zrozumienia, że „należy poznać ideologię,
którą się zwalcza” (Niziołek 2019: 10). Ewa Rajewska słusznie zauważa, że
„[c]zytany współcześnie, Burke okazuje się autorem odważnych tez dotyczących tego, co dziś stanowi samo centrum zainteresowań teorii literatury: kwestii tożsamości, problematyki języka i władzy” (Rajewska 2014: 129).
Teoretyczna osnowa artykułu opiera się na monografii Burke’a The
Philosophy of Literary Form (1941). W najbardziej znanym dziele amerykański badacz proponuje zmodyfikować tradycyjne pojęcie retoryki i spojrzeć na
literaturę oraz metaliteraturę jako na sferę działań symbolicznych. Rajewska
tłumaczy, co dokładnie należy pod niniejszym określeniem rozumieć:
Symboliczność działania literackiego ma według Burke’a trzy aspekty: językowy,
reprezentatywny i oczyszczająco-odkupiający. Językowy, ponieważ tekst poetycki
jest aktem werbalnym; reprezentatywny, gdyż w akcie tym dokonujący go podmiot
w sposób świadomy lub nie się odsłania (utwór stanowi „odtańczenie” jego postawy,
przede wszystkim zaś – jego wyobraźni twórczej); oczyszczająco-odkupiający, ponieważ poezja jest kompensacyjnym, pozwalającym zrzucić brzemię przyrodzonej winy
rytuałem tak dla poety, jak i – poprzez jego pośrednictwo – dla czytelników jego
dzieła. Tak oto poezja staje się zarówno symboliczną biografią poety, jak i „ekwipunkiem potrzebnym do życia”, cenną wskazówką dla czytelników, nieocenioną pomocą
w ich własnym „dramacie poszukującego ja” (Rajewska 2014: 133-134).

W rozdziale zatytułowanym Poziomy działania symbolicznego Burke rozróżnia trzy płaszczyzny utworu literackiego: poziom somatyczny (biologiczny),
poziom osobisty (intymny, familiarny) oraz poziom abstrakcyjny (Burke
2014: 36-37). Poziom somatyczny obejmuje zdaniem badacza następujące
akty symboliczne: spanie, jedzenie, wydalanie, poruszanie się, chwytanie oraz
tak zwaną metaforykę sensoryczną. Powyższą enumerację należałoby uzupełnić
również o akty płciowe, akty rodzenia oraz choroby. Ponadto Burke podkreśla,
że „tworzenie poezji jest poecie przyrodzone jak funkcja fizjologiczna” (2014:
81). Do drugiego poziomu zaliczają się natomiast „[r]elacje z ojcem, matką,
lekarzem, piastunką, przyjaciółmi” oraz innymi przedstawicielami „drzewa
genealogicznego” (Burke 2014: 37). Również „władza państwowa” znajduje
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swoje zastosowanie w ramach poziomu osobistego (Burke 2014: 37). Poziom
abstrakcyjny jest natomiast „deklaracją »stanowiska« autora” (Burke 2014: 37)
i pozwala artyście odegrać rolę w działaniu poetyckim, a w ten sposób przyłączyć się do danej grupy lub szkoły. Wymienione poziomy działania symbolicznego mają za zadanie uzupełnić analizę literacką utworów Krystyny Carmi.

Ojczyzna i polszczyzna
W centrum podrozdziału znajdują się utwory Wyznanie i Czarodziejka. Rozważania na temat stosunku Krystyny Carmi do ojczyzny oraz języka polskiego
należy rozpocząć od podkreślenia faktu, że pomimo ponad sześciu dekad,
które minęły od czasu jej emigracji do Izraela, autorka nadal pisze i publikuje
w języku ojczystym. Wiersz Wyznanie, otwierający zbiór poezji Na ścieżkach
życia, powstał w sierpniu 1995 roku w czasie podróży z Gdyni do Rabki.
Podmiot liryczny werbalizuje w nim swoją miłość i tęsknotę za ukochanym
krajem, usytuowanym między Tatrami i Bałtykiem. Położenie geopolityczne
nabiera w utworze charakteru symbolicznego, ponieważ ojczyzna materializuje
się w polskiej naturze i polskich krajobrazach: ziemi, górach, morzu, lasach,
łąkach i polach. A ponieważ krajobrazy te nie są bezludne, tęsknota za krajem
oznacza równocześnie tęsknotę za rodakami:
Ojczyzna ma Droga i Umiłowana,
Taka sercu bliska, tak dobrze mi znana
Ja kocham – Twe lasy i pola złociste,
Twe łąki zielone i niebo Twe czyste…
I krocie tych kwiatów obok znanej chaty –
I świerki srebrzyste, wierzby rosochate,
I smukłe topole i dęby sędziwe,
Przydrożne kapliczki Twoje urodziwe,
Od morza do Tatr przemierzam Twe drogi –
Orzeźwia mnie wiatr i witają progi,
Szemrzące strumyki kołysanki kwilą,
Tak się Tobą cieszę, każdą z Tobą chwilą…
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Pragnę Ciebie wchłonąć,
Twym pięknem się sycić,
W sercu Cię zachować,
W pamięci uchwycić
Bym kiedy odejdę stąd do – innej ziemi
Mogła się ukoić wspomnieniami tymi.
By ten łańcuch wspomnień
Drogocenny – złoty, był mi pocieszeniem –
Bo – umrę z tęsknoty… (Carmi 2017: 8).

W kontekście rozważań nad stosunkiem poetki do polszczyzny należy
zwrócić uwagę na okres licealny, który Carmi spędziła po wojnie w liceum
ogólnokształcącym w Jordanowie. W autobiografii podkreśla: „Pomimo różnych presji politycznych, które odczuwało się w naszym Liceum, nigdy nie
ustawało patriotyczne wychowanie młodzieży” (Carmi 2015). Autorka wspomina ze szczególną sympatią zajęcia z języka polskiego u pana Ludwika Bałdy,
o którym pisze:
Nauczył mnie zamiłowania do piękna, do poezji, nauczył kochać mowę polską,
wskazując na jej dźwięk i barwy. W roku 1966 napisałam list do prof. Bałdy. Uczył
on wówczas w Nowej Hucie. Mój list bardzo go ucieszył. W odpowiedzi pisał mi, że
pracował na wielu posadach, ale najmilej wspomina „malutkie gimnazjum” w Jordanowie, gdzie „młodzież była pilna i miła” (Carmi 2015).

Licealnemu poloniście Carmi zadedykowała jeden ze swoich najpiękniejszych utworów, zatytułowany Czarodziejka, w którym podmiot liryczny
odnosi się do magicznych atrybutów języka polskiego. Utwór został opublikowany zarówno w zbiorze poezji Na ścieżkach życia, jak i w autobiografii
autorki. Wiersz ten wykazuje podobieństwa z utworem innej polskiej poetki
pochodzenia żydowskiego, Zuzanny Ginczanki. Obie kobiety łączy również
pokrewna biografia: pochodzenie z wielokulturowych Kresów Wschodnich,
zamieszkałych przez etnicznych Polaków, Żydów i Ukraińców, wychowanie
w zasymilowanym środowisku, edukacja w polskich szkołach oraz wykształcenie pedagogiczne. Urodzona w 1917 roku w Kijowie Ginczanka wychowała się
w domu swoich dziadków w Równem Wołyńskim, gdzie „mówiło się wyłącznie po rosyjsku” (Kiec 2019: 11); ponieważ jednak „wstępem do wielkiego
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świata były polski język i polska kultura” (Kiec 2019: 11), autorka „dokonała
wyboru: polskiego słowa, polskiej poezji i – polskiego Gimnazjum Państwowego
im. Tadeusza Kościuszki, którego dyrektorem był Jerzy Korczak-Ostrowski, mąż
pisarki Ewy Szelburg” (Kiec 2019: 11). Na uwagę zasługuje również fakt, że obie
poetki zaczęły pisać w tym samym wieku, czyli mając czternaście lat. Starsza
o piętnaście lat Ginczanka debiutowała literacko w gimnazjalnym miesięczniku „Echa Szkolne” w roku 1931, czyli krótko przed narodzinami Krystyny
Carmi, która pierwszy wiersz, zatytułowany Pomyślcie dzieci, napisała w sierpniu
1946 roku, w czasie wakacji po szóstej klasie szkoły podstawowej. Podczas gdy
nastoletnia Ginczanka w utworze Na jutro mamy wiele lekcji… kreśli obraz życia
codziennego rówieńskich licealistów, którzy w szkolnej czytelni przygotowują się
do zajęć i klasówek z łaciny, języka niemieckiego, historii i algebry (Ginczanka
2019: 33), Carmi skupia się w Czarodziejce wyłącznie na języku polskim i jego
nadprzyrodzonych właściwościach. Jeżeli dla Ginczanki edukacja w polskim
gimnazjum w roku 1932, czyli w momencie publikacji jej utworu, była elementem codziennej rzeczywistości Rzeczpospolitej Polskiej, to dla Carmi – piszącej
swój utwór już po wojnie i związanym z nią doświadczeniem Zagłady, a także
po emigracji do Izraela – język polski staje się jednym z niewielu elementów
łączących ją z utraconą ojczyzną i domem rodzinnym, w którym mówiło się
głównie po polsku. W wierszu Czarodziejka, który jest rozbudowaną apostrofą
skierowaną do mowy ojczystej, podmiot liryczny za pomocą synestezji wychwala
przymioty języka polskiego: „złoto-kłosa mowo”, „srebrna nitko Muzy”, „jak
grot gorąca”, „wszystkie Twe dźwięki i wonne wyrazy” (Carmi 2017: 10). Utwór
jest wyrazem tęsknoty poetki za polszczyzną i równocześnie obietnicą jej pielęgnowania. W kontekście teorii działań symbolicznych Burke’a Czarodziejka
uwzględnia wszystkie trzy aspekty symboliczności działania literackiego, to znaczy aspekt językowy, reprezentatywny i oczyszczająco-odkupiający. Akt werbalny
autorki – zarówno na płaszczyźnie poetyckiej, jak i metapoetyckiej – reprezentuje jej przywiązanie do języka ojczystego i stanowi zarazem kompensację oraz
kondensację polszczyzny w formie utworu lirycznego.

Natura
Niniejsza część artykułu nawiązuje do utworów Modlitwa drzew, „Indiańskie
lato” – czyli Złota jesień oraz Homo sapiens „cud” Natury. Modlitwa drzew
(Carmi 2017: 13) skupia się na opisie jednego nagiego dębu, który zimową
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porą, w czasie mrozu i śnieżycy, marzy o nadejściu wiosny. „Indiańskie lato” –
czyli Złota jesień (Carmi 2017: 14) jest natomiast opisem wielu drzew, które
jesienią zrzucają złote liście i przykrywają ziemię kobiercem z obumarłej natury.
Oba utwory powstały w 1983 roku w Nowym Jorku i pomimo że bezpośrednim impulsem do ich napisania była nie polska, ale północnoamerykańska
przyroda, ich centralnym elementem jest motyw vanitas, łączący w sobie
piękno i przemijalność ludzkiego życia. Podczas gdy wiersze Modlitwa drzew
i „Indiańskie lato” odnoszą się do upływu czasu na podstawie cykliczności pór
roku, w utworze Homo sapiens „cud” Natury (Carmi 2017: 23) poetka rozlicza
się z epoką antropocenu, a piękno przyrody zestawia z niszczącą ingerencją
człowieka. Człowiek nie jest tu jednak przedstawiony jako przeciwieństwo
natury, ale jako jeden z jej elementów, który swoją nieprzemyślaną działalnością
obraca się przeciwko przyrodzie, a co za tym idzie – przeciwko samemu sobie:
Tylko człowiek
Wciąż dodaje,
Wciąż mu czegoś nie dostaje
Gna wciąż za czymś –
Za czymś śledzi –
Gałąź rżnie (na której siedzi)
Wodę brudzi, ziemię truje –
Betonowy świat buduje…
Znikną trele, koncertiny
Homo „sapiens” z twojej winy… (Carmi 2017: 23).

Relacje
Poniższa część rozdziału poświęcona jest utworom Makama o przyjaźni, List
do Danusi oraz Jazda (pocieszenie dla młodej gospodyni), które koncentrują
się na złożoności relacji międzyludzkich. Według terminologii arabistycznej
„makama” oznacza gatunek literacki o zabarwieniu obyczajowym lub satyrycznym (Sjp.pwn.pl 2021). Nawiązując do obyczajowego potencjału makamy,
Carmi stara się zdefiniować przyjaźń, nazywając ją „radością świata” (Carmi
2017: 19), której istota polega na dzieleniu się wszystkim we dwoje. Makamę
o przyjaźni z roku 1997 można odczytać jako kontynuację Listu do Danusi
z roku 1950 (Carmi 2017: 25), w którym podmiot liryczny zwraca się do
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swojej licealnej przyjaciółki i stara się być jej wsparciem w czasie spowodowanej chorobą nieobecności na lekcji. Utwór stylizowany jest na krótki gryps,
pisany przez niesforną uczennicę podczas zajęć szkolnych w tajemnicy przed
nauczycielem i dzięki temu zyskuje silne zabarwienie satyryczne. W kolejnym
utworze, zatytułowanym Jazda (pocieszenie dla młodej gospodyni) (Carmi
2017: 28), podmiot liryczny opisuje codzienne zmagania i małe radości młodej żony i matki, podróżującej przez świat w wózku o nazwie Życie. Pomimo
kamienistej drogi i wielu niedogodności związanych z wychowaniem małych
dzieci oraz codziennymi obowiązkami, młoda gospodyni nie traci pogody
ducha i stara się cieszyć każdym dniem swojej pełnej wrażeń podróży.

Shoah
W centrum przedostatniej części rozdziału znajdują się utwory Słoneczniki,
Molasa – cukierki getta, Platforma, Jak mysz, Dwie wiosny roku 1943 oraz
Czarny las Kamionki, poświęcone najbardziej tragicznym i bolesnym doświadczeniom z życia autorki, której rodzina padła ofiarą segregacji rasowej oraz
przeprowadzonej przez okupantów Zagłady. Po agresji Rzeszy Niemieckiej
na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w czerwcu 1941 roku
Obertyn znalazł się pod administracją niemieckich i ukraińskich hitlerowców.
Żydowski świadek Shoah i ocalały z Holokaustu przyjaciel ojca poetki, doktor
Markus Willbach, opisuje zaistniałą sytuację polityczną w następujący sposób:
Tuż przed ewakuacją pierwszy sekretarz partii Dymidow (Rosjanin), bardzo zacny
człowiek, zwołał wielki wiec w centrum miasteczka i wezwał wszystkich Żydów
do ewakuowania się wraz z nimi w głąb Rosji, bez względu na wiek i płeć. […]
Ostrzegał Żydów, by nie zostali w miasteczku, przedstawiając im otwarcie położenie Żydów u Hitlera i ostrzegał, że w razie pozostania czeka ich tylko zagłada
(Willbach 1960: 108).

Niewielu z mieszkańców Obertyna pochodzenia żydowskiego zastosowało
się do powyższych zaleceń sekretarza Dymidowa, który zresztą sam nie przeżył
wojny. Zdecydowana większość Żydów, w tym rodzina Krystyny Carmi, pozostała w Obertynie, co miało dla nich tragiczne w skutku konsekwencje: 14.
kwietnia 1942 roku autorka została wraz z rodzicami i dziadkami deportowana
do getta w Kołomyi. Po opuszczeniu dzielnicy zamkniętej, przez długi czas
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ukrywała się – najpierw z członkami najbliższej rodziny, a po ich śmierci już
samodzielnie – w okolicach rodzinnego miasteczka, gdzie zdana była przede
wszystkim na siebie oraz na doraźną pomoc okolicznych mieszkańców (między innymi rodziny Gawlińskich oraz małżeństwa Stangretów, którzy w czasie
wojny z narażeniem życia pomagali ludności żydowskiej). W utworach skoncentrowanych wokół doświadczenia Shoah szczególnego znaczenia nabierają
dwie płaszczyzny działań symbolicznych, a mianowicie sfera somatyczna
(biologiczna) oraz sfera prywatna (rodzinna). Symptomatyczny dla tej grupy
tekstów jest fakt, że poetka napisała je najpierw po hebrajsku, a dopiero później dokonała tłumaczenia na język polski. Na potrzeby niniejszego rozdziału
wybrane zostały utwory, w których Carmi stara się zwerbalizować doświadczenie Holokaustu oraz unicestwienie całej swojej rodziny.
Centralnym motywem wiersza Molasa – cukierki getta (Carmi 2017:
42-43) z roku 1980 jest głód, jakiego Krystyna Carmi (wówczas jeszcze jako
Sonia Sorger) doświadczyła w kołomyjskim getcie, do którego obertyńscy
Żydzi zostali w brutalny sposób deportowani wiosną 1942 roku pod eskortą
uzbrojonych w karabiny maszynowe i gumowe pałki policjantów. Postacią
centralną jest w utworze smutny i wynędzniały sprzedawca słodyczy, którego
jedynym majątkiem są zdobyte z przemytu cukierki, gorzkie w smaku i czarne
niczym węgiel. Główną cechę kołomyjskich pralinek, jaką jest – wbrew pierwotnemu przeznaczeniu – ich niejadalność, uwydatnia tytuł utworu. Zamiast
melasy, czyli gęstego i ciemnego syropu, powstałego w wyniku produkcji cukru
spożywczego, autorka odwołuje się do molasy, czyli geologicznego określenia
skał osadowych powstałych w wyniku orgogenezy. Ponieważ tytułowe cukierki
nie nadają się do konsumpcji i nie są w stanie utrzymać przy życiu ani opuchniętych z głodu klientów, ani wyczerpanego sprzedawcy, stają się w efekcie
symbolem beznadziei i powolnego, bolesnego umierania śmiercią głodową,
która przypadła w udziale również babci autorki.
Pobyt w kołomyjskim getcie znajduje swoje literackie odzwierciedlenie
także w wierszu Platforma (Carmi 2017: 44-45), w którym poetka zmaga się
z traumatycznymi wspomnieniami z tamtego okresu. Utwór został napisany
po hebrajsku w roku 1970, a na język polski przetłumaczono go w roku 1995.
W autobiografii Carmi wspomina:
Raz widziałam całą „górę” umarłych ludzi rzuconych na platformę, co leżeli na
plecach, mieli otwarte oczy i usta, z boków platformy wisiały ręce, nogi, długie
warkocze. To był widok przerażający, którego nigdy nie mogę zapomnieć. Miałam
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wtedy 10 lat. Platformę, na której leżała przykryta częściowo jakimś brezentem góra
ludzkich ciał, ciągnęła para koni. Wisiały ręce, zwisały głowy ludzi ułożonych na
plecy. Otwarte usta i oczy tych ludzkich trupów prześladują mnie całe życie (bardzo
często we śnie, w gorączce czy nawet kiedy byłam w ciąży) – stale widzę te otwarte
usta i oczy. Widzę je patrzące na mnie ze ściany, z sufitu. […] Niechże te wiersze
będą uświęceniem pamięci tych nieszczęśników – niewinnie umęczonych ludzi różnego wieku i różnej płci z kołomyjskiego getta (Carmi 2015).

W utworze Jak mysz (Carmi 2017: 46-47), napisanym w roku 1980
(w hebrajskim oryginale Kmo Chulda), autorka opisuje własne przeżycia, kiedy
jako jedenastoletnia dziewczynka ukrywała się w pobliżu lasu w Żukowie
w czasie, kiedy cała okolica na skutek akcji Reinhardt była już praktycznie
„wolna od Żydów” (judenfrei). Wiersz ten stał się po latach tematem filmu
Dobrzy ludzie pośrodku drogi, nakręconego w ramach programu Holocaust
z innego punktu widzenia przez studentów izraelskiego Uniwersytetu BarIlan. Utwór jest poetyckim zapisem autentycznej próby wybudowania sobie
„domu”, którego ściany tworzą kłosy żyta, podłogą jest piaszczysta gleba,
a dachem pochmurne za dnia i rozgwieżdżone nocą niebo. W domu ze zboża
nie wolno płakać ani kaszleć, aby nie sprowokować czyhającego ze wszystkich
stron niebezpieczeństwa; wolno natomiast oddychać, marzyć i modlić się do
Boga o ocalenie.
Kolejny utwór, zatytułowany Dwie wiosny roku 1943 (Carmi 2017:
48-49), opisuje doświadczenia jedenastoletniej dziewczynki, która jako jedyna
ocalała ze swojej rodziny ukrywa się w stajni we wsi Żuków, położonej obecnie na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim. Wiersz jest skargą podmiotu
lirycznego, który wraz z nadejściem wiosny nie może cieszyć się powracającą
do życia przyrodą, ponieważ zagrażałoby to jego własnemu życiu. Musi więc
pozostać w ukryciu i jedynie z perspektywy sekretnego obserwatora przez
szpary w deskach stajni podgląda bawiące się na podwórzu inne dzieci. Stylizowaną rozmowę między podmiotem lirycznym a Panem Bogiem kończą
słowa Stwórcy, przypominającego ukrywającej się dziewczynce o konieczności
zachowania spokoju i cierpliwości.
Dyptyk zatytułowany Krzyk, na który składają się części Czarny las
Kamionki. Cz. I Świadectwo, Epilog oraz Czarny las Kamionki. Cz. II Przekleństwo (Carmi 2017: 50-52) powstał w lutym 1979 roku i dotyczy najbardziej bolesnych doświadczeń osobistych z życia poetki. Jest to również ostatni
wiersz opublikowany w tomie Na ścieżkach życia. Utwór zadedykowany został
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siostrom autorki, Doni i Ezi, oraz jej wujowi Herszkowi, którzy na oczach
świadków padli ofiarą Zagłady w 1943 roku. Donia i Ezia miały wówczas 21
i 18 lat i wraz z wujem ukrywały się u Ukrainki, która ich zadenuncjowała. Cała
trójka została wywieziona do lasu przy wsi Kamionka Wielka, gdzie Herszko
zmuszono do wykopania własnej mogiły. Mężczyznę rozstrzelano na oczach
jego siostrzenic, które na czterdziestostopniowym mrozie musiały rozebrać się
do naga, aby następnie również paść ofiarą okrutnego morderstwa. Młodsza
z dziewcząt zginęła od kuli na miejscu, podczas gdy jej starszą siostrę zakopano
w zbiorowej mogile żywcem. Motywem pojawiającym się w obu częściach
dyptyku oraz Epilogu są słowa „ja żywa” oraz „ja żyję” (Carmi 2017: 50-52),
wykrzyczane przez starszą siostrę poetki niedługo przed śmiercią. W kontekście współczesnych badań nad pamięcią o Holokauście las Kamionka z utworu
Krzyk określić można jako krajobraz skażony (kontaminierte Landschaft).
Termin ten, ukuty przez austriackiego pisarza i tłumacza literatury polskiej,
Martina Pollacka (2019: 6-7), oznacza przede wszystkim środkowoeuropejskie krajobrazy, które na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie pięknych,
a nawet idyllicznych, ale w rzeczywistości skrywają mroczne tajemnice i są
obciążone piętnem przygnębiającej historii. Skażone krajobrazy to miejsca
zbrodni, czystek etnicznych i masowych egzekucji i choć groby tragicznie
zmarłych z biegiem czasu zarastają trawą, krzewami i drzewami, to z pozoru
niewinna, przyroda nie jest w stanie zatrzeć śladów ludobójstwa i terroru.
Według Pollacka krajobraz skażony nieustannie wskazuje na swoją przeszłość,
a ponadto jest nierozerwalną częścią naszej teraźniejszości oraz przyszłości.
W dyptyku polsko-izraelskiej poetki las Kamionka na zawsze już pozostanie
niemym świadkiem ludobójstwa:
Czernią się kontury przeklętego lasu
Lasu, gdzie zabito moje siostry dwie…
Wiele lat minęło od tamtego czasu
Lecz żywe wspomnienie szarpie serce, rwie…
I będzie przeklęty kamionki czarny las –
Za to, że milczeniem ową zbrodnię kryje!
Nigdy tam wiosenny nie nadejdzie czas
Ptak nie zaszczebiocze – tylko wiatr zawyje (Carmi 2017: 52).
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Prominentne miejsce wśród wierszy poświęconych zagadnieniu Zagłady
zajmuje utwór Słoneczniki. Tekst powstał w maju 1970 roku i został zadedykowany mamie poetki, Oldze Sorger, która wraz ze swym mężem Eliaszem
została rozstrzelana na cmentarzu żydowskim w rodzinnym Obertynie piątego
kwietnia 1943 roku. Słoneczniki są jednym z najbardziej osobistych utworów
Krystyny Carmi, w którym autorka powraca do swojego pierwotnego imienia – Sonia:
Nazywałaś mnie „soniaczko”;
Co po polsku „słonko” – znaczy,
Tak się słońce wokół śmieje,
Ale ja – po Tobie płaczę (Carmi 2017: 40).

W utworze słoneczniki są elementem przyrody, który – niczym medium –
pozwala podmiotowi lirycznemu nawiązać kontakt ze zmarłą matką. Ponadto
kwiaty funkcjonują również jako znak w ujęciu strukturalistycznym: jako
obraz akustyczny (signifiant) słonecznik oznacza zarówno Sonię, jak i jej zmarłą
mamę (signifié).

Wiara
Ocalała z Holokaustu Sonia Sorger przyjęła drugiego września 1944 roku
sakrament chrztu świętego, dzięki czemu stała się członkiem Kościoła rzymskokatolickiego (Carmi 2015). Na chrzcie otrzymała imiona Maria Krystyna
Zofia, co odcisnęło piętno nie tylko na jej późniejszym życiu, ale również twórczości poetyckiej, w której pojawiają się między innymi wątki maryjne o charakterze dziękczynnym. Jeden z jej najwcześniejszych utworów poświęconych
zagadnieniu wiary powstał w 1951 roku w miejscowości Krzeczów, położonej
w województwie małopolskim w powiecie myślenickim. W Krzeczowie znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha z przełomu
szesnastego i siedemnastego wieku, który został uwieczniony w wierszu Rekolekcje (Carmi 2013: 16). Punktem centralnym tekstu są misje, które odbywały się tam raz na kilka lat i z tego względu zyskały charakter wydarzenia
podniosłego i uroczystego. Innym przykładem wirtuozerii językowej, z jaką
poetka snuje rozważania na temat ludzkiej duchowości, jest utwór Grzech błogosławiony (Czyli opowieść o dumnym kelnerze) (Carmi 2013: 17-18). Wiersz
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ten stanowi apoteozę pokory, która wraz z cnotami kardynalnymi (roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem i męstwem) jest jednym z filarów
myśli chrześcijańskiej (Lurker 1991: 772-773). Carmi nawiązuje w wierszu do
pojęcia pokory w interpretacji niemieckiego filozofa Maxa Schelera, według
którego humilitas jest najbardziej kruchą, skrytą i jednocześnie najpiękniejszą
ze wszystkich znanych chrześcijaństwu cnót. Zgodnie z fenomenologiczną
wykładnią Schelera pokora reprezentuje wewnętrzną zdolność człowieka nieustannie mierzyć się ze światem, z jego dobrem i złem, pięknem i brzydotą
oraz życiem i śmiercią (Scheler 1950: 17-18). Owo zmaganie się ze światem,
z ludzką ułomnością i niedoskonałością oraz własną pychą stanowi główne
przesłanie ostatniego utworu ze zbioru A oto moje credo…

Podsumowanie
W odniesieniu do poziomów działania symbolicznego według Kennetha Burke’a, w utworach Krystyny Carmi można zidentyfikować wszystkie trzy płaszczyzny utworu literackiego: poziom somatyczny (biologiczny), poziom osobisty
(intymny, familiarny) oraz poziom abstrakcyjny. Na poziomie somatycznym
autorka zmaga się z doświadczeniem głodu, bólu, strachu i wycieńczenia ludzkiego organizmu. Poziom intymny skupia się z jednej strony na utracie członków najbliższej rodziny, a z drugiej strony na pielęgnacji przyjaźni i przeżyciach
towarzyszących założeniu własnej rodziny. Na płaszczyźnie abstrakcyjnej Carmi
ostatecznie przypieczętowuje swoją przynależność do kultury i literatury polskiej.
W twórczości poetyckiej polsko-izraelskiej autorki można rozróżnić
ponadto trzy wymiary tęsknoty za utraconą ojczyzną. Pierwszy i najbardziej
bolesny wiąże się z doświadczeniem Shoah, w wyniku którego zamordowana
została cała rodzina poetki. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że – w przeciwieństwie do milionów innych Żydów, którzy padli ofiarą eksterminacji
w obozach zagłady, gdzie czekała na nich masowa i anonimowa śmierć – bliscy poetki zginęli w trakcie ucieczki przed oprawcą, która była wyrazem ich
niezgody na deportację oraz symbolem walki o przetrwanie. Drugi wymiar
tęsknoty autorki za ojczyzną wiąże się z wypędzeniem ludności polskiej ze
wschodnich terenów międzywojennej Rzeczpospolitej oraz z koniecznością
opuszczenia rodzinnego Pokucia. Trzeci wymiar natomiast stanowi utrata
ojczyzny w wyniku emigracji do Izraela w 1958 roku. Pomimo wieloletniej
rozłąki, poetka nigdy jednak ani na chwilę nie straciła kontaktu ze swoim
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krajem oraz z językiem ojczystym, czego dowodem jest jej twórczość poetycka
oraz praca społeczna w polskiej bibliotece w Jaffie (Tel Awiw). Celem zakończenia przytoczyć należy słowa z utworu Wiersz ponury z 1996 roku:
Czasem dręczy to pytanie:
Co po tobie pozostanie?
Wiersz w szufladzie
Kwiat na oknie
(póki deszcz, to jeszcze moknie)
Potem też i on omdleje –
Ciebie nie ma – kto podleje?
Wiersz wyrzucą wraz z szufladą
Gdy po stypie się rozjadą –
Czczy panowie, smętne panie…
Co po tobie pozostanie? (Carmi 2017: 39).

W kontekście tego cytatu należy podkreślić, że Krystyna Carmi pozostawia po sobie znaczący dorobek poetycki, a także autobiografię, która – niczym
Archiwum Ringelbluma – na podstawie tekstów źródłowych oraz własnych
wspomnień dokumentuje życie codzienne, walkę o przetrwanie oraz eksterminację Żydów polskich na południowo-wschodnich terenach Rzeczpospolitej.
Dzięki kultywacji języka polskiego oraz tradycji rzymskokatolickich twórczość
poetki można zaklasyfikować jako udaną próbę odzyskania ojczyzny, której
została brutalnie pozbawiona zarówno jako Żydówka, jak i jako Polka. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z ostatnich fragmentów jej autobiografii, w którym Carmi przywołuje wiersz Władysława Broniewskiego Miasto rodzinne:
ale miło mi o tamtej ziemi
myśleć czasem, idąc przez życie,
żem nauczył się tam słów, któremi
umiem kochać i cierpieć, i bić się.
Dzięki, dzięki za każde słowo,
dobrzy ludzie z dziecięcych wspomnień,
niech wam szumi wiślanie, sosnowo
wiatr, co ślady tam zamiótł po mnie (Broniewski 1997: 5).

Ojczyzna utracona w poezji Krystyny Carmi
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Rekonstrukcja pamięci w A veinte años, Luz
Elsy Osorio
KATARZYNA MAŃKOWSKA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wprowadzenie: polityka niepamięci w Argentynie
A veinte años, Luz Elsy Osorio opowiada o czarnym rozdziale najnowszej
historii Argentyny, o czasach ostatniej dyktatury, która rządziła w latach 19761983. Uważana jest ona współcześnie za jedną z najokrutniejszych w historii
Ameryki Łacińskiej. Jak potwierdza Nely Esther Maldonado Escoto,
[l]udobójstwo popełnione przez argentyńskie wojsko zostało porównane do najbardziej mrożących krew w żyłach zbrodni w historii ludzkości, zarówno ze względu
na metody stosowane w celu unicestwienia «wywrotowców», jak i z powodu próby
wyeliminowania – w dosłownym tego słowa znaczeniu – wszystkich swoich przeciwników (Maldonado Escoto 2003:1)1.

Na terenie Argentyny działało ponad siedemset2 tajnych aresztów, w których przetrzymywano, torturowano i zamordowano tysiące ludzi. Według

1

Przekład własny za: „El genocidio perpetrado por los militares argentinos ha sido comparado con las masacres más escalofriantes de la historia de la humanidad, tanto por
los métodos utilizados para aniquilar a los »subversivos«, como por la pretensión de
eliminar – en su sentido literal – toda disidencia”.

2

Sprawozdanie z dochodzenia RUVTE-ILID (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado – Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas

454

Katarzyna Mańkowska

szacunków organizacji humanitarnych zaginęło wówczas trzydzieści tysięcy
osób3. Określa się ich mianem „desaparecidos”, czyli „zaginieni”. Władza ukrywała swoje działania i utrzymywała, że nie wie nic o ich losie. Nie można było
mówić publicznie o tym, co działo się w kraju4.
Po upadku dyktatury, władze argentyńskie, choć już demokratyczne,
jedynie na chwilę przerwały milczenie. W 1984 roku podjęto kroki w celu rozliczenia się z przeszłością poprzez powołanie komisji CONADEP (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas), która poprowadziła śledztwo
w sprawie naruszenia praw człowieka w Argentynie. Jego wyniki przedstawiono w raporcie Nunca más, dzięki któremu zbrodnie popełnione podczas
dyktatury po raz pierwszy zostały ujawnione. Stał się on również podstawą do
wszczęcia procesów przeciwko ich sprawcom. Dało to społeczeństwu nadzieję
na sprawiedliwość, choć jednocześnie wywołało ponowny jego rozłam. Jedni

Desaparecidas) Departamentu Praw Człowieka (Secretaría de Derechos Humanos)
z 2015 roku podaje liczbę siedmiuset sześćdziesięcu dwóch tajnych ośrodków zatrzymań i innych miejsc nielegalnego przetrzymywania więźniów w czasie terroryzmu państwowego. Lista ośrodków dostępna jest na oficjalnej stronie rządu Argentyny.
3

Taką liczbę ofiar represji podają organizacje humanitarne, między innymi Babcie z Plaza de Mayo (Abuelas de Plaza de Mayo). W sprawozdaniu z dochodzenia RUVTE-ILID
z 2015 roku lista referencyjna ofiar obejmuje 8631 spraw, zaznaczając, że zawiera ona
„wszystkie zgłoszone do tej pory skargi skierowane do państwa narodowego, chociaż
nie należy przez to rozumieć ogółu ujawnionych ofiar, ponieważ istnieją liczne sprawy
zgłoszone do sądów i innych instytucji lub organizacji – oraz inne, o których informacje
są częściowo przekazywane różnymi kanałami – które nie zostały zatwierdzone przez
Departament, co w żaden sposób ich nie unieważnia, ale uniemożliwia Departamentowi przedstawienie pełnego bilansu tego zjawiska”. Przekład własny za: „comprende
la totalidad de denuncias debidamente formalizadas por ante el Estado nacional a la
fecha, aunque por esto no debe entenderse la totalidad de víctimas reconocidas, ya que
existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones u organismos – y otros de los que se tiene conocimiento parcial a través de distintas vías – no
refrendados ante la Secretaría, lo que en modo alguno los invalida, pero sí impide a esta
dar cuenta de ese universo en forma completa”. Sprawozdanie dostępne jest na oficjalnej stronie rządu Argentyny pod linkiem: https://www.argentina.gob.ar/sitiosdememoria/ruvte/informe.

4

Na konferencji prasowej w grudniu 1979 jeden z dziennikarzy zapytał Jorge Rafaela Videlę o desaparecidos, na które ten odpowiedział: „jest desaparecido, nie ma podmiotu.
On nie jest ani martwy, ani żywy, on zaginął… Wobec tego nie możemy nic zrobić. [Es un
desaparecido, no tiene entidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido… Frente a
eso no podemos hacer nada]” (CADALTV 2013: 5:02-5:12). Więcej na temat wypowiedzi
Videli w stosunku do desaparecidos można przeczytać w: ‘»Entelequia«, »enmascaramiento« y »disimulo«. Las últimas declaraciones de Videla sobre los desaparecidos
(1998-2012)’ Valentina Salvi (2016).
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domagali się prawdy, inni nie chcieli mierzyć się ze świadomością swojej bierności wobec dokonanych zbrodni5. Demokracja przyniosła „uczucie nierealności, które zostało narzucone jako rzeczywiste: to, co nieprawdopodobne,
stało się prawdziwe. Mroczne historie, opis zła i grozy, brutalne przerwanie
ciszy. […] trzeba było znaleźć dyskurs społeczny, który […] dawałby pewną
dawkę zdrowego rozsądku i komfortu [La sensación de una irrealidad que se
imponía como real: lo inverosímil vuelto cierto. Relatos tenebrosos, la descripción
del mal y del horror, la ruptura brutal de un silencio. […] era necesario encontrar un discurso social que […] pusiera cierta dosis de racionalidad y consuelo]”
(Cerruti 2001: 14). Tak powstała teoria o dwóch demonach, zakładająca, że
była to wojna pomiędzy dwoma uzbrojonymi siłami: terrorystami i wojskiem,
a argentyńskie społeczeństwo było tylko jej obserwatorem i ofiarą. Po obu
stronach sporu ludzie stracili życie i tylko poszkodowani byli świadomi sytuacji, jaka panowała w kraju. Nunca más stało się paktem społecznym: zbrodnie
zostały udokumentowane, zatem ten rozdział mógł zostać zamknięty. Jest to
pierwszy etap historii pamięci według Gabrieli Cerruti. Drugą fazę stanowi
teoria pojednania narodowego, opierająca się na twierdzeniu, że trzeba zostawić przeszłość w tyle, by móc iść do przodu. Władze ponownie posłużyły się
strachem i zmusiły społeczeństwo do milczenia poprzez realizację polityki
niepamięci. Najpierw wprowadzono ustawy amnestyjne (Leyes de impunidad), a następnie w 1990 roku uniewinniono wszystkich sprawców zbrodni,
uzasadniając te działania potrzebą pojednania narodu. Polityka ta była jednak
czymś znacznie więcej niż […] milczeniem czy tłumieniem przekazów o tym, co
wydarzyło się w czasach dyktatury. Była to celowa próba zbudowania zapomnienia
[…] nie tylko o zbrodniach dyktatury: była to próba stłumienia pamięci o ideałach
zaangażowania politycznego, oporu wobec opresji i obrony wartości społecznych,
które były przekazywane z pokolenia na pokolenie na przestrzeni ostatniego stulecia. Rządzący dyskurs menemistyczny nie tylko próbował uciszyć głosy domagające
się pamięci o tym, co wydarzyło się w latach siedemdziesiątych, ale także zaczął
piętnować wszystko to, co tylko podjęło próbę pamiętania. […] Pod koniec lat

5

Jak zaznacza Vezzetti, „Ten dotkliwy epizod politycznego barbarzyństwa [podkreślenie
oryginalne] i degradacji państwa nie byłby możliwy bez zaangażowania, spolegliwości
i konformizmu wielu osób [Ese episodio agudo de barbarización política y degradación
del Estado no hubiera sido posible sin el compromiso, la adhesión, la conformidad de
muchos]” (Vezzetti 2002: 13).
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osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych społeczeństwo argentyńskie
zdawało się cierpieć na amnezję (Cerruti 2001: 20)6.

A veinte años, Luz ([1998] 1999) Elsy Osorio jest bezpośrednią reakcją na
tę politykę rządu oraz uśpienie społeczeństwa. W powieści autorka podejmuje
walkę pamięci z narzuconym przez władzę zapomnieniem. Dlatego też początkowo uniemożliwiono jej publikację w Argentynie. Wydawnictwa utrzymywały, że, jak wspomina sama Osorio, „rynek jest »przesycony desaparecidos«
i nikogo ten temat nie interesuje [el mercado »está saturado de desaparecidos« y
a nadie le interesaba]” (Stoll 2014: par. 5). Z tego względu pierwsze wydanie
powieści ukazało się w 1998 roku w Hiszpanii, a dopiero rok później, dodatkowo, poprzez meksykańskie wydawnictwo, w Argentynie. Jednak i wówczas
została szybko zdjęta z półek. W 2007 roku powieść doczekała się kolejnej
edycji w Argentynie, ale, jak tłumaczy autorka, „nawet wtedy były pewne
przeszkody, jest to temat, który przeszkadza wielu, nawet dzisiaj. I wiele osób
nie chce czytać tej książki, bo wolą nie wiedzieć [también entonces hubo algunas trabas, es un tema que molesta a muchos, aún hoy. Y mucha gente no quiere
leer el libro porque prefiere no saber]” (Stoll, 2014: par. 5). Ten fakt pokazuje
znaczenie tego dzieła dla walki pamięci z zapomnieniem, jaka toczyła się wówczas – i wciąż się toczy – w Argentynie. Autorka nie tylko przerywa milczenie,
ale też ukazuje jego konsekwencje. A veinte años, Luz jest jedną z pierwszych
powieści, która nie jest nakierowana jedynie na danie świadectwa, lecz również
podkreśla znaczenie wspomnień dla życia człowieka i całego społeczeństwa.
Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie, w jaki sposób powieść rekonstruuje
pamięć o ostatniej dyktaturze argentyńskiej oraz udowadnia, że jest to zarazem
rekonstrukcja tożsamości narodu.

6

Przekład własny za: „fue mucho más que […] el silencio o la supresión de los relatos sobre
lo que había sucedido durante la dictadura. Fue un intento deliberado por construir el
olvido […] no sólo de los crímenes de la dictadura: fue un intento por suprimir la memoria
de los ideales de participación política, resistencia a la opresión y defensa de los valores
sociales que se transmitieron durante este siglo de generación en generación. El discurso
menemista en el poder no intentó sólo acallar las voces que reclamaban recordar lo sucedido en la década del setenta, sino que comenzó a estigmatizar a todo aquel que, simplemente, intentara recordar. […] Durante finales de la década del ochenta y los primeros
años de la del noventa, la sociedad argentina parecía enferma de amnesia”.
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Pamięć o represji w A veinte años, Luz
„Nic nie powinno przeszkodzić w odzyskiwaniu wspomnień […]. Kiedy zdarzenia przeżyte przez jednostkę lub przez grupę są tragiczne, prawo to staje
się powinnością, obowiązkiem dawania świadectwa” (Todorov 2011: par. 8).
Słowa Tzvetana Todorova wydają się właściwie określać stanowisko Elsy Osorio. Spełnia ona bowiem ten obowiązek w A veinte años, Luz, odbudowując
pamięć o traumatycznych wydarzeniach, które rozgrywały się w Argentynie
w latach ostatniej dyktatury. Należy jednak podkreślić, że chociaż powieść
zawiera elementy literatury świadectwa, to nie należy do tego gatunku. Jak
twierdzi María Eugenia Osorio Soto:
nie zobowiązuje się [ona – K.M.] do przestrzegania „paktu testymonialnego”, który
charakteryzuje literaturę świadectwa, autor nie występuje ani jako świadek wydarzeń, ani jako pośrednik składającego świadectwo podmiotu. Jeśli jednak weźmiemy
pod uwagę znaczenie pamięci w narracji i obecność pewnych cech świadectwa, które
przybierają charakter lekcji7 [podkreślenie oryginalne], możemy powiązać ją z relacjami o Holokauście, w których […] inny, świadek [podkreślenie oryginalne], jest
obecny jako brak i dlatego jego głos jest niemy8. […] [Autorka – K.M.] przyjmuje
punkt widzenia nieobecnego świadka i tworzy narrację, w której język ofiar wzywa
czytelnika, który ma uczestniczyć w domyślnym pakcie z lekturą tekstu, który z jednej strony jest żywą pamięcią, a z drugiej – jest fikcją (Osorio Soto 2011: 163)9.

7

Osorio Soto posługuje się tutaj koncepcją „pedagogiki pamięci” Mèlicha, w której pamięć pozwala zrozumieć teraźniejszość i dlatego nabiera wymiaru lekcji (vide Mèlich,
Joan-Carles (2006): ‘El trabajo de la memoria o el testimonio como categoría didáctica’,
Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de Investigación, ss. 115-123).

8

Badaczka odnosi się do teorii Caviglii , która zakłada, że świadkowie wydarzeń w swoich
wypowiedziach muszą ustosunkować się do i za nieobecne świadectwo innych (otros),
zaginionych, którzy stają się w ten sposób obecni na tyle, na ile są nieobecni. Dlatego
też w zakresie w jakim nie wypowiadają się oni w narracji, ich głos jest milczeniem (Caviglia 2006: 79)(vide Caviglia, Mariana (2006): Dictadura, vida cotidiana y clases medias.
Una sociedad dividida., Buenos Aires: Prometeo Libros).

9

Przekład własny za: „no se compromete con el pacto de veracidad que se le atribuye
a la obra testimonial, ni autora no actúa como testigo de los acontecimientos, ni como
mediadora de un sujeto testimoniante. Sin embargo, si atendemos al papel que juega
la memoria en la narración y a la presencia de ciertos elementos testimoniales que
toman el carácter de lección [podkreślenie oryginalne], podríamos emparentarlo con los
relatos del Holocausto, en los que […] el otro, el testigo [podkreślenie oryginalne], está
presente como ausencia y de ahí que su voz sea silencio. […] [La autora – K.M.] adopta
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Losy fikcyjnych bohaterów przeplatają się z wydarzeniami historycznymi, które kształtowały rzeczywistość społeczeństwa argentyńskiego.
Czytelnik, towarzysząc głównej bohaterce, Luz, w odkrywaniu jej osobistej
historii, poznaje również historię Argentyny. Młoda kobieta usiłuje odbudować pamięć swojej rodziny oraz odzyskać tożsamość, która została jej
skradziona, kiedy to w pierwszym miesiącu życia została odebrana rodzicom,
rewolucjonistom, i przywłaszczona przez rodzinę wojskowego. W tym celu
Luz odbywa swego rodzaju podróż w czasie, podczas której wybrzmiewają
głosy wielu postaci, dzielących się z nią swoimi doświadczeniami. Chociaż
odnoszą się one do tych samych wydarzeń, każda z nich opowiada je z własnego punktu widzenia, przedstawiając motywy swoich działań oraz przywołując emocje towarzyszące im w tamtych chwilach. Narracja zarysowuje
w ten sposób panoramę społeczeństwa, dając głos nie tylko wojskowym, ale
też desaparecidos, ich dzieciom czy osobom nieświadomym wydarzeń rozgrywających się w kraju. Można zatem traktować bohaterów A veinte años,
Luz jako figury reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Sama autorka
zaznacza, że „celem powieści było ujawnienie tego, co wydarzyło się podczas
dyktatury oczyma przedstawicieli różnych warstw społeczeństwa, poprzez
historię, w której nie istnieją jedynie dobrzy i źli [el propósito de la novela fue
dar a conocer lo ocurrido durante la dictadura a través de los ojos de diferentes
representantes de la sociedad, una historia donde no existen solamente los buenos
o los malos]” (Stoll 2014: par. 7). Należy jednak podkreślić znaczenie głosów
tych „nieobecnych świadków”, których historie zostają przedstawione na
kartach powieści: stłamszone najpierw przez reżim, a następnie przez politykę niepamięci, miały zniknąć na zawsze. Wobec tego jawią się one jako
swego rodzaju świadectwa represji lat dyktatury.
Jednym z nich jest biologiczna matka Luz: Liliana. Odzwierciedleniem
zabrania szansy wypowiedzenia się uciszonym przez dyktaturę głosom jest
fakt, że ta postać nigdy nie mówi w pierwszej osobie. Poznajemy jej historię za
pośrednictwem Miriam, partnerki sierżanta z tajnego aresztu, do którego trafia
Liliana ze względu na swoją działalność polityczną w ruchu wywrotowym. Jej
relacja obrazuje losy więźniów oraz praktyki stosowane w ośrodkach. Chociaż jest ona dobrze traktowana, obserwuje, jak wojskowi obchodzą się z jej
el punto de vista del testigo ausente y hace una narración en la que el lenguaje de las
víctimas interpelan a un lector que se supone partícipe de un pacto implícito con la
lectura de un texto que, por un lado, es memoria viva y, por otro, es ficción”.

Rekonstrukcja pamięci w A veinte años, Luz Elsy Osorio

współwięźniami. Dlatego też, kiedy po porodzie zostaje przeniesiona do domu
sierżanta, nie rozumie, dlaczego się tam znalazła:
Powiedziała mi, że nie rozumie, dlaczego jest tutaj ani dlaczego zabrali ją do szpitala.
No a gdzie, jeżeli miałaś mieć dziecko, mówię jej. Obojętnie gdzie, jak tę dziewczynę,
którą – przez ile ona godzin krzyczała o pomoc! – położyli, ot tak, na kuchennym
stole, pod opieką jednego pielęgniarza, który się tylko na nią wydzierał, no i strażników wymieniających obsceniczne uwagi. I tak urodziła. Chłopca. Ale go jej zabrali,
a w dwa dni potem zabrali dziewczynę (Osorio 2012: 79).

Dopiero później, obserwując sytuację i rozmawiając z Miriam, poznaje
prawdę: jej dziecko zostanie przekazane córce jednego z pułkowników. W czasie dyktatury kradzież dzieci rewolucjonistów przez rodziny wojskowych było
powtarzającym się procederem, mającym na celu ochronę małoletnich przed
nasiąknięciem lewicową ideologią rodziców10. Na początku dziecko miało
zostać przywłaszczone przez samą Miriam, nieświadomą drogi jego adopcji,
jednak sierżant, wykazując lojalność wobec przełożonego, oddał je rodzinie
Dufau. Chociaż Liliana podejmuje próbę ucieczki, ostatecznie spotyka ją to, co
widziała w areszcie: śmierć. Jej opowiadania są niczym świadectwo okrucieństwa wobec więźniów, które nie omijało, jak wskazuje przywołany fragment,
nawet ciężarnych kobiet.
W A veinte años, Luz, jak już zostało wspomniane, nieobecni świadkowie
stają się obecni w dyskursie, jednak nie w sposób bezpośredni. Historia Liliany
przekazana zostaje z punktu widzenia Miriam, natomiast kolejną ważną relację o torturach stosowanych wobec więźniów czytelnik poznaje poprzez myśli
głównej bohaterki, mając tym samym poczucie, jak gdyby razem z nią czytał
świadectwa osób, które ich doświadczyły:
Widzę tę dziewczynę, Beatriz, ze złamaną nogą, jak idzie do obozowego kibla
i znajduje tam listy i strony z osobistego dziennika swojej matki zamiast papieru do
podcierania tyłka. Mogę ją sobie wyobrazić, jak próbuje ukryć pod ubraniem te listy
matki, która trochę wcześniej popełniła samobójstwo, oszalała z trwogi o los swojej
córki. Położyli tu te matczyne listy specjalnie, żeby je zobaczyła, jakby mało im było

10

Mówi się o liczbie pięciuset nielegalnie przywłaszczonych dzieci, z których większość
do tej pory nie poznała prawdy na temat swojego pochodzenia.
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tortur fizycznych. I tego mężczyznę, którego nawet podłączanie elektryczności do
dziąseł, do sutków, wszędzie, ani systematyczne i rytmiczne okładanie drewnianymi
pałkami, ani ściskanie jąder, ani wieszanie czy zdzieranie żyletką skóry z nóg nie
doprowadza do omdlenia i zeznań, i któremu wtedy pokazują szmatę poplamioną
krwią. „Twojej córki” – mówią mu, dwanaście lat ma ta córka, zobaczymy, czy pójdzie na współpracę, będzie mówił (Osorio 2012: 378).

Jest to fragment powieści, który najbardziej bezpośrednio mówi o metodach tortur stosowanych w tajnych aresztach. Rzeczywiste ich wykorzystanie
potwierdza badaczka Pilar Calveiro przywołując słowa wojskowych: „»Nie ma
innego sposobu na zidentyfikowanie tego ukrytego wroga, jak tylko za pomocą
informacji uzyskanych dzięki torturom, a te, aby były skuteczne, muszą być
nieograniczone«. […] Powstała zatem walka między oporem więźnia a skutecznością »technik« wydobywania prawdy [podkreślenie oryginalne], z różnym
rezultatem [»No hay otra forma de identificar a este enemigo oculto si no es mediante
la información obtenida por la tortura y ésta, para ser eficaz, debe ser ilimitada.«
[…] Se entablaba así una lucha entre la resistencia del preso y la eficiencia en las
»técnicas« de producción de la verdad, con resultados variados]” (Calveiro 2005:
145). Jak stwierdza w powieści Mariana, córka pułkownika Dufau, „być może
dochodziło do jakiś ekscesów11, ale to była wojna, a na wojnie najważniejsze, to
żeby ją wygrać, obojętnie jak” (Osorio 2012: 380). Stopień okrucieństwa był tak
wysoki, że, „[w – K.M.] tym kontekście śmierć mogła jawić się jako wyzwolenie
[En este contexto, la muerte podía aparecer como una liberación]” (Calveiro 2005:
145). Wyraz tego daje Liliana, mówiąc, że lepiej jeśli jej partner zginął, a nie
został schwytany, ponieważ w obozie „Zabijają cię wielekroć” (Osorio 2012:
102). Calveiro jako pierwsza nazywa tajne ośrodki zatrzymań „istnymi obozami
koncentracyjnymi [verdaderos campos de concentración]” (Calveiro 2005: 141),
wprowadzając to pojęcie w kontekst dyktatury argentyńskiej.
Za słusznością tego określenia przemawia fakt, że w tajnych aresztach
przetrzymywano również niewinnych obywateli, którzy z takich czy innych
powodów stali się ofiarami reżymu12. W czasie ostatniej dyktatury argentyń-

11

Pojęcie „exceso”, czyli „eksces”, było stosowane jako mechanizm prawny pozwalający na uniewinnianie przełożonych i obarczanie winą za zbrodnie podwładnych, których
działania rzekomo przekraczały wydane rozkazy.

12

Pilar Calveiro używa określenia „przypadkowych ofiar” (víctimas casuales), wyszczególniając, że to zjawisko dotyczyło „krewnych działaczy, którzy mogliby dostarczyć pew-
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skiej porywano wszystkich podejrzanych o działalność wywrotową lub osoby
w jakikolwiek sposób spokrewnione z podejrzanymi. Jak twierdzi Calveiro,
„[g]rupa ta, choć procentowo mniejszościowa, w liczbach bezwzględnych
osiągnęła znaczącą liczebność [Este grupo, si bien fue minoritario en sentido
porcentual, alcanzó una cifra significativa en términos absolutos]” (Calveiro
2005: 142). W A veinte años, Luz postacią, która reprezentuje tę część społeczeństwa, jest Dolores, kochanka adopcyjnego ojca Luz: Eduardo. Została
ona zatrzymana podczas spotkania z bratem i jedynie dzięki szczęściu udało
jej się wydostać: „Wyszłam z tego cało, bo facet, który tam wtedy był, miał
taki kaprys. Mógł mieć inny i wtedy byłabym martwa” (Osorio 2012: 198).
Będąc w areszcie, Dolores słyszała krzyki swojego brata, który ewidentnie był
wówczas torturowany; nigdy więcej też już go nie zobaczyła13. Dopiero trzy
lata później dowiedziała się, dlaczego zostali zatrzymani tamtego dnia:
[…] wyśpiewała, bo już nie mogła dłużej znieść bólu, jak jej podłączyli prąd do sutków, nic nie wiedziała, nic, o nikim, była „nikim”, złapali ją, nie wiadomo dlaczego,
może dlatego, że się pokazywała z tym chłopakiem, który należał do montos, albo
przez omyłkę, jak wiele innych osób, gotowa była powiedzieć cokolwiek, byleby
tylko ustał ten dojmujący ból, ale nic nie wiedziała, jedyną osobą naprawdę należącą
do organizacji, którą znała, był Pablo […]. Mónice, owszem, wybaczyła, ale nigdy
nie mogła sobie samej tego wybaczyć (Osorio 2012: 192).

Fragment ten ukazuje, co czuło – i wciąż odczuwa – wielu Argentyńczyków: wyrzuty sumienia przez przyczynienie się do zatrzymania ich bliskich lub
ze względu na własną obojętność wobec cudzych krzywd.

nych informacji na ich temat, świadków operacji wojskowych, które chciano zatuszować, ludzi, którzy przypadkiem mogliby posiadać jakieś przydatne informacje, a nawet
osobistych wrogów wysokiego rangą oficera wojskowego [familiares de los militantes
que podían brindar alguna información sobre ellos, testigos de operativos militares que
se deseaba encubrir, personas que por casualidad podían contar con cierta información
útil o incluso enemigos personales de algún militar de alto rango]” (Calveiro 2005: 142).
13

Pilar Calveiro wskazuje, że jedną z form upokarzania więźniów było zmuszanie ich do
bycia świadkami karania innych, w szczególności ich bliskich, w poczuciu całkowitej
bezsilności (Calveiro 2005: 148-149).
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Zacieranie historii w A veinte años, Luz
„Tylko w jakim to świecie, w jakim kraju żyłeś, kiedy działo się wszystko
to, o czym opowiada ci Dolores?” (Osorio 2012: 200). Takie pytanie zadaje
sobie Eduardo, kiedy jego kochanka opowiada mu o nielegalnym przywłaszczaniu dzieci rewolucjonistów. Powieść ponownie ukazuje nastroje panujące
w tamtym czasie w Argentynie. Wiele osób zadawało sobie wówczas to samo
pytanie, co bohater A veinte años, Luz. Powodem tego było systematyczne
wymazywanie śladów działań represyjnych. Jak twierdzi Vezzetti, „dyktatura
nie tylko opracowała systematyczny plan nielegalnych zatrzymań i zabójstw,
ale także starała się (i w dużej mierze jej się to udało) utrzymać ścisłą kontrolę
nad publicznym informowaniem o tych praktykach [la dictadura no sólo desarrollaba un plan sistemático de detenciones ilegales y asesinatos sino que buscaba (y
en gran medida lo conseguía) mantener un control estricto sobre la información
pública de esas prácticas]” (Vezzetti 2002: 21). Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na to, jak przemyślane były działania wojska w przypadku kradzieży
Luz. Podpułkownik był szczególnie ostrożny na wszystkich etapach procesu,
od uzupełnienia dokumentów w szpitalu, po zatuszowanie zabójstwa Liliany:
Sierżant Pitiotti pomyślał, że mogą podać do prasy, że na placu doszło do starcia,
w czasie którego zabita została kobieta wchodząca w skład ugrupowania wywrotowego, żeby ukrócić podejrzenia tych, którzy widzieli całą tę scenę. Szybko jednak
odstąpił od tej myśli, nie ma co się narażać na to, żeby rodzina domagała się wydania
ciała i zleciła autopsję. Chociaż i tak nie byłoby problemów, podziurawili jej brzuch
kulami, nigdy nie udałoby się ustalić stanu popołogowego. Ten rozkaz wydał wcześniej, tak na wszelki wypadek. […] Nie, nie mógł zapomnieć o tym, że podpułkownik bardzo jasno dał mu do zrozumienia, że chce, ażeby zachowana została całkowita
dyskrecja w stosunku do wszystkiego, co wiązało się z tym przypadkiem. Nie chciał,
żeby ktokolwiek oprócz Bestii i trzech policjantów […] mógł podejrzewać, że zatrzymana M35 wydała na świat dziewczynkę, która będzie wnuczką podpułkownika. Już
jakiś czas temu Bestia dla ostrożności zaczął rozpuszczać w obozie pogłoski o tym, że
ta zatrzymana wróciła do obozu w stanie śpiączki i zmarła (Osorio 2012: 131-132).

W tym procederze brali udział również lekarze: „Jáuregui doskonale wie,
że Mariana urodziła martwe dziecko. Eduardo nie może wyjść z podziwu, że
doktor w tak naturalny sposób potrafi kłamać” (Osorio 2012: 124). Dlatego
też osoby, które poświęcały się poszukiwaniom swoich zaginionych bliskich,
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musiały „poruszyć niebo i ziemię” (Osorio 2012: 181), by ich odnaleźć. Nie
dziwi, więc fakt, że ci, którzy nie byli bezpośrednio dotknięci przez represje,
posiadali jeszcze mniej informacji na jej temat. Jak wyjaśnia Gabriela Cerruti:
[i]zolacja jednostek, rozpad sieci społecznych, zakneblowanie pewnej części prasy
i współudział innej, zniszczenie przestrzeni publicznej, rozproszyło społeczeństwo,
rozbiło historię na części i zablokowało zdolność do zrozumienia wymiaru i systematyczności tego, co się działo. Pewne osoby miały informacje oderwane od
niektórych wydarzeń, ale bardzo niewielu zdołało odtworzyć ogólną wizję całości
(Cerruti 2001: 24)14.

Według Ricarda Piglii właśnie to „wyraźne, ale niewidoczne zagrożenie
było jednym z celów represji [La amenaza explícita pero invisible fue uno de los
objetivos de la represión]” (Piglia 2001: 107). Nie tylko trudno było dostrzec
pełny obraz dyktatury, ale też obawiano się podejmowania próby jego odtworzenia, by to, co się słyszało, nie stało się prawdą oraz by nie zostać wmieszanym
w tę wojnę, na której „dobry wywrotowiec to wyłącznie wywrotowiec martwy”
(Osorio 2012: 289).
A veinte años, Luz przedstawia zatem nie tylko wydarzenia, które rozgrywały się wtedy w kraju, ale również procedury ich tuszowania. Wskazuje na to,
jak ważne jest mówienie o tym, co się wydarzyło, dzielenie się swoimi doświadczeniami, nawet jeśli jest to bolesne, aby w ten sposób uświadamiać innych
i tworzyć relacje społeczne. W powieści można zaobserwować, jak zmienia się
postawa, a w konsekwencji również postępowanie, postaci, które dowiadują
się, jakie działania prowadzi dyktatura. Miriam początkowo boi się Liliany:
„przestraszyłam się, żeby tylko czegoś nie zrobiła, Bestia mi mówi, że jest bardzo niebezpieczna” (Osorio 2012: 77-78). Nie może też uwierzyć w opowieści
o tym, co dzieje się w obozach i jak jej partner obchodzi się z więźniami. Kiedy
jednak poznaje bliżej Lilianę i otwiera się na wysłuchanie jej relacji, jest gotowa
ryzykować życie, aby jej pomóc i uchronić ją od „wymazania” jej istnienia oraz

14

Przekład własny za: „El aislamiento de los individuos, la ruptura de las redes sociales, el
amordazamiento de cierta prensa y la complicidad de otra, la destrucción del espacio
público, atomizó a la sociedad, fragmentó los relatos y bloqueó la capacidad de entender la dimensión y sistematicidad de lo que estaba sucediendo. Algunos individuos
tenían información aislada de algunos hechos, pero muy pocos lograban reconstruir
una visión global del conjunto”.
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zabrania tożsamości jej córce. Co więcej, zwrócenie Luz jej skradzionej historii
staje się głównym celem w życiu Miriam: „A jak nie będzie potem? A jak cała ta
historia zniknie razem ze mną? Już na samą tę myśl się wzdrygnęłam” (Osorio
2012: 425). Kiedy przekazuje Luz prawdę na temat rodziny, z której pochodzi,
podkreśla, że jej rodzice zostali zamordowani, „bo chcieli sprawiedliwszego
społeczeństwa” (Osorio 2012: 466). Udowadnia to, że Miriam zrozumiała
przekaz Liliany, a tym samym też reprezentowane przez nią wartości, ponieważ
w innym wypadku nie przekazałaby ich Luz. Nie znaczy to od razu, że również
je wyznaje, nie przyłącza się do ruchu wywrotowego, tylko rozpoczyna walkę
o uratowanie niewinnego dziecka, któremu odebrano tożsamość.
Tę samą walkę toczy Eduardo, na pewnym etapie nawet łącząc siły
z Miriam. Jego postać pokazuje, że nawet osoby będące częścią rodziny wojskowych, nie miały świadomości, co działo się w kraju, a wręcz tym bardziej
były głuche na wszystkie przekazy, ponieważ wierzyły w słuszność wojny, tak
jak na przykład matka adopcyjna Luz: Mariana. Eduardo, chociaż był mężem
córki podpułkownika i ponosił część winy za uprowadzenie Luz, nie wiedział
nic o kradzieży dzieci rewolucjonistów. W miarę pogłębiania świadomości
wymiaru i okrucieństwa represji zupełnie zmienia się jego postawa w stosunku
do dyktatury. To relacja Dolores inicjuje jego walkę o odzyskanie tożsamości
córki, ponieważ nigdy przedtem nie pomyślał, że mogła ona być dzieckiem desaparecidos. Sama Luz, w dzieciństwie odczuwając brak przynależności do swojej
adoptowanej rodziny, również nie podejrzewa, że została przywłaszczona jako
niemowlę. Co więcej, nawet nie jest świadoma, że Eduardo i Mariana nie są jej
biologicznymi rodzicami. Jej adopcyjna matka nigdy nie chce rozmawiać z nią
na temat represji podczas dyktatury i nie odpowiada na pytania dotyczące na
przykład ustaw amnestyjnych. Dopiero czytając ukradkiem świadectwa osób,
które doświadczyły okrucieństw obozów, dowiaduje się po raz pierwszy o tych
traumatycznych wydarzeniach. Przez politykę niepamięci i wychowywanie
w rodzinie podpułkownika, wszystkie te „przekroczenia uprawnień” ze strony
wojska zostały przed nią ukryte. Luz przeżywa każdą tę historię niczym swoją:
Ciągle jeszcze drżę po przeczytaniu tego świadectwa, tak jakbym na swoim własnym,
przypalanym do żywego ciele czuła te rany, to życie, tam, w środku niej, i codzienne
umieranie. […] Jak, jak jest możliwe takie okrucieństwo? […] Nigdy bym nie
potrafiła sobie wyobrazić, że człowiek może tyle zła wyrządzić innemu człowiekowi
(Osorio 2012: 377, 378).
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Pamięć versus niepamięć, czyli walka o ustanowienie tożsamości
W powieści przedstawione jest zatem, że wiedza to punkt wyjścia do zrozumienia zarówno losów drugiego człowieka, jak i historii własnego kraju. Jednak
by to zrobić, trzeba pójść o krok dalej, czyli pamiętać. Gdyby nie głosy Liliany
i Dolores oraz zaangażowanie Miriam i Eduardo w walkę z zapomnieniem, Luz
nie poznałaby historii swojej matki i nie spotkałaby się z ojcem. Każda z tych
wypowiedzi była niezbędna do zrekonstruowania wymazanego fragmentu jej
przeszłości i odbudowania pamięci rodziców. Proces ten był dla Luz niezwykle
trudny, ponieważ początkowo poznała jedynie ślady własnej historii, a jak zauważa
Jelin, „ślady […] same w sobie nie stanowią »pamięci«, jeśli nie zostaną przywołane
i umieszczone w ramach, które nadadzą im znaczenie [huellas, en sí mismas, no
constituyen »memoria« a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé
sentido]” (Jelin 2002: 30). Dopiero opowieści poznane poprzez czytanie świadectw,
rozmowy z rodzinami desaparecidos oraz wysłuchanie Miriam, mówiącej nie tylko
we własnym imieniu, ale też w imieniu rodziców Luz, stworzyły ramy, w których
główna bohaterka mogła połączyć te ślady i nadać im znaczenie. Jak potwierdza
Osorio Soto, „pamiętanie i (roz)poznanie są […] podstawowymi elementami procesu odzyskiwania osobistej historii Luz, która ponadto wydaje się być zbudowana
wokół nieobecności, pustki i milczenia [recordar y (re)conocer, entonces, son partes
fundamentales del proceso de recuperación de la historia personal de Luz, que, por lo
demás, parece edificarse en torno a la ausencia, al vacío y al silencio]” (Osorio Soto
2011: 168). Gdyby nikt nie przerwał tego milczenia i nie spróbował zapełnić tej
pustki słowami, nigdy nie poznałaby ona prawdy o swoim pochodzeniu.
Proces rekonstrukcji tej pamięci indywidualnej obrazuje proces tworzenia
się pamięci zbiorowej, która:
może być […] interpretowana jako wspólne, nakładające się na siebie wspomnienia, produkt wielu interakcji, ujętych w ramy społeczne i relacje władzy. Zbiorowy
aspekt wspomnień polega na przeplataniu się tradycji i indywidualnych wspomnień,
w dialogu z innymi, w stanie ciągłego przepływu, z pewną formą organizacji społecznej – niektóre głosy są silniejsze od innych, ponieważ mają większy dostęp do
zasobów i narzędzi (Jelin 2002: 22)15.

15

Przekład własny za: „Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna
organización social – algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con
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Powieść ukazuje w ten sposób, że w momencie uciszenia całego społeczeństwa, zakazania wypowiadania się na tak silnie dotykający je temat, zabierana
jest możliwość konstruowania nie tylko pamięci indywidualnej, ale też zbiorowej. Badaczka podkreśla również, że pamięć konstruowana jest w teraźniejszości, określając ją jako „relację z przeszłością w czasie teraźniejszym, w którym
przypisuje się jej nowe znaczenie [Rememorar implica una construcción actual,
una relación con el pasado en tiempo presente, en el cual se le atribuye un nuevo
sentido]” (Jelin 2001: 28). Wydaje się zatem, jak twierdzi za Huyssenem Maldonado, że „jeśli pytania o pamięć są […] przedmiotem naszej teraźniejszości
[…] są one również miejscem, gdzie w grę wchodzi budowa przyszłości społeczeństwa [Si las cuestiones de memoria son […] el tema de nuestros pasados
presentes […] son también el sitio en donde se pone en juego la construcción del
futuro de una sociedad]” (Maldonado 2003: 6). Natomiast Todorov podkreśla znaczenie odpowiedniego budowania pamięci jako podstawy wyjścia ku
przyszłości i tym samym wyróżnia jego dwa ujęcia. Pierwsze z nich, literalne,
podporządkowuje teraźniejszość przyszłości, stając się „czymś nie do przejścia”
(Todorov 2011: par. 24). Polityka zapomnienia w Argentynie sprzeciwiała
się tej formie wspomnień, niemniej jednak jej prowadzenie w rzeczywistości
przyniosło jeszcze gorsze skutki, ponieważ uniemożliwiło przywoływanie
przeszłości w jakiejkolwiek formie. Elsa Osorio podejmuje w powieści próbę
odtworzenia wydarzeń z czasów dyktatury zgodnie z drugim ujęciem, egzemplifikacyjnym, które pozwala „wykorzystać przeszłość dla dobra teraźniejszości, posłużyć się doznaną niesprawiedliwością do zwalczania tych, które dzieją
się dziś, pozwala porzucić siebie i wyjść ku innemu” (Todorov 2011: par. 24).
Autorka odnosi się zatem do trzech wymiarów czasowych pamięci: powraca do
represji, które miały miejsce w przeszłości, pokazuje czytelnikom „potencjał
wyzwalający” (Todorov 2011: par. 24) tworzenia wspomnień w odpowiedni
sposób, zachęcając ich do tej praktyki, a wobec tego również do budowania
przyszłości społeczeństwa.
Remo Bodei określa przestrzenie, w których dochodzi do konfrontacji
pamięci z zapomnieniem jako „autentyczne pola bitew, na których rozstrzyga
się, kształtuje i legitymizuje tożsamość zbiorową [auténticos campos de batalla,
en los que se decide, se modela y legitima la identidad colectiva]” (Bodei 1999: 24).

mayor acceso a recursos y escenarios – y con alguna estructura, dada por códigos
culturales compartidos”.

Rekonstrukcja pamięci w A veinte años, Luz Elsy Osorio

Zgodnie z tym założeniem walka A veinte años, Luz z zapomnieniem nie
tylko wprowadza nową formę przywoływania przeszłości, ale też jednocześnie
buduje tożsamość społeczeństwa argentyńskiego. Elizabeth Jelin za Gillisem
twierdzi, że: „istota każdej indywidualnej lub grupowej tożsamości jest związana z poczuciem trwałości […] w czasie i przestrzeni. Możliwość zapamiętania
i przypomnienia sobie czegoś z własnej przeszłości jest tym, co podtrzymuje
tożsamość [el núcleo de cualquier identidad individual o grupal está ligado a un
sentido de permanencia […] a lo largo del tiempo y del espacio. Poder recordar y
rememorar algo de su propio pasado es lo que sostiene la identidad]” (Jelin 2002:
24-25). Stąd też główna bohaterka jest w stanie w pełni szczęśliwie kształtować
swoje życie dopiero, kiedy rekonstruuje pamięć o swoich rodzicach, poznaje
swoją historię oraz legitymizuje własną tożsamość. Z tego względu wracanie
do bolesnych wspomnień dyktatury, paradoksalnie, jest dla niej szczęśliwym
doświadczeniem: „Może to trudno zrozumieć, ale poszukiwanie samej siebie,
swojego pochodzenia, swojej tożsamości, to coś, czym się zajmuję nie dlatego,
że mnie boli, ale dlatego, że się raduję, bo jak bym nie była tak szczęśliwa, nie
miałabym siły zapuszczać się w te ciemne korytarze […]” (Osorio 2012: 408).
Historia Luz nabiera w ten sposób wymiaru lekcji i staje się przykładem dla
całego społeczeństwa: rekonstrukcja pamięci jest warunkiem koniecznym do
wyjścia z doświadczonej traumy.
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Zależności pomiędzy poczuciem osamotnienia
a sytuacją rodzinną bohaterów i bohaterek książek
Ten obcy Ireny Jurgielewiczowej i Spotkanie nad
morzem Jadwigi Korczakowskiej w perspektywie
familiologiczno-psychologicznej
AGNIESZKA SUCHY
Uniwersytet Śląski

Wprowadzenie
Jednym z celów współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej jest zmierzenie
się z aktualnymi problemami nastolatków, doświadczających niejednokrotnie cierpienia związanego z wykluczeniem, uzależnieniem, depresją, chorobą, przemocą.
Problematyka ta podjęta zostaje między innymi w książkach Ewy Barańskiej,
Moniki Lipińskiej czy Doroty Terakowskiej. Celem autorki niniejszego rozdziału
jest jednak dokonanie reminiscencji wybranych pisarek urodzonych w pierwszym
dziesięcioleciu XX wieku – przy jednoczesnym zaakcentowaniu uniwersalnego
przesłania ich powieści; w tekście przedstawiono różne oblicza osamotnienia
nastoletnich bohaterów i bohaterek – znanych z książek Jadwigi Korczakowskiej
i Ireny Jurgielewiczowej – w kontekście ich sytuacji rodzinnej, przeanalizowanej
z perspektywy stanu badań współczesnej familiologii i psychologii.
By ukazać różnorodność czynników składających się na poczucie osamotnienia, dokonano analizy czterech wybranych postaci występujących
w pozycjach wymienionych wyżej autorek: Zenka, bohatera lektury Ten obcy
Jurgielewiczowej oraz Danusi i Elzy – znanych z powieści Spotkanie nad morzem
Korczakowskiej. Każdą z sylwetek omówiono w kontekście dopasowanych do
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przypadku kategorii, pozwalających na pogłębione, holistyczne zrozumienie
położenia jednostki: etapu rozwojowego, sytuacji rodzinnej, postaw rodzicielskich – tam, gdzie to możliwe, zawsze z uwzględnieniem relacji zachodzących
pomiędzy nimi a poczuciem osamotnienia dzieci i młodzieży. W celu przybliżenia specyfiki opisywanego zagadnienia, a jednocześnie zachowania komparatystycznego charakteru rozdziału, wykorzystano materiały źródłowe obejmujące
zarówno wybrane pozycje dwudziestowiecznej literatury polskiej, jak i opracowania teoretyczne oraz badania z zakresu psychologii i familiologii, wzbogacone
gdzieniegdzie o aspekty pedagogiczne. W niniejszych rozważaniach główną oś
odniesienia stanowi pojęcie osamotnienia, które w tym kontekście wymaga eksplikacji, co pozwoli uniknąć utożsamienia jego warstwy semantycznej z samotnością. Rozróżnienie powyższych terminów pojawia się już w pracach wybitnego
socjologa Jana Szczepańskiego, według którego osamotnienie to brak kontaktu
z własnym „ja” oraz innymi, z kolei samotność ogranicza się do przestrzeni
wewnętrznej jednostki, jej relacji z sobą (Szczepański: 1980, 20). Taką samą
definicję osamotnienia przytacza także Jadwiga Izdebska (2004: 22). Wioletta
Ośkiewicz (2011: 198) zwraca zaś uwagę na poszerzenie semantyki osamotnienia
przez Marię Łopatkową, która określa je jako „stan psychiczny charakteryzujący
się bolesną dolegliwością braku więzi i stałego kontaktu z osobą dla dziecka znaczącą” (Łopatkowa 1983: 3-4). Autorka Samotności dziecka w obrębie obszarów
osamotnienia wyróżnia tak zwane osamotnienie rówieśnicze, bardzo dotkliwie
odczuwalne w wieku nastoletnim (a zatem w wieku opisywanych bohaterów
i bohaterek). Wówczas nawet obecność troskliwych rodziców okazuje się niewystarczająca – więź z rówieśnikami stanowi swoistą ostoję bezpieczeństwa dla
dojrzewającego człowieka, który zyskuje przekonanie, że jeżeli nie będzie zrozumiany przez rodzica, to może powierzyć swoje sekrety i dylematy przyjaciołom.
Ich brak skutkuje poczuciem osamotnienia rówieśniczego (Łopatkowa 1983:
24). Tak rozumiana definicja będzie przywoływana w prowadzonych analizach,
a zarazem poddawana rozważaniom na temat jej trafności w wypadku omawianych postaci, wyrastających już z okresu dzieciństwa.
Jadwiga Izdebska (2004: 34) wyróżnia cztery okresy życia osamotnionego dziecka1: do trzeciego roku życia, wiek przedszkolny, młodszy wiek

1

Wyraz „dziecko” został tu potraktowany zarówno przez Izdebską, jak i autorkę niniejszego rozdziału umownie. Opisując wiek dojrzewania, autorka ma na uwadze fakt, że osoby
znajdujące się we wcześniejszej fazie dorastania, w życiu codziennym często wciąż
nazywane są przez otoczenie dziećmi.
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szkolny i okres dojrzewania. Omawiani przeze mnie bohaterowie i bohaterki
przechodzą okres dojrzewania, znajdują się jednak w różnych jego fazach.
Ich rozróżnienie okazuje się istotne w świetle stosunku do własnego osamotnienia. Helen Bee w Psychologii rozwoju człowieka – przy założeniu,
że czas dorastania obejmuje okres od dwunastego do dwudziestego roku
życia – uwzględnia wyodrębnienie w jego granicach dwóch etapów, wczesnego i późnego okresu dorastania: pierwszy rozpoczynałby się w wieku
jedenastu lub dwunastu lat, drugi szesnastu bądź siedemnastu (Bee 1998:
395). Granice pomiędzy dzieciństwem a dorastaniem są uzależnione od
indywidualnego przypadku i nie zawsze wyraźne, a klasyfikacje przedziałów
wiekowych wytyczających poszczególne etapy różnią się pomiędzy sobą. Jak
zauważa Arvin Bhana, dwunasty rok życia w powszechnych kategoryzacjach
wyznacza koniec okresu „średniego dzieciństwa”, choć bywa też uznawany
za górny pułap wczesnej adolescencji, rozpoczynającej się średnio w wieku
dziewięciu lat (Bhana 2010: par. 1); to stanowisko przywołują również Anna
Brzezińska, Karolina Appelt i Beata Ziółkowska (2016: 245). Rozważania
podjęte w niniejszym rozdziale opierają się na założeniu, zgodnie z którym
okres dorastania trwa od jedenastego bądź dwunastego (podążając tropem
Bee) roku życia, co pozwala już z dużym prawdopodobieństwem bohaterki
wykreowane przez Korczakowską uznać za osoby rozpoczynające wczesny
okres dorastania, a przynajmniej znajdujące się na pograniczu dzieciństwa
i dojrzewania. Jak podkreśla Helen Bee, „pierwsze lata dorastania mają wiele
wspólnego z pierwszymi latami dzieciństwa” (Bee 1998: 395). Ten komentarz
istotny będzie szczególnie w odniesieniu do jednej z omawianych bohaterek,
którą jej towarzyszka zabaw uważa za „dziecinną”. Co warte zauważenia,
próba przyporządkowania poszczególnych postaci do różnych faz okazuje się
przydatna chociażby w świetle stosunku do własnego osamotnienia; zgodnie
z tezą Marzeny Sendyk „[…] samotność dla dziecka2 jest zawsze osamotnieniem”, i „[…] ma zawsze charakter konieczności” (Sendyk 2011: 142).
Następnie autorka analizuje związek tego stanu z fazą dojrzewania: „W okresie dorastania może się pojawić […] samotność celowa, pożądana, co wynika

2

Wydaje się, że nawet jeżeliby nie uznać bohaterek Spotkania nad morzem za dzieci
w kontekście psychologii rozwojowej, to z uwagi na „wiek graniczny”, w jakim się znajdują, wciąż będzie można odnieść do nich kategorie zastosowane przez Marzenę Sendyk – szczególnie w odniesieniu do Elzy – u której z uwagi na specyfikę jej sytuacji, nie
występowała samotność celowa. Do kwestii tej powrócę w dalszej części rozdziału.
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między innymi z rozwoju potrzeby intymności, dążenia do »bycia samym«.
Ciągle jednak częściej jest ona koniecznością, prowadzącą do osamotnienia”
(Sendyk 2011: 142).
Poczucie alienacji niejednokrotnie może stanowić wypadkową wydarzeń
traumatycznych: doświadczanej w rodzinie przemocy, występowania nałogów
w środowisku rodzinnym, odtrącającej bądź unikającej postawy rodziców,
odczuwanego braku matki lub ojca (Jóźwiak & Słomka 2011: par. 1). Kategoryzacja źródeł osamotnienia przywołana przez Jadwigę Izdebską obejmuje
czynniki wewnętrzne, psychoegzystencjalne, takie jak między innymi niskie
poczucie wartości, nieśmiałość, nieufność, a następnie środowiskowe, kulturowo-społeczne izolacji i samotności – między innymi śmierć, brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodzica, nałóg alkoholowy w rodzinie, przemoc
(Izdebska 2004: 204, 37-40). Te i inne przyczyny cierpienia nastolatków
zostaną omówione na przykładzie sylwetek postaci literackich w kolejnych
częściach rozdziału. Przytoczone powyżej dane oraz wiadomości na temat
sytuacji rodzinnych poszczególnych bohaterów i bohaterek powieści pozwalają
wykreować obraz umożliwiający zrozumienie przesłanek ich zachowań.

Rybaczka-marzycielka. Poczucie osamotnienia
wskutek osierocenia, niepełnosprawności i odrzucenia
Chcąc zachować uporządkowaną strukturę niniejszych analiz, swoje rozważania rozpocznę od najmłodszych bohaterek przywoływanych powieści – Danusi
i Elzy ze Spotkania nad morzem. Akcja książki toczy się w latach sześćdziesiątych
dwudziestego stulecia. Elżbieta Jezierska, zwana Elzą, ma jedenaście lat, została
osierocona jeszcze jako małe dziecko, a następnie przygarnięta i wychowywana
przez starsze małżeństwo rybaków. Elza jest niewidoma, nie chodzi do szkoły.
Jej dni wypełniają prace przy gospodarstwie, zabawy oraz muzykowanie.
Danka, która przyjeżdża nad morze do cioci na wakacje, dopiero po pewnym
czasie zapoznaje się z jej dramatyczną historią.
Elza jest dzieckiem rezolutnym i wrażliwym, pracowitym i ponadprzeciętnie zaradnym jak na swój wiek. Obdarzona nadzwyczajnym słuchem,
inteligentna i samodzielna dziewczynka nie zaskarbiła sobie jednak względów
grupy rówieśników, mieszkających w kaszubskiej wsi. Jej sytuację czytelnik
bliżej poznaje między innymi dzięki licznym dialogom z Danusią – w lakonicznych, niejednokrotnie urywanych wypowiedziach Elzy odsłania się, raz
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implicytnie, innym razem eksplicytnie, osamotnienie. „Ze mną? Akurat ze
mną? Mało to masz letniackich dzieci do zabawy?” (Korczakowska 2001: 57) –
odpowiada pytaniem na wysunięte przez Danusię zaproszenie przyłączenia się
do rozmowy i zabawy, zaskoczona Elza, nieprzyzwyczajona do podobnych
propozycji. Nieznająca rzeczywistości rybaków Danusia nie może pojąć, że
wychowanka Budziszów nie ma żadnych przyjaciół we wsi, co dziewczynka
sama ze smutkiem przyznaje: „Wszystkie znajome, co we wsi. Ale nie za bardzo
mnie lubią” (Korczakowska 2001: 59). Na tym etapie znajomości Danka nie
wie jeszcze, dlaczego Elza przez wiejskie dzieci nazywana jest „znajdą”, nie zdaje
sobie również sprawy z jej niepełnosprawności, którą podopieczna Budziszów
dobrze ukrywa.
Z opowieści Elzy i opisów sytuacji w rybackiej chacie, których świadkiem
jest Danusia, wyłania się posępny obraz osamotnionej dziewczynki, wychowywanej przez starszych opiekunów, którzy ze względu na wiek oraz prawdopodobnie czynniki socjoekonomiczne nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb
przybranej wnuczki, w związku z czym edukacja Elzy została zaniedbana;
dziewczynka wiedzę czerpała właściwie tylko od profesora specjalizującego się
w botanice, który przyjeżdżał cyklicznie nad morze, a także z książek czytanych
przez dziadka. Jej jedyną odskocznię od codziennej monotonii, wypełnionej
pracą, stanowią wizyty u Kunkielów, również miejscowych rybaków.
Marta Kowalewska, Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz w artykule Cierpienie samotności wśród ludzi – o samotności dziecka we współczesnej rodzinie jako
jeden z czynników przyczyniających się do osamotnienia3 podają brak bliskości
emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem (Kowalewska, Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 99). Jak piszą autorzy: „Ta przyczyna może pojawić się w sytuacji,
kiedy dziecko nie było oczekiwane przez rodziców, pochodzące z niechcianej
ciąży bądź będące innej od upragnionej przez rodziców płci” (Kowalewska,
Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 99). Te spostrzeżenia można odnieść do relacji
Elzy z jej opiekunami (pomimo braku pokrewieństwa) – dziewczynka pojawiła
się u Budziszów jako małe dziecko przypadkowo, wraz z żyjącą jeszcze wtedy
matką, schorowaną wdową, która poszukiwała dachu nad głową. „Gdy [matka
Elzy – A. S.] bardzo nalegała i zapłaciła komorne za rok z góry, oddali jej jedną
izbę” (Korczakowska 2001: 110), dowiaduje się czytelnik z listu pisanego przez

3

Autorzy pojęcia samotność i osamotnienie stosują zamiennie, w niniejszym rozdziale
jednak cały czas podtrzymuję zasugerowaną na początku przeze mnie nomenklaturę.
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jedną z bohaterek książki, Adę Rudzką, przyszywaną ciocię Danusi. Kiedy
chora kobieta zmarła, Budziszowie, którzy sami niegdyś stracili syna, przygarnęli dziewczynkę. Starsze małżeństwo rybaków zupełnie nieoczekiwanie
weszło w rolę opiekunów Elzy; choć niewiele o niej wiedzieli, próbowali zająć
się dzieckiem wedle swoich możliwości, jednak z enigmatycznych wypowiedzi
nastolatki i obserwującej rozwój sytuacji Ady Rudzkiej wynika, że pomiędzy
dziewczynką a przyszywanymi dziadkami nie nawiązała się bliska relacja. Jak
podają badacze, w takich przypadkach dziecko: „Z czasem uczy się […] żyć
obok rodziców, ale nie z nimi i nie dla nich. Samo rozwiązuje swoje problemy,
radzi sobie z trudnościami dnia codziennego” (Kowalewska, Goździalska &
Jaśkiewicz 2013: 99) – tak było w wypadku Elzy, za której introwersją krył
się ból związany z odrzuceniem. W przytoczonym artykule autorzy zwracają
uwagę na dwojakie oznaki tego typu poczucia osamotnienia; wychowanek
staje się bardzo posłuszny, próbuje nie sprawiać kłopotów bądź odwrotnie – narusza normy społeczne, apelując o zainteresowanie (Kowalewska,
Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 99-100). Zachowanie Elzy stanowi odzwierciedlenie pierwszego modelu – dziewczynka skrupulatnie wypełnia obowiązki
domowe, pomaga przy wypasie kóz, gotowaniu, nie chcąc przysparzać swoim
opiekunom problemów, podejmuje się zadań, które jeszcze kilkadziesiąt lat
temu dla osoby niewidomej mogły być ryzykowne. Pomiędzy nią a ciężko
doświadczonymi przez życie rybakami w podeszłym wieku nie nawiązuje się
jednak emocjonalna bliskość, starsze małżeństwo entuzjastycznie zgadza się na
wizyty Elzy w domu pani Rudzkiej, która ostatecznie decyduje się na adopcję
dziewczynki. „Oni są starzy, zmęczeni, chętnie zgodzili się na zabezpieczenie
przyszłości Elzy” (Korczakowska 2001: 156), komunikuje Rudzka. Niesprawiedliwością byłoby ocenianie w kategoriach zaniedbania dziecka skromnie
żyjącą parę kaszubskich rybaków, samych poszkodowanych przez los – wydaje
się jednak, że nie byli w stanie sprostać zadaniu przystosowania dziewczynki
do życia w społeczeństwie. Elza nie czuje się swobodnie w towarzystwie, ma
problemy w nawiązywaniu kontaktów z innymi, prawdopodobnie nie nawykła
też do ekspresji w okazywaniu jej uczuć. „A gdy ta pani odchodziła, pocałowała
mnie i powiedziała: nic się nie martw, córeczko, wszystko będzie dobrze. Tak
powiedziała: có-recz-ko” (Korczakowska 2001: 82) – podkreśla w rozmowie
z Danką czułość pani Rudzkiej uszczęśliwiona Elza.
Do osamotnienia młodej rybaczki przyczynia się również niepełnosprawność – to kolejny czynnik, który – według Kowalskiej, Goździalskiej i Jaśkiewicza – może spowodować, że dziecko czuje się nieakceptowane (Kowalewska,
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Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 110). Takie poczucie ma także Elza, która
swoją pierwszą przyjaźń nawiązuje właśnie z Danką. Na początku zresztą i między dziewczynkami często dochodziło do nieporozumień, które wychowanka
Budziszów starała się zręcznie tuszować. Jak podaje Kornelia Czerwińska:
„Niedostatki informacyjne, obejmujące niemożność odbioru komunikatów
pozawerbalnych (gestykulacja, mowa ciała), mogą utrudniać nawiązywanie
i utrzymywanie przez osoby niewidome pozytywnych relacji interpersonalnych” (Czerwińska 2014: 76). Przeszkody te wydają się szczególnie dotkliwe
w skutkach w obliczu czasu akcji powieści i miejsca, w którym wychowała
się bohaterka.
Badania przeprowadzone przez Martę Niemiec w drugim dziesięcioleciu
XXI stulecia (2018), obejmujące nastoletnich respondentów z niepełnosprawnością wzroku, wykazują, że młodzież nią dotknięta postrzega siebie pozytywnie i nie ma zaniżonej samooceny. Interesującą propozycją badawczą w tym
kontekście byłaby analiza poczucia wartości – i ewentualnej jego ewolucji –
wśród młodzieży z niepełnosprawnością wzroku na przestrzeni dziesięcioleci,
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, jednak zainteresowanie tego typu
zagadnieniami eskaluje dopiero od nie tak odległej przeszłości. Elza Jezierska
uważa się za nieurodziwą, brakuje jej przebojowości, a swoje cierpienia próbuje
rekompensować sobie ucieczką w świat bajek i fantazji, o których pisze Małgorzata Kierzkowska (2012: 131-138), co można w jej przypadku interpretować
jako regresję – jeden z mechanizmów obronnych. Tendencję do oddawania
się dziecięcym imaginacjom dostrzega u niej Danka; niewidoma przyjaciółka
postrzegana jest przez nią jako osoba dziecinna, naiwna. Wyobraźnia stanowi
jednak swoisty azyl Elzy, sferę, w której nie jest osamotniona, bowiem wypełniają ją śpiewy syreny czy leśne duszki. Obrazuje tę prawidłowość na przykład
taki passus:
— Patrz, patrz! — szepcze Elza. — Jaki stareńki, z siwiutką brodą wygląda z murawy!
Mówi to z takim przejęciem i pewnością, że Danka wcale się nie śmieje, odruchowo
rozgarnia kępę trawy. Bo kto wie? Może Elza widzi to, czego ona dostrzec nie potrafi?
[…] Danka nieraz zastanawia się nad tym, jaki jest świat, który Elza sobie wyobraża.
Może piękniejszy od prawdziwego? (Korczakowska 2001: 91).

Brak dostępu do jakiejkolwiek rewalidacji z dużym prawdopodobieństwem spotęgował poczucie niepewności i osamotnienia bohaterki. Budziszowie, niedysponujący wiedzą na temat specyfiki niepełnosprawności Elzy,
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mieszkający w miejscu niepozwalającym na zapewnienie dziewczynce pomocy,
nie byli w stanie sprostać temu niewątpliwie trudnemu wyzwaniu. Można
zatem z całą pewnością stwierdzić, że potrzeby emocjonalne dziewczynki,
wkraczającej w wiek dojrzewania, tęskniącej w samotności za akceptacją grupy,
zostały w jej najbliższym otoczeniu niezaspokojone.

Osamotnienie w rodzinie. Przypadek Danusi Gawlikówny
Danusia, główna bohaterka omawianej książki4, pochodząca z Torunia, ma
oboje rodziców. Do pani Ady przyjeżdża na wakacje w celu podreperowania
swojego zdrowia po przebytej chorobie. Rodzice dziewczynki pracują i – jak
sama zauważa – ich tryb życia odzwierciedla się w zachowaniu wobec córki.
„Ciągła praca, pisanie, »urwanie głowy« […]. A tatuś pracuje aż na Mokrem.
I właśnie tylko w niedzielę można z nim pogadać. O ile oczywiście jest
w dobrym humorze, a to zdarza się rzadko, bo przeważnie jest zdenerwowany
i zmęczony. »Właściwie co im po mnie? – buntuje się dziewczynka. – Ciągle
powtarzają »Nie mam czasu, nie przeszkadzaj, spieszę się…». No, gdy wyjadę
na miesiąc, to może zatęsknią” (Korczakowska 2001: 11).
Dziewczynka ma negatywny stosunek do kolegów i koleżanek, co
uwewnętrznia się w jej myślach o swoim wyjeździe nad morze; „Do kogo by
pójść? […] Może do Hali Szwarcówny z przeciwka? E, nie lubię jej, straszny
zarozumialec. Może powiedzieć Lutkowi z drugiego pietra? E, taki łobuziak,
nie lubię go…” (Korczakowska 2001: 6). W głębi duszy Danka odczuwa jednak potrzebę utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, jednak dopiero, gdy
poznaje Elzę, równie osamotnioną – co wynika jednak z innych przesłanek –
w jej postawie wobec rzeczywistości zachodzi zmiana.
Danka, zniechęcona postawami rodziców, niemogąca znaleźć sobie miejsca
w rówieśniczej grupie, boleśnie odczuwa brak zainteresowania jej osobą w czasie
nadmorskiego pobytu u pani Ady. Gdy nie otrzymuje listu z Torunia, utwierdza się
w przekonaniu, że jest niepotrzebna (Korczakowska 2001: 26). „Nigdy z niczego
mi się nie zwierzy, mało o co zapyta, skryta, małomówna” – ocenia Ada Rudzka
Dankę w rozmowie ze swoim krewnym, Arturem. „Może to nie jej wina? Gdzie
4

Autorka intencjonalnie omawia jej przypadek w tej kolejności z uwagi na strukturę niniejszych rozważań; Elza jako jedyna bohaterka nie miała biologicznych rodziców, kolejne postacie mają przynajmniej jednego rodzica.
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indziej trzeba szukać przyczyny” (Korczakowska 2001: 79) – zastanawia się Artur,
któremu po pewnym czasie udało się nawiązać bliższą relację z Danusią. Bohaterka
Spotkania nad morzem, choć ma oboje rodziców i babcię, którzy dbają o jej życiowe
standardy, doświadcza tak zwanego „sieroctwa emocjonalnego” (Kowalewska,
Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 98). Przejawia się ono poczuciem emocjonalnego
odrzucenia, przy jednoczesnej trosce rodziców o biologiczne potrzeby dziecka
(Kowalewska, Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 99). Jak podają autorzy, zjawisko
to najczęściej związane jest z trybem życia, w którym brakuje czasu na rozmowę,
pracą, zmęczeniem, a pozostawione samo sobie w obliczu intensywnego trybu
życia zapracowanych rodziców dziecko, wskutek boleśnie odczuwanej alienacji,
może doświadczać – pełnego buntu – poczucia niesprawiedliwości (Kowalewska,
Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 99; 100). Danka w konsekwencji tego traktowania, przybiera wrogą postawę wobec innych, pesymistycznie postrzega wszystko, co
ją czeka, sprawia wrażenie, że na niczym jej nie zależy.
Dopiero Elza, z którą dziewczynka się zaprzyjaźnia – i – poniekąd – przejmuje rolę
jej opiekunki i przewodniczki – zmienia jej stosunek do rzeczywistości, co stopniowo znajduje przełożenie na poprawę relacji z bliskimi: Adą Rudzką i matką.
Dziewczynka staje się bardziej uwrażliwiona na potrzeby innych, a powierzona jej
odpowiedzialność za Elzę sprawia, iż wreszcie zyskuje poczucie że pełni istotną rolę
w czyimś życiu. Nieufna względem ludzi, małomówna Danka zaczyna odnajdować
w sobie radość, uczy się bardziej wnikliwego postrzegania drugiej osoby, i choć to
ona przybiera postawę dominującą w relacji z Elzą, sama po pewnym czasie ulega
charyzmie przyjaciółki, chłonąc z zaciekawieniem snute przez nią opowieści. Przełomowe w kontekście metamorfozy bohaterki są sytuacje, gdy na jaw wychodzi tajemnica Elzy, związana z jej niepełnosprawnością, jak i zasłyszana rozmowa ciotki Ady
i Artura: „Po długich rozmyślaniach dojrzało w Dance postanowienie. Tak, jeszcze
dziś wieczorem wyzna cioci, co ją gnębi, opowie wszystko o Elzie. Czuje przecież, że
sama nie udźwignie tego zmartwienia” (Korczakowska 2001: 81).

Chcąc wyeksponować zależność pomiędzy poczuciem osamotnienia
Danki a jej sytuacją rodzinną, należałoby przyjrzeć się głębiej postawie rodzicielskiej wobec dziecka; przez pojęcie to – hiponim postawy ludzkiej – rozumie się „nabytą strukturę poznawczo-dążeniowo-afektywną, ukierunkowującą
zachowanie się rodziców wobec dziecka” (Ziemska 1969: 42).
W przypadku rodziców Danki wyraziście zarysowuje się postawa unikania, przejawiająca się nikłym zainteresowaniem córką, a nawet zobojętnieniem
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emocjonalnym, co doprowadzić może do alienacji i występowania nieprawidłowości w budowaniu relacji z rówieśnikami (Ośkiewicz 2011: 197). Bohaterka
książki, dająca się na początku poznać jako wrogo nastawiona do ludzi introwertyczka, jest tego modelowym przykładem. Zapracowanie rodziców okazuje
się fatalne w skutkach. W rozmowie z mamą Danki Ada Rudzka zauważa,
że kobieta niezbyt dobrze rozumie swoją córkę (Korczakowska 2001: 138).
Szczęśliwie jednak matka dziewczynki, gdy przyjeżdża po Dankę, zauważa jej
przemianę i postanawia bliżej poznać historię Elzy. Ostatecznie pomaga Adzie
zapewnić niewidomej dziewczynie lepszą przyszłość i zaprasza na pewien czas
Elzę do siebie.
Wydaje się, że zarówno w wypadku Danki, jak i Elzy, poczucie osamotnienia determinowały zarówno czynniki psychoegzystencjalne – obie bohaterki
wykazują nieufność, nieśmiałość, Elzę dodatkowo cechuje obniżona samoocena, jak i środowiskowe, kulturowo-społeczne, obejmujące – w odniesieniu
do Danki – niewystarczające zainteresowanie ze strony rodziców, do Elzy – sieroctwo i niepełnosprawność. Należy jednak mieć na uwadze zależności zachodzące pomiędzy niniejszymi kategoriami czynniki środowiskowe, społeczne
mogły doprowadzić do rozwinięcia się u dziewczynek wymienionych wcześniej
cech osobowości. Finalnie jednak każda z bohaterek przezwycięża poczucie
osamotnienia: Danka – znajdując w Elzie przyjaciółkę, Elza – otrzymując bezcenny dar, jakim jest nowy dom.

Połączeni osamotnieniem. Zenek Wójcik i Ula Zalewska
Nie wszystkie historie rodzinne omawianych tutaj bohaterów i bohaterek
znajdują swoje rozwiązanie w gronie najbliższych, bowiem w wypadku Zenka,
tytułowego Tego obcego, dawne życie, naznaczone traumą, zgotowaną przez
ojca chłopca, kończy się z chwilą przygarnięcia go przez wuja Antoniego.
Zenka czytelnik poznaje w momencie, gdy – chory i zraniony – zostaje odnaleziony przez Ulę Zalewską, jedną z bohaterek powieści, na wyspie w Olszynach.
Chłopiec powziął sobie za cel wędrówkę do wujka Antoniego Janicy, który
stanowił uosobienie jego nadziei na osiągnięcie rodzinnego szczęścia i stabilizacji życiowej. Dom Janicy ma być bezpieczną przystanią dla Zenka – ofiary
przemocy domowej.
Matka Zenka nie żyje. Wiek chłopca nie został dookreślony w książce,
wiadomo jednak, że jest on starszy od pozostałych bohaterów. Prawdopodobnie
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ma około piętnastu lat. Jego historię czytelnik dokładniej poznaje dzięki napisanemu przezeń listowi, którego adresatką jest Ula:
Uciekłem z domu, bo miałem taką poniewierkę, że to trudno wyrazić. Dla mojego
tylko jedno ma znaczenie: wódka. Syn mu niepotrzebny, bo syn kosztuje pieniądze.
Dawniej, za życia mamy, także pił, ale mama mnie pilnowała, żeby się nade mną
nie znęcał […]. W końcu to się stało nie do wytrzymania. Pomyślałem, że dla mnie
jest tylko jedno miejsce na świecie: u wuja, i że jeśli go nie znajdę, to ze mną koniec
(Jurgielewiczowa 1961: 251).

Z przywołanych słów wyłania się obraz na wpół osieroconego, zdesperowanego młodzieńca, kochanego przez matkę, odrzucanego przez ojca. W domu
nie zostają zaspokojone nawet podstawowe psychiczne potrzeby nastolatka,
takie jak bezpieczeństwo, akceptacja czy kontakt emocjonalny (Kowalewska,
Goździalska & Jaśkiewicz 2013: 98), co doprowadza Zenka do podjęcia desperackiej decyzji o ucieczce, w której pokłada nadzieję na rozpoczęcie nowego
życia. Radykalne wyznanie, pojawiające się na końcu przytoczonego wyżej
fragmentu, może sugerować, że Zenek miewał myśli samobójcze.
Odejść z domu pragnie się wówczas, kiedy człowiek czuje się w nim samotnie i obco.
Konflikt między rodzicami i dorastającym dzieckiem może doprowadzić do utraty
rodziców i utraty dziecka. […] Reakcją dziecka na osamotnienie jest wrogość skierowana do rodziców, którą z czasem przenosi ono na wszystkich dorosłych5. Oprócz
wychodzącej poza dom owej wrogości, o której mówi Czapów, dziecko odrzucone
częściej od innych skłonne jest do autoagresji i do ucieczki od rzeczywistości (Łopatkowa 1983: 29).

Postawę rodzicielską ojca wolno uznać za ewidentnie odtrącającą – jej
wyznacznikiem jest wrogi stosunek wobec dziecka, nad którym opiekę rodzic
traktuje jako obciążenie. Przejawia się ona czasami przemocą – tak, jak miało to
miejsce w wypadku ojca Zenka. Tego typu zachowania rodzica mogą powodować wycofywanie się z relacji społecznych bądź nawet wyzwalać mechanizmy
antyspołeczne (Ośkiewicz 2011: 197). Zenek wobec ludzi jest podejrzliwy

5

Obrazuje to stosunek Zenka do doktora Zalewskiego, ojca Uli, który od początku
ich znajomości pragnie pomóc chłopcu.
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i cały czas zachowuje wzmożoną czujność, grupa poznanych przyjaciół długo
pracuje na jego zaufanie – i równie szybko je traci, gdy Zenek dowiaduje się,
że młodzi ludzie zdradzili swoim rodzinom tajemnicę obecności chłopaka na
wyspie nieopodal Olszyn. Dopiero późniejsze rozmowy z dorosłymi sprawiają,
że Zenek – skrzywdzony przez własnego ojca – uczy się dostrzegać i doceniać
dobre intencje i życzliwość drugiego człowieka. Wcześniej nieufny, introwertyczny, a momentami impertynencki młodzieniec stopniowo zaczyna wierzyć,
że innym ludziom na nim zależy, choć jego wypowiedzi pozostają lakoniczne,
a historię własnego życia łatwiej wyjawić mu w liście. Jest wyczulony na wszelkie zachowania mieszkańców Olszyn sugerujące, że osoby postronne mogą
wiedzieć cokolwiek na jego temat, niechętnie zwierza się ze swoich przemyśleń,
broniąc się tym samym przed potencjalnymi rozczarowaniami oraz czyhającymi na niego przeszkodami w postaci zawiadomienia służb o jego sytuacji.
Do cierpienia emocjonalnego chłopca przyczynia się także dramatyczna
historia rodzinna – śmierć matki i alkoholizm ojca. Jak wskazuje literatura
naukowa, u dzieci pochodzących ze środowisk alkoholowych mogą wystąpić
problemy w zakresie nawiązywania relacji, okazywania emocji, werbalizowania
próśb (Kruszyńska 2011: par. 25). Jeżeli wziąć pod uwagę również przemocowe zachowania ojca i śmierć matki, sytuacja głównego bohatera jawi się jako
pasmo bezgranicznych nieszczęść.
Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wstydzą się rodzica, przeżywają uczucia
lęku, strachu, ale także złość, nienawiść, ciągły niepokój. Relacje między dzieckiem
a rodzicem zostają zaburzone, ciągłemu, permanentnemu osłabieniu ulega więź
emocjonalna, a dzieci bardzo często czują się osamotnione w tych rodzinach. […]
Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie odczuwają bardzo silnie dzieci
z rodzin niepełnych, osieroconych śmiercią, rozwodem (Izdebska 2004: 122-123).

Zenek na początku intencjonalnie stara się unikać kontaktów z ludźmi,
co wskazuje na obecność tak zwanej samotności celowej – zjawiska, które może
wystąpić u dorastającej młodzieży, a warto również zaznaczyć, że bohater jest
starszy od omawianych wcześniej dziewcząt, wykreowanych przez Jadwigę
Korczakowską, Danusi i Elzy. Jak pisze Marzena Sendyk, „w tym czasie większa
jest więc już potrzeba i tolerowanie samotności” (Sendyk 2011: 142). Każde
działanie młodzieńca jest zaplanowane, chłopiec organizuje sobie kryjówkę
i układa trasę, która w jego mniemaniu doprowadzi go do wujka; wszelkie jego
postanowienia cechuje duże zdyscyplinowanie i upór. Inni bohaterowie Tego
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obcego zdają sobie sprawę z bezcelowości działań takich, jak próby nakłaniania
Zenka do zwierzeń czy zmiany decyzji. To on wyznacza reguły, staje się nieformalnym autorytetem grupy, on też decyduje o granicach relacji łączących go
z resztą, a także o formie spędzania swojego czasu – często w samotności. Owa
samotność celowa jest jednocześnie przyczynkiem do poczucia osamotnienia –
Zenek, choć zachowuje dystans wobec otoczenia i wydaje się nieprzystępny,
potrzebuje wsparcia – chociażby w tak prozaicznych kwestiach, jak pomoc
przy obmyślaniu trasy do Strykowa. Ambicja w połączeniu z nieufnością nie
pozwala mu jednak na sformułowanie prośby o pomoc. Dopiero w obliczu
finalnie rozgrywającego się dramatu, w wyniku bezradności zdaje się na pomoc
doktora Zalewskiego. Wtedy też zaczyna dzielić się swoją historią.
Zenek odczuwa silną potrzebę zerwania z wszystkim, co przypomina mu
dawne życie. Przyglądając się baczniej sytuacji rodzinnej chłopca na podstawie
analizy enigmatycznych przekazów listownych, można zauważyć, że doświadczona przez niego trauma miała charakter chroniczny, a jak pisze Elżbieta
Zdankiewicz-Ścigała, „jeżeli doświadczenia mają charakter intencjonalnego
działania ze strony ważnych osób i są wymierzone w dziecko, by mu świadomie
robić krzywdę (wszystkie rodzaje przemocy), to konsekwencje dla ofiary niestety są bardzo poważnie negatywne. Możemy wręcz mówić o traumatycznym
rozwoju, czyli takim, gdzie ważne jest samo przetrwanie” (Zdankiewicz-Ścigała
2020, par. 12). Tak jest w wypadku tytułowego bohatera książki Jurgielewiczowej – w poczuciu osaczenia, Zenek decyduje się na wędrowny tryb życia – do
czasu odnalezienia wujka – licząc się z wszelkimi tego konsekwencjami, jak
czyhające na niego niebezpieczeństwa, głód, choroba, złe towarzystwo (z którym również na pewnym etapie ma do czynienia).
Poczucie osamotnienia pozwala pokonać mu Ula, córka doktora Zalewskiego – cicha, spokojna dziewczyna, osierocona przez matkę, niezrozumiana
przez bliskich, nawet swoją przyjaciółkę, Pestkę. To Ulę jako pierwszą Zenek
obdarza zaufaniem, a wreszcie uczuciem. Ją traktuje jako powierniczkę swoich
sekretów – tak jak w wypadku Danki i Elzy, parę poniekąd łączy doświadczenie osamotnienia, wyczuwane przez oboje u drugiej osoby intuicyjnie,
wszak gdy nastolatkowie się poznają, nie są jeszcze świadomi swoich historii.
Ula, podobnie jak Zenek, świadomie decyduje się na samotność – przy czym
wynika ona z zupełnie innych przesłanek. Dziewczyna intencjonalnie odrzuca
własnego ojca, do którego ma żal o wydarzenia z przeszłości. Trudno byłoby
tu wprawdzie wysnuć hipotezę zakładającą odrzucenie Uli przez ojca czy obecność postawy unikającej – doktor Zalewski usilnie próbuje nawiązać kontakt
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z córką, ustawicznie doświadczając jednak oporu ze strony dziewczyny, która nie
może wybaczyć mu odejścia do innej kobiety – jeszcze za życia matki. „ – A ja? –
krzyknęła z bólem. – Ja także stałam się niepotrzebna?” (Jurgielewiczowa 2009:
240). Ula jest też ofiarą własnej nieśmiałości w stosunku do Pestki, która stanowi
jej zupełne przeciwieństwo: roześmiana, przebojowa dziewczyna nie zdaje sobie
sprawy, jakie dramaty rozgrywają się w umyśle Uli, z kolei córka lekarza nie
znajduje odpowiednich słów, by zwierzyć się przyjaciółce ze swoich rozterek.
Ula skuliła się, włosy opadły jej na twarz. Cóż ma Pestce odpowiedzieć? Że ojciec jej
nie kocha? Że jej prośba może odnieść jak najgorszy skutek? Czy tak, czy tak – nie
zostanie przez tamtą szczęśliwą dziewczynę zrozumiana. Trzeba by tłumaczyć, odsłonić wstydliwą ranę, od tylu lat jątrzącą się w sercu… Zwierzenie, którego kiedyś tak
bardzo pragnęła i które omal nie nastąpiło, kiedy były sobie naprawdę bliskie, teraz
jest niemożliwe (Jurgielewiczowa 2009: 211-212).

Dziewczyna próbuje zrekompensować sobie osamotnienie utrzymywaniem kontaktu z nieżyjącą matką, pisząc do niej listy. Powstają z nich osobiste
zapiski, w których Ula wskazuje swoje dylematy, dzieli się skrywanymi przed
innymi myślami. W nich zwierza się także ze swoich uczuć względem Zenka:
I teraz czuję straszny żal i nikomu nie mogę się zwierzyć, bo nikt by tego nie zrozumiał. Nawet ja sama siebie nie rozumiem. Zenek nie zawsze postępuje tak, jak trzeba
(gdybyś tu była obok mnie, powiedziałabym Ci, co zrobił, ale w liście pisać o tym
nie mogę). I właściwie tylko jeden raz ze mną rozmawiał, i tylko jeden raz naprawdę
na mnie patrzył (Jurgielewiczowa 2009: 145).

Od początku znajomości z Zenkiem doświadcza silnego poczucia solidarności z młodym przybyszem, choć nie zna jeszcze jego historii. Wysoki poziom
empatii i wnikliwości pozwala jej jednak na długo przed otrzymaniem listu
Zenka zrozumieć, co kryje się za czujnością i nieufnością chłopca. Potrafi też
usprawiedliwić jego rozmaite występki, takie jak choćby kradzież jabłek, rozumiejąc katastrofalną sytuację Zenka i dostrzegając drzemiące w nim pokłady
dobra. Gdy Zenek publicznie ratuje małe dziecko przed śmiercią, zyskuje
jeszcze większy podziw wśród przebywającej w Olszynach młodzieży.
Zarówno u Uli, jak i Zenka poczucie osamotnienia warunkowane jest
przez czynniki środowiskowe i psychoegzystencjalne – brak matki, przemoc i nałóg ojca (w wypadku Zenka), nieufność. Oboje też doświadczają
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w pewnym stopniu osamotnienia rówieśniczego, jeśli nie brać pod uwagę
przygodnych znajomości Zenka. Ula, pomimo poczucia przynależności do
olszyńskiej grupy, nie daje się do końca poznać przyjaciołom – zmienia się to
dopiero po przybyciu Zenka na wyspę, choć córka Zalewskiego pozostaje nieśmiałą, delikatną dziewczyną. „– Ula w ogóle nie powinna należeć do załogi”
(Jurgielewiczowa 2009: 11), ocenia przyjaciółkę Pestki najmłodszy jej członek,
Julek. Dziewczyna dopiero po sprostaniu wyzwaniu, jakim była opieka nad
napotkanym chorym chłopcem, zyskuje większy szacunek grupy.
Pomiędzy Ulą a Zenkiem – nieznającą się wcześniej parą nastolatków,
ludźmi o różnych historiach, a jednak podobnymi do siebie – rodzi się niezwerbalizowana, intuicyjna więź. Ich cierpienie przejawia się w milczeniu, od czasu
do czasu przerywanym wybuchami złości w wypadku Zenka i histerii u Uli
(w trakcie rozmowy z doktorem Zalewskim). Ostatecznie jednak dziewczyna
znajduje nić porozumienia ze swoim ojcem, jest wdzięczna za zaangażowanie
w sprawę Zenka (podobna sytuacja ma miejsce w wypadku Danusi, bohaterki
Spotkania nad morzem, i jej matki, Ireny), wyjaśnia zaistniałe pomiędzy nimi
nieporozumienia, z kolei chłopiec nabiera zaufania do doktora Zalewskiego,
powoli zaczyna na nowo wierzyć w ludzi, a ostatecznie trafia do poszukiwanego od dawna wujka.

Osamotnienie bohaterów i bohaterek pozycji
Ten obcy i Spotkanie nad morzem w kontekście współczesnych badań
Zawarte w niniejszym rozdziale rozważania wskazują na ścisły związek poczucia osamotnienia u dzieci i młodzieży z sytuacją rodzinną, która – jeżeli nie jest
ustabilizowana – może wpływać destruktywnie na sferę emocjonalną dzieci
i młodzieży. Celem autorki było przeanalizowanie wybranych sylwetek postaci
literackich, osadzonych w realiach XX wieku, w kontekście współczesnych
badań z pogranicza psychologii i familiologii, poszerzonych o wybrane aspekty
z obszaru pedagogiki. Intencjonalnym zabiegiem było dokonanie selekcji
bohaterów i bohaterek ze względu na fazę rozwojową i sytuację rodzinną, dzięki
czemu można było wskazać wyraźne podobieństwa, jak i różnice pomiędzy
nimi – przy zachowaniu tej samej optyki interpretacyjnej.
Negatywne konsekwencje związane z sieroctwem, określonymi postawami rodzicielskimi, przemocą w opisanych przypadkach dodatkowo spotęgowane są przez inne czynniki – zdrowotne, środowiskowe. Współczesne
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badania z zakresu psychologii, familiologii oraz pedagogiki i nomenklatura
psychologiczna z powodzeniem odpowiadają na pytania postawione względem
postaci osadzonych w rzeczywistości ubiegłego stulecia, co pokazuje uniwersalność omawianych zagadnień. Analizowane książki stanowią ilustracje dramatów, które – zarówno w wielkim mieście, u boku pracujących rodziców,
jak i w rybackiej chacie czy w trakcie tułaczki – mogły skończyć się tragicznie.
Wybrane powieści autorka uznaje za wartościowe materiały dydaktyczne,
które warto polecać dzieciom i dorastającej młodzieży – jako zachętę do pogłębionej refleksji nad problematyką osamotnienia współczesnych nastolatków,
rówieśniczego, nawiązywania relacji z innymi. Wreszcie – wspólny mianownik
dla wszystkich postaci, ściśle skorelowany z ich tym stanem, stanowią zubożałe relacje z innymi, przejawiające się w niezwykle wymownym milczeniu.
Potrzeba wiele empatii, aby nauczyć się rozumieć, że często wyraża ono więcej
niż słowo.
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Rzeźba figuralna okresu cyproarchaicznego
jako przykład sztuki na pograniczu kanonów
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Określenia: „pogranicze”, „peryferia” czy „prowincja” mają zasadnicze znaczenie w świecie sztuki. Sytuują ją w kontekście zarówno historycznym, jak
i terytorialnym. Pokazują, w jaki sposób na przestrzeni wieków wyglądała produkcja dzieł artystycznych, które nie zawsze były pierwszorzędnymi obrazami,
rzeźbami czy architekturą. Pojęcia te pozwalają również uchwycić zjawiska,
które miały miejsce nie tylko w prężnie działających centrach, ale i poza nimi.
Przykładem sztuki, która powstała na pograniczu kanonów, jest rzeźba figuralna okresu cyproarchaicznego, będąca świadectwem połączenia kilku kultur
i wzorców.

Kierunki politycznych oddziaływań kształtujących kanon sztuki wyspy
Okres cyproarchaiczny datowany jest na czas między końcem VIII wieku
przed naszą erą a pierwszą ćwiercią V wieku przed naszą erą (Śliwa 1997: 246).
Rozpatrywany jest on przez historyków starożytności i historyków sztuki jako
czas niespokojny w dziejach tego miejsca. Cypr, zwany Wyspą Afrodyty, to
miejsce położone na skrzyżowaniu wpływów wielkich starożytnych cywilizacji, wywodzących się z: Anatolii, Syrii, Egiptu i Grecji (Orphanides 2017:
7-20). Wyspa została zdobyta przez Asyryjczyków w 707 roku przed naszą erą
za panowania króla Sargona II (Śliwa 1997: 246). Najazd ten spowodował
kres tak zwanej „thalassokracji cypryjskiej”, czyli dominacji floty tej wyspy na
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Morzu Śródziemnym. W tym czasie siły morskie Cypru zostały doszczętnie
zniszczone przez flotę asyryjską. Po osiągnięciu swojego celu i zdobyciu wyspy,
Sargon II postawił w Kition bazaltową stelę mającą upamiętniać hołd złożony
mu przez siedmiu królów Cypru. O tym wydarzeniu wspominają także napisy
umieszczone na ścianach pałacu asyryjskiego króla w Chorsabad (starożytnym
Dur-Szarrukin). Warty zauważenia jest fakt, że Asyryjczycy nie zlikwidowali
cypryjskich królestw, które pozostały autonomiczne, natomiast egzekwowali
jedynie świadczenia na rzecz prezentowanej przez siebie władzy zwierzchniej
(Młynarczyk 1983: 91). Po czasie dominacji asyryjskiej na Cyprze zapanował
stuletni okres niezależności (Młynarczyk 1983: 92). Mimo tego mieszkańcy
wyspy nie zaznali spokoju na długo. Kolejnym burzliwym etapem w dziejach
Wyspy Afrodyty był czas ekspansji egipskiej. Początek tego okresu przypada
na rok 594 przed naszą erą, kiedy to Egipcjanie pokonali połączoną flotę
cypryjsko-fenicką. Władcą Egiptu był wówczas faraon Amazis z XXVI dynastii
(Młynarczyk 1983: 92). Wpływy egipskie trwały na wyspie do około 546 roku
przed naszą erą (Śliwa 1997: 246), a następnie Cypr zdominowali Persowie
pod władzą szachinszacha Cyrusa II Wielkiego. Obejmując władzę na tym
terenie król z dynastii Achemenidzkiej ustanowił wyspę piątą satrapią swojego
państwa (Śliwa 1997: 246). W 499 roku przed naszą erą w wyniku powstania
jońskiego część miast cypryjskich zbuntowała się przeciwko Persom. Bunt ten
został stłumiony, a najeźdźcy ze Wschodu ponownie uderzyli w wyspę pod
dowództwem syna perskiego króla Dariusza I, Kserksesa (Axworthy 2008: 25).
Opis wydarzeń toczących się w okresie nazywanym w literaturze przedmiotu
cyproarchaicznym sugeruje, w jakich warunkach kształtowała się sztuka tego
obszaru geograficznego, tworzona w trakcie serii napływów z różnych środowisk kulturalnych i artystycznych. Dla zobrazowania tych procesów należy
przytoczyć konkretne przykłady dzieł sztuki rzeźbiarskiej, będącej odbiciem
niniejszych politycznych niepokojów i inspiracji wzorcami z zewnątrz w połączeniu z rodzimą tradycją.
Rozwój artystyczny Cypru, a w szczególności form rzeźbiarskich dzieli się
na dwie zasadnicze fazy: pierwszą – od około 700 do około 600 roku przed
naszą erą i drugą – od około 600 do 475 roku przed naszą erą1. W pierwszej
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Wybrane przykłady oparte są o klasyfikację rzeźby cypryjskiej stworzonej przez sir Johna Lintona Myresa na potrzeby kolekcji generała Luigi Palma di Cesnola w Metropolitan
Museum of Art w Nowym Jorku. Więcej w: John Linton Myres, Handbook of the Cesnola
Collection of Antiquities from Cyprus. The Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork 1914).
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fazie powstawania dzieł omawianego czasu pojawiły się monumentalne posągi
z wypalanej gliny, natomiast w drugiej przeważała produkcja rzeźby kamiennej (Młynarczyk 1983: 123). Z pozoru sztuka cypryjska nie jest oryginalnym
wytworem. Często traktowana jest jako zjawisko peryferyjne kultur starożytnych, w których sferze kolejno się znajdowała. Nie sposób jednoznacznie
zdefiniować sztuki starożytnego Cypru okresu archaicznego ze względu na jej
eklektyzm. Położenie geograficzne dało wyspie możliwość czerpania z wielu
źródeł inspiracji artystycznych. Rzeźba tego czasu charakteryzuje się niejednorodnością: występują w niej rysy sztuki Grecji kontynentalnej, z którą wyspiarze utrzymywali stałe kontakty, jak również wpływy plastyki państw, które za
pośrednictwem działań zbrojnych opanowały ten teren (Śliwa 1997: 247). Są
to wpływy sztuki kolejno: asyryjskiej z czasów panowania króla Sargona II
w latach 721-705 przed naszą erą (Van De Mieroop 2008: 324), egipskiej
z okresu rządów faraona Amazisa na przestrzeni lat 570-526 przed naszą erą
(Wilkinson 2011: 20) oraz sztuki perskiej doby panowania Achemenidów,
a konkretnie Cyrusa II Wielkiego w latach 559-530 przed naszą erą (Van De
Mieroop 2008: 321) i Kserksesa zasiadającego na tronie w czasie 485-465
przed naszą erą (Van De Mieroop 2008: 321). Dzieła okresu cyproarchaicznego
wyróżnia połączenie klasycznej rzeźby greckiej z rysem orientalnym, o czym
pisał amerykański znawca sztuki antycznej Cornelius Vermeule twierdząc, że
najazdy na Cypr dały możliwość skorzystania z nieznanych dotąd wzorców,
którymi posłużyli się artyści tworzący rzeźby omawianego okresu cyproarchaicznego (Vermeule 1974: 287). Na potrzeby rozdziału analizie zostały poddane
cypryjskie rzeźby figuralne, które pochodzą przede wszystkim ze starożytnego
sanktuarium w Golgoi. Zostały one porównane z ówczesnymi dziełami rzeźbiarskimi wytworzonymi na terenie Asyrii, Egiptu oraz Persji dla wykazania
podobieństw i różnic tych ośrodków artystycznych.

Funkcje rzeźby figuralnej
W okresie cyproarchaicznym rzeźby tworzone były przede wszystkim na
potrzeby świątyń, między innymi jako figurki wotywne oraz do wystroju
przestrzeni architektonicznych, takich jak place miejskie czy pałace. Statuetki
i posągi wykonywane z gliny, bądź kamienia to w dużej mierze wizerunki
pobożnych wiernych, którzy składając je w sanktuariach wierzyli, że pozostają
na stałe pod opieką danego bóstwa, w którego przybytku złożyli swoje dary
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(Młynarczyk 1983: 123), co jest charakterystyczne dla sposobu myślenia rozwijających się wówczas starożytnych cywilizacji. Oprócz figurek wotywnych
będących wizerunkami wiernych, podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenach świątynnych, odnaleziono również przedstawienia kapłanów.
Wyobrażenia te były z zasady konwencjonalne. Nie miały żadnych cech indywidualnych czy portretowych (Młynarczyk 1983: 123). Stroje tych postaci
odpowiadały panującej ówcześnie modzie w zależności od okresu i dominacji
ośrodków zajmujących wyspę (Młynarczyk 1983: 124).

Wpływy asyryjskie
Rzeźby pochodzące z czasu panowania Asyryjczyków na Cyprze charakteryzowały zgeometryzowane głowy, krótkie i masywne twarze o wydatnych
nosach i szeroko otwartych oczach. Długie, proste szaty przypominały stroje
znane z ikonografii przedstawień z pałaców królów asyryjskich. Oprócz
tego bardzo często posągom cypryjskim rzeźbiono stożkowe nakrycia głowy,
które przypominały asyryjskie hełmy, a także długie brody o prostokątnym
zarysie z pionowymi bruzdami. Typ rzeźby powstałej przy udziale inspiracji
asyryjskimi wzorcami prezentuje popiersie mężczyzny ze stożkowym hełmem,
datowane na VII wiek przed naszą erą (Images.metmuseum.org 2020a). Broda
mężczyzny ma kształt zbliżony do prostokąta. Składa się z czterech gładkich
pasm oddzielonych liniami, które u dołu mają zaokrąglone zakończenie. Na
ustach widoczny jest delikatny uśmiech, przywodzący na myśl greckiego
kurosa. Postać ma szeroki, duży nos. Gałki oczne wystają na wysokości górnej powieki, natomiast u dołu są nieco cofnięte. Oczy wyrzeźbionej postaci
mają kształt migdałowaty. Łuk brwiowy jest odzwierciedleniem linii górnych
powiek i tworzy swego rodzaju dwa półksiężyce. Płaskie czoło jest częściowo
zakryte stożkowatym hełmem z prostokątnym zwieńczeniem. Postać ma
delikatnie odstające uszy i wystające spod hełmu włosy opadające na kark.
Dzieło to porównać można z fragmentem reliefu pochodzącego z pałacu króla
Sennacheryba w Niniwie, datowanego na koniec VIII wieku przed naszą erą
(Britishmuseum.org 2020b). Płaskorzeźba prezentuje asyryjskich żołnierzy
w trakcie marszu wojennego, którzy mierzą w cel z łuków. Podobieństwa oraz
różnice widoczne są po pierwszym oglądzie. Hełm cypryjskiego mężczyzny
przypomina stożkowatą formę asyryjskiego nakrycia głowy wojowników. Oczy
i nos nie różnią się od schematycznych rysów twarzy idących w pochodzie
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żołnierzy, a broda postaci wydaje się być zakończona w podobny sposób do
podanego przykładu sztuki cypryjskiej. Różnica między przedstawieniami
tkwi w szczegółach. W pierwszej kolejności dotyczą one formy rzeźbiarskiej,
w jakiej zostały wykonane te dwa skontrastowane ze sobą wytwory sztuki.
Rzeźba cypryjska to pełnoplastyczna głowa wykonana w wapieniu, natomiast
asyryjski przykład to gliniana płaskorzeźba – nie zaś rzeźba pełna, w której
wykonywano jedynie przedstawienia bóstw i władców kraju Aszura. Kolejne
rozbieżności dotyczą samego wyglądu prezentowanych wojowników: hełmy
asyryjskie miały całkowicie stożkowaty kształt, natomiast hełm figurki z Golgoi jedynie naśladuje tę formę; ponadto kształt brody został w znacznym
stopniu uproszczony – brak jej trefionych loków, które widoczne są na reliefie
z Niniwy. Te istotne różnice między przedstawieniem asyryjskich żołnierzy
a przywołanym przykładem rzeźby cypryjskiej świadczą o wprowadzeniu
odmiennej koncepcji przez twórcę tego przedstawienia i nadaniu mu eklektycznego charakteru poprzez połączenie elementów znanych ze sztuki Grecji
kontynentalnej z wpływami plastyki asyryjskiej.

Dominacja egipska
Oprócz wpływów państwa asyryjskiego na sztukę Cypru istotną rolę w zakresie
inspiracji nowym kanonem odegrał Egipt. W stylu cypryjsko-egipskim rzeźby
były wykonywane na wzór posągów państwa faraonów. Postawa, proporcje
i szczegóły strojów naśladują wzory monumentalnej plastyki egipskiej. Egiptyzującą rzeźbą okresu cyproarchaicznego jest naturalnych rozmiarów postać
męska powstała w drugiej ćwierci VI wieku przed naszą erą (Hernary &
Mertens 2015: 66). Pochodzi ona z sanktuarium w Golgoi. Postać ta została
ukazana w wykroku, co sugeruje wysunięta do przodu lewa noga, widoczna
pod przepaską nałożoną na biodra. Prawa ręka ułożona jest wzdłuż ciała, natomiast lewa według badaczy była zgięta w łokciu i ułożona na klatce piersiowej
postaci (Hernary & Mertens 2015: 66). Przednia część stroju figury została
udekorowana dwoma ureuszami, niosącymi na głowach dysk słoneczny,
zwieńczony dwoma mniejszymi, zwiniętymi wężami. Twórca rzeźby podjął się
próby delikatnej artykulacji mięśni brzucha i zarysu klatki piersiowej. Górna
część ciała została pokryta szerokim naszyjnikiem składającym się z elementów przypominających kształtem serce, niżej trójkątnych form oddzielonych
od siebie fragmentami półokrągłych pasm, oraz „łezek”, na samym dole
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oddzielonych od siebie mniejszymi trójkątami. Widoczne prawe ramię postaci
zostało ozdobione spiralną bransoletą. Gładka broda zakrywa dolną część twarzy,
na której widoczny jest delikatny uśmiech. Gałki oczne w kształcie migdałowatym są wypukłe, a linia brwi w kształcie dwóch półksiężyców łączy się z linią
nosa. Głowę okrywa szeroka, prosta fryzura, sięgająca ramion postaci. Rzeźbiarz
starał się wiernie odtworzyć strój i biżuterię wzorowane na egipskich posągach,
aczkolwiek wyrazista twarz jest reminiscencją wpływów jońskich w sztuce tego
okresu i miejsca. Aby ocenić stopień inspiracji wzorcami egipskimi należy
zestawić powyżej opisaną rzeźbę z przykładem plastyki doby Trzeciego Okresu
Przejściowego. Egiptyzującą postać z Cypru można porównać z przedstawieniem
dostojnika egipskiego pochodzącym ze świątyni Mut w Tebach, które zostało
wykonane w okresie panowania XXVI dynastii (Britishmuseum.org 2020a). Jest
to rzeźba z wieloma ubytkami, prezentująca postać mężczyzny. Mimo niekompletności posągu, można stwierdzić, w jakim stopniu wzorce egipskie zostały
zapożyczone na potrzeby cypryjskiej figury. Twarz dostojnika jest okrągła. Jego
usta są wąskie, ułożone w delikatnym uśmiechu, a nos mały i smukły. Oczy
postaci mają migdałowaty kształt, a linia brwi podąża za linią górnych powiek,
przedłużając się w kierunku skroni. Głowę mężczyzny pokrywa gładka fryzura
sięgająca jego ramion, zaczesana za wyraźnie dużych rozmiarów uszy. Przedstawiony dostojnik nie nosi żadnej biżuterii. Jego tors jest gładki. Widoczny jest
jedynie fragment szaty ukryty za niesionym przez niego posążkiem bogini.
Patrząc na postać tebańskiego mężczyzny i figurę z Golgoi nasuwa się wniosek
o podobieństwach i różnicach tych dwóch dzieł. Wśród cech zbliżających do
siebie te dwa wytwory sztuki, można wymienić gładką fryzurę, która zakrywa
czoło na minimalnej wysokości od linii brwi i sięga ramion postaci, a także
migdałowaty kształt oczu, za którymi podąża linia brwi i na końcu wąskie usta,
ułożone w delikatny uśmiech. Elementami, które są odmienne dla tych dzieł, to
między innymi brak zdobnej biżuterii egipskiego dostojnika w przeciwieństwie
do cypryjskiej rzeźby, chociaż skądinąd wiadomo, że w Trzecim Okresie Przejściowym wiele z pełnoplastycznych figur było zdobionych bogatymi naszyjnikami i bransoletami (Lipińska 1982: 249). Niestety ubytki egipskiej rzeźby nie
pozwalają dokonać pełnej analizy wpływów sztuki egipskiej na sztukę cypryjską.
W celu lepszego zbadania tej problematyki należy zatem przywołać kolejny przykład dzieła o cechach wpływów egipskich.
Drugim przykładem rzeźby w stylu cypryjsko-egipskim jest również statuetka mężczyzny w egiptyzującym stroju, pochodząca z sanktuarium w Golgoi
(Images.metmuseum.org 2020b). Powstała ona w drugiej ćwierci VI wieku
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przed naszą erą (Hernary & Mertens 2015: 67). Jak w wypadku poprzedniego
przykładu, tak i ta rzeźba została odnaleziona bez nóg. Prezentuje się ona z niewielkimi ubytkami w postaci lewego przedramienia i części twarzy. Mężczyzna przedstawiony jest w typowym dla rzeźby egipskiej wykroku z lewą nogą
z przodu. Prawa ręka postaci jest ułożona wzdłuż ciała, z zaciśniętą pięścią, natomiast lewa była prawdopodobnie zgięta w łokciu i ułożona na tułowiu (Hernary
& Mertens 2015: 67). Na biodrach ma przepasaną tunikę zwieńczoną pasem, na
którą składają się dwa boczne plisowane fragmenty materiału i gładki środkowy
z dekoracyjnymi elementami. Przód szaty postaci zdobią dwa uskrzydlone węże,
które niosą na głowie podwójną koronę Egiptu z ureuszami. Pośrodku znajduje
się głowa z wysuniętym językiem i widocznymi zębami, nad którą widnieje oko
zwieńczone brwią. Pośrodku pasa umieszczono dwie pary skrzyżowanych bereł,
które otaczają dysk. Tułów nasuwa na myśl egipskie proporcje ciała: szerokie
ramiona, płaska i wąska klatka piersiowa, zaokrąglony brzuch. Klatka piersiowa
i ramiona zostały pokryte szerokim naszyjnikiem składającym się z trójkątów,
niżej półokrągłych motywów pasmowych i zawieszek w kształcie łezek oddzielonych od siebie mniejszymi trójkątami. Krawędź tuniki, w którą została odziana
postać, jest widoczna u nasady szyi. Ramiona postaci zdobią spiralne bransoletki.
Dwa paski, przerzucone przez lewe ramię podtrzymują domniemany kołczan
lub pochwę miecza, którego fragment widoczny jest pod załamaniem lewego
przedramienia (Hernary & Mertens 2015: 67). Twarz jest szczupła, o delikatnych rysach, z wyraźnym uśmiechem w postaci zakrzywionych ust i widocznymi
kośćmi policzkowymi. Oczy, podobnie jak w poprzednim przykładzie, mają
migdałowaty kształt. W okolicach grubych, mocno wystających górnych powiek
widoczny jest nisko osadzony łuk brwiowy. Uszy są wyraźnie odstające, a każdy
płatek ozdobiony został swego rodzaju biżuterią w postaci dwóch pierścieni.
Głowa i większa część czoła pokryte są podwójną koroną Górnego i Dolnego
Egiptu, którą otaczają dwa kwiaty lotosu w zwieńczeniu. Wysoka korona
Górnego Egiptu, zwana „białą koroną” (Hernary & Mertens 2015: 67) została
ozdobiona rozetą, z kolei niska korona Dolnego Egiptu – „czerwona korona” –
ozdobiona jest motywem złożonym z plecionych kwiatów. Włosy postaci wydają
się być sztywno ułożone. Rozszerzają się ku dołowi i sięgają ramion mężczyzny.
Dla wyszczególnienia cech egiptyzujących w tym wypadku należy postawić omówioną rzeźbę na tle figur władców XXV dynastii, znajdujących się w muzeum
w Kermie (En.wikipedia.org 2020). Wszystkie te postaci stoją w wykroku,
z lewą nogą z przodu i dłońmi ułożonymi wzdłuż tułowia z zaciśniętymi pięściami. Ich biodra zakrywają plisowane przepaski zwieńczone paskiem, a na
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głowach znajdują się bądź to podwójne korony Egiptu, bądź nakrycia z dwoma
ureuszami. Twarze władców XXV dynastii potraktowane są schematycznie i brak
im cech indywidualnych. Wszystkie bez wyjątku mają wąskie usta, drobne nosy,
z rozszerzającymi się delikatnie nozdrzami i oczy o kształcie migdałowatym.
Nad oczami zarysowuje się linia brwi, która u przeważającej części figur łączy się
z linią nosa. Rzeźba z Golgoi ubiorem oraz postawą przypomina wzmiankowane
już figury władców. Każda z tych postaci ma na sobie przepasany w biodrach kilt,
a proporcje ciała są wręcz identyczne. Oprócz tych elementów rzeźby łączy wieńcząca głowę cypryjskiej figury i figury niektórych faraonów podwójna korona
Dolnego i Górnego Egiptu. Mimo podobieństw tych wytworów sztuki rzeźbiarskiej, w trakcie analizy komparatystycznej uwypuklają się znaczące różnice.
Dotyczą one między innymi materiału, z jakiego je wykonano, formy korony,
fryzury i elementów dekoracyjnych. Dzieła egipskie stworzono z ciężkiego
i trwałego materiału, zapewne z diorytu, natomiast analizowana w tym wypadku
figura cypryjska została wyrzeźbiona w wapieniu. W odniesieniu do nakrycia
głowy cypryjskiej rzeźby zauważalny jest przysadzisty i wyoblony kształt korony,
przypominający raczej zdobiony elementami floralnymi hełm. W wypadku figur
egipskich mamy do czynienia z wysokimi i smukłymi podwójnymi koronami
Egiptu. Jeśli chodzi zaś o włosy porównywanych postaci – są one niewidoczne
w przypadku figur władców XXV dynastii, natomiast w analizowanej rzeźbie
okresu cyproarchaicznego jest ona jednym z najbardziej dostrzegalnych elementów całości posągu. Ostatnim elementem, który należy rozpatrywać w kontekście porównywanych dzieł, jest dekoracja w postaci biżuterii. Omawiana postać
z sanktuarium w Golgoi ma niezwykle bogato zdobiony kilt, koronę i naszyjnik,
czego nie widać na przykładzie egipskich rzeźb, które są raczej skromne jeśli chodzi o ten aspekt. Rozpatrywane dzieła pokazują, w jaki sposób wydarzenia polityczne miały wpływ na tworzoną sztukę. Mimo dominacji egipskiej, mieszkańcy
Cypru zachowywali ryt sztuki lokalnej, co prezentują sobą wcześniej omówione
przykłady plastyki. Twórcy zasięgnęli inspirację ze sztuki państw najeźdźców,
jednak nie przystosowali się w pełni do wykonywanych przez nich rzeźb.

Inspiracje sztuką epoki Achemenidów
Rozpatrując figuralną rzeźbę cypryjską jako sztukę pozostającą na pograniczu kanonów, nie należy zapominać o przykładach dzieł, które swoją formą
nawiązywały do plastyki państwa Achemenidów. Jedną z nich jest popiersie
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brodatego mężczyzny z wieńcem laurowym na głowie, pochodzące z sanktuarium w Golgoi. Wykonane ono zostało w VI wieku przed naszą erą (Hernary
& Mertens 2015: 89). Postać wyraźnie różni się od omawianych wcześniej
dzieł o charakterze egiptyzującym. Jak już zostało wspomniane, przedstawiony
mężczyzna ma zarost w postaci brody. Patrząc na figurę z profilu, dostrzec
można, że linia zarostu postaci tworzy linię równoległą do jej nosa, dając
nienaturalny efekt spiczastości. Rzeźbiona broda składa się z trzech rzędów
zwiniętych pasm włosów, które wywijają się od środka na boki. Sztywne usta
ułożone są w delikatnym uśmiechu. Nos postaci jest krótki i spiczasty. Migdałowate oczy o wyraźnie zarysowanej obwódce, zwieńczone zostały brwiami,
których linia łączy się z linią nosa. Spłaszczone, duże uszy są wysoko osadzone.
Spod liściastej opaski na czoło opadają dwa rzędy loków. Czubek głowy postaci
pokrywa wieniec z dwoma rzędami blisko ułożonych liści. Z tyłu głowy włosy
mężczyzny są proste i wygładzone. Poprzez swoje cechy fizjonomiczne figura
przypomina greckiego kurosa, któremu dodano zarost i trefione loki z liściastą
przepaską. W momencie, kiedy powstała ta rzeźba, Cypr wchodził w skład
piątej satrapii państwa Achemenidów, dlatego warto porównać ją z przykładem dzieł pochodzących z terenów dzisiejszego Iranu. Z tego samego okresu
pochodzą reliefy przedstawiające żołnierzy króla Dariusza I Wielkiego z pałacu
zimowego w Persepolis (Oi.chicago.edu 2020). Na jednym z nich widoczny
jest przedstawiony z profilu brodaty mężczyzna z wysokim nakryciem głowy
należącym do perskich żołnierzy (Żygulski 2002: 49). Jego zarost składa się
z sześciu rzędów trefionych loków, z których również złożona jest jego krótka
fryzura, widoczna pod nakryciem głowy, opadająca na kark. Wąskie usta mężczyzny są ledwo zauważalne pod brodą, jego nos jest mały i płaski. Oko postaci
ma kształt migdałowaty z wyraźnie zarysowaną obwódką, a brwi są podkreślone poprzez zarysowanie ich linią u góry i u dołu. Kontrastując popiersie
z Golgoi z realizacją rzeźbiarską doby Achemenidów, na światło dzienne
wyłaniają się kolejne podobieństwa i różnice w ich wykonaniu. Ważne jest,
że ponownie mamy do czynienia z odmienną formą rzeźbiarską – cypryjski
mężczyzna, podobnie jak pozostałe omawiane rzeźby, został wykonany jako
pełnoplastyczna postać w wapieniu, natomiast wizerunek żołnierza perskiego
znany jest nam z płaskorzeźby zdobiącej pałac królewski. Głowa cypryjskiej
postaci ma rysy twarzy do złudzenia przywodzące na myśl greckie rzeźby
okresu archaicznego, natomiast broda i włosy ułożone w trefione loki zdają się
być bliższe przywołanej realizacji sztuki perskiej. Mimo podobieństw, istnieje
wiele różnic między dwoma wizerunkami męskimi. Postać cypryjska nie ma
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typowej dla Achemenidów bujnej fryzury zakrywającej połowę twarzy i uszy,
brakuje jej zarostu nad wargą, a nakrycia głowy rzeźb zupełnie się od siebie
różnią. W sztuce perskiej nie odnajdujemy przedstawień postaci z wieńcem
laurowym zdobiącym włosy. Ten ostatni przykład rzeźby okresu cyproarchaicznego potwierdza zawarte na wstępie rozdziału informacje dotyczące historii
rzeźby tworzonej na Wyspie Afrodyty. Mimo burzliwego czasu, jaki nastał dla
tego miejsca, jego mieszkańcy zachowali swego rodzaju autonomię. Miało to
odzwierciedlenie w omawianej sztuce rzeźbiarskiej, której obraz w skróconej
formie został zaprezentowany w tekście.

Podsumowanie
Reasumując, rzeźba figuralna okresu cyproarchaicznego jest zbiorem wielu
tendencji i kanonów w sztuce, splecionych z wydarzeniami politycznymi,
które miały miejsce w regionie wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Są
to dzieła o charakterze eklektycznym, a tym samym wyjątkowe. Takie, których nie sposób uchwycić w żadne ogólne ramy. Od VIII wieku przed naszą
erą można zauważyć wpływy, jakim ulegały. W początkowej fazie rozwoju
sztuki omawianego czasu oddziaływały na nią dzieła plastyki asyryjskiej, co
uwidacznia się między innymi w strojach rzeźb figuralnych i ich wyglądzie
fizjonomicznym. Kamienne figury zostały zbliżone do egipskiego kanonu,
który zaznaczył się przede wszystkim w proporcjach ciała i strojach noszonych
przez egipskich dostojników i władców. W ostatecznej fazie powstawania figuralnych rzeźb okresu cyproarchaicznego inspiracje płynęły z Persji odbijając się
w wizerunkach męskich w niewielkim, acz istotnym stopniu. Można stwierdzić
z całą pewnością, że sztuka cypryjska jest echem wydarzeń mających miejsce
na przestrzeni czasu, jakim jest okres od końca VIII wieku przed naszą erą do
pierwszej ćwierci V wieku przed naszą erą. Mimo iż uznawana jest przez wielu
badaczy za sztukę prowincjonalną i przez to niewartą uwagi, to analizowane
w tym tekście przykłady pokazują, jak jedne z największych ośrodków artystycznych tego okresu łączą się w sztukę na pograniczu kanonów. Wyjątkową,
mało znaną i wartą poznania.

Rzeźba figuralna okresu cyproarchaicznego jako przykład sztuki na pograniczu kanonów
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Wprowadzenie
Wielokulturowość to zagadnienie, które dotyczy nie tylko teraźniejszości,
ale również przeszłości, jak i przyszłości. W związku z tym jest ono różnie definiowane i omawiane w zależności od oblicza danej rzeczywistości.
W literaturze przedmiotu wielokulturowość może być postrzegana w sposób
tradycyjny i współczesny, uwzględniający zarówno dawne, dotychczasowe,
jak i obecne zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Zatem
wielokulturowość to pojęcie przede wszystkim wielopłaszczyznowe, wieloznaczne i trudne w zdefiniowaniu, szczególnie w obecnych czasach. Wraz
z zanikaniem tradycyjnych wspólnot opartych na cechach kulturowych oraz
zamieszkujących określony obszar, powstają nowe wspólnoty w wirtualnej
przestrzeni, w której to granice terytorialne nie istnieją, a ich członków
łączą więzi oparte na podobieństwie. Ponadto postępujący rozwój technologiczny, indywidualizacja, a zarazem globalizacja sprawiają, że wielokulturowość dotyka każdego. Zatem istota pogranicza kulturowego również ulega
przemianom w świecie wirtualnym, jak i realnym. Pogranicze w cyfrowej
przestrzeni może mieć wymiary o zróżnicowanych możliwościach, dzięki
którym stwarzana jest szansa na zetknięcie, a następnie nawiązanie dialogu
z wielokulturowością.
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Wielokulturowość – wczoraj i dziś
W tradycyjnym ujęciu pojęcie wielokulturowości opiera się na założeniu istnienia na określonym terenie zróżnicowanych kultur, które w zależności od
danej sytuacji mogą funkcjonować tuż obok siebie, lub też przenikać się, wpływając na siebie obopólnie. Według Mariana Golki wielokulturowość oznacza
współwystępowanie na danym obszarze lub też w bezpośrednim sąsiedztwie
dwóch lub więcej grup społecznych, różniących się między sobą określonymi
cechami kulturowymi. Wśród nich należy wymienić język, wyznanie religijne,
systemy wartości czy też sposób wzajemnego postrzegania występujących
odmienności kulturowych.
Wielokulturowość to uświadomione współwystępowanie na tej samej przestrzeni
dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych cechach kulturowych, takich jak
wygląd zewnętrzny, język, wyznanie religijne, układ wartości itd. Przyczynia się ona
do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami – od antagonizmu i konfliktu do pełnej akceptacji i współdziałania (Golka 2010: 7-8).

To postrzeganie ma miejsce z perspektywy jednostek, małych społeczności lokalnych, regionalnych, rówieśniczych lub też sąsiedzkich. W związku
z powyższą definicją wielokulturowość zachodzi w sytuacji, gdy możemy
w sposób jasny, jednoznaczny i pewny określić współistnienie grup, których
członków łączą wspólne cechy kulturowe, będące jednocześnie odmienne
i różne w porównaniu z atrybutami sąsiedniej wspólnoty. Wielokulturowość
nie może istnieć bez uświadomienia sobie różnic kulturowych, które pozwalają
na określenie tej drugiej społeczności jako innej lub obcej, widzianej z perspektywy własnej społeczności. Świadomość istnienia odmienności ma również
wpływ na dostrzeganie podobieństw kulturowych między społecznościami.
Ponadto to, w jaki sposób traktowane są różnice kulturowe, często decyduje
o przyjęciu określonych postaw i zaistnieniu reakcji. A to z kolei kształtuje
formę interakcji, która może opierać się na fundamencie chęci spotkania się
na pograniczu i nawiązania dialogu, dzięki któremu wielokulturowość może
stać się międzykulturowością lub też charakteryzować się obojętnością czy
też nawet wrogością. To, co często jest nieznane i obce, może być traktowane jako niebezpieczeństwo zagrażające danej kulturze. W związku z tym
w wypadku interakcji o charakterze wielokulturowym można mówić nie tylko
o symbolicznym spotkaniu się, ale najpierw o zetknięciu kultur. Wzajemne
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przypatrywanie się, spoglądanie na drugą stronę może prowadzić do poszukiwania różnic i podobieństw. Następnie w toku obserwacji, zaznajamiania się,
mogą zostać przekroczone kolejne granice, aż do nawiązania kontaktu, pełniącego funkcję spotkania się na pewnego rodzaju pograniczu. A to spotkanie nie
może istnieć bez dialogu między kulturami, które są jednocześnie odmienne
i podobne do siebie. Dialog staje się zatem drogą prowadzącą do głębszego
i lepszego poznania zarówno tej drugiej kultury, jak i swojej własnej. To w dialogu, jak w zwierciadle, można spojrzeć na własną kulturę z innej perspektywy,
odzierając ją z subiektywnej powierzchowności. Poza tym dialog w wielokulturowości pozwala także na rozwiązanie i zażegnanie konfliktów, których źródło
zazwyczaj wywodzi się z niezrozumienia. A zrozumienie wymaga pewnego
rodzaju pokory i często przekroczenia własnych, osobistych granic. Wyjście
poza siebie, poza swoją kulturę, będąc także jednocześnie w niej zanurzonym,
nie jest prostym zadaniem, ale wymaga wysiłku oraz poświęcenia. Zmierzać ku
pograniczom, niosąc swój bagaż kulturowy, staje się dla wielu zadaniem wręcz
heroicznym, związanym z przemodelowaniem własnego wewnętrznego świata,
szczególnie we współczesnych czasach.
W obecnej rzeczywistości w społeczeństwach zachodzą zjawiska, które również mają wpływ na sposób definiowania oraz pojmowania wielokulturowości.
W związku z tym można mówić o współczesnych jej wymiarach, które są ściśle
powiązane z takimi procesami, jak rozwój technologiczny, warunkujący z kolei
rozwój cyfrowej rzeczywistości, globalizacja czy też indywidualizacja. Dlatego
też wielokulturowość można ujmować z wielu perspektyw, na przykład dotyczących budowania tożsamości i relacji interpersonalnych, a także społecznych
w wirtualnej przestrzeni. Obecnie granice terytorialne przestają mieć znaczenie,
a dzięki zanikaniu barier czasowych i przestrzennych w cyfrowym świecie, możliwa jest niemal natychmiastowa komunikacja z drugim człowiekiem. Z jednej
strony zachodzą tendencje globalistyczne, zaś z drugiej coraz silnej akcentowane
są kierunki zmierzające do znalezienia własnego miejsca, poznania swoich źródeł
i korzeni. Poprzez dyfuzję kulturową, mającą miejsce zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym, pewne wzorce i wytwory kulturowe przenoszone
są z jednego miejsca do drugiego. W wypadku chęci zetknięcia się z kulturą
inną niż własna, nie trzeba wybierać się w bliskie i dalekie podróże – wystarczy
wejść do świata wirtualnego i skorzystać z jego możliwości. Ponadto w dobie
migracji, kiedy miejsce urodzenia nie warunkuje miejsca późniejszego życia, ta
przynależność do danej społeczności kulturowej może mieć jedynie wymiar symboliczny, podobnie jak z jej istnieniem. Dlatego współczesna wielokulturowość
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ma wiele płaszczyzn znaczeniowych, mogąc przejawiać się nie tylko w istnieniu
tuż obok siebie zróżnicowanych grup kulturowych. Zdaniem Roberta Kusek
i Joanny Sanetry-Szeligi współczesna wielokulturowość również nie musi odnosić się do tradycyjnych sposobów jej pojmowania. Współczesne społeczeństwo
charakteryzujące się pluralizmem, mobilnością i ciągłą zmianą, nie jest już tylko
przestrzenią dla tradycyjnie rozumianej wielokulturowości.
Tradycyjnie rozumiana wielokulturowość w dzisiejszym pluralistycznym, mobilnym,
niesłychanie szybko zmieniającym się społeczeństwie nie wystarcza, gdyż w obecnych warunkach nie można sprowadzać się wyłącznie do poszanowania różnic
narodowościowych czy religijnych. Nowa wielokulturowość to poszukiwanie Innego
we wszelkiego rodzaju odmiennościach, na peryferiach dominujących dyskursów
i nieobecności; w przedstawicielach mniejszości seksualnych, w osobach starszych,
niepełnosprawnych, kobietach (Kusek & Sanetra-Szeliga 2010: 12).

Jej nowy wymiar wyraża się w poszukiwaniu różności kulturowych na
peryferiach dyskursów, niejasności oraz nieobecności. Współczesna wielokulturowość zatem przejawia się w zetknięciu z drugim człowiekiem – z jego bagażem kulturowym, a więc podobieństwami i różnicami. Podobne stanowisko
przyjmuje Andrzej Sadowski, według którego współczesna wielokulturowość
ma zróżnicowane wymiary – od regionalnego aż po ekonomiczny i związana
jest również z płcią i stylem życia.
W publicystyce pojęcie wielokulturowości jest używane do określenia sytuacji,
w której obok siebie zamieszkują przedstawiciele dwóch lub więcej grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych… i na tym koniec. Podczas, gdy rzeczywisty proces
przeobrażeń, który obecnie obserwujemy, wskazuje, że owych wymiarów zróżnicowań kulturowych jest o wiele więcej. Nie sprowadzają się one tylko do narodowych
czy religijnych. Dotyczą też wymiarów regionalnych, lokalnych i ekonomicznych.
Związane są także z płcią i stylem życia. Różnice te są niezwykle istotne w warunkach
demokracji. A więc kwestia wielokulturowości, wielości kultur, okazuje się bukietem
o wiele bogatszym niż to wynika z powierzchownego oglądu (Niziołek 2008: 167).

Ponadto w świecie, w którym w kontaktach z drugą osobą granice terytorialne tracą na znaczeniu, to przestrzeń społeczna staje się miejscem dla
wielokulturowości, przejawiając się między innymi w postaci zróżnicowanych
systemów aksjologicznych, obyczajowych czy też normatywnych. Podobne
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stanowisko przyjmuje Jerzy Nikitorowicz, postrzegający wielokulturowość nie
tylko z perspektywy współwystępowania na danym obszarze grup o charakterystycznych i odmiennych cechach kulturowych, ale przede wszystkim jako
„zjawisko tożsamościowe, ideologiczne i edukacyjne” (Nikitorowicz 2015: 28).
W związku z tym każda rzeczywistość warunkuje sposób w niej funkcjonowania. W świecie wirtualnym wielokulturowość nie dotyczy konkretnych granic
przestrzennych, ponieważ takie w nim nie istnieją. Nie obejmuje również określonych grup społecznych, w których ze względu na cechy typowo kulturowe,
jednostki mają wykształcone poczucie przynależności i odmienności w stosunku
do innych społeczności. W świecie wirtualnym nie ma społeczeństw o silnych
strukturach i trwałych fundamentach. Tworzone są tak zwane „nowoplemiona”
czy też „neoplemiona”, których członków nie łączą elementy takie, jak wygląd,
język, zwyczaje, dziedzictwo kulturowe, pozwalające na odróżnienie danej grupy
kulturowej od drugiej, ale cechy podobieństwa, na przykład dotyczące zainteresowań. Termin „nowoplemiona” został wprowadzony przez Michela Maffesoli,
określającego w ten sposób zbiorowość ludzi, która nie musi znajdować się na
danym obszarze, ale często jej członkowie mogą znajdować się na odległych
przestrzeniach (Maffesoli 2008). Dodatkowo poczucie wspólnoty oraz tożsamości jednostek w danej zbiorowości wynika z tożsamych zainteresowań, sposobu
spędzania wolnego czasu lub też poglądów. Zatem w cyfrowych społecznościach
fundamentalnego znaczenia nie mają wspólne dzieje, wychowanie, miejsce
urodzenia i dalsze życie, ale przede wszystkim elementy, które są jednocześnie
uniwersalne, jak i legitymizujące. To sprawia, że w wypadku cyfrowej, wirtualnej
rzeczywistości wielokulturowość może przejawiać się na w różnorodny sposób,
na przykład w postaci grup tematycznych na portalach społecznościowych, skupiających osoby zainteresowane określonym zagadnieniem, na forach internetowych czy też na stronach internetowych umożliwiających wielopłaszczyznową
aktywność użytkowników. Choć są to wirtualne miejsca, to jednak skupiające
i zrzeszające osoby, których łączą ze sobą pewne wspólne elementy, niekoniecznie
związane z językiem lub tradycjami. W wyniku interakcji tworzą się społeczności, których członków scalają więzi charakterystyczne dla społeczeństw informacyjnych. To cyfrowa styczność w bezgranicznej wirtualnej przestrzeni staje się
podstawą do tworzenia się zbiorowości, a następnie społeczności, które w swojej
kulturze różnią się od innych.
W wypadku tradycyjnej definicji można mówić o pewnych niezbędnych
i jasno sprecyzowanych cechach, które muszą zaistnieć, aby określić daną
zbiorowość jako grupę społeczną. Przede wszystkim musi mieć miejsce zasada
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identyczności, a także odrębności, związana z rozpoznaniem członków danej
wspólnoty na podstawie cech zewnętrznych, jak i wewnętrznych. To z kolei
umożliwia umiejscowienie swojej grupy na płaszczyźnie „My” i „Oni”, lub też
„Swój” i „Obcy”. Jednakże ze względu na swoją specyfikę w świecie wirtualnym
trudno jest dokonać takiego jednoznacznego określenia. Przestrzeń cyfrowa
stwarza możliwość, której pozbawiona jest realna rzeczywistość – można być
w danej chwili członkiem w wielu grupach i społecznościach internetowych,
co także wiąże się z natychmiastową komunikacją z pozostałymi osobami bez
konieczności zaistnienia bezpośredniej interakcji. Dzięki temu tworzą się sieci
wirtualnych społeczności, w których każda jednostka jest powiązana z inną,
i która sama je rozbudowuje, modyfikuje i przekształca.
W wypadku wielokulturowości w wirtualnym świecie zachodzi indywidualizacja, która sprawia, że jednostka może tworzyć na nowo lub modyfikować własną tożsamość kulturową – często bez wpływów swojej społeczności ze
świata rzeczywistego. Relacje formalne i oparte na hierarchiach zanikają w świecie wirtualnym, w którym to dominują te przypominające sieci, oplatające
swoich użytkowników. Sieci te tworzone są zazwyczaj na zasadzie podobieństw,
więc nie są warunkiem funkcjonowania w danej przestrzeni terytorialnej. Na
tę kwestię zwrócił uwagę Manuel Castells, dokonujący rozróżnienia trzech
rodzajów związków międzyludzkich na: związki pierwotne, związki wtórne
oraz związki trzeciego rzędu, tworzone za pomocą wspomnianych już powyżej
sieci. W wirtualnym świecie jednostka ma możliwość dokonania osobistego
i zindywidualizowanego wyboru osoby, z którą zostanie nawiązana komunikacja. Zatem zdaniem Castellsa:
wzorzec kontaktów międzyludzkich przybrał formę rdzenia, którym jest najbliższa
rodzina zamieszkująca pod wspólnym dachem, skąd rozciąga się sieć wybiórczych
więzi budowanych przez poszczególnych domowników stosownie do swoich zainteresowań i wyznawanych poglądów (Castells 2003: 147).

Dlatego w odniesieniu do świata wirtualnego wielokulturowość ma
charakter silnie zindywidualizowany, co prowadzi do tworzenia się, modyfikacji i rozpadu cyfrowych grup społecznych, w których więzi oparte są na
fundamentach podobieństw. Ta heterogoniczna przestrzeń wirtualna jest wciąż
tworzona i modyfikowana, aby za chwilę znów ulec zmianie. To w niej wielopłaszczyznowo dochodzi do wirtualnego zetknięcia się z wielokulturowością
na cyfrowym pograniczu.
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Pogranicza w cyfrowej rzeczywistości
Pogranicze to pojęcie, które w naukach humanistycznych zazwyczaj jest
ujmowane oraz rozpatrywane z perspektywy terytorialnej, kulturowej lub społecznej. Zatem warstwa znaczeniowa tego pojęcia może dotyczyć pogranicza
terytorialnego, treściowo-kulturowego, interakcyjnego, a także odnosić się do
stanów oraz aktów świadomości jednostek. Jego wielowymiarowość sprawia,
że dotyka także zagadnień związanych ze społeczeństwem, na którym zachodzą zróżnicowane zjawiska i procesy. Dlatego można również mówić o jego
społecznym obszarze, które według wspomnianego już Sadowskiego stanowi
wyznaczony teren, będący stale zamieszkiwany przez przedstawicieli zróżnicowanych zbiorowości społecznych.
Społeczny obszar pogranicza stanowi wyodrębnione terytorium (przestrzeń, pole),
trwale zamieszkiwane przez przedstawicieli dwóch lub więcej zbiorowości społecznych, wyposażonych w możliwe do określenia odrębne kultury lub ich autonomiczne
części, a przede wszystkim traktowane jako odrębne w społecznej świadomości
(Sadowski 2008: 19).

Zbiorowości owe wyróżniają się możliwymi do określenia odmiennymi
kulturami lub ich autonomicznymi elementami, a przede wszystkim postrzegane są w społecznej świadomości jako odrębne. Ponadto społeczny obszar
pogranicza odnosi się do takich kwestii, które są ściśle związane z szeroko pojmowanym funkcjonowaniem wspólnot, a więc także z ich strukturą społeczną
i kulturową. W przypadku pogranicza musi występować w danej społeczności
świadomość istnienia granic i ich możliwości przekraczania. To na pograniczach występują wraz ze zróżnicowaniem kulturowym odmienne tożsamości,
mające wpływ na postać granic istniejących w społecznej świadomości – te
silnie wykształcone decydują o mocno zarysowanych granicach kulturowych.
Pogranicza treściowo-kulturowe opierają się na fundamencie znaczeniowym w postaci zróżnicowanych systemów wartości. To na nim ma miejsce
przenikanie, przyswajanie oraz nakładanie się kultur (Nikitorowicz 2009). To
tu może dojść do zetknięcia się, a nawet zderzenia się wartości, które warunkują
istnienie kultur. Ze względu nie tylko na swój fizyczny, ale przede wszystkim
symboliczny charakter znaczeniowy, jest związane ze współczesnymi wymiarami
wielokulturowości, szczególnie tymi w cyfrowej rzeczywistości. W związku z tym
należy zastanowić się nad formą pogranicza w wirtualnym świecie.
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Pogranicze istnieje tam, gdzie ma miejsce wielokulturowość, również
w wymiarze wirtualnym. To wirtualne miejsca, o których można mówić, że skupiają grupy społeczne, zrzeszające swoich członków. W tej zbiorowości wirtualnej
jednostki połączone są ze sobą więziami, opartymi na elementach związanych
z podobieństwem. W cyfrowym świecie ma wymiar symboliczny, wynikający
z bycia pomiędzy dwoma rzeczywistościami – cyfrowej i realnej. Coraz częściej
zetknięcie z wielokulturowością odbywa się w internetowej przestrzeni, w której
proces komunikacji nie wymaga bezpośredniej interakcji. W związku z tym,
współczesne, a zarazem to symboliczne miejsce ujawnia się w drodze nawiązania
komunikacji w wirtualnym świecie z osobą, której szeroko pojmowana aktywności w sieci internetowej świadczy o zróżnicowaniu kulturowym. Z racji tego, że
jego współczesny wymiar znaczeniowy stanowi metaforę każdego spotkania się
z wielokulturowością, to w wypadku cyfrowej rzeczywistości przejawia się za każdym razem na nowo w przestrzeni różnicy (Kożyczkowska 2010). To obopólna
gotowość wirtualnego spotkania się w niej tworzy pogranicze. Przestrzeń wirtualna nie jest homogeniczna, lecz jej złożoność i zróżnicowane sprawiają, że to
zjawisko również ma miejsce w postaci zwracania się myśli ku tej innej, różniącej
się lub podobnej. Dzięki temu staje się możliwy dialog, prowadzący do poznania
i próby zrozumienia różnic w poglądach, przekonaniach, systemach wartości.
Ten symboliczny obszar we współczesnej, cyfrowej wielokulturowości staje się
również szansą na zaistnienie treści, które mogą być skrywane w świecie rzeczywistym. Podczas spotkania na nim może dojść do ścierania się różnic, dopełnienia lub nadania nowych znaczeń treściom. Zatem można mówić o pograniczu
w wirtualnej komunikacji, które staje się przestrzenią wymiany myśli, poglądów,
przekonań za pomocą zróżnicowanych technik, na przykład w postaci grafiki,
krótkiego lub dłuższego komentarza czy też filmu.
To poprzez swoją aktywność w przestrzeni internetowej pojedyncza
osoba, a także grupa społeczna ma możliwość pozostawienia po sobie cyfrowych śladów i tworzenia przestrzeni wokół siebie i własnego bagażu kulturowego. Tego typu działanie może zostać urzeczywistnione na przykład na
portalach społecznych, które ze względu na swoje możliwości pozwalają na
podzielenie się elementami związanymi z kulturą zarówno wąskiemu, jak i szerokiemu gronu pozostałych użytkowników. Publikowane przekonania, myśli,
poglądy, opinie tworzą obraz kulturowy danej osoby, a sposobność nawiązania
z nią komunikacji staje się możliwością obustronnego wejścia na pogranicze.
A to symboliczne wejście na pogranicze może stać się drogą do zainicjowania
i pogłębiania dialogu.

Współczesne wymiary wielokulturowości i pogranicza kulturowego

Dialog we współczesnym wielokulturowym świecie często oznacza przekroczenie granic – nie tylko tych terytorialnych, ale również osobistych. Dialog
nie jest jednostronną formą komunikacji, ale wymaga obopólnych chęci i zaangażowania się obu stron. To niełatwa droga, prowadząca do głębszego poznania
tych, którzy są postrzegani jako inni lub obcy. To również droga zmierzająca
do odkrycia prawdy o człowieczeństwie, a więc także prawdy o sobie samym
i drugim człowieku wraz z jego bagażem kulturowym. I choć wydaje się, że
w przestrzeni wirtualnej jest coraz mniej miejsca na dialog i na to, co jest z nim
związane, to jednak ze względu na swoje cechy i możliwości stwarza warunki
do jego zaistnienia. Wymaga to wszelako wyzbycia się ograniczeń w postaci
subiektywnego pojmowania i postrzegania, a także pewnego rodzaju otwartości.
Oznacza to często również wyjście poza własne granice i spojrzenie zarówno na
siebie, jak i na rozmówcę z innej perspektywy. A to z kolei dotyczy kwestii, które
przyczyniają się do kategoryzacji kulturowej osób, która może mieć miejsce ze
względu na ich aktywność w internecie. Ponadto iluzja anonimowości w świecie
cyfrowym może utrudniać nawiązanie kontaktu ze stroną, której cechy kulturowe różnią się od tych posiadanych lub też tożsamość wirtualna, wyrażana na
różne sposoby, nie jest zgodna z prawdziwie odczuwaną przez daną osobę tożsamością. W związku z tym chęć nawiązania dialogu prowadzonego na cyfrowym
pograniczu kulturowym może spotkać się z licznymi utrudnieniami, wymagając
też uwzględnienia wielu kwestii charakterystycznych dla wirtualnej przestrzeni
i nawiązywania w niej relacji interpersonalnych.
Umiejętność funkcjonowania w rzeczywistości cyfrowej może w niedalekiej
przyszłości stać się jedną z najważniejszych umiejętności człowieka. Codzienne
życie coraz szybciej przenosi się do internetu, a kolejne granice są zacierane
między tym, co wirtualne a rzeczywiste. Dlatego w związku z postępującymi
zjawiskami we współczesnych czasach rodzą się pytania i wątpliwości dotyczące
funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej, która to z jednej strony staje się symbolicznym miejscem zaistnienia wielokulturowości, a z drugiej umożliwia komunikację i budowanie relacji interpersonalnych z osobami zarówno postrzeganymi
są jako te inne, odmienne, jak i o podobnych, wspólnych elementach. Ponadto
pogranicza, szczególnie w wirtualnej rzeczywistości, są również miejscem, gdzie
zachodzą nie tylko procesy komunikacyjne, ale również edukacyjne, na przykład
związane z wielowymiarową edukacją, poruszającą kwestie wielokulturowości.
Współczesne pogranicza w wirtualnych świecie są również symboliczną
przestrzenią dla zaistnienia zjawisk edukacyjnych. To w przypadku komunikacji zarówno między jednostkami, jak i instytucjami, stowarzyszeniami,
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organizacjami, grupami społecznymi może dojść do zainicjowania działań
edukacyjnych, opierających się na przekazywaniu wiedzy, dotyczącej tematyki
związanej z wielokulturowością. Wraz z rozwojem technologicznym i zachodzącymi procesami w społeczeństwie sposób korzystania i czerpania wiedzy
o kulturze staje się łatwiejszy i szybszy. Ponadto edukację tę prowadzą już nie
tylko instytucje i organizacje, ale również prywatne osoby, które wykorzystując
zdobycze technologiczne, stają się wirtualnymi edukatorami, docierającymi do
zróżnicowanego grona odbiorców. To poprzez swoją działalność o charakterze
edukacyjnym tworzą pogranicza, będące symbolicznym obszarem, na którym
można prowadzić dialog, odkrywać, poznawać i wzbogacać swoją wiedzę
o wielokulturowości (Nikitorowicz 2009). Jednocześnie istnieje możliwość
aktywnego lub też biernego uczestnictwa. Zatem wirtualne pogranicza stają
się coraz częściej naturalną dla współczesnego człowieka przestrzenią, na której
zachodzą zróżnicowane zjawiska związane z wielokulturowością – od zetknięcia się z nią, zainicjowanie kontaktu, aż po budowanie dialogu i prowadzenie
działań o charakterze edukacyjnym.

Podsumowanie
We współczesnych społeczeństwach zachodzą zjawiska i procesy, mające wpływ
na ich funkcjonowanie. Wraz z postępującą globalizacją i rozwojem technologicznym, zmianie ulega również sposób postrzegania i kategoryzacji społeczności
z perspektywy ich kultury. W czasach, w których coraz większa część codziennego
życia przenosi się do świata wirtualnego i w którym nie ma granic, a kontakt
z drugim człowiekiem może zaistnieć bez bezpośredniej interakcji, to postrzeganie wielokulturowości również ulega zmianie. Wraz z zanikiem tradycyjnych
wspólnot na rzecz wirtualnych społeczności, to wielokulturowość w internetowej
przestrzeni może przejawiać się w formie grup społecznych, których członków
łączą już nie cechy charakterystyczne dla danej kultury, takie jak język lub jej
dziedzictwo, ale przede wszystkim więzi oparte na podobieństwie. Może ono
dotyczyć wspólnych zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu czy też
podobnych poglądów i przekonań. Ponadto z racji tego, że obecnie zetknięcie się
z wielokulturowością może zaistnieć w formie spotkania z drugim człowiekiem,
to również cyfrowy świat stwarza ku temu możliwość. Przestrzeń internetowa
jest heterogoniczna i to w niej oraz dzięki niej możliwe jest zaistnienie wielokulturowości, także w zindywidualizowanej formie.

Współczesne wymiary wielokulturowości i pogranicza kulturowego

To zetknięcie się z wielokulturowością w cyfrowej rzeczywistości odbywa
się na pograniczach, których charakter i postać także uległy zmianie. Każda
próba komunikacji z osobą lub grupą społeczną, których odmienności kulturowe umieszczają je w pozycji innego lub obcego staje się pograniczem –
wirtualną przestrzenią, na której podobnie jak w realnej rzeczywistości, mogą
zaistnieć różnice, odmienności, a jednocześnie możliwe jest dokonanie porównania, odkrywania, uzupełniania, a także inicjowanie i prowadzenie dialogu.
Ponadto pogranicze to może być tworzone zarówno przez indywidualne osoby,
jak i instytucje oraz organizacje zajmujące się edukacją, poruszającą zagadnienia związane z wielokulturowością. To poprzez swoją aktywność i działalność
tworzą pogranicza, na których może zostać zainicjowany dialog, prowadzący
do lepszego zrozumienia siebie, własnej kultury, ale też tej drugiej, postrzeganej jako obca lub inna.
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Ezoteryka Romów – zarys problematyki
ZBIGNIEW ŁAGOSZ
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Romowie czy też Cyganie (Nowicka & Witkowski 2018: 179-203; Mróz
2007)1, to mniejszość etniczna „genetycznie” wręcz obciążona (także w ich
zewnętrznym postrzeganiu) magią (Wierciński 2007)2 i ezoteryką (Faivre
2006; Hanegraaff 2010: 197–216; Stępień 2015: 88)3. Już pierwsze pisemne

1

Badacze mniejszości romskiej wskazują na wręcz rytualne rozpoczynanie każdego naukowego tekstu romologicznego od prymarnej dyskusji tyczącej nazewnictwa „Rom” lub
„Cygan”. Zgodnie z oczekiwaniami współczesnych liderów społeczności romskiej należy
posługiwać się wyłącznie słowem „Rom” ze względu na – ich zdaniem – pejoratywny wydźwięk słowa „Cygan”. Nie jest to jednak jednolity przekaz płynący do świata nauki, w samej
bowiem społeczności romskiej są zdecydowani przeciwnicy posługiwania się nazwą „Rom”,
a ów wewnętrzny spór etniczny trwa od szeregu lat, co powoduje, iż naukowa terminologia
na świecie jak i w naszym kraju nie jest jednolita (Nowicka & Witkowski 2018: 179-203).
Wybitny badacz kultury romskiej, Lech Mróz, konkluduje, iż przez całe stulecia w piśmiennictwie występowało jako pierwsze słowo „Cygan” lub „Cyganie”, a obecnie używane „Rom”
to kwestia lat ostatnich, jednakże zastępowanie słowa „Cyganie” słowem „Romowie” uważa
za próbę fałszerstwa historii, przyjmując w swym dyskursie, iż obecnie można używać obu
słów naprzemiennie – co też autor niniejszego tekstu będzie czynił (Mróz 2007).

2

Definicję magii przyjmuję w tym kontekście zgodnie z założeniami Andrzeja Wiercińskiego, który wskazywał, iż magią określić możemy: „[…] zbiór czynności obrzędowych
skierowanych ku nadnaturalnej, ożywionej i tajemniczej stronie rzeczywistości, oraz
zmierzających, poprzez instrumentalne odziaływania na nią, do wymuszenia zajścia
pożądanej zmiany w otoczeniu” (Wierciński 2007: 135).

3

Ezoterykę zachodnią według koncepcji jednego z pierwszych jej badaczy, Antoine Faivre’a, charakteryzują cztery istotne cechy, plus dwie mniej istotne, które nie muszą
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wzmianki w literaturze europejskiej z XI wieku, tyczące z dużym prawdopodobieństwem Cygan, wzmiankują o nich jako o czarodziejach i łotrzykach trudniących się wróżbiarstwem i złodziejstwem (Ficowski 1985: 3). Wśród zawodów
najczęściej wykonywanych przez Cyganów, dawne kroniki europejskie aż po
dziewiętnastowiecznych badaczy wymieniają najczęściej kowalstwo, handel i tresurę zwierząt, muzykę, taniec oraz wróżbę (Mróz 2007: 18). Jeszcze dwudziestowieczny Słownik współczesny Wielkiej Brytanii charakteryzował Roma: „Cygan to
człowiek ciemnowłosej narodowości pochodzenia indyjskiego, która żyje i podróżuje w wozach zarabiając pieniądze na handlu końmi, muzykując, przepowiadając
przyszłość” (Summers 1987: 437). Pierwszy wpis na ziemiach polskich używający określenia „Cygan” pojawia się w księgach miasta Kazimierza z 1401 roku
i dotyczy Mikołaja Czigana, wnoszącego opłatę dzierżawną (Mróz 2001: 19-26).
Po pojedynczych osobach czy zaczątkowych nielicznych rodzinach (dodajmy, iż
prowadzących osiadły tryb życia), zaczynały pojawiać się grupy wędrujące, wkraczające od południa naszego kraju. Już w szesnastowiecznej dokumentacji pojawia
się propedeutyczny wpis o trudnieniu się przez Cyganów rzemiosłem oraz wróżbą
(Mróz 2001: 56). Równolegle poczęła rodzić się mitologia pochodzenia Cyganów,

występować; są to: „(1) wiara w niewidzialny, pozaprzyczynowy układ odpowiedników
pomiędzy widzialnymi i niewidzialnymi wymiarami kosmosu, (2) postrzeganie natury
jako przenikanej i ożywianej boską obecnością albo siłą życiową, (3) koncentracja na
wyobraźni religijnej jako mocy dającej dostęp do światów i poziomów rzeczywistości
pośredniczących między światem materialnym a Bogiem, (4) wiara w proces przemiany
duchowej, dzięki której dochodzi do odnowy wnętrza człowieka i nawiązania przezeń
ponownego związku z boskością. Dwie inne cechy, niemające charakteru obligatoryjnego, ale często pojawiające się w kontekście »ezoteryzmu« to: (1) wiara w podstawowe
podobieństwo licznych czy nawet wszystkich tradycji duchowych, oraz (2) przekonanie
o istnieniu mniej lub bardziej tajemnego przekazu wiedzy duchowej” (Faivre 2006: 340).
Wouter Hanegraaff wskazuje, iż koncepcja Faivre’a nie przystaje do zjawisk współczesnych, a jedynie do pewnych renesansowych i być może jeszcze osiemnastowiecznych
zjawisk kulturowych, wykazując równocześnie „heurystyczną wartość” faivre’owskich
kategorii (to znaczy niczego tak naprawdę nie wyjaśniają, ale są pomocne we wprowadzaniu w krąg pojęć, którymi tu trzeba operować; Faivre 2006: 340). Definiuje zatem
Hanegraaff ezoterykę jako „wiedzę odrzuconą”, stając w opozycji do koncepcji Faivre’a
poprzez ukazanie owego mechanizmu odrzucenia, które w łonie protestantyzmu „stopiły” luźne wcześniej wątki ezoteryczne w jeden, odrzucony właśnie wtedy kłąb idei
(Hanegraaff 2010: 197–216). Powstało zatem nowe podejście, uwolnione od kategoryzacji Faivre’a, zdefiniowane jako empiryczno-historyczne. Niezwykle trafnie ezoterykę dookreśla Maciej B. Stępień, pisząc: „Jest to [zachodnia ezoteryka – Z.Ł.] zbiór
idei ukształtowany przez zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji oraz długofalowe
skutki tego spotkania, do którego należą wielorako powiązane ze sobą nurty religijnofilozoficzne o charakterze alternatywnym i dysydenckim w stosunku do głównego nurtu
nauki i religii w kulturze zachodniej” (Stępień 2015: 88).
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zbudowana początkowo wokół jedynej wówczas księgi tłumaczącej otaczający
świat, a mianowicie Biblii. I tak genezę Cyganów poczęto wyprowadzać z okresów
biblijnej kary, przypisując im jako protoplastę rodu przeklętego przez Boga Kaina.
Stanowić mieli także resztki wojsk egipskich, zatopionych w Morzu Czerwonym
podczas przeprawy Izraelitów, oraz nielicznych przetrwałych zniszczenie Sodomy
i Gomory. Mieli być także ludźmi rozproszonymi po zburzeniu wieży Babel, a również mordercami dzieci betlejemskich lub też doradcami Judasza w kwestii wydania Jezusa (de Vaux de Foletier 1971: 112). Utrwalano zatem i powielano stereotyp
Romów jako narodu wyklętego i występnego, któremu przynależna jest słuszna
kara i cierpienie. Na Bałkanach ugruntowany został mit o narodzinach Cyganów
ze związku obscenicznego, w nim to Ewa miała spać z Adamem po jego śmierci,
dając tym samym światu pierwszego Cygana (Kenrick & Puxon 1974: 32;)4. Niezwykłą popularność w Europie, a także i w Polsce zyskał mit (później przejęty przez
samych Romów) dotyczący ukrzyżowania Jezusa i gwoździ. W wersji zewnętrznej
Cygan kradnie gwóźdź z krzyża, do którego przybity jest Chrystus (w ten sposób
cały naród ma zostać potępiony i skazany na wieczną wędrówkę; Mirga & Mróz
1994: 77). W wersji wewnętrznej, przyjętej i rozpowszechnionej wśród Romów,
ów cygański złodziej chciał ulżyć w męce Jezusa, stąd przyzwolenie dla całej nacji
na kradzież (Olszewski 1978: 47). Wywodzono również powstanie narodu z zapisu
z szesnastowiecznej Kroniki Bielskiego: „Wyszli oni [Cyganie – Z.Ł.] najpierwej
sprzodków z Afryki przed głodem skrainy Cyrenaiki, przeto maią być zwani
Cyrani a nie Cygani. Stej Cyreny był on Simon co to za Panem Jezusem niósł
krzyż przed Jeruzalemem na górę Kalwaryją” (Bielski 1976: 262). Najlepiej jednak
przyjęte zostało podanie o pochodzeniu Cyganów jako pokutujących pielgrzymów
z Egiptu, stąd autoryzowane i utrwalone nazewnictwo Gypsies, Gitanos, Gitanes,
a także konotacje z „wiedzą tajemną”, której to depozytariuszami rzekomo stać się
musieli, Egipt bowiem był przecież owej kolebką.
Magia w Egipcie była silnie reprezentowana przez jednego z najbardziej
popularnych bogów – Thota. Nosił on przydomki „Pan Magii”, „Wielki
w Magii”, „Wiedzący” czy „Tajemniczy” (Cerny 1974: 52). Był uważany
za boga mądrości, strażnika świętych ksiąg i wynalazcę pisma. On to znał
„słowa mocy”, mające stanowić klucz do panowania nad całą rzeczywistością
[widzialną i niewidzialną] (Banek 2013: 65). W wierzeniach miał on przekazać
4

W tym kontekście należy przywołać mitologię starożytnego Egiptu, a konkretniej kwestię
dotyczącą zabójstwa Ozyrysa oraz jego przywrócenie do życia przez Izydę i pośmiertnego poczęcia syna Horusa.
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wiedzę tyczącą astronomii, geometrii, architektury, medycyny i religii ludowi
Egiptu. Spisał ją rzekomo w Księdze Thota, celowo ukrytej przed profanami.
Poszukiwali jej uczeni kapłani, a jej pewne fragmenty miały zostać im udostępnione (Bator 2004: 237). Wyrazem wiary w twórczą moc słowa wśród
Egipcjan było powszechne używanie talizmanów i amuletów z podobiznami
zwierząt, królów i bogów. Były to najczęściej tabliczki z hieroglifami zwierającymi ochronne formuły i zaklęcia (Mrozek-Dymanowska 1990: 18). Magię
traktowano z niezwykłą powagą, a zebrani w kolegiach kapłani studiowali ją
na równi z matematyką i astronomią, w tym zwłaszcza medycyną. Jak zauważa
Kazimierz Banek, dzięki takiej konsilencji (nauki i magii), pojawił się w Egipcie specyficzny i cieszący się niezwykłą popularnością typ mędrca-czarodzieja
(Banek 2013: 70). Owa recepcja magii egipskiej opanowała – i do dziś w niej
pozostała – kontynent europejski. Mircea Eliade (1907-1986) zwracał uwagę
na fakt, iż przez niemal dwa wieki ezoteryzm i magia egipska były obsesją
niezliczonych filozofów, teologów, sceptyków i kryptoateuszy. Przypomina,
iż Giordano Bruno (1548-1600) przebywając w Anglii, przewidywał szybki
powrót tajemnej religii dawnych Egipcjan, ulokowanej w hermetycznym tekście Asklepios (Eliade 2004: 82-83). Jeśli owo oczarowanie magią i ezoteryką
przeniknęło do kręgów naukowych, cóż dopiero, gdy mowa o luminarzach
ezoteryki i adherentach zakonów magicznych powstałych w jej obrębie. I tak
Eliphas Lévi (1810-1875; McIntosh 1974)5 w dziele datowanym na 1860
roku pod tytułem Histoire de la magie: avec une exposition claire et précise de ses
procédés, de ses rites et de ses mystères pisał:
Egipt podnosi magię do rangi wiedzy uniwersalnej i nadaje jej formę dogmatu
doskonałego. […] Dla nas Egipt jest kolebką nauk i mądrości; albowiem stary dogmat pierwszego Zoroastra obleka on w obrazy, jeśli nawet nie bogatsze, to przecież
wyraźniejsze i czystsze niż w Indiach. Tu sztuka kapłańska i królewska wydawała
adeptów poprzez wtajemniczenie, a to nie było ograniczone poprzez egoistyczne
granice kast (Lévi 2000: 54-57).

5

Właściwie Alphonse-Louis Constant, to kształcący się w seminarium duchownym (naukę porzucił przed przyjęciem święceń kapłańskich) autor prac na temat magii i okultyzmu. Dzięki opracowaniu – i włączeniu do niego kart tarota – własnego systemu magicznego, stał się on jedną z kluczowych postaci dla magicznego odrodzenia XX wieku
(McIntosh 1974).
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Najbardziej sławetny mag dziwiętnastowiecznego odrodzenia magicznego,
Aleister Crowley (1875-1947), swe największe objawienie, dające początek nowej
magicznej religii Thelemie, a opublikowane w dziele Liber AL vel Legis (Księga
prawa), doświadczył w Kairze, a wiedza pochodząca z magii egipskiej znajdowała
refleksy w wielu jego pismach i rytuałach (Kaczyński 2010). Powstały zakony
magiczne, jak Hermetic Order of the Golden Dawn (Hermetyczny Zakon
Złotego Brzasku) czy Ordo Templi Orientis (Zakon Świątyni Wschodu), które
wykorzystywały alegorię i symbolikę egipską, a jeden z najważniejszych polskich
badaczy ezoteryki, Julian Ochorowicz (1850-1917; Cedro-Abramczyk 2019,
Adamus-Matuszyńska 2018), zafascynowany tą mistyczną krainą, opublikował
książkę Wiedza tajemna w Egipcie. Także wolnomularstwo, wiodące prym w liczbie lóż i członków, na swych obrzeżach ulokowało ryt Memphis-Misraim (Łagosz
2009: 111-121), którego już sama nazwa była reminiscencją tęsknot za zagubioną
ezoteryczną tradycją doliny Nilu. Ta egzaltacja przerodziła się w poszukiwanie
„łącznika” czy też bezpośredniego depozytariusza „wiedzy tajemnej”, bijącej
z egipskiego źródła, a owym stał się – całkiem niesłusznie – naród cygański.
I tak kolejny zafascynowany Egiptem luminarz okultyzmu, założyciel
odnowionego Zakonu Martynistów (Łagosz 2006: 141-148), Gérard Encausse
(1865-1916; Łagosz 2014: 225-236), znany pod pseudonimem „Papus”,
publikuje w 1889 roku książkę Le Tarot des Bohémiens (Tarot Cyganów), w której to odnotowuje:
Ludem, któremu powierzono zadanie przekazywania doktryn okultystycznych od
najwcześniejszych wieków był naród Cygański – Cyganie. Cyganie mają księgę, która
zapewniła im możliwość zdobywania środków utrzymania za pomocą przepowiadania przyszłości; jednocześnie była ona bezustannym źródłem rozrywki, gdyż pozwalała uprawiać hazard. Tak, Tarot – gra karciana Cyganów jest Biblią nad Bibliami.
Jest to księga Thota Hermesa Trismegistosa (Po Trzykroć-Wielkiego), księga Adama,
księga pierwotnego Objawienia starożytnych cywilizacji. Tak więc wolnomularz,
człowiek inteligentny i pełen cnót, utracił tradycję, gdy kapłan, równie inteligentny
i szlachetny, odszedł od ezoteryzmu, to Cygan, choć niewykształcony i występny,
przekazał nam klucz, który umożliwia wyjaśnienie całej symboliki minionych wieków (Papus [G. Encausse] 1994: 27).

Tak klucz, jak i ów klucznik tworzyli co najwyżej zgrabną figurę retoryczną (co wśród ezoteryków było raczej standardem), niż owo wyjaśnienie
całej symboliki minionych wieków, jednakże postrzeganie to – całkowicie
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błędne – utrwaliło się, tworząc, jak słusznie zauważa Rafał Prinke, kolejny mit,
powtarzany w literaturze naukowej po dziś. Ten znamienity badacz alchemii
(Prinke 2014) i historii ezoteryzmu zwraca uwagę w książce Tarot. Dzieje niezwykłej talii kart, że najpowszechniej przyjęła się teoria o sprowadzeniu kart
tarota do Europy przez Cyganów, którą ukuł hrabia de M. (prawdopodobnie
Louis de Fayolle, hrabia de Mellet [1727 – 1804]). I pomimo faktu, iż już
w 1784 roku teoria ta została obalona przez autora pierwszej na świecie pozycji
poświęconej historii kart, zatytułowanej Versuch, den Ursprung der Spielkarten, die Einführung des Leinenpapieres und den Anfang der Holzschneidekunst
in Europa zu erforschen (Band 1): Die Spielkarten und das Leinenpapier,
Johann’a Gottlob’a Imanuel’a Breitkopf ’a (1719-1794), to owa błędna teza
trafiła na karty wielu pozycji naukowych, jak na przykład książki Les Romes.
Histoire vraie des vrais bohemiens z 1857 roku autorstwa badacza narodu Cyganów, Jeana Alexandra Vaillanta (1804-1886), skąd kolportowana została do
innych tego typu publikacji. Prinke konkluduje, iż nie ma żadnych dowodów,
aby Cyganie parali się jakąkolwiek formą kartomancji przed dziewiętnastym
wiekiem, gdyż najstarsze wzmianki na ten temat pochodzą z 1886 roku
z Florencji. Oczywiście wróżenie należy do stałej praktyki cygańskiej magii,
jednakże jest to przede wszystkim chiromancja, a nie kartomancja. Nie ma
w historii kart żadnej wzmianki o tych wykonanych przez Cyganów, a tym
bardziej o służących do tarota (Prinke 1991: 31-42).
Tak to naukowcy wespół z ezoterykami stworzyli legendę o powiernikach
i strażnikach magicznej tradycji, jaką miał nosić w sobie naród cygański. Legendę
barwną i romantyczną (utrwalaną – w warstwie egipskiego pochodzenia – przez
samych Cyganów6), choć niezawierającą w sobie nawet krzty prawdy.
Współczesna nauka jest zgodna co do pochodzenia Romów-Cyganów
jako narodu, który wywędrował z Indii. Co interesujące, owe ustalenia poczyniono nie za pośrednictwem historyków, a językoznawców, którzy w oparciu
o studia porównawcze i badania dialektów języka cygańskiego z językami Indii
ustalili – obecnie bezsprzeczne – źródło pochodzenia Cyganów (choć owa świadomość indyjskiej genezy stała się powszechniejsza w Europie dopiero z końcem
osiemnastego wieku, a i to w wąskim kręgu intelektualistów). I o ile na temat

6

Już średniowieczne kroniki nazywały ten lud wędrowny „Egipcjanami”, co sukcesywnie
utrwalało się w językach europejskich w stosunku do nazewnictwa Cyganów. I tak angielskie słowo Gypsies (dawniej Egyptions) wiąże Cyganów bezpośrednio z Egiptem,
podobnie hiszpańskie Gitano (dawniej Egyptiano) czy francuskie Gitan.
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pochodzenia Romów wiemy już naprawdę wiele, o tyle ich wierzenia pozostają
ciągle w kręgu badań. Andrzej Mirga i Lech Mróz (1994: 77) wskazują, iż
cygańskie wersje mitów o ich genezie były niekiedy przyjmowane w całości od
niecygańskiego otoczenia. Podobnie rzecz miała się z religią, którą to jako naród
wędrowny przyjmowali zazwyczaj poprzez bytowanie w danym kraju. Początkowo uznawano, iż Cyganie są dalecy od posiadania jakiejkolwiek religii, a wręcz
cechuje ich awersja do wszystkiego, co ma z nią związek. Polski historyk Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt (1784-1864) w dziele pod tytułem Rys historyczny
ludu cygańskiego pisał: „Religia w wyobrażeniach Cyganów jest tak jak honor
pomieścić się nie może […] jednego dnia grekiem, katolikiem, protestantem,
lub muzułmaninem być są gotowi” (Narbutt 1930: 94-95). Wiek dziewiętnasty
przynosi pewien przełom w tym zagadnieniu, a to za sprawą książki Charlesa
Godfreya Lelanda, opublikowanej w 1891 roku pod tytułem Gypsy sorcery and
fortune telling, w której to ukazuje niezwykle rozbudowany i bogaty świat wierzeń i praktyk magiczno-religijnych. We wstępie do niej napisał między innymi:
Cyganie, jak już powiedziałem, zrobili więcej niż jakakolwiek rasa czy grupa na ziemi
by rozpowszechnić wśród rzesz ludzi wiarę w przepowiadanie przyszłości, magiczne
lub sympatyczne uzdrowienia, amulety i wszelkie małe czary jakie mają miejsce
w ludowym folklorze. Wszystkie ich kobiety udawały, że posiadają moc okultystyczną od czasów prehistorycznych. Ćwiczeniem rozumu przyswoili sobie pewną
sztukę odczytywania charakteru, a nawet czytania w myślach, która mimo, iż opiera
się na oszustwie jest w pewnym sensie prawdziwa i sama w sobie warta zbadania
(Leland 1891: VIII).

Autor jako jeden z pierwszych począł upatrywać podobieństwa praktyk
cygańskich do szamanizmu wywodzącego się ze źródła tatarsko-ałtajskiego oraz
zachowań indiańskich i plemion górskich. Kolejny badacz romskich wierzeń –
Françoise Cozannet – wskazuje na nieodłączny synkretyzm religijny Cyganów,
wynikający z życia tułaczego, a zatem przebywania pośród różnych religii. Oczywiście niezmiernie ważna jest w tym przypadku zdolność adaptacyjna Cyganów.
Badacz podkreśla także swoistego rodzaju mimetyzm, podając przykłady zapożyczeń religijnych z katolicyzmu, prawosławia i islamu (Cozannet 1973). Wszyscy
jednak podkreślają, iż najszybciej i najmocniej naród ten przyjmował te elementy,
które bardziej niż z religią wiązały się ze strefą magii. Nie ma niestety jak dotąd
informacji na temat pierwotnej religii Cyganów, o ile taka kiedykolwiek istniała.
Zapewne natrafić można również na elementy wierzeń wyniesionych z Indii
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oraz ślady zoroastryzmu, które przyswoili sobie podczas podróży do Europy.
Wspomniany już Lech Mróz zwraca uwagę, iż ze skąpych wiadomości, jakie
posiadamy na temat religii Cyganów, można wychwycić z całą pewnością ich
wiarę w odpowiednik najwyższej istoty, zwanej Deweł, oraz coś w rodzaju chrześcijańskiego diabła, zwanego Beng. Badacz konstatuje, że niezwykle ważką rolę
u niemal wszystkich grup Cyganów pełni magia oraz zabiegi typu magicznego,
jednak najbardziej rozwinięta jest ona u zbiorowości z Półwyspu Bałkańskiego,
Rumunii i Azji (Mróz 1971: 22-23). Jak zatem widać, owa powtarzana częstokroć stereotypowa opinia o areligijności Cyganów nie ma poparcia w literaturze
fachowej. Wspomnijmy przy tej okazji, iż do ugruntowania takiego postrzegania
przyczyniła się wydatnie polityka władz kościelnych, które od 1560 roku nakazały traktowanie Cyganów jako pogan, co wiązało się z dyrektywą zakazującą
księżom uczestnictwa w ceremoniach kościelnych z udziałem Romów (Jaeschke
2009: 40)7. Interesująca w tym kontekście jest kwestia traktowania Cygan w pryzmacie inkwizycji. Wydawałoby się, iż osoby parające się w głównej mierze czarami i magią, winny znajdować się w najściślejszej orbicie zainteresowań Świętego
Oficjum, a tak jednak nie było. Jerzy Ficowski upatruje braku oskarżeń o czary
oraz w ich wyniku niezwykle groźnych konsekwencji w dwóch przyczynach.
Po pierwsze w mobilności taborów i umiejętności natychmiastowego znikania
z obszaru, którym się zainteresowano w kontekście inkwizycyjnym, po drugie
zaś w specyfice cygańskich wróżb i czarów. Otóż miały one w swym magicznym
repertuarze głównie aparat polegający na ostrzeganiu przed złem i jego zażegnywaniu, a także ten pozwalający na odczynianie nieszczęść, w przeciwieństwie do
czarownic, których domeną miało być sprowadzanie zła (Ficowski 1985: 22-23).
Obszar ten wymaga jednakże wnikliwego zbadania.
O rozbudowanym w przeszłości kulcie zmarłych świadczą pozostałe liczne
zwyczaje i obrzędy o charakterze magicznym. Adam Bartosz wskazuje, iż niemal
wszystkie te zabiegi mają pochodzenie bałkańsko-słowiańskie. Wśród Cyganów
istnieje niezwykle mocna wiara w dusze mające przebywać w świecie żywych,
pośród opuszczonych bliskich. Dlatego o zmarłym nie wolno nigdy mówić źle,
gdyż może jeszcze oddziaływać na żywych, czyniąc im szkodę. Cyganie eksponują
więc tylko dobre cechy zmarłego. Jednym z zabiegów magicznych jest podczas
picia alkoholu wylewanie pierwszych kropel na ziemię wraz z towarzyszącymi

7

Sytuacja taka trwała przez dziesięciolecia, obecnie postawa Kościoła zmieniła się radykalnie
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temu rytuałowi słowami: lokhi phuv mulorenge („lekka ziemia zmarłym”; Bartosz
1997: 94). Opowieści o duszach i duchach zajmują w folklorze Cyganów bardzo
wysokie miejsce, co w konsekwencji sprawia, iż strach przed złymi duchami (czun,
pari, ałwasti) jest bardzo powszechny. By strzec się przed nimi, posługują się oni
amuletami oraz specyficznymi środkami ochronnymi. Celem odegnania złego
ducha lub odczynienia uroku pomocne są: ostre przedmioty, rogi barana, chleb,
cebula, pieprz. Za niezwykle potężne i obdarzone dużą siłą magiczną uznaje się
kły i wysuszony nos wilka. Cyganie z Półwyspu Bałkańskiego (wyznania muzułmańskiego) dużą rolę magiczną przypisują paznokciom i włosom, które obcinać
należy w piątek, a potem spalić. Uzyskany w ten sposób proszek ma posiadać
właściwości lecznicze. Prócz tego zastępują one chorego podczas odczyniania
magii sympatycznej, który nie musi uczestniczyć bezpośrednio w rytuale, bo
wystarczą te właśnie substytuty. Podobnie ma się sprawa przy rzucaniu klątwy
czy pomsty (Mróz 1971: 21-26). W tym celu konieczne jest ulepienie woskowej figurki osoby poddanej temu zabiegowi wraz z uzupełnieniem jej o włosy
i paznokcie pochodzące od upatrzonej ofiary. Figurkę taką przekłuwa się, co jest
zabiegiem bardzo podobnym do propagowanych w kulcie voodoo.
Zdecydowaną większość Cyganów obowiązuje niepisany kodeks postępowania (tak w normatywach ze światem zewnętrznym, jak i wewnętrznym),
zwany Romanipen. W nim to ulokowane są niezwykle rygorystyczne obostrzenia, zwane skalaniami (większe i mniejsze). Skalania (mageripen) dotyczące
rytualnej „czystości-nieczystości” najbardziej zakorzenione są pośród Cyganów
bałtyckich. Przestrzegają ich do dziś także niemieccy Sinti i niemal cała Polska Roma (prócz Cyganów Karpackich). Znamienne, iż nie znają ich Cyganie
wyznania muzułmańskiego. Ma to najprawdopodobniej związek z bardzo
restrykcyjnymi normami czystości religijnej. Zespół tychże reguł jest niezwykle szeroko rozbudowany, w kontekście niniejszego rozdziału wspomnimy
tylko o kilku, tych mających konotacje ezoteryczne.
Skalania kobiece (dźuvlitko mageripen) należące do kategorii skalań
wielkich dotyczą przekonania, iż niektóre części kobiecego ciała są „nieczyste”. Tym samym noszona przez Cyganki garderoba poprzez zetknięcie się
z „nieczystym”, również taką się staje. Podążając konsekwentnym ciągiem
sylogizmów, najbardziej „nieczystym” ubraniem staje się zatem bielizna oraz
spódnica (podźa), posiadające „moc kalającą”, a zatem nie można dotykać nią
jedzenia ani przedmiotów, w których jest ono przygotowywane, nade wszystko
zaś mężczyzny. I choć reguła owa jest – prócz swej oczywistej absurdalności –
dla cygańskich kobiet uciążliwa, ma także i pewien pozytywny aspekt. Otóż
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w tym patriarchalnym świecie, w którym kobieta pozbawiona jest większości
praw przysługujących mężczyznom, grożenie skalaniem jest często jedyną
możliwością wyegzekwowania należnych jej praw (Słaba 2009: 212-213). Po
okresie poporodowym cygańska kobieta jest odseparowana od reszty grupy,
czas ten trwa od dwóch do trzech tygodni, wówczas pod żadnym pozorem
nie może ona dotykać naczyń kuchennych, a swoje posiłki musi spożywać
z wyłącznie dla niej przeznaczonego naczynia. Tego typu podejście znane jest
w judaizmie, gdzie nida oznacza stan rytualnej nieczystości, które znosi odbycie kąpieli w mykwie.
Wszyscy badacze kultury cygańskiej podkreślają dychotomię w podejściu
do ezoteryki. Mamy tu zatem dwa rodzaje postaw, których granicę stanowi
funkcja, w jakiej dana czynność się rozgrywa. I tak najbardziej rozpowszechnione zajęcie Cyganek – wróżba – nacechowana prymarnie jako narzędzie
zarezerwowane dla szamanów, wróżów czy wieszczek, w tym wypadku jest
nośnikiem czystego działania zarobkowego. Jerzy Ficowski zauważa, że jak
w żadnej innej społeczności, wróżba u Cyganów jest zjawiskiem powszechnym.
Głównym impulsem do jej uprawiania jest jednak zarobek, a odbiorca to obcy
spoza obrębu cygańszczyzny (Fickowski 1990: 8). Do takiej wróżby (jak i dla
innych oszukańczych praktyk, o których dalej), przypisana jest nazwa drab te
deł, a oznaczająca „tumanienie” i „zadawanie ziela”. Uprawiający ten proceder
mają pełną świadomość ich bezwartościowości i wewnątrz środowiska traktują
go niepoważnie. Zaznaczmy jednak w tym miejscu, iż pokładają za to pełną
wiarę w moc praktyk magicznych świadczonych dla siebie – wewnątrz środowiska. Najpopularniejszą wróżbą jest wróżba z kart (ćchuweł fody; Stankiewicz
1992)8, rzadziej z dłoni (dawnej odwrotnie). Najlepsze „wróżki” posługują
się pewnym typem sugestii na kształt hipnotycznej (Gierała 2009: 54). Nie
inaczej ma się sprawa z inną odmianą drab te deł, której reguły przypominają
zabiegi magiczne, nastawione są wszakże jednoznacznie na oszukanie (częstokroć oszustwo to jest popełnione na znaczną wartość pieniężną). Mowa tu
o wszelkich katalizatorach magicznych, mających za zadanie odczyniać zło,
choroby i jakiekolwiek nieszczęścia, a w rzeczywistości – w wyniku celowego
oszustwa – owego nieszczęścia przysparzać. Proceder ten (Ficowski definiuje
go jako czarozłodziejstwo), wraz z opisem dotyczących tego technik (szklanka
wody, czarna nitka, igły do szycia, diabełki i martwa kostka) opisuje Albert

8

Częściowe wytłumaczenie znaczenia kart we wróżbie cygańskiej (Stankiewicz 1992).
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Pawłowski w pozycji Cyganie. Studia nad przestępczością. Autora rozdziału
w tym pryzmacie poznawczym interesują jednak zabiegi magiczne stosowane
wewnątrz tej grupy etnicznej, a zatem te, w których pokładają wiarę.
Wiele koncepcji jest w swym kształcie zbliżonych do szamanizmu i totemizmu. Prócz zwierzchnika taboru (obecnie już niespotykanego wraz z przejściem na osiadły styl życia) u cyganów polskich (ale też i wśród innych grup,
tu zwana na przykład Matką Plemienia, gule romnia [słodkie kobiety], ćowali
[czarownica]; Sanarow 1968: 37) centralną postać grupy stanowiła „Mądra
stara matka” (gody pchury daj). Ona to – zgodnie z opisem Ficowskiego –
pełnić miała rolę nauczycielki wróżbiarstwa oraz znachorki, znającej kunszt
ziołolecznictwa. „Owa instytucja cygańskich matron przechowuje odwieczne
tradycje magiczne i lecznicze, utrzymuje ich ciągłość w obrębie taboru czy
rodu, w obrębie autonomicznej jednostki społecznej” (Ficowski 1953: 15).
Zenon Gierała zauważa, iż sami Cyganie wróżą sobie niezwykle rzadko (Stankiewicz: 1992; Ficowski 1990)9, dodając jednocześnie, iż o wiele bardziej rozbudowanym systemem wróżby była nie karciana, a ta z linii dłoni, łączona
częstokroć z wiedzą o astrologii (Gierała 2010/2011: 24-25).

Magia miłosna
Cyganie wypracowali przez stulecia ogrom rytuałów i praktyk magicznych.
Bardzo szeroko rozwinięta jest u nich magia miłosna. Cyganki z Serbii celem
zapewnienia sobie wierności wybranka, wpuszczają do jego buta krew utoczoną
z lewej nogi. Znane są także inne sposoby. Jednym z nich to ugotowanie pestek
jabłka wraz z włosami ukochanego i dodaniem kilku kropel krwi z palca lewej
ręki. Tak przygotowaną miksturę należało przeżuć w ustach podczas pełni księżyca, wypowiadając zaklęcie: „Żuję twe włosy, żuję swą krew! Z włosów i krwi
niech powstanie miłość nas obojga!”. By dopełnić rytuału, konieczne było
posmarowanie tym preparatem ubrania wybranka, by mógł znaleźć spokój

9

Warto nadmienić, iż wróżbą w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym parają się tylko
kobiety. Jednakże odnotowano po II wojnie niezwykle rzadki przypadek wróżbity Cygana, a był nim Mikołaj Ćwiek ze szczepu Kełderaszów (Stankiewicz 1992: 7). Miał on
wyznaczać rewiry dla swych praktyk i absolutnie nie tolerować konkurencji innych cygańskich wróżek, które starały się zresztą nie wchodzić mu w drogę. Był uważany za
bardzo dobrego przepowiadacza (Ficowski 1990: 11).
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tylko przy niej (Mróz 1971: 27-28). Interesujące, że z jednej strony dotknięcie
krwi menstruacyjnej10 powoduje skalanie, a z drugiej jest – czy raczej była –
ona wykorzystywana przy zabiegach magii miłosnej. Jeszcze w ubiegłym wieku
rumuńscy Romowie wyzyskiwali krew menstruacyjną celem pobudzenia miłości u mężczyzny. Cyganka, by tego dokonać, musiała wziąć kilka kropel krwi
miesięcznej, dodać sproszkowanych pestek z jabłka i tak zmieszaną miksturę
podać w jedzeniu ukochanemu (Mróz 1971: 28). Inny zabieg dla zapewnienia
sobie miłości stosowali Cyganie z Jugosławii. Tu należało z jęczmiennej mąki
upiec ciastko z dziurką, dodając kawałek nietoperza (znamienne, iż nietoperz
dla wielu szczepów to ogromny artefakt pomyślności, o czym dalej). Jeśli
wybranek spojrzał na dziewczynę przez tę dziurkę, miał zakochać się w niej
bez pamięci (Ficowski 1985: 229)11.

Choroby i odczynianie uroków
Choroby najczęściej przypisywane były działaniom czarów i zauroczeń.
Opisy leczenia tychże – pozostawione przez takich badaczy, jak Heinrich von
Wlislocki czy Charles Godfrey Leland – przypominają szamanistyczne praktyki pochodzące od ludów Syberii i Azji Centralnej. Prócz rytuału, konieczna
była podążająca za nim formuła magiczna, która częstokroć ukazywała kunszt
romskiej poetyki. I tak dla odpędzenia gorączki niezbędne było udanie się
przed wschodem słońca nad rzekę i wrzucanie do niej dziewięć razy kawałków drewna (warto tu zwrócić uwagę na ważne w magii cygańskiej, a często
się pojawiające, cyfry trzy i dziewięć), stojąc do niej tyłem i wypowiadając
magiczną formułę (Mirga & Mróz 1994: 224). Odpędzanie bólu głowy miało

10

Używanie krwi menstruacyjnej podczas rytuałów magicznych jest znane od wieków.
Jej stosowanie odnajdujemy w Egipcie, Grecji, Indiach i wielu innych miejscach świata.
Najbardziej sławetny mag współczesny, Aleister Crowley, opracował specjalny rytuał
z jej użyciem, a równie ważkie podejście do tego zagadnienia miał Anton LaVey, założyciel Kościoła Szatana, i wielu innych twórców czy propagatorów systemów magicznych.

11

Zupełnie inne przepisy magii miłosnej dostarczane były na zewnątrz. Cyganki Kełderesza zalecały dziewczynie chcącej skłonić do siebie wybranego mężczyznę, by wyrwać
sobie kilka włosów i dołożyć do nich trzy ziarnka pszenicy, szczyptę soli oraz odrobinę
chleba i cukru. Tę mieszankę należało zawinąć w róg chusteczki i nosić przez dziewięć
dni przy sobie. Po tym czasie dziewczyna miała delikatnie trącić wybranka w prawie
ramię, a zawartość chusteczki wsypać do wody (Ficowski 1985: 229).
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wielorakie rytuały, a jednym z nich było natarcie głowy octem po czym umycie
jej w gorącej wodzie. Podczas tej ostatniej czynności również recytowało się
magiczne zaklęcie (Mirga & Mróz 1994: 235). Choroby miały – jak zaznaczyliśmy – różne źródło pochodzenia. Powszechna była i jest obecnie wiara
w złych ludzi, zwłaszcza kobiety, które potrafią rzucać uroki. Celem obrony
przed takim zauroczeniem stosowano amulety (o których dalej), jak na przykład zaszyte w czapce skrzydło nietoperza. Dla odczynienia uroku należało
umyć zauroczoną osobę wodą, do której uprzednio wrzucono palący się węgiel
drzewny. Wodę z takiej ablucji wylewano na psa, wykonując transfer magiczny
tak, by wszystkie uroki przeszły na zwierzę (Mróz 1971: 34). Chorobę sprowadzać mogły także złe demony, jak Bibi czy Mamiori, a wśród grup, u których
funkcjonowały skalania – naruszenie tabu. Z prostszych technik magiczno-leczniczych wymienić można stosowanie odchodów jaszczurki, mających
pomóc w szybszym gojeniu się ran czy neutralizację ugryzienia przez węża
poprzez obwiązanie sobie nogi złotym łańcuchem i umieszczenie jej w ziemi
na dobę, koniecznie przy tym nie śpiąc i nie patrząc w ogień.

Magiczne zwierzęta
Jako lud wędrowny, Cyganie musieli napotykać podczas podróży różnoraką
zwierzynę. Stąd wykształciła się wiara, iż spostrzeżone lub usłyszane zwierzę
jest zwiastunem szczęścia lub też nieszczęścia. I tak kruk siadający na dachu czy
wlatujący do pomieszczenia nietoperz mają być zwiastunami śmierci (u innych
grup ten sam nietoperz zwiastuje szczęście, a jak wskazaliśmy wcześniej, chroni
także przed urokami). Niebezpiecznym zwierzęciem jest łasica, jej dotknięcie
może przynieść śmierć, tak samo jak jej chuchnięcie (Mróz 1971: 27). Wspomniany nietoperz jest nosicielem wszelkiego błogosławieństwa, bogactwa
i pomyślności – w przeciwieństwie do sowy, która zwana „brzydkim ptakiem”
lub też „ptakiem zmarłych”, ma swym pohukiwaniem zwiastować śmierć. By
zażegnać nieszczęście, przenosili oni swe obozowisko w inne miejsce lub też
zabijali sowę i zjadali ją. Życzliwym zwierzęciem jest jaszczurka, która ostrzega
przed nieszczęściem i budzi śpiących, gdy grozi im ukąszenie węża. Węże
i żmije, mimo iż niebezpieczne, są dla polskich Cyganów nietykalne (Ficowski
1989: 96-97). Zabicie żaby ma przynieść ulewny deszcz i burzę z piorunami,
dlatego również należy się tego bezwzględnie wystrzegać.
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Amulety i talizmany
Jednym z najbardziej znanym amuletów wytwarzanych przez Romów jest
bajero. Wręczany jest on niemal każdemu małemu chłopcu (ale także dziewczynkom ze szczepu Kełderaszów). Amulet ten to płaski, kwadratowy woreczek z zaszytym w środku kawałkiem żelaza (sastry) i suszonego ziela (draboro).
Żelazo zapewnić ma zdrowie i moc, a ów talizman noszony musi być na szyi,
by przynosić szczęście, chronić przed chorobami i zapewnić zdrowie i moc.
Polscy Kełderasza lokują w woreczku ziele zwane straźńko, mające rzekomo
rosnąć u stóp Jasnej Góry. Znane jest bowiem ich wielkie przywiązanie do
Matki Boskiej Częstochowskiej, którą uważają za „cygańską Madonnę”. Bardzo ważnym amuletem jest chusta, którą podwiązuje się brodę zmarłego,
a także mesura do zdejmowania miary na trumnę; amulety te są cenione jako
chroniące przed policją i wykryciem niewygodnej prawdy (Ficowski 1989: 96).

Podsumowanie
Do dziś wśród Cyganów panuje przekonanie, iż największym szczęściem są
narodziny siódmej z rzędu córki. Ta bowiem posiadać ma zdolności nadprzyrodzone, widzieć rzeczy niewidzialne, dusze zmarłych i zakopane skarby. Gdy
dorośnie, jest najbardziej pożądaną kandydatką na żonę, a każdy Cygan, który
mógłby ją poślubić, byłby niezmiernie wyróżniony. To tylko jeden z przykładów świadczących o tym, jak ważna w życiu Cyganów była i jest magia. Obecnie wielu praktyk zaniechano, tak jak w zapomnienie poszedł świat taborów
i ciągłej podróży. Fundament praktyk wśród starszych Cyganów pozostał, choć
funkcjonuje w złagodzonej formie. Do chwili obecnej na przykład w Kazimierzu Dolnym spotkać można Cyganki oferujące wróżbę lub odgadnięcie
imienia. Jest to oczywiście ta wspomniana już ezoteryka na sprzedaż. Na temat
obecnie funkcjonujących praktyk magicznych wiemy niewiele, choć z informacji autora rozdziału wynika, iż są ona dalej kultywowane.
Jak zaznaczono w tytule, tekst ten jest wyłącznie szkicem problematyki. Zbadania wymaga przede wszystkim geneza zachowań magicznych oraz
ich porównanie (a podobieństw i zapożyczeń jest bardzo wiele) z rytuałami
i czynnościami kultywowanymi przez inne społeczności. Romowie jako lud
koczowniczy musiał nabywać – poprzez obserwację, a może i czynne uczestnictwo – wzory zachowań magicznych społeczności, wśród których przebywał.
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Prześledzenie tego zagadnienia jest zapewne działaniem długoletnim i niezwykle wymagającym. Tak samo, jeśli chodzi o obecne kultywowanie tradycji magicznych, środowisko cygańskie, choć w dalszym ciągu hermetyczne,
zapewne pozwoli obserwować się badaczowi na miarę Jerzego Ficowskiego,
by można było zrewidować i odświeżyć wiedzę w tym zakresie. Pamiętajmy
bowiem, iż trzeba zakładać, że społeczność owa ulega takim samym cywilizacyjnym przemianom i przemodelowaniom etosów, jak inne społeczności.
To, co uchodziło za normalne wśród Cyganów trzydzieści lat temu, dzisiaj
może być nie tylko zapomniane, ale również piętnowane czy wyśmiewane jako
zachowanie zabobonne. W każdej jednak społeczności przechowuje się pewne
tradycje i czynności przekazywane z ojca na syna czy z matki na córkę. W tym
właśnie upatruje autor rozdziału owej nadziei badawczej.
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Twórczość bez duszy? Analiza krytyczna wybranych
koncepcji twórczości w psychologii głównego nurtu
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Wprowadzenie
Twórczość jest zjawiskiem frapującym filozofów od czasów antycznych. Współcześnie jest obiektem zainteresowania wielu różnych dyscyplin naukowych.
W psychologii próbowano ją wyjaśniać w ramach różnych nurtów, takich jak
psychoanaliza, psychologia postaci (Gestalt), psychologia asocjacyjna oraz behawioryzm (Nęcka 2005: 35-45). Przedmiotem niniejszego rozdziału będą cztery
koncepcje, które zaliczyć można do psychologii głównego nurtu: koncepcja
inwestycyjna Sternberga i Lubarta, koncepcja Csíkszentmihályi, koncepcja stopniowego przyrostu Weisberga oraz model genploracji Finkego, Warda i Smitha.
Zostały one wybrane jako jedne z ważniejszych i popularniejszych koncepcji
twórczości psychologii głównego nurtu, których autorzy znani są z redakcji
obszernych prac przeglądowych dotyczących zagadnienia twórczości.
Psychologia głównego nurtu to sposób myślenia dominujący w światowej,
akademickiej psychologii, który opiera się na przeświadczeniu o istnieniu praw
ogólnych, ponadhistorycznych i ponadkulturowch oraz możliwości dotarcia
do nich poprzez opartą na aksjomatach dedukcję i metodologię badań ilościowych. Psychologia głównego nurtu ma być nauką wyjaśniającą, nomotetyczną
(czyli poszukującą praw ogólnych), uniwersalną (stosowalną i ważną zawsze
i wszędzie – czyli w każdej kulturze i dla każdego momentu historii) oraz
opartą na metodologii badawczej jak najbardziej zbliżonej do nauk ścisłych
(badania ilościowe, analizy statystyczne; Pankalla 2013: 116).
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Celem autorów rozdziału jest ukazanie założeń ontologicznych i epistemologicznych przyjmowanych przez autorów wybranych koncepcji twórczości oraz wskazanie ograniczeń z nich wynikających dla psychologicznego
rozumienia tego zjawiska. Z założeń wynika bowiem kształt teorii/koncepcji,
warunkują one sposób widzenia świata, obiektów zainteresowania i sposobów
ich badania. Niniejszy rozdział jest próbą przyjrzenia się temu, jak psychologia
głównego nurtu widzi świat, a konkretnie jego fragment, jakim jest zjawisko twórczości, jak go bada i jakie są ograniczenia i konsekwencje tej nauki.
Na koniec przedstawione zostaną pokrótce trzy koncepcje twórczości spoza
głównego nurtu psychologii: teoria działania symbolicznego Ernesta Boescha,
projekt psychologii realnej Andrzeja Pankalli i Aleksandry Kilian oraz psychologia imaginalna Jamesa Hillmana. Stanowić one będą swoistą przeciwwagę
dla analizowanych koncepcji twórczości głównego nurtu.
Postawiony cel autorzy planują osiągnąć przy pomocy narzędzia zwanego
analizą krytyczną. Narzędzie to służy egzaminowaniu jakiegoś działania psychologicznego, na przykład teorii, sposobu myślenia, uprzywilejowanego względem
innych, poprzez sięganie do kontekstu historyczno-społecznego jego powstania
i rozwoju, założeń ontologicznych i epistemologicznych oraz ich konsekwencji
dla praktyki (Pankalla & Kilian 2018: 26). Narzędzie to stosowane jest w ramach
psychologii krytycznej, która definiowana będzie w niniejszym rozdziale według
rozumienia Prilleltensky’ego i Fox’a (1997: 4-10) jako perspektywa stawiająca
sobie za cel badanie psychologii jako praktyki społecznej uwikłanej politycznie,
historycznie-kulturowo, której dominujące prądy myślowe podtrzymują jakiś
rodzaj opresji i wykluczenia wobec pewnych grup społecznych, ale również
poglądów, pojęć czy idei. Szczególna uwaga poświęcona będzie dyskryminacji,
wykluczeniu pewnych pojęć i idei w psychologii twórczości głównego nurtu.
Jednym z pojęć, którego obecność lub nieobecność w analizowanych koncepcjach będzie badana, jest pojęcie duszy. Dusza to po grecku psyché, zatem
psychologia to dosłownie nauka o duszy. Za Jamesem Hillmanem (2016: 25)
pojęcie rozumiane będzie jako siedlisko ludzkiego, podmiotowego doświadczenia, podstawowy, realny wymiar egzystencji. Hillmanowska dusza pełni trzy
funkcje: zamienia zdarzenia w przeżycia, doświadczenia podmiotowe, mierzy
się z nieuchronnością śmierci oraz rozpoznaje symboliczne i metaforyczne
aspekty rzeczywistości (Hillman 2016: 26). Jest tą instancją, za pomocą której
człowiek uczestniczy w kulturze, żyje znaczącymi obrazami i symbolami oraz
wypełnia podmiotowym znaczeniem swoje życie, reaguje doświadczeniem na
zdarzenia. O nieuchwytności duszy jako zjawiska Hillman pisze, że:
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Dusza jawi się jako czynnik niezależny od zdarzeń, w którym jesteśmy zanurzeni.
Choć nie mogę utożsamić duszy, nie mogę również nigdy uchwycić jej samej,
poprzez nią samą, w oderwaniu od innych rzeczy […]. Jednak to właśnie owa specyficzna i paradoksalna zmienna pośrednicząca (intervening variable) daje człowiekowi
poczucie, że ma on duszę lub jest duszą (Hillman 2016: 25).

Analiza krytyczna wybranych koncepcji twórczości przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem wskazówek Davida Nightingale’a i Tora
Neilandsa (1997: 72-76), którzy zaproponowali następującą kolejność
postępowania psychologa krytycznego:
(1). Pytania o ontologię: jaka jest według badanej koncepcji natura
badanej rzeczywistości, badanych bytów?
(2). Pytania o epistemologię: co według autorów analizowanej koncepcji możemy wiedzieć o badanej rzeczywistości i jaki jest status tej wiedzy?
(3). Pytania o metodologię: jak według danej koncepcji zdobywać wiedzę o badanej rzeczywistości?
Kierując się powyższymi wskazówkami, analiza krytyczna przeprowadzona zostanie w następujących etapach:
(1). Zarysowanie kontekstu historyczno-kulturowego powstania badanych koncepcji twórczości – czas powstania koncepcji oraz afiliacja badawcza
autora/autorów.
(2). Analiza krytyczna koncepcji twórczości:
– Ujawnienie założeń ontologicznych i antropologicznych: co jest
przedmiotem badań, jaka jest natura bytu zwanego człowiekiem/twórcą.
– Znalezienie metafor, wedle których postrzegany jest twórca.
(3). Analiza krytyczna metodologii badań twórczości:
– Ujawnienie założeń epistemologicznych – w jaki sposób badana jest
twórczość, jaki jest status uzyskiwanej wiedzy.
– Zbadanie tego, jakie dane zostały ukryte, pominięte, jakie możliwe
wyjaśnienia odrzucone, przede wszystkim – czy uwzględniona została kategoria subiektywnego doświadczenia twórcy, korespondująca z przyjętą w tej
pracy definicją pojęcia duszy.
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Kontekst historyczno-kulturowy badanych koncepcji twórczości
Wszystkie badane koncepcje powstały w ostatnim dwudziestoleciu dwudziestego wieku. W latach siedemdziesiątych powstały koncepcje Csíkszentmihályi
oraz Weisberga, pozostałe w latach dziewięćdziesiątych. Większość autorów,
czyli Weisberg, Sternberg i Lubart oraz Finke, Ward i Smith, związanych jest
z amerykańską psychologią poznawczą.
Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem
ludzkiego poznania, działania umysłu, jako systemu poznawczego, którego
podstawą materialną jest mózg. Podejście zapoczątkowane zostało w Stanach
Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego stulecia
za sprawą tak zwanej „rewolucji poznawczej” i takich badaczy, jak Allen Newell,
Herbert Simon, Noam Chomsky czy Jerome Bruner (Miller 2003: 142-143).
Amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia, Mihály Csíkszentmihályi, związany jest natomiast z psychologią pozytywną – dziedziną psychologii zajmującą się pozytywnymi aspektami natury człowieka, czyli zasobami
jednostki, takimi jak szczęście, dobrostan, miłość, mądrość, odwaga, twórczość
(Seligman & Csíkszentmihályi 2000: 5).
Wszystkie zatem analizowane koncepcje twórczości są koncepcjami amerykańskimi z ostatniego dwudziestolecia dwudziestego wieku.

Koncepcja inwestycyjna Sternberga i Lubarta
Koncepcja Sternberga i Lubarta należy, tak jak opisywana poniżej koncepcja Csíkszentmihályi, do systemowych koncepcji twórczości, ze względu na
uwzględnianie kontekstu społecznych uwarunkowań zjawiska (Nęcka 2005:
174). Twórczość przez Sternberga i Lubarta (1995: 271) rozumiana jest jako
inwestycja, kalkulacja zysków i strat na rynku idei. Inwestowanie to wybór
tematu, któremu twórca poświęca czas i zasoby.
Do zmiennych wpływających na prawdopodobieństwo podjęcia działań twórczych przez jednostkę oraz jej szanse na dobre inwestycje Sterberg
i Lubart (1995: 271) zaliczają: zasoby intelektualne, wiedzę, styl poznawczy,
cechy osobowości, motywację, otoczenie społeczne. Istotny jest łączny wpływ
(confluence) tych czynników i ich wzajemne interakcje.
Jako najistotniejsze zasoby intelektualne w koncepcji inwestycyjnej wskazywane są:
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(a) umiejętność syntetycznego myślenia pozwalająca spostrzegać problemy w nowym
świetle i unikać sztywnych ram konwencjonalnego myślenia, (b) umiejętności
myślenia analitycznego do oceny, które pomysły warte są inwestowania, a które nie,
(c) umiejętności praktyczno-kontekstualne umożliwiające przekonanie innych do –
sprzedanie innym – wartości swojego pomysłu (Sternberg 2006: 88)1.

Wiedza jest czynnikiem poznawczym mogącym wpływać na twórczość
dwojako. Z jednej strony pewien poziom wiedzy jest niezbędny do twórczego
działania w obrębie określonej dziedziny, z drugiej jednak, zbyt duża wiedza
może przyczyniać się do zamkniętego, sztywnego i nietwórczego myślenia
(Sternberg 2006: 89).
Style poznawcze istotne dla twórczości Sternberg i Lubart (1995: 274)
proponują opisywać na trzech dymensjach: legislatywny-egzekutywny (legislative-executive), konserwatywny-liberalny (conservative-liberal), globalny-lokalny (global-local). Osoby ze stylem legislatywnym dążą do kreowania nowych
struktur i rozwiązań, z egzekutywnym natomiast biernie wykonują powierzone
obowiązki. Styl konserwatywny preferuje stare, sprawdzone rozwiązania, liberalny preferuje nowe pomysły. Styl globalny związany jest z postrzeganiem
szerokiej, ogólnej perspektywy wykonywanych zadań, lokalny z koncentracją
na samym zadaniu. Jako zmienne pozytywnie skorelowane z twórczością wskazywane są style: legislatywny, liberalny oraz globalny.
Istotnymi cechami osobowości związanymi z twórczością są według Sternberga i Lubarta (1995: 274): tolerancja dwuznaczności (tolerance of ambiguity),
wytrwałość (perseverence), potrzeba rozwoju (willingness to grow), skłonność do
podejmowania ryzyka (willingness to take risks) oraz indywidualność i odwaga
do wyrażania własnych przekonań (idividuality and a supporting courage of one’s
convictions).
Jeśli chodzi o czynnik motywacji, to najkorzystniejsza dla podejmowania
działań twórczych jest motywacja wewnętrzna, skoncentrowana na zadaniu
(Sternberg 2006: 89).
Czynnik otoczenia społecznego jest rozumiany przez Sternbera
i Lubarta (1995: 275) jako zbiór oddziaływań zewnętrznych ułatwiających

1

Przekład własny za: „(a) the synthetic skill to see problems in new ways and to escape
the bounds of conventional thinking, (b) the analytic skill to recognize which of one’s
ideas are worth pursuing and which are not, and (c) the practical-contextual skill to
know how to persuade others of – to sell other people on – the value of one’s ideas”.
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podejmowanie działań twórczych na skutek stymulacji fizycznej bądź społecznej lub utrudniających – w wypadku braku odpowiedniej stymulacji. Otoczenie społeczne odpowiada za ocenę wytworów oraz wpływa na sposób oceny
własnych wytworów przez jednostkę.
Ontologia i antropologia w wydaniu Sternberga i Lubarta przyjmuje
człowieka jako istotę racjonalną i działającą świadomie, a za podstawowe zjawisko, które należy badać by wyjaśnić zjawisko twórczości uznaje umysł jako
zbiór procesów poznawczych. Metafora twórcy jest przez autorów wyrażana
explicite i brzmi: twórca jako makler.
Jeśli chodzi o założenia epistemologiczne, Sternberg i Lubart zdają się
przyjmować implicite pozytywistyczne założenie psychologii głównego nurtu,
zgodnie z którym zdobywana wiedza przyjmowana jako obiektywna, uniwersalna, niezależna od kontekstu. Jako metody badania zjawiska twórczości proponują głównie testy i kwestionariusze psychologiczne dostarczające
zmiennych ilościowych, które następnie analizowane są statystycznie (Sternberg & Lubart 1995: 276-294). Aspektami zjawiska twórczości pominiętymi/
wykluczonymi w koncepcji inwestycyjnej Sternberga i Lubarta są: kontekst
kulturowy oraz historyczny zjawiska twórczości, doświadczenie subiektywne
twórcy i możliwość jego jakościowego badania oraz mechanizmy sterujące
aktywnością twórczą. W koncepcji brakuje pojęcia pokrewnego zdefiniowanemu w tym rozdziale pojęciu duszy, co skutkuje nieprzywiązywaniem wagi
do indywidualnego, subiektywnego doświadczenia twórcy, a co za tym idzie,
brakiem prób badania tych fenomenów.

Koncepcja Csíkszentmihályi
Według Mihály Csíkszentmihályi (2014: 47-53) twórczość nie jest działaniem
indywidualnym, a zjawiskiem systemowym. Podmiotem twórczości nie jest
jednostka, ale system, który składa się z trzech podsystemów: jednostki, pola
oraz domeny.
Jednostka to ta część systemu, która generuje zmianę. Podlega wpływom
genetycznym i jest kształtowana przez indywidualne doświadczenia. Jednostka
praktycznie stale wprowadza jakieś zmiany, ale większość z nich nie ma żadnej
wartości (Csíkszentmihályi 2014: 51-52).
Pole to podsystem dokonujący selekcji zmian/innowacji wprowadzanych
przez jednostkę. Jest formą społecznej organizacji, czyli obejmuje instytucje
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społeczne, zrzeszenia badaczy, na przykład środowisko psychologów eksperymentalnych, środowisko chirurgów. Pole dysponuje środkami, narzędziami
oceny jednostkowych innowacji, na przykład recenzentami, komisjami, czasopismami, wszelkiego rodzaju decydentami (Csíkszentmihályi 2014: 52-53).
Domena jest określoną dziedziną twórczości, systemem symboli, częścią
kulturowego dziedzictwa ludzkości, do której odwołuje się innowacja. Jest ona
wspólnotą kodów kulturowych, znaczeń, doświadczeń, procedur działania.
Domeną jest na przykład psychologia eksperymentalna czy medycyna. W podsystemie tym zawiera się wiedza, która jest zdobywana poprzez działanie pola,
czyli selekcję innowacji, mających wejść w obręb domeny. Domena oddziałuje
na jednostkę w procesie socjalizacji, dostarczając jej znaczeń, wzorców, schematów rozumienia, myślenia i działania (Csíkszentmihályi 2014: 52-53).
Założenia ontologiczne, antropologiczne i epistemologiczne przyjmowane przez Csíkszentmihályi cechuje próba podejścia kontekstualnego
i autorefleksyjnego. Przedmiotem badania zjawiska twórczości jako całości
jest cały opisany powyżej system, jednak pewne subiektywne, jednostkowe
komponenty twórczości nie są przez amerykańskiego psychologa pomijane.
Człowiek w jego perspektywie jest istotą z potencjałem rozwojowym, do bycia
szczęśliwym, twórczym, realizującym marzenia (Seligman & Csíkszentmihályi
2000: 7). Metaforycznie twórcę w tej koncepcji można określić jako element
obiegu idei twórczych. Jeśli chodzi o założenia epistemologiczne, Csíkszentmihályi zdaje się rozumieć relatywny status wiedzy psychologicznej i zjawiska
twórczości – we wprowadzeniu do książki The Systems Model of Creativity pisze,
że „odrodzenie naukowego zainteresowania twórczością jest samo w sobie
pouczającą historią o tym jak mody w nauce są targane przez polityczne
i ekonomiczne siły [The resurgence of scientific interest in creativity is in itself an
instructive story about how fads in science are swayed by political and economic
forces]” (Csíkszentmihályi 2014: xvii) oraz, że twórczość jest „konstruktem
społecznym” (social construction) (Csíkszentmihályi 2014: xxii). Csíkszentmihályi badał twórczość z wykorzystaniem wielu różnorodnych metod, między
innymi badań eksperymentalnych, testów oraz kwestionariuszy psychologicznych, a także neuroobrazowania mózgu z wykorzystaniem fMRI. Wszystkie
te metody należą do promowanej w psychologii głównego nurtu metodologii
ilościowej. Warto jeszcze wspomnieć o metodzie ESM – Experience Sampling Method, której współautorem jest Mihály Csíkszentmihályi. Jest ona
samoopisowa i służy zbieraniu informacji na temat zawartości doświadczeń
codziennego życia oraz ich kontekstu (Hektner, Schmidt & Csíkszentmihályi
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2007: 6). Jej podstawą teoriopoznawczą jest zmodyfikowana wersja fenomenologii, którą autorzy nazywają systematyczną fenomenologią (systematic phenomenology) i piszą o niej, że „odbiega od czystej fenomenologii dzięki łączeniu
zainteresowania przeżywanym doświadczeniem z próbą używania narzędzi
badań empirycznych – w tym dostępnych technologii, programów badawczych i analiz statystycznych. Gdyby Husserl nadal żył, byłby prawdopodobnie
zniesmaczony taką nomotetyczną kontaminacją jego idiograficznego podejścia
[it departs from pure phenomenology by combining a focus on lived experience
with an attempt to use the tools of empirical investigation – including available
technologies, research designs, and statistical analyses. Were Husserl still alive,
he would probably recoil at such a nomothetic contamination of his ideographic
approach]” (Hektner, Schmidt & Csíkszentmihályi 2007: 6). Choć autorzy
uwzględniają wykorzystanie zebranych metodą ESM danych w analizach nie
tylko ilościowych, ale i jakościowych (Hektner, Schmidt & Csíkszentmihályi
2007: 28), podkreślenie perspektywy nomotetycznej każe przypuszczać, że
metoda służy formułowaniu obiektywnych, ogólnych wniosków. Przedmiotem zainteresowania Csíkszentmihályi nie wydaje się być więc subiektywne,
ukontekstowione indywidualnie, kulturowo i historycznie doświadczenie
podmiotowe, ale doświadczenie, z którego można uczynić zmienną ilościową.
Podstawą subiektywnego doświadczenia twórcy według Csíkszentmihályi nie
jest więc dusza rozumiana zgodnie z przyjętą w niniejszym rozdziale hillmanowską definicją.

Koncepcja stopniowego przyrostu Weisberga
Koncepcja Roberta Weisberga, wraz z omawianym poniżej modelem genploracji Finkego, Warda i Smitha, zaliczana jest do koncepcji procesu twórczego,
ponieważ koncentruje się na intrapsychicznych mechanizmach przebiegu
procesu twórczego (Nęcka 2005: 45). Według Weisberga (2006: 445) proces
twórczy jest procesem ciągłym, nie zawiera skokowych przyrostów wiedzy,
zwanych momentem wglądu, czy fazą iluminacji, ani tak zwanej fazy inkubacji, czyli przetwarzania problemu na poziomie nieświadomym. Proces twórczy
to stopniowe uczenie się, nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozwiązania problemu. Proces twórczy składa się z tych samych procesów
poznawczych, co każda inna czynność umysłowa – nie uczestniczą w nim
żadne odmienne jakościowo zdolności (Weisberg 2006: 104). Weisberg
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(2006: 106-119) porównał komponenty poznawcze i inne charakterystyki
zwyczajnego myślenia (Ordinary Thinking) oraz twórczego myślenia (Creative
Thinking). Zwyczajne myślenie składa się z takich procesów poznawczych jak:
pamiętanie (remembering), wyobrażanie (imagining), planowanie (planning),
antycypowanie (anticipating), ocenianie (judging), decydowanie (deciding),
określanie (determining), spostrzeganie (perceiving), rozumienie (comprehending), rozpoznawanie (recognizing), interpretowanie (interpreting) (Weisberg
2006: 106). Twórcze myślenie, jak zauważył Weisberg (2006: 107), składa się
z zestawu tych samych składników, co zwyczajne myślenie – twórca również
planuje, rozumuje logicznie, używa pamięci, ocenia. Na zwyczajne myślenie
składa się również kilka ogólnych charakterystyk:
(1). Nasze myśli podążają jedna za drugą, są ze sobą związane: czyli nasze myślenie
posiada strukturę [podkreślenie oryginalne].
(2). Zwyczajne myślenie zależy od przeszłości: czyli nasze myśli przejawiają ciągłość
[podkreślenie oryginalne] z przeszłością.
(3). Wiedza i pojęcia kierują zwyczajnym myśleniem […].
(4). Zwyczajne myślenie podlega wpływom wydarzeń w środowisku zewnętrznym:
czyli nasze myślenie jest wrażliwe na wydarzenia zewnętrzne [podkreślenie oryginalne] (Weisberg 2006: 108)2.

Te same charakterystyki, zdaniem Weisberga (2006: 109-118), cechują
również twórcze myślenie.
Weisberg (2006: 126) zauważył również podobieństwo twórczego
myślenia do rozwiązywania problemów (Problem Solving). Obie aktywności
poznawcze uaktywniane są w sytuacjach nowych, nieznanych, nieustrukturalizowanych i służą przemianie stanu aktualnego zgodnie z założonym celem,
czyli prowadzą do rozwiązania jakiegoś problemu. Twórcze myślenie jest kategorią szerszą – rozwiązywanie problemów jest rodzajem twórczego myślenia
(Weisberg 2006: 127).
Kluczowymi cechami produktu pozwalającymi nazwać go twórczym

2

Przekład własny za: „Our thoughts follow one from another, or are related to one
another: That is, our thinking has structure. Ordinary thinking depends on the past:
That is, our thought exhibits continuity with the past. Knowledge and concepts direct
ordinary thinking […]. Ordinary thinking can be influenced by environmental events: Our
thought is sensitive to environmental events”.
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dziełem są według Wesiberga (2006: 60) nowość (novelty) oraz intencjonalność. Badacz wyróżnia dwa typy nowości – dla twórcy i dla świata. Produkty
stworzone przypadkowo, ale uznane społecznie za dzieła, nie mogą według
Weisberga być uznane za wytwory kreatywności, a ich autor za twórcę.
Założenia ontologiczne i antropologiczne Roberta Weisberga są mocno
osadzone w psychologii poznawczej i behawioryzmie. Człowiek jest postrzegany
jako system przetwarzania informacji, podmiot uczenia się i rozwiązywania problemów. Głównym przedmiotem badania, istotnym dla zrozumienia zjawiska
twórczości, jest proces twórczy, który rozumie jako zespół uniwersalnych operacji, procesów poznawczych. Metaforycznie twórcę, według koncepcji stopniowego przyrostu, można nazwać uczniem próbującym rozwiązać zadanie.
Jeśli chodzi o założenia epistemologiczne, zdobywana wiedza jest według
Weisberga obiektywna, uniwersalna i niezależna od kontekstu, dlatego powinna
być solidnie ugruntowana empirycznie. Wskazywał jako istotne w badaniach
nad twórczością takie metody, jak: analizy biograficzne i historyczne, metody
historiometryczne, metody ilościowe, badania „in vivo”, eksperymentalne
badania laboratoryjne, badania „in vitro” (Weisberg 2006: 78-86). Opisał
również jako najstarszą metodę badania twórczości, metodę zbierania i analizy
samoopisów twórców, którą skomentował następująco:
Jestem niechętny braniu pod uwagę znaczenia takich opisów, ponieważ obciążone są
wieloma niedociągnięciami […]. Są zwykle tworzone długo po fakcie, co wzbudza
wątpliwości co do ich dokładności […]. Nawet jeśli subiektywny opis otrzymano
bardzo szybko po badanym wydarzeniu […], w większości przypadków nie dysponujemy metodami weryfikacji dokładności opisu, ponieważ zwykle brak obiektywnych dowodów by go poprzeć […]. Ostatecznie […] samoopisy dostarczają jedynie
jakościowych opracowań procesu twórczego. Nie zapewniają danych mogących
służyć rygorystycznej, naukowej analizie (Weisberg 2006: 78)3.

3

Przekład własny za: „I am reluctant to put much emphasis on such reports, however,
because they suffer from several shortcomings […]. They are usually made long after
the fact, which raises questions about their accuracy […]. Even if the subjective report
were obtained very soon after the events in question […], in most cases we have no way
of verifying the accuracy of the report, because there is usually no objective evidence to
support it […]. Finally […] self-reports provide us with only qualitative descriptions of the
creative process. They do not give us data that can serve in a rigorous scientific analysis”.
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Przywołany cytat wskazuje jasno priorytety metodologiczne Roberta
Weisberga – obiektywna, rygorystyczna analiza danych ilościowych ma większą
wartość niż próba zrozumienia subiektywnego przeżycia twórcy. Indywidualne
doświadczenie na poziomie duszy twórcy nie jest, według założeń Weisberga,
wartościowym przedmiotem badań w obszarze twórczości, a dane dotyczące
takich doświadczeń są nieistotne.

Model genploracji Finkego, Warda i Smitha
Według Finkego, Warda i Smitha (1999: 189) u podłoża procesów twórczości tkwi cecha generatywności, czyli specyficzna zdolność ludzka do
generowania nowych jednostek wiedzy. Odpowiadają za nie uniwersalne,
zwyczajne procesy poznawcze, a procesy twórcze nie są domeną wąskiego
grona geniuszy (Finke, Ward & Smith 1999: 189-190). Swoje podejście
do studiowania kreatywności autorzy nazywają twórczym poznaniem (creative cognition) (Finke, Ward & Smith 1999: 189). Określenie genploracja
w nazwie modelu powstało ze zbitki słów: generacja (generation) i eksploracja (exploration).
Zgodnie z modelem genploracji, proces twórczy obejmuje dwa główne
etapy: wytwarzanie wstępnych idei lub pomysłów rozwiązań – faza generacyjna – oraz interpretowanie tych idei lub sprawdzanie tkwiących w nich
możliwości – faza eksploracyjna (Finke, Ward & Smith 1999: 191-192).
Wstępne idee nazywają autorzy strukturami przedtwórczymi (preinventive
structures), co podkreśla ich niedoskonałość i próbny charakter. Mogą być
tworzone ze względu na określony problem lub cel albo przypadkowo, bez
wyraźnego motywu. Procesy interpretacyjne najczęściej odsyłają z powrotem do fazy generatywnej, ponieważ rzadko wstępna idea zostaje oceniona
jako wartościowa ze względu na cel lub jako dzieło samo w sobie. Struktury
przedtwórcze zostają dostosowywane tak długo, aż zostaną ocenione jako
wystarczająco bliskie założonemu celowi (Finke, Ward & Smith 1999: 192).
Trzeci element modelu genploracji to ograniczenia nakładane na wytwór
(product constraints) – działają i na struktury przedtwórcze, i na ich interpretację. Ograniczenia te mogą być rozmaitego rodzaju – na przykład ze względu
na zasoby poznawcze autora lub natury praktycznej. W pierwszym wypadku
chodzi o to, aby faza generatywna nie obejmowała pewnego rodzaju procesów
poznawczych niepotrzebnych do wytworzenia danego produktu, a w drugim

543

544

Jan Kornaj, Andrzej Pankalla

o to, aby dostosowywać sposoby interpretacji ze względu na oczekiwany rezultat
(Finke, Ward & Smith 1999: 192).
Finke, Ward i Smith jasno przedstawiają założenia swojej koncepcji. Studia nad twórczym poznaniem mają być naturalnym rozszerzeniem psychologii
poznawczej wykorzystanej do badania twórczości i mają dwa główne cele:
Pierwszym jest rozwinięcie naukowego rozumienia twórczości przez zastosowanie koncepcji, teorii, metod, ram pojęciowych psychologii poznawczej głównego
nurtu […]. Drugi cel to rozszerzenie naukowego rozumienia poznania w ogóle
przez prowadzenie eksperymentalnych obserwacji procesów poznawczych działających kiedy ludzie angażują się w czysto twórcze zadania (Finke, Ward & Smith
1999: 189)4.

Przedmiotem badania są zatem według autorów leżące u podłoża aktywności twórczej uniwersalne procesy poznawcze. Człowiek jest istotą generatywną, czyli poznawczo zdolną i dążącą do produkowania nowych jednostek
wiedzy. Człowiek jest również istotą aktywnie i świadomie oceniającą własne
wytwory. Metaforycznie twórcę według modelu genploracji można nazwać
producentem i ewaluatorem.
Jako jawnie identyfikujący się z psychologią poznawczą, Finke, Ward
i Smith przyjmują założenia epistemologiczne psychologii głównego nurtu,
czyli postrzegają zdobywaną w obrębie psychologicznych badań twórczości
wiedzę jako obiektywną, uniwersalną i niezależną od kontekstu. Podkreślić
jednak należy, że własną koncepcję uznają za jedynie opisowy, heurystyczny
model, a nie teorię wyjaśniającą (Finke, Ward & Smith 1999: 191). Do metod
stosowanych przez Finkego, Warda i Smitha (1999: 189) do badania twórczości zaliczają się głównie badania eksperymentalne.
Z uwagi na jasno określony, sprowadzony do podstawowych procesów
poznawczych w procesie twórczym przedmiot zainteresowania, bardzo wiele
aspektów zjawiska twórczości zostało pominiętych w modelu genploracji.
Model ten wyklucza zainteresowanie jakimkolwiek wymiarem subiektywnego

4

Przekład własny za: „The first is to advance the scientific understanding of creativity
by adapting the concepts, theories, methods and frameworks of mainstream cognitive
psychology […]. The second goal is to extend the scientific understanding of cognition
in general by conducting experimental observations of the cognitive processes that
operate when people are engaged in plainly generative tasks”.
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doświadczenia twórczości, próbami jakościowych badań twórczości, kontekstem indywidualnym, kulturowym i historycznym zjawiska twórczości.

Wyniki analizy krytycznej
Poniżej, w Tabeli 1, zebrano wyniki przeprowadzonej analizy krytycznej. Na
ich podstawie ustalone zostaną ograniczenia koncepcji twórczości psychologii
głównego nurtu i konsekwencje tych ograniczeń dla psychologicznego sposobu myślenia o twórczości.
Koncepcja twórczości
Etap analizy
krytycznej

Sternberga
i Lubarta

Csíkszentmihályi

Weisberga

Finkego, Warda
i Smitha

Kontekst
historycznokulturowy

Czas: lata
dziewięćdziesiąte
dwudziestego
wieku
Afiliacja:
Amerykańska
psychologia
poznawcza

Czas: lata
osiemdziesiąte
dwudziestego
wieku
Afiliacja:
Amerykańska
psychologia
pozytywna

Czas: lata
osiemdziesiąte
dwudziestego
wieku
Afiliacja:
Amerykańska
psychologia
poznawcza

Czas: lata
dziewięćdziesiąte
dwudziestego
wieku
Afiliacja:
Amerykańska
psychologia
poznawcza

Człowiek jako
istota racjonalna
i działająca
świadomie

System społeczny
jako podmiot
twórczości

Człowiek jako
podmiot uczenia
się

Człowiek jako
istota generatywa

Umysł jako
zbiór procesów
poznawczych

Człowiek jako
element systemu
zdolny do
generowania
zmian

Proces twórczy
jako angażujący
uniwersalne
procesy
poznawcze

Człowiek jako
istota aktywnie
i świadomie
oceniająca
własne wytwory

Twórca jako
makler

Twórca jako
element obiegu
idei twórczych

Twórca jako uczeń
rozwiązujący
zadanie

Twórca jako
producent
i ewaluator

Badania
eksperymentalne

Metoda ESM

Analizy
biograficzne
i historyczne

Badania
eksperymentalne

Badania ilościowe

Dane analizowane
ilościowo
i jakościowo

Badania
eksperymentalne

Badania
ilościowe

Możliwa
kwantyfikacja
doświadczenia

Zdobywana
wiedza
obiektywna
i uniwersalna

Zdobywana
wiedza
obiektywna
i uniwersalna

Założenia
ontologiczne
i antropologiczne

Metafora twórcy

Założenia
epistemologiczne

Zdobywana
wiedza obiektywna
i uniwersalna
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Kontekst
kulturowy
i historyczny
twórczości

Pominięto/
wykluczono

Doświadczenie
subiektywne
twórcy
i możliwość jego
jakościowego
badania

Mechanizmy
twórczości
na poziomie
psychologii
jednostki

Kontekst
indywidualny,
kulturowy oraz
historyczny
twórczości

Kontekst
indywidualny,
kulturowy oraz
historyczny
twórczości

Doświadczenie
subiektywne
twórcy
i możliwość jego
jakościowego
badania

Doświadczenie
subiektywne
twórcy
i możliwość jego
jakościowego
badania

Mechanizmy
sterujące
aktywnością
twórczą

Tabela 1. Wyniki analizy krytycznej.
Źródło: opracowanie własne.

Ograniczenia koncepcji twórczości psychologii głównego nurtu
Na podstawie wyników analizy krytycznej można wymienić kilka ograniczeń
jakim podlegają koncepcje twórczości psychologii głównego nurtu.
Pierwszym ograniczeniem jest zjawisko, które psycholog krytyczny Graham Richards (2010: 5) nazwał prezentyzmem. Jest to postawa współczesnych
naukowców, zgodnie z którą obecny stan wiedzy oraz współcześnie przyjmowane założenia ontologiczne i epistemologiczne prowadzą do odkrywania
prawdy o badanych zjawiskach i pozwalają obiektywnie oceniać zalety i wady
przeszłych teorii i koncepcji. W tym duchu na przykład Sterberg i Lubart
(1999: 6) krytykują psychoanalityczne koncepcje twórczości za brak badań
empirycznych i czerpanie danych w większości z case studies – studiów przypadku. W konsekwencji poglądy, idee uważane za przestarzałe i nienaukowe,
nie mają szansy zaistnieć we współczesnych koncepcjach twórczości psychologii głównego nurtu, na przykład pojęcie nieświadomości lub – pojęcie duszy.
Kolejnym ograniczeniem jest naukowy etnocentryzm. Mowa o tendencji
do preferowania w nauce pojęć i teorii tworzonych w obrębie anglojęzyczynego kręgu kulturowego. Etnocentryzm bywał definiowany na różne sposoby,
ale według Borisa Bizumica i Johna Duckitta (2008: 438) najważniejszymi
elementami definicyjnymi są postawy samo-ważności (self-importance) i koncentracji na sobie (self-centredness) danych grup etnicznych. Skutkiem tego jest
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brak rozumienia i inkluzywności odmiennych ze względu na podłoże kulturowe sposobów ujmowania twórczości, a także odmiennych kulturowo metod
badania tego zagadnienia. Brak autorefleksji psychologii głównego nurtu
w tej kwestii, prowadzi do niebezpiecznego przekonania jej przedstawicieli,
że wśród wszystkich kultur, to właśnie amerykańska, nowoczesna psychologia
dwudziestego wieku dysponuje zestawem pojęć i rozwiniętym na ich podstawie
zespołem praktyk, które najtrafniej odzwierciedlają naturę psychiki (Danziger
1997: 5).
Kolejnym problemem psychologii twórczości głównego nurtu jest ograniczone rozumienie złożoności przedmiotu badań i ontologii (Teo 2009: 36).
Większość badanych koncepcji twórczości opiera się na założeniu człowieka
jako istoty świadomej, kierującej się racjonalnymi motywami, której działania wyznaczone są przez mechanikę działania procesów poznawczych. Takie
podejście, jak argumentuje Thomas Teo (2009: 39), znamionuje redukcjonizm
oraz atomizm. Redukcjonizmem w tym wypadku jest ograniczanie bogactwa
i złożoności aparatu psychicznego do wąskiej kategorii procesów poznawczych,
atomizmem natomiast rozbijanie psychiki na części/atomy, jakimi są pojedyncze
procesy – uwaga, spostrzeganie, pamięć i tym podobne. Konsekwencją tego jest
koncentracja na badaniu tylko fragmentu rzeczywistości postrzeganej i określanej
za pomocą przyjętego zestawu pojęć i założeń, współkonstruowanej przez taki,
a nie inny sposób jej rozumienia. Zdaniem Kurta Danzigera (1997: 189-193),
psychologia konstruuje swoje przedmioty badań przy użyciu pojęć, które istnieją
już w kulturze, są uwikłane w konteksty społeczne i konotacje, odnoszą się do
pewnych dzielonych przez daną społeczność wyobrażeń i znaczeń – są to pojęcia
reprezentujące rodzaje ludzkie (human kinds). Te kategorie trwają w tradycji
danej kultury i przestają być postrzegane przez daną społeczność jako wytwory
społeczno-kulturowe, zaczyna się natomiast wierzyć, że są one rodzajami naturalnymi (natural kinds) – odnoszą się bezpośrednio do naturalnych, rzeczywistych zjawisk. W ten sposób traktuje własne przedmioty badania psychologia
głównego nurtu – umysł, procesy poznawcze, czy również twórczość.
Z opisanym powyżej sposobem rozumienia przedmiotu badań i ontologii
wiąże się kolejne ograniczenie psychologii twórczości głównego nurtu, czyli
preferowanie wąskiej metodologii i epistemologii (Teo 2009: 36). Autorzy
opisanych powyżej koncepcji twórczości wychodzą z założenia, że można zbadać twórczość, wyciągając wnioski dotyczące praw ogólnych, obiektywnych,
z pomocą metod ilościowych – eksperymentu, kwestionariusza, statystyki.
Wąska metodologia ogranicza możliwości uzyskiwania różnorodnych danych,
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a w konsekwencji włączanie do teorii szerszego spektrum zjawisk psychologicznych. Sztywne stosowanie takiej samej metodologii do każdego przedmiotu
badań, Teo (2009: 44) nazywa metodologizmem (methodologism). Za pomocą
tego pojęcia podkreśla postawę niektórych badaczy, dla których metodologia
jest istotniejsza od przedmiotu badania. Tak właśnie jest w przypadku koncepcji twórczości w psychologii głównego nurtu – ideał pozytywistycznego
obiektywizmu, który według badaczy można osiągnąć tylko poprzez zmatematyzowaną metodologię ilościową, prowadzi do zaniechania zainteresowania,
trudnymi do operacjonalizacji, subiektywnymi aspektami twórczości.
Psychologia twórczości głównego nurtu ignoruje podstawowe znaczenie
kontekstu historycznego i kulturowego. Chodzi tu nie tylko o brak świadomości zależności samego pojęcia twórczości od jego kulturowego osadzenia,
a nawet samej konieczności istnienia takiego pojęcia w języku danej kultury, ale
przede wszystkim o brak zrozumienia tego, jak cały sposób uprawiania nauki
oraz rozumienia zjawisk, którymi się ona zajmuje, jest w kulturowo-historyczno-społecznym kontekście zanurzony. Kurt Danziger (1990: 2-4) podkreśla, że
odkrycia psychologii nie są stopniowym dochodzeniem do prawdziwej natury
rzeczywistości, ale tworzonymi społecznie konstrukcjami, artefaktami (artifacts). Są one podtrzymywane w społecznościach badaczy poprzez konsensus
dotyczący zainteresowań, dzielonych założeń i wspólnych narracji, który fundowany jest nie na spójności logicznej tworzonego systemu i jego racjonalnych
przesłankach, ale na potrzebie podtrzymania własnej dziedziny badawczej,
w której każdy pełni wyznaczone role oraz panują określone reguły dotyczące
władzy, dyskursu, polityki (Danziger 1990: 3). Podobnie proces konstruowania
wiedzy naukowej opisuje polski mikrobiolog i filozof medycyny, Ludwik Fleck.
Według niego poznanie jest czynnością społeczną, a wiedza konstruowana jest
w obrębie kolektywów badawczych, czyli społeczności związanych określonym
stylem myślowym – wspólnym systemem postrzegania, opisu rzeczywistości,
nadającym kierunek poznaniu jego członków (Fleck 1935: 65-76). Fleck swoje
rozważania o poznaniu naukowym podsumowuje następująco:
Gdzież jest owa czysta obserwacja bez uprzedzeń? Obserwacja „dobra”, ważna raz
na zawsze i dla wszystkich, niezależna od środowiska, jego tradycji i od epoki? Nie
ma jej nigdzie w dziejach ani w chwili obecnej, niemożliwą jest też ona jako ideał,
do którego przez analizę lub krytykę można by się zbliżyć, bo wszelkie „legitymowanie” danych obserwacyjnych podlega także stylowi myślowemu, które da się zawsze
w ostatnich elementach logicznej budowy nauki wykazać.
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Niemożliwy jest naprawdę izolowany badacz, niemożliwe jest ahistoryczne odkrycie,
niemożliwa jest bezstylowa obserwacja (Fleck 1935: 76).

W psychologii twórczości głównego nurtu widoczna jest dominacja perspektywy wyjaśniającej nad rozumiejącą. Inaczej mówiąc, przeważa ontologia i metodologia nauk przyrodniczych (Naturwissenschaften) nad ontologią
i metodologią nauk humanistycznych (Geisteswissenschaften) – odwołując się
do podziału nauk dziewiętnastowiecznego niemieckiego filozofa Wilhelma
Diltheya (2004: 20). Perspektywa wyjaśniająca dominuje w naukach ścisłych
i przyrodniczych i ma na celu wyjaśnianie zjawisk nieożywionych, formułowanie praw ogólnych na temat przedmiotów fizycznych, naturalnych. Człowiek
natomiast jest istotą zanurzoną w kontekście historycznym i społecznym, jego
wytwory, zachowanie, doświadczenie, nawet ekspresja emocjonalna zależą od
kultury, od języka, zatem te zjawiska trudno jest obiektywnie, bezosobowo
wyjaśnić, tak jak zjawiska nieożywione. Trzeba raczej, jak postuluje Dilthey
(2004: 68-73), próbować je rozumieć i opisywać, każdorazowo odwołując
się do ich kontekstu kulturowo-historycznego. Takiej właśnie rozumiejącej,
subiektywistycznej perspektywy, ujmującej zjawiska twórczości i podmiotu
twórczości w danym kontekście kulturowo-historycznym, brakuje w psychologii głównego nurtu.
Konsekwencją dominacji przyrodniczej perspektywy jest brak miejsca
na pluralizm, czyli wielość perspektyw rozumienia i opisu zjawiska twórczości w psychologii głównego nurtu (Pankalla & Kilian 2018: 23). Pozytywistyczna, przyrodnicza psychologia, uznająca wyższość określonej metodologii
nad innymi oraz obiektywizm własnych przedmiotów badań, uważa pluralizm za słabość, zjawisko niepożądane, ponieważ oddala on psychologię od
paradygmatycznie zuniformizowanych nauk przyrodniczych. Tymczasem
rozumiejąc psychologię po diltheyowsku, jako par excellence naukę humanistyczną, czyli uwzględniając wszelkie konsekwencje historyczno-kulturowego
uwikłania ludzkiej psyché, dostrzegamy, że do opisu i zrozumienia bogactwa
i złożoności fenomenów psychologicznych w ich specyficznych kontekstach,
naukowy pluralizm w psychologii jest niezbędny (Pankalla & Kilian 2018:
23). Za pluralizmem w psychologii opowiadają się Suzanne Kirschner (2006:
2-3), Marteen Derksen (2005: 141) czy Thomas Teo (2010: 236).
W psychologii twórczości głównego nurtu pojęcie duszy zostało całkowicie zarzucone. Jej centralnym pojęciem wydaje się być pojęcie umysłu (angielskie: mind). Stąd między innymi wynika przesunięcie akcentu
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z indywidualnego, podmiotowego doświadczenia – co jest przedmiotem
zainteresowania psychologii spod znaku duszy – na mechanikę działania
procesów poznawczych.

Kontrpropozycje
Na peryferiach psychologii, poza głównym nurtem, znaleźć można koncepcje
wolne od opisanych powyżej ograniczeń. Nie koncentrują się one wprawdzie
na zjawisku twórczości, jako głównym przedmiocie zainteresowania, ale oferują alternatywną perspektywę, w ramach której można to zjawisko rozumieć.
Zorientowane są bardziej podmiotowo, kontekstualnie, podkreślają wagę
historii i kultury dla analizy zjawisk psychologicznych. Poniżej przedstawione
zostaną trzy takie koncepcje: Teoria Działania Symbolicznego Ernesta Boescha,
projekt psychologii realnej Andrzeja Pankalli i Aleksandry Kilian oraz psychologia imaginalna Jamesa Hillmana.
Teoria Działania Symbolicznego, zaproponowana przez szwajcarskiego
psychologa Ernesta Boescha (1991: 40) w centrum zainteresowania stawia
pojęcie działania (action). Możemy do niej zaliczyć między innymi działanie
twórcze. Działanie to „skierowana na cel aktywność, prowadzona w określonym środowisku, posiłkująca się pewną ilością instrumentalnych pozwalającymi działającemu wypełniać lukę pomiędzy wstępną intencją a konkretną
realizacją celu [It is a goal-directed activity, carried out within a specific environment, and utilizing a certain number of instrumental techniques which allow the
actor to bridge the gap between the initial intention and the concrete realization
of the goal]” (Boesch 1991: 43). Działanie charakteryzowane jest przez dwie
zasadnicze cechy: cel (goal) i poliwalencję celów (polyvalence of goals) (Boesch
1991: 43-49). To, że działanie jest celowe, znaczy, że jest intencjonalne, powodowane aktem woli jednostki. Poliwalencja celów oznacza, że mają one wiele
znaczeń symbolicznych, określanych przez kulturę, oraz to, że cele mogą być
wyznaczane przez jednostkę jednocześnie z wielu powodów (Boesch 1991:
46-47). Interpretacja znaczeń działań nie zależy jednak tylko od systemu znaczeń kulturowych, ale również od biografii, historii doświadczeń jednostki oraz
jej przewidywań, planów, celów (Boesch 1991: 73). Subiektywnym aspektem
działania symbolicznego jest doświadczenie subiektywne, które jest niesprowadzalne w żaden sposób do rzeczywistości obiektywnej (Boesch 1991: 12).
Metodologia, którą proponuje Boesch, jest deskryptywna i jakościowa – na
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podstawie obserwacji i samoobserwacji dąży do tworzenia sformalizowanych
opisów ludzkich doświadczeń.
Projekt psychologii realnej polskich psychologów – Andrzeja Pankalli
i Aleksandry Kilian – to propozycja teoretyczna dopiero rozwijająca się, więc
brakuje jeszcze w jej obrębie szczególnej teorii oraz metodologii twórczości.
Proponuje ona jednak pojęcia oraz założenia obiecujące dla badania twórczości
w aspekcie doświadczenia subiektywnego twórcy. Określenie psychologia realna
pochodzi od niemieckiego terminu real psychologie, ukutego przez Wilhelma
Diltheya (Pankalla & Kilian 2018: 31). W centrum zainteresowania stawia
ona pojęcia duszy, doświadczenia oraz życia, a także zakłada: historyzm, kulturalizm, holizm, realność życia psychicznego, kontekstowość doświadczenia
indywidualnego oraz metodę analityczno-historyczną (Pankalla & Kilian
2018: 31-33). Dusza rozumiana jest w tym podejściu zgodnie z przedstawioną
we wprowadzeniu do niniejszej pracy definicją Jamesa Hillmana (Pankalla
& Kilian 2018: 33). Doświadczenie to indywidualne, subiektywne przeżycie
psychiczne, którego dostarcza nam życie, rozumiane jako dynamiczny, zanurzony w historycznym kontekście rzeczywistości psychokulturowej, przepływ
wydarzeń (Pankalla & Kilian 2018: 32-33). Twórczość można rozumieć jako
opracowane w duszy, podmiotowe doświadczenie życia w działaniu twórczym.
Psychologia imaginalna Jamesa Hillmana (2016: 27), nazywana także
archetypalną, jako podstawowe pojęcie psychologii przyjmuje pojęcie duszy.
Formami wyrazu duszy są archetypy – wrodzone, aprioryczne, transcendentne formy wyobraźni, imaginacji (imago znaczy obraz), które objawiają się
w postaci obrazów. Podstawową zatem aktywnością duszy, rdzeniem człowieczeństwa, według Hillmana, jest imaginacja, tworzenie obrazów. Zgodnie z tym
ujęciem każdy człowiek dysponuje tworzywem sztuki, czyli archetypalnymi
obrazami, mitami – materią, która tworzy kulturę. Możliwość skorzystania
z tego materiału w sposób twórczy jest już kwestią umiejętności i czynników kontekstowych, społeczno-kulturowo-historycznych. Obrazy duszy nie
powinny być przedmiotem interpretacji przez pryzmat znaczeń kulturowych
lub jakiejkolwiek innej hermeneutyki, ale przyjmowane i obserwowane takie
jakie są, ponieważ w nich wyraża się dusza. W tym sensie twórczość jako tworzenie, przyjmowanie i obserwowanie obrazów jest przyglądaniem się refleksom własnej duszy. Psychologia Jamesa Hillmana jest poetycka, metaforyczna,
antymechanistyczna, antylogiczna. Prowadzi do najgłębszego doświadczenia
własnego bytu, na spotkanie z naczelną metaforą psychologii i źródłem twórczości – duszą.
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Wszystkie powyższe koncepcje charakteryzuje:
(1). Subiektywizm, czyli koncentracja w wewnętrznym, indywidualnym przeżyciu.
(2). Metodologia analityczno-jakościowa, pozwalająca badać zjawiska
trudne do statystycznej operacjonalizacji.
(3). Świadomość kulturowej i historycznej względności wiedzy psychologicznej i badanych przez psychologię zjawisk.
(4). Uznanie psychologii jako nauki humanistycznej, nie przyrodniczej.
(5). Świadomość złożoności i wielowymiarowości przedmiotu badań
i ontologii w psychologii.
Oczywiście wyżej opisane koncepcje nie są wolne od ograniczeń, ale
autorzy rozdziału wskazują je jako będące wartościowym uzupełnieniem dla
koncepcji twórczości psychologii głównego nurtu. Ich zauważenie i włączenie
w główny nurt przyczyniłoby się do realizowania postulatu pluralizmu w psychologii, a przez to, do szerszego i bardziej wielowymiarowego rozumienia
zjawiska twórczości.

Wnioski
Przeprowadzona analiza krytyczna pozwala wyciągnąć kilka istotnych
wniosków. Po pierwsze, widoczna jest potrzeba refleksji psychologii nad jej
własnymi podstawami filozoficznymi oraz konsekwencjami przyjmowania
określonych założeń dla sposobu rozumienia zjawiska twórczości. Psychologia
twórczości głównego nurtu cierpi na szereg ograniczeń, które mogą zostać
rozpoznane dopiero po uświadomieniu sobie przez nią własnego stylu myślowego i jego konsekwencji.
Po drugie, uwidacznia się potrzeba uwzględniania przez psychologię
głównego nurtu, kontekstu kulturowego i historycznego twórczości jako
zarówno przedmiotu badań, jak i jako aktywności, której produktem są koncepcje twórczości i inne teorie psychologiczne. Psychologia również jest rodzajem twórczości, a jeśli twórczość jest uwarunkowana kulturowo, społecznie
i historycznie, to samo dotyczy również psychologii.
Jak pokazano w niniejszym rozdziale, istnieją w psychologii koncepcje,
które pozwalają myśleć o twórczości w sposób uwzględniający obszary tego
zjawiska pomijane przez główny nurt. Należy je włączać w szerszy dyskurs
akademicki na temat twórczości, by razem z koncepcjami głównego nurtu,
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tworzyły wielowymiarowy, uwzględniający jak najwięcej istotnych aspektów,
obraz tego skomplikowanego zjawiska. Należy rozwijać w psychologii głównego nurtu pluralizm, który pozwalałby poznawać zjawisko twórczości na
różnorodne sposoby, z wykorzystaniem zróżnicowanej metodologii.
Nawiązując do pytania zawartego w tytule rozdziału, można stwierdzić,
że rzeczywiście – twórczość w psychologii głównego nurtu jest pozbawiona
duszy. Dzięki temu z pewnością jest w stanie badać i wyjaśniać w sposób ścisły
i rygorystyczny pewne wybrane aspekty zjawiska twórczości, takie jak procesy
twórcze, mechanizmy poznawcze biorące w nich udział czy też sposoby uczenia
się umiejętności przydatnych dla tworzenia. Jednak zaniedbane zostają inne
aspekty tego skomplikowanego zjawiska, między innymi podmiotowe, realne
doświadczenie twórcy. Psychologia uwzględniając ujęcia akcentujące kulturowo-historyczny wymiar psyché, rozszerzając zgodnie z nimi swoją metodologię,
może zyskać uzupełnienie wiedzy na temat innych, pomijanych w psychologii
twórczości głównego nurtu, aspektów tego zjawiska. Przede wszystkim, może
zyskać duszę i do tego właśnie powinna dążyć – do reaktualizacji nadrzędnej
w psychologii metafory duszy. Jak pisze Hillman: „Zadaniem psychologii jest
wskazanie drogi oraz znalezienie miejsca dla duszy w obrębie jej własnej dziedziny” (Hillman 2016: 24).
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Psyche jako największe zagrożenie współczesności.
Perspektywa psychoanalizy jungowskiej
KAMILA SZYSZKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wprowadzenie
Mimo że groza i lęk towarzyszyły ludzkości wszystkich okresów historycznych,
charakter współczesnych zagrożeń jest specyficzny. Wraz z postępem cywilizacyjnym zagrożenia w coraz mniejszym stopniu płyną ze świata nieokiełznanej
przyrody, znacznie częściej wiążąc się z nieprzewidywalnością ludzkich działań.
W dużej mierze niepokój współczesnego człowieka budzą zjawiska społeczno-polityczne, których przykładami są: terroryzm, nacjonalizm, masowe
migracje, wojny, rządy populistyczne, fundamentalizm oraz prześladowania
i przemoc. Można wskazać także na niepewność związaną z rozwojem technicznym. W tym wypadku dotyczy ona między innymi: sztucznej inteligencji,
broni atomowej i degradacji środowiska naturalnego. Jako osobną kategorię
należy wymienić także pandemię, której wybuch nie jest zazwyczaj bezpośrednio związany z działaniami człowieka. Pandemię można jednak również uznać
za problem społeczno-polityczny, gdyż to decyzje ludzi wpływają na wzrost
liczby zakażeń oraz na efektywność walki z niebezpieczeństwem.
Carl Gustav Jung trafnie opisał specyfikę współczesnych zagrożeń
w wywiadzie z 1957 roku:
W dzisiejszych czasach świat w szczególności wisi na włosku. Załóżmy, że pewni
faceci w Moskwie na jakiś czas stracą nad sobą panowanie lub zdrowy rozsądek.
Cały świat stanie wtedy w płomieniach. Nie zagrażają nam dzisiaj klęski żywiołowe.
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Bomba wodorowa nie jest czymś samoistnym, lecz wytworem człowieka. To my
jesteśmy wielkim zagrożeniem. Psyche jest wielkim zagrożeniem. Co jeśli coś pójdzie
nie tak z psyche? Nasze czasy pokazały nam, jaka jest siła psyche i jak ważne jest, żeby
coś o niej wiedzieć, lecz nic o niej nie wiemy (Evans 1964: 69)1.

Stwierdzenie Junga jest bez wątpienia sporym uproszczeniem, jako że
można wskazać tereny, których mieszkańcy wciąż mierzą się z niszczycielskimi
siłami natury. Jednakże dla człowieka Zachodu zmagania z naturą rzeczywiście zdają się być drugorzędne. Nie sposób więc nie zgodzić się z główną
tezą postawioną przez Junga. Człowiek w istocie stanowi wielkie zagrożenie,
a ponieważ psyche jest tym, co go konstytuuje, stanowi ona źródło tego zagrożenia. Dlatego też zwiększanie samoświadomości jest według Junga moralnym
obowiązkiem każdego człowieka, będąc jedynym sposobem na zmniejszenie
aktualnego i potencjalnego niebezpieczeństwa (Jung 1973: 330). Płynące
z psyche zagrożenie jest tym poważniejsze, że samo jej badanie wiąże się z trudnością poznawczą, o czym również wspomina Jung (2017: 85-89). Mimo że
w ostatnich dekadach nastąpił istotny rozwój psychologii jako nauki, wciąż
istnieje w jej obszarze wiele nierozwiązanych problemów i kwestii spornych.
Nic więc dziwnego, że człowiek stanowi sam dla siebie największą zagadkę.
Mimo niewątpliwych sukcesów w zakresie rozwoju nauki i techniki oraz
związanego z nimi opanowania zewnętrznego świata przyrody, zgłębiany od
starożytności temat ludzkiej istoty wciąż pozostaje aktualny, w szczególności
w czasach, w których istota ta jest źródłem wielu zagrożeń.
Niniejszy rozdział poświęcony jest refleksji nad relacją między psyche
a zagrożeniami współczesnego świata. Przybliżenie jej jungowskiego modelu
oraz charakterystyka koncepcji cienia i jaźni umożliwią odpowiedź na pytanie,
dlaczego w perspektywie psychoanalizy jungowskiej jest ona największym zagrożeniem współczesności. Przeprowadzone rozważania wskażą także, w jaki sposób
indywiduacja2 może przeciwdziałać wspomnianym zagrożeniom i jakie pożądane

1

Przekład własny za: „Nowadays particularly, the world hangs on a thin thread. Assume
that certain fellows in Moscow lose their nerve or their common sense for a bit; then
the whole world is in violent flames. Nowadays we are not threatened by elemental
catastrophes. There is no such thing as an H-bomb; that is all man’s doing. We are the
great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the
psyche? And so it is demonstrated to us in our days what the power of psyche is, how
important it is to know something about it. But we know nothing about it”.

2

Proces indywiduacji zostanie przybliżony w dalszej części tekstu.
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w omawianym kontekście wartości wyłaniają się ze zwiększonej samoświadomości. Koncepcje psychoanalizy jungowskiej w odniesieniu do problemów
społeczno-politycznych wciąż nie zostały szeroko opisane w polskiej literaturze
przedmiotu. Rozdział ten jest więc także próbą wypełnienia tej luki.

Jungowski model psyche
Jak już wspomniano, psyche jest kategorią centralną w jungowskiej koncepcji
człowieka. Przybliżenie jej modelu jest więc konieczne dla dalszych rozważań
nad źródłem współczesnych zagrożeń. Jungowska psychologia analityczna to
odrębny nurt psychologii głębi, w związku z czym stosowany w niej model
psyche nie jest odpowiednikiem modelu freudowskiego, opatrzonym jedynie
nowymi nazwami dla stworzenia wrażenia nowości. Jest to inna perspektywa,
będąca syntezą psychologii głębi, okultyzmu, filozofii Zachodu – między
innymi Heraklita z Efezu, Immanuela Kanta, Fryderyka Nietzschego, Williama Jamesa, a także filozofii Wschodu – głównie tradycji taoistycznej (Bär
1976; Coward 1996; Papadopoulos 1992; Tourney 1956).
Psyche jest u Junga rozumiana jako całość wszystkich procesów psychicznych – zarówno świadomych, jak i nieświadomych (Jung 1971: 463).
Powszechne utożsamianie psychiki ze świadomością jest więc w rozumieniu
Junga błędne i ograniczone, gdyż perspektywa ta nie uwzględnia jej złożoności. Warto również wspomnieć, że psyche zawiera zarówno indywidualne,
jak i zbiorowe elementy, które są wrodzone i odpowiadają filogenetycznym
i instynktownym fundamentom ludzkości. Indywidualna nieświadomość
niejako opiera się na – lub jest zależna od – nieświadomości zbiorowej. Ta
koncepcja stanowi dla Junga wyjaśnienie istnienia powielających się wzorców
zachowań u wszystkich ludzi3.
Nieświadomość i świadomość (podobnie jak ich poszczególne elementy)
pozostają ze sobą w stosunku kompensacyjnym. Jak piszą analitycy jungowscy: Andrew Samuels, Bani Shorter i Fred Plaut, kompensacja psychiczna

3

Kwestia uniwersalności tych wzorców jest tematem ciągłej dyskusji. Pojawiają się
twierdzenia, że Jung rozszerzył wzorce typowe dla kultury Zachodu na całą ludzkość
i ignorował różnice kulturowe (McGowan 1994: 63-105). Kwestia ta nie została jednak
ostatecznie rozstrzygnięta, gdyż nie brakuje dowodów potwierdzających założenia Junga (Neumann 1989).
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jest dla Junga pewnego rodzaju odpowiednikiem funkcji homeostatycznych
organizmu (Samuels, Shorter & Plaut 1994: 95). Psyche nieustannie próbuje
doprowadzić do equilibrium, w związku z czym tendencja świadomości do
nadmiernej jednostronności i przesadnego nacisku na określony aspekt egzystencji jest równoważona przeciwnymi dążeniami nieświadomości. Jak stwierdzają analitycy, przeciwwaga jest tym silniejsza, im większa jest jednostronność
(Samuels, Shorter & Plaut 1994: 95). Osiągnięcie pełnej równowagi jest jednak
niemożliwe, ponieważ oznaczałoby zahamowanie i bezruch. Tymczasem Jung
twierdzi, że procesy psychiczne konsekwentnie zmierzają w kierunku ewolucji
związanej z urzeczywistnieniem indywidualności danej jednostki. Przeznaczeniem każdego człowieka jest według niego indywiduacja, czyli osiągnięcie
dojrzałości psychicznej i pełni. Jak piszą analitycy, idea transformacji zdaje się
być wbudowana w psyche (Samuels, Shorter & Plaut 1994: 157).
Holistyczna wizja psyche nie implikuje jednak jej homogenicznej struktury.
Obecne w psyche archetypy decydują o jej pluralistycznym charakterze. Archetypy
mogą być zdefiniowane następująco: „[…] strukturyzujące wzorce psychologicznego zachowania powiązane z instynktem; hipotetyczna całość niemożliwa do
przedstawienia w swej istocie, a oczywista tylko poprzez swoje przejawianie się
[…], cechuje je numinalność, nieświadomość i autonomia” (Samuels, Shorter
& Plaut 1994: 41-42). Nieświadomość jest postrzegana jako mająca pewien
stopień niezależności, ponieważ jej materiał jest w stanie przejąć kontrolę nad
jednostką lub zniweczyć jej dążenia. Obok archetypów Jung wyróżniał także inne
elementy psyche, takie jak: ego, persona, anima, animus, cień i jaźń. Elementy
te, często nazywane archetypami, są w rzeczywistości archetypowymi obrazami,
będącymi reprezentacjami tych pierwszych. Jak piszą analitycy, w praktyce to
właśnie one oddziałują na jednostkę, dlatego też Jung dokonywał rozróżnienia
między tymi dwiema kategoriami (Samuels, Shorter & Plaut 1994: 135).
Wspomniane elementy pozwalają na zorganizowanie pojęciowe płynnej
i dynamicznej psyche, co ułatwia opis i zrozumienie jej funkcjonowania. Jak
pisze Marie-Louise von Franz, ego stanowi centrum świadomości, a jaźń – organizujące centrum całej psychiki, przez co często nazywana jest „pełnią” (Franz
2018: 220). Persona jest maską społeczną, powstającą w wyniku kompromisu
między oczekiwaniami środowiska, pragnieniami jednostki, a jej rzeczywistą
indywidualnością. Jest to obraz, jaki dana jednostka pragnie prezentować na
zewnątrz (Jung 1928: 165). Anima jest personifikacją „kobiecych” tendencji psychologicznych w psychice mężczyzny, a animus personifikuje „męskie” tendencje
psychologiczne w psychice kobiety (Franz 2018: 243-268). Natomiast cień, jak
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piszą analitycy jungowscy, Connie Zweig i Steve Wolf, obejmuje wszystkie niepożądane lub nieakceptowane cechy danej jednostki, które w sposób oczywisty
nie pasują do tworzonej przez nią persony (Zweig & Wolf 1999: 3).

Cień i jego znaczenie wobec współczesnych zagrożeń
Cień jest elementem nieświadomości zawierającym subiektywnie negatywne
cechy i tendencje. Istotne jest tu określenie „subiektywnie”, ponieważ u każdego
człowieka inne cechy są przenoszone do nieświadomości. W czasach ponowoczesnego relatywizmu oraz względnej tolerancji różnic kulturowych i indywidualnych niełatwo definitywnie określić coś mianem negatywnego. Różnice
indywidualne przynajmniej w pewnym stopniu wynikają z selekcji cech dokonywanej przez daną jednostkę w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne czynniki (pragnienia, oczekiwania). Chcąc stanowić integralną część środowiska, jednostka
jest skłonna zrezygnować z pewnych elementów własnej psychiki, przenosząc je
do nieświadomości i z czasem zapominając o ich istnieniu. W takim rozumieniu cień jest indywidualnym zbiorem elementów niepasujących do tworzonej
persony. W rodzinie ceniącej konkurencję, przedsiębiorczość oraz dobra materialne, pracoholizm i konkurencja mogą być cechami pożądanymi, podczas
gdy empatia, wrażliwość i skłonności artystyczne mogą być uważane za godne
pogardy. W innych środowiskach – rodzinach, społecznościach, miejscach pracy,
społeczeństwach, kulturach – tendencja może być zupełnie odwrotna.
Mimo wspomnianych różnic, mechanizm funkcjonowania cienia jest
podobny u wszystkich ludzi. To, co pozostaje nieświadome, nie podlega kontroli ego i nie może zostać świadomie ukierunkowane. Jak pisze Jung:
Niestety nie ma żadnych wątpliwości, że człowiek jest, ogólnie rzecz biorąc, mniej dobry,
niż sobie wyobraża lub pragnie być. Każdy nosi cień, a im mniejszą część świadomego
życia jednostki stanowi, tym jest czarniejszy i gęstszy. Jeżeli funkcja podrzędna jest uświadomiona, jednostka ma szansę ją poprawić. Co więcej, pozostaje w stałym kontakcie
z innymi dążeniami, a więc podlega ciągłym modyfikacjom. Lecz jeśli jest wyparta
i odizolowana od świadomości, nigdy nie zostanie poprawiona (Jung 1969a: 76)4.

4

Przekład własny za: „Unfortunately, there can be no doubt that man is, on the whole,
less good than he imagines himself or wants to be. Everyone carries a shadow, and
the less it is embodied in the individual’s conscious life, the blacker and denser it is.
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Mimo że stanowią część nieświadomości, elementy cienia nie pozostają
w ukryciu przez cały czas. Zweig i Wolf piszą, że przebijają się one do świadomości w zniekształconej formie (Zweig & Wolf 1999: 18). To, co początkowo
jest jedynie niewygodną tendencją, rozwija się i przekształca w nieświadomości, przybierając często destrukcyjny wymiar. Analityczka Clara Thompson
opisuje ten mechanizm na przykładzie agresji:
Agresja wcale niekoniecznie jest destrukcyjna. Wypływa z wrodzonej tendencji do
wzrostu i okiełznania życia, która wydaje się być charakterystyczna dla całej żywej
materii. Dopiero gdy ta siła życiowa zostaje zahamowana w rozwoju, zaczynają z nią
być związane elementy złości, gniewu lub nienawiści (Thompson 1964: 179)5.

Nieuświadomione cechy nie mogą więc zostać odpowiednio ukierunkowane i, paradoksalnie, zaskakują człowieka, którego są elementem. Niekontrolowana ingerencja w świadome dążenia jednostki jest w psychologii
analitycznej Junga tłumaczona faktem, że elementy psychiki posiadają własną
energię oraz – jak wspomniano – pewną dozę autonomii. Jednostka może
spotkać się z własnym cieniem w swoich snach, fantazjach i wyobrażeniach,
a także dać się mu przejąć w akcie nagłego wybuchu gniewu lub innego niekontrolowanego i często niezrozumiałego zachowania. W kontekście niniejszego rozdziału najistotniejszy jest jednak mechanizm projekcji, w którym to
jednostka obserwuje swój cień w świecie zewnętrznym, jako pozorną cechę
drugiego człowieka lub grupy.
Mechanizm projekcji został trafnie zobrazowany w biblijnym problemie
belki i drzazgi. Cechy i tendencje, których istnieniu zaprzecza dana osoba, są
przez nią bardzo wyraźnie i z dużą łatwością dostrzegane u innych ludzi. Co
więcej, percepcja ulega tu zakrzywieniu, a obserwowane cechy zostają wyolbrzymione. Filozof i analityk jungowski, Erich Neumann, stwierdza:

If an inferiority is conscious, one always has a chance to correct it. Furthermore, it is
constantly in contact with other interests, so that it is continually subjected to modifications. But if it is repressed and isolated from consciousness, it never gets corrected”.
5

Przekład własny za: „Aggression is not necessarily destructive at all. It springs from an
innate tendency to grow and master life which seems to be characteristic of all living
matter. Only when this life force is obstructed in its development do ingredients of anger, rage, or hate become connected with it”.
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To poczucie winy oparte na istnieniu cienia jest wydalane z organizmu w taki sam
sposób zarówno u jednostki, jak i u zbiorowości – poprzez zjawisko projekcji cienia.
Cień, który pozostaje w konflikcie z uznawanymi wartościami, nie może zostać zaakceptowany jako negatywna część własnej psyche i, w związku z tym, jest poddawany
projekcji – zostaje przeniesiony na świat zewnętrzny i jest doświadczany jako obiekt
zewnętrzny. Walczy się z nim, karze się go i eksterminuje jako „obcego z innego
świata” zamiast radzić sobie z nim jako z „własnym wewnętrznym problemem”
(Neumann 1990: 50)6.

Problem ten, mimo że ma swoje źródło w przesadnej identyfikacji jednostki z personą oraz w jej niechęci wobec samokrytycznego zwrócenia się
w kierunku cienia, wykracza poza kwestie indywidualne i ma daleko idące konsekwencje społeczne. Zjawisko „kozła ofiarnego”, które jest odpowiedzialne za
wiele współczesnych problemów zbiorowych (w dużej mierze spowodowanych
polaryzacją), opiera się na mechanizmie projekcji. Jak pisze Neumann:
W gospodarce psyche rola wyrzutka i obcego jest niezwykle istotna jako przedmiot
projekcji cienia. Cień – ta część naszej osobowości, która jest „obca” ego, nasze własne
nieświadome przeciwieństwo, które jest przewrotowe wobec naszego świadomego
nastawienia i bezpieczeństwa – może zostać uzewnętrznione, a następnie zniszczone.
Walki przeciwko heretykom, przeciwnikom politycznym i wrogom narodowym są
w rzeczywistości walkami przeciwko naszym własnym wątpliwościom religijnym,
niepewności naszego własnego stanowiska politycznego i jednostronności naszego
własnego narodowego punktu widzenia (Neumann 1990: 52)7.

6

Przekład własny za: „This guilt-feeling based on the existence of the shadow is discharged from the system in the same way by both the individual and the collective –
that is to say, by the phenomenon of the projection of the shadow. The shadow, which is
in conflict with the acknowledged values, cannot be accepted as a negative part of one’s
own psyche and is therefore projected – that it, it is transferred to the outside world and
experienced as an outside object. It is combated, punished, and exterminated as »the
alien out there« instead of being dealt with as »one’s own inner problem«”.

7

Przekład własny za: „In the economy of the psyche, the outcast role of the alien is
immensely important as an object for the projection of the shadow. The shadow – that
part of our personality which is »alien« to the ego, our own unconscious counter-position, which is subversive of our conscious attitude and security – can be exteriorized
and subsequently destroyed. The fight against heretics, political opponents and national enemies is actually the fight against our own religious doubts, the insecurity of our
own political position, and the one-sidedness of our own national viewpoint”.
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Jungowska psychologia analityczna przekonuje więc, że silna polaryzacja
społeczna oraz związane z nią zagrożenia mają związek z poziomem samoświadomości poszczególnych jednostek. Skrajni liberałowie są dla wielu skrajnych
konserwatystów ucieleśnieniem zła. Natomiast wielu przedstawicieli skrajnego
liberalizmu za ucieleśnienie zła uznaje skrajnych konserwatystów. Jak pisze
Neumann, komuniści odgrywają tę samą rolę w faszystowskim społeczeństwie,
co faszyści w społeczeństwie komunistycznym (Neumann 1990: 52). Mimo
różnic ideowych wspomniane grupy łączy radykalność i wynikająca z niej
jednostronność, która jest dla człowieka stanem niekorzystnym. Przyjmując
tezę o obecności cienia w każdej jednostce, można oczekiwać, że zwiększenie
samoświadomości złagodziłoby polaryzujące stanowiska różnych środowisk
oraz umożliwiłoby dialog, a przez to współpracę.
Problem cienia jest istotny także w kontekście wielokulturowości i tolerancji międzykulturowej. Cechujący się kulturową odmiennością Inny jest stosunkowo łatwym celem projekcji cienia, jako że jego elementy również bywają
niespójne z normami obowiązującymi w kulturze, której członkiem jest dokonująca projekcji jednostka. Zwiększanie samoświadomości i integracja cienia
mogą więc być użytecznymi narzędziami umożliwiającymi sprawniejszy dialog
międzykulturowy i współpracę. Jak pisze Mirosław Piróg:
Dzięki integracji cienia człowiek może poszerzyć także obszar swojej wolności.
Uwalnia się bowiem od nieświadomego przymusu żywienia niechęci do innych.
Zwiększa też zakres własnej sprawczości, biorąc odpowiedzialność za swoje nieświadome zachowania i działania. Możemy bowiem źródło rozmaitych problemów,
które zwykle postrzegamy jako wypływające z relacji międzyludzkich, wskazać
w naszym wnętrzu. […] Nie mogę zatrzymać imigracji spowodowanej przez globalne ocieplenie, ale mogę zmienić swój stosunek do uchodźców, zwłaszcza jeśli
był on z początku negatywny; mogę zobaczyć owego „uchodźcę w sobie” i zawrzeć
z nim przymierze. Przestanę widzieć w uchodźcach terrorystów, gdy uświadomię
sobie mego „wewnętrznego terrorystę”. Dzięki koncepcji cienia unikamy jakże
prostych i zarazem niebezpiecznych jednoznacznych kwalifikacji moralnych. Nie
ma już dobrych i złych, decyzje moralne stają się trudniejsze, ale przez to bardziej
adekwatne w kontekście złożoności współczesnego świata (Piróg 2019: 217).

Zagadnienie tolerancji jest istotnym punktem współczesnej debaty dotyczącej wielokulturowości. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Andrzeja
Szahaja: „nie każda obca kultura, czy też nie każdy aspekt jakiejś obcej kultury,
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nie każdy aspekt kulturowego zróżnicowania godne są akceptacji i szacunku
z punktu widzenia kultury europejskiej” (Szahaj 2004: 70). Integracja cienia
nie ma doprowadzić do bezkrytycznej akceptacji wszystkiego, co odmienne.
W takim wypadku byłaby ona tożsama z zrzekaniem się jakiegokolwiek wartościowania rzeczywistości i prowadziłaby do indyferentyzmu. Pogłębianie
samoświadomości można traktować tu jako sposób na złagodzenie osądów
i pozbawienie wygłaszanych opinii charakteru protekcjonalnego, a osoby
wygłaszające przekonania o własnej nieomylności i doskonałości. Manichejskie, jednoznaczne i definitywne kwalifikowanie pewnych postaw lub działań
jako dobre i złe staje się niemożliwe, gdy jednostka dostrzega we własnej psyche
elementy należące do obu kategorii. Świadomość istnienia negatywnych tendencji we własnym wnętrzu zdaje się być niezbędna dla kształtowania postawy
współczującej, skłaniającej do pomocy i wspierania innych w rozwoju. Umożliwia także samokrytykę, a uniemożliwia fundamentalizm.

Człowiek masowy a indywiduum
Centralnym punktem jungowskiej psychologii analitycznej jest proces indywiduacji, którego celem, jak pisze Franz, jest „realizacja wyjątkowości ludzkiej jednostki” (Franz 2018: 222). Indywiduacja to proces dojrzewania psychicznego,
który można także określić jako stawanie się tym, kim się jest. Na poziomie
nieświadomym indywiduacja zachodzi w pewnym stopniu w każdej jednostce,
lecz prawdziwie urzeczywistnia się „wyłącznie wówczas, gdy jednostka uświadamia sobie jego istnienie oraz konsekwentnie tworzy z nim żywą relację” (Franz
2018: 222). Proces indywiduacji jest bezpośrednio związany z koncepcją jaźni,
która – jak już wspomniano – jest organizującym centrum całej psyche. Punktem
wyjścia większości ludzi jest identyfikacja z ego, które stanowi zaledwie niewielką
część złożonej psyche. Osiągnięcie pełni, będące celem procesu indywiduacji,
wiąże się więc z urzeczywistnieniem całości jaźni, będącej prawdziwym miejscem
ludzkiej indywidualności. Stopień zaawansowania indywiduacji jest istotnym
kryterium w proponowanej przez Junga klasyfikacji opartej na koncepcjach
człowieka masowego (mass man) i indywiduum (individual):
„Zwykły człowiek”, który jest w przeważającej mierze człowiekiem masowym, działa
według zasady nieuświadamiania sobie niczego. Nie musi tego robić, bo jedynym,
co według niego popełnia błędy, jest ta rozległa anonimowa struktura powszechnie
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znana jako „Państwo” lub „Społeczeństwo”. Lecz kiedy człowiek pojmie, że jest, lub
powinien być, odpowiedzialny, czuje się odpowiedzialny także za swoją kondycję
psychiczną – tym bardziej, im jaśniej widzi, jaki musi być, by stać się zdrowszy,
bardziej stabilny i sprawniejszy. Kiedy już znajdzie się na ścieżce asymilacji nieświadomości, może być pewien, że nie ominie go trud, który jest integralną częścią jego
natury. Człowiek masowy z drugiej strony ma przywilej bycia zawsze „niewinnym”
społecznym i politycznym katastrofom, w których pogrążony jest cały świat (Jung
1969b: 140-141)8.

Człowiek masowy jest w rozumieniu Junga człowiekiem, u którego proces
indywiduacji przebiega wolno lub całkiem nieznacznie. Jest to człowiek pozbawiony w swoim własnym mniemaniu odpowiedzialności osobistej, przez co
jest jedynie nieposiadającą żadnej sprawczości „ofiarą” niekorzystnych zjawisk
społecznych. Jak sugeruje Jung, jest to niedojrzały psychicznie człowiek o infantylnej postawie, którego działania dyktowane są pragnieniem powrotu do okresu
dzieciństwa i opieki rodzicielskiej. Człowiek masowy oczekuje od sprawujących
władzę wyręczania go w myśleniu i dostarczania odpowiedzi na wszelkie pytania. Pragnienie osiągnięcia stanu błogiej beztroski jest na tyle silne, że człowiek
masowy nie zastanawia się, jakie są jego konsekwencje. Postawa ta odpowiada
politycznym i społecznym przywódcom, których zakres władzy zwiększa się, im
bardziej osłabione i bezradne są jednostki (Jung 1958: 42).
Ponieważ niemyślący krytycznie człowiek masowy nadmiernie opiera się na
zewnętrznych autorytetach, jest on wyjątkowo podatny na wpływy zewnętrzne.
Podatność ta jest tym mocniejsza, że niski stopień samoświadomości wiąże się
także z brakiem znajomości własnych słabości. Dlatego też człowiek masowy
to w rozumieniu Junga: „zawsze gotowa ofiara jakiegoś nieszczęsnego »izmu«
[the ever-ready victim of some wretched »ism«]” (Jung 1969b: 153). Jak już wspomniano, integracja cienia (będąca elementem procesu indywiduacji) pozwala na
8

Przekład własny za: „The »common man«, who is preponderantly a mass man, acts on
the principle of realizing nothing, nor does he need to, because for him the only thing
that commits mistakes is the vast anonymity conventionally known as »State« or »Society«. But once a man knows that he is, or should be, responsible, he feels responsible
also for his psychic constitution, the more so the more clearly he sees what he would
have to be in order to become healthier, more stable, and more efficient. Once he is
on the way to assimilating the unconscious, he can be certain that he will escape no
difficulty that is an integral part of his nature. The mass man, on the other hand, has
the privilege of being at all times »not guilty« of the social and political catastrophes in
which the whole world is engulfed”.
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wycofanie projekcji i unikanie skrajnych, jednostronnych postaw. Utrzymywanie
równowagi między skrajnościami jest, jak sugeruje Jung, dodatkowo utrudniane
przez przywódców społecznych i politycznych oraz mentorów religijnych, ponieważ oczekują oni identyfikacji jednostki z tym, co nazywają absolutną prawdą,
która jest nieuchronnie jednostronna (Jung 1969b: 153). Wspomniane „izmy”
były dla Junga szczególnie poważnym zagrożeniem, co nie zdumiewa, biorąc
pod uwagę okres historyczny, w którym żył. Uważał, że zjawisko to polega na
niebezpiecznej identyfikacji podmiotu ze zbiorową świadomością (Jung 1969b:
155), w której jednostka traci swoją autonomię i odrębność.
W kontekście społeczeństwa składającego się w przeważającej mierze z ludzi
masowych, Jung pisał, że jest ono w dużym stopniu zdane na łaskę „bezwzględnych indywidualistów [ruthless individualists]”, ponieważ „milion połączonych
ze sobą zer niestety nie daje jedynki [a million zeros joined together do not, unfortunately, add up to one]” (Jung 1958: 39). Tego typu warunki społeczne torują
więc, według Junga, drogę do tyranii, która jeszcze dalej posuwa lekceważenie
wolności jednostek. Dzisiaj obok tyranii możemy wymienić w tym kontekście
także ruchy populistyczne, odwołujące się do człowieka masowego i jego emocji
oraz wykorzystujące jego tendencję do zbywania się odpowiedzialności osobistej.
Jak pisze Müller, populizm podkreśla niekorzystną sytuację społeczną swojej
grupy docelowej i przedstawia ją jako ofiarę negatywnych czynników zewnętrznych. Lider populistyczny jawi się natomiast jako jedyny słuszny reprezentant
narodu i pewnego rodzaju wybawiciel (Müller 2017: 18-19).
Jak stwierdza Jung: „Opór wobec zorganizowanej masy może być dokonany jedynie przez człowieka, który sam jest w swojej indywidualności równie
dobrze zorganizowany, jak sama masa [Resistance to the organized mass can be
effected only by the man who is as well organized in his individuality as the mass
iteslf]” (Jung 1958: 43). Osoba taka jest określana przez Junga jako „indywiduum [individual]”. Jako że indywiduum stanowi przeciwieństwo człowieka
masowego, jego cechy można wyprowadzić z wymienionych wcześniej cech
tego drugiego. Jest to zatem człowiek świadomy odpowiedzialności osobistej i nie szukający źródeł własnych i zbiorowych problemów wyłącznie na
zewnątrz; dojrzały psychiczne, którego indywiduacja cechuje się dużą intensywnością; posiadający wysoki stopień samoświadomości, a więc znający swoje
słabości i nie tworzący projekcji. Jest to również człowiek zdolny do krytycznego myślenia dzięki świadomości ograniczoności wszelkich ludzkich osądów.
Indywiduum to także jednostka o względnej autonomii, która nie ulega łatwo
wpływom zewnętrznym i nie identyfikuje się z jednostronnymi „izmami”.
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Należy jednak podkreślić, że Jung nie oddaje się utopijnym wizjom społeczeństwa składającego się z samych indywiduów:
Efekt ten, który chciałoby się widzieć zrealizowany, może nie pojawić się u wszystkich [podkreślenie oryginalne] jednostek przez setki lat […]. Jednakże w naszym
zasięgu leży zmiana w pojedynczych jednostkach, które mają, lub tworzą, możliwość
wpływania na innych podobnie myślących w ich kręgu towarzyskim. Nie mam tu na
myśli dokonywania tego w formie przekonywania lub prawienia kazań. Mam raczej
na myśli dobrze znany fakt, że każdy, kto dysponuje wglądem we własne działanie,
a przez to odnalazł dostęp do nieświadomości, mimowolnie wywiera wpływ na swoje
środowisko. To pogłębienie i poszerzenie świadomości wywołuje efekt, który ludy
prymitywne nazywają „mana”. Jest to nieintencjonalny wpływ na nieświadomość
innych, coś w rodzaju nieświadomego prestiżu […] (Jung 1958: 76)9.

Zmiany zachodzące w pojedynczych jednostkach mogą więc w rozumieniu Junga prowadzić do przemian na poziomie kolektywnym. Transformacja
na poziomie indywidualnym wydaje się być dużo bardziej osiągalna niż w przypadku kolektywu, którego przekształcenie wydaje się ponadto niemożliwe bez
odpowiadających mu modyfikacji indywidualnych. Silne indywiduum ma
zdolność wpływania na zewnętrzną rzeczywistość społeczno-polityczną, która
to zdolność jest wyraźnie większa niż w wypadku człowieka masowego, będącego zarówno ofiarą jak i sprawcą wielu współczesnych zagrożeń. Niemniej
jednak wątpliwe jest, że koncepcje człowieka masowego i indywiduum należy
traktować jako definitywne kategorie dzielące ludzi na dwie wyraźnie różne
grupy. Wydaje się, że są to raczej punkty orientacyjne, wyznaczające przeciwległe krańce szerokiego spektrum. Człowiek może zbliżać się do jednego
z krańców, co pociąga za sobą istotne konsekwencje.

9

Przekład własny za: „The effect on all individuals, which one would like to see realized,
may not set in for hundreds of years […]. What does lie within our reach, however, is
the change in individuals who have, or create, an opportunity to influence others of like
mind in their circle of acquaintance. I do not mean by persuading or preaching – I am
thinking, rather, of the well-known fact that anyone who has insight into his own actions,
and has thus found access to the unconscious, involuntarily exercises an influence on
his environment. The deepening and broadening of his consciousness produce the kind
of effect which the primitives call »mana«. It is an unintentional influence on the unconscious of others, a sort of unconscious prestige […]”.
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Uwagi końcowe
Powyższe rozważania wykazały związek między stanem psyche a podejmowanymi przez człowieka działaniami, które są przyczyną większości dzisiejszych
zagrożeń. Koncepcje: cienia, jaźni oraz indywiduacji pomagają zrozumieć
mechanizmy powstawania społeczno-politycznych problemów, a także sugerują sposoby ich rozwiązywania. Współczesny człowiek z sukcesem zapanował
nad naturą świata zewnętrznego, lecz dotychczas nie towarzyszyło temu równie
udane opanowanie natury ludzkiej. Psyche jest w psychoanalizie jungowskiej
obecnie największym zagrożeniem, ponieważ warunkuje wszystkie ludzkie
decyzje. Mimo tego często pozostaje ona obszarem niecieszącym się zainteresowaniem i zaniedbywanym. Jak pisze Jung:
[…] fakty psychiczne tak samo [jak świat zewnętrzny – K.S.] wymagają obiektywnej
analizy i uznania. Istnieją obiektywne czynniki psychiczne, które są pod każdym
względem tak ważne jak radio i samochody. Koniec końców wszystko (w szczególności w przypadku bomby atomowej) zależy od wykorzystania tych czynników, a to
jest zawsze warunkowane stanem umysłu jednostki (Jung 1969b: 155)10.

Z postulowanej przez Junga zwiększonej samoświadomości mogą wyłonić się wartości będące w stanie zniwelować tworzone przez człowieka zagrożenia, a są nimi: spójność społeczna, odpowiedzialność osobista, współczucie,
tolerancja i otwartość na innego, postawa samokrytyczna oraz odpowiednio
rozumiana autonomia. Psychoanaliza jungowska nie stanowi jedynej lub całościowej odpowiedzi na dzisiejsze problemy, lecz bez wątpienia jest obszarem,
którzy może dostarczyć godnych uwagi rozwiązań. Rozumienie funkcjonowania psyche zdaje się być kluczowe w świecie, w którym człowiek stwarza dla
samego siebie tak wiele zagrożeń.

10

Przekład własny za: „[…] the psychic factors are as much in need of objective scrutiny
and acknowledgement. There are objective psychic factors which are every bit as important as radios and automobiles. Ultimately everything (particularly in the case of the
atom-bomb) depends on the uses to which these factors are put, and that is always
conditioned by one’s state of mind”.
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Ekofilozofia anarchoprymitywistyczna –
między Scyllą a Charybdą lęków
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Wprowadzenie
Celem rozważań będzie ukazanie ekofilozofii anarchoprymitywistycznej jako
myśli sytuującej człowieka między Scyllą technofobii a Charybdą technoentuzjazmu. Postulowany przez anarchoprymitywistów technofobiczny powrót do
natury i prymitywnego stylu życia ma uwolnić człowieka od lęku przed degradacją środowiska naturalnego. Jednakże, odrzucenie osiągnięć nauki i techniki
postawi nas w „obliczu Charybdy” pierwotnego strachu przed „siłami natury”.
Anarchoprymitywizm jest ruchem społecznym, którego ideolodzy (Teodore
Kaczynski, John Zerzan, John Moore i inni) krytykują współczesną cywilizację
i postulują odrzucenie technologii i wszelkich form współzależności społecznych.
Proponują powrót do życia w pełnej symbiozie ze środowiskiem przyrodniczym
poprzez podjęcie na nowo przez człowieka łowiecko-zbierackiego trybu życia
w społeczeństwach bez klas, zwierzchności i hierarchii. Życie zgodnie z naturą,
może, według anarchoprymitywistów, zapewnić ludzkości szczęście (TheAnarchistLibrary.org 2005: par. 1-4). Odrzucenie scjentystycznego i industrialnego
postępu ma uwolnić człowieka od lęku, którego źródło wypływa z rozbudowanych społecznych zwierzchności i rozwoju techniki. Miejsce technofobicznego
strachu przed rozwiązaniami nowoczesnych społeczeństw industrialnych zajmie
lęk przed tym, co naturalne i niepoznane: przed naturą.
W pierwszej kolejności scharakteryzowane zostanie pojęcie lęku:
w rozdziale przyjęta zostanie koncepcja Viktora Emila Frankla. Następnie
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zarysowana zostanie droga, jaką pokonał człowiek, dążąc od roli poddanego
„woli sił naturalnych” do pozycji panującego nad przyrodą.
Powstanie ruchów ekologicznych, w tym anarchoprymitywizmu, było
oddolną reakcją na zmianę pozycji człowieka względem przyrody. Stanowiło
konsekwencję odchodzenia od antropocentrycznej optyki patrzenia na rolę
i miejsce człowieka w świecie przyrody.

Lęk według Viktora Emila Frankla
Współczesne badania dotyczące lęku mają swoje korzenie w starożytności. Już
w okresie klasycznym, po Sokratesie, którego następcy zwrócili się w rozważaniach ku wnętrzu człowieka, zaczęto interesować się bojaźnią. Postrzegano tę
emocję negatywnie, uważając ją za niedoskonałość człowieka (Wąchal 2017:
par. 4). Wśród myślicieli podejmujących rozważania na temat niepokoju,
byli między innymi: Platon, który uważał, że strach udziela bezmyślnych
rad (Platon 1999: 82), Arystoteles twierdzący, że ludzie słuchają nakazów
i powstrzymują się od złych występków w lęku przed karą, nie mając pojęcia
co jest tak naprawdę moralnie prawidłowe (Arystoteles 1956: 388), zaś Seneka
wskazywał na irracjonalność trwogi na płaszczyźnie moralnej i intelektualnej
(Seneka 1987: 377). Pojmowanie w starożytności strachu jako czegoś negatywnego miało swoje źródło w klasycznej antropologii: pierwiastek intelektualny
był w tym czasie uznawany za typowy dla gatunku ludzkiego, a odmówienie lękowi racjonalności, umiejscawiało go na płaszczyźnie cielesnej, czysto
zwierzęcej. Mimo uznania strachu za przeżycie psychiczne, sytuowano go
w obszarze duszy zmysłowej. Odczuwanie obawy było postrzegane zatem
jako nierozumne i stawało się oznaką dziecinnego sposobu odbierania świata
(Wąchal 2017: par. 6-8).
Na przestrzeni wieków podejście do lęku zmieniało się. Inaczej podchodzili do tej problematyki filozofowie średniowieczni, którzy uznawali bojaźń
Bożą za ważny składnik średniowiecznej antropologii chrześcijańskiej (Wąchal
2017: par. 23). Myśliciele nowożytni, kierujący się siłą rozumu, starali się
poddawać wszystko racjonalnemu osądowi, aby wyeliminować strach przed
nieprzewidywalnością za pomocą okiełznania sił natury.
Viktor Emil Frankl był twórcą logoterapeutycznej wizji życia, opartej na
poszukiwaniu sensu (Kondrat 2015: 117). Według Frankla lęk egzystencjalny
rodzi się w człowieku, gdy zostanie zakwestionowana wola sensu. Jest to siła,
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która motywuje nas do codziennego działania, nadaje znaczenie życiu, wzywa
do wsłuchania się w wewnętrzny głos, podpowiada nieuświadomione pragnienia i potrzeby. Zakwestionowanie owej woli doprowadza do sytuacji, w której
jednostka nie potrafi działać w sposób konstruktywny ani wobec przyszłości,
ani wobec teraźniejszości. Lęk powstaje w wyniku kolizji oczekiwań ze stanem
faktycznym (Kondrat 2015: 117).
Viktor Emil Frankl zwraca uwagę na istotność sumienia w odnalezieniu
ważności i sensu życia. Ma tu ono stanowić rdzeń właściwego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz niwelować negatywny wpływ lęku na człowieka sprawiając, że może on planować, działać i być twórcą własnego życia (Kondrat
2015: 117). Lęk, nazywany w tej koncepcji egzystencjalnym, jest wewnętrzną
siłą, która paraliżuje człowieka i nie pozwala mu działać w sposób poprawny
i owocny.

Droga ku antropocenowi
Współczesny człowiek chce kontrolować i wykorzystywać świat natury do
swoich celów. Nie było tak jednak zawsze. Biblijna opowieść o stworzeniu
świata przez Boga poucza, że to człowiek miał za poleceniem Stwórcy zostać
pasterzem wszelkich istot. Bóg nałożył przez to na człowieka odpowiedzialność za stan przyrody: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po
ziemi” (Rdz. 1,28). Człowiek obarczony odpowiedzialnością za świat, starał
się otaczać naturę swoją opieką na przestrzeni wieków. Jednak momentem
przełomowym dla ludzkiego podejścia do przyrody była przede wszystkim
siedemnastowieczna rewolucja naukowa.
Francis Bacon (1561-1626) był jednym z pierwszych myślicieli przyznających otwarcie, że powinnością człowieka musi być panowanie nad naturą.
Filozof za Natansonem uważał: „uczyńmy zgodę, pokój zawrzyjmy, wszystkie
siły nasze złączone skierujmy przeciwko naturze, ażeby zdobyć jej najbardziej
strome okopy, jej warownie najtrudniej dostępne; ażeby rozszerzyć (aż do
granic, na które pozwoli Opatrzność) naszą nad nią władzę, nasze panowanie
nad światem” (Natanson 1928: 21). Bacon porównywał naturę do Proteusza,
czyli jednego ze Starców Morskich, pasterza fok Posejdona, który posiadał
zdolność przepowiadania przyszłości oraz zmiany postaci. Aby wydobyć
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z niego proroctwo, trzeba było go złapać i nie puszczać tak długo, póki nie był
skłonny do udzielenia odpowiedzi (Romanowska 1999: 170). Według Bacona
sprawa ma się podobnie, jeśli chodzi o naturę: „natura jak Proteusz, zostaje
przymuszona przez sztukę, aby wykonywać to, co bez kunsztu nie zostałoby
wykonane” (Bacon 1874: 294-295).
Myślicielem, który również przyczynił się do przedmiotowego traktowania przyrody, był Kartezjusz. U podstaw nowożytnej nauki legł dokonany przez
niego podział na dwie niezależne od siebie substancje: res cogitans i res extensa
(Stankiewicz 2003: 194). Res cogitans, czyli rzecz myśląca, sfera wolności oraz
res extensa, czyli świat materialny, działający na zasadach mechanicznych, który
można poddać dowolnym, ludzkim manipulacjom.
Kartezjański wzorzec naukowy i baconowskie pojmowanie natury, a także
matematyzacja przyrody dokonywana przez wielkich naukowców, jak Galileusz czy Newton sprawiły, że zaczęto traktować przyrodę jako coś zewnętrznego
względem człowieka (Stankiewicz, 2003: 197). Baconowskie „torturowanie
przyrody” to geneza nowożytnego eksperymentalizmu, który został rozwinięty
w eksperymentalistycznej epistemologii Roberta Boyle`a (Kazibut 2016: 113).
Był to fundament, na którym formowało się nowożytne, eksperymentalne
przyrodoznawstwo. Rodzący się w ten sposób scjentyzm zredukował świat
natury tylko do bezdusznej materii, którą można było dowolnie przekształcać
i wykorzystywać. Człowiek w roli władcy przyrody wytężał wszystkie moce
swego rozumu na wypełnianie tego zadania. Zaowocowało to zmianą myślenia
o świecie i o przyrodzie (Stankiewicz 2003: 197).
Zwrot w postrzeganiu przyrody i samego człowieka był efektem długotrwałego procesu myślowego, skierowanego na wyzbycie się lęku przed tym,
co naturalne, nieznane i nieprzewidywalne. Dogłębne poznanie przyrody
i wykorzystanie efektów badań dla dobra człowieka było sztandarem, pod
jakim jednoczyli się ówcześni ludzie. Utopijne podejście co do zbawczej roli
nauki zawarte jest w Nowej Atlantydzie Bacona. Mit przedstawia historię ludzi,
których statek, targany niesprzyjającymi wiatrami dobija do nieznanego lądu,
którego mieszkańcy przyjmują żeglarzy w bardzo gościnny sposób. Nowo przybyli dowiadują się na miejscu o istnieniu Domu Salomona (Salomon`s House),
czyli instytucji, będącej „najszlachetniejszym fundamentem […] jaki kiedykolwiek znajdował się na ziemi [The noblest foundation […] that ever was upon the
earth]” (Bacon 2017: 1605). Jej zadaniem było badanie dzieł i stworzeń Bożych
(Bacon 2017: 1605). Odbywało się to za pomocą systematycznych i dokładnych eksperymentów naukowych dokonywanych na przyrodzie w każdym
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z możliwych aspektów. Głównymi zadaniami postawionymi przed rodzajem
ludzkim były w kontekście Nowej Atlantydy: przedłużanie życia, przywracanie
w młodości oraz opóźnianie starości, uśmierzanie bólu, dokonywanie zmian
w budowie ciała i wrodzonych właściwościach oraz cechach, wzmaganie zdolności umysłowych, stwarzanie nowych gatunków i przemiana już istniejących
w inne, oddziaływanie na zjawiska atmosferyczne i wiele innych.
Udoskonalenie i uniezależnienie człowieka, mającego wpływ nie tylko
na siebie, ale i na całokształt przyrody, stanowiło marzenie Bacona. Przepisem
na dobrą przyszłość rodzaju ludzkiego mogło stać się sięgnięcie po władzę nad
naturą i wykorzystanie jej ku własnym celom. Efektem miała być pełna kontrola nad teraźniejszością i przyszłością, a więc – w kontekście definicji lęku
Frankla – całkowite wyzbycie się trwogi przed chorobą, śmiercią i niepewnością. Gdy człowiek panuje nad przyrodą, zabezpieczając się przed jej niespodziewanymi anomaliami, niemożliwa jest kolizja jego zamiarów z faktycznym
stanem zewnętrznym: będzie mógł działać bez przeszkód, a lęk egzystencjalny
nie wystąpi. Wykorzystanie technologii do zbudowania na przykład wałów
przeciwpowodziowych skutecznie chroni ludzi przed powodzią i związaną
z nią utratą majątku, dachu nad głową, a nawet życia. Człowiek mieszkający
przy zbiorniku wodnym, który dzięki rozwiązaniom cywilizacyjnym nie
musi martwić się o każdy opad deszczu, nie odczuwa niepokoju i może zająć
się działaniem.
Panowanie człowieka nad przyrodą i próba wyzbycia się lęku płynącego
z nieznanego doprowadziły do wielu negatywnych konsekwencji. Wykorzystywanie przyrody, oznacza jej eksploatowanie, degradację środowiska naturalnego, wymieranie wielu gatunków flory i fauny itp. Sukces nauki i techniki
sprowadził na świat nowe czynniki, które wywołują w człowieku lęk związany
ze śmiercią, bólem czy chorobami: wybuch elektrowni w Czarnobylu, dziura
ozonowa powstała za sprawą freonu, podniesienie się średniej temperatury
na świecie, topnienie lodowców – to tylko niektóre z nich. Sukces nauki to
początek antropocenu.
Debata na temat geologicznego początku antropocenu wciąż trwa. Przyjmuje się, że rozpoczęcie epoki człowieka miało miejsce w okresie rewolucji
przemysłowej, która odcisnęła swoje piętno na środowisku. Doprowadziła ona
do zmian w przyrodzie, których śladami geologicznymi jest ogromy wzrost
CO2 w atmosferze (Bińczyk 2018: 84).
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Od ekofilozofii do anarchoprymitywizmu
Ruchy ekologiczne mogą być traktowane jako oddolna reakcja na negatywne
zmiany środowiska naturalnego spowodowane działalnością człowieka. Termin „ekofilozofia” składa się z trzech wyrazów greckich: oikos, czyli środowisko, dom, siedziba, rodzina; phileo, czyli miłuję, dążę; sophia, czyli mądrość
z aspektem teoretycznym i praktycznym. Ekofilozofia jest filozoficzną nauką
o środowisku przyrodniczym i społecznym, czyli teoretycznym i praktycznym
spojrzeniu na ekosystem ziemski i jego otoczenie. Środowisko rozumie się tu
w ujęciu całościowym: są to wszystkie sfery, w których toczy się proces życia
i istnieje człowiek (Dołęga 2006: 70).
Ekofilozofia może być pojmowana jako swoisty styl życia, oparty na ogólnych rozważaniach dotyczących spraw egzystencjalnie i moralnie istotnych,
które są konsekwencjami działań człowieka. Rozpatruje się ją także w sensie
zinstytucjonalizowanym, gdzie dyskurs ekologiczny poddany jest określonym,
przyjętym powszechnie w środowisku akademickim rygorom, debata ta dotyczy głównie relacji i interakcji, które zachodzą między człowiekiem a przyrodą,
jest intersubiektywnie artykułowana, teoretycznie ujęta i metodologicznie
uporządkowana (Hull 2006: 105-106).
Ekofilozofia powstała na fundamencie odrzucenia antropocentryzmu
w filozoficznej refleksji nad przyrodą i ekologią. Punktem wyjścia filozofii ekologii jest przełamanie oświeceniowego stylu myślenia o naturze i odrzucenie
kartezjańskiego podziału na res extensa i res cogitans (Stankiewicz 2003: 194).
To właśnie za sprawą ekologii powstał anarchoprymitywizm. Jest to
jeden z oddolnych ruchów społecznych, nieakademickich. Sprzeciwia się
degradacji środowiska naturalnego, wyróżniają go ponadto postulaty radykalnego zwrotu ku naturze. Do głównych ideologów tego ruchu zaliczyć
można: Johna Zerzana, Johna Moore`a, Fredy`ego Perlmana czy Teodora
Kaczynskiego (czyli Unabombera).
Anarchoprymitywizm jest krytyką współczesnych społeczeństw. John
Moore tak charakteryzuje jego istotę:
Anarchoprymitywizm (znany też jako radykalny prymitywizm, antyautorytarny
prymitywizm, ruch antycywilizacyjny lub po prostu prymitywizm) to skrótowe
określenie radykalnego nurtu, który krytykuje całokształt cywilizacji z anarchistycznej perspektywy i stawia sobie za cel zainicjowanie kompleksowej transformacji
ludzkiego życia. Ściśle mówiąc nie ma czegoś takiego jak anarchoprymitywizm czy
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anarchoprymitywiści […]. Osoby związane z tym nurtem nie chcą uchodzić za
zwolenników ideologii. Dążą jedynie do bycia wolnymi jednostkami w wolnych
społecznościach w harmonii z innymi, i z biosferą i dlatego mogą odmawiać ograniczenia ich poprzez termin „anarchoprymitywista” lub inne ideologiczne etykiety
(Moore 2016: par. 1).

Według anarchoprymitywistów podążanie szlakiem szaleńczego rozwoju
technologicznego, prowadzi nie tylko do katastrof ekologicznych, ale również
do zniewolenia rodzaju ludzkiego. Wyrażają to słowa rozpoczynające Manifest
Teda Kaczynskiego: „Rewolucja przemysłowa oraz jej konsekwencje okazały
się katastrofą dla rodzaju ludzkiego […] doprowadziły do powszechnego
cierpienia na płaszczyźnie psychologicznej […] oraz spowodowały poważne
szkody w świecie przyrody. Kontynuowanie rozwoju technologii pogorszy
jedynie sytuację” (Kaczynski 2009: 5)1.
Z kolei John Zerzan obwinia rozwój industrialny za kryzys humanizmu
i masową alienację ludzi: „Zmniejsza się dystans pomiędzy ludźmi i maszynami: ludzie stają się bardziej podobni do maszyn, wiec łatwo postrzegać
maszyny jako bardziej ludzkie […] naprawdę przerażające jest zmniejszanie
się różnic pomiędzy tym co ludzkie, a tym co maszynowe” (Zerzan 1997:
par.7). Nadchodzące czasy określa jako epokę odcieleśnienia, nawiązując do
idei Hansa Moraveca. Według tego ostatniego, ludzie w niedalekiej przyszłości
będą skłonni zastąpić swoje wewnętrzne procesy programami, które będą bardziej dostosowane do cyberprzestrzeni. Owe programy mają zostać nabyte od
sztucznej inteligencji i to dzięki nim ludzie staną się do niej bardziej podobni.
Ma to skutkować, zgodnie z wykładnią Moraveca, zmianą ludzkiego pojmowania ciała i ukierunkować myślenie człowieka, ku wyzwoleniu z pierwotnego
i w konsekwencji jakiegokolwiek ciała. Takie ujęcie przyszłego postrzegania
organizmów ludzkich przyjmuje również Zerzan (1997: 13).
Wtóruje mu Moore, który w Elementarzu Prymitywisty zauważa, że
„hiperrzeczywistość niszczy sens człowieczeństwa, imitując go w technologii” (Moore 2016: par. 3). Głównymi problemami ponowoczesnego świata,
z którymi chcą zmierzyć się anarchoprymitywiści są: zanik pierwotnej

1

Przekład własny za: „The Industial Revolution and its consequences have been a disaster for the human race […] have led to widespread psychological suffering […] and have
inflicted severe damage on the natural world. The continued development of technology
will worsen the situation”.
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cielesności, dehumanizacja i alienacja człowieka, przerost hiperrzeczywistości, degradacja środowiska naturalnego.
Traumatycznymi czyni te kwestie, w perspektywie anarchoprymitywizmu,
technologia. Jest ona jednak jedynie swego rodzaju skutkiem wyborów, jakie podjął człowiek wiele lat temu. Ściśle rzecz ujmując, faktem przejścia z łowiecko-zbierackiego trybu życia na osiadły. Zerzan uważa, że najważniejsze było w tej materii
udomowienie naszego gatunku – homo sapiens. Było kluczowym warunkiem
wstępnym, wymaganym do narodzin cywilizacji (Krawczyk & Wasieczko 2007:
par. 5). Według anarchoprymitywistów to cywilizacja jest głównym problemem,
który trzeba pokonać, ponieważ założyła ona kajdany na ręce wolnych ludzi
i wydała na świat technologię budzącą w ludziach lęk i grozę. Sama technologia
jest według Zerzana wysoce szkodliwa i całkowicie niepotrzebna: „zwolennicy
technologii twierdzą, że rozszerza ona zmysły. Jednak wygląda na to, że to rozszerzenie stępia zmysły i prowadzi do ich niedorozwoju” (Zerzan 1997: par. 2).
W wywiadzie przeprowadzonym przez grupę Veganarsy z Tedem
Kaczynskim, można zapoznać się z opinią Unabombera na ten temat: „Problem cywilizacji jest równoznaczny z problemem technologii” (Veganarsy
2019: par. 8). Kaczynski podaje także własne rozumienie technologii:
Kiedy mówię o technologii, nie mam na myśli wyłącznie fizycznej aparatury, takiej
jak narzędzie i maszyny. Wliczam do niej także techniki takie, jak technika chemii, inżynierii społecznej czy biotechnologii […] oraz techniki ludzkie takie jak
propaganda, czy psychologia edukacyjna, a także techniki organizacyjne, jakie nie
istniałyby na zaawansowanym poziomie, gdyby nie aparatura fizyczna – narzędzia,
maszyny i budynki (Veganarsy 2019: par. 8).

Unabomber wypowiada się wprost: „tam, gdzie istnieje dostęp do technologii, prędzej czy później rozwinie się cywilizacja” (Vegarsy 2019: par. 8).
Chodzi o cywilizację działającą w sposób totalny, nazywaną supermaszyną lub
lewiatanem, wymykającą się raz za razem spod ludzkiej kontroli (Moore 2016:
par. 4). Technologia i cywilizacja są w perspektywie anarchoprymitywistycznej
ściśle ze sobą sprzężone, nie sposób ich w żaden sposób rozdzielić. Technologia
ma funkcję cywilizacjotwórczą, tak jak cywilizacja wytwarza i opiera się na
technologii: koło się zamyka.
Cywilizacja i technologia są dla anarchoprymitywistów główną przeszkodą
w osiągnięciu spełnienia przez człowieka. Zerzan dostrzega ten problem, jak
i potrzebę jego rozwiązania. Podczas jednego z przeprowadzanych wywiadów,
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twierdzi: „Technologia […] masowe społeczeństwo, industrializacja, a nawet cywilizacja – to problemy a nie rozwiązania. Chcemy, aby przestały one istnieć” (Krawczyk & Wasieczko 2007: par. 2). Zwraca uwagę na fakt, że anarchoprymitywiści są
w tej nierównej walce osamotnieni: „Lewicowi anarchiści są częścią zanikającego,
zamierającego podejścia do sprawy. Historycznie był to kolosalny błąd. Gdzie wśród
antyglobalistów są ci, którzy naprawdę nie chcą globalnego, uprzemysłowionego
świata? Odrzucają go tylko anarchoprymitywiści. Inni pragną go reformować, poddać nowemu zarządzaniu” (Krawczyk & Wasieczko 2007: par. 35).
Po odrzuceniu współczesnego wzoru cywilizacji, anarchoprymitywiści
przewidują nowy model społeczeństw. Opisu wspólnoty idealnej dostarcza
Moore przyznając, że musi być ono radykalnie kooperatywne, wspólnotowe,
ekologiczne, feministyczne, spontaniczne i dzikie (Moore 2016: par. 6). Zaznacza jednocześnie, że nie ma konkretnego planu ani normatywnych wzorców na
przyszłe modele społeczności i podkreśla, że prorokowana przyszłość nie jest
prymitywna w żadnym stereotypowym sensie tego słowa (Moore 2016: par. 6).
Według Zerzana stereotyp jaskiniowca jako wciągającego kobietę do jaskini,
kogoś brutalnego i nieludzkiego jest nieprawdziwy, a teoria negatywnie opisująca
ludzi żyjących w prehistorii została kompletnie obalona. Skłania się ku temu, że
epoka, w której dominowała prymitywność, charakteryzowała się egalitaryzmem,
dużą ilością czasu wolnego, równością seksualną, dobrym zdrowiem i prawidłowym wykorzystaniem inteligencji (Zerzan 1997: par. 18). Anarchoprymitywiści
dostrzegają wiele plusów rozwiązania, jakim jest powrót do jaskini, jednak starają
się go nie idealizować. W przytoczonym uprzednio wywiadzie z Johnem Zerzanem, twierdzi on że: „Uromantycznienie lub idealizowanie życia sprzed nastania
cywilizacji nie jest dobre, ale generalnie było to życie o niedużej ilości pracy oraz
zasłużonej, niezorganizowanej przemocy” (Krawczyk & Wasieczko 2007: par. 6).
W ruchu anarchoprymitywistycznym wyraża się ludzki lęk przed przyszłością związaną z rozwojem technologii i cywilizacji. Moment, kiedy człowiek
sięgnął z powodzeniem po władzę nad przyrodą, okazał się tym, w którym
wpadł on w technologiczno-społeczną pułapkę. Nowoczesna technologia, aby
należycie spełniać swoje funkcje, nadane jej przez człowieka, potrzebuje zagarniać coraz to nowe sfery ludzkiej wolności. Oferuje w zamian bezpieczeństwo,
przynajmniej pozornie, ponieważ koszty funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw ponosi środowisko naturalne. Jego dalsza dewastacja może pewnego
dnia skończyć się dla „władców przyrody” tragicznie. To stąd wypływa lęk,
który dostrzegają anarchoprymitywiści. Jest to strach przed totalnymi, technologicznymi kajdanami oraz nieuchronną katastrofą klimatyczną.
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Taki stan wpisuje się w definicję lęku Viktora Emila Frankla. Strach przed
nadchodzącą apokalipsą środowiskową lub wszechobecną infiltracją ze strony
technologii sprawia, że zakwestionowana zostaje wola sensu, czyli motywacja
do codziennego działania, które ma znaczenie. Anarchoprymitywiści pytają
o istotę dalszego ludzkiego działania w cywilizacji, skoro nad głową człowieka
wisi katastrofa klimatyczna, a roboty pracują lepiej, skuteczniej i taniej od
ludzi. Powrót do jaskini, organizacja w małe wspólnoty, łowiecko-zbieracki
tryb życia, zero technologii, rozwiniętej cywilizacji i społecznych zwierzchności – oto anarchoprymitywistyczna recepta na lęk egzystencjalny.

Anarchoprymitywiści czy technoentuzjaści?
Droga ideologów anarchoprymitywistycznych nie jest całkowitą ucieczką
przed lękiem. Strach przed nieprzewidywalnością przyrody i niebezpieczeństwami z niej płynącymi popchnął człowieka do postawienia się w roli tego,
kto tę naturę kontroluje. Była to ucieczka przed lękiem, który wywoływała
niepewność człowieka poddanego przyrodzie, zatem powrót do natury i pełna
z nią symbioza będzie oznaczać ponowne zdanie się na jej łaskę i niełaskę.
Anarchoprymitywiści zdają sobie jednak z tego sprawę. Ted Kaczynski na stronach Manifestu przyznaje:
Prawdą jest, że człowiek prymitywny jest bezsilny wobec niektórych rzeczy, które
mu zagrażają: na przykład zarazy. Jednak akceptuje ryzyko zarazy ze stoickim spokojem. Jest to część porządku rzeczy, nie jest to niczyja wina, chyba że jakiegoś
wyimaginowanego, bezosobowego demona. Zagrożenia dla współczesnej jednostki,
są zwykle powodowane przez człowieka. Nie są wynikiem przypadku, lecz narzucają
je mu inne osoby, na które on jako jednostka nie ma wpływu. […] Tak więc człowiek prymitywny w przeważającej części trzyma swoje bezpieczeństwo we własnych
rękach (jako jednostka lub jako członek małej grupy) podczas gdy bezpieczeństwo
współczesnych ludzi leży w rękach osób lub organizacji, które są dla nich zbyt odległe lub zbyt duże, aby mógł na nie osobiście wpływać (Kaczynski 2009: 26)2.

2

Przekład własny za: „It is true that primitive man is powerless against some of the things
that threaten him; disease for example. But he can accept the risk of disease stoically. It
is part of the nature of things, it is no one’s fault, unless is the fault of some imaginary,
impresonal demon. But threats to the modern individual tend to be man-made. They are
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Wskazana przez Unabombera różnica w odczuwanie lęku jest tutaj kluczowa. Jest dla niego oczywiste, że jednostka ludzka nie może obejść się bez
lęku, grozy i trwogi, jednak jego zdaniem nie jest obojętne, co lub kto ten lęk
powoduje. Zwykła jednostka nie może jednak wpływać ani na przyrodę, ani na
wielkie koncerny, korporacje czy państwa.
Patrząc przez pryzmat założeń anarchoprymitywizmu, człowiek nie ma
możliwości dokonać dobrego wyboru, mając z jednej strony bezcelowe, naturalne i losowe działanie świata przyrody, a z drugiej celowe i sztuczne działanie,
oparte na technologii, całkowicie przemyślane i zaplanowane. W obu wypadkach pojawiają się niechciane konsekwencje działania, na przykład przywołana
przez Unabombera zaraza występująca w świecie prymitywnym lub wybuch
elektrowni atomowej w Czarnobylu w świecie industrialnym.
Według anarchoprymitywistów radykalny zwrot ku naturze, mógłby
sprawić, że lęk związany z nadchodzącą katastrofą klimatyczną i wszechogarniającym systemem, zniknąłby całkowicie. Odbyłoby się to za pomocą
zatrzymania dalszego rozwoju technologicznego, a nawet jego odrzucenia,
oraz zaprzestania dalszej degradacji środowiska naturalnego. Jednak powrót
do prymitywnego stylu życia nie uchroni ludzi przed niebezpieczeństwem.
Zagrożenie ze strony maszyn, zostanie zastąpione przez strach przed nieznanym i naturalnym. Wyraża się to poprzez lęk przed tym, co przerasta osamotnionego, pozbawionego technologii człowieka. W starciu z epidemią nie ma
on na podorędziu odpowiednich lekarstw. Podobnie jak czuje się bezbronny
i bezsilny w konfrontacji z dzikimi zwierzętami lub katastrofami naturalnymi,
takimi jak chociażby powódź. Powrót do jaskini nie jest zbawieniem i zdają
sobie z tego sprawę także anarchoprymitywiści.
Anarchoprymitywizm i ekologia twierdzą, iż następstwem rozwoju industrialnego była i jest degradacja środowiska naturalnego, a technologia staje
się często narzędziem do realizacji partykularnych interesów poszczególnych
państw, firm czy jednostek. Więcej maszyn i urządzeń to coraz większe zniszczenie środowiska naturalnego, a w konsekwencji więcej lęku przed przyszłą
katastrofą klimatyczną.

not the results of chance but are imposed on him by other persons whose decisions
he, as an individual, is unable to influence […]. Thus primitive man for the most part has
his security in his own hands (either as an individual or as a member of a small group)
whereas the security of modern man is in the hands of persons or organizations that are
too remote or too large for him to be able personally to influence them”.
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W perspektywie anarchoprymitywizmu ludzie powinni być poddani
przyrodzie, która jest w stanie dostarczyć im wszystko, czego potrzebują. Technoentuzjaści nie zgadzają się z tym stanowiskiem, uważając, że tylko obranie
przez człowieka roli władcy przyrody zabezpieczy ludzką przyszłość poprzez jej
kontrolowanie i wpływanie na przebieg jej rozwoju.

Podsumowanie
Wybór przyszłej drogi, jaką powinna zmierzać ludzkość, to nie tylko problem anarchoprymitywistów, ale każdego, komu leży na sercu dobro planety
i jego samego. Promowane przez anarchoprymitywistów rozwiązanie, jakim
jest całkowity powrót do natury poprzez odrzucenie cywilizacji, technologii
i wszelkich hierarchicznych stosunków społecznych, jest jedną z możliwych
opcji. Prawdopodobnie położy ona kres dalszemu niszczeniu przyrody, ale jednocześnie dotknie samego człowieka sprawiając, że nie będzie on miał więcej
wpływu na swój własny los. Drugim wyjściem jest pozostanie na wcześniej
obranej drodze i życie w technoświecie, którego rozwój okupiony jest, był
i najprawdopodobniej będzie, degradacją środowiska naturalnego.

Ekofilozofia anarchoprymitywistyczna – między Scyllą a Charybdą lęków
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Nowy model dorosłego.
Infantylizacja w literaturze, kulturze i sztuce
MAŁGORZATA WOSNITZKA-KOWALSKA
Uniwersytet w Białymstoku

Nie ma już dorosłych, zniknęli jak przejściowe pory roku lub świetliki nad polami.
F. M. Cataluccio Niedojrzałość (2006: 7)

Infantylizacja. Pojęcie
Współcześnie zjawisko infantylizacji przeniknęło do różnych dziedzin nauki
i sztuki, wędruje ono między dyscyplinami i kategoriami badań nad kulturą:
modą, technologią, literaturą, sztuką, muzyką. Najczęściej jest kojarzone ze
stereotypowym zdziecinnieniem, prymitywizmem lub tendencją kulturową
obecną w XXI wieku.
Kategoria infantylizacji sięga początków kultury chrześcijańskiej, jednak
dopiero na przełomie oświecenia i romantyzmu odnotować można poważne
i konsekwentne zainteresowanie dziecięcością i wyobraźnią. Do dzisiaj definicja infantylizacji utożsamiana jest z rousseauwskim powrotem do dzieciństwa,
do natury, prawdy i wpływów przeszłości na dojrzewanie.
W słownikach języka polskiego pojęcia ‘infantylizm’, ‘infantylizacja’,
‘infantylny’ definiowane są następująco:
a) infantylny: 1. o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko;
też: świadczący o czyjejś niedojrzałości; 2. wykazujący w wieku dojrzałym psychiczne cechy infantylizmu (Sjp.pwn.pl 2020); 3. wykazujący w wieku dojrzałym psychiczne lub fizyczne cechy dziecięctwa; dziecięco naiwny, niepoważny
(Sjp.pwn.pl 2020);
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b) infantylizm: 1. naiwność i niedojrzałość w zachowaniu osoby dorosłej 2. patologiczne zahamowanie psychicznego rozwoju człowieka (Sjp.pwn.
pl 2020); 3. zatrzymanie się rozwoju fizycznego i psychicznego na poziomie
dziecka, objawiające się niedorozwojem umysłowym, niedorozwojem narządów płciowych, karłowatością itp.; dziecięcość (Sjp.pwn.pl 2020);
c) infantylizacja: 1. czynienie infantylnym; 2. stawanie się infantylnym
(Sjp.pwn.pl 2020); 3. stanie się, stawanie się infantylnym, zdziecinnienie (Sjp.
pwn.pl 2020).
Definicje słownikowe zgodne są ze stereotypowym rozumieniem infantylizacji jako pojęcia o zabarwieniu negatywnym. Infantylizacja jest zatem
w powszechnym pojmowaniu: niedojrzałością, zdziecinnieniem, zatrzymaniem w rozwoju. Zjawisko to wcielone zostało w konsumpcjonistyczny mit
amerykański, w postać niedojrzałego Piotrusia Pana bądź stawania się dorosłym w perspektywie twórczości Gombrowicza1 czy też postaci Małego Księcia2. Jednocześnie przejawia również inne oblicze – dziecięcy sposób widzenia
świata, kult młodości, apelowanie do charakterystycznych dla niej systemów
wartości, co oznaczać może postrzeganie świata w kategoriach czarno-białych,
uproszczonych i bardzo radykalnych, otwierając drogę do populizmu z jednej
i faszyzmu z drugiej strony (Telicki 2011: 73-74). Warto przywołać definicję
infantylizacji według Roberta Mielhorskiego, który rozumie ją jako dualizm
tożsamości: dorosłej i dziecięcej oraz wspólne uzupełnianie się:
Infantylizację rozumiem [...], jako osobliwy, specyficznie nacechowany zwrot dojrzałości ku dzieciństwu, ze wszystkimi jego (dzieciństwa) atrybutami. I [...] jako swoistą
podwójność tożsamościową oraz wszelkie „dialogizacje dziecka z dorosłym”, mające
prowadzić ostatecznie do awansu dzieciństwa w obrębie całej biografii wewnętrznej
i osobistej człowieka, jako epoki wypełnienia indywidualnych potrzeb emocjonalnych i intelektualnych; oraz – po wtóre – jako zbiór faktów konstytuujących krąg
kluczowych doświadczeń jednostki, ważniejszych od innych, na przykład tych, które
wiążą się z dorosłością czy wiekiem senilijnym […] (Mielhorski 2016: 219-220).

1

O „podszyciu dzieckiem” u Witolda Gombrowicza między innymi: Alicja Fidowicz, Dzieciństwo jako źródło cierpień i rozkoszy we wczesnej nowelistyce Witolda Gombrowicza
(2016: 135-148).

2

O infantylizmie w Małym księciu pisze między innymi Justyna Ratkowska-Pasikowska,
Infantylizm – niewykorzystany potencjał w perspektywie stawania się dorosłym. Mały
książę Antoine’a de Saint Exupery’ego – „doświadczenie infantylizmu (2019: 9-19).
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Mielhorski wyróżnia trzy sposoby jego przejawiania się w tekście, a zarazem trzy podejścia metodologiczne do literackiego „udziecinnienia”:
(1) pojmowanie infantylizacji w aspekcie aksjologizacyjnym (biorąc pod uwagę
całość biografii, wyodrębniamy dzieciństwo jako okres szczególnej wagi) i (2) pojmowanie infantylizacji w aspekcie gry ze stereotypem (na przykład dzieciństwa czy
też starości ,,nakierowanej” na dzieciństwo). Można wspomnieć o jeszcze jednym,
z podnoszonych podczas obrad, aspekcie: (3) o pojmowaniu infantylizacji w kategoriach sentymentu (na przykład starca wobec dziecka, którym niegdyś był) (Mielhorski 2016: 219-220).

Podkreślmy za Mielhorskim – infantylizację pojmować można aksjologicznie, jako grę ze stereotypem oraz jako sentymentalny powrót do korzeni.
Wszystkie te trzy podejścia oczywiście mogą współistnieć jednocześnie w twórczości danego pisarza.

Infantylizacja a konsumpcjonizm
Amerykański filozof polityczny, Benjamin R. Barber, w książce Skonsumowani.
Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli (2008) formułuje
oskarżenie pod adresem współczesnego kapitalizmu, zauważając przy okazji
istnienie nowego modelu dorosłego jako wiecznego dziecka. Funkcjonuje on
wszędzie tam, gdzie zatriumfował napędzany dobrobytem konsumpcjonizm.
Mieszkańcy wysoko rozwiniętych państw rozmaicie go określają, zawsze jednak
odnotowując połączenie w jednej postaci dziecka i dorosłego: „kidults” (angielskie – ‘młody dorosły’), „k.i.p.p.e.r.s.”, czyli „kids in parents pockets eroding
retimerent savings” (angielskie – ‘utrzymankowie’, ‘dorośli żyjący z oszczędności
rodziców’), „Nesthocker” (niemieckie – ‘nieopuszczający gniazda’), „mammone”
lub „bamboccioni” (włoskie – ‘maminsynek’, ‘dorosłe bobasy’), „freeter” (japońskie – ‘młody bez zatrudnienia’) etc. Według Barbera jest to jednak „dziecięcość
wmuszona”, ,,etos infantylizmu” forsowany przez wymogi konsumpcyjnego
kapitalizmu (Barber 2008: 9). Podobnie o infantylizacji myślał Sigmund Freud,
nazywając ją „patologią społeczeństw kulturalnych” (Barber 2008: 50). W roku
1900 Ellen Key, szwedzka feministka, wydała Stulecie dziecka. Twierdziła,
że: „dotychczasowe niepowodzenia pedagogiczne [są wynikiem – M.W.K.]
trzech czynników, będących, jej zdaniem, bolączkami świata nowoczesnego:
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kapitalizmu, wojny i chrześcijaństwa” (Cataluccio 2006: 36), a także uważała, że
początek wieku XX rozpocznie poważne dyskusje nad dzieciństwem.
Kategoria dzieciństwa i powrotu w głąb siebie od początków XX wieku
stale jest używana przez terapeutów i psychoanalityków. Dorosły, chcąc poznać
„ja teraźniejsze”, musi sięgnąć po „ja przeszłe”. Justyna Kowalska-Leder powrotu
do dzieciństwa upatruje w przestrzeni miejskiej, zorganizowanych miejscach
rozrywki (parki trampolin, paintball, gry miejskie), programach, teleturniejach,
grach – tam bowiem łatwiej odkryć swoje skłonności do zabawy, homo ludens
(Huizinga 1998) zakorzenione w „ja dziecięcym” (Kowalska-Leder 2005: 107109). „Aby dzieciństwo stało się dozwolone, trzeba dojrzałość doprowadzić do
bankructwa. Bez blagi, kiedy wymawiam słowo dzieciństwo, mam wrażenie,
że wypowiadam najgłębszą treść, i jeszcze nie obudzoną, narodu który mnie
spłodził. Ale to nie dzieciństwo dziecka, tylko trudne dzieciństwo dorosłego”
(Kowalska-Leder 2005: 110) – jak czytamy w Dziennikach Gombrowicza.
W zacytowanym fragmencie pojawia się wyraźnie podkreślenie dorosłego,
który mimo wieku, nosi w sobie pierwiastek dzieciństwa – w zasadzie przywołanie to mogłoby zostać okrzyknięte definicją gombrowiczowskiego „podszycia
dzieckiem”. Nie jest to rousseauwskie pojęcie, naturalny związek „ja” dorosłego
z „ja” dziecięcym, to trudne wspominanie i przeżywanie traum, nieszczęść.
U Gombrowicza okres ten to też kategoria zapomniana, oddalona przez tradycję, to etap, z którego się wyrasta. Koncepcja dorosłości i chęć uwznioślenia
dzieciństwa zbieżna jest z poglądami wspomnianej Ellen Key.
„Udziecinnienie”, rozumiane jako zorientowane na zwiększenie zysków
waloryzowanie cech i postaw uznawanych dotychczas za niedojrzałe, stanowi
część ogólniejszego zjawiska. Barber dostrzega jego podwójne oblicze: raz objawia się w społeczeństwie pod postacią dorosłego konsumenta, poddającego się
infantylizacji, innym razem – pod postacią dziecka, zbyt szybko przekształcającego się w konsumenta. Zjawisko to można określić jako rozwiniętą czy wręcz
późną fazę kapitalizmu – ,,etos infantylizacji” będzie wówczas rodzajem ideologii, analogicznym do nazwanej tak przez Maxa Webera ,,etyki protestanckiej”,
charakterystycznej z kolei dla społeczeństwa kapitalistycznego w jego wczesnej
fazie (bardziej produkcyjnej niż konsumenckiej; Barber 2008: 10-11). ,,Policja
na lotnisku wręcza lizaki zirytowanym pasażerom na punktach kontrolnych”
(Barber 2008: 14), gdy tymczasem popularne gazety lansują trendy zarezerwowane – zdawałoby się – dla dorosłych w obszarze mody dziecięcej, ,,zachęcając
niemal siedmiolatki do noszenia stringów” (Barber 2008: 14). W gruncie rzeczy
chodzi o rozmycie granic, przeniknięcie światów dzieciństwa i dorosłości:
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Tworzy się nowy etos kulturowy, ściśle związany z globalnym konsumpcjonizmem.
Celem tych, którzy odpowiadają za wytwarzanie i sprzedaż towarów na globalnym
rynku, którzy prowadzą dziś badania nad marketingiem i reklamą, nauczają ich i je
praktykują, jest zarówno sprzedanie młodszym pokoleniom jak największej ilości
wszelkich towarów, jak i zaszczepienie starszym gustów młodych (Barber 2008: 15).

Przyczyny dziecinnienia dorosłych czy doroślenia dzieci, gdy sprowadzimy rzecz do wpływu rynku i reklamy, wydają się zrozumiałe. Okazuje się,
że są one równie płynne, co granice płci kulturowej (gender) i że w równym
stopniu są definiowane poprzez kulturę. Oczywiście oprócz tego istnieje także
infantylizacja jako świadoma strategia twórcza, nastawiona na przykład na operowanie skandalem, sensacyjnością, wulgarnością, ale także chociażby naśladowanie ,,zdziecinniałego” języka, zmierzające do analizy infantylnych kategorii
myślenia (egzemplifikację stanowić tu może twórczość Doroty Masłowskiej).
W kontekście psychologicznych teorii infantylizacji (wywodzących się z myśli
Freuda), nawet tak doniosłe i wpływowe nurty, jak surrealizm w sztuce można
rozpatrywać jako rodzaj infantylizmu zamierzonego.

Infantylizacja w literaturze i sztuce
André Breton w Manifeście surrealizmu z 1924 roku postuluje powrót do dzieciństwa jako wyzwolenie wyobraźni, które pomoże w ucieczce od realności:
„Magia przedmiotów, które ulegają przemianom i ożywają, inicjuje paralelę
między przestrzenią nadrzeczywistą a charakterystycznym dla nurtu literatury
dziecięcej kręgiem cudowności” (Kornhauser 2017: 71). Jakub Kornhauser
podaje jako egzemplifikację przedmioty cudowne zawarte w Alicji w Krainie
Czarów Carrolla, jak na przykład ciastko z napisem „Zjedz mnie” (Kornhauser
2017: 71).
„Prawdziwość” natury ludzkiej zamyka się w dzieciństwie, zdaniem
Bretona, i wyłącznie oko dziecka ma dostęp do naturalnego i najpełniejszego
percypowania świata:
Ze wspomnień dzieciństwa i kilku innych wspomnień wywiązuje się poczucie, że coś
się wymknęło z rąk, i w konsekwencji poczucie wykolejenia, które uważam za najpłodniejsze, jakie tylko można sobie wyobrazić. Być może dzieciństwo najbardziej
zbliża się do „prawdziwego życia”; dzieciństwo, poza którym człowiekowi pozostaje
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już tylko prawo swobodnego poruszania się, no i kilka bezpłatnych wejściówek; dzieciństwo, w którym się wszystko jednak składało na to, aby skutecznie i bez ryzyka
być panem siebie (Breton 1976: 58).

Nowy model dorosłego we współczesnym świecie to obraz dorosłego
dziecka lub dorosłego podszytego dzieckiem, który ma problem z usamodzielnieniem się, wokół którego toczą się dyskusje polityczne i socjologiczne.
Jednak jest to również dorosły, który chce poznać swoją przeszłość, grzebie
w szczątkach, w pamięci po przodkach, odkrywa w sobie dziecko, by poznać
lepiej dojrzałość. Świat dorosłego składa się z niezliczonych obrazów z okresu
dziecięctwa. Zaś wyobrażenia młodego człowieka o świecie stanowią dla twórców literatury i malarstwa doskonałą inspirację. Dziecko widzi świat prosto,
jego mowa na początku pozbawiona jest metafor, a jednocześnie oparta zostaje
na języku wyobraźni.
Taki splot prostoty i wyobraźni wyraźnie widoczny jest we współczesnych
dziełach malarskich – w ekspresjonizmie, abstrakcjonizmie, kubizmie, sztuce
prymitywnej. Historia sztuki zna wiele przykładów przedstawień zinfantylizowanego dorosłego i adolescentnego dziecka. Redaktorki tomu o infantylizacji w literaturze dla dzieci, Małgorzata Chrobak i Katarzyna Wądolny-Tatar
(2016), wprowadzają odbiorców w to zagadnienie dziełem mistrza wielkich
kompozycji, Albrechta Dürera Paidogeron, ukazującego młodzieńczo piękne
staruszki i starców o dziecięcych wizerunkach. Na jednym z dzieł Dürer
przedstawił postać młodzieńca o długiej siwej brodzie lub odwrotnie, starca
o twarzy młodzieńca – trudno bowiem jednoznacznie określić, kogo widzimy
na obrazie. To przedstawienie jest dobrym przykładem (symbolem?) pojęcia
infantylizacji i współczesnego zacierania granic między dorosłością a dziecięctwem. W malarstwie dzieci najczęściej ukazywane są jako wyglądem przypominające miniatury dorosłych o podobnych zajęciach, w zbliżonych pozach.
Jest tak w okresie manieryzmu, kiedy postaci ukazywane są jako wychudzone,
wątłe, blade, bez wyraźnie zaznaczonego rysu wieku. Przykładem odwróconej
infantylizacji jest chociażby jedno z najsłynniejszych dzieł Diego Velázqueza
Panny Dworskie (Las Meninas, Dworki, Infantka Małgorzata). Córka Filipa IV,
pięcioletnia infantka Małgorzata Teresa, przedstawiona została w centrum,
w pozie pełnej gracji i dostojeństwa. Dziewczynkę otaczają słudzy, dworki,
a całość sceny obserwują jej rodzice, których Velázquez umieścił w niewyraźnym odbiciu lustrzanym w głębi okrytego cieniem pokoju (Rzepińska 1988:
301-303). Jej pełna powagi i dumy twarz skierowana jest do odbiorcy, również
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szaty, twarde krynoliny, wskazują na majestat postaci, której status społeczny
niemal odebrał naturalne dziecięce zachowania.
Nieco później, w 1712 roku, powstał portret Ludwika XV autorstwa
Pierre’a Goberta, na którym król został ukazany jako dziecko. Jego wizerunek
nosi znamiona kobiecości – sugerują to drapowane, lśniące szaty i uczesanie.
Postać przedstawiona na obrazie ma bardzo głębokie, dostojne spojrzenie
i – jak w większości przedstawień dzieci w wiekach XVI-XVIII – jest ono
ukazane jako miniatura dorosłego. Dopiero od około XIX wieku odzyskuje
właściwe mu cechy. Widać to w takich dziełach, jak cykl Baletnice Eduarda
Degasa z końca XIX wieku przedstawiający dojrzewające tancerki – cechą tych
obrazów są wzbudzające podziw: ruch, dostojność i lekkość. Niesamowite
pozy i dynamika potęgują wrażenie ulotności chwili okresu adolescencji. Józef
Simmler na obrazie z 1860 roku Portret Marii Róży i Róży Marii Karoliny
Kronenberg z psem ukazał z kolei autentyczną dziecięcość – dziewczynki mają
dziecięce twarze, młodsza trzyma w rękach lalkę w błękitnej sukience, starsza
zaś bawi się z psem. Dziewczynki zostały przedstawione w ruchu i w swobodnych pozach dziecięcych.
Odwrotny kierunek myśli, a więc przedstawienie dorosłego w pozie
dziecka, zobaczyć można na obrazach Marca Chagalla, który pragnął uwiecznić swoje wspomnienia z lat młodzieńczych w Witebsku. Melancholijne,
pełne tęsknoty za przeszłością obrazy przedstawiają najczęściej wiejskie domki,
uliczki, zwierzęta kojarzone z domem rodzinnym i wsią. Chagall prowadzi linie
i łączy barwy w sposób bliski twórczości dziecięcej i skierowanej dla dzieci.
Przedstawienia dorosłych są tutaj chyba najbliższe omawianemu pojęciu infantylizacji. Malarskie przedstawienia przeszłości, pejzaże zapamiętane przedstawił
Chagall w oniryczny, surrealistyczny sposób, dzieci najczęściej przedstawiane
są jako aniołowie lub Dziecię Boże na rękach Maryi. Malarstwo Chagalla nosi
wyraźne znamiona prymitywizmu, tak często obecnego w sztuce najnowszej.
Malarstwo prymitywne, art naive, w sztuce współczesnej często ukazują
dorosłego w sposób dziecięcy, rubaszny i bezceremonialny. Przykładem mogą
stać się karykatury kolumbijskiego artysty Fernanda Botero, który dokonuje
pastiszu na stylu klasycystycznym. Bohaterów swoich dzieł przedstawia on
w rysunkowy, animowany sposób – pojawiają się tęgie sylwetki, jaskrawe
barwy, dziecięce okrągłe twarze z drobnymi uśmiechami, jak na przykład na
obrazie z 1960 El niño Jesús czy słynna Mona Lisa z 1978 roku. Postaci są
karykaturalnie pogrubione, jakby wyjęte z filmów animowanych. Warto przywołać tutaj polskich artystów naiwnych – twórczość Grupy Janowskiej i obraz
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Pawła Wróbla Zabawy dziecięce z 1973, na którym dzieci i dorośli urządzają
sobie wspólną grę podwórkową. Dorośli mężczyźni podczas gry zwróceni są do
siebie, a więc bawią się z sobą, a nie z przedstawionymi obok dziećmi. Znany
polski fotograf, Włodzimierz Habel, w kolażu Akcja przedstawił nagie kobiety,
którym w miejsce swoich głów artysta wstawił: głowę mężczyzny, inne kobiety,
dłoń pokazującą znak pokoju. Z nagich, odrealnionych i niemal nieludzkich
ciał, wyłaniają się obserwatorzy, dwie postaci męskie i dziecko, które dotyka
łona jednej z kobiet. Tylko ono jest tutaj naturalne, twarz nie ukazuje pozy,
jest zwrócona w bok i nie odstępuje od zwyczajnych przedstawień. Dziecko
jest symbolem i znakiem niczym nietkniętej naturalności, jest wartością wyrastającą z siebie.
Obecnie zaś kształtuje się nowy trend w sztuce, tak zwany cute art (wymiennie: cutie art), który nosi znamiona dominującego kiczu, pastiszu, odwołuje się
do kultury popularnej, stosuje jaskrawe barwy i naśladuje anime – tu postaci
dorosłe ukazane są w bardzo infantylny sposób, cechy wieku bohaterów przedstawionych na ilustracjach są pozbawione indywidualnego rysu, wyróżniają się
jedynie sposobem zniekształcenia. Zamykając rozważania o malarskich przedstawieniach tegoż pojęcia, warto przywołać jeszcze jedno dzieło – Infantylizatory Alberta Oszka, grafikę z 2012 roku, z cyklu o tej samej nazwie (Oszek
2012). Widzimy na niej cztery dorosłe postaci, trzymające w rękach używki
(alkohol, papierosa) i elementy elektroniki (pilot telewizyjny, joystick) – ich
twarze są zniekształcone, widać na nich rysy nałogowe. Jednocześnie każdy
z bohaterów ukazany jest w dziecięcej pozie – siedzą na zabawkowych samochodzikach, a na ich twarzach widoczne są szerokie, karykaturalne uśmiechy.
Z tego aliażu wyłania się kilka rodzajów infantylizacji: dorosły przedstawiony jest jako dziecko, by wspominać przeszłość, porównywać aktualną
naturę dorosłego z wewnętrznym dzieckiem. Oczywiście oprócz tego istnieje
także infantylizacja jako świadoma strategia twórcza, nastawiona na przykład
na operowanie skandalem, sensacyjnością, wulgarnością, ale także naśladowanie ,,zdziecinniałego” języka, zmierzające do analizy infantylnych kategorii
myślenia, chociażby we wspomnianej twórczości Doroty Masłowskiej lub
w kreacjach artystycznych Michała Witkowskiego. Dzieciństwo to rodzaj
wyzwolenia się z ram dorosłości, asertywność i celowe zniekształcenie rzeczywistości przeżywanej na korzyść powrotu do przeszłości. Nawiązania do
dzieciństwa w literaturze, stosowanie języka dziecka, metaforyki potocznej,
czy gatunków zarezerwowanych literaturze dziecięcej (kołysanka, wyliczanka,
bajka z morałem, baśń) od XIX wieku pojawiają się nader często. W kontekście
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psychologicznych teorii infantylizacji, nawet tak doniosłe i wpływowe nurty,
jak surrealizm w sztuce można rozpatrywać jako rodzaj infantylizmu zamierzonego.
W ten sam sposób o dzieciństwie myślał również Czesław Miłosz, który
w poezji dostrzegał ratunek siebie jako dziecka, a jednocześnie – ciemną plamę
wspomnień i przeżyć, które budują człowieka dorosłego:
Pisano wiele o poecie jako człowieku, który tym się różni od innych, że dzieciństwo
u niego się nie kończy i przez całe życie zachowuje w sobie coś z dziecka. Jest w tym
sporo prawdy, w tym przynajmniej sensie, że doznania dzieciństwa mają u niego
wielką trwałość. […] Nie będzie wiele przesady, jeżeli powiem, że poezja u większości poetów jest dalszym ciągiem zeszytów szkolnych, czy też jest pisana na marginesie
(Miłosz 1987: 41-42).

Literatura dziecięca i literatura opowiedziana językiem dziecka bywają
często kojarzone z infantylnością, naiwnością, choć tak naprawdę większość
teorii opartych jest na dziecięcym widzeniu świata, stawianiu pytań i mówieniu
sobie: nie wiem. Warto przytoczyć w tym miejscu fragment odczytu noblowskiego Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, w którym poetka opowiedziała
o roli poety w świecie. We fragmencie pisarka zwraca uwagę na to, co przywiodło fizyka, chemiczkę i poetkę w kierunku Nagrody Nobla – a więc: zdziwienie
rzeczywistością, odnajdywanie w codzienności nowych, skomplikowanych
pomysłów i odpowiedzi na trudne pytania:
Dlatego tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa: „nie wiem”. Małe, ale mocno
uskrzydlone. Rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się w nas samych
i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła Ziemia. Gdyby Izaak Newton nie
powiedział sobie „nie wiem”, jabłka w ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak
grad, a on w najlepszym razie schylałby się po nie i zjadał z apetytem. Gdyby moja
rodaczka Maria Skłodowska-Curie nie powiedziała sobie „nie wiem”, zostałaby pewnie nauczycielką chemii na pensji dla panienek z dobrych domów, i na tej skądinąd
zacnej pracy upłynęłoby jej życie. Ale powtarzała sobie „nie wiem” i te właśnie słowa
przywiodły ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym
i wiecznie poszukującym nagradza się Nagrodą Nobla (Szymborska 2020).

Słowa te pokazują, jak bardzo wyobraźnia jest istotna w pojmowaniu rzeczywistości. Kategorie, na które zwróciła uwagę Wisława Szymborska, a więc
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przeplatanie się nie-wiedzy i wyobraźni, to bodaj najważniejszy element budowania świata przez dziecko. Dorosłość, mówiąc za Gombrowiczem, jest „podszyta dzieckiem”. Bycie dziecinnym w powszednim rozumieniu oznacza cechy
negatywne, brak rozsądku, roszczeniowość, uleganie emocjom czy nadmierną
beztroskę, a nieraz po prostu bezmyślność (Ługowska 2016: 21). Julian Tuwim
w słynnym zdaniu porównywał myślenie, kreowanie świata przez dzieci do
zadań poety: „Dzieci bzdurzą i chcą być bzdurzone, potem im to przechodzi;
komu nie przejdzie – zostaje poetą” (Słonimski & Tuwim 1991: 21).
Porównanie twórcy, myśliciela, poezji czy poety do dziecka to zabieg
nierzadko stosowany, o czym traktuje również część powieści autobiograficznej Agnieszki Osieckiej, w której poeta, osoba dorosła została porównana do
dziecka. „Poeta śpi jak dziecko. Skulony. Grzeczny. Niczym młody chłopak,
ale zmarszczki pod oczami wyraźnieją mu w tym bezlitosnym świetle, jakby
płakał tej nocy, a nie tańczył…” (Osiecka 2010: 149).
„Bezlitosne światło” obnaża prawdziwe oblicze bohatera, jego wiek; ukazuje różnice i podobieństwa do dziecka. Ten rodzaj przeobrażania dorosłego
w dziecko można by nazwać na wiele sposobów: subwersją, transgresją, infantylizacją. Julian Przyboś podkreślał rolę dziecka w poecie, ważność dzieciństwa
w procesie twórczym – dzieciństwo jego zdaniem to:
okres w życiu każdego człowieka, kiedy bezpośrednio wyraża swoje wzruszenia.
Nie wyraża ich jednak słowem, lecz płaczem, śmiechem, krzykiem, ruchami całego
ciała: dzieciństwo. Freud odkrył, że dorosły jest w sferze instynktów i uczyć „podszyty dzieckiem”. A przed nim wiedzieli o tym ci niezliczeni poeci i artyści, którzy
w swoim dzieciństwie widzieli niewyczerpany zasób poetyckiej fantazji tzw. skarbów
serca (Przyboś 1963).

Wizerunek poety, pisarza myśliciela nierzadko oscyluje wokół dzieciństwa – dziecko odkrywa, ma lepiej rozwiniętą wyobraźnię, duma nad językiem
i znajduje w nim pęknięcia.

Podsumowanie
Współcześnie infantylizacja zdaje się ważną kategorią opisującą zastaną rzeczywistość również w kontekście przedmiotów (zabawki), czynności (gry) i samodzielności. Celem autorki rozdziału było zwrócenie uwagi na stosunkową
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nową kategorię, która przenika w różne rejony życia społecznego, literackiego,
artystycznego czy politycznego. Jest z pewnością ważna z punktu widzenia psychologii, ale również dużo mówi o współczesnych problemach ekonomicznych
i społecznych. Może być rozumiana w różny sposób, w bardziej stereotypowy
jako zdziecinnienie, co zostało wykazane na początku rozdziału, ale bardziej
interesujące i bliższe prawdy są inne znaczenia, mianowicie infantylizacja to
instrument, narzędzie bądź moda, poddająca się wpływom intencji twórczej
oraz innym nurtom intelektualnym, kulturowym, ale też – trwały stan, proces,
który się pogłębia w sposób zależny nie od twórców, a raczej od mechanizmów
kultury i historii. Kategorie dziecięcości i dorosłości przeplatają się i czerpią z siebie wzajemnie – dorosłość podszyta jest dzieckiem, które ewoluuje
w dorosłego. Podkreślmy, nie tylko literatura, sztuka i psychologia odnotowują
ten wyraźny splot – dzisiaj również socjologia i polityka wyraźnie sygnalizują
tę symbiozę.
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Reżyseria dobrostanu w centrum handlowym.
Czynnik wspierający rozwój postaw
konsumpcjonistycznych
na przykładzie warszawskiej Arkadii
JOANNA ANCZARUK

Dobrostan wyreżyserowany
W piosence Lost in the Supermarket (The Clash 1979) wokalista zespołu śpiewa
o wyjątkowej obietnicy konsumpcjonistycznego świata: możliwości nabycia
osobowości. Po upływie wielu lat ekspansji kapitalizmu tę metaforę można
pojmować znacznie bardziej dosłownie. Centra handlowe mają coraz większy
wpływ na styl życia współczesnego człowieka. Ich przestrzeń przestała spełniać
swoją, wydawać by się mogło, podstawową funkcję gromadzenia w jednym
budynku licznych lokali handlowo-usługowych w celu ułatwienia klientowi
jak najszybszego i najefektywniejszego zrobienia zakupów i spełnienia potrzeb.
Obecnie stanowią one swego rodzaju parki rozrywki.
Przestrzeń współczesnej galerii handlowej została zorganizowana tak, by
zachęcić odwiedzające ją osoby do spędzania w niej większej ilości czasu, niż
jest to konieczne, do prawdziwego zgubienia się w supermarkecie i doświadczenia wszelkich atrakcji, zebranych w krainie wyreżyserowanego dobrostanu.
Krótka wizyta w sklepie, mająca na celu zaopatrzenie się w potrzebne do życia
artykuły, może zmienić się w trwający cały dzień maraton rozrywek. Dzieje się
tak z powodu umiejętnie zaplanowanego układu miejsc, położonych wobec
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siebie w ten sposób, by odciągać odwiedzającego od jego celu, przykuwać uwagę
do wielu nowych lokalizacji znajdujących się na drodze do konkretnego punktu,
do którego chciał dotrzeć. Mnogość dodatkowych atrakcji i kuszących możliwości spędzania czasu prowadzi nie tylko do wydawania większej ilości pieniędzy,
niż klient pierwotnie zakładał; tworzy również obietnicę intensywnego poczucia
satysfakcji, kreuje dodatkowe potrzeby, z których wcześniej odwiedzający nie
zdawał sobie sprawy. Klucz do ich spełnienia znajduje się w krążeniu po budynku
oferującym niezliczone sposoby realizacji pragnień oraz wywołującym wrażenie
nieskończonych możliwości, morza dóbr czekających jedynie, aż człowiek wyciągnie po nie rękę. Sposób, w jaki zorganizowano przestrzeń galerii handlowej, by
wytworzyć to wrażenie, jest właśnie reżyserią dobrostanu.

Arkadia, czyli mitologiczne imaginarium w służbie konsumpcjonizmu
Aby zilustrować, jak należy rozumieć to pojęcie w praktyce, można posłużyć
się przykładem warszawskiej Arkadii. Jest to największe centrum handlowe
w Polsce, które gości około dwudziestu milionów klientów każdego roku
(Westfield.com 2021: par. 2). Już sama jego nazwa przywołuje skojarzenia ze
znaną z mitologii greckiej krainą nieprzemijającego szczęścia, a także z inspirowanym mitologiczną Arkadią motywem literackim czy też z wyrosłym na nim
gatunkiem sielanki. Niezależnie od tego, jak bardzo różnić się może wiedza
poszczególnych klientów centrum handlowego z zakresu literatury, nie sposób
zaprzeczyć temu, że sama nazwa oraz pozytywne skojarzenia z nią związane, są
od dawna silnie zakorzenione w zachodniej kulturze. Marzena Walińska pisze
o Europie z szesnastego i siedemnastego wieku:
Mody literackie nie pozostają bez wpływu na formy życia kulturalnego i towarzyskiego: powstają ogrody odtwarzające klimat mitycznej Arkadii i towarzystwa literackie odwołujące się już w nazwie do krainy szczęśliwości; kostium pasterski lub
mitologiczny staje się nieodłącznym składnikiem publicznych imprez i wystawnych
ceremonii z udziałem monarchów (Walińska 2003: 7).

Nazwanie galerii handlowej takim właśnie mianem nie jest przypadkowe.
Stanowi obietnicę szczęścia, spełnienia oraz beztroski, które można znaleźć po
przekroczeniu jej progu, czyli takich emocji, jakich doświadczali mieszkańcy
mitycznej krainy oraz pasterze z sielankowych utworów.
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Istotna jest wyżej wspomniana beztroska, której człowiek potrzebuje, by
zatracić się w mnogości zmieniających się witryn sklepowych. Nie można jej
uzyskać bez utraty poczucia czasu, czyli kolejnego czynnika (zaraz za odpowiednim ukształtowaniem przestrzeni) istotnego przy reżyserowaniu dobrostanu.
Pory funkcjonowania galerii handlowych są ściśle dopasowane do rytmu życia
obywatela dużego, współczesnego miasta. W dni powszednie otwarte są od
rana do późnych godzin nocnych, umożliwiając wizytę o jak najdogodniejszej
godzinie, zależnie od potrzeby. Czas otwarcia różni się jedynie w święta oraz
niedziele. Funkcjonowanie galerii handlowej jest więc przystosowane do otaczającego ją świata. Sytuacja zmienia się po wejściu do budynku. Panuje w nim
bowiem wewnętrzny czas, a właściwie bezczas, dzięki któremu łatwiej jest
zatracić się w odkrywaniu oferowanych klientom rozrywek i dobrodziejstw.
W całej Arkadii nie znajduje się ani jeden wyeksponowany do użytku gości
zegar. Jeżeli odwiedzający nie ma przy sobie żadnego urządzenia tego rodzaju,
nie może sprawdzić, jak dużo czasu upłynęło od wizyty w sklepie z ubraniami
do finalnego dotarcia do drogerii, której szukał od samego początku pobytu
w centrum handlowym. Klient jest w stanie oszacować, jaka pora dnia panuje
na zewnątrz po spojrzeniu przez okna, jednak nie są one widoczne ze środka
sklepów oraz większości pasaży. W niektórych alejach galerii znajduje się
wprawdzie przeszklony sufit, jednakże by skorzystać z niego w celu sprawdzenia upływu czasu na zewnątrz budynku, konsument musi wysoko unieść
głowę. Dla oczu znajdujących się w naturalnej pozycji sufit pozostaje bowiem
poza zasięgiem.
Umberto Eco w krótkim tekście pod tytułem Jak nie wiedzieć, która
godzina rozwodzi się nad możliwościami płynącymi z używania wspaniałego,
wyposażonego w trzydzieści trzy funkcje czasomierza, którego opis niegdyś
przeczytał. Gdyby ten przedmiot znalazł się w jego posiadaniu, Eco znałby:
przez cały czas dzień miesiąca i tygodnia, miesiąc, rok, dekadę i wiek, poza tym rok
cyklu przestępnego, minutę i sekundę według czasu urzędowego, godzinę, minutę
i sekundę w innej wybranej strefie czasowej, a także temperaturę, czas gwiezdny, fazy
księżyca, porę wschodu i zachodu słońca, zrównania dnia z nocą, położenie Słońca
w zodiaku […] (Eco 1993: 97).

Miałby też możliwość sprawdzenia, która jest godzina. Autor zakończył
jednak to wyliczenie pytaniem retorycznym: „Ale niby po co?” (Eco 1993:
97). Podobnie spytać mógłby klient Arkadii w obliczu beztroskich zakupów,
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nienarażony na widok zegara, którego przesuwające się wskazówki przypominałyby o czasie mijającym poza murami galerii handlowej.
Zjawisko bezczasu jest silnie związane z pojęciem sztucznego horyzontu, którym Roch Sulima posługuje się w książce Antropologia codzienności.
Oświetlanie witryn sztucznym światłem z braku tego słonecznego, „wyjęcie”
ułożonych na nich towarów z naturalnego rytmu dnia i nocy związane jest ze
zmienionym postrzeganiem ich przez potencjalnego nabywcę, czyni go podatniejszym na wpływ przestrzeni wyreżyserowanego dobrostanu. Jak pisze autor:
Z pojęciem horyzontu łączę przede wszystkim reguły percepcji, wyznaczone przez
naturalne lub sztuczne źródło światła. […] W supermarkecie, gdzie dominuje
sztuczny horyzont, gdzie wyeliminowane są rytmy dobowe, rytmy pór roku, okoliczności pogodowe itp., konsument łatwiej poddaje się wyrafinowanym chwytom
retoryki konsumpcji, przejawiającej się m.in. w organizacji wewnętrznej przestrzeni
ekspozycji […] (Sulima 2000: 172).

Utrudnienie klientowi sprawdzenia upływu czasu można zatem traktować jako istotny czynnik w procesie kształtowania percepcji człowieka przez
przestrzeń, w której panuje wyreżyserowany dobrostan. Poczucie bezczasu
wpływa bowiem dekoncentrująco na doświadczającą go osobę, umożliwia
jej osiągnięcie stanu swobody i beztroski, dzięki którym będzie ona bardziej
otwarta na konsumpcyjne pokusy centrum handlowego.

Centrum handlowe jako teatr
Przed przejściem do analizy wnętrza budynku warto zwrócić uwagę na jego
przestrzeń zewnętrzną. Jej wygląd pełni bowiem ważną funkcję – zachęca
przechodniów do stania się potencjalnymi klientami. Pierwszym zabiegiem
związanym z reżyserią dobrostanu jest stworzenie przyciągającej wzrok fasady.
Jeśli przyjąć, że kształtowanie przestrzeni w sposób, który ma wywrzeć określone wrażenie na odbiorcy, to forma przedstawienia, można posłużyć się definicją fasady, którą Erving Goffman przedstawił w książce Człowiek w teatrze
życia codziennego:
Termin „występ” wprowadziłem w celu określenia wszelkiej działalności jednostki,
która przebiega podczas stałej obecności pewnej grupy obserwatorów i wywiera na
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nich jakiś wpływ. „Fasadą” można nazwać tę część występu jednostki, która funkcjonuje niezmiennie przez cały czas jego trwania, dostarczając obserwatorom definicji
sytuacji (Goffman 1981: 59).

Reżyseria dobrostanu to forma przedstawienia, a wygląd budynku centrum
handlowego stanowi właśnie fasadę. W każdym spektaklu bardzo istotna jest
idealizacja, oznaczająca „jeden ze sposobów socjalizacji, modelowania i modyfikowania występu tak, by odpowiadał sposobowi myślenia i oczekiwaniom
społeczności, w której się odbywa” (Goffman 1981: 74). W wypadku Arkadii
oczekiwanym rezultatem idealizacji jest wywołanie w widzu-kliencie wrażenia
wspominanego wielokrotnie dobrostanu oczekującego w środku. W tym celu
do stworzenia przestrzeni otaczającej budynek wykorzystano wzmiankowane
również przez Goffmana w rozdziale poświęconym idealizacji „symbole statusu wyrażające zamożność” (Goffman 1981: 76). Mówiąc prościej, wystarczy
jedno spojrzenie na Arkadię z zewnątrz oraz na jej przyległości, by uwierzyć
w panujący w środku dostatek. Budynek jest bardzo okazały. Główne wejście,
zamknięte szklanymi drzwiami obrotowymi, okalają dwa skrzydła, na których
znajdują się rozliczne logotypy marek i restauracji. Fronton jest przeszklony.
Półkole przed głównym wejściem ma formę placu z fontanną. Stojąc na nim,
można ulec wrażeniu przebywania na reprezentacyjnym dziedzińcu współczesnego zamku. Przestrzeń poza samym półkolem przed głównym wejściem
zajmują wypoczynkowe enklawy złożone z ławek i roślinności, rozmaicie
umieszczone w konstrukcji z betonowo-kamiennych przejść i schodków. Nieopodal jest również niewielki plac zabaw, z którego korzystają nie tylko dzieci,
bowiem w ciepłe i słoneczne dni stojące tam podobne do hamaków urządzenia
z metalu i plastiku używane są też przez dorosłych.
Budynek Arkadii ma cztery poziomy: dwa piętra podziemnego parkingu,
parter, pierwsze piętro oraz dodatek w postaci półpiętra zajmowanego głównie
przez kino. Większość sklepów i punktów usługowych mieści się na parterze
i pierwszym piętrze. Korytarze na tych dwóch poziomach mają formę pętli,
zamiast na przykład siatki przypominającej szachownicę. Podczas przechadzki
odwiedzający jest zmuszony przemieszczać się po obwodzie pętli, tak aby
w drodze z punktu A do punktu B położonego w odległym miejscu na obwodzie pętli oraz w drodze powrotnej do wyjścia czy też schodów prowadzących
na podziemny parking, był w stanie przejść obok każdego lokalu znajdującego
się na danym piętrze. Forma pętli nie dość, że wydłuża czas samego spaceru po
centrum handlowym, dodatkowo rodzi konieczność wykonywania okrążeń,
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których efektem jest obejrzenie każdej z witryn lokali położonych wzdłuż
obwodu pętli. Dostarcza to pokus do zejścia z uprzednio zaplanowanej trasy,
spędzenia w galerii większej ilości czasu oraz zakupu przedmiotów innych niż
te, po które klient przyjechał.
Warto pamiętać o tym, że duża część pomieszczeń znajdujących się
wewnątrz gmachu Arkadii jest niedostępna dla zwykłego odwiedzającego.
Jedynie pracownicy centrum mają wstęp do rozległej sieci korytarzy oraz
magazynów. W tym miejscu można powrócić do zapożyczonej od Goffmana
metaforyki teatru. Przeciętny klient-widz często zapomina, że większa część
występu jest przygotowywana za kulisami, a budynek, w którym ma okazję
się znajdować, jest znacznie większy, niż może mu się wydawać. Za kulisami
znika starannie reżyserowany dobrostan, personel wychodzi z ról sprzedawców
gotowych do służenia pomocą, błyszczące podłogi i dekoracje ustępują miejsca
surowym betonowym powierzchniom, a grająca w tle muzyka – ciszy. Przejście
z nastroju panującego w części przeznaczonej dla klientów do atmosfery służbowych korytarzy, następujące po przekroczeniu drzwi prowadzących do tej
niedostępnej przestrzeni, pomaga dostrzec różnicę pomiędzy tą strefą centrum,
w której dochodzi do możliwej poprzez reżyserię dobrostanu manipulacji wrażeniami, a surowym zapleczem.
Powróćmy jednak do przestrzeni wyreżyserowanej. Po przejściu przez
główne wejście, klient trafia do miejsca nazywanego przestrzenią eventową.
Trudno uniknąć znalezienia się w niej w trakcie wykonywania okrążenia po
parterze, zwłaszcza jeśli odwiedzający wszedł do Arkadii przez drzwi obrotowe
za jej reprezentacyjnym dziedzińcem. Istnieją też inne drogi do wnętrza galerii,
prowadzące z parkingu podziemnego lub też przez boczne wejście, znacznie
mniej wyeksponowane niż wejście główne. Do przestrzeni eventowej trafia zatem
przeważająca część gości, i to najczęściej natychmiast po przekroczeniu progu.
Nieprzypadkowo właśnie tutaj odbywają się kampanie promocyjne produktów
oraz inne wydarzenia z życia centrum handlowego, również takie związane ze
świętami z ogólnopolskiego kalendarza. Zamiast tylko zrobić zakupy, można
zaplanować cały dzień, a nawet kilka, na odkrywanie atrakcji przygotowanych
w Arkadii z okazji mikołajek (Warszawa.naszemiasto.pl 2017), Dnia Dziecka
(Warszawa.naszemiasto.pl 2018), urodzin galerii (Warszawa-stolica.pl 2016)
i innych, tym samym czyniąc celem wizyty nie nabycie koniecznych przedmiotów i skorzystanie z potrzebnych usług, ale spędzanie wolnego czasu. Nawet jeśli
odwiedzający nie zdecyduje się brać udziału w organizowanych rozrywkach,
prawdopodobnie trudno mu będzie oprzeć się pokusie zatrzymania się choćby na
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chwilę i sprawdzenia, jakie atrakcje przyciągnęły uwagę zgromadzonego tłumu.
Sam fakt urządzania na terenie galerii handlowej masowych wydarzeń przyczynia
się do do podniesienia w oczach odwiedzających poziomu jej atrakcyjności jako
potencjalnego miejsca rozrywki oraz postrzegania jej jako czegoś więcej niż tylko
praktycznego skupiska punktów handlowo-usługowych, które można opuścić
po szybkim zrealizowaniu zamierzonego planu. Interesujące jest również to, że
od głównego wejścia do trzech dużych sklepów oferujących szeroki asortyment
przedmiotów codziennego użytku (Carrefour, Leroy Merlin, MediaMarkt) nie
ma innej drogi niż przez przestrzeń eventową, gotową choćby na chwilę odciągnąć odwiedzającego od konkretnego celu wizyty w Arkadii.

Miejsce i przestrzeń, czyli jak centrum handlowe dopasowuje się do potrzeb
klientów
Zarówno na parterze, jak i na piętrze znajduje się kilka specyficznych miejsc,
innych niż to opisane powyżej. Mowa o punktach dla osób pragnących odpocząć od wszelkich atrakcji i posiedzieć w spokoju, bez konieczności zajmowania stolika w restauracji. W tego typu oazach goście mają dostęp do pufów
lub ławek, gniazdek elektrycznych, Internetu oraz względnej prywatności.
Mimo zajmowania miejsca siedzącego zaledwie kilka centymetrów od drugiego człowieka, odpoczywający nie ma potrzeby wchodzenia z nim w żadną
interakcję. Typ oazy zaopatrzonej w pufy stwarza nieco inne warunki niż ten
z ławkami. Ławki mogą być wolnostojące lub ustawione w półokrąg. Tymczasem w wypadku kanap i pufów ilość miejsca przewidzianego dla jednej osoby
oraz jej pozycja względem innych odpoczywających wymuszają przyjęcie przez
siedzącego takiej pozycji ciała, by uniknąć znalezienia się bezpośrednio twarzą
w twarz z najbliższymi sąsiadami. Takie rozwiązanie sprzyja wyobcowaniu się
oraz uniknięciu kontaktu wzrokowego, zwiększa zatem komfort człowieka
pragnącego poczuć się samotnym w tłumie odwiedzającym galerię handlową.
Warto zastanowić się nad tym, czy to właśnie kształt obiektów znajdujących się
w oazie i ich pozycja względem siebie są jedynymi czynnikami wpływającymi
na niesprzyjający interakcji charakter całego miejsca. Trudno bowiem przystać
na wniosek, jakoby reżyserska wizja projektanta przestrzeni posiadała absolutny wpływ na zachowania konsumentów. W refleksji na ten temat pomocne
może być wykorzystanie w tym miejscu rozumienie pojęć miejsca i przestrzeni,
wprowadzonego przez Michela de Certeau:
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Miejsce jest więc tymczasową konfiguracją położeń. Implikuje wskazywanie stabilności. Przestrzeń istnieje wówczas, gdy bierzemy pod uwagę wektory kierunku,
pomiary prędkości i zmienną czasową. Przestrzeń to krzyżowanie się ciał w ruchu.
Jest uaktywniona niejako przez zespół rozpościerających się w niej ruchów. […] Przestrzeń byłaby dla miejsca tym, czym staje się słowo w chwili, gdy jest wypowiadane,
to znaczy pochwycone w niepewności urzeczywistniania, przemienione w określenie
będące wynikiem rozmaitych konwencji, rozumiane jako akt jakiejś teraźniejszości
(albo jakiegoś czasu) […]. Ogólnie mówiąc, przestrzeń jest praktykowanym miejscem (De Certeau 2008: 117).

Przy zastosowaniu tych definicji do analizy przestrzeni oazy wypoczynkowej w centrum handlowym, najpierw niewypełnionej ludźmi, a potem
do tej samej oazy już wykorzystywanej, zaktywizowanej, zajętej przez odpoczywających, ta pierwsza okazuje się być jedynie miejscem, druga zaś jest już
przestrzenią. Ta różnica zależna jest od ludzi oraz od tego, jak będą wyglądały
ich praktyki. Dana lokalizacja może sprzyjać interakcjom bądź nie, jednak
to od praktykujących w tym miejscu i czynnie przekształcających je w przestrzeń zależy, czy ten potencjał wykorzystają. Oazy nie są zatem bezapelacyjnie
predestynowane do służenia alienacji i obojętności na siedzącą obok osobę.
Mimo to najczęściej takimi się stają. To zjawisko wydaje się być zastanawiające
z tego względu, że reżyseria dobrostanu powinna zakładać stworzenie atmosfery sprzyjającej towarzyskości i otwartości. Jest to jednak mylna intuicja. Dla
bardziej introwertycznych gości Arkadii pożądane będą odcięcie się od tłumu
oraz przestrzeń, która nie przyniesie im okazji nawiązania choćby kontaktu
wzrokowego z nieznajomym. Tymczasem osoby chętne do interakcji mogą
zamienić to miejsce w pasujący im sposób. Dzięki temu reżyseria dobrostanu
spełnia swoje zadanie: w Arkadii osoby o odmiennych charakterach i potrzebach mogą czuć się komfortowo.
Innym miejscem, w którym zrealizować można scenariusze praktyk
zarówno dla ekstrawertyków, jak i dla introwertyków, jest przestrzeń gastronomiczna, oddzielona od kilku autonomicznie funkcjonujących w Arkadii
restauracji. Znajduje się ona bezpośrednio przy punktach sprzedających jedzenie typu fast food i ma służyć spożywaniu posiłków zakupionych w wybranej
sieci. Można tam jednak spędzać nielimitowane ilości czasu, bez korzystania
z oferty barów szybkiej obsługi. Nie poruszają się po niej kelnerzy, nikt nie
dba o to, w jakim celu klient zajmuje miejsce przy stoliku. Tak jak w wypadku
wyżej opisanych oaz wypoczynkowych, gość przestrzeni gastronomicznej
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doświadcza bliskości fizycznej innych osób, połączonej z alienacją od nich oraz
brakiem odpowiednika w postaci bliskości płynącej z faktycznego kontaktu.
Siedzący przy długich stołach, oddzielonych niekiedy przepierzeniami, ludzie
nie podejmują próby interakcji, jedzą i wypoczywają obok siebie, ignorując
obecność nieznajomych. Ta obojętność stoi w opozycji do tradycyjnego obrazu
wspólnego posiłku przy długim stole, tak charakterystycznego dla zachodniej
kultury. Gromadzenie się w ten sposób powinno sprzyjać rozmowie oraz
uprzyjemniać sam fizjologiczny akt spożywania pokarmu. Tymczasem w centrum handlowym przesiadywanie przy jednym stole w żaden sposób nie zbliża
do siebie współbiesiadników, może wręcz wpłynąć na pogłębienie się uczucia
samotności w tłumie.
Przestrzeń gastronomiczna skupia też inny rodzaj klientów centrów handlowych niż pojedyncze jednostki. Miejsce tutaj zajmują także większe grupy.
Często są to uczniowie warszawskich szkół, dla których galeria stała się miejscem spędzania czasu po lekcjach. Wnioski płynące z obserwacji młodzieży
wpisują się w postawioną na początku rozdziału tezę dotyczącą przemiany
galerii w swego rodzaju park rozrywki. Nastolatkowie spędzający czas w Arkadii nie dysponują dużym budżetem, który umożliwiłby zakupy w centrum
handlowym. Aby usiąść przy stoliku w przestrzeni gastronomicznej, nie trzeba
wydawać pieniędzy nawet na posiłek, ponieważ obszar ten nie jest nadzorowany przez kelnerów. Stanowi zatem odpowiednie miejsce dla grupy osób
czerpiącej przyjemność z samego tylko przebywania w galerii.
W tym miejscu warto powrócić do rozróżnienia pomiędzy pojęciami miejsca i przestrzeni wypracowanego przez Michela de Certeau (2008: 117). Strefa
gastronomiczna okazuje się bowiem specyficznym obszarem w obrębie centrum handlowego, który, tak jak wspomniane wcześniej oazy wypoczynkowe,
wykazuje się pewnym stopniem elastyczności i podatności na kształtowanie
przez praktyki przebywających w nim osób. Jego funkcja jest płynna, zmienia
się w zależności od tego, jak zostaje wykorzystany. Strefa gastronomiczna jako
miejsce stanowi jedynie zbiór krzeseł oraz stołów w pobliżu barów szybkiej
obsługi. Gdy pozwolić temu miejscu na aktywizację i oddać je do użytku,
widać, że po przemianie w przestrzeń jest w stanie dynamicznie odpowiadać
na potrzeby odwiedzających osób. Niektórzy z powodzeniem wykorzystują tę
strefę do praktyk samotniczych. Może ona być przestrzenią alienacji, w której
poprzez gromadzenie się tłumu pojedynczym osobom paradoksalnie łatwiej
jest o prywatność i anonimowość. Równie naturalnie to miejsce reaguje na
praktyki towarzyskie, zmieniając się w terytorium wygodnej socjalizacji
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i przyjemnego spędzania czasu. W tym wypadku obecność dużego skupiska
ludzi umożliwia niewielkim grupom poczucie swobody. W obydwu przypadkach strefa gastronomiczna okazuje się być doskonałym miejscem z punktu
widzenia celów reżyserii dobrostanu. Pod wpływem różnorodnych praktyk
klientów centrum handlowego transformuje się bowiem w przestrzeń będącą
w stanie zaspokoić odmienne typy potrzeb i zapewnić gościom dobre samopoczucie, zachęcające do spędzania w galerii większej ilości czasu wolnego.
Przestrzeń gastronomiczna zajmuje mniejszą część piętra. Przeważającym
typem lokali są butiki. Jest ich tu więcej niż na parterze, na którym muszą
dzielić miejsce z większymi sklepami oferującymi artykuły praktyczne oraz
z punktami usługowymi. Umiejscowienie lokali poszczególnych marek na
piętrze nie jest przypadkowe. Najpopularniejsze, sprzedające odzież, obuwie
i akcesoria projektowane z myślą o nastolatkach czy młodych dorosłych, zajmują największe i najdostępniejsze lokale, zazwyczaj najbliżej schodów ruchomych. Sklepy oferujące towary bardziej luksusowe, z wyższych przedziałów
cenowych, skupiają się w pasażu nieco oddalonym, wymagającym dłuższego
spaceru z pominięciem innych witryn. W alei droższych butików znajdują się
nie tylko te, które sprzedają ubrania przeznaczone do noszenia na co dzień;
wiele z nich specjalizuje się w strojach eleganckich o cenach przekraczających
budżet przeciętnego gościa centrum handlowego. Prawdziwość tej oceny jest
prawdopodobna choćby z tego względu, że wspomniane sklepy są w porównaniu z resztą lokali w galerii znacznie cichsze i mniej tłoczne.

Najwyższe piętro galerii, czyli zwieńczenie analizy
Ostatnim miejscem Arkadii, patrząc w linii wertykalnej, jest drugie piętro,
będące tak naprawdę półpiętrem. Zajmuje ono mniej przestrzeni niż pozostałe
i znajdują się na nim głównie kino oraz nadzorowany plac zabaw, w którym
można na określony czas zostawić małe dziecko. Umiejscowione zostało nad
częścią przestrzeni gastronomicznej. Oddzielenie kina od reszty galerii handlowej poprzez umieszczenie go ponad sklepami, uczynienie go niejako przedłużeniem budynku jest zasadne. Kino funkcjonuje inaczej niż pozostałe miejsca
w centrum. Jest czynne dłużej, niezależnie od reszty lokali, otwarte także
w święta oraz niedziele niehandlowe. Stanowi swego rodzaju obcy organizm
przyłączony do ciała Arkadii, jej przedłużenie zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym.

Reżyseria dobrostanu w centrum handlowym

Podsumowując, współczesne centrum handlowe jest czymś znacznie
więcej niż tylko zbiorem sklepów i punktów usługowych. To swego rodzaju
mikrokosmos atrakcji, oferujący gościom znacznie większą ilość rozrywek niż
same zakupy. Organizacja jego przestrzeni sprzyja spędzaniu w nim więcej czasu
niż to konieczne, co ułatwia rozkład pasaży i przejść, naprowadzający klienta
na coraz nowsze konsumpcyjne pokusy, rozpraszające jego uwagę i odwodzące
od tego, po co konkretnie przyszedł. Po chwili spaceru odwiedzający galerię
handlową może odnieść wrażenie, że w tym jednym budynku został zgromadzony każdy rodzaj dóbr oraz rozrywek, a po wejściu nie trzeba go opuszczać
przez kilka następnych godzin. W Arkadii można spędzić cały dzień, od rana
do wieczora. Po odkrywaniu bogatych ofert różnego typu sklepów klient
zostaje postawiony przed wyborem: czy zrobić przerwę na seans filmowy,
odwiedzić przestrzeń eventową, zadbać o wygląd w salonie fryzjerskim, odbyć
krótki trening na siłowni, w której można również wziąć prysznic, poświęcić
czas na wizytę w restauracji albo tylko szybką przekąskę w barach typu fast
food. Dodatkowo w galerii znajduje się oddział prywatnej kliniki medycznej.
Arkadia zaopatrzona jest również w miejsca przeznaczone dla dzieci klientów,
dzięki czemu człowiek może od najmłodszych lat budować w swojej wyobraźni
pozytywne skojarzenia związane z przebywaniem w centrum handlowym.
Spędzanie czasu wolnego w galeriach handlowych staje się coraz popularniejsze, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ich liczba stale wzrasta. Powstają
już nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach.
Oznacza to też, że pomiędzy samymi galeriami rośnie konkurencja, muszą one
szukać nowych sposobów przyciągania klientów, wyróżniać się ciekawszymi
atrakcjami, bardziej intrygującym zestawem marek, nowocześniejszym wystrojem i innymi rzeczami, które sprawią, że odwiedzający nie przeniosą się do
nowo wybudowanej galerii w sąsiedniej dzielnicy.
Można zadać sobie pytanie o sens powstawania nowych centrów handlowych. W Antropologii codzienności Roch Sulima opisuje galerie z perspektywy
czasów, w których dopiero zaczęły pojawiać się w Polsce, stanowiły powiew
świeżości, szukały miejsca w ówczesnej metaforyce codzienności i wyobraźni
konsumentów jako nowe formy organizacji handlu. Sulima używa do pisania
o nich takich sformułowań jak „wyzwanie poznawcze i szok w sferze mentalności”, określa je jako „przybliżające do wzorów masowej konsumpcji” jak
żadne inne wcześniejsze zjawisko (Sulima 2000: 131-132). Od czasów drugiej
połowy dwudziestego wieku centra handlowe zdążyły się dobrze przyjąć, stały
się na tyle powszechne i popularne, że większości osób dużą trudność mogłoby
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sprawić myślenie o przeżywaniu codzienności bez nich. W kontrze do konsumpcjonistycznego stylu życia popularność zyskują jednak postawy otwarcie
krytykujące kapitalizm, dążące do ukazania współczesnemu społeczeństwu
jego zagrożeń. Oznacza to, że część ludzi osiągnęła przesyt spędzaniem czasu
w podobnych Arkadii przybytkach. Mimo to sklepy nie zaczynają się wyludniać. Przyszłość pokaże, czy krytycy konsumpcjonizmu są w stanie realnie
konkurować z praktycznością i pozorną atrakcyjnością galerii handlowych.
Możliwe, że ich zalety nie stracą uroku w oczach następnych pokoleń, a one
same rozrosną się jeszcze bardziej i będą oferowały klientom kolejne rozrywki,
bardziej warte uwagi niż choćby spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Nie
sposób obecnie postawić konkretnej diagnozy; pewne jest jednak, że przyszłość
centrów handlowych jest w dużej mierze zależna od odpowiedniego i przemyślanego reżyserowania dobrostanu, wyzyskującego potencjał przestrzeni i czasu
oraz skutecznie wabiącego klientów.

Reżyseria dobrostanu w centrum handlowym
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„Wyobraź sobie zapach…”.
Kreatywność nadawcy i aktywność odbiorcy –
kilka uwag o roli wyobrażeń w opisach woni
ILONA WITKOWSKA
Uniwersytet Śląski

Wprowadzenie
Zapach to fenomen zarówno neurofizjologiczny, jak i kulturowo-społeczny.
Zapachy – odczuwane podczas oddychania, a więc niezależnie od woli
człowieka – tworzą bardzo bogatą sferę bodźców zmysłowych, od zawsze
będącą nieodłączną częścią ludzkiej rzeczywistości i sposobu postrzegania
świata. Spośród wszystkich doznań zmysłowych to właśnie olfaktoryczne są
najtrudniejsze do wyrażenia. Wydają się najbardziej nieuchwytne ze względu
na niewidoczność i nienamacalność wywołującego je bodźca, a tym samym
niemal niemożliwe do opisania i przekazania drugiej osobie. W zasadzie nie
mają swoich nazw, które można by łatwo przywołać, nie da się o nich pisać
czy mówić bez konieczności odwołania do wyobraźni i pamięci. To właśnie
wyobrażenia i wspomnienia – nie tylko nadawcy, ale przede wszystkim
odbiorcy – stanowią kluczowy komponent każdego komunikatu dotyczącego woni1.

1

Rozdział powstał w oparciu o badania przeprowadzone podczas studiów doktoranckich
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, których pełne wyniki zostały przedstawione
w rozprawie doktorskiej pod tytułem: Wyrazić nienazwane. Językowo-kulturowy obraz
zapachu we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tekstów perswazyjnych), napisanej pod kierunkiem profesor Aldony Skudrzyk.

616

Ilona Witkowska

Z badań przeprowadzonych na współczesnych internetowych tekstach
nieliterackich prezentujących zapach wynika, iż na wartość jego opisu wpływa
zarówno kreatywność twórcy, jak i aktywność odbiorcy, ponieważ nadawca
i odbiorca współuczestniczą w tworzeniu komunikatu. Ich udane współdziałanie
warunkuje powodzenie komunikowania – nie tylko porozumienie, ale przede
wszystkim zrozumienie się. W sytuacji, gdy partnerzy komunikacji stykają się
w tym samym czasie z jakimś zapachem, dość łatwo jest im się zrozumieć. Nie
trzeba wówczas nazywać zapachu, ażeby inni mogli się do niego odnieść (na
przykład „ale pachnie/cuchnie”, „co za zapach/co za smród”, „coś pachnie/śmierdzi” itd.), tym bardziej, że w takim przypadku zazwyczaj można określić źródło
zapachu, więc nie jest konieczne używanie jego nazwy czy opisu. Jeśli wrażenia
zapachowe zostaną zwerbalizowane, uczestnicy sytuacji będą wiedzieli (dosłownie
„czuli”), co mówiący ma na myśli i zrozumieją jego przekaz. Problem pojawia się,
gdy uczestnicy komunikacji nie znajdują się bezpośrednio „w zapachu” lub gdy
nie wszyscy mogą go poczuć, a dodatkowo nie są w stanie precyzyjnie określić
jego pochodzenia. Konieczne staje się wówczas podjęcie dość skomplikowanego,
a jednocześnie niezwykle kreatywnego wyzwania przez partnerów komunikacji –
z jednej strony: znalezienia i dobrania słów, którymi można opisać subiektywne
wrażenia węchowe w taki sposób, by odbiorca był w stanie wyobrazić sobie
opisywane zjawisko, z drugiej strony: wyobrażenia sobie zapachu na podstawie
przedstawionych przez inną osobę określeń, które w żadnej mierze nie odnoszą się
do oczywistych cech, takich jak kształt, kolor czy wymiar. Lingwiści kognitywni
widzą w człowieku jako twórcy, a równocześnie użytkowniku języka:
nie tylko genialny mechanizm do produkowania słów i zdań, ale i kwintesencję
jego człowieczeństwa: niepowtarzalność osobowości, nieprzewidywalność reakcji,
oryginalność spojrzenia na świat, słowem wszystko to, co w połączeniu z uwarunkowaniami kulturowymi i społecznymi decyduje o sposobie, w jaki człowiek używa
swojego języka – genialnego narzędzia, którego jest zarówno twórcą, jak i niewolnikiem (Tabakowska 1995: 5).

Dlaczego tak trudno opisać zapach?
Problemy z opisywaniem zapachów wiążą się z trudnościami kognitywnymi,
językowymi oraz interpretacyjnymi. Z samą identyfikacją zapachów człowiek
w zasadzie nie ma kłopotu, często jednak nie jest w stanie wyrazić słowem
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swoich wrażeń węchowych. Problem nie polega na nierozpoznaniu zapachu,
lecz na niemożności odnalezienia o nim informacji werbalnej, ponieważ –
mimo nieustannej pracy narządu powonienia – procesy umysłowe nie są w stanie natychmiast wytworzyć sądów, spostrzeżeń, a nawet pojęć, zaś tych, które
zostaną już wytworzone usymbolizować w postaci znaku językowego (Bugajski
2004: 22-23; Gilbert 2010: 200-201; Gregory, Coleman 2002: 124). Tę naturalną trudność tak postrzega pisarka Diane Ackerman:
Możliwe też, że zapachy poruszają nas tak głęboko po części dlatego, że nie umiemy
jednoznacznie ich nazwać. W świecie kipiącym od słów, którego dziwy same się
proszą o obróbkę słowną, nazwy zapachów często mamy „na końcu języka” – ale nie
bliżej. Może to właśnie przydaje im tajemniczości, magii, bezimiennej mocy, czegoś
uświęconego (Ackerman 1994: 21).

Według różnych szacunków i badań człowiek rozpoznaje od kilku do
nawet kilkudziesięciu tysięcy zapachów, jest w stanie wyczuwać i odróżniać
dowolne wonie bez względu na to, czy je wcześniej znał, czy nie oraz bez
względu na to, czy potrafi je nazwać. Dzieli je przede wszystkim według
wzorca doznań hedonistycznych na przyjemne oraz nieprzyjemne. Ta pozornie nieskomplikowana i elementarna kategoryzacja wcale nie jest jednak tak
prosta ani tak uniwersalna, za jaką mogłaby uchodzić. Nie każda kultura
dzieli bowiem doznania węchowe w taki sposób i nie w każdym języku znajduje się osobna nazwa dla tych dwóch kategorii2. Bez odpowiedzi pozostaje
pytanie, czy każdy zapach w przestrzeni musi być dla człowieka miły lub
niemiły i czy zdania „coś pachnie”, „coś ma swój zapach” nie potwierdzają
istnienia doświadczenia zapachu po prostu, bez wartościowania go i oceniania. Wydaje się, że kategorie związane z odbieraniem bodźców z otoczenia
powinny być podobne dla wszystkich ludzi na całym świecie, skoro jedynie
na poziomie percepcyjnym nasze doświadczenia są takie same. A jednak
różnice w postrzeganiu zapachów między ludźmi są ogromne i zależą od
bardzo wielu czynników, z których decydujące są te kulturowe i geograficzne.

2

Wiadomo, że we wszystkich kulturach są zapachy uznawane za przyjemne i te uznawane za nieprzyjemne, ale nie ma pewności, że poza tymi kategoriami nie pozostają takie,
które odbiera się jako neutralne lub takie, które zależnie od różnych czynników uznane
mogą być za miłe lub nie (wszak oczywiste jest, że nawet najprzyjemniejszy zapach
staje się nieznośny w zbyt dużym natężeniu).
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Wpływają one na zupełnie czasem odmienne w różnych kulturach i językach
klasyfikacje doświadczeń węchowych.
Klasyfikowanie zapachów jest procesem wyjątkowo trudnym, ponieważ
nie istnieją żadne obiektywne parametry i kryteria, którymi można by się
kierować. Większość propozycji klasyfikowania zapachów opiera się na kryterium podobieństwa źródła, czyli wspólnego pochodzenia. Kategorie tworzone
w taki sposób są bardzo obszerne, zazwyczaj próbują pomieścić wszystkie
znane zapachy tylko w kilku grupach. Żadna klasyfikacja nie jest zatem dość
satysfakcjonująca i wystarczająca, żadna też, co z kolei oczywiste ze względu
na różnice kulturowe, nie jest uniwersalna. Gdy przyjrzeć się określeniom,
jakie pojawiają się w różnych zachodnioeuropejskich klasyfikacjach zapachów
w ciągu ostatnich dwustu lat, można zauważyć pewne prawidłowości związane z kategoryzowaniem woni według rodzaju3. Przeważnie posługują się
one tym samym określeniem dla kategorii kwiatowej, wyodrębniają również
kategorię owocową, nazywaną też kwaśną lub eteryczną (eterową), wskazują
na istnienie kategorii związanej z zapachem zgnilizny, a wonie tej kategorii nazywają: cuchnącą, odrażającą lub zgniłą. Klasyfikacje wskazują na
istnienie zapachu przypalonego, koźlego (koziego) oraz ambrozyjskiego
(inaczej piżmowego), powtarza się określenie balsamiczny lub kamforowy.
Większość prób klasyfikacji zapachów łączy zatem niewielka liczba elementarnych kategorii (nieprzekraczająca dziesięciu), a dodatkowo pewna wspólna
idea w ich nazywaniu. Oznacza to, że ogromną liczbę różnorodnych woni
człowiek jest w stanie sprowadzić do zaledwie kilku, może kilkunastu klas
zapachowych. Nawet gdyby potrzebował ich nieco więcej – nie jest to wiele
wobec istnienia wciąż nieokreślonej dokładnie, a olbrzymiej liczby bilionów
zapachów4. Tymczasem nie przyjęły się żadne uniwersalne określenia dla
konkretnych zapachów – wciąż wielu z nich używa się dla zupełnie różnych
3

Odwołuję się przede wszystkim do pięciu spośród wielu teorii naukowych: Linneusza,
Zwaardemakera, Henniga, Crockera i Hendersona oraz Amoora (Gilbert 2010: 37-56;
Brud & Konopacka-Brud: 61-70; Hoffman: 80-84).

4

Mimo iż człowiek jest w stanie poczuć i odróżnić około dziesięciu tysięcy zapachów, badania dowiodły, że w wieloskładnikowych miksturach potrafi wyróżnić zaledwie cztery
zapachy. Jest to wynik niezależny od rodzaju mikstury: zestaw bardzo charakterystycznych aromatów, prostych, jednorodnych (mięta, migdał) oraz złożonych (ser, czekolada); zestaw podobnych aromatów, współgrających ze sobą (migdał i cynamon); zestaw
aromatów niepasujących do siebie (grzyby i mandarynki). Tak zwana granica Lainga
uzmysławia, że nos jest świetnym narzędziem, ale umysł ogranicza ludzkie zdolności
węchowe (Gilbert 2010: 45-47).
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aromatów. Wydaje się, że spontaniczne, nieusystematyzowane kategoryzowanie woni jest w codziennym życiu po prostu wystarczające.
Kolejnego problemu nastręcza nazywanie elementów danej kategorii.
W wielu kulturach zapachy nie mają swoich nazw, ponieważ nie wyróżnia się
konkretnych spośród innych w obrębie tej samej, określonej klasy. Nie oznacza to wcale, że nie są one wyczuwalne lub nie mają dla danej społeczności
żadnego znaczenia. Nie są jednak na tyle istotne, by otrzymać odrębne nazwy.
W języku polskim, a także innych językach europejskich, zasób słownictwa
podstawowego dotyczącego węchu i zapachów jest bardzo ubogi (Pisarkowa
1972: 330). Słabo ustrukturyzowane pole pojęciowe woni skutkuje brakiem
precyzji w nazywaniu wrażeń zapachowych (Badyda 2013: 114-115; 124-125;
148-149). Doznania te – inaczej niż kolory czy nawet smaki – oddawane są
najczęściej poprzez odniesienie do otaczających elementów świata, które zapach
wytwarzają, czyli poprzez użycie umownych referencji: zapach ziół, zapach róż,
zapach skoszonej trawy, zapach świeżego chleba, zapach nowej książki, zapach
mocnej kawy, itd.5
Trudności językowe związane z nazywaniem i opisywaniem doznań
węchowych będące skutkiem braku podstawowego słownictwa oraz ustalonych
granic między zapachami, ale także trudności wynikające z ogólnoludzkiego
problemu wyrażania doświadczeń zmysłowych jako takich (ponieważ każde
doświadczenie, nie tylko związane z węchem, uznać trzeba za indywidualne
i trudne do zwerbalizowania i przekazania innym), zmuszają twórców opisów
woni do szukania takich sposobów przekazu i takich zabiegów językowych,
które zachęcą odbiorcę do wyobrażenia sobie danego zapachu. Nadawcy
poddanych analizie komunikatów prezentujących perfumy opisują zapachy
w sposób otwarty na różne interpretacje, nie narzucając odbiorcy wrażeń
związanych z konkretnym zapachem, lecz pozwalając tworzyć własne. Dzieje

5

Doznania węchowe wyrażane są w polszczyźnie poprzez czasownik pachnieć w formie
osobowej z wskazującym źródło zapachu rzeczownikiem (jaśmin pachnie, trawa pachnie) lub z odpowiednim dopełnieniem narzędnikowym wskazującym źródło zapachu
(pachnie jaśminem, pachnie trawą) oraz poprzez rzeczownik zapach z przydawką w dopełniaczu wskazującą źródło zapachu (zapach jaśminu, zapach trawy) lub z przymiotnikiem utworzonym od nazwy źródła zapachu (zapach jaśminowy). Odpowiednia do
tworzenia nazw zapachów ostatnia konstrukcja nie zawsze może być użyta, bowiem nie
jest wystarczająco produktywna. Nie zawsze możliwe jest jej utworzenie – w oczywisty
i naturalny sposób przymiotniki od źródeł zapachu powstają tylko w niewielu przypadkach (dla porównania zapach: kwiatowy, korzenny, ziołowy, owocowy, ale: „chlebowy”?
„trawiasty”? „bzowy”? „ciastowy”?).
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się to przede wszystkim poprzez używanie metafor, synestezji, skojarzeń czy
porównań, które działając na emocje odbiorcy i pobudzając jego wyobraźnię,
odwołują się do pozytywnych wartości i przyjętych w kulturze odbiorcy przyjemnych konotacji. Bywają to najczęściej skonwencjonalizowane, standardowe
ujęcia, ale czasem uwidacznia się w nich bardziej kreatywne podejście nadawcy
komunikatu do przekazywania doznań zapachowych.

Kreatywność twórcy, czyli jak opisywać zapach
Producenci i sprzedawcy perfum pokazują, że nic nie równa się „zanurzeniu”
w zapachu – pozwalają na wąchanie perfum w drogeriach, a nawet zachęcają
do tego przed decyzją o ich zakupie. Podobnie twórcy reklam – do tekstów
promujących perfumy często dołączają ich próbki zapachowe (aktywowane
poprzez potarcie wyznaczonego na kartce miejsca lub nasączone odpowiednim
zapachem chusteczki w małych saszetkach)6. Te wysiłki włożone w dążenie
do bezpośredniego zaprezentowania zapachu potencjalnemu użytkownikowi
świadczyć mogą o założeniu twórców produktu, że werbalny przekaz o zapachu
nie przyniesie tak dobrego skutku, jak możliwość jego powąchania. Wydaje się
zatem uzasadnione, iż komunikaty pozbawione tej możliwości (na przykład
teksty na internetowych portalach), operujące wyłącznie słowem – nie mogąc
zapewnić odbiorcy tak istotnego, bezpośredniego kontaktu z wonią – próbują
„przemówić” do jego wyobraźni.
W przeważającej części badanych komunikatów internetowych opisujących zapachy perfum (ponad 60%), twórcy nie podejmują trudu ich nazwania

6

Liczba pochodzących z katalogów kosmetycznych prezentacji perfum z jakimkolwiek (nawet kilkuwyrazowym) opisem zapachu tylko nieznacznie przewyższa prezentacje graficzne pozbawione opisu. Ponadto prezentacje opatrzone
opisem zazwyczaj (w 70% prezentacji perfum kobiecych i w 60% prezentacji
perfum męskich) zawierają próbki zapachowe (wyznaczone i wskazane miejsce na kartce katalogu, które po potarciu ma uwolnić zapach perfum), co sprawia, że opisy mogą być mało wiarygodne lub nierzetelne, ponieważ nie muszą
oddawać zapachu (skoro można go poczuć), a jedynie zachęcić/skusić do doświadczenia/spróbowania go. Opisy w takich katalogach (badanie przeprowadzone na przykładzie prezentacji pochodzących z katalogów firmy Avon) mają
zatem przede wszystkim charakter marketingowy, nie skupiają się na opisywaniu zapachu jako takiego.
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czy precyzyjnego określenia, prezentując je bez powiązywania ze źródłem.
Najczęstszym sposobem wyrażania doznań zapachowych jest wówczas łączenie rzeczownika nazywającego zapach („zapach”, „aromat”, „woń”, „nuta”,
„akord”, „kompozycja”) z zupełnie dowolnym przymiotnikiem, na przykład
wartościującym, nieodnoszącym się do źródła zapachu. Używanie takich
dowolnych, nieodsyłających do konkretnego zapachu epitetów („piękny”,
„idealny”, „zmysłowy”) umożliwia odbiorcy odniesienie do własnych doświadczeń czy skojarzeń, a tym samym pozwala wyobrazić sobie taki zapach, który
do tej interpretacji pasuje7. Powszechną tendencją odnotowaną w całym
badanym materiale jest stosowanie typowo wartościującego, uniwersalnego
określenia: „wyjątkowy”. W zasadzie każdy zapach może być wyjątkowy.
Niewiele mówi to o samym zapachu perfum, podkreśla jednak unikatowość,
znaczenie danych perfum w oczach nadawcy komunikatu, a przez to narzuca
takie wartościowanie również odbiorcy. Wyjątkowość zapachu bywa podkreślana powtarzającymi się często epitetami: „niezwykły” i „niepowtarzalny” oraz
przymiotnikami mniej powszechnymi, ale pojawiającymi się w opisach: „niebanalny” i „atrakcyjny”. Podobnie działają inne przymiotniki wartościujące, na
przykład bardzo popularne: „elegancki”, „luksusowy”, „wyrafinowany” i nieco
oryginalniejsze, pojawiające się sporadycznie: „wykwintny”, „wytworny” czy
„szlachetny” – wskazujące na prestiż danych perfum. Czasami twórcy tekstów
prezentujących zapach sięgają po dość proste i uniwersalne przymiotniki, jak:
„ciekawy”, „interesujący”, „zaskakujący”, „nadzwyczajny”, „niesamowity”,
choć zdarzają się też inne, mniej typowe dla zapachu określenia, jak „intrygujący”, „udany”, „imponujący” czy przymiotniki o zabarwieniu erotycznym,
przede wszystkim przymiotnik „zmysłowy” oraz nieco rzadziej pojawiające się:
„uwodzicielski”, „kuszący”, „seksowny”.
Ograniczone pole pojęciowe zapachu wymusza mówienie o doznaniach
węchowych z wykorzystaniem wyrazów z innych pól, zatem inwentarz leksykalny możliwy do stosowania w opisie woni wydaje się nieograniczony,
a dodatkowo ciągle jest wzbogacany przez twórców tekstów perswazyjnych,
zabiegających o coraz większą atrakcyjność przekazu. Pozostawiony wyobraźni

7

Nadawcy komunikatów promujących perfumy najczęściej tworzą dość proste w odbiorze teksty, w których zaprezentowany zapach pozostaje bez związku z konkretnymi
perfumami – tekst mógłby równie dobrze dotyczyć całkiem innych perfum lub opisywać zapach innego produktu (żelu pod prysznic, proszku do prania, płynu do naczyń
czy papeterii).
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odbiorcy obraz zapachu „uwodzicielskiego”, „zmysłowego” czy „eleganckiego”
ma większą moc perswazyjną niż proste i bardzo ogólne zakwalifikowanie
zapachu do jednej z kilku kategorii (na przykład kwiatowej czy korzennej) lub
precyzyjne określenie pochodzenia tego zapachu (na przykład „zapach cynamonu”). Otwiera to możliwość tworzenia zupełnie doraźnych określeń luźno
powiązanych ze źródłem zapachu lub zupełnie od niego odległych i pozwala
na dowolne niemal kreowanie opisów woni, które są wynikiem indywidualnej
bądź sytuacyjnej potrzeby użytkowników języka. Bardzo interesujące w kontekście owej ograniczonej potrzebami użytkowymi swobody twórczej są pojawiające się w opisach zapachów metafory, synestezje i konotacje.
Kreowanie osobistych, subtelnych, intymnych opisów woni, które mogą
zostać tak rozbudowane i doprecyzowane, by odbiorca jak najdokładniej
mógł sobie wyobrazić prezentowany zapach, charakterystyczne jest dla dzieł
literackich, jednak – jak wynika z przeprowadzonych badań – w tekstach użytkowych raczej rzadkie. Odwoływanie się do własnego przeżycia zmysłowego
podczas opisywania zapachu wydaje się konieczne, trzeba jednak zauważyć,
że wspomnienia i skojarzenia nie tylko są subiektywne, ale bywają nieprzewidywalne. W literaturze pięknej – pozbawionej perswazyjnego charakteru,
a nacechowanej swobodą artystyczną – zapach może (i najczęściej jest) jednostkowym doświadczeniem przekazanym w sposób emocjonalny, zależny
od sytuacji twórcy, który podejmuje pewne ryzyko niezrozumienia ze strony
odbiorcy8. W komunikatach perswazyjnych potrzeba określeń uniwersalnych, przekonujących, łatwo trafiających do wyobraźni masowego odbiorcy.
Nadawca nie chce przedstawiać własnych odczuć związanych z konkretnym
zapachem, lecz próbuje wywołać u wielu różnych odbiorców takie skojarzenia
i takie emocje, które są właściwe tylko dla nich. W tego rodzaju komunikacji
nie chodzi o wyrażenie indywidualnych wrażeń węchowych, ale o przekazanie
ogólnego, uchwytnego dla wielu różnych odbiorców zachwytu nad zapachem,
przekonania o jego wyjątkowości. Dlatego badane teksty opierają się głównie

8

Przykładowo, idealny zapach według bohatera powieści Patricka Süskinda – wzorzec
pachnidła, do którego stworzenia dąży – to zapach młodej kobiety, przedstawiony bardzo konkretnie, ale i subiektywnie: „Jej pot pachniał tak świeżo jak morska bryza, przetłuszczone włosy tak słodko jak oliwa tłoczona z oliwek, jej płeć jak bukiet lilii wodnych
skóra jak kwiat moreli..., a połączenie wszystkich tych składników dawało w sumie pachnidło tak bogate, tak wyważone, tak urzekające […]. Setki tysięcy zapachów zdawały się
nic niewarte wobec tego jednego. Ten jeden zapach był wyższą zasadą, wedle której należało uporządkować wszystkie pozostałe. Był czystym pięknem” (Süskind 1996: 43).
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na pewnych schematach pozostawionych wyobraźni odbiorcy, a ich twórcy
skupiają się na ogólnych, często skonwencjonalizowanych określeniach.
Z powodu naturalnej tendencji do mówienia o jednych zmysłach za
pomocą wyrażeń odnoszących się do innych zmysłów, w opisach zapachów
nieuniknione są odwołania międzymodalne (między innymi metafory synestezyjne i synestezje). Odgrywają ogromną rolę w opisywaniu odczuwania zapachu, ponieważ są niezwykle pomocne dla próbujących wyobrazić sobie daną
woń. Teksty promujące perfumy, które mają za zadanie pobudzić wyobraźnię
czytających, są takimi odwołaniami nasycone (zawiera je ponad dwie trzecie
badanych tekstów). Jest to zarówno świadectwem pewnych szczególnych skłonności psychicznych do łączenia wrażeń sensualnych, jak i codzienną językową
koniecznością. Najliczniejszą grupę powiązań międzyzmysłowych w wypowiedziach poświęconych doznaniom olfaktorycznym stanowią te zbudowane
w oparciu o zmysł dotyku: zapach jest przede wszystkim „delikatny”, „ciepły”
i „lekki”, choć najczęściej używanym określeniem zapachu jest przymiotnik
pierwotnie związany z wrażeniami smakowymi: „słodki”, który pojawia się
zarówno jako określenie zapachu (synestezja), ale także jako cecha składników,
które tworzą dany zapach: „słodka brzoskwinia”; „słodka wanilia ze zmysłową
czekoladą”; „ponętna słodycz śliwki mirabelki”. Powiązania między zapachem
a dotykiem mogą wydawać się nieoczywiste, jednak są mocno utrwalone
w języku potocznym. Z rodzajem i siłą dotyku wiążą się powszechne sposoby
mówienia o zapachu (najczęściej nieprzyjemnym, czyli o smrodzie), wykorzystujące czasowniki „uderzać” i „walić”. W badanych komunikatach najczęściej
spotykanym określeniem zapachu związanym z dotykiem (odwołującym się do
siły dotyku, a związanym z intensywnością zapachu) jest delikatność, która
jako pożądana cecha perfum nawiązuje do czułości dotyku, a nawet pieszczot: zapach „pełen waniliowej delikatności”, „delikatnie otuli Twoje ciało”,
„delikatnym dotykiem pieści skórę”. Inne powiązania dotykowo-zapachowe
zaobserwowane w opisach woni dotyczą jakości dotyku: temperatury, wagi
(ciężaru) oraz faktury, sprężystości i konsystencji tworzywa/substancji. Zapach
„rozgrzewa” lub jest „ciepły”, ale może też być „rześki”, czyli dający ochłodę.
Chłód nie ma tu nieprzyjemnych konotacji, chodzi bowiem o niesione przez
perfumy uczucie odświeżenia. Zdarza się, że zapach bywa określany jako „miękki”,
„pudrowy”, „kremowy” lub porównany zostaje do jedwabiu i aksamitu, co ma
podkreślić jego gładkość. Często zestawiany jest także z nazwami produktów
spożywczych i wywoływanymi przez nie przyjemnymi skojarzeniami, bywa nie
tylko waniliowy, szampański, ale także „pyszny”, „apetyczny” czy „soczysty”.
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Opisy zapachów to przede wszystkim teksty metaforyczne – metafory
bowiem nadają zapachowi pewną strukturę, formę, pozwalają zarysować jego
obraz, stworzyć i wyrazić jakąś jego wizję. W prezentacjach perfum zapach
bywa konceptualizowany jako wytwór natury, coś podobnego do powietrza
i do wody – może być ciężki, gęsty, nieuchwytny, można się w nim zanurzyć,
„przywiewa wspomnienia”, jest „delikatnym powiewem”, ale też „upaja zmysły”
i jest „koktajlem świeżości”. Jednak teksty opisujące perfumy i przekonujące
potencjalnych użytkowników do ich nabycia traktują zapach przede wszystkim
jako coś niezwykłego – wytworny, wysublimowany produkt o szczególnych
cechach. Do jego zaprezentowania nie wystarczy prosta metaforyka związana
z naturą, dlatego twórcy deskrypcji odwołują się do bardziej wyszukanych
porównań i przenośni – najczęściej do związanego ze sztuką, artyzmem, kreacją pojęcia „dzieła”. Zapach będący takim szlachetnym wytworem ludzkiej
fantazji i ciężkiej pracy często jest więc ozdobą, specjalnym dodatkiem lub
nieodłącznym elementem stroju, który można „nałożyć”, „nosić”, „otulić
się” nim. Ale bywa także „magią” i „tajemnicą”, „eliksirem”, który „ma moc”.
Zdarza się, że kreatywność twórców opisów idzie znacznie dalej i skonwencjonalizowane metafory, choć najczęstsze w tego typu tekstach, bywają niewystarczające do stworzenia nieoczekiwanych, intrygujących prezentacji danego
zapachu. Wówczas pojawiają się metafory bardziej artystyczne, subiektywne,
zaskakujące, w których zapach to na przykład: „smakowanie do syta uczucia
wieczności”, „wielkie hausty marzycielskiego piękna Orientu” czy „niekończąca się opowieść o nocnym niebie”.
Głównym źródłem zapachów, a także podstawowym polem semantycznym, z którego korzysta się przy ich nazywaniu i opisywaniu, jest świat natury –
tu bowiem, w przyrodzie, powstają prawdziwe zapachy. W tym polu biorą też
początek bogate łańcuchy skojarzeń – od całkiem indywidualnych asocjacji
do kulturowo zakodowanych konotacji – związane z zapachem przyjemnym.
W prezentacjach perfum wyobrażenia zapachu krążą głównie wokół żywiołów
i świata roślin, ale przywołują także znacznie bardziej odległe skojarzenia. Do
roślin nawiązuje niemal każdy tekst poświęcony perfumom, przede wszystkim
ze względu na zawarte w nich składniki tworzące zapach – owocowe, kwiatowe, cytrusowe, co wiąże się z wymienianiem w tekście konkretnych źródeł
zapachu. Kluczowy dla wyznaczania konotacji zapachu przyjemnego wydaje
się kwiat – niemal zawsze składnik perfum – który z reguły konotuje cechy
semantyczne wartościujące dodatnio, jak „piękno”, „młodość”, „radość”,
doskonale więc sprawdza się w opisach perfum. Nawiązanie do „kwiatowego”
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charakteru zapachu jest równocześnie odesłaniem do towarzyszących mu przyjemnych skojarzeń z wiosną, słońcem czy miłością.
Zapach otwiera miejsce dla wielu konotacji przypisywanych kwiatom,
a te uruchamiają kolejne skojarzenia. Bardzo wyraźna i znajdująca szerokie
odzwierciedlenie w tradycji kulturowej jest zależność między kwiatem i pięknem a kobietą, dlatego konotacją przyjemnego zapachu staje się właśnie
„kobiecość”. Jej rozwinięciem jest konotacja „delikatność”, pojawiająca się
w opisach zapachów jako jedno z najczęstszych jego określeń oraz „łagodność”,
„subtelność”, a następnie „zmysłowość”, także niezwykle często występująca
w prezentacjach perfum. Mocny związek łączy również „kwiat” z pojęciami
młodości i radości, które stanowią utrwaloną w kulturze (skonwencjonalizowaną, choć słabo ujęzykowioną) konotację wiosny. Jedną z najczęstszych
konotacji zapachu jest odnosząca się do młodości i wiosny „świeżość”, w opisach perfum pojawia się niemal w połowie analizowanych tekstów, a w dużej
części z nich nawet wielokrotnie9. Skojarzenia zapachu z wiosną i młodością
wyzwalają konotację „wolności” i „odrodzenia”, wiążą się ze zmianą, energią,
ruchem, a następnie aktywnością i działaniem. Stąd pojawiające się w opisach
zapachów nawiązania do podróży, wakacji, swobody. Zapach przywodzi na
myśl gorące promienie słońca, morską bryzę, błękit nieba, „skłania do zabawy”
i „kojarzy się z egzotyką”, jest „zaproszeniem do letniego romansu”, „odzwierciedla śródziemnomorski styl”, „przywołuje esencję” włoskiego lata i potrafi
„uchwycić słoneczne dni”. Zapach, bardzo często „energetyzujący”, „dodaje
sił i energii” ludziom żyjącym aktywnie, wysportowanym, żywiołowym i pełnym radości. Sam także bywa określany „radością zamkniętą w efektownie
wykonanym flakonie” czy „chłodnym powiewem czystej wolności i radości
życia”. Co interesujące, w opisach perfum nietrudno znaleźć nawiązania do
przestrzeni miejskiej, która staje się niezbędnym tłem dla aktywnego, szczęśliwego i odnoszącego sukces człowieka.
Jednym z najczęstszych sposobów prezentowania zapachu w opisach perfum jest skupienie uwagi – zamiast na cechach samego zapachu – na cechach
człowieka będącego bohaterem takiego opisu, czyli użytkownikiem danych

9

„Świeżość” jest naturalnym i intuicyjnym niemal określeniem zapachu przyjemnego,
pojawia się w tekstach opisujących perfumy niezależnie od ich rodzaju (kwiatowe, owocowe, orientalne i inne), typu (męskie, kobiece, unisex) oraz składu, częściej też nazywa
zapach niż przymiotniki „przyjemny”, „ładny” i „piękny”, co dodatkowo wzmacnia tezę
o „świeżości” jako atrybucie zapachu przyjemnego.
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perfum. Nadawca wskazuje w tekście, dla kogo dany zapach jest przeznaczony,
przedstawiając charakter i upodobania zakładanego odbiorcy opisu, czyli
osoby, do której zapach ten pasuje i dla której będzie odpowiedni. Pojawiają
się więc zapachy „dla odważnych mężczyzn” czy zapachy „silnego mężczyzny”,
ale także zapachy „dla kobiet, które pragną czegoś ekskluzywnego i niezwykłego”, „dla kobiet, które żyją chwilą”, także „dla kobiet pełnych energii” czy
dla „wyrafinowanej uwodzicielki”. Niemal wszystkie opisy perfum podkreślają
wyjątkowość osoby, która zechce używać prezentowanego zapachu. Eksponowanie zalet adresata, mającego stać się – w zamyśle twórcy opisu i producenta
perfum – użytkownikiem danego zapachu, jest jednym ze sposobów wprowadzenia wartościowania do przekazu oraz zjednania sobie odbiorcy. Wiąże się
to nie tylko z trudnościami w opisywaniu i nazywaniu zapachu, ale również
z niezwykłym podobieństwem epitetów stosowanych do zaprezentowania
zapachu i nakreślenia sylwetki adresata komunikatu, takich jak na przykład:
wyjątkowy, delikatny, zmysłowy, uwodzicielski, elegancki, radosny, z klasą,
dojrzały. Trudno wyznaczyć w opisie wyraźną granicę między przymiotami
perfum a przymiotami ich użytkowników.
Nadawca komunikatu opisującego zapach uwzględnia odbiorcę przy
tworzeniu tekstu – wskazuje jego typowe cechy i tym samym dość dokładnie
wskazuje adresata, który staje się drugoplanowym (a czasem nawet głównym)
bohaterem tego opisu. Istotne w opisie nie jest wówczas to, jak pachną perfumy, ale dla kogo są przeznaczone (kim jest odbiorca, jak wygląda, jak się
zachowuje, o czym marzy, co chce osiągnąć itd.). Odbiorca już na początku
procesu komunikowania, bo podczas tworzenia konceptu komunikatu, jest
niejako w nim obecny. Nadawca musi jak najlepiej określić odbiorcę: jego
świat, sposób życia, zespół pojęć, przekonań i wartości, na podstawie których
dokonuje on interpretacji znaczeń, by stworzyć komunikat przemawiający do
niego „tym samym językiem” (Warchala 2003: 229; 244).
By odbiorca stał się partnerem uczestniczącym w komunikacyjnym procesie odbioru
i rozumienia tekstu, nadawca musi wcześniej – na podstawie różnorakich przesłanek tekstowych i pozatekstowych – owego odbiorcę tekstu zaprojektować, a nawet
wykreować. Wprawdzie odbiorca nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania
na konstrukcję świata przedstawionego (prowadzoną narrację czy też dialogi bohaterów), jest jednakże postacią niezwykle istotną, ponieważ to z myślą o nim powstaje
większość utworów, jeśli nie wszystkie (Ostaszewska 2007: 12).
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A zatem – im lepiej odbiorca tekstu zostanie rozpoznany, tym większe
będzie prawdopodobieństwo rekonstrukcji sensów i konceptualizacji elementów świata, takich jak zapach, zgodne z założeniami nadawcy (Warchala 1995).

Aktywność odbiorcy, czyli jak wyobrazić sobie zapach
Rola odbiorcy – nie tylko w momencie poznawania i interpretowania tekstu,
ale także w momencie jego powstawania – jest warta podkreślenia. W zasadzie
każdy tekst powstaje z myślą o nim i bez niego nie miałby sensu, a każdy
akt komunikowania jest oparty na interakcyjności, jako świadomy i celowy
proces dążący do pewnego porozumienia. Znaczenie ustalane jest w drodze
swoistych negocjacji między partnerami komunikacji i – jak zauważają twórcy
interakcyjnej koncepcji znaczenia:
nie jest czymś stałym, jest procesem redukcji sensu danego wyrażenia poprzez jego
kontekstualną aktualizację, tzn. uzgodnioną symetrię wiedzy o stanach rzeczy;
uzgodnioną lub lepiej wynegocjowaną. Znaczenie jest stałym poszukiwaniem aktualizowanego sensu (Skudrzykowa & Warchala 2001: 103).

Znaczenie w takim ujęciu to symetria sensów, a ustalanie wspólnych
sensów to postawa będąca zasadą budowy wszystkich tekstów, nie tylko dialogowych (zakładających oczywistą niesymetryczność wiedzy, doświadczeń, kontekstów i dążących do jej wyrównania). Postawa taka zakłada stałe nastawienie
nadawcy i odbiorcy na współtworzenie tekstu jako spójnej całości – ich ciągłą
gotowość do negocjowania sensów i wyrównywania asymetrii, co w komunikacji pisanej stawia znacznie większe wyzwania zarówno nadawcy, jak i odbiorcy:
Odbiorca, który zawsze, w każdym typie komunikacji jest współtwórcą sensów,
w komunikacji pisanej jest oddalony w przestrzeni i czasie. Przewidywanie jego
dyspozycji odbiorczych stać się powinno w aktywności nadawcy szczególnie ważne,
by stworzyć czytelnikowi możliwość pełnienia owej roli współtwórcy tekstu. Pismo
niweczy przecież wspólnotę czasową, przestrzenną i osobową komunikujących się.
Oderwanie wytworu (zapisu) od sytuacji powstawania sprawia, że staje się on wieloznaczny, możliwy do nieprzewidywalnych (w tym także niezgodnych z intencją
nadawcy) odczytań (Skudrzyk 2001: 336).
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Nadawca komunikatu powinien więc mieć na uwadze, że podejmowanie trudu
tworzenia nie może być jednostronne i należeć wyłącznie do niego, powinien
zadbać o umożliwienie odbiorcy współuczestniczenia w procesie powstawania
komunikatu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do tekstów opisujących
zjawiska nieznane, nienamacalne, trudne do wyobrażenia – takie, jak na przykład zapach.
To, co oczywiste w rozmowie – bezpośredni udział w niej interlokutorów,
współpraca i czynna postawa odbiorcy – inaczej realizowane jest (a czasem wcale)
w komunikacji pisanej, tym bardziej w komunikowaniu masowym. Zważywszy
zaś, że teksty opisujące zapach są komunikatami perswazyjnymi, dodatkowo
w znacznej mierze metaforycznymi – szczególnie wymagają kooperacji nadawcy
i odbiorcy. Konieczny jest przede wszystkim aktywny wkład odbiorcy, polegający
na podjęciu wysiłku interpretacji, właściwym odczytaniu intencji nadawcy i zajęciu wobec nich własnego stanowiska, uzupełnianiu przekazu o odpowiednie
referencje, na wspomnianym wcześniej dopełnianiu sensów. To skomplikowane
procesy, angażujące uwagę i intelekt, stanowiące zarazem najistotniejszą część
oraz cel komunikacji. Nigdy nie ma jednak pewności, że rozłożona w czasie
i przestrzeni doprowadzi do prawidłowego zrozumienia nadawcy przez odbiorcę,
a tym bardziej do ich porozumienia. Niezbędnym warunkiem skutecznej
komunikacji zawsze jest bliskość jej uczestników, rozumiana jako podobieństwo
doświadczeń społecznych i kulturowych (między innymi posługiwanie się tymi
samymi pojęciami i podobne ich wartościowanie). W komunikatach prezentujących zapach dopiero szeroko pojęty kontekst, przede wszystkim pozajęzykowy,
stanowi katalizator, pozwalający uaktywnić się ukrytym elementom znaczenia.
Określenia dotyczące zapachu nie są zestandaryzowane, więc przy ich
doborze i interpretacji znaczącą rolę odgrywa zarówno czynnik okazjonalny,
związany z konkretną sytuacją komunikowania, jak i subiektywny, związany
z indywidualnymi odczuciami, skojarzeniami i przeżyciami. Dla opisów woni
niezwykle istotne są istniejące w pamięci uczestników komunikacji wszystkie
wcześniejsze doświadczenia związane z zapachem (wnioski, oceny czy sensy wynikające z innych przekazów oraz wywoływane przez te same zapachy odmienne,
niepowtarzalne reakcje psychofizyczne), które, mocniej niż kontekst językowy,
ukierunkowują interpretację semantyczną10. Właśnie indywidualne, osobiste
10

Pamięć węchowa wiąże się nie tylko z przechowywaniem w niej wspomnień samych
wrażeń węchowych, ale całych doświadczeń związanych z zapachami, przeżyć i emocji,
które doznaniu towarzyszyły. Dzieje się tak dlatego, że opuszka węchowa – miejsce,
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odniesienia do tych samych aspektów olfaktorycznej rzeczywistości pozwalają
aktywnym odbiorcom (podejmującym wyzwanie współtworzenia) wypełnić
taki sam komunikat różnymi, osobistymi wyobrażeniami. Zupełnie odmienne
może więc być rozumienie nawet prostych określeń, takich jak: piękny zapach,
wiosenny zapach, zapach raju, zapach poranka, zapach eleganckiej kobiety,
a nawet zapach róży czy zapach mięty. Badania przeprowadzone przez Mariana
Bugajskiego (2004: 50-51) pokazały, że „zapach mięty” ma wiele potocznych
definicji i niekoniecznie odnoszą się one do rośliny będącej źródłem tego zapachu – według badanych „zapach mięty” to „zapach kojarzący się z pastą do
zębów”, „zapach typowy dla płynu do naczyń”, zapach gumy do żucia, herbaty
lub cukierka. Według autora badania, tych kilka asocjacji pokazuje, że „zapach
mięty w takim wyraźnie wyprofilowanym znaczeniu staje się już tylko aktem psychicznym, rzeczywistość – roślina z rodziny wargowych dostarczająca substancji
zapachowej w postaci olejku miętowego, jest mało ważna” (Bugajski 2004: 51).
Twórcy opisów zapachów próbują nieco ukierunkować skojarzenia odbiorców, tak by pomóc im w wyobrażeniu sobie konkretnej woni i jak najbardziej
zbliżyć ich asocjacje i emocje do oczekiwanych. W tekstach prezentujących perfumy zazwyczaj pojawiają się dokładne informacje o ich składzie, czyli wymienione zostają produkty, które stanowią główne źródło kompozycji, przykładowo:
„odświeżające górne nuty mandarynki i bergamotki”; „słodka nuta wanilii, piżma
i ambry”; „rześkie aromaty – liście gruszy, kruszony lód, mięta i bazylia – dopełnione zmysłowym cedrem i żywicą”. Jednak wymienienie, a nawet opisanie podstawowych składników perfum nie zawsze ułatwia odbiorcy wyobrażenie sobie
zapachu, ponieważ nie wszystkie nazwy (wetyweria, kastoreum, ylang ylang,
paczula itp.) mogą zostać łatwo zidentyfikowane11. Niektóre znaki językowe nie
odsyłają do rzeczywistości poprzez pojęcia, jeśli odbiorca (najczęściej z powodów uwarunkowanych miejscem lub trybem życia) tych pojęć nie wykształcił.
Konieczne jest – a nie zawsze przecież możliwe – bezpośrednie poznanie, by

które odbiera sygnały zapachowe – jest częścią układu limbicznego, odpowiedzialnego
właśnie za emocje, pamięć i powstawanie wspomnień. Połączenie między wrażeniem
węchowym a emocjami, które mu towarzyszą, jest tak silne, że nawet po upływie wielu
lat nie znika z pamięci. Mózg przywołuje te same emocje za każdym razem, gdy dotrze
do nosa dany zapach.
11

Tym bardziej, że większość perfum to kompozycje złożone z wielu różnych, połączonych
w specyficzny tylko dla siebie sposób zapachów i nawet znając wszystkie poszczególne
zapachy, składające się na daną kompozycję, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie
powstałej mieszanki.
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pojęcie wytworzyć i móc zapach skojarzyć z nazwą. Informacja o danym zapachu
czy jego nazwie nie jest przekładalna na wyobrażenie zapachowe, ponieważ, jak
zauważa Marian Bugajski, w tym wypadku niemożliwa jest droga odwrotna – od
nazwy do pojęcia (Bugajski 2004: 41).
Człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie woni, której nie poznał, co
oczywiste. Zasadne staje się jednak pytanie, czy wyobrażenie sobie zapachu
w ogóle jest możliwe i czy na podstawie opisu lub nazwy zapachu można przywołać wspomnienie tak, jak za pomocą chemicznego bodźca. Przedstawione
wcześniej spostrzeżenia związane ze wspomnieniami zapachowymi odnoszą się
do pamięci węchowej i samego zmysłu węchu, nie do wyobraźni. Trudno zatem
jednoznacznie stwierdzić, co w sytuacji, w której nie można poczuć zapachu,
a jedynie próbować go sobie przypomnieć. Wydaje się, że przywołanie zapachu
nie jest możliwe, a w pamięci odbiorcy mogą co najwyżej zostać odtworzone
stany emocjonalne, które towarzyszą mu zazwyczaj w reakcji na ów zapach lub
obrazy obiektów będących jego źródłem. Według Marii Gołaszewskiej zmysł
węchu cechuje się niemożnością odtworzenia doznań zapachowych w wyobraźni
i przypomnienia ich sobie w dowolnym momencie – nie można „na zawołanie”
wyobrazić sobie danego zapachu, podobnie jak nie sposób poczuć smaku bez
jedzenia i picia (Gołaszewska 1997: 118). Podobne wnioski wysnuć można ze
spostrzeżeń Bugajskiego o niemożności przełożenia informacji dotyczącej woni
na wyobrażenie zapachowe.
Innego zdania są naukowcy z Uniwersytetu Temple (USA), pracujący pod kierunkiem profesor Maureen Morrin – jak dowodzą w swoich badaniach, to właśnie
wyobrażanie sobie zapachu jedzenia (tak zwany smellizing) wzmaga pragnienie jego
spożycia12. Co jednak ważne – efekt ten występuje tylko wówczas, gdy procesowi
wyobrażania sobie produktu spożywczego towarzyszy jego wizerunek (czyli chęć
skonsumowania ciastka rośnie, kiedy wyobrażamy sobie jego zapach, pod warunkiem, że widzimy wówczas odpowiednie zdjęcie tego ciastka). Naukowcy zakładają, że w wyobraźni można odtworzyć zapach jedzenia (który decyduje o dalszym
zachowaniu konsumenta), ale podkreślają, że konieczny do wyobrażenia sobie tego
zapachu jest wizerunek produktu spożywczego. Tym samym wskazują dość jasno,
że do uruchomienia wspomnień zapachowych niezbędna jest informacja wizualna

12

Osoby wyobrażające sobie zapach jakiegoś artykułu (ciastek czy tortu czekoladowego),
jak pokazały wyniki eksperymentów badaczy z Temple, wydzielają więcej śliny, mają
większą ochotę na nabycie i spożycie tego artykułu, a także spożywają go w większych
ilościach (Naukawpolsce.pap.pl 2014)
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o produkcie, nie zaś werbalna o zapachu. Powstaje zatem pytanie, czy sam opis
zapachu lub hasło proponujące wyobrażanie sobie zapachu ma jakąkolwiek moc
sprawczą. Wydaje się, że przytoczone spostrzeżenia dotyczą wyłącznie wyobrażenia
zapachu jedzenia i wiążą się z bardzo mocnym międzysensorycznym powiązaniem
węchu i smaku. Trudno bowiem zgodzić się z hipotezą, że komunikat werbalny
opisujący bardziej złożony zapach nie może wywołać u odbiorcy podobnych skojarzeń czy wyobrażeń, jak wizualizacja źródła tego zapachu.
Zdarza się, choć ma to miejsce bardzo rzadko, że twórcy opisów zapachów,
mając do dyspozycji jedynie siłę słów, zwracają się do odbiorcy bezpośrednio:
„wyobraź sobie zapach”. W prezentacjach produktów spożywczych (jak herbata)
lub takich, których aromat wiąże się z jedzeniem (jak świece zapachowe), jest
to prosty zabieg, mający na celu zastąpienie wizerunku produktu i wywołanie
w wyobraźni odbiorcy wizualizacji tego produktu: „Wyobraź sobie zapach
świeżo upieczonej, babcinej szarlotki z pianką, do tego duże kawałki lasek cynamonu i prawdziwy popcorn” (Teastore.pl); „Wyobraź sobie zapach Świąt Bożego
Narodzenia. […] niezapomniany, piernikowy zapach. Zauważ jednak, że jest
to piernik z charakterem, a w nim anyż, cynamon, goździki i szczypta radości”
(Targirzeczyladnych.pl). Ten bezpośredni zwrot pojawia się sporadycznie także
w prezentacjach perfum i dotyczyć może produktów spożywczych czy potraw:
„wyobraź sobie zapach cytryny i limonki”; „wyobraź sobie delikatny, korzenny
zapach”; „wyobraź sobie perfumy o kuszącym zapachu włoskiego deseru i palonego cukru” lub zupełnie innych, znacznie bardziej skomplikowanych odwołań:
„wyobraź sobie zapach, który ma w sobie mrok i głębię drzewa agarowego, ale
emanuje bogatszym i bardziej zmysłowym blaskiem” (Galilu.pl), „wyobraź sobie
świeżość morskiej bryzy o poranku […]. Poczuj zapach rosnących nieopodal
drzew oraz rozkwitających kwiatów” (Superpharm.pl). Zastosowanie explicite
polecenia dotyczącego wyobrażania sobie zapachu zdaje się nie mieć w opisach
woni większej siły perswazyjnej niż ten sam przekaz ukryty w komunikacie
implicite. Wszak każdy opis zapachu zmusza aktywnego odbiorcę do podjęcia
prób wyobrażenia go sobie, bez względu na zawarty w powierzchniowej warstwie
tekstu zwrot. Tym samym każdy opis zapachu niejako zawiera formułę „wyobraź
sobie zapach”. Pamiętać trzeba, że opisy woni zawarte w prezentacjach perfum
są komunikatami perswazyjnymi oraz metaforycznymi i mają pozwolić odbiorcy
na wyobrażenie sobie tego, co właśnie jemu sprawia zapachową przyjemność.
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Podsumowanie
Wskazane w rozdziale ograniczenia językowe, kognitywne i interpretacyjne
znacznie utrudniają opisywanie zapachów. Zaprezentowane sposoby przedstawiania doznań węchowych w polszczyźnie nie pozwalają odbiorcy komunikatu
„poczuć” danego zapachu, często do niego nie przybliżają, a bywa, że nawet nie
odsyłają do jego źródła. Niewiele mówią więc o samym charakterze zapachu.
Stąd konieczność poszukiwania i wykorzystywania innych, atrakcyjniejszych
i skuteczniejszych metod jego obrazowania. Opisy kompozycji zapachowych
często stają się niemal wyłącznie przejawem indywidualnej fantazji ich twórców.
Można przypuszczać, że twórcy tekstów prezentujących zapachy, ukrywając
w nich polecenie „wyobraź sobie zapach”, świadomie odwołują się do wyobrażeń i wspomnień odbiorcy, a tym samym skłaniają go do podjęcia pewnego
wysiłku skojarzenia zapachu z odpowiadającym mu doświadczeniem zapisanym w pamięci węchowej każdego człowieka. Odbiorca sam zatem decyduje,
czym dla niego jest „zapach wiosny”, „zapach mięty” czy „zapach luksusu”,
samodzielnie i dowolnie przywołując odpowiednie desygnaty, a nadawca ma
za zadanie tak skonstruować komunikat, by były to pojęcia, które kojarzą się
jak najlepiej. W związku z tym odbiorca staje się równocześnie jego współtwórcą – nie tylko standardowo uczestniczy dekodując komunikat, ale także,
interpretując go i wypełniając własnymi wyobrażeniami, w bardzo istotny
sposób wpływa na jego ostateczny kształt.

„Wyobraź sobie zapach…”. Kreatywność nadawcy i aktywność odbiorcy
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Między twórczością a wyobraźnią. Melancholia jako
siła sprawcza w malarstwie Łukasza Stokłosy
LAURA POMIANOWSKA
Uniwersytet Warszawski

Sztuka i melancholia
Tematem rozdziału jest melancholia jako siła sprawcza w malarstwie Łukasza Stokłosy. Jej ujęcie realizuje się w zidentyfikowaniu funkcji tego stanu
poprzedzającego akt twórczy. Znajduje rozproszenie między innymi w sztuce.
Twórczość i wyobraźnia jawią się w takim ujęciu jako środki ekspresji, która
staje się możliwa dzięki temu żywiołowi przygnębienia. Doświadczenie
melancholiczne poprzedza akt tworzenia. Malarstwo Łukasza Stokłosy stanowi jednoczesne wizualizacje melancholii w języku obrazów i próby jej
przekroczenia.
Stokłosa jest polskim artystą tworzącym współcześnie. To autor prac prezentowanych na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych
i zagranicznych. Ukończył w 2010 roku wydział malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. W 2015 roku prace artysty były
prezentowane na wystawie Artyści z Krakowa, generacja 80-90 w Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie. Obrazy Stokłosy znalazły się w 2014 roku
w albumie autorstwa Kurta Beersa 100 Painters of Tomorrow. Publikacja prezentuje wybór dzieł malarek i malarzy uznanych za najbardziej obiecujących
twórców współczesnych. Artystę reprezentuje Galeria Zderzak z Krakowa
i Krupa Gallery z Wrocławia.

636

Laura Pomianowska

Czarne słońce
Czarne słońce jest figurą melancholii, która obraca się w objęciach Saturna.
Pod znakiem tej planety pozostawało i nadal pozostaje wielu artystów – jednym z nich jest właśnie Łukasz Stokłosa. Półmrok, niepokój, ciemne tonacje, nastrojowość przesycona mgłą roztartej farby olejnej naprowadzają na
związki malarstwa Stokłosy z maladyczną siłą sprawczą aktu twórczego, realizującego się w tym przypadku w malarstwie. W ten sposób staje się możliwa
ekspresja wyobraźni.
Refleksje nad temperamentem melancholicznym są istotnym obszarem naszej kultury. Na przestrzeni lat, od Arystotelesa do Julii Kristevy,
sformułowano wiele koncepcji czarnej żółci i jej wpływu na chorującego.
Słowo „melancholia” bierze swój początek w greckiej nazwie czarnej żółci:
„μελαγχολία”. Stanowi smutku i przygnębienia poświęcili swoje rozważania
liczni medycy, filozofowie, literaci. Archetypicznym, literackim wyobrażeniem takiej postaci jest Bellerofont. Jego historię, którą nakreślił Homer
w VI pieśni Iliady, przytacza Jean Starobinski w Atramencie melancholii
(2017) jako początek ujawnienia się osobliwej dolegliwości, zdiagnozowanej
pierwotnie jako efekt gniewu boskiego. W postaci Bellerofonta objawia się
nieuzasadniona apatia, skierowana wobec świata zewnętrznego i ku samemu
sobie. Trawi go zobojętnienie, skutkujące odrzuceniem życia i związanych
z nim przyjemności. Postać taką cechuje zanik afektów – ucieczka i wycofanie, z dala od obcej mu społeczności. Warunki pozwalające zdiagnozować
omawiany stan zdefiniował Hipokrates. Pisze on w Pismach hipokratejskich:
„Kiedy lęk lub przygnębienie utrzymuje się przez długi czas, to oznacza
chorobę czarnej żółci” (Hippokrates 2013). Czarna żółć miała być wedle
przekonań antycznych, a także tych późniejszych, jednym z płynów ustrojowych. Brak równowagi w płynach i dominacja substancji czarnej żółci miała
powodować powolną zapaść całego organizmu w stadium melancholii. O tej
chorobie pisał między innymi również Soranus z Efezu (Starobinsky 2017:
29), zalecając różnorodne sposoby leczenia, w tym okłady, ponieważ traktował melancholię jako poważną dolegliwość. Areteusz z Kapadocji (Starobinsky 2017: 30) nie wierzył w możliwość całkowitego wyleczenia przypadłości.
Jako jeden z wielu radził łagodzić jej objawy za pomocą leczenia ciemiernikiem, rośliną z rodziny jaskrowatych. W dawnej medycynie wykorzystywano
jego właściwości przeczyszczające i wierzono, że ciemiernik pomaga pozbyć
się z organizmu nadmiaru czarnej żółci.
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Urodzony w Pergamonie Galen, rzymski lekarz greckiego pochodzenia,
wprowadził definicję melancholii używaną do XVIII wieku (Starobinsky 2017:
33). Galen, obok Hipokratesa, uchodzi za twórcę teorii humoralnej, wyróżniającej cztery podstawowe temperamenty: choleryczny, sangwiniczny, flegmatyczny
i melancholiczny. Szukano różnych metod leczenia dolegliwości melancholików.
Starobinski pisze, że „Franceso Gerosa w swej Magii (wydanej w 1608 roku
w Bergamo) proponuje lek na melancholię, który zawiera aż dziewięćdziesiąt
pięć składników!” (Starobinsky 2017: 51). Z kolei Robert Burton, humanista
angielski, w publikacji The Anatomy of Melancholy odwoływał się do zbawiennego
wpływu sztuk na temperamenty melancholiczne i proponował leczenie muzyką.

Atrament melancholii
Wspomniany już Jean Starobinski stworzył monumentalną monografię zatytułowaną Atrament melancholii (2017). W tytule książki jest zawarta myśl
istotna na gruncie sztuk wizualnych. Tytułowa substancja symbolizuje czerń,
kolor cieczy, którą starożytni Grecy uznawali za źródło duchowego smutku.
Ale jest również symbolem ekspresji – znakiem, dzięki któremu stawianie czy
też tworzenie znaków staje się możliwe. Atramentem melancholii jest również
„czerń” malarstwa Łukasza Stokłosy. To esencja, istota, definiująca melancholię jako zjawisko. Prawdopodobnie „atrament melancholii” możemy również,
poza znaczeniem metaforycznym, postrzegać jako alfabet saturnicznego języka
wrażliwości. Alfabet wizualny, ponieważ artystom jest dany język obrazów.
Przedmiotem refleksji Julii Kristevy w książce Czarne słońce. Depresja i melancholia (2003) jest między innymi problem relacji między językiem a doświadczeniem podmiotu. Zajmuje się ona związkiem języka i władającej nim osoby
oraz rolą, jaką odgrywa język w przypadku melancholika dotkniętego językową
niemocą. Kristeva dąży do spojrzenia na język poza jego tradycyjną teorią, w której
słowo jest po prostu reprezentacją myśli. Do obszaru refleksji nad językiem autorka
włącza również ciało i zauważa, że tak, jak w tradycyjnym ujęciu języka tworzy on
zewnętrzny obraz świata, podobnie wytwarza obraz zewnętrznego ciała. Podmiot
takich językowych reprezentacji jest wyizolowany podwójnie – ze świata i z ciała.
Ciało i język są jednakowo zanurzone w świecie myśli i afektów, a pomijanie werbalnej ekspresji życia emocjonalnego prowadzi do wynaturzeń i wypaczeń psychiki.
Zapaść języka może być reakcją na to, co niewypowiedziane i co rodzi melancholię.
Jednak drogi wyjścia z impasu również należy szukać w języku.
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Milcząca nienawiść do świata: oto deﬁnicja melancholii, na którą istnieją tylko
dwie odpowiedzi: miłość i język. Jest to jednak, jak widzieliśmy, jedna i ta sama
odpowiedź: podmiot melancholijny niszczy wszelkie mediacje, w związku z czym
jedynym dla niego lekarstwem może być dyskurs miłości, którego odwrotną stroną
jest twórczość (Kristeva 2007: 26).

Sztuka w ujęciu Julii Kristevy jawi się jako rodzaj wspólnoty wyobrażonej,
gdzie staje się możliwe odzyskanie wiary w sprawczą moc języka i w odnalezienie w nim swojej podmiotowości. Kristeva w Czarnym Słońcu... zadaje pytanie:
[…] dzieło sztuki, zapewniające odrodzenie swego autora i swego odbiorcy, jest tym,
co zdoła połączyć w sztucznym języku (nowy styl, nowa kompozycja, zaskakująca
wyobraźnia) nienazwane poruszenia wszechmocnego „ja”, które tradycyjna terminologia socjologiczna i językoznawcza pozostawia zawsze jakby w żałobie czy osieroceniu. Czy fikcja tego typu nie jest, jeśli nie lekiem antydepresyjnym, to przynajmniej
przetrwaniem, zmartwychwstaniem…? (Kristeva 2007: 56).

Być może można stwierdzić, że dyskurs zrekonstruowania poczucia podmiotowości w akcie twórczym bądź w jego produkcie jakim jest dzieło sztuki jednak nie jest fikcją. Sztuka wydaje się być właśnie najskuteczniejszym lekarstwem,
ujawniającym twórczemu podmiotowi jego nieuświadomione ścieżki i tropy
tożsamości. Interesującym problemem jest próba spojrzenia na obrazy Łukasza
Stokłosy jako na wizualizacje melancholii w języku obrazów, który jednocześnie
przekracza doświadczenie melancholiczne, ponieważ wychodzi poza granice
milczenia. Obraz jest lustrem mówiącego nieświadomego ciała i świadomego
języka, który nie został głośno wypowiedziany. Dzieło sztuki to pole zapisu afektów. W świecie jaki tworzy Stokłosa ujawnia się pierwiastek saturniczny i świat
ciemnego fantazmatu, który również ma swój określony język. Tematyka figuratywnego malarstwa artysty koncentruje się wokół pustego wnętrza, pejzażu,
dużą rolę odgrywa również detal – często jest wyeksponowany i pełni funkcję
symbolu. Wyestetyzowane portrety, splecione nagie ciała, potraktowane z perspektywy makro, silnie powiększone formacje roślinne układają się w mroczną
baśń – senne powidoki czasów minionych. Artysta maluje wnętrza zamków
i zespoły pałacowe: na obrazach z roku 2017 pojawia się Château de Chambord,
Palazzo Mocenigo, Château de Versailles, Château de Fontainebleau, Wersal,
Palais Rohan, Linderhof, Kew Gardens. Płótna ukazują ciemne widoki wnętrz
pałacowych, rozedrgane, zamglone, w czerwonych i czarnych tonacjach.
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Wnętrza u Stokłosy to nie tylko nastrojowe przedstawienia pięknych
pomieszczeń. To malarskie preteksty do ukazywania pustki i natarczywej obecności milczących rzeczy. Ciężkie kotary opadają do ziemi, przesłaniając okna,
w rogu biurka leży czaszka, tafle lustra chwytają odbicia, wnętrza wydobywa
z mroku często jedynie wąska smuga światła, sugerująca wschodzące bądź zachodzące słońce lub poblask świecy. Intensywna czerwień pojawiająca się w wielu
obrazach każe widzieć w nich coś na kształt projekcji lęku. Architektoniczne
przestrzenie, budowane kontrastem czerwieni i czerni, przybliżają malarstwo
Stokłosy do śladu pędzla Francisa Bacona i jego pełnego dramatyzmu zniekształcania form. Schody pokryte czerwonym dywanem pną się donikąd, znikają
poza obszarem płótna, konstruując labiryntowe ścieżki niepokojów. Pałacowe
nokturny są opowieścią o przeszłości, po której pozostały tylko przedmioty.
Rzecz jednak nie jest w tych obrazach samotna – to ona jest źródłem napięcia
i niepokoju. W grze światła i cienia przechodzi transformacje i niknie w mroku
obrazów. Ciemność obrazu Palazzo Querini, Stampalia nie pozwala dostrzec, co
znajduje się wewnątrz namalowanych ram. Może jest to obraz, a może lustro,
które nic nie odbija. Topika luster wprowadza w świecie malarstwa Stokłosy
wątek przeszłości jako eskapistycznego imaginarium, dokąd ucieka świadomość
artysty. W pracach malarza widzimy właśnie lustrzane tafle, częściej niż okna,
które przeważnie przesłaniają ciężkie kotary spływające ku ciemnym pałacowym
podłogom. Kiedyś świat opisywały okna. Okno wyznaczało podział na świat
zewnętrzny i wewnętrzną przestrzeń, na prywatne i na publiczne, ustanawiało
perspektywiczną ramę – w relacji wyznaczonej figurą okna dokonywało się każde
postrzeganie. Ten, który kierował swój wzrok w określone miejsce, spoglądał
jakby zza ram w dany punkt. Punkt spojrzenia był opisany ramami okna –
podobnie jak ramy obrazu wyznaczały inny świat, pole malarskich eksperymentów. O niezwykłym znaczeniu okna w kulturze wizualnej pisała Anne Freidberg
w Wirtualnych oknach. Cechą okna jest przejrzystość, umożliwienie widzenia,
poznawania, wiedzy. Współcześnie żyjemy w świecie luster, a ich złudna migotliwość ukazuje wielość prawd kryjących się za pozornie jasnym i prostym obrazem
rzeczywistości. Jest ono, paradoksalnie – nieprzejrzyste. Podsuwa nam zwodzące
obrazy. Złudzenia, że wszystko jest tym samym. Jego brak transparencji jest jak
znak, za którym nie kryją się głębsze sensy. Metafizyka luster polega na ukrywaniu wiedzy o przeglądających się w nich osobach i rzeczach. Kiedyś okna były tak
cenne, że na podstawie ich liczby obliczano podatek od nieruchomości. Lustra
były jeszcze cenniejsze – zamiast, tak jak okna, ukazywać świat zewnętrzny,
pozwalały powielać teatr wyobraźni.
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Zwierciadło jest zatem taflą, która pozwala rozpraszać się zwielokrotnionym refleksom melancholicznych projekcji. Stokłosa, osadzając w świecie swoich obrazów migotliwe powierzchnie szkła, konstruuje wizualne
przedstawienia tak, jakby znał tę metafizykę odbić i złudzeń, zamazującą tu
i teraz. Pozwala zajrzeć do zamkniętych w przeszłości światów. Lustro jednak, zamiast uczestniczyć w scenariuszu baśni, być może zdradza pustkę, pod
którą kryje się załamanie języka typowe dla kondycji melancholii. W obrazie
Stokłosy Vaux-le-Vicomte z 2021 roku czerń kondensuje się w obramionym
złotą ramą okręgu lustra. Powierzchnia, która niczego nie odbija, odsyła do
braku reprezentacji. Kondensacja czerni jest kondensacją tajemnicy i uniwersalnym znakiem substancji odpowiadającej za kondycję smutku. Rodzi
się pytanie o to, czy obraz ostentacyjnie prezentujący pustkę, za którą być
może kryje się hermetyczny stan melancholii, nie wizualizuje również pewnej ścieżki poznania.
W myśli renesansowej Saturn, ostatnia z planet, jest strąconym z tronu bogiem, który
sprawował jednak władzę w Złotym Wieku. To on jest czarnym słońcem melancholii i to on posiada moc bezpośredniego wglądu w empireum, intuitus wyższego
świata […]. To wygnaniec, którego ziemskim dziećmi są błąkający się i osamotnieni,
wszyscy żyjący w oschłości i oziębłości serca […] (Starobinski 2017: 124).

Figura Saturna przypomina w tym ujęciu figurę artysty-melancholika,
poszukującego w działaniu wyzwolenia, zawieszonego między stanem twórczym a stanem acedii, czyli odejściem troski o własne istnienie i o sprawy
świata. Można się zastanowić nad rodzajem wiedzy, jaką mógłby dysponować
człowiek dotknięty tym stanem spod znaku Saturna. Może pozostało mu
coś z wiedzy patrona, z jego boskiej intuicji, a może dysponuje tylko wiedzą
przypominającą teologię apofatyczną, poznając świat poprzez to, czym on sam
nie jest. W jego negatywnym doświadczeniu objawiają się odpryski prawdy
o świecie leżącym poza dziewięcioma kręgami melancholii. Spotkanie z realnością zaczyna się na progu wyjścia poza mroczny fantazmat unieruchamiający
trwanie. Emocja, o której mowa, wyrzuca podmiot poza czas. Odzyskanie siebie i świata staje się możliwe w momencie przekroczenia, uwolnienia od „ja”
naznaczonego wpływem czarnej żółci. Drogą do takiego przejścia jest dzieło
sztuki – obraz. Saturniczna logika w świecie wizualnym opiera się na figurze
braku, rozpadu, śmierci, przeszłości – uobecniają ją w obrazach malarza, poza
lustrami, rekwizyty takie, jak: świece, czaszki, liliowe pnącza.

Między twórczością a wyobraźnią

Puste pałacowe wnętrza i ogrody w obrazach Łukasza Stokłosy mają
w sobie coś z powidoków sennej grozy filmów Davida Lyncha. Te obrazy są
wizualnymi znakami melancholii. „W melancholii czas przestaje płynąć, albowiem milknie mowa. Jeśli więc podmiot jest tym, kim się staje, to melancholia
jest regresją podmiotu, który nagle wypada poza czas” (Kristeva 2007: 30).
Stokłosa w swoich architektonicznych i ogrodowych nokturnach i portretach
odbywa podróż w czasie. Maluje saturniczną baśń, w której pojawia się ponure
spojrzenie Lucy Harker, ofiary Nosferatu, tonące w ciemnościach pałace,
smutne i piękne kamienie Wenecji, wśród których umarł bohater opowiadania Tomasza Manna Śmierć w Wenecji, topikę ogrodów botanicznych (Hortus
botanicus, 2016), przywołującą obrazy raju jako odwiecznego źródła melancholijnych tęsknot.
Imaginarium artysty operuje postaciami czasu przeszłego, a pejzaż jest
przeważnie szary, pełen grozy, romantyczny w napięciu i wyrazie, bliski idei
wzniosłości w rozumieniu Immanuela Kanta – dla niego to właśnie melancholicy byli szczególnie predestynowani do doświadczania piękna. Kant
pisał o tym w Rozważaniach o uczuciu piękna i wzniosłości (Kant 2010: 124).
Stokłosa maluje też botaniczne studia. Organiczne formy lilii, układające się
w roślinne horror vacui, wprowadzają przez swoją podwójną symbolikę życia
i śmierci upojny frenetyzm i ducha romantyzmu. Jeśli malarstwo, tak jak język,
reprezentuje rzecz będącą poza podmiotem i jest jej symbolizacją, to obrazy
Łukasza Stokłosy mogą być wyrazem tęsknoty za utraconym czasem i światem,
którego nie ma.
„Sztuka tworzy symboliczny dystans wobec nienazywalnego i w tym sensie jest odwrotnością melancholii/depresji, która przywiera do nienazywalnego
i przy nim – przy Rzeczy – trwa bez końca” (Kristeva 2007: 29). Oferuje
możliwość przekroczenia melancholii – tworzy substytuty nieosiągalnych pragnień. Twórczość jest drogą wyjścia z melancholii i jednocześnie konstytuuje
tożsamość artysty. Stawanie się podmiotu jest możliwe, według heglowskiej
myśli, dzięki ekspresji sądów. Dla Hegla podmiot pozostaje zależny od dyskursu. Zarówno jednostka, jak i rzeczywistość pojawiają się, konstytuują
w mowie. Język jest narzędziem artykulacji świata.
W sferze sztuki to ekspresja gestu malarskiego określa podmiot. Ruch
myśli materializowanych gestem konstytuuje tożsamość artysty. Spełnia się
ona w stawaniu się podmiotu, którego finalizacją jest skończone dzieło. Tak
jak na gruncie fenomenologii podmiot zostaje utworzony przez wydawanie
sądów, tak artystę formują jego własne wytwory materialne, skondensowane
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myśli. O byciu artystą decyduje przyjęta konwencja. Musi powstać pewien
efekt, sublimacja życia wewnętrznego, ograniczona konceptem i materią.
Mowa malarstwa nie rozdziela tego, co intelektualne i tego, co afektywne, jak
czyni to według Kristevy język werbalizowany. W sztuce impulsy emocjonalne
i umysłowe jednoczą się w obszarze płótna. Stokłosa komunikuje w swoim
malarstwie ciemne pokłady duszy. Jego malarstwo można czytać jako znak
duchowości wyrażającej się w zorganizowanych, wizualnych formach i jako
mówiące ciało. Jest to koncept o korzeniach psychoanalitycznych, freudowskich i lacanowskich.

Śmiech Demokryta
Jednak mowa zawarta w tym malarstwie nie jest nieświadoma. Być może
malarskim światem artysty rządzi ironia, niezbędna melancholii. Obrazy
Łukasza Stokłosy to, podobnie jak prace Aleksandry Waliszewskiej, coś więcej
niż sztuka wyrastająca z dyskursu maladycznego temperamentu. Te prace nie
są studium melancholii ani studium o melancholii – są wizualną reprezentacją
prób jej przekroczenia, które wiążą artystę z postacią Demokryta.
Na wczesnym etapie twórczości artysty, od 2010 roku, pojawia się wiele
przedstawień ludzkich. Statyczne postaci magnetyzują spojrzeniem. Są zimne
i piękne, jak Greta Garbo, jak fotografie gwiazd, o których pisze Susan Sontag w Notatkach o kampie. W obrazach Romy Schneider (2010), Meryl Streep
(2010), Charlotte Rampling (2010) Stokłosa odtwarza wizerunki gwiazd,
wcielając się w rekonstruktora estetyki glamour. To obrazy malowane z przymrużeniem oka – tworzone z dzisiejszej perspektywy malarskie fotosy mają
w sobie coś z czułej ironii kampu. Jest w nich tęsknota za przeszłymi stylami
i rekonstruowanie wizualnych elementów kojarzących się z dekadencką pozą
i romantyczną symboliką. Sztukę Stokłosy wiąże z kampem widzenie świata
w kategoriach stylizacji i estetyzmu. Właśnie ta kampowa ironia, która ma
stworzyć rodzaj dystansu między podmiotem a pewną upodobaną przez niego
formą wyrazu i ekspresji łączy Stokłosę z postacią śmiejącego się Demokryta.
Melancholię opisują dwie figury antyczne, płaczący Heraklit i Demokryt, którego śmiech wskazuje na próbę uwolnienia się od doświadczenia melancholii.
Ten śmiech ma charakter transgresyjny – wyraża niemoc, ale jednocześnie jest
narzędziem ekspresji wiedzy.

Między twórczością a wyobraźnią

I tak, w renesansowej doksografii synkretystycznej, u Melanchtona i Burtona,
widzimy Demokryta, jak staje się zarazem głosicielem nieprzyjemnej prawdy i człowiekiem, którego inspiruje i dręczy czarna żółć. Demokryt jest niejako zawładnięty
przez melancholię – nie w sensie oczywistym i jednoznacznym, w jakim listy Hipokratejskie ogłosiły go zdrowym, lecz w sensie arystotelesowskim, zarazem szlachetnym i nieskończenie niebezpiecznym, który nadaje czarnej żółci, w zależności od jej
temperatury, przeciwstawne potencjalności intuicyjnego porywu i jałowego przygnębienia (Starobinski 2017: 121).

Demokryt pozostawał na uboczu społeczności i doznawał ataków nieopanowanego śmiechu. Uznany przez mieszkańców Abdery za szalonego, zwrócił
na siebie uwagę Hipokratesa, który chciał naocznie przekonać się o chorobie
filozofia i postanowił go odwiedzić. Spotkanie Hipokratesa i Demokryta opisuje Hipokrates w Liście do Damagetosa (Starobinsky 2017: 119). Demokryt,
zgodnie z przewidywaniami Hipokratesa, jawi się jako człowiek poszukujący
samotności z przyczyn kontemplacyjnych i badawczych. Oddaje się krojeniu
zwierząt w poszukiwaniu miejsca akumulacji żółci i pragnie zrozumieć mechanizmy działania szaleństwa. Jego samotność to „samotność mędrca” pragnącego poznać naturę i „stan physis kai thesis” napisze Starobinsky (2017: 119).
Hipokrates przekonał się, że postawa dystansu, wycofania i objawy melancholii były podyktowane rodzajem wtajemniczenia Demokryta, pogrążonego
w filozoficznych dociekaniach i przenikliwie dostrzegającego ludzką głupotę
i powszechnie panujące szaleństwo.
Ironia zawarta w obrazach Stokłosy, ujawniająca się czasem jako ślad
kampowego, romantycznego estetyzowania, pełni według mnie podobną rolę
co śmiech starożytnego filozofa – dystansuje od przeżywanej melancholii i jest
źródłem twórczego impulsu. Można przyjąć, że sztuka rodzi się z melancholii,
podobnie jak z doświadczenia śmierci. Diagnoza melancholii jako warunków
narodzin sztuki i możliwości wyjścia ze stanu acedii, przypomina historię narodzin sztuki, którą we Łzach Erosa opisał Georges Bataille. Sztuka egzorcyzmuje
melancholię ze spetryfikowanego podmiotu obracającego się poza czasem.
Z kolei według Bataille’a impulsem prowadzącym ku powstaniu sztuki jest
,,zaklinanie” lęku przed śmiercią. W ujęciu filozofa sztuka zaczyna się tam,
gdzie narodziła się i znalazła wyraz świadomość śmierci, czyli w zakamarkach
groty Lascaux, w malowidle przedstawiającym ranne zwierzę i umierającego
człowieka z głową ptaka, z wzwiedzionym członkiem. Pierwotne praktyki
magiczne egzorcyzmowały lęk przed śmiercią podwójnie – wyobrażony na

643

644

Laura Pomianowska

malowidle szaman składał dar życia za zabite zwierzę, zaś ilustracja tego aktu
miała zapewniać odkupienie i pomyślność natury. Śmierć i erotyzm są, według
Bataille’a, doświadczeniami pokrewnymi ze względu na poprzedzające je
uczucie wyobcowania ze świata. Ta kondycja wyobcowania jest komponentem
wspólnym dla stanu melancholii. W bliskości śmierci i erotyzmu Bataille upatruje, poza alegorią vanitas, alegorię sztuki jako żywiołu przeciwstawiającego
się temu co nietrwałe, skazane na rozkład, przemijanie. Jako przykład autor
Łez Erosa przywołuje obraz Hansa Baldunga Griena Kobieta i śmierć (1515,
Berlin). Dzieło przedstawia obraz szkieletu obejmującego nagą postać młodej
kobiety, która trzyma lustro. Idąc tropem myśli Bataille’a, to właśnie jest alegoria sztuki, a śmierć i erotyzm to jej dwa filary. O narodzinach sztuki z gwałtowności, biologicznego impulsu są Łzy Erosa Georges’a Bataille’a, który napisze:
Jeśli prawdą jest, że w istocie słowo diaboliczny wskazuje na zbieżność śmierci
i erotyzmu, jeśli diabeł jest ostatecznie tylko naszym szaleństwem, naszym płaczem,
rozdzierającym szlochem – albo szaleńczym śmiechem – łatwo przeoczyć, że wraz
z rodzącym się erotyzmem pojawia się troska, obsesja śmierci (śmierci w pewnym
sensie tragicznej, choć w sumie śmiechu wartej) (Bataille 2009: 28).

Obrazy Łukasza Stokłosy być może pochodzą z porządku doświadczenia
egzystencjalnej negatywności. W takim ujęciu byłyby odpowiedzią na nowoczesny dekadentyzm, wywołany zawieszonym w czasie umieraniem realnego
świata na naszych oczach i tęsknotą za przeszłością. Malarz jest ironistą, otwierającym przed nami wrota ponurych baśni, rozgrywających się między melancholiczną przepaścią milczenia a żywiołem językowej ekspresji, znajdującym
ukojenie w wyobrażonych sztucznych rajach.

Między twórczością a wyobraźnią
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Inne „wolności”, inne „Polski”
Dziewiątego grudnia 2015 roku przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
w Warszawie stanęły przeciwko sobie dwie, kilkudziesięcioosobowe grupy
demonstrantów. Celem każdej z nich było wyrażenie swojego zdania na
temat tak zwanego „kryzysu wokół polskiego sądownictwa”, który rozpoczął
się w listopadzie tego samego roku podwójnym wyborem pięciu sędziów
Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Sejmu VII i VIII kadencji. Jeden
z obozów tworzyły osoby popierające rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość
i jej intensywne działania wokół sądownictwa, natomiast do drugiego należeli
przeciwnicy tych zmian, związani z ruchem społecznym Komitet Obrony
Demokracji.
Jak relacjonował popularny prawicowy portal: „Obie grupy demonstrujących usiłowały przekrzyczeć się nawzajem lub zagłuszyć puszczaną z głośników
muzyką. W pewnym momencie [...] wspólnie skandowały »Demokracja!«,
spierając się co do definicji terminu. Razem odśpiewały także hymn narodowy” (wPolityce.pl 2015). Bliźniacze treści były rzecz jasna zupełnie inaczej
rozumiane i definiowane. Postulowaną przez siebie demokratyzację (kryjącą
się pod okrzykiem „Demokracja!”) zwolennicy zmian w sądownictwie widzieli
w działaniach rządu, natomiast ich przeciwnicy wszelkie modyfikacje związane
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z jurysdykcją, utożsamiali z formami jej systemowego ograniczania. Wyśpiewany hymn miał z pewnością uprawomocnić manifestowane poglądy i podkreślić patriotyczne proweniencje rywalizujących ze sobą obozów. Nie ulega
wątpliwości, że również w tym przypadku jednaka treść była przez wykonawców interpretowana zgoła inaczej. Aktualizujące się poprzez kontekst kryzysu
w sądownictwie i „walki o sądy” słowa Józefa Wybickiego zostały niejako
„zawłaszczone” przez manifestujących interpretatorów, w efekcie czego, przeciwko sobie zostały wyśpiewane zupełnie inne „Polski” i odmiennego kształtu
„narody”, zagrożone „przemocą” „tej drugiej strony” (sic!).
Dalej autor cytowanej notki zamieszczonej na portalu relacjonuje: „Były
to jedyne momenty »zgody« między dwiema manifestacjami – przez resztę
czasu ich trwania piosenka Żeby Polska była Polską Jana Pietrzaka, puszczana
z głośników przez zwolenników zmian dotyczących Trybunału, zlewała się
ze słowami utworu Kocham wolność Chłopców z Placu Broni, granego przez
Komitet Obrony Demokracji” (wPolityce.pl 2015). Opisywane przez świadka
wydarzeń zajście jest szczególnie interesujące. Z dzisiejszej perspektywy gest
wyboru akurat tych piosenek nie jest ani trochę zaskakujący – utwory te stały
się sztandarowymi „hymnami” zwaśnionych polskich „plemion” (w rozumieniu Michela Maffesoli), których kształty szczególnie mocno zarysowały się po
katastrofie smoleńskiej z 2010 roku, i które Marcin Napiórkowski w książce
Turbopatriotyzm określił mianem „turbopatriotów” i „softpatriotów”. Jednak zastanawiające jest, co stało się, że wywodzące się ze zbliżonej orientacji
światopoglądowej (wolnościowej i antykomunistycznej) teksty kultury zostały
wzięte na „sztandary” dwóch zwaśnionych stronnictw politycznych. Mimo
bezsprzecznej odmienności estetycznej wspomniane piosenki w zasadzie zbiegają się w swojej myśli przewodniej i przesłaniu. Są wyrazem głębokiej tęsknoty za niepodległością, fetyszyzują ją. W wypadku zderzenia ze sobą utworu
Jana Pietrzaka z piosenką zespołu Chłopców z Placu Broni mamy niejako do
czynienia z rewersem sytuacji, w której dwie grupy manifestantów wyśpiewały
„wobec siebie” hymn Polski. W tamtym wypadku performujący wykorzystywali tożsamy werbalnie przekaz, żeby dać wyraz odmiennej treści, w tej sytuacji, odmienne piosenki niosą pozornie jednaki komunikat – „pragniemy być
wolni”.
Niniejszy rozdział będzie próbą analizy porównawczej tych dwóch utworów w celu uwypuklenia ich szerszego kontekstu, wewnątrztekstowych, a także
zewnętrznych różnic i podobieństw. Analiza i interpretacja wspomnianych
treści (piosenka rozumiana będzie jako wielokodowy performans, służący
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ekspresji tożsamości narodowej) pozwoli na prześledzenie drogi jaką obie piosenki „przebyły” od „działania we wspólnej sprawie” (przeciw socjalistycznej
władzy) do funkcjonowania „po przeciwnych stronach barykady”.

Geneza „wicehymnu”1 Polski
Oficjalna wersja jest taka, że słowa do swojego najbardziej znanego utworu Jan
Pietrzak napisał w 1976 roku. Inspiracją dla twórcy Kabaretu Pod Egidą była
sytuacja polityczno-społeczna w Polsce tuż po strajkach w Radomiu, Płocku
i Ursusie. Wspomniane demonstracje wybuchły w odpowiedzi na przemówienie premiera Piotra Jaroszewicza z dwudziestego czwartego czerwca 1976 roku,
w którym zapowiedział on drastyczny wzrost cen produktów żywnościowych
(dla przykładu: mięso miało podrożeć średnio o 69%, sery i masło o 50%,
cukier o 100%, ryż 150%). Niektóre z pochodów zakończyły się starciami
z Milicją Obywatelską i dramatycznymi walkami ulicznymi, wiele osób zostało
rannych, setki strajkowiczów trafiło do aresztów2. Chcąc dać odpór „chuliganom” z Radomia, Ursusa i Płocka, władza postanowiła zorganizować kilka
ogromnych wieców, w których zebrani mieli manifestować swoje poparcie dla
polityki rządu, niosąc transparenty z hasłami: „Potępiamy tych, którzy zakłócają nasz marsz do lepszego jutra” czy „Nie ma miejsca w naszym społeczeństwie dla chuliganów i wichrzycieli” (Neja 2012). Ta właśnie propagandowa
działalność władzy sprowokowała Jana Pietrzaka do artystycznej odpowiedzi3:

1

„Wicehymnem” Polski nazwał piosenkę Pietrzaka Adam Halber w felietonie dla Polskiego
Radia (Halber 2011).

2

„Orzeczono 314 kar aresztu, w tym 250 na trzy i 50 na dwa miesiące. W Radomiu
w trybie przyspieszonym postawiono przed sądem 51 osób. Na kary więzienia skazano
42 osoby, w tym 28 – na pięć miesięcy do roku, zaś 14 – na 2 do 3 miesięcy. W zwykłym
trybie w Radomiu osądzono 188 osób” (Sasanka 2011: 2).

3

W wywiadzie dla Biuletynu IPN Pietrzak wspominał: „W 1976 roku. Po zajściach
w Ursusie. Partia robiła spędy propagandowe na stadionach i placach, »klasy
robotnicze« protestowały przeciw »warchołom i wichrzycielom« z Ursusa i Radomia.
Wychodzili ludzie wyganiani pod przymusem z zakładów pracy. Stali z pochylonymi
głowami, wstydzili się. A szajka łobuzów stała pośród flag i wygłaszała przemówienia,
jak to warchoły i wichrzyciele niszczą nam socjalizm. Było to bardzo przygnębiające
widowisko. No i głoszona była wtedy propaganda sukcesu. Telewizory trąbiły od rana,
jak to świetnie jest za towarzysza Gierka. Widziałem, że jest w tym coś chorego, że pod
naszymi sztandarami stoi szajka łobuzów, oszustów i złodziei. A naród spędzony na
placu stoi z pochylonymi głowami i się wstydzi, słuchając tych bredni. Wtedy zrodziło
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„propagandowe szaleństwo sprowokowało mnie do stworzenia patetycznego
hasła »Żeby Polska była Polską«. W ten sposób chciałem przywrócić właściwe
znaczenie pojęciu »patriotyzm«, które stało się przedmiotem totalnej manipulacji ówczesnych władz” (Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki 2019).
Niektóre mniej oficjalne (niezwiązane bezpośrednio z Pietrzakiem)
źródła wspominają jednak o innej genezie piosenki. Utwór Żeby Polska była
Polską miał zabrzmieć w czołówce filmu Jerzego Hoffmana z 1978 roku pod
tytułem Do krwi ostatniej, którego fabuła, osadzona w czasach II wojny światowej, opowiadała o Polakach ściągających z różnych stron ZSRR do armii
generała Andersa (FilmPolski.pl 2019). Rafał Kalukin w artykule dla „Gazety
Wyborczej” przekonywał, że poszukiwana przez Jerzego Hoffmana piosenka
do czołówki miała „pokazać, że Polskę Ludową tworzyli ludzie wywodzący
się z różnych tradycji” (Kalukin 2007). Ryszard Groński twierdził natomiast,
że reżyser zaproponował Pietrzakowi stworzenie pieśni, ponieważ twórca
Kabaretu Pod Egidą „Był stąd, z wewnątrz, z brzucha systemu. Miał prawo
do krytyki. Wyrażał rozczarowanie ideowych zetempowców do tego, co nie
odpowiadało ich wizji. Za Pietrzakiem przemawiał także jego rodowód: pieśń
mógł napisać tylko ktoś, kto sam był autentykiem” (Kalukin 2007). Piosenka
jednak ostatecznie w filmie4 się nie pojawiła, została usunięta na polecenie
Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (Eisler 2013: 60).
W połowie lat siedemdziesiątych Pietrzak był już personą nie tylko znaną,
ale społecznie cenioną, przez co również – niebezpieczną dla władz PRL. Jako
że jego poprzedni projekt artystyczny – kabaret Hybrydy został rozwiązany
z przyczyn politycznych5, a epizod kierowniczy w redakcji rozrywki TVP
zakończył się skandalem6, trudno się dziwić intensywnemu zainteresowaniu
cenzury także Kabaretem Pod Egidą, powstałym z inicjatywy Pietrzaka w 1967

się we mnie marzenie o wolnej Polsce. To była taka piosenka – marzenie o wolności, że
Polska może być Polską (Gruszczyńska-Ruman & Pietrzak 2008: 16).
4

Niektóre źródła informują o wzmiance o utworze Pietrzaka, która znalazła się w napisach
(Eisler 2013: 60).

5

Jan Pietrzak na swojej stronie internetowej pisze: „Kabaret oskarżony w atakach
prasowych o podważanie kierowniczej roli partii i demoralizację socjalistycznej
młodzieży został w 67 roku wykluczony z ruchu studenckiego” (JanPietrzak.pl 2020).

6

„Trwała gierkowska odwilż, szukano osób, które potrafiłyby robić coś nowego. Utrzymał
się przez rok. Wyrzucono go po tym, jak w Opolu zorganizował Noc Kabaretową
z udziałem Teya, Elity i Salonu Niezależnych. Choć przecież socjalizmu na estradzie nie
dałoby się obalić” (Juliański 2007).
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roku. Od 1975 roku jego grupa była nawet rozpracowywana przez SB (kryptonim „Tercet”). W 1976 – roku wspomnianych strajków – z piątego numeru
„Szpilek”7 nakazano usunąć recenzję jednego z programów kabaretu, a także
kilka przedrukowanych tekstów piosenek z nim związanych, co motywowano
specyfiką twórczości grupy Pietrzaka8.
Owa „specyfika twórczości” wspomnianego konglomeratu artystycznego opierała się na ostrej satyrze skierowanej w obóz rządzący. Rezygnowali
oni z charakterystycznego dla kabaretów tamtego okresu języka ezopowego.
Janusz R. Kowalczyk opisywał pietrzakowską strategię w ten sposób: „[...] od
początku swej drogi twórczej zerwał z językiem ezopowym – wykładał kawę
na ławę, walił prosto z mostu, ciął ostro i na odlew... Dawał przez to widzowi
poczucie obcowania z prawdą, choćby nawet, niekiedy, dla humorystycznego efektu karykaturalnie skrzywioną” (Kowalczyk 2010). Podobnie zresztą
zauważał pisarz Janusz Głowacki: „Kabaret »Pod Egidą« był znakomity.
Przechodziły w nim tak jadowite, antysocjalistyczne teksty, że jego istnienie
było zjawiskiem niezrozumiałym” (Juliański 2007). Dosadność i komunikatywność przekazu z pewnością bardzo mocno wpłynęły na popularność
utworów Pietrzaka, w tym tego najbardziej uznanego – Żeby Polska była Polską. Z jednej strony twórczość ta była łatwa w odbiorze dla osób mogących
mieć trudności w odszyfrowywaniu aluzyjnych treści, z drugiej, tak odważna
bezpośredniość przekazu w kontraście do innych „opozycyjnych” utworów,
stawała się sama w sobie wartością, która siłę miała tym większą, im większa
cenzura i „zamordyzm”9.

7

Pietrzak w latach 1975-981 był sekretarzem redakcji tygodnika.

8

„Biorąc pod uwagę m.in. nasilenie prób publikowania pozycji o tej tematyce, jak też
samą specyfikę kabaretu »Pod Egidą«, dokonaliśmy ingerencji w 5 numerze »Szpilek«,
usuwając recenzje programu kabaretu »Pod Egidą«, rysunki z nim związane i 4 teksty
piosenek” (Strzyżewski 2015: 201).

9

Powodem na taki sposób odczytania twórczości Pietrzaka mogą być słowa Zbigniewa
Herberta: „Tak każde dobre dzieło sztuki, kabaret Jana Pietrzaka nie daje się rozłożyć
na części składowe – tekst, nastrój, aktorstwo, muzykę, światło – czy co tam jeszcze.
Tak dzieje się zawsze, kiedy twórca potrafi połączyć talent z charakterem, kiedy głowa,
rzemiosło i serce współpracują harmonijnie. Moja naiwność rodzi powagę. Więc
zupełnie poważnie: nie udało mi się dotychczas spotkać kabaretu, w którym jak tutaj,
stare słowa – a bez nich każda opowieść jest efemeryczna i skazana na zatracenie –
stare, poniżane tyle lat słowa – ojczyzna, godność ludzka, sprawiedliwość brzmią
prosto, czysto, niedwuznacznie. Mężny i wzruszający, komiczny i prawdziwy – Pan
Pietrzak. Bardzo nam potrzebny” (Pietrzak 2010: 124).
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Warto zatrzymać się nad dwiema anegdotami dotyczącymi kształtowania
się piosenki, która niebawem miała stać się hymnem „Solidarności”. Pierwsza
dotyczy tytułowych słów. Adam Halber w felietonie radiowym na temat historii powstania wspomnianego utworu przekonywał:
Dokładnie w pierwszych wykonaniach, fraza ta brzmiała, „żeby Polska była polska”, ale ktoś zwrócił autorowi uwagę, że to brzmi mocno nacjonalistycznie10, coś
w rodzaju „Polska dla Polaków” i Pan Janek zmienił treść11. No to znowu zaczęto
wybrzydzać, że to tautologia, tak jakby mówić „żeby woda była wodą”, ale tu już
autor się nie poddał. Tautologia tautologią, ale przecież wszyscy rozumieli, o co
chodzi (Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki 2019).

Chodziło rzecz jasna o zamanifestowanie potrzeby przywrócenia pojęć
i symboli narodowych społeczeństwu, przejęcie polskiego imaginarium i narodowych symboli z rąk PRL-owskich dysydentów12. Przytoczona anegdota
zdradza interesujący problem, przed którym stanął Pietrzak: jak stworzyć
pieśń patriotyczną, bez popadania w skojarzenia nacjonalistyczne. Akceptacja
„wersji” mówiącej o tym, że autor rzeczywiście posłuchał czyjejś podpowiedzi
i zamienił przymiotnik „polska” na rzeczownik, chcąc złagodzić przekaz, może
rzucić nieco inne światło na omawiany utwór.
Druga anegdota dotyczy pracy nad warstwą muzyczną utworu i zdaje się,
że w niej również kryje się podobny problem. W licznych wywiadach, wspominając pierwszą fazę powstawania piosenki, Pietrzak przekonuje, że przekazał
tekst ówczesnemu kierownikowi muzycznemu Kabaretu Pod Egidą – Włodzimierzowi Korczowi – z prośbą o stworzenie do niego „partyzanckiej”, „ogniskowej” warstwy muzycznej (Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki 2019).

10

Przeczucia były dobre. W 2019 roku słowa: „Żeby Polska była polska” zostały użyte
przez Ruch Narodowy, partię Wolność, posła Piotra „Liroya” Marca oraz Grzegorza
Brauna (a więc środowisk o nacjonalistycznych proweniencjach) jako hasło w wyborach
do Europarlamentu (Tvp.info).

11

Jedna z anegdot mówi również o Agnieszce Osieckiej, która miała sprzedać Pietrzakowi
tytułową frazę za sto złotych (Kalukin 2007).

12

Pietrzak przekonywał: „zacząłem szukać sposobu, żeby wyrazić, że to my, ta masa,
ci robotnicy, otóż, że to my jesteśmy tą Polską, a nie faceci, którzy nam te symbole
narodowe, te sztandary ukradli i zawłaszczyli. W każdym razie z takiego myślenia,
że kraj należy do Polaków, a nie aparatu partyjnego, powstała ta piosenka” (Cyfrowa
Biblioteka Polskiej Piosenki 2019).
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To, co od kompozytora otrzymał, przypominało jednak utwory, które można
usłyszeć na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, zatem było jego
zdaniem nie do przyjęcia. Zwrócił nuty ich twórcy po to, żeby niedługo potem
otrzymać drugą wersję – tę którą znamy dzisiaj. Wariant wydarzeń przedstawiony przez Korcza różni się jednak od tej, którą podtrzymuje Pietrzak.
Kompozytor nie wspomina nic o dwóch wariantach piosenki, z jego relacji
wynika, że utwór od początku miał lekko wojskowy charakter: „Od razu uważałem, że muzyka musi być utrzymana w takiej legionowej stylistyce. Znałem
dobrze ten okres, poruszałem się w nim swobodnie, więc bez trudu poradziłem
sobie z zamówieniem” (Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki 2019). Rozpowszechniana przez Pietrzaka anegdota związana z genezą omawianej piosenki,
znów oddala ją od konotacji nacjonalistycznych. Narracja Pietrzaka dotycząca
powstawania utworu wpisuje ją w nieco inną tradycję, niż jej rzeczywiste,
muzyczne „żołnierskie” konotacje. Z pewnością celem autora jest włączenie
dzieła w romantyczną tradycję. Trudno jednak uciec od rzeczywistego kształtu
warstwy muzycznej, której bliżej do estetyki naiwno-nacjonalistycznych
piosenek propagandowych śpiewanych na Festiwalach Piosenki Żołnierskiej
w Kołobrzegu, i która z biegiem lat i wykonań będzie na wspomnianym dziele
odciskać coraz mocniejsze piętno.

Ile „wolności” w „wolności”?
Piosenka zespołu Chłopcy z Placu Broni Kocham wolność została napisana
w 1989 roku, politycznie bardzo ważnym momencie dla Polski, kiedy miał
miejsce Okrągły Stół i pierwsze częściowo wolne wybory. Gitarzysta zespołu –
Jacek Dyląg – w książce Jana Skardzińskiego i Konrada Wojciechowskiego
wspominał jednak, że szczególne znaczenie dla powstania piosenki miał rok
1988, kiedy zespół grał koncert w formalnie radzieckim jeszcze Mińsku: „Ten
pobyt był traumą. Wszędzie szarość, poczucie inwigilacji, kontroli, właśnie
totalnego braku wolności” (Skardziński & Wojciechowski 2017: 476). Konfrontacja z tamtą rzeczywistością nie stała się jednak pretekstem do zbudowania analogii między sytuacją polityczno-społeczną terenów dzisiejszej Białorusi
a ówczesną Polską Ludową, ale pomogła dowartościować nadwiślańską stabilność: „Kiedy wysiedliśmy po powrocie z pociągu na Centralnym, z radości
pocałowaliśmy Warszawę w peron. A przecież Polska nie była wtedy kwitnąca,
ani kolorowa” (Skardziński & Wojciechowski 2017: 476).
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Tekst i muzykę do piosenki napisał lider zespołu – Bogdan Łyszkiewicz.
Jak sam przyznawał, nie miał ambicji, żeby stworzyć utwór-komentarz polityczny:
Na hasło ideologia [podkreślenie oryginalne] niedobrze mi się robi. Nie jestem człowiekiem zaangażowanym politycznie, nie mam też misjonarskich zapędów. Owszem,
śpiewam „kocham wolność”, ale nie jest to piosenka polityczna. Sprowadzanie
pojęcia wolności tylko do kategorii politycznej spłyca jej istotność (Skardziński &
Wojciechowski 2017: 477).

Zespół Chłopcy z Placu Broni nigdy nie był kojarzony z utworami zaangażowanymi w rzeczywistość polityczno-społeczną. Krakowscy artyści poruszali w swoich piosenkach przede wszystkim tematy uniwersalne. Nawet jeżeli
komponowane utwory dotykały w jakiś sposób kwestii tożsamościowych czy
światopoglądowych, ironia i humor „Łyżki” wyciszały (lub nawet niwelowały)
wagę wyśpiewywanych sądów, polaryzując istotnie wydźwięk piosenkowego
komunikatu. Łyszkiewicz konstatował:
Generalnie moje teksty powstają wedle jednej zasady. Chodzi o balans na granicy
niepewności, ażeby odbiorca do końca nie wiedział, czy to o czym śpiewam traktowane jest przeze mnie poważnie czy z dystansem, czy uderzam w patos, czy puszczam
oko. Po prostu programowa kontrowersyjność. Wiele osób dało się na to nabrać
(Skardziński & Wojciechowski 2017: 477).

Przykładem takiego utworu może być Nasz nowy hymn, w którym wokalista wyśpiewuje: „My Polacy, my kochamy, my kochamy życie /Ale tylko
w stanie, wskazującym na spożycie” (Chłopcy z Placu Broni 1991a).
Utwór Kocham wolność był singlem opublikowanym niedługo po innym
przeboju Chłopców z Placu Broni, O! Ela, który, choć cieszył się niezwykłą
popularnością, nie był grany we wszystkich stacjach radiowych. Napisana
w 1989 roku bezpretensjonalna piosenka o wolności pozwoliła zespołowi Łyszkiewicza zaistnieć szerzej w eterze i, co szczególnie warte odnotowania, weszła
na listę przebojów radiowej Trójki w czerwcu 1989 roku (TYM czerwcu), gdzie
utrzymała się dwadzieścia tygodni. Politycznie ukierunkowana interpretacja
tekstu była więc nieunikniona.
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Treść piosenkowych komunikatów
Warto zastanowić nad tym, co takiego się stało, że dwie piosenki, obie treścią
odnoszące się do idei wolności, fetyszyzujące ją, niosące w sobie niejako ideę
polskiej niepodległości (utwór Pietrzaka literalnie, zaś Chłopców z Placu Broni
w związku z kontekstem publikacji) – w XXI wieku stały się hymnami walczących przeciwko sobie obozów politycznych.
Analiza okoliczności ich powstania wskazuje, że ani jeden, ani drugi
komunikat nie został stworzony z intencją wykluczenia kogokolwiek ze zbioru
jego adresatów (przyjmując, że oba mają charakter antykomunistyczny, zaś
peerelowska władza i jej sympatycy są wykluczeni „naturalnie”). Tworząc omawiane utwory, artyści starali się przekaz jak najbardziej zuniwersalizować. Rzecz
jasna za pewną konkretyzację można by uznać wybór konwencji muzycznej,
jednak gest ten nie wynikał z jednorazowej decyzji artystycznej, ale z przynależności pokoleniowej i dotychczasowej działalności muzyków.
To, że stroniącemu od jasnych deklaracji Łyszkiewiczowi zależało przede
wszystkim na jak najszerszym horyzoncie interpretacyjnym, nie ulega wątpliwości. Biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej okoliczności powstania
utworu, w wypadku Żeby Polska była Polską mamy do czynienia z podobną
sytuacją. Twórca Kabaretu Pod Egidą starał się stworzyć uniwersalny utwór
patriotyczny, który nie będzie szufladkowany jako „nacjonalistyczny” czy „żołnierski”. Osadzenie piosenki w tradycji romantycznej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku dla artystów z pokolenia Pietrzaka było
natomiast decyzją jak najbardziej naturalną.
Również warstwa słowna utworów nie dookreśla, kogo miałaby konkretnie dotyczyć ta upragniona „wolność” ani jak miałaby wyglądać „wymarzona
niepodległa Polska”. Podmiot liryczny w tekście Łyszkiewicza wypowiada się
w pierwszej osobie, deklarując ascetyczny styl życia („Tak niewiele miałem / Tak
niewiele mam”, Chłopcy z Placu Broni 1991b), brak przywiązania do konkretnego miejsca („mogę rzucić wszystko13 / mogę zostać sam”; Chłopcy z Placu
Broni 1991b), a wolność, o której śpiewa jest niczym innym, jak wewnętrznym stanem ducha. Co więcej, osoba mówiąca przekonuje, że stan ten został
już przez nią osiągnięty, a cała wypowiedź jest wyrazem radości z tego właśnie
13

W wersji „manifestacyjnej” fragment „mogę rzucić wszystko”, demonstranci zamieniają
często na „mogę zrobić wszystko”. Na przykład podczas protestu „Wolne sądy”
z 20.07.2017 roku (Ania 2017: 1:55-1:58).
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powodu. Werbalna forma komunikatu ułatwia utożsamienie się słuchacza
z tekstem. Pierwszoosobowy podmiot liryczny konotuje wrażenie większego
autentyzmu w ramach przekazu, a także zostawia miejsce na „ja” słuchacza,
który będzie miał możliwość podstawić w tę kategorię samego siebie. Postulowana w tekście „wewnętrzna niepodległość” (przedstawiona w niniejszej
piosence najwyższa wartość) niezależnie od sytuacji polityczno-społecznej jest
kulturowo bardzo wysoko cenionym stanem ducha. W momencie jej potencjalnego zagrożenia z zewnątrz (na przykład w związku z sytuacją polityczną)
dla ewentualnego odbiorcy przekaz ten może być jeszcze bardziej pociągający,
a jego moc znacznie większa. Ów ascetyczny styl życia i tytułowa wolność na
poziomie tekstu wiążą się z sensami nonkonformistycznymi – próżno szukać
jednak w utworze Łyszkiewicza jasnego, politycznego komunikatu. To kontekst publikacji – moment historyczny i późniejsze jego aktualizacje sprawiły,
że nastąpiło przeniesienie znaczeń i utwór obrósł w dodatkowe treści.
Piosenka Pietrzaka orientuje marzenia o niepodległości nie wokół
wypowiadającej tekst jednostki, ale wokół całego narodu. Pomimo że niepodległość, o którą upomina się podmiot zbiorowy, wiązana jest z trudnymi
momentami w historii Polski, nie chodzi tylko o „wolność od zaborcy”, ale
również o osiągnięcie efemerycznego stanu wewnętrznej „spójności” umożliwiającej niezależne decydowanie o kształcie tożsamości zbiorowej (historii,
kulturze, polityce). Postulowana przez podmiot upragniona suwerenność nie
jest jeszcze osiągnięta, jawi się jako quasi-heglowska idea, do której Polacy
wciąż od wielu pokoleń dążą. Wizja narodu odmalowana przez Pietrzaka jest
inkluzywna i egalitarna (równy status mają zbuntowany wobec cara uczeń,
Ściegienny, Drzymała i Norwid). To sztafeta pokoleń od Piasta, Kraka i Lecha,
której celem jest sprawić, żeby zbiorowa tożsamość narodu Polskiego była
niezachwiana. Cechą łączącą wszystkich jego członków ma być „prosta myśl”,
wyrażona wielokrotnie w refrenie.
Obrazy, które buduje Pietrzak, z całą pewnością można nazwać za Ireneuszem Opackim „gonitwą stereotypów” (Opacki 1993: 27), których źródło
znajduje się w narodowych mitach romantycznych14. Piosenka twórcy Kaba-

14

Sposoby funkcjonowania mitów romantycznych w poezji Jana Lechonia przeanalizował
Ireneusz Opacki w pracy Lechoń i polskie mity. Co interesujące, Pietrzak w podobny
Lechoniowi sposób buduje w piosence Żeby Polska była Polską swoje obrazy –
między innymi miesza fantastyczne wątki związane z historią Polski z wydarzeniami
i postaciami autentycznymi, wykorzystuje także „podręcznikowe” stereotypy. Objętość
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retu Pod Egidą wpisuje się w diagnozowany przez Marię Janion narodowy
paradygmat symboliczno-romantyczny budujący poczucie tożsamości narodowej na kulturze zorganizowanej wokół „wartości duchowych zbiorowości,
takich jak ojczyzna, niepodległość, wolność narodu, solidarność narodowa”
(Janion 1996: 9). Według Janion, interpretacja tych wartości „posługiwała
się kategoriami tyrtejskimi bądź martyrologiczno-mesjanistycznymi” (Janion
1996: 9). I choć Pietrzak odżegnywał się od żołnierskich konotacji swojej pieśni, z pewnością melodia utworu wzmacniała poczucie trwania w fantazmacie.
Być może też z uwagi na ten fakt Żeby Polska była Polską mogła stać się w latach
osiemdziesiątych XX wieku bez wątpienia jedną z najważniejszych piosenek
„trzeciej kulminacji romantyzmu” (Janion 1996: 11) i hymnem „Solidarności”.

Historia „przechwycenia”
W zasadzie do pewnego momentu nic nie stało na przeszkodzie, żeby
obie piosenki wykonywać obok siebie bez uczucia rażącego dysonansu. Myśl
przewodnia (pragnienie niezależności i wolności), a także jej społeczne interpretacje (kontekst narodowy) pokrywały się. Ewentualny zgrzyt mógł wystąpić
jedynie na płaszczyźnie estetycznej, gdyż utwory operują zgoła odmienną stylistką, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną i tekstową.
W jednym z wywiadów z 2008 roku Jan Pietrzak „zaznaczył” moment
historyczny, w którym odczytanie jego twórczości diametralnie się zmieniło.
Przekonywał, że po latach ogromnej popularności15 i sukcesów, osoby związane

niniejszego rozdziału nie pozwala jednak na dokładniejsze analizy romantycznych
proweniencji tekstu Pietrzaka. Warto zaznaczyć jednak na marginesie, podkreślając
tym samym bliskość strategii artystycznych obu artystów, że zarówno dla twórcy
Kabaretu Pod Egidą, jak i członka Skamandra mity romantyczne „stworzone w niewoli
na użytek jej przetrwania – stanowiły podstawową wieźbę zbiorowości Polaków. […]
wbrew rozbiciu między państwa zaborcze, emigracjom, zsyłkom, ponawianym próbom
wynarodowienia – utrzymywały jego jedność, świadomość własnej tożsamości
i odrębności” (Opacki 1993: 7).
15

W felietonie dla Polskiego Radia Adam Halber przekonywał, że w latach osiemdziesiątych
XX wieku: „ludzie przychodzili do kabaretu z kasetowymi magnetofonami, nagrywali
występ, także i finałową pieśń i »rozmnażali« nagrania udostępniając je znajomym, ci
innym znajomym, utwór stawał się emanacją marzeń, pragnień, oczekiwań milionów
Polaków. Jeśli nawet nie vice-hymnem Polski, to w 1980 hymnem »Solidarności«.
Ba, ukazał się wtedy na płycie w towarzystwie między innymi »Dziewczyny z PRL-u«.
O nagrodzie opolskiej publiczności już wspominałem, ale przecież posłużył też za
motto wielkiego koncertu zorganizowanego pod auspicjami prezydenta Reagana. Pod
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ze środowiskiem opozycyjnym zaczęły się do piosenki Żeby Polska była Polską
dystansować: „Specjalni doradcy wytłumaczyli Solidarności, że »Żeby Polska
była Polską«, to jest nacjonalizm, szowinizm i ciemnogród. Solidarność zrezygnowała z tego hymnu” (Gruszczyńska-Ruman & Pietrzak 2008: 17). Twórca
doszukiwał się przyczyn tego stanu rzeczy w światopoglądzie różnych grup
interesów (szczególnie związanych ze środowiskiem „Gazety Wyborczej”16),
które miały duży wpływ na rzeczywistość tamtego okresu. Piosenka, tak samo,
jak jej autor, przez wiele lat pozostawali poza głównym obiegiem kultury, aż do
2015 roku, kiedy do władzy w Polsce doszła prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość. Prowadzona przez wspomniane ugrupowanie polityka historyczna
i kulturalna różniła się diametralnie od tych, które proponowały poprzednie
rządy. Mocny akcent postawiono na przeszłość (jako źródło wartości), tradycję
i dumę narodową, odrzucono także autorytet Unii Europejskiej, traktowanej teraz jako zagrożenie dla polskiej suwerenności. Prawo i Sprawiedliwość
wpisało się w ten dyskurs, który Francis Fukuyama nazywał populistycznym
nacjonalizmem (Fukuyama 2019: 10), charakteryzującym się deklaracjami
władzy o bezpośredniej i wyjątkowej więzi z narodem (często w znaczeniu
etnicznym)17. Łączące się z tą polityką specyficzne podejście do kwestii narodowych (funkcjonujące w przestrzeni społecznej od wielu lat, ale z pełnym
wsparciem władzy w Polsce dopiero od 2015 roku) semiotyk kultury Marcin
Napiórkowski określił mianem turbopatriotyzmu. Jego genezy można doszukiwać się w okresie polskiej transformacji ustrojowej. Jak przekonuje autor
Mitologii współczesnej, „poczucie, że transformacja ustrojowa w Polsce zdradziła
patriotyzm, jest szeroko rozpowszechnione nie tylko w kręgach narodowców
i stanowi credo współczesnej polskiej prawicy” (Napiórkowski 2019: 28).
Lata dziewięćdziesiąte byłyby więc symbolicznym okresem, w którym
drogi piosenek Żeby Polska była Polską i Kocham wolność zaczynały się powoli
rozchodzić. Wspólny wróg, który mógłby zdestabilizować niezależność, zniknął,
hasłem »Let Poland be Poland« wystąpiła czołówka amerykańskich gwiazd (Cyfrowa
Biblioteka Polskiej Piosenki 2019).
16

Pietrzak konstatował: „[…] okazało się, że to hasło jest szkodliwe dla ludzi, którzy przejęli
w Polsce władzę nad mediami w 1989 roku”. I dalej: „[...] Do dzisiaj ta piosenka ma
kłopoty. W radio, telewizji jej nie ma. Przypisywane jej są przez michnikowszczyznę złe
skłonności Polaków” (Gruszczyńska-Ruman & Pietrzak 2008: 17).

17

Współczesnymi przywódcami, którzy według Fukuyamy realizują ten model są:
Władimir Putin z Rosji, Recep Tayyip Erdoğan z Turcji, Viktor Orbán z Węgier, Rodrigo
Duerte z Filipin i Jarosław Kaczyński z Polski (Fukuyama 2019: 11).
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zawieszono paradygmat romantyczny (wyśpiewywany przecież w utworze Pietrzaka), miejsce gloryfikowanej przeszłości zajął w polskiej polityce kulturalnej
namysł nad teraźniejszością i przyszłością (Napiórkowski 2019: 28). Patriotyzm spod znaku martyrologii i kultu powstań został zastąpiony patriotyzmem
w wersji soft, gdzie zamiast dumy narodowej liczyły się aspiracje, a otwartość
i kosmopolityzm usunęły z publicznego dyskursu „poczucie zagrożenia”
(Napiórkowski 2019: 45). Biorąc pod uwagę powyższe tendencje, trudno się
dziwić, że „Solidarność” w połowie lat dziewięćdziesiątych dystansowała się od
piosenki Pietrzaka, która w przeciwieństwie do hitu Chłopców z Placu Broni,
zupełnie nie wpisywała się w ten polityczno-kulturowy nurt.
Kiedy, po latach triumfu myśli liberalnej, na fali ogólnoświatowego
trendu do władzy w Polsce doszło ugrupowanie prawicowo-populistyczne,
główny nurt znów przyjął z otwartymi ramionami twórcę Kabaretu Pod Egidą,
a jego piosenka na powrót zyskała status wicehymnu. Wszystko pasowało idealnie – romantyczne konotacje, odniesienia do historii, podniosły ton (a nawet
„żołnierska” warstwa muzyczna)18. O utworze Kocham wolność ponownie zrobiło się głośno w 2014 roku, w związku dwudziestopięcioleciem czerwca 1989.
Wtedy to napisany przez Łyszkiewicza refren posłużył jako tytuł jubileuszowego koncertu w Opolu. Jak wspominają Skardziński i Wojciechowski, dwa
lata później utwór zdobył pierwsze miejsce w Polskim Topie Wszechczasów
radiowej Trójki, stając się tym samym utworem przeciw tak zwanej „dobrej
zmianie” (Skardziński & Wojciechowski 2017: 476). Piosenka się nadawała,
bo mówiła o niepodległości bez dosadności i patosu. Dodatkowo – zorientowana była ku przyszłości.

Podsumowanie
Po 2015 roku treść omawianych, fetyszyzujących wolność piosenek, została
„skonkretyzowana” przez dwie walczące ze sobą stronnictwa, które wykorzystały je dla swoich celów. W pracy pod tytułem Polityczność Chantal Mouffe
przekonywała, że dyskurs prawicowo-populistyczny

18

Pietrzak z piosenką Żeby Polska była Polską wielokrotnie występował na tak zwanych
rocznicach smoleńskich, gdzie niejednokrotnie wygłaszał płomienne przemówienia.
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zastępuje osłabioną opozycję między lewicą a prawicą nowym typem relacji my/oni,
zorganizowanym wokół podziału między „narodem” a „establishmentem”. Wbrew
tym, którzy wierzą, że politykę można zredukować do indywidualnych motywacji,
nowi populiści w pełni zdają sobie sprawę, że polityka zawsze polega na ustaleniu
opozycji między „my” a „oni” oraz na wytworzeniu tożsamości zbiorowych. Z tego
właśnie wynika siła oddziaływania ich dyskursu, który oferuje zbiorowe formy identyfikacji wokół wyobrażenia „narodu” (Mouffe 2008: 86).

Przykład historii społecznych interpretacji dwóch utworów Kocham wolność i Żeby Polska była Polską pokazuje, że piosenka jako gatunek jest niezwykle
plastyczna, jeżeli chodzi o performowanie zbiorowych tożsamości. Zwykle
autorskie propozycje modelowania utworu przegrywają z kontekstem publikacji, czy zastosowaną konwencją, która jest dla danej zbiorowości użyteczna.
O tym, jak dana piosenka zostanie wykorzystana czy skonkretyzowana, często
przesądzają elementy z pozoru niewidoczne. Gusta, upodobania i rządy potrafią się szybko zmieniać – nikt nie wie, jaki kształt „wolności” i „niepodległości”
będzie społecznie pociągający za kilka lat i kto go wyśpiewa.
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Kult mordercy prezydenta.
Mitologizacja Eligiusza Niewiadomskiego
w perspektywie historycznej i współczesnej
PATRYK PLESKOT
Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Rzeszowski

Wprowadzenie
Morderstwo Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej, popełnione 16 grudnia 1922 roku przez malarza i narodowego radykała,
Eligiusza Niewiadomskiego (Pleskot 2012), można określić mianem „grzechu pierworodnego” odrodzonej Polski i tragiczną kulminacją kampanii
nienawiści prowadzonej przeciw prezydentowi, rozpoczętej kilka dni wcześniej, w momencie jego niespodziewanego wyboru. Zbrodnia niewątpliwie
wstrząsnęła opinią publiczną. Dominującą reakcją było zbiorowe potępienie.
Niezliczone oświadczenia potępiające zamach formułowały wszystkie partie
polityczne (też narodowe!), organizacje społeczne, towarzystwa, instytucje
naukowe, kulturalne, wyższe uczelnie, władze miejskie i wiejskie. Samorządy
lokalne przyjmowały komunikaty, gminy wiejskie podejmowały uchwały.
Odezwy na ręce marszałka Rataja przysyłały tak egzotyczne organizacje, jak
Towarzystwo Teozoficzne, Polskie Towarzystwo Esperantystów, Towarzystwo
„Wolna Polska” w Argentynie czy Stowarzyszenie Lokatorów miasta Częstochowy. Deklarowano palenie obrazów Niewiadomskiego czy wymazywanie
jego nazwiska z książek
Jak się jednak szybko okazało, śmierć prezydenta nie zjednoczyła narodu.
W rzeczywistości doprowadziła tylko do zaognienia sporów ideologicznych czy
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światopoglądowych i powiększenia przepaści między środowiskami narodowymi a lewicowymi. Co więcej, jeśli czyn Niewiadomskiego stał się obiektem
społecznego odium, tak odium to nie objęło wszystkich: bardzo szybko można
było zauważyć narodziny swoistego kultu mordercy, może nie w skali masowej,
ale z pewnością przekraczającej poziom indywidualnych przypadków. Jeszcze
bardziej interesujące jest to, że kult ten – pociągający za sobą mitologizację
Niewiadomskiego – można dostrzec nawet dziś.
Celem autora rozdziału jest skrótowe i jedynie przyczynkarskie ukazanie
kilku cech charakterystycznych tego kultu w dwóch wymiarach czasowych:
międzywojennym i współczesnym. Analiza, przeprowadzona głównie w ramach
metodologii historii, została oparta na źródłach prasowych, wspomnieniowych
i literaturze przedmiotu oraz na współczesnych mediach społecznościowych
i obserwacji własnej.

Faza pierwsza
W pierwszych godzinach po zamordowaniu prezydenta nawet radykalne
środowiska narodowe zareagowały milczeniem. Przestępstwo było ewidentne,
trudno było pochwalać zbrodnię nawet najzagorzalszym krytykom zabitego
prezydenta. Jak deklarowano, wiadomość o zamachu miała wywołać „głęboki
ból” wśród członków klubu sejmowego Związku Ludowo-Narodowego (czyli
endecji). Przyjęli oni odezwę, w której pisali:
z uczuciem najgłębszej grozy dowie się kraj o strasznym nieszczęściu, które nań
spada. Zbrodniczy czyn człowieka niepoczytalnego nie tylko okrywa kraj cały
ciężką żałobą, ale także ściąga nań niesławę, wyrządza mu wielką krzywdę, zaburza
jego życie prawne, które tylko prawnym torem toczyć się może, bo droga gwałtu
i zbrodni prowadzi tylko do rozstroju i zagłady. Wstrząsająca do głębi zbrodnia
dzisiejsza wywoła wszędzie w Polsce zgrozę i potępienie (Pleskot 2012: 388-389).

Narodowcy w mgnieniu oka przeistoczyli się z dotychczasowych kontestatorów systemu w obrońców prawa i porządku.
Jest jednak bardzo charakterystyczne, że już wkrótce, zwłaszcza po błyskawicznym, jednodniowym procesie Niewiadomskiego 30 grudnia 1922 roku
i skazaniu go na karę śmierci, te nastroje zaczęły różnicować się i ewoluować.
Zmiana ta przybierała trudne do przewidzenia kształty. Już w czasie, kiedy
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Niewiadomski przebywał w więzieniu w oczekiwaniu na wyrok, a potem na
egzekucję, w szeroko rozumianych środowiskach narodowych począł narastać
kult jego osoby: i to zarówno medialny (mówiąc współczesnym językiem), jak
i kult oddolny, niesterowany przez partie i ich przywódców. A przez to bardziej
autentyczny i spontaniczny.
Do więzienia na Mokotowie, gdzie przetrzymywano mordercę, codziennie
nadchodziły listy, kartki, a także bukiety kwiatów. W wielu miejscach w Polsce
ludzie przekazywali sobie z rąk do rąk podobizny „bohatera”. Jednocześnie
wiele osób – czasem zupełnie szalonych – usiłowało uzyskać zgodę na „audiencję” w celi Niewiadomskiego. Prokurator Kazimierz Rudnicki, do którego
kierowano większość tego typu podań, miał pełne ręce roboty. Najbardziej
zapadła mu w pamięć pewna teozofka – fanatyczna zwolenniczka młodego
panteistycznego ruchu parareligijnego (założonego w 1875 roku w Nowym
Jorku przez Rosjankę Jelenę Bławatską), wzorującego się między innymi na
neoplatonizmie i buddyzmie (Campbell 1980). Owa teozofka – zdecydowanie
asertywna dama z Warszawy – usilnie przekonywała Rudnickiego, że musi się
zobaczyć z Niewiadomskim. Argumentowała, iż potrzebuje on duchowego
ukojenia w ostatnich chwilach swego życia. Rudnicki oponował, jak mógł.
W końcu ustalono kompromis: obiecał zapytać, czy Niewiadomski zgodzi się
ją przyjąć. Eligiusz jednak nie szukał ukojenia w teozofii (Ruszczyc 1987: 250).
W dniu stracenia mordercy – 31 stycznia 1923 roku – do redakcji prawicowych pism (takich jak „Rzeczpospolita”) spłynęło wiele listów, których
autorzy przyrzekali powstrzymanie się od rozrywek i zabaw w imię żałoby po
rozstrzelanym. Samo rozstrzelanie Niewiadomskiego zostało przedstawione ze
szczegółami – ale raczej w mało obiektywny sposób – w sprzyjającej mu prasie.
Bardzo wpływowy dziennikarz i jednocześnie poseł Stanisław Stroński (który
tuż po śmierci Narutowicza ukuł słynną maksymę „ciszej nad tą trumną”) 31
stycznia 1923 roku na łamach „Rzeczpospolitej” – stosunkowo umiarkowanej
gazety – opublikował tekst Wina i ofiara, w którym starał się poprzez skomplikowane figury stylistyczne ustawić postać Niewiadomskiego na tej samej płaszczyźnie, co zabitego przezeń prezydenta. „Smutny do głębi i smutny na zawsze
półtoramiesięczny okres od dnia zamordowania ś.p. Prezydenta Narutowicza
16 grudnia 1922 r. zamyka się dzisiaj, dnia 31 stycznia 1923 r., straceniem Eligiusza Niewiadomskiego, a dwa te dni związane są nierozerwalnie” – zaczynał
autor (Stroński 1923).
W artykule zagubiła się gdzieś informacja, kto był ofiarą, a kto mordercą. Stroński kontynuował za to, że „wstrząsające zdarzenie, które przejdzie
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w dzieje z nazwiskami Gabriela Narutowicza i Eligiusza Niewiadomskiego, nie
ma w sobie jednak ani krztyny pierwiastka osobistego zatargu, lecz w całości
związane jest z życiem narodowym w tych czasach ostatnich i z potężnym
zmaganiem się uczuć, myśli, dążeń i działań, które się ujawniły i z sobą starły”
(Stroński 1923). Niezorientowany w bieżących wydarzeniach czytelnik mógłby
na podstawie tych słów wywnioskować, że obaj mężczyźni toczyli jakiś równorzędny spór ideowy, byli godnymi siebie przeciwnikami, reprezentantami
potężnych sił społecznych. I obaj zginęli.
W dalszych partiach tekstu autor kontynuował swoje – oględnie mówiąc –
ryzykowne zestawienie. Pisał między innymi o wielkiej wadze „przejść narodowych”, na których „podłożu poniósł śmierć Gabriel Narutowicz i stracony
zostaje Eligiusz Niewiadomski”. Wydawałoby się – dwie ofiary. Następnie
Stroński zwracał uwagę na należne „większości polskiej” prawa:
tą siłą w państwie, w którym obok narodu polskiego jako znacznej większości żyją
także inne narodowości, ale które jest i może być tylko państwem polskim albo nie
będzie niczym, jest i odpowiedzialność tę wziąć może na się tylko większość polska.
Inne narodowości nie mogą być ani uciskane, ani wyłączone z życia obywatelskiego.
Ale odpowiedzialność za losy tysiącletniego państwa polskiego składać na żywioły
politycznie nieukształtowane, których stanowisko wobec tego tysiącletniego państwa jeszcze przed rokiem nie było i jeszcze ciągle jest co najmniej niejasne, byłoby
szaleństwem i niepodobieństwem (Stroński 1923).

„Gospodarzem musi tu być naród polski przez większość polską” – dobitnie
stwierdzał Stroński, w ten sposób wpisując się w narrację samego Niewiadomskiego, który pragnął usunąć prezydenta wybranego „niepolskimi rękami”
(Stroński 1923).
Dopiero pod koniec tekstu można się dowiedzieć, co tak naprawdę uczynił Niewiadomski. Autor zasugerował jednak, że śmierci prezydenta winny był
w istocie niezdrowy układ polityczny w Polsce. Przekonywał: „Narutowicz,
człowiek prawy, daleki od walk politycznych, ale nie chcący ustępować ze stanowiska, na które go życie wysunęło zgodnie z poglądami, nie działał w żadnej
mierze z pobudek osobistych i dał życie w ofierze przekonaniom” (Stroński
1923). Niemal sam był sobie winny – zdawał się sugerować dziennikarz. Jednocześnie sprawca – Niewiadomski – również z godną podziwu wiernością
poświęcił się w obronie własnych przekonań. „W tym, co uczynił” – kontynuował autor – „jest ogrom winy niewątpliwej, ciężkiej, groźnej, a związanej
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z winą, która tkwiła i tkwi jeszcze w niezdrowych stosunkach i pojęciach
politycznych, sprzecznych ze słusznym dążeniem narodu polskiego do istotnej
niepodległości” (Stroński 1923).
W swej wymowie tekst zawiera myśl, że Niewiadomski walczył o niepodległość, zabijając Narutowicza. Warto zwrócić uwagę na znamienną woltę,
jakiej dokonał Stroński i pokrewni mu ideowo dziennikarze: tuż po zabójstwie podkreślali indywidualny charakter czynu Eligiusza. Teraz, wpisując się
w mitologizację jego postaci, wyraźnie odwracali to rozumowanie.
W dniu stracenia skazańca jego myśli i poglądy postanowiła przypomnieć
również radykalnie narodowa „Gazeta Warszawska”: „Dzisiaj rano zeszedł ze
świata w okolicznościach niezwykłych, w drodze tragicznego rozrachunku
z prawem, wybitny przedstawiciel inteligencji polskiej, artysta i pisarz: ś.p.
Eligiusz Niewiadomski” (Wasilewski 1923) – donosił na początku artykułu
zatytułowanego Ś.p. Eligiusz Niewiadomski dziennikarz, Zygmunt Wasilewski.
W przeciwieństwie do stosunkowo umiarkowanego Strońskiego, nie miał on
oporów przed wychwalaniem zabójcy: „społeczeństwo cywilizowane, tracąc
spośród siebie wybitną jednostkę” – pisał – „nie może jej grzebać bez uświadomienia sobie straty. Wyrok pozbawił ś.p. Niewiadomskiego praw stanu i życia
fizycznego. Pozostaje życie duchowe jednostki, które nie kończy się ze śmiercią,
i prawo szacowania jego wartości” (Wasilewski 1923).
I w tym tekście dochodzi do zdumiewającego zrównania śmierci kata
i ofiary: „padli dwaj Polacy w tragicznej rozprawie, bynajmniej nie osobistej
natury. Wywiązał się piorun w atmosferze politycznej, tak dalece nieosobistej, że rozprawa sądowa nie miała sposobności dotykania sprawy osób w grę
wchodzących” (Wasilewski 1923). Nie oznaczało to bynajmniej nagłego
wzrostu sympatii do prezydenta. Wasilewski w dalszym wywodzie skupił
się na elementach biografii Niewiadomskiego i cytowaniu jego wypowiedzi
w celu unieśmiertelnienia jego przesłania. W opisie dziennikarza Eligiusz to:
„człowiek prawy, ideowy, wrażliwy, ale surowy względem siebie i ofiarny”
(Wasilewski 1923). Choć prostolinijny, „przejawiał w tej właściwości niezwykłą siłę, otwartość i odwagę” (Wasilewski 1923). Co prawda „czyn, za
który spotkała go straszna kara, był katastrofą” (Wasilewski 1923), ale „sam
typ duchowy, jaki ujawnił się przy tej sposobności, obudzić musi podziw
skończonością silnej struktury i gotowością do poświęceń” (Wasilewski
1923). To niemal jawna pochwała morderstwa. Znowu zatraca się w tych
słowach dramat Narutowicza. Uwypuklona za to zostaje „ofiara” i „poświęcenie” jego zabójcy.
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„Obojętnych nawet dotąd wyznawców imienia Polski zastanowić musiał
widok stanu psychicznego, w którym interes jednostki zupełnie poddany
został wyższej psychice narodowej” (Wasilewski 1923) – Wasilewski, niezrażony, ciągnął swój ekwilibrystyczny wywód. „Pod tym względem mowy jego
na procesie pozostaną nie tylko dokumentem historycznym chwili obecnej, ale
pomnikiem człowieka wielkiego charakteru” (Wasilewski 1923). Czy trzeba
dodawać coś więcej? Uczynił to sam Wasilewski, porównując przesłanie Listu
do wszystkich Polaków – swoistego testamentu Niewiadomskiego spisanego
w więzieniu (Niewiadomski 1923) – do „nauki Mickiewicza”. „Dziecko polskie, które za lat sto czytać będzie te słowa” – pisał dziennikarz, podsumowując
List Niewiadomskiego – „z trudem pojmie prawdę historyczną, że człowiek
tych poglądów, uczuć i cech charakteru został stracony we własnej ojczyźnie
z wolą jej państwa i z jego własną. Na tym właśnie tragizm polega” (Wasilewski
1923). Według Wasilewskiego Niewiadomski to wielki polski patriota, który
poświęcił swe życie dla przyszłości kraju. Przyszłe pokolenia będą chwalić mordercę i dziwić się, z jakiego powodu poniósł karę za swój czyn.
„Nie zagłada jest zasadą, lecz triumf ducha poprzez tragedię zagłady”
(Wasilewski 1923) – równie patetycznie, co niejasno podsumowywał dziennikarz swój wywód. Nawiązywał przy tym do mesjanistycznego filozofa z pierwszej
połowy XIX wieku Józefa Gołuchowskiego, według którego „triumfem dusz
wielkich jest zgon bohaterski” (Wasilewski 1923), „naród zaś, zdolny do polotu
tragicznego, zginąć nie może, jego życie tli nawet pod popiołem” (Wasilewski
1923). „Ta myśl” – komentował Wasilewski – „daje mu [narodowi – P.P.] dar
entuzjazmu i wytrwania i moralną potrzebę wyrażania podziwu i wdzięczności
tym, którzy faktowi życia narodu w idei dali świadectwo swoją ofiarą” (Wasilewski 1923). Wasilewski chciał, by czyn Niewiadomskiego stał się obiektem
wdzięczności i podziwu Polaków. Wszak swym morderstwem ożywił on naród,
a zabijając Narutowicza, realizował misję narodową, podnosił morale i potęgował polski patriotyzm – zdawał się mówić autor. W sumie więc Niewiadomski
dokonał „nieobliczalnego wysiłku bohaterskiego” (Wasilewski 1923).
Ów wielokrotnie wspominany przez Wasilewskiego List do wszystkich
Polaków – w zamierzeniu Niewiadomskiego manifest polityczny i pean na
cześć idei narodowej – stał się obiektem poważnych utarczek medialno-politycznych związanych z instrumentalizacją czynu Niewiadomskiego. 31 stycznia 1923 roku, w dniu rozstrzelania autora, treść listu opublikował „Dziennik
Poznański”. Na mocy rozporządzenia komisarza miasta stołecznego Warszawy, Franciszka Anusza, dokonano konfiskaty części nakładu tego numeru
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rozprowadzanego w stolicy. Zakazano też rozpowszechniania nadzwyczajnego
numeru radykalnej „Gazety Porannej”, zawierającego panegiryczny opis
śmierci Eligiusza. W dniu egzekucji redakcje wysokonakładowych „Rzeczpospolitej” i „Kuriera Warszawskiego” otrzymały telefony z komendy stołecznej,
że w razie opublikowania Listu również grozi im całkowita konfiskata. Dwa dni
później Anusz nakazał skonfiskowanie całego numeru 32 „Gazety Porannej”,
która wydrukowała streszczenie listu. Z kolei 4 lutego 1923 roku przesłanie
Niewiadomskiego opublikowały „Słowo Radomskie”, „Goniec Krakowski”
i „Głos Lubelski” – pisma regionalne i nie najbardziej popularne. Władze
administracyjne z obszarów, gdzie ukazywały się te pisma, postanowiły dokonać konfiskaty numerów zawierających tekst przesłania zamachowca (Ruszczyc
1987: 253-255).
Nadgorliwe poczynania władz miejskich i regionalnych punktowali politycy endeccy. 6 lutego 1923 roku posłowie Związku Ludowo-Narodowego
zgłosili oficjalną interpelację do ministra spraw wewnętrznych i ministra sprawiedliwości, uznając przeprowadzone konfiskaty za łamanie prawa. Posłowie
pisali między innymi:
zważywszy, że ani treść listu śp. E. Niewiadomskiego, ani treść nadzwyczajnego
dodatku „Gazety Porannej” z 31 stycznia br. nie zawierają w sobie nic karygodnego,
bo ani antypaństwowego, ani podburzającego, a przeciwnie – list nieboszczyka nawołuje Polaków do pracy nad sobą i nad budową państwa, przenosząc walkę o Polskę
na grunt „wielkości ducha”, a więc do sfery moralnej, a nie fizycznej; że artykuł 105.
konstytucji Rzeczypospolitej wyraźnie poręcza wolność prasy i uchyla stanowczo
możność stosowania cenzury prewencyjnej [...] – czyn, którego dopuściła się władza
administracyjna w Radomiu, Lublinie itd., a szczególniej pan Anusz w Warszawie,
jest karygodny, bo w sposób rażący pozbawia pewne odłamy prasy gwarantowanych
im przez Konstytucję swobód obywatelskich […]. Stojąc na gruncie prawa, praworządności i mając w najwyższem poszanowaniu obowiązującą nas Konstytucję,
gwałconą przez władze wykonawcze, a szczególniej przez komisarza Anusza, który
niejednokrotnie już konfiskował prasę narodową, za którą stoi większość Polaków –
niżej podpisani stwierdzają, że w czynach tegoż komisarza Anusza widać zupełnie
planową a nielegalną walkę z niesympatycznym dla niego kierunkiem politycznym
i, że wzorując się na przykładach rządu sowieckiego, dąży on do zniszczenia prasy
polskiej, utrzymując jedynie prasę żydowską lub pod jej wpływami się znajdującą
(Pleskot 2012: 382-394).
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Anusz rzeczywiście niedługo potem – w maju – przestał być komisarzem Warszawy.
Równolegle do kultu medialnego i zatargów politycznych rozwijał się
oddolny kult Niewiadomskiego. Jest zadziwiającą rzeczą, że w pierwszych
kilku miesiącach 1923 roku rodzice ponad trzydzieściorga dzieci w Polsce
nadali swym pociechom rzadkie imię Eligiusz (Zasada 2015).
Stanisław Mackiewicz w pracy Historia Polski starał się zrozumieć, skąd
brało się wśród części Polaków takie uwielbienie dla mordercy, które zdumiewająco szybko zastąpiło szok po morderstwie. Przyznawał, że „użycie gwałtu,
przemocy, użycie siły fizycznej wywołuje odrazę” (Mackiewicz 1992: 168)
w Polsce, która słynęła z braku stosów i niepopełnienia w swej długiej historii
ani jednego królobójstwa. Mackiewicz kontynuował:
Ale później w stosunku do aresztowanego i uwięzionego Niewiadomskiego nastąpiła
pewna zmiana nastroju. Zgorszą się tym ludzie, jeśli oświadczę, że Niewiadomski zyskał
nawet popularność. W Polsce bardzo cenią poświęcenia, a Niewiadomski na procesie
w sposób rycerski żądał kary śmierci dla siebie. Zachowanie się jego na procesie na
sądzie było poważne, nawet prokurator oświadczył, że nie leżało w jego intencjach
obrażać osobiście Niewiadomskiego. Dotychczas bojowców, którzy ginęli na Cytadeli,
miała tylko lewica, teraz prawica zyskała swego przedstawiciela terroru. Jakkolwiek był
to terror zwrócony przeciwko władzy własnej, ale ci, których Niewiadomski wzruszał,
nie rozumowali, lecz kierowali się sentymentem (Mackiewicz 1992: 168).

Maria Dąbrowska, powracając myślami do zabójstwa Narutowicza i rosnącego jednocześnie współczucia dla Niewiadomskiego, pisała w Dziennikach:
grób skrytobójcy nie porósł chwastem zapomnienia, na grób ten pielgrzymowały
tłumy nie mniejsze niż do trumny Narutowicza; pielgrzymowały nie dzień, nie
dwa, lecz całe lata, znacząc swoje uczucia stosami kwiatów i wieńców, a w dzień
zaduszny – rojami świateł, którymi już z daleka jarzył się grób mordercy (Dąbrowska
2009: 93).

Marszałek Rataj dziwił się za to, że Niewiadomski, choć skazany na
śmierć, nie został moralnie potępiony. Dla Rataja było to dowodem na anarchiczne cechy narodu polskiego (Pleskot 2012: 399).
O psychice narodowej w kontekście narodzin kultu Niewiadomskiego
pisał także Ignacy Mościcki, trzeci prezydent II Rzeczypospolitej:
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zabójstwa Narutowicza nie można jednak sprowadzić tylko do wypadku, spowodowanego przez jakiegoś chorego człowieka. Wielkie procesje, liczące tysiące ludzi,
śpieszące z hołdem do grobu mordercy i obsypujące kwiatami jego miejsce spoczynku, dawały wyraźny dowód, że ówczesna inteligencja polska ulegała wysoce
niezdrowej i szkodliwej dla rozwoju Państwa sugestii. Musiało się w takim objawie
widzieć wpływ przeszło stuletniej niewoli narodu (Mościcki 1993: 155-156).

Nie można się w pełni zgodzić z powyższymi wywodami. Wbrew sugestiom Mackiewicza, Niewiadomski wcale nie zachował się na procesie tak
poważnie – jego filipiki przeciw Żydom i absurdalne narzekania na ludzi,
z którymi przyszło mu kiedyś pracować, nie służyły budowaniu jego mitu.
Nie bagatelizując ogólnonarodowych uwarunkowań z płaszczyzny „psychiki”
(czy socjologii) narodowej i spadku po rozbiorach, które podkreślają cytowani
autorzy, większe znaczenie wypadałoby przypisać po prostu ówczesnym sporom politycznym, niezwykle gorącym i brutalnym. Ocena Niewiadomskiego
stała się papierkiem lakmusowym, określającym światopogląd osoby wypowiadającej tę ocenę.
W takim kontekście pogrzeb Eligiusza Niewiadomskiego na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie 6 lutego 1923 roku stał się wielką manifestacją
polityczną. Nigdy później społeczny kult mordercy nie osiągnął już takich rozmiarów. Choć władze usiłowały do końca trzymać w tajemnicy datę pogrzebu,
w uroczystościach wzięło udział ogółem około dziesięciu tysięcy ludzi. Kilka
godzin wcześniej, podczas nocnej ekshumacji zwłok Eligiusza, pochowanych
tymczasowo na stokach Cytadeli, pojawił się w kręgach narodowców pomysł,
by porąbać słupek, przy którym zginął skazaniec, a także zniszczoną drewnianą
trumnę, w celu rozdawania tych „relikwii” żałobnikom (Ruszczyc 1987: 253).
Pomysł nie został zrealizowany, ale dobrze oddaje on panujące nastroje. Warto
przy tym zauważyć, że na pogrzebie Niewiadomskiego zjawiło się jednak zdecydowanie mniej ludzi niż na wcześniejszych uroczystościach pogrzebowych
prezydenta Narutowicza. Na pewno istotną rolę odegrała tutaj wczesna pora
i blokada informacyjna.
Trzeba jednak podkreślić, że w kolejnych dniach na świeży grób Niewiadomskiego przybywały prawdziwe pielgrzymki i procesje. Niesiono wieńce
i kwiaty. Kombatanci wojenni i studenci ochotniczo organizowali honorowe
warty przy mogile. Śpiewano patriotyczne pieśni, pomstowano na rządzących,
dużo dyskutowano, między innymi nad mowami marszałków obu izb parlamentu z 21 grudnia 1922 roku, w których wspominali oni przed słuchającymi
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w pozycji stojącej posłami sylwetkę zmarłego prezydenta, czy też nad decyzją
Sejmu, który uchwałą z 16 stycznia 1923 roku postanowił wmurować w gmachu na Wiejskiej tablicę pamiątkową ku czci Narutowicza – odsłonięto ją
w czerwcu (Pleskot 2012: 394).
Zmarłego czczono też poprzez zamawianie mszy w dziesiątkach kościołów
w całej Polsce. Sprzyjający narodowcom księża głosili płomienne kazania. Niekiedy nawet zbyt płomienne. Zaniepokojony Episkopat Polski został w końcu
zmuszony do wydania zakazu odprawiania mszy ku czci Niewiadomskiego.
Dobitnie świadczy to o skali problemu. W sformułowanym 10 lutego 1923
roku uzasadnieniu zwierzchnicy polskiego Kościoła tłumaczyli, że charakter
tych mszy „może wprowadzić zamęt do pojęć o moralności chrześcijańskiej,
która nie pozwala pod żadnym warunkiem na złamanie przykazania »nie zabijaj«” (Stomma 2007: 85).
Z czasem poparcie dla Niewiadomskiego traciło ogólnospołeczny
i publiczny charakter. W rocznicę zabójstwa doszło do publicznego uczczenia
ofiary (choćby w formie uroczystej sesji na Politechnice Warszawskiej, zawiązującej Akademicki Komitet Uczczenia Pamięci Prezydenta Narutowicza),
a manifestacje poparcia dla sprawcy miały już tylko marginalny charakter. Tym
niemniej co roku, w końcu stycznia, przy grobie mordercy zbierała się grupa
warszawiaków, ludzi reprezentujących właściwie wszystkie warstwy społeczne.
Na jedną z takich rocznic z ciekawości wybrał się lider konserwatywnych
ludowców, Wincenty Witos. „Po zachowaniu się ludzi widać było, że oni go
uważają co najmniej za świętego” (Witos 1990: 220) – wspominał polityk
i zdziwiony pytał: „Co to mieści w sobie?” (Witos 1990: 220).

Faza druga
„Nieziemski głos Pana przekazał mu wieść / By z mocą uderzył źródło zniewolenia / I zdradę ukarał, On Boży miecz / I zdradę ukarał, On Boży miecz / Niewiadomski, Niewiadomski, święta misja, święty cel”. Nie jest to wiersz nieznanego
endeka z 1923 roku, tylko rockowa kompozycja pod tytułem Asasyn – św. Eligiusz Niewiadomski, autorstwa istniejącego od 1996 roku zespołu NaRa (skrót
od Narodowy Radykalizm) – skrajnie nacjonalistycznej grupy grającej w stylu
RAC (Rock Against Communism), powiązanej z subkulturą skinheadów. Piosenki można posłuchać w serwisie Youtube (Youtube 2009). Tekst wyśpiewuje
zachrypniętym głosem wokalista. Refren – „Niewiadomski, Niewiadomski,
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święta misja, święty cel” – skanduje cały zespół. Wykrzyknieniom towarzyszą
ostre dźwięki gitary elektrycznej i mocna sekcja rytmiczna. Utwór dodano do
serwisu 19 grudnia 2009 roku. Zamiast teledysku widoczny jest obrazek w formie tablicy, na której – obok portretu Eligiusza – umieszczono hasło: „umarł
za ideę, bez żadnych kompromisów!”. Do momentu napisania niniejszego rozdziału obejrzało go obejrzano ponad jedenaście tysięcy razy i kliknięto blisko sto
razy „kciuk w górę” (ponad dwukrotnie więcej niż „kciuk w dół”).
Jest dość oczywiste, że wojna i okres PRL wstrzymały choćby i marginalny kult Niewiadomskiego. Dyktatura komunistyczna mogła pozwolić
na wszystko, ale nie na czczenie pamięci narodowego radykała. Co jednak
znamienne, kult ten został zamrożony, ale nie całkowicie wyeliminowany
z pamięci społecznej. Transformacja ustrojowa i towarzysząca jej wolność
słowa wybudziły ten fenomen z letargu. Dzisiaj kult Niewiadomskiego trwa –
na marginesie i nie w skali masowej, ale jednak realnie. Eligiuszowi udało się
zainspirować niektóre środowiska narodowe (czy raczej odwołujące się do
takiej tradycji, często mgliście zdefiniowanej).
Na stronie internetowej ugrupowania Narodowe Odrodzenie Polski
zamieszczono artykuł Niewiadomski – człowiek zasad, opublikowany 27
stycznia 2011 roku, niedługo przed dziewięćdziesiątą drugą rocznicą śmierci
malarza. W tekście można przeczytać między innymi, że:
swoje działania, całe życie poświęcił Polsce. Czy to na niwie zawodowej czy prywatnej – Ojczyzna była dla Niewiadomskiego niekłamaną treścią i istotą Jego
życia. Będąc świadkiem tworzenia się chorego u swych podstaw systemu dopiero
co niepodległej Polski, zareagował. Z całą premedytacją, nie kryjąc się, nie uciekając od odpowiedzialności za swoje działania, dokonał czynu, który wstrząsnął całą
Polską. Proces przeciwko Niewiadomskiemu stał się procesem wytoczonym przez
Niewiadomskiego duchowej i politycznej korupcji tworzącego się nowego państwa.
A sam Niewiadomski – symbolem ofiarności i poświęcenia dla następnych pokoleń
polskich patriotów (Nop.org.pl 2011: par. 1-3).

Pod tekstem widnieje rysunek, niezbyt wierny realiom historycznym, przedstawiający w komiksowym stylu długowłosego, młodego mężczyznę z pistoletem
w dłoni, opierającego się o zarys samochodu. Obrazkowi towarzyszy napis „Eligiusz Niewiadomski – człowiek zasad”, a w lewym dolnym rogu dodano symbol
Narodowego Odrodzenia Polski. Do chwili napisania tego rozdziału strona
miała już blisko sześć tysięcy pięćset odsłon (Nop.org.pl 2011, par. 1-3).
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Podobne teksty można znaleźć również między innymi pod elektronicznymi adresami takich organizacji, jak Narodowy Kwidzyń czy Obóz
Narodowo-Radykalny. Na stronie tej pierwszej parę lat temu umieszczono
długi artykuł Eligiusz Niewiadomski, będący panegiryczną notką biograficzną
zabójcy. W 1922 roku postanowił on „wziąć odpowiedzialność za losy Ojczyzny w swoje ręce, świadom grożących mu konsekwencji” (Narodowykwidzyn.
wordpress.com, b.d.) – przekonuje autor. „Nie mógł patrzeć, jak zaledwie
w cztery lata po odzyskaniu wolności Polska znów pogrąża się w internacjonalistycznym i ateistycznym niebycie” (Narodowykwidzyn.wordpress.com,
b.d.). Swoim czynem „zmazał hańbę, jaką przyniósł narodowi polskiemu
ten [Narutowicza – P. P.] wybór” (Narodowykwidzyn.wordpress.com, b.d.),
a potem „z pokorą [sic!] przyznał się do winy” (Narodowykwidzyn.wordpress.
com, b.d.). „Przez wiele miesięcy a nawet lat na grobie tego wielkiego męża
zawsze były składane świeże kwiaty i paliły się znicze, tak samo jak płonęły
dumne polskie serca” (Narodowykwidzyn.wordpress.com, b.d.) – kończy
autor, w niezamierzony sposób niemal tragikomicznie.
Na portalu Nacjonalista.pl można odnaleźć ogółem ponad trzydzieści tekstów poświęconych Niewiadomskiemu (często składających się z fragmentów
jego własnych wypowiedzi i komunikatów relacjonujących obchody kolejnych
rocznic jego śmierci o tak znamiennych tytułach, jak Eligiusz Niewiadomski:
Zlikwidować twórców Judeo-Polski! (Nacjonalista.pl 2017), Eligiusz Niewiadomski: Przeciwko partiokracji i kawiorowej lewicy (Nacjonalista.pl 2018) czy
Wrocław: Płomienie, pamięć, Niewiadomski! (Nacjonalista.pl 2013).
W podobnym tonie utrzymany został tekst niejakiego „Augustusa”,
zatytułowany Eligiusz Niewiadomski – dla was zbrodniarz, dla nas bohater! ze
strony ONR. Według autora, morderca Narutowicza „kierował się miłością
do Ojczyzny i Narodu Polskiego. Zabijając prezydenta nie Polski, a lewicy
i wrogich mniejszości, uchronił nasz kraj przed grożącą mu anarchią i walką
rewolucyjną” (Augustus 2010). A przecież było dokładnie odwrotnie – o mało
do anarchii nie doprowadził. Niezrażony Augustus konkluduje: „stąd dla wrogów Narodu Polskiego zapatrzonych w »zachodnie standardy« był on i zawsze
będzie zbrodniarzem, dla nas jednak był, jest i będzie BOHATEREM!”
(Augustus 2010).
Tekstom towarzyszą niekiedy czyny. W marcu 2011 roku w Krakowie
zawisły plakaty, rozklejone przez członków tego samego Narodowego Odrodzenia Polski. Tym razem na czarnobiałym wizerunku przedstawiono popiersie starszego, łysego mężczyzny z zawziętym (stanowczym?) wyrazem twarzy,

Kult mordercy prezydenta. Mitologizacja Eligiusza Niewiadomskiego

trzymającego przed sobą pistolet wycelowany w niewidoczną osobę. Obok
znalazło się hasło „Eligiusz Niewiadomski 1.12.1869 – 31.01.1923 – człowiek
zasad” oraz internetowy adres NOP.
Dwa lata później (w styczniu 2013 roku) grupa narodowców z Białegostoku w podobny sposób uczciła pamięć Niewiadomskiego. Relację z tego
wydarzenia na Youtube zobaczyło tym razem stosunkowo niewiele, bo ponad
czterysta osób (Youtube.pl 2013). Podobna liczba odbiorców zobaczyła
nagranie z grudnia 2015 roku, kiedy to delegacja „patriotów polskich” złożyła
kwiaty na grobie Eligiusza: „w rocznicę wykonania wyroku śmierci na polityku
organizującym rzeź katolików w Polsce planowanej na rok 1923” (Youtube
2015). Tym politykiem miał być oczywiście Narutowicz. Podobne wydarzenia
powtarzają się co roku.

Podsumowanie
„Długie trwanie” kultu Niewiadomskiego to zjawisko zasługujące na głębsze
rozważania i analizę. Można się zastanawiać nad zasadnością porównywania
dwóch faz funkcjonowania mitu zabójcy Narutowicza? Narzucającą się od
razu różnicą jest skala zjawiska: dzisiaj, mimo mediów społecznościowych
i znacznie łatwiejszej, szybszej komunikacji, kult ten osiąga znacznie mniejsze
rozmiary niż dziewięćdziesiąt lat temu i mieści się na marginesie polskiego
życia społecznego. Trudno stwierdzić, czy tak będzie w przyszłości. Oto zbliża
się przecież okrągła, setna rocznica śmierci Gabriela Narutowicza. I Eligiusza Niewiadomskiego.
Można zarazem szukać pewnego wspólnego tła w dwóch fazach tego zjawiska. Pochwala radykalizmów – niezależnie od ich maści ideologicznej – rośnie
w momentach kryzysu, zamętu, w erze brutalizacji życia politycznego. Polityczna
„plemienność” to niewątpliwe cecha pierwszych lat funkcjonowania młodej II
Rzeczypospolitej. W niedoświadczonym politycznie narodzie ujawniło się –
mówiąc językiem politologicznym i psychologicznym – zjawisko „polaryzacji
afektywnej” (Skarżyńska 2005; Tomkins 1963). Chodziło o to, że konkurent
polityczny był postrzegany nie jako przeciwnik, lecz jako wróg, którego należało
zwalczać. Zmagania polityczne stały się ideowym, spolaryzowanym i niezwykle
emocjonalnym starciem dwóch obozów: „endecko-klerykalno-paskarskiego”
z „socjalistyczno-komunistyczno-niemieckim”, czyli narodowej prawicy z ugrupowaniami lewicowymi i piłsudczykowskimi (Nałęcz 1993: 6-7).
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Wielu komentatorów współczesnego życia politycznego wskazuje, że
język debaty publicznej staje się coraz bardziej brutalny i „plemienny”. Trudno
dziś nie dostrzec w przestrzeni medialnej zjawiska polaryzacji afektywnej,
potęgowanego przez specyfikę komunikatorów społecznościowych. Możemy
więc zastanawiać się, czy w przyszłości czeka nas dalsze ożywienie kultu Eligiusza Niewiadomskiego. Setna rocznica tragicznych wydarzeń z przełomu 1922
i 1923 roku będzie poważną próbą weryfikacji tej kwestii.
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O pewnej grotesce, jako efekcie „wojny kulturowej”.
W kierunku „nowej sztuki narodowej”
NINA TRUSZKOWSKA
Uniwersytet Warszawski

Retoryka wojny odzwierciedlająca aktualny stan polskiej kultury
W ostatnich latach mówi się o obecności wojny w przestrzeni kultury. Wojna
ta rozgrywa się na poziomie światopoglądowym, a konfliktogenne miałyby
okazać się wzajemnie sprzeczne przekonania twórców lub uczestników owego
pola. W różnych polemikach, recenzjach czy komentarzach na temat wydarzeń
mających miejsce w tych obszarach, często precyzuje się pewne uogólnione
światopoglądowe przynależności, określając wydarzenia bądź zachowania jako
przejawy różnych postaw ideologicznych. Do najczęściej przywoływanych
w polemikach należą: liberalna, lewicowa i prawicowa. Wnosząc z obserwacji
zdarzeń mających miejsce we wspomnianej przestrzeni, można mówić o pewnym ideowym sporze dookoła polskiej sztuki, na który wskazują zachodzące
w niej relacje.
Wśród publikacji, które wspominają o stosowaniu wojennej retoryki
w odniesieniu do sytuacji w polskiej kulturze warto zwrócić uwagę na treści portalu „The New York Timesa”. Na łamach dziennika ukazał się artykuł
odnoszący do sytuacji w Teatrze Powszechnym w Warszawie w 2017 roku,
kiedy to „radykalni katolicy i prawicowi [podkreślenie – N.T.] aktywiści
protestowali przeciwko wystawieniu spektaklu »Klątwa« [hard-line Roman
Catholics and right-wing activists – hoping to stop a production of »The Curse«]”
(Marshall 2019). W dalszej części artykułu autor przywołuje słowa ówczesnego
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dyrektora stołecznego Biura Kultury Tomasza Thuna-Janowskiego, który
stwierdza wprost – odnosząc się do sytuacji protestów przeciwko wystawianiu
Klątwy – że „pole kultury, jest w tym momencie polem wojny [podkreślenie –
N.T.] [The cultural field is a war field right now]”(Marshall 2019).
Warto przytoczyć zacytowany przez portal Gazeta.pl następny wpis „The
New York Timesa” dotyczący stanu polskiej kultury, przywołujący fragment
o „kolejnym polu bitwy w polskich wojnach kulturowych” (Kultura.gazeta.pl
2020), odnoszący się do sytuacji objęcia wraz z początkiem 2020 roku stanowiska kierowniczego przez Piotra Bernatowicza w warszawskim Centrum Sztuki
Współczesnej. W tej relacji również zwraca się uwagę na „prawicowe poglądy”
dyrektora, które według autorów tekstów stoją w sprzeczności z dotychczasową
liberalno-lewicową wizją tej instytucji. Brak utrzymania spójności w zarządzaniu Centrum Sztuki Współczesnej, w jego ogólnopojętej wizji rozwoju programowego ma przyczynić się do zaprzepaszczenia dotychczasowego dorobku
instytucji. Po ogłoszeniu nominacji Bernatowicza środowisko artystyczne na
czele z Radą Programową Centrum Sztuki Współczesnej zwróciło się do ministra Glińskiego z prośbą o zorganizowanie merytorycznej debaty uzasadniającej przedstawioną nową kandydaturę dyrektora (PAP 2019). Słowo „wojna”,
które zostaje użyte w kontekście przybliżanej tu atmosfery politycznych
zmian w przestrzeni instytucji sztuki, wydaje się w sposób proporcjonalny
odzwierciedlać zastane nastroje. Przytaczany już jako ostatni nagłówek z „The
New York Timesa”, który brzmi: „Polskie muzeum skręca w prawo, artyści
się od niego odwracają [A Polish Museum Turns to the Right, and Artists Turn
Away]” (Marshall 2020) jest reprezentatywny dla stawianej tu tezy o wojnie
kulturowej, w której stronami staje się prawica i lewica. Zwracając uwagę na
większą częstotliwość obecności tematu ideowych konfliktów w sferze polskiej
kultury, można zauważyć, że redakcja „The New York Timesa” zdecydowała
się na sformułowanie odrębnego sposobu klasyfikacji treści z zakresu „polskiej
wojny kulturowej”. Utworzono analogiczną w brzmieniu etykietę: „Poland’s
Culture Wars”.
Kolejnym wartym przytoczenia i nawiązującym do wojennej retoryki
tekstem (tym razem z polskiego pola wydawniczego) jest materiał podsumowujący wydarzenia z zakresu sztuk wizualnych w 2019 roku, który został
opublikowany na stronie internetowej „SZUM-u” – magazynu wydawanego
przez „Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną” warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Redakcja pisma, również w kontekście nowego dyrektora
CSW Piotra Bernatowicza, odwołuje się do pojęcia „wojny polsko-polskiej
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[podkreślenie – N.T.]” (SZUM 2020b), nawiązując w ten sposób bezpośrednio do rzadkich w polu sztuki współczesnej upodobań politycznych dyrektora. W cytowanym fragmencie zaznacza się przestrzeń konfliktu, którą jest
zderzenie wizji rzeczywistości zachowawczej, skrajnej prawicy z postępową,
liberalno-lewicową:
Wojna polsko-polska wchodzi w kolejną fazę. Skrajna prawica opanowuje życie kulturalne i będzie forsowała swoje propozycje. Bernatowicz w programie, pomieszczonym na stronie Ministerstwa Kultury, szeroko rozwodzi się nad kwestią tożsamości
i projektem sztuki katolicko-narodowej [podkreślenie – N.T.] (SZUM 2020b).

Rozbieżności w przestrzeni idei i wizji sztuki
Kontrowersyjne wydarzenia ze świata sztuki, do których odwołują się przytaczane fragmenty artykułów, dotyczą polityki kulturalnej i działań instytucji
legitymizujących owe strategie. Na skutek niekiedy bardzo radykalnej wizji
politycznej aktualnej władzy, krytyka ministerialnych działań stawała się tematem głównych stron internetowych portali, angażując dziesiątki lub setki osób,
które w akcie niezgody protestowały pod instytucjami kultury. Nie sposób nie
wspomnieć o głośnym proteście osób jedzących banany pod Muzeum Narodowym w Warszawie w 2019 roku. Wydarzenie było wyrazem sprzeciwu przeciwko zdjęciu przez ówczesnego dyrektora, Jerzego Miziołka, między innymi
prac artystki zaliczającej się do kanonu polskiej sztuki współczesnej – Natalii
LL. Jedzenie bananów było aktem protestu przeciwko cenzurze, nawiązującym
do treści zdjętej pracy. W wydarzeniu uczestnictwo zadeklarowało około trzy
tysiące osób (Wyborcza.pl 2019).
Podobnego rodzaju nastrój buntu, bezradności i dezorientacji wobec
niezrozumiałych aktów zarządzania instytucjami muzealnymi udzielił się
odbiorcom warszawskiej oferty kulturalnej po raz kolejny. We wrześniu 2020
roku z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka na dziedzińcu Muzeum
Narodowego w Warszawie stanęła instalacja site-specific, zatytułowana Zatrute
źródło1. Przedstawiała ona Jana Pawła II brodzącego w strumieniach krwi
1

Zdjęcia pracy dostępne na stronie: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C723380
%2Cprzed-muzeum-narodowym-w-warszawie-odslonieto-instalacje-jerzego-kaliny
[dostęp: 11.09.2021].
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z trudnością dźwigającego nad swoją głową ciężki meteoryt. Jej autorem
jest Jerzy Kalina – artysta, którego szczyt artystycznej kariery przypadał na
lata osiemdziesiąte XX wieku. To on jest autorem między innymi stojącego
na placu Piłsudskiego w Warszawie pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
(2018). Instalacja ta bezpośrednio koresponduje z rzeźbą Maurizio Cattelana
La Nona Ora (1999), wystawioną w Zachęcie w 2001 roku2. Kalina chciał
udowodnić, że papież wcale nie uległ ciężarowi problemów, z którymi przyszło mu się zmagać w czasie jego pontyfikatu, tak jak przedstawił go Cattelan.
Kalina pokazał również, że Jan Paweł II dysponował odpowiednią siłą, dzięki
której udało mu się stawić czoła ziemskim przeciwnościom.
Rzeźba Kaliny od razu wzbudziła szerokie kontrowersje, stając się bohaterem niezliczonej ilości internetowych memów w tamtych dniach. Pojawiło
się bardzo wiele artykułów w mediach (między innymi: Urzykowski 2020,
Mrozek 2020, Dłużewska 2020 a, b), a emocje widzów jeszcze bardziej zostały
pobudzone w związku z komentarzami samego artysty, który wprost wypowiadał się o kontekście i interpretacji swojego dzieła. Jego autorskie wyjaśnienie
okazało się bardzo radykalne, sytuujące artystę wśród skrajnie prawicowych
twórców. Kalina tłumaczy, czym jest zatruwająca źródło czerwona trucizna,
w której stoi figura papieża:
[...] To jest znak odradzającego się komunizmu, który przybiera różne formy, ale usiłuje odbić się od dna. Moim zdaniem on wraca pod płaszczykiem innych kolorów,
zachowań i działań. [...] Na fali narastających form „czerwonej rewolucji”, z pomocą
Jana Pawła II chcę wysłać ostrzeżenie. Nie popełniajmy dwa razy tego samego błędu.
Sięgnijmy do czystego źródła. To, które obserwujemy, jest zatrute. […] Czerwonych
złogów z polskich ulic do tej pory nie pozbyliśmy się. Znów do głosu dochodzi grupa
radykalnych ludzi, których mentorzy z wyżyn pierwszomajowych trybun słali maszerującemu ludowi najlepszą z możliwych socjalistyczną nowinę [...] (Łupak 2020).

W innej wypowiedzi Kalina zauważa wzrost zachowań, które w dalszej
perspektywie mają przywrócić ustrój analogiczny do komunistycznego. Najprawdopodobniej sugeruje tu pojawienie się systemu, który w podobny sposób
miałby ideowo obezwładnić społeczeństwo (Urzykowski 2020). W kolejnych

2

Zdjęcie pracy na stronie: https://wyborcza.pl/7,112588,26330052,cejrowski-rzezbepapieza-z-meteorytem-przykrywal-przescieradlem.html [dostęp: 06.02.2021].
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swoich wypowiedziach precyzuje, że chodzi mu o tak zwaną „ideologię LGBT”.
Nie bagatelizując wagi wypowiedzianych przez artystę słów i możliwych (skrajnie negatywnych) późniejszych konsekwencji jakie mogą one wywołać, warto
jednak równolegle zwrócić uwagę na cechę wyróżniającą rodzaj „sztuki”, który
uprawia Kalina. Cechą tą jest groteska. Znaleźć można ją także w Zatrutym źródle, a dowodem na to może być niezwykle duży potencjał memiczny instalacji,
mnogość prześmiewczych reakcji oraz przede wszystkim jej parodystyczna forma.
Projekty artystyczne przedstawiane przez polską prawicę, te które mają ambicje
korespondować z pozostałymi dziełami w przestrzeni sztuki współczesnej, bardzo
często reprezentują jakość groteski. Obecność właśnie tej kategorii estetycznej
będzie mogła pomóc w rozpoznawaniu tego zjawiska także w innych dziełach.
Marta Zboralska, wykładowczyni na Wydziale Historii Sztuki na University College of London, podsumowała prezentację Zatrutego źródła w Muzeum
Narodowym, pisząc: „Jedyne, co można zrobić to się uśmiać [You can’t help but
laugh]” (Zboralska 2020). Ten krótki, ale wydaje się, że bardzo szczery komentarz, wskazuje na wysokie zakłopotanie i brak racjonalnego rozeznania umożliwiającego odczytanie tej konkretnej instalacji w jakichkolwiek kategoriach
właściwych dla „standardowych” prac reprezentujących sztukę współczesną.
Zboralska sugeruje, że nie pozostaje nic innego jak tylko skomentowanie całej
sytuacji poprzez śmiech. Właśnie ten śmiech może pomóc w dalszym rozumieniu owej tezy o „sztuce groteskowej”. Jakość groteski obecna w instalacji Zatrute
źródło stanowi najmocniejszy argument, z powodu którego Internet obrodził
w niemal niezliczoną ilość memów dotyczących pracy Kaliny. Nadzwyczajnej
skali tego zjawiska nie sposób nie zauważyć. Powstały interesujące nawiązania
kulturowe, korespondujące z innymi dziełami (SZUM 2020a). Paweł Żukowski stworzył kolaż nawiązujący do teledysku zespołu Mikromusic, w którym
usytuował Jana Pawła II dźwigającego meteoryt, stojącego w szeregu ze skąpo
ubranymi dziewczynami, uczestniczącymi w wyborach miss3.
Kolejnym interesującym przedstawieniem jest obrazek, na którym papież
przechadza się wśród „abakanów” – rzeźb Magdaleny Abakanowicz. Spacer
najprawdopodobniej ma miejsce w Chicago, bo właśnie tam znajduje się instalacja. W następnym papież odwiedza scenę oskarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego, której głównym tematem jest powtarzanie tych samych

3

Wszystkie omawiane memy znajdują się na stronie „Magazynu SZUM”: https://
magazynszum.pl/zatrute-zrodlo-jerzego-kaliny-memy/, [dostęp: 13.04.2021].
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czynności. Papież doskonale wpisuje się w tę konwencję permanentnie powtarzając gest noszenia kamienia. Wśród memów znajduje się również ciekawa
przeróbka obrazu Georges’a Seurat’a Niedzielne popołudnie na wyspie Grande
Jatte (1884-1886), na którym bohaterowie obrazu oddają się odpoczynkowi –
każdy na swój sposób. Papież niestety nie może tego uczynić, ponieważ...
trzyma głaz. Wśród memów znajdą się również te całkowicie prześmiewcze,
jak choćby ten ze Świątynią Opatrzności, która pełni funkcję wyciskarki do
cytrusów, inny, na którym papież przeprowadza zamach na siedzibę Telewizji
Polskiej, czy wreszcie autoreferencyjny, na którym dwie rzeźby Jerzego Kaliny
Zatrute źródło i Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej wchodzą ze sobą w dialog.
Memy odnoszą się także do wątków ideologiczno-politycznych, nawiązując do wydarzeń mających miejsce w sferze publicznej, odzwierciedlając także
sytuację „wojny polsko-polskiej”:
(1). mem przedstawiający leżące w zabarwionej na czerwono sadzawce
kobiety wzbraniające się przed wymierzanym w nie przez Jana Pawła II
gestem przemocy, obrazek ten stanowi nawiązanie do działań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet;
(2). mem przedstawiający papieża, który zamiast głazu trzyma jeżdżącą
po warszawskich ulicach furgonetkę, krzyczącą hasłami przeciwko społeczności LGBT, ma stanowić odpowiedź na sytuację osób nieheteronormatywnych w Polsce;
(3). mem przedstawiający papieża unoszącego się nad siedzibą prezesa
partii PiS-u, nad ulicą Nowogrodzką, wyraża on sprzeciw wobec homogeniczności i autorytarności obecnej władzy.
Na podstawie przytoczonych powyżej przykładów można uznać, że forma
memiczna wyraża również nastroje społeczne, stanowiąc także przestrzeń ekspresji „walki ideowej” w polu sztuki.

„Niewątpliwy triumf sztuki narodowej”4
Maria Poprzęcka, historyczka sztuki, krytyczka, znawczyni sztuki nowoczesnej w wywiadzie udzielonym w związku z prezentacją instalacji Zatrute źródło powiedziała: „Dziś jego [Kaliny – N.T.] papież, jest żenującą groteską

4

Jest to hasło sformułowane przez redakcję „Magazynu SZUM” (SZUM 2020b).
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[podkreślenie – N.T.]” (Bodziony & Poprzęcka 2020). Groteska w tym wypadku
polegać miałaby na zestawieniu tego co straszne, poważne i przerażające (czyli
na przykład faktu, że papież grozi „lewicowej ideologii”, „depcze komunizm”,
wymierza sprawiedliwość, chce unicestwić to co jest „zatrute”) z kiczowatą,
karykaturalną i śmieszną formą pomnika. Na jakość groteski wskazuje też niedostosowanie formy – i być może samego przekazu – do danej sytuacji, wrażenie
politowania i niesmaku, jakie budzą się u odbiorcy w kontakcie z pracą (Głowiński 2003: 15). Niejako na potwierdzenie powyższej interpretacji instalacji
można przytoczyć stwierdzenie Michała Głowińskiego, w którym przyznaje on,
że „»groteska« wielokrotnie łączy się z kiczem” (Głowiński 2003).
Kazimierz Ożóg, autor publikacji na temat pomników Jana Pawła II,
dość często cytowany w ramach medialnych komentarzy dotyczących kolejnego papieskiego pomnika, jakim jest Zatrute źródło, wskazuje, że „prześmiewczość i rechot” są naturalną i w pełni uzasadnioną reakcją na prezentację
tak karykaturalnej instalacji. Ożóg zwraca uwagę na jeszcze jedną – nową
względem pozostałych pomników papieskich – cechę: „[...] Tu mamy coś
nowego – gniew, moc i husarskie skrzydła, które łopoczą i mówią, żeby nas
świat szanował, bo my przecież rządzimy [podkreślenie – N.T.]” (Szubrycht
2020). Właśnie ten element „dominacji nad pozostałymi” prowadzić może do
właściwego pojęcia, w ramach którego należy rozpatrywać ostateczne znaczenie Zatrutego źródła.
Wydaje się, że Maria Poprzęcka wskazuje drogę do interpretacji tego typu
„sztuki prawicowej” jako przynależnej do nurtu tak zwanej „nowej sztuki narodowej”. W 2012 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała miejsce wystawa
zatytułowana Nowa sztuka narodowa. Realizm narodowo-patriotyczny w Polsce
XXI wieku. Kuratorzy wystawy: Sebastian Cichocki i Łukasz Ronduda starali
się sprecyzować występujące w sztuce współczesnej konserwatywne tendencje,
określając je kategorią „nowej sztuki narodowej”. W ramach problematyzacji obszaru badawczego jakim było przytoczone powyżej pojęcie, kuratorzy
wystawy wskazywali na:
(1). „dostrzegalną tendencję rozłamu na dwie Polski”,
(2). „usytuowanie omawianych tendencji na przeciwległym biegunie
wobec lewicowej tradycji awangardowej”,
(3). „wyparcie i marginalizację tendencji odwołujących się do tradycji,
czy tożsamości narodowej”,
(4). „umiejętność nadawania treściom tradycyjnym, form nowoczesnych”
(Artmuseum.pl 2012b).
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Wszystkie wymienione powyżej elementy odnoszą się także do określanej
tu przestrzeni „sztuki prawicowej”, do której należy również instalacja Jerzego
Kaliny. Krytycy, chcąc określić przynależność analogicznych prac artystycznych,
coraz częściej posługują się takimi określeniami sztuki, jak: „narodowa”, „konserwatywna”, „katolicko-narodowa”, „religijno-narodowa”, „patriotyczna” czy
właśnie „prawicowa”. Jak twierdzą kuratorzy wspomnianej wystawy w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, wspólnym elementem tych wszystkich określeń jest to, że
pozostają one „w większości poza oficjalnym obiegiem sztuki współczesnej
[podkreślenie – N.T.]” (Artmuseum.pl 2012b), a twórcy aspirują do głównego
obiegu sztuki poprzez naśladownictwo (obecnych od wielu lat w głównym
nurcie) strategii artystycznych. Ta czasowa nieadekwatność środków wyrazu
jeszcze wzmaga groteskowość prac. Coraz bardziej zrozumiałe staje się zatem
specyficzne doświadczenie odbioru tego rodzaju dzieł, któremu towarzyszyć
może wielopoziomowe poczucie nieprzystawalności (w przestrzeni odbioru
kwestii formalnych, znaczeniowych, kontekstu), wybicia czy niesmaku. Realizacje prac według „prawicowego paradygmatu” mogą być pośrednio zlecane
przez ministerstwo (Gov.pl 2020), co oznaczałoby, że są w sposób autorytarny
umieszczane w polu sztuki współczesnej. Ów gest wyjaśniałby konfliktowość
przytaczanych sytuacji – skoro prace zostały odgórnie pozbawione możliwości
funkcjonowania we właściwym dla nich kontekście, to znaczy poza głównym
obiegiem sztuki, w sposób sztuczny został zmieniony ich kontekst funkcjonowania, to muszą wzbudzić oburzenie wśród kompetentnych odbiorców
kultury. Redaktorzy Kultury Liberalnej celnie zauważają, że: „Rzeźba ta stanowi
[...] wyjście do dyskusji o obecnej pozycji sztuki nowoczesnej i kultury
patriotycznej [podkreślenie – N.T.]” (Kulturaliberalna.pl 2020). Zważywszy
na omawiane tu sytuacje, mające miejsce w polu polskiej kultury i sztuki współczesnej, można postawić tezę, że istnieje pilna potrzeba jasnego rozdzielenia
tych dwóch przestrzeni: nowoczesnej i patriotycznej, zauważenia ich odrębności oraz rodzaju łączących ich relacji. Systematyzacja ta być może pozwoliłaby
(chociażby na pozorne) uporządkowanie relacji w przestrzeni publicznej.

Dwóch różnych papieży – dwa różne paradygmaty
Należy zatem jasno sprecyzować i podkreślić odmienność, różnorodność i nieprzystawalność dwóch światów reprezentowanych przez figury dwóch papieży.
Radykalna odmienność estetyk zdradza brak spójności między tymi całkowicie
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różnymi konceptami: sztuki nowoczesnej i „nowej sztuki narodowej”.
Jan Sowa socjolog, kulturoznawca, badacz nowoczesności twierdzi wręcz, że
te dwie przestrzenie są niemożliwe do pogodzenia (Artmuseum.pl 2012a).
Oznaczać by to mogło, że niemożliwe jest zrozumienie instalacji Zatrutego
źródła za pomocą takich samych narzędzi, które używa się do analizy tak
zwanej „sztuki nowoczesnej”. Jak sugeruje Sowa, błędem jest zestawianie tych
dwóch rodzajów sztuki w jakiejkolwiek przestrzeni. „»Nową sztukę narodową«
należy usytuować w zupełnie innym, nowym systemie, aby móc zrozumieć
ją w szerszym spektrum pozostałych problemów, z którymi pozostaje
w łączności [podkreślenie – N.T.]” (Artmuseum.pl 2012a). Przestrzenią,
w kontekście której można by rozpatrywać „nową sztukę narodową”, może
być szeroko pojęte zjawisko „alt-rightu” (alternative right), które ideologicznie
koresponduje z treściami oraz przekonaniami twórców prawicowych.
Tomasz Sawczuk, publicysta tygodnika „Kultura Liberalna”, wskazuje
na jeszcze inną bardzo subtelną jakość, którą należy dostrzec w zjawisku
związanym z pomnikiem Jerzego Kaliny. Artykuł na ten temat podsumowuje
stwierdzeniem, że „w środku Warszawy stanął pomnik nienawiści [podkreślenie – N.T.]” (Sawczuk 2020).
A jednak wiadomo, do czego służył polityczny kicz w XX wieku, a zatem każdemu
kuratorowi wystawy mogłaby i powinna zapalić się lampka ostrzegawcza. Nawet
jeśli intencje były dobre i szczytne, to coś tu najwyraźniej nie zadziałało, skoro rzecz
idzie w stronę wzorców historycznych, których nie będę wymieniać z nazwy, bo
wtedy pojawi się zarzut, że używam argumentum ad Hitlerum. Tyle że intencje nie
były dobre, z faktami nie wygramy – w środku Warszawy stanął pomnik nienawiści
(Sawczuk 2020).

Poprzęcka, za Milanem Kunderą, zwraca uwagę na polityczny potencjał
kiczu – jego lekkość, łatwość i przyjemność w sposobie udzielania się masom.
Przedstawia pojęcie „kiczu totalnego”, z którym można mieć do czynienia
w momencie, gdy scena polityczna coraz bardziej traci swój pluralistyczny
charakter (Poprzęcka 1998: 286). Okazuje się zatem, że Zatrute źródło Jerzego
Kaliny słusznie straszy swoją formą, a widz równie słusznie ulega temu strachowi. Forma instalacji jest nierozerwalnie powiązana z jej przesłaniem etycznym, którego nie warto ignorować.
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Podsumowanie
Dalsza dyskusja dotycząca możliwości zrozumienia i analizy „sztuki prawicowej” wydaje się konieczna. Z powodu częstej obecności kategorii groteski
w tego rodzaju pracach artystycznych, pozornej ich nieporadności, łatwo ulec
pokusie bagatelizowania omawianego tu zjawiska – zwłaszcza, gdy narzędzia
do jego odczytania jeszcze nie są szeroko rozpowszechnione czy nawet uświadomione. Niepokój może budzić to, co staje się widoczne po zajrzeniu pod
powierzchnię groteskowości danych prac. Właśnie ten stan głębszej analizy
może dostarczyć argumentów uzasadniających użycie wojennych kategorii
w obrębie pola polskiej kultury i sztuki współczesnej. Wówczas zyskuje na
znaczeniu paradygmat konfliktu, który w wielu wypadkach funduje „sztukę
prawicową”. Okazuje się zatem, że emocje – a także śmiech i lekki nastrój,
wywołany groteskowością – mogą stanowić przeszkodę do dostrzeżenia głębi
całościowego problemu.
Odwołanie się w powyższym tekście do treści zamieszczanych na portalach
internetowych, w mediach społecznościowych czy memach ma zwrócić uwagę
na obecność dyskusji dotyczącej kształtu pola kultury w przestrzeni społecznej.
Owa dyskusja dotyczy kwestii fundamentalnych dla dwóch stron politycznego
sporu. Przytoczone zostały różne stanowiska pracowników naukowych, publicystów i kuratorów. Celem autorki rozdziału było wskazanie wspomnianych
spostrzeżeń, ich usystematyzowanie oraz uporządkowanie. Tekst może stanowić propozycję wstępu do rozumienia „prawicowej sztuki”, która w przestrzeni
kultury ostatnich lat staje się coraz częstsza i coraz bardziej widoczna.
Wydaje się, że zwłaszcza w sytuacji konfliktu, gdy silne emocje w sferze
publicznej biorą górę i tym samym potrafią przysłonić głębię znaczeń, istnieje
pilna potrzeba usystematyzowania metodologii wyżej przedstawionego zjawiska. Tego typu dyskusje być może nie tylko pozwolą uniknąć nad wyraz
emocjonalnego zaangażowania w debaty dotyczące kategorycznie złej (prawicowej) sztuki, ale także być może wzbudzą większe poczucie odpowiedzialności
w kontekście kształtowania przestrzeni polityczno-społecznej.

O pewnej grotesce jako efekcie „wojny kulturowej”

Źródła cytowań
Artmuseum.pl (2012 a), ‘Nowa Sztuka Narodowa. Jan Sowa: Fantomowe
ciało króla’, online: https://artmuseum.pl/pl/doc/video-nowa-sztuka-narodowa8, [dostęp: 8.04.2021].
Artmuseum.pl (2012 b), ‘Nowa sztuka narodowa. Realizm narodowo-patriotyczny w Polsce XXI wieku’, online:https://artmuseum.pl/pl/wystawy/
nowa-sztuka-narodowa, 36:10 [dostęp: 7.02.2021].
Cattelan, Maurizio (1999), ‘„La Nona Ora”’, fot. Wojciech Duszenko/
Agencja Gazeta, online: https://wyborcza.pl/7,112588,26330052,cejrowski-rzezbe-papieza-z-meteorytem-przykrywal-przescieradlem.html,
[dostęp: 06.02.2021].
Dłużewska, Emilia (2020 a), ‘Dlaczego papież z głazem podbił internet?
„Internet znudzi się Kaliną, ale żarty o papieżu nie przeminą”’, online:
https://wyborcza.pl/7,75410,26334330,dlaczego-papiez-z-glazem-podbil-internet-za-tydzien-internet.html , [dostęp: 11.04.2021].
Dłużewska, Emilia (2020b), ‘Jan Paweł II z głazem przed Muzeum
Narodowym. Miał być triumf, są memy i niesmak’, online: https://
wyborcza.pl/7,75410,26331147,jan-pawel-ii-z-glazem-przez-muzeum-narodowym-mial-byc-triumf.html, [dostęp: 11.04.2021].
Głowiński, Michał red. (2003), Groteska, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/
obraz terytoria.
Gov.pl (2020), ‘„Zatrute źródło” Jerzego Kaliny na dziedzińcu MNW’,
online: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/zatrute-zrodlo-jerzego-kaliny-na-dziedzincu-mnw, [dostęp: 12.04.2021].
Kalina, Jerzy (2020), ‘Zatrute źródło’, fot. PAP/Andrzej Lange, online:
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C723380%2Cprzed-muzeum-narodowym-w-warszawie-odslonieto-instalacje-jerzego-kaliny, [dostęp:
11.09.2021].
Kultura.gazeta.pl (2020), ‘„The New York Times” zaniepokojony sytuacją w warszawskim CSW. „Kolejne pole bitwy
w polskich wojnach kulturowych”’, online: https://kultura.gazeta.
pl/kultura/7,114530,25584019,the-new-york-times-zaniepokojony-sytuacja-w-warszawskim-csw.html, [dostęp: 05.02.2021].
Kulturaliberalna.pl (2020), ‘Okrutny pomnik Jerzego Kaliny. O uzależnieniu
sztuki od polityki’, online: https://kulturaliberalna.pl/2020/10/06/jerzy-kalina-pomnik-o-uzaleznieniu-sztuki-od-polityki/, [dostęp: 11.04.2021].

689

690

Nina Truszkowska

Łupak, Sebastian (2020), ‘Wiemy, w kogo papież ciska głazem. W lewacką,
czerwoną ideologię’, online:, https://gwiazdy.wp.pl/wiemy-w-kogo-papiez-ciska-glazem-w-lewacka-czerwona-ideologie-pomnik-jan-pawel-ii-6557407328110721a [dostęp: 10.04.2021].
Marshall, Alex (2020), ‘A Polish Museum Turns to the Right, and Artists
Turn Away’, online: https://www.nytimes.com/2020/01/08/arts/design/
poland-conservative-art.html?auth=login-google , [dostęp: 04.02.2021].
Marshall, Alex (2019), ‘The Theater at the Forefront of Poland’s Culture
Wars’, online: https://www.nytimes.com/2019/03/19/theater/polish-theater-powszechny-poland-frljic-mein-kampf.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article, [dostęp: 06.02.2021].
Mrozek, Witold (2020), ‘Kim jest autor papieża z kamieniem? Jerzy Kalina
to więcej niż ulubiony artysta „dobrej zmiany”’, online: https://wyborcza.
pl/51,75410,26330953.html?i=0, [dostęp: 11.04.2021].
PAP (2019), ‘Rada Programowa CSW: nie podważamy legalności działań
ministra kultury’, online:https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/rada-programowa-csw-nie-podwazamy-legalnosci-dzialan-ministra-kultury, [dostęp:
13.04.2021].
Poprzęcka, Maria, Jakub Bodziony (2020), ‘Kto nie był w Licheniu, to nie
wie, w jakim kraju żyje. Z Marią Poprzęcką rozmawia Jakub Bodziony’,
online: https://kulturaliberalna.pl/2020/10/06/poprzecka-bazylika-w-licheniu-jerzy-kalina-papiez/ ,[dostęp: 15.02.2021].
Poprzęcka, Maria (1998), O złej sztuce, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
WP.pl (2020), ‘Wiemy, w kogo papież ciska głazem. W lewacką, czerwoną
ideologię’, online: https://gwiazdy.wp.pl/wiemy-w-kogo-papiez-ciska-glazem-w-lewacka-czerwona-ideologie-pomnik-jan-pawel-ii-6557407328110721a, [dostęp: 11.04.2021].
Sawczuk, Tomasz (2020), ‘Pomnik nienawiści. „Zatrute źródło” Jerzego
Kaliny’, online: https://kulturaliberalna.pl/2020/10/06/pomnik-nienawisci-zatrute-zrodlo-jerzego-kaliny/, [dostęp: 12.04.2021].
Szubrycht, Jarek (2020), ‘Znawca papieskich pomników: ta figura Jana
Pawła II kieruje nas raczej w stronę rechotu niż zadumy’, online: https://
wyborcza.pl/7,75410,26334274,historyk-sztuki-znawca-papieskich-pomnikow-trudno-to-traktowac.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR1Mqe0F3Dda1IyXV3W1VG40H7Z4eR53kOzh_ovhVLEBEfBS7Ltt56wkVQY, [dostęp: 15.03.2021].

O pewnej grotesce jako efekcie „wojny kulturowej”

SZUM (2020a), online: https://magazynszum.pl/zatrute-zrodlo-jerzego-kaliny-memy/, [dostęp: 13.04.2021].
SZUM (2020b), ‘Podsumowanie 2019 roku’, online: https://magazynszum.pl/podsumowanie-2019-roku-w-sztuce/?fbclid=IwAR0xkZoXiHfr8V4IeaacwklR7Izk4v8tKTvcCo-2PDDPwCPgy6sRNackNs4,
[dostęp: 13.04.2021].
Urzykowski, Tomasz (2020), ‘Papież rzucający głazem odsłonięty. Twórca
instalacji wezwał do zastopowania „poniżania symboli religijnych”’,
online: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26336167,papiez-rzucajacy-glazem.html, [dostęp: 11.04.2021].
Wyborcza.pl (2019), ‘Będą jeść banany pod Muzeum Narodowym.
W proteście przeciwko cenzurze’, online: https://warszawa.wyborcza.
pl/warszawa/7,54420,24707069,beda-jesc-banany-pod-muzeum-narodowym-w-protescie-przeciwko.html, [dostęp: 12.04.2021].
Zboralska, Marta (2020), online: https://twitter.com/marta_zboralska/
status/1308547157377638402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1308547157377638402%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnatemat.
pl%2F321269jerzy-kalina-autorem-pomnika-jana-pawla-ii-z-glazem-kim-jest-sylwetka, [dostęp: 9.04.2021].

691

„Jan Paweł II wielkim Polakiem był”.
Mit papieski i jego dekonstrukcja
w świadomości Polaków po roku 2005
MACIEJ KAPEK
Uniwersytet Jagielloński

Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w gronie postaci związanych z najnowszą historią Polski. Prędko urósł do rangi symbolu kluczowego zarówno
ze względu na reprezentację dominującego w kraju katolicyzmu, jak i krytykę
systemu komunistycznego, który upadł w Europie w czasie jego pontyfikatu.
To połączenie pozwoliło utworzyć mit największego z Polaków, który mógł
dotrzeć do osób wierzących oraz niewierzących. Ze względu na rolę odegraną
przez papieża w historii Polski, łatwo można było go uznać nie tylko za figurę
religijną, lecz również patriotyczną.
Warto pamiętać, że wciąż żywy jest mit „Polaka-katolika”, w którego
rozumieniu grupa religijna traktowana jest jako synonim grupy narodowej –
nawet jeśli w rzeczywistości ten opisany w latach trzydziestych model nie
jest już aktualny (Pawłowska 2015: 78; 89-90). Takie utożsamianie pojęć
otworzyło drogę do stworzenia nie tylko religijnego, lecz także świeckiego
kultu Jana Pawła II. Sam papież zdawał się pasować idealnie do roli ikony.
Nie był tak kontrowersyjny, jak postaci związane z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości, a brak sprawowania przez niego faktycznej władzy w kraju,
chronił go od stania się celem krytyki, z jaką często spotykają się rządzący.
Nie oznacza to oczywiście, że Jan Paweł II nie miał przeciwników i każdy się
z nim zgadzał, jednak jako charyzmatyczny lider potrafił jednoczyć społeczeństwo.
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Celem autora niniejszego rozdziału jest przedstawienie stopniowej mitologizacji Jana Pawła II po jego śmierci w 2005 roku, a następnie opisanie trwającej obecnie dekonstrukcji mitu z uwzględnieniem jej form oraz czynników,
które do tego doprowadziły.

Tworzenie mitu
Przywiązanie Polaków do Jana Pawła II zostało zauważone także poza granicami
kraju. W 2019 roku kontrowersyjne pismo „Charlie Hebdo” opublikowało
grafikę uznającą papieża za polski odpowiednik Mahometa. Obrazek przedstawiał grupę ludzi noszących na szyjach krzyże, oddającą pokłon olbrzymiej
głowie papieża. Tekst, który ilustrowała karykatura, opisywał obawy Polaków
związane z radykalizmem islamskim, jednocześnie wskazując na radykalizmy
katolickie oraz rolę Kościoła w polskim życiu społecznym (Camus 2019).
Znamienny jest fakt, że symbolem katolicyzmu nie stał się na tej grafice Jezus
lub nawet urzędujący papież Franciszek, lecz zmarły przed kilkunastoma laty
hierarcha. Dla redakcji „Charlie Hebdo” to właśnie Jan Paweł II stanowił centralną postać polskiej religijności, co trudno wiązać jedynie z rolą, jaką pełnił,
ponieważ zasiadający na tronie piotrowym po nim Benedykt XVI nigdy nie
stał się symbolem niemieckiego katolicyzmu.
Jan Paweł II mógł łatwo zostać polskim mitem narodowym ze względu na
połączenie wielu sprzyjających temu czynników. Posiadał wszystkie kluczowe
cechy, jakie powinien mieć bohater państwowy, takie jak wyróżnianie się oddaniem sprawie, zdolność do poświęcenia oraz postępowanie według ideałów
danej grupy. Bohater zazwyczaj powinien mieć też predyspozycje przywódcze
oraz stać na wysokim poziomie etycznym. Jego działania winny wzbogacać
życie społeczności i prowadzić daną grupę do większego dobra (Reference.com
2020: par. 1-2). Papież był przywódcą religijnym i już sam sprawowany urząd
uczynił go ważnym dla dość licznej w Polsce grupy społecznej. Gdy po śmierci
został beatyfikowany i kanonizowany, ostatecznie potwierdzono jego autorytet
oraz znaczenie.
Dzięki podwójnej roli – religijnej i narodowej – Jan Paweł II mógł stać
się szczególnie obecny w szkołach, nie tylko na lekcjach religii, lecz również
podczas zajęć wychowawczych, kształtujących postawy patriotyczne, a także na
lekcjach historii. W 2015 roku, dziesięć lat po śmierci papieża, w Polsce funkcjonowało ponad tysiąc pięćset placówek edukacyjnych, których był patronem.
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Warto zauważyć, że pierwsze szkoły nazwane jego imieniem pojawiły się jeszcze za życia hierarchy, a polski papież dość szybko stał się najpopularniejszym
patronem placówek edukacyjnych w kraju (Henzler 2017: par. 1-12).
Potencjał Jana Pawła II jako patriotycznego symbolu został więc dostrzeżony jeszcze za jego życia. Już w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
papież stał się ważnym bohaterem polonijnych podręczników do kształcenia
kulturalnego i literackiego, co świadczyło o tym, że był podówczas kluczową
postacią nie tylko dla Polaków żyjących w kraju, lecz także dla tych mieszkających poza jego granicami. Wojciech Pelczar podsumował sprawę następująco:
Jak już wielokrotnie podkreślano, postać Jana Pawła II w interesujących nas publikacjach zajmuje miejsce wyjątkowe, przy czym eksponowanie jego polskich korzeni,
wsparte równie częstym, co w kontekście ogólnoludzkiej funkcji głowy Kościoła nie
do końca przecież uprawnionym zaimkiem „nasz”, wydaje się najbardziej charakterystycznym wyznacznikiem owej wyjątkowości (Pelczar 2004: 180).

Współgra to z faktem, że mimo upamiętnienia na bardzo szeroką skalę,
znaczenie nauk Jana Pawła II nie jest dla Polaków tak relewantne, jak mogłoby
się wydawać. Część komentatorów zauważa, że polski kult Jana Pawła II nie
odnosi się wprost do jego działań, lecz wynika z więzi plemiennej (Kaczmarek
2007: 222). Charyzmatyczny pontyfikat zdecydowanie pomógł w budowaniu
legendy Karola Wojtyły, lecz można przypuszczać, że nawet gdyby Jan Paweł
II okazał się papieżem miernym, byłby w Polsce obdarzany czcią, wynikającą
z samego faktu, że był Polakiem pełniącym tak zaszczytną rolę.
Ta teza dobrze koresponduje ze specyfiką współczesnego kultu Jana Pawła
II. Obserwatorzy zwracają uwagę, że jest on oparty na sentymentalizmie oraz
znacznym spłyceniu dziedzictwa papieża (Namyślak 2020: par. 5). Nie jest to
niczym dziwnym, gdyż mitologizacja historii zakłada wyrzeczenie się złożonej
prawdy na rzecz obrazu uproszczonego i łatwego do wypromowania. Popularność Jana Pawła II wydaje się nieracjonalna, jeśli weźmie się pod uwagę,
jak często polski kult papieża budowany jest z pominięciem jego dorobku
teologicznego i filozoficznego, w dużej mierze opierając się na przywołanych
wcześniej więziach plemiennych i przeświadczeniu, że „nasz papież” musi być
wyjątkowym bohaterem.
Według Pelczara popularność Jana Pawła II w podręcznikach polonijnych
wynika również z innych czynników:
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Trudno zaprzeczyć, że narodowa duma jest zjawiskiem w publikacjach tych zauważalnym i nie sposób nie dodać, iż posiada historyczne uzasadnienie. [...] Sprowadzenie
źródeł podręcznikowej popularności Ojca Świętego do tej jedynie perspektywy byłoby
i nieporozumieniem, i uproszczeniem, bowiem postać ta pełni w nich co najmniej
dwie, niezmiernie istotne funkcje. Przede wszystkim, jeśli zważyć na podkreślaną już
rolę szkoły polonijnej dla identyfikacji z Macierzą, uzasadnione staje się związanie z tą
jej powinnością właśnie Głowy Kościoła, co znajduje wyraz w eksponowaniu Jego
polskich korzeni. Po wtóre, w podręcznikach o Janie Pawle II mówi się zazwyczaj,
szczególnie w publikacjach powstałych w Toronto, w związku z tekstami o charakterze
religijno-patriotycznym, co, oczywiście, nie powinno dziwić (Pelczar 2004: 180).

Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II pojawia się w dyskursie głównie
w kontekście religijnym, a dopiero potem narodowym, lecz stereotyp Polaka-katolika i działania wynikające z takiego postrzegania polskiej tożsamości
sprawiają niekiedy, że nawet identyfikacja papieża z kontekstem czysto religijnym może w pewnym stopniu nawiązywać do kontekstu narodowego.
Ponadto trudny czas pontyfikatu Jana Pawła II, w którym wielu widziało
w Kościele przeciwwagę dla władzy komunistycznej, związał ze sobą te pojęcia
jeszcze bardziej. Karol Wojtyła stał się modelowym Polakiem-katolikiem, dla
wielu niedoścignionym wzorcem polskości oraz religijności.
O upamiętnienie papieża zabiega polski Kościół. W tym celu powstała
fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, mająca na celu promowanie nauczania
papieża oraz wspierania określonych przedsięwzięć społecznych. W odczytywanych kilka razy w roku listach pasterskich Konferencji Episkopatu Polski
oraz innych dokumentów tego organu bardzo często przywołuje się autorytet
Jana Pawła II. W niektórych dokumentach papież pojawia się nie ze względu
na swoje nauczanie, lecz z samego powodu bycia symbolem. Przykładowo
w oświadczeniu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 10
listopada 2020 roku arcybiskup Gądecki wspomniał o papieżu w kontekście zupełnie tego nie wymagającym, a nawet potencjalnie szkodliwym dla
kultu hierarchy:
W nawiązaniu do wczorajszego reportażu TVN24 zatytułowanego Don Stanislao.
Druga twarz kardynała Dziwisza, w którym oskarża się ks. kardynała Stanisława
Dziwisza o zaniedbania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych ze strony
duchownych, mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości, zaprezentowane w tym
reportażu, zostaną wyjaśnione przez odpowiednią komisję Stolicy Apostolskiej.
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Równocześnie chciałbym zauważyć, że Kościół w Polsce jest wdzięczny ks. kardynałowi za jego wieloletnią służbę przy boku św. Jana Pawła II (Gądecki 2020: par. 1-2).

Przywołanie postaci papieża oczywiście spełnia w tym kontekście zasadniczą funkcję, jaką jest podbudowanie pozycji oskarżonego o zaniedbania
kardynała autorytetem świętego hierarchy, lecz jednocześnie jest związane
z ryzykiem podważenia nieskazitelności samego papieża. Autor oświadczenia
zdaje się nie dostrzegać, że wspomniane zaniedbania były ściśle związane ze
współpracą z Janem Pawłem II, więc dziękując kardynałowi Dziwiszowi za
służbę przy boku papieża, jednocześnie składa mu podziękowania za okres
działalności, który jest obecnie szeroko krytykowany.
Mit Jana Pawła II został stworzony w oparciu o wartości narodowe i religijne, jako że sam papież stanowił syntezę polskości i katolickości. Tak szeroki
wachlarz kontekstów znacząco ułatwił stworzenie legendy Karola Wojtyły – już
nie prawdziwego człowieka, lecz jego mitu, opartego na kilku założeniach. Mitu
pogodnego intelektualisty i przyjaciela młodzieży, który przyczynił się do obalenia komunizmu. Jak się jednak okazało, młode pokolenie, wychowane już w kulcie Jana Pawła II, dość prędko zaczęło kontestować zasadność wynoszenia tej
postaci na piedestał i wyśmiewać to, co uznali za przesadne uwielbienie papieża.

Dekonstrukcja
W felietonie opublikowanym na łamach tworzonego z myślą o młodych katolikach miesięcznika „Adeste”, Krzysztof Namyślak porównał przesadny kult
Jana Pawła II do roztworu, który osiągnął już nasycenie (Namyślak 2020: par.
8). W pewnym momencie próby upamiętnienia papieża stały się tak daleko
posunięte, że aż groteskowe. We wsi Pastwiska umieszczono tablicę upamiętniającą częste robienie przez Wojtyłę zakupów w lokalnym sklepie w czasie
górskich wędrówek. W innej miejscowości pamiątkowym krucyfiksem oddano
papieżowi hołd „w podzięce za przelot nad Kotową Wolą w drodze z Sandomierza do Zamościa”. Zjawisko przesadnego uwielbienia papieża zaczęto
określać nawet mianem papolatrii (Ulrich 2020: par. 7). W ramach buntu
młode pokolenie zaczęło więc podważać kult Jana Pawła II.
Bardzo łatwym narzędziem dekonstrukcji mitu Wielkiego Polaka stały się
memy internetowe – zjawisko stosunkowo młode, lecz prężnie się rozwijające,
które Magdalena Kamińska opisuje w następujący sposób:
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Określenie „mem internetowy” jest potocznie używane przez internautów na oznaczenie popularnego semiotycznego kompleksu transmitowanego via ICT, najczęściej
w funkcji tak zwanego żartu internetowego. [...] kreowanie memu internetowego niekoniecznie polega na jego wytwarzaniu, lecz przede wszystkim na przekazywaniu sobie
przez użytkowników za pośrednictwem technologii cyfrowej (Kamińska 2011: 61-63).

Specyfika tej odmiany sieciowej twórczości, między innymi zachowanie
anonimowości autora oraz łatwa i szybka dystrybucja, umożliwiła sprawne
wyśmianie wszechobecności polskiego papieża. Memy przedstawiające Jana
Pawła II określa się jako „cenzopapy”. Definicja tego pojęcia jest obecnie szersza
niż na samym początku istnienia zjawiska. Pierwotnie „cenzopapą” nazywano
sposób cenzurowania materiałów pornograficznych poprzez wklejenie twarzy
Jana Pawła II w miejsce stref intymnych (Korzeniowski 2019: 131). Obecny
uzus językowy wskazuje raczej na rozszerzenie znaczenie tego słowa na wszelkiego rodzaju memy związane z tą postacią. Według Kamińskiej cenzopapą
można nazwać również copypastę związaną z papieżem (Kamińska 2017: 61).
W memach została stworzona zupełnie nowa sylwetka Jana Pawła II.
Tym razem nie jest już charyzmatycznym przywódcą religijnym, lecz ludobójcą
i gwałcicielem, nazywanym „bestią z Wadowic” (Burtan 2018: 2-5). Łagodniejsze obrazki wyśmiewają również utożsamianie papieża z miłością do kremówek.
Gdy hierarcha wspomniał w Wadowicach w 1999 roku, że po maturze zwykł
chodzić z przyjaciółmi na kremówki, doprowadził do nagłego ożywienia rynku
cukierniczego w mieście. „Kremówki papieskie” prędko stały się jednym z symboli Wadowic (Korzeniowski 2019: 130). W opozycji do tego zjawiska internetowa społeczność zaczęła tworzyć liczne memy dotyczące tych ciastek.
Tematem żartów stała się również godzina śmierci papieża. Gdy prymas
Polski ogłosił, że w rocznicę śmierci papieża zapali w oknie świeczkę o 21:37,
administracja facebookowej strony I komu to przeszkadzało?, reprezentującej
tradycjonalistyczny katolicyzm, skomentowała sprawę następująco: „Jak widać
w polskim Kościele są dwie osoby, których godzinę śmierci wspomina się
w sposób szczególny: Pan Jezus i Jan Paweł II” (Facebook 2020). Nie ulega
wątpliwości, że godzina śmierci papieża jest rzeczywiście obchodzona przynajmniej przez niektórych polskich katolików. To właśnie o 21:37 jest odprawiana najpóźniejsza msza w Krakowie (Kościół świętego Wojciecha 2016: par.
3). Godzina śmierci Jana Pawła II zyskała szereg nowych znaczeń. Tak zwana
„(godzina) papieżowa” jest obecnie obchodzona nie tylko przez żarliwych katolików, lecz również internautów. To wtedy dodawane są posty przeznaczone
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do publikacji memów i żartów oznaczone tagiem #nocna. O tej godzinie
internauci śpiewają również ironicznie Barkę, którą powszechnie uważa się za
ulubioną pieśń papieża.
Zdecydowanie najważniejsza dla kultury polskiego internetu copypasta
również jest związana z papieżem. W jej tekście pada słynne sformułowanie
„rozum i godność człowieka”, które pod skróconą postacią (RiGCz) na stałe
przeszło do internetowego slangu i jest obecnie dość ogólnym określeniem
o zabarwieniu pozytywnym. Wspomniana pasta ściśle łączy się z memami
dotyczącymi papieża:
Pasta o rozumie i godności człowieka stanowi zrytualizowaną odpowiedź na pojawienie się cenzopapy. Prowokuje ona dzięki wykreowaniu przez artykułujący ją podmiot
marionetkowej, fałszywej tożsamości narratora (sockpuppet). Został on wystylizowany na osobę głęboko wierzącą i zgorszoną szkalowaniem papieża. Jako taki, tekst
ten zręcznie symuluje, a zarazem wyszydza i zwrotnie prowokuje typową reakcję
oburzenia wobec aktu obrazy autorytetu. Sugeruje jednocześnie, że zazwyczaj protest ma w takiej sytuacji charakter bezrefleksyjny, czysto zwyczajowy i nie oparty na
racjonalnych przesłankach (Kamińska 2017: 62).

W internetowym slangu zagościł na dobre również zwrot „odjaniepawlać”, który był nawet jednym z haseł zgłoszonych w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2017. Definicja wskazuje, że „odjaniepawlać” oznacza robić
rzeczy pozbawione sensu, niekiedy szkodliwe dla innych oraz zaskakujące
(Młodzieżowe Słowo Roku PWN 2017).
Dobrym podsumowaniem wizerunku papieża, jaki tworzą internetowe
memy, jest copypasta zatytułowana Dziady cz. 2137. Kremówkarz Wojtyła.
Zawarto w niej wszystkie kluczowe elementy związane z przedstawianiem tej
postaci w ramach internetowych memów, a samą formę tekstu oparto na drugiej części Dziadów Mickiewicza. Podczas sprawowania obrzędów ma zostać
wywołany „najcięższy duch”, któremu pojawieniu się towarzyszy zapach nieświeżych kremówek. Gdy pojawia się zjawa Jana Pawła II, anonimowy autor
przedstawia ją jako uosobienie wszelkiego zła:
Duch piekielny w szacie białej
Papież Polak, Biskup Rzymu
W lewej dłoni z pastorałem
W prawej akt aneksji Krymu
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DUCH
Imię moje jest Jan Paweł
Jam pół człowiek jest, pół diabeł
Jam jest bestia straszna sroga
Jam jest szatan, śmierć i trwoga
Jam dowodził na Wołyniu
Jam pociągał spust w Katyniu
Prowadziłem Tupolewa
Celowałem prosto w drzewa
Jam jest święty
Co uderzył w World Trade Center
Strącił Łuszcza z ośmiu pięter
A najbardziej na tym świecie
Lubił gwałcić małe dzieci (Polskie pasty 2017: par. 3-41).

Podobnie jak duchy w dziele Mickiewicza, Jan Paweł II nie może dostać
się do nieba. W jego wypadku jest to związane z wykroczeniami seksualnymi,
którymi miał krzywdzić dzieci. Można dostrzec w tym komentarz do afer
związanych z pedofilią wśród duchownych i tuszowania ich przez kościelnych
hierarchów. Jednocześnie wykorzystywanie seksualne małych dzieci jawi się
jako zbrodnia najgorszego rodzaju, więc dobrze wpisuje się w przyjęte w tekście założenia i chęć ukazania papieża jako najgorszego zbrodniarza. Podobne
założenia spełnia popularny w sieci skrót JP2GMD, który rozwija się jako
„Jan Paweł II gwałcił małe dzieci” (Korzeniowski 2019: 134).
Kremówkarz Wojtyła jest niewątpliwie jednym z bardziej drastycznych
przedstawień Jana Pawła II. Nie można jednak pomijać licznych memów, które
wprawdzie dotyczą papieża, lecz go nie wyśmiewają ani nie obrażają – ewentualnie szydzą tylko z przesadnego kultu, jakim jest obdarzany w Polsce. Należy
podkreślić, że kiedy „wśród młodych w Kościele nastąpił przesyt papolatrią,
oni również zaczęli publikować łagodniejsze »cenzopapy«” (Namyślak 2020:
par. 10). Takie działania można nazwać przełamaniem tabu utworzonego przez
poprzednie pokolenie i poradzeniem sobie z popularnym w Polsce dualizmem,
polegającym na równoległym kulcie i wyśmiewaniu papieża. Młodzi katolicy
próbują połączyć ze sobą te dwie sprzeczne sfery. Dla wielu młodych Jan Paweł
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II nie ma takiego znaczenia, jak dla ich rodziców, a przesadne podkreślanie
jego roli skłania ich raczej do żartów niż pobożności.

Czy mit papieski upadnie?
Obecnie w mit papieski uderzają nie tylko młodzi internauci, lecz również
osoby, którym zależy na ujawnieniu afer związanych z pedofilią wśród
duchownych. Przykładowo, opublikowany w listopadzie 2020 roku raport
w sprawie kardynała McCarricka wywołał bardzo gwałtowne reakcje. Mimo
że sam dokument wskazywał, że Jan Paweł II nie tuszował działań amerykańskiego hierarchy i przed udzieleniem mu godności kardynalskiej polecił zbadać sprawę (Vatican.va 2020), by upewnić się, że McCarrick jest niewinny,
internauci zareagowali bardzo emocjonalnie, uznając, że działania papieża
nie były wystarczające lub wyciągając wybiórcze wnioski z samego raportu,
wieszczono upadek kultu papieża oraz dywagowano na temat hipotetycznej
„dekanonizacji”. W niektórych miastach, na przykład Gdańsku, pojawiły się
petycje w sprawie zmian nazw ulic Jana Pawła II (Olearczyk 2020). Niezależnie od tego, czy papież dopuścił się nieprawidłowości, jego pozycja została
zachwiana. W Warszawie miał miejsce happening, polegający na oddolnej
zmianie nazw obiektów poświęconych papieżowi, na upamiętniające jego
domniemane ofiary (Kromer 2020). Obok internautów wyśmiewających
przesadny kult papieża, pojawiła się więc nowa siła, zdolna uderzyć w jego
legendę. Trudno zakładać, że w najbliższym czasie nastąpi w Polsce całkowity
upadek autorytetu Jana Pawła II, lecz istnieje szansa, że dojdzie do chociaż
częściowych zmian w formie i intensywności jego kultu.
Warto zauważyć, że odmitologizowanie Jana Pawła II może być w dłuższej
perspektywie korzystne z punktu widzenia katolików. Jak zostało już powiedziane, kult w dzisiejszej formie jest spłycony i groteskowy. Obecna sytuacja
jest niepowtarzalną okazją do utworzenia w świadomości wierzących nowego
obrazu papieża – już nie tylko miłośnika Barki i kremówek, lecz także teologa
i filozofa. Podobnie patrzą na sprawę cytowani w tym rozdziale młodzi publicyści. Łukasz Korzeniowski pisze, że obdarcie Jana Pawła II z całunu mitów jest
niełatwym, lecz koniecznym zadaniem (Korzeniowski 2019: 142). Podobne
wezwanie pojawiają się też na łamach internetowego miesięcznika „Adeste”,
dość ważnego pisma tworzonego przez młodych katolików:

701

702

Maciej Kapek

Wystarczy tych kremówek, tej nieironicznie śpiewanej Barki, tych listów episkopatu
czy rektorów KUL-u i innych uczelni, w których króluje święty Jan Paweł II przeplatany Karolem Wojtyłą. Na papieżu-Polaku nie kończy się polska hagiografia, a na
jego śmierci nie zatrzymał się rozwój polskiego Kościoła. Nie „upupiajmy” papieża,
jak to powiedziałby Witold Gombrowicz. To już naprawdę na wielu młodych nie
działa (Namyślak 2020: par. 20).

Sytuacja, w której obecnie znalazł się mit Jana Pawła II jest więc nie
tylko zagrożeniem, lecz niespotykaną okazją. Po raz pierwszy od kilkunastu
lat pojawia się szansa, aby utarte już schematy przemodelować i dostosować
do potrzeb dzisiejszego świata. Jan Paweł II nie musi być kojarzony przez
młodzież głównie z memami – nie musi też jednak pozostawiać płytkim symbolem upadku komunizmu i „starych, dobrych czasów”. Polski Kościół ma do
dyspozycji postać wielowymiarową, która może pomóc mu w zdobyciu i utrzymaniu wiernych, lecz jednocześnie niewłaściwie wykorzystana może przynieść
odwrotne skutki.
Biorąc pod uwagę współczesne tendencje, nie można zakładać, że kult
papieża przetrwa w obecnej formie dłużej niż kilkadziesiąt lat, czyli czas,
w którym będzie żyć tak zwane „pokolenie Jana Pawła II”. Obecny mit papieski opiera się na odchodzącym w cień stereotypie „polskości-katolickości” oraz
na doświadczeniach ludzi, którzy z wielkimi emocjami przeżywali pontyfikat
papieża. Gdy to pokolenie odejdzie, nie można oczekiwać, że ludzie wychowani
na „cenzopapach” i śmiejący się z godziny 21:37, podtrzymają dawne tendencje. Karol Wojtyła jest obecnie jednym z najbardziej popularnych polskich
bohaterów narodowych. Jeśli jednak forma jego upamiętnienia się nie zmieni,
symboliczna rola tej figury może zdecydowanie utracić na znaczeniu. Już teraz
środowiska antyklerykalne marginalizują jego rolę w upadku komunizmu.
Sam Lech Wałęsa w jednym z wywiadów powiedział: „papież nie pokonał
komunizmu, wykonał tylko swą pracę duszpasterską, a my wykorzystaliśmy tę
pracę dla naszej walki” (Gazetaprawna.pl 2011: par 4).

Upadek czy nowa mitologizacja?
W ramach podsumowania należy zwrócić uwagę nie tylko na trwającą dekonstrukcję starego mitu papieskiego, lecz również na budowę nowego mitu
związanego z postacią Jana Pawła II. Kultura internetowa nie odrzuciła roli
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papieża, lecz przemodelowała jego znaczenie poprzez nadanie zupełnie nowych
kontekstów. Mit narodowy był ściśle związany z patriotyzmem i mocnym
przeżywaniem wiary. Ten tworzony przez internautów uczynił z papieża postać
komiczną, będącą uosobieniem wszystkiego, co młodzież krytykuje w Kościele.
Jest to godne uwagi, ponieważ obydwa przypadki tworzą uproszczoną postać
fikcyjną, która jest symbolem Kościoła. Dla starszego pokolenia jest to symbol pozytywny, ponieważ sam Kościół odbierany jest przez nie w taki sposób.
Dla coraz bardziej antyklerykalnej młodzieży Jan Paweł II stał się natomiast
symbolem wszelkiego zła – które oczywiście jest hiperbolizowane w twórczości
internetowej, w rzeczywistości jednak wyraża rozczarowanie i niezadowolenie młodych.
Dekonstrukcja mitu papieskiego może przyjąć dwie drogi. Pierwszą
byłoby całkowite wyrugowanie znaczenia Jana Pawła II ze świadomości społecznej i z biegiem czasu stopniowe zapomnienie kultu tej, uznawanej dziś za
tak ważną, postaci. Druga droga opierałaby się na przemodelowaniu mitu,
co mogłoby objawić się na różne sposoby. Zamiast dążyć do podtrzymania
go w obecnej formie, środowiskom kościelnym może być łatwej zmienić stan
rzeczy w taki sposób, by kult Jana Pawła II przetrwał w odnowionej i dostosowanej do nowych okoliczności formie. Jeżeli do takich przemian nie dojdzie,
może zwyciężyć mit zapoczątkowany w internecie, który wciąż przypisuje
papieżowi wielkie znaczenie symboliczne, lecz jest ono drastycznie różne od
pierwotnej roli mitu religijno-narodowego.
Mit papieski jest obecnie dekonstruowany. Najbliższe dekady pokażą, czy
zostanie zburzony całkowicie, utworzony na nowo na bazie kultury internetowej, czy po prostu przemodelowany.
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Zjawisko strachu w komunikacji niewerbalnej
z robotami. O relacji pociągającej i odrażającej
MICHAŁ BOREK
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Szybki rozwój robotyki, a także coraz większe sukcesy sztucznej inteligencji
skłoniły naukowców do śmielszych planów wykorzystania i wdrożenia robotów humanoidalnych we współczesnej rzeczywistości. Był to impuls do podjęcia zakrojonych na szeroką skalę badań nad robotami, które są coraz bardziej
upodobnione do ludzi tak w wyglądzie, jak i zachowaniu. W ostatnich latach
sposoby komunikacji między światem człowieka i robotów przybrały bardziej
subtelne formy. To już nie tylko tak powszechna i pierwotna forma komunikacji
z maszyną (z całą skomplikowaną semantyką języka i jego składnią) za pomocą
klawiatury i ekranu, jak ma to miejsce w wypadku botów konwersacyjnych.
Obecnie to już nawet nie tylko zwykła mowa, ale i nawet przebogata i złożona przestrzeń komunikacji niewerbalnej. Tworząc zaawansowane algorytmy
i rozwijając kwestie technologiczne i materiałowe, dążymy do absolutnego
upodobnienia robotów do ludzi. Z drugiej strony tak zdefiniowany cel, może
okazać się znacznie trudniejszy do osiągnięcia, niż się początkowo wydawało.
I dzieje się tak tylko i wyłącznie z powodu ograniczeń technologicznych. Problem nie musi być tylko po stronie robotów, on jest także w nas. Okazuje
się, że przy dużym podobieństwie humanoidów do ludzi, zamiast ciekawości,
fascynacji i poczucia komfortu, nagle zaczyna pojawiać się strach. Ciche założenie naukowców, że łatwiej będzie budować relacje z robotami coraz bardziej
podobnymi do nas, zaczyna się tajemniczo i gwałtownie załamywać.
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Jak bardzo chcemy, aby roboty były takie jak my?
Obecnie na płaszczyźnie rozwoju robotyki nikogo już nie dziwi, że roboty
uczą się zachowania ludzi i wdrażają zdobytą wiedzę, próbując coraz lepiej
nas naśladować. Roboty mogą przez to lepiej przewidywać przyszłe ruchy
obiektów, co prowadzi do płynniejszej interakcji na linii człowiek-robot,
a z drugiej strony mogą fizycznie zachowywać się w sposób coraz bardziej
ludzki, co oznacza, że mogą albo wykonywać zręczne zadania, które zwykle
wymagają ludzkich umiejętności, albo wejść na kolejny poziom interakcji
z nami. Niestety nadal wiąże się to z kilkoma trudnościami. Przede wszystkim trudno jest obecnie dostosować wszystkie odpowiednie zmienne, aby
w wystarczający i skuteczny sposób opisać ludzkie zachowanie. Co więcej,
zmienne te powinny być obserwowalne i mierzalne za pomocą dostępnych czujników. Po drugie, trudno jest poprawnie zakodować zmierzone
zachowania i odtworzyć ruchy podobne do ludzkich w nowych, nieraz
zaskakujących scenariuszach. Naukowcy stoją również przed wyzwaniem
jednorodności wyuczonych modeli, który pomija indywidualne różnice.
Każdy z nas tworzy wyjątkowe indywiduum, pełne subtelnych różnic
zachowań, temperamentów i charakterów, wymykające się prostym generalizacjom. Dlatego też, aby sporządzać trafne „spersonalizowane” prognozy
i wzorce zachowań, konieczne jest ciągłe dostosowywanie nowych modeli
online (Changliu i in. 2019: 19; Levine, Abbeel & Wagener 2015).
Współcześnie czasach wydaje się, że możemy konstruować roboty,
które przeszły już z poziomu budowania relacji bazującej na modelu hierarchicznym na model interakcji autonomicznej – równoległej. W literaturze
przedmiotu interakcję równoległą nazywa się również interakcją rówieśniczą
(Dias i in. 2018: 332-341). Taka interakcja może wystąpić na dwa sposoby:
synchroniczny lub asynchroniczny. Działania synchroniczne nazywane
są współpracą, a działania asynchroniczne – konkurencją (Changliu i in.
2019: 5). Ten poziom interakcji otwiera nas na tworzenie relacji wcześniej
niedostępnych wytworom człowieka Wielce prawdopodobne, że wkrótce
roboty staną się w pełni niezależnymi bytami, inteligentnymi urządzeniami i zaangażowanymi obserwatorami, którzy będą zachowywać się jak
ludzie. Będą same podejmować decyzje, wchodzić w interakcje ze światem
fizycznym oraz wydawać i wyrażać krytyczne sądy. W końcu będą w stanie
budować indywidualne relacje z ludźmi (Fong, Nourbakhsh & Dautenhahn
2003: 143-166).
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Komunikacja zwykle oprócz słów opiera się na różnych parajęzykowych
wskazówkach społecznych. Stanowią one komunikację niewerbalną, która jest
najbardziej typową i naturalną dla ludzi. Antropolog Albert Mehrabian odkrył,
że w szerokim procesie komunikacji międzyludzkiej 7% stanowi informacja
przekazywana za pomocą słów, 38% to ton głosu, a aż 55% to komunikacja
niewerbalna. Wyniki badań amerykańskiego psychologa Roya Birdwhistella
potwierdzają taką tezę. Według niego 35% to informacja werbalna, a 65% to
ekspresja niewerbalna. Komunikacja niewerbalna obejmuje wszystkie ludzkie
zachowania i postawy inne niż słowa, które przekazują komunikaty i mają
wspólne znaczenie społeczne. Należą do nich: wygląd fizyczny, ruch ciała,
gesty, mimika twarzy, ruchy oczu, dotyk, ton głos oraz sposób, czas i przestrzeń, w których są używane do komunikacji (Mavridis 2015, Moetesum &
Siddiqi 2018: 12). Przyjrzymy się im bliżej, bazując na badaniach i raportach
badawczych przeprowadzonych na robotach takich jak: NAO, Nico, Leonardo,
Furhat, Alice, PR2, Face Robot Mk II, DLR Humanoid, MDS oraz bardzo
popularnego robota ASIMO.

Dystans
Zachowywanie odpowiedniego dystansu może wyrażać chęć interakcji lub
jasno wskazywać jej brak. Jednak nie są to wartości stałe. Mogą się zmieniać
w czasie, w zależności od stopnia zażyłości znajomości, bieżących zadań lub
ruchu osób. Zasada proksemiki opisuje określone strefy wokół każdej osoby
definiowane jako intymne (poniżej pięćdziesięciu centymetrów), osobiste
(około stu dwudziestu centymetrów) i społeczne (powyżej trzystu centymetrów). Określają nasz naturalny dystans, w którym czujemy się komfortowo
w zależności od stopnia zażyłości (Lohan i in. 2019: 2202). Odległości
te przypisuje się niektórym członkom społeczeństwa, takim jak rodzina,
przyjaciele lub nieznajomi. Zależą nie tylko od kultury, ale także różnią się
w zależności od wieku czy statusu społecznego danej osoby-agenta. Dlatego
pozwalając komuś być w coraz mniejszej odległości od siebie lub utrzymując
pewien dystans, komunikujemy nasz związek z daną osobą, pozwalający na
odczuwanie komfortu. Zbyt szybkie i niewystarczające skrócenie dystansu
automatycznie wywołuje u ludzi lęk. Zasada ta musi uwzględniać poprawkę
w przypadku przemieszczaniu się i konieczności pokonywania różnego
rodzaju przeszkód (Lohan i in. 2019: 2202). W przypadku zbliżania się
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człowieka do robota może to oznaczać upieranie się przy drodze priorytetowej, a nie chęć przepuszczania robota jako pierwszego w wypadku ograniczeń przestrzennych. Jako ludzie nieświadomie sygnalizujemy zamiar zmiany
kierunku ruchem głowy (ludzie patrzą w stronę swojego bezpośredniego celu
nawigacyjnego), pozycją ciała lub lekkim wykrokiem. Z drugiej strony, jako
ludzie wyrażamy także niepewność i wahanie w przypadku ewentualnego
przecięcia się trajektorii ruchu. W ten sposób wahający się agent może sygnalizować na przykład rezygnację z pierwszeństwa. Wahanie, zatrzymanie się
lub nawet samo spowolnienie często wyrażają chęć ustąpienia. Wszystkie te
sygnały robot będzie musiał zinterpretować, reagować na nie i nauczyć się je
sygnalizować (Mead & Mataric 2015: 100).
Chociaż najpowszechniejsze sytuacje rozważane w kwestii dystansu między
agentami dotyczą przypadków analizowanych na otwartej przestrzeni, to jednak
zmiany odległości zachodzą w pewnym stopniu nawet wtedy, gdy nie jest to
fizycznie możliwe. Na przykład siedząc podczas spotkania, większość osób nadal
stosuje pewne formy zmiany odległości, chociażby poprzez pochylanie się do
przodu lub do tyłu w zależności od poziomu zainteresowania i znajomości osoby
mówiącej (Lohan i in. 2019: 2202).
Analiza zachowywania dystansu i trajektorii ruchu została w ostatnich
latach mocno rozwinięta dzięki badaniom nad pojazdami autonomicznymi.
Jednakowoż kwestia odpowiedniej odległości w budowaniu relacji jest nadal
otwartym problemem. Warto wspomnieć, że obecnie, podczas globalnej pandemii COVID-19, zdarzają się miejsca, w których roboty nie tylko ustanawiają
i utrzymują dystans społeczny między sobą a otoczeniem, ale także pomagają
zachować bezpieczny dystans między samymi ludźmi. Tak jest w Singapurze,
gdzie robot SPOT (robot-pies) wyposażony w kamery skanujące teren ocenia
liczbę osób gromadzących się w parku i poprzez zainstalowane głośniki przypomina przechodniom o tym, jak ważne jest trzymanie dystansu społecznego.

Gest
Gesty wraz z ruchami i postawą ciała oraz mimiką stanowią element komunikacji niewerbalnej zaliczanej do kinetycznych. Jest to wysoce artykułowana
forma porozumiewania się, a jej zdolności przekazywania instrukcji są uważane przez naukowców za porównywalne z komunikacją werbalną. W ten
sposób można dostarczyć obszernych informacji kontekstowych, społecznych
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i interpersonalnych (takich jak na przykład świadomość sytuacyjna, intencje
społeczne, a nawet stan emocjonalny i tym podobne). Gesty definiujemy jako
znaczące ruchy kończyn w sposób, który generuje ekspresję uczuć lub retorykę.
Chociaż ich częstotliwość i złożoność zależy od kultury, ludzie używają gestów
wszędzie i przez prawie cały czas trwania rozmów (Anastasiou, Latour & Stah
2019: 74). Interakcja za ich pomocą jest istotną częścią interakcji społecznej.
Gesty są ważne ze względu na szczegółowość i zręczność ręki i dłoni, dlatego
można ich używać do wskazywania, przedstawiania, komunikacji metaforycznej
i interpunkcyjnej (Bremmer & Roodenburg 1992). Ewoluowały w różny sposób
w różnych częściach świata; miały różnorakie znaczenia i były używane z odmiennymi częstotliwościami. Na przykład w południowej Europie gesty są używane
w czasie rozmowy znacznie częściej i bardziej wyraziście niż w krajach Europy
Północnej. Ponadto w niektórych państwach te same gesty mają różne znaczenia.
To, co w jednej populacji może oznaczać przeprosiny, w innej może być odczytywane, jako obraźliwe. Obecnie powszechnie akceptowane i postulowane jest
znaczenie gestów dla usprawnionego przekazywania informacji (McNeill 1992).
Jeśli roboty mają wejść na wyższy poziom interakcji z ludźmi, muszą spełnić ludzkie oczekiwania, takie jak: estetykę, emocjonalność i komunikatywność
(Lehmann i in. 2016). Komunikacja zaś przebiega według określonych reguł społecznych, dlatego właściwe gesty i ruchy są szczególnie ważne. Ich odpowiednia
realizacja jest jednym z głównych celów badań interakcji człowiek-robot (Lohan
i in. 2019: 2006).
Analiza poprawności, synchronizacji i interpretacji gestów wykonywanych przez roboty jest jednak problematyczna. Badania nad próbą koordynacji
ruchów robotów i ludzi nie powiodły się. O ile w wypadku pracy w grupach
ludzi zauważalne są spontaniczne i uważane za naturalne procesy zharmonizowania w pracy między pracownikami, o tyle zjawisko to nie występuje
w odniesieniu do pracy człowieka z robotem. W wypadku wspólnego działania ludzi widoczne było dążenie do wejścia i utrzymania jednakowej fazy
w podejmowanej pracy. W przypadku pracy człowieka z humanoidalnym
robotem (a zwłaszcza w sytuacji niezsynchronizowanego stanu początkowego)
zauważalna była tylko nieznacznie ponad dziesięcioprocentowa synchronizacja. Wydaje się, że z jakiegoś powodu ludziom nie odpowiada praca z robotem,
a nawet starają się jej unikać (Lorenz, Mörtl & Hirche 2013: 189-190).
Z drugiej strony badania z robotem ASIMO pokazały, że został on
oceniony jako bardziej sympatyczny, żywy, aktywny i zaangażowany podczas posługiwania się gestami, niezależnie od ich kompatybilności. Kolejny
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eksperyment potwierdził, że ruchy ręki i dłoni generalnie pozytywnie wpływały
na postrzegany antropomorfizm robota, niezależnie od spójności ich przekazu.
Nawet niewłaściwe ich użycie poprawiły wyniki oceny podobieństwa robota
do ludzi i chęci ponownego wejścia w relację z robotem. Nieprawidłowe gesty
wpływały natomiast negatywnie na poprawność wykonywanych zadań na
podstawie poleceń robota (Salem i in. 2012).

Wyrazy twarzy
Obraz naszych stanów emocjonalnych jest najbardziej widoczny w wyrazie
twarzy. Te jednak w najbardziej ogólnej formie są zauważalne na podstawie
postawy naszej głowy. Zwykle jednoznacznie interpretujemy, że opadająca
głowa świadczy o czyimś smutku, odchylona na bok jest typowa dla refleksji,
zamyślenia lub rozmarzenia, a podniesiona reprezentuje radość, satysfakcję lub
pewność siebie. Okazuje się, że przy próbie odczytania „stanów emocjonalnych” robota, pozycja głowy daje nam wystarczająco dużo wskazówek, abyśmy
mogli z wysokim prawdopodobieństwem rozpoznać emocjonalny przekaz,
przy jednoczesnym braku jakichkolwiek komunikatów z wyrazu twarzy.
Istnieje teoria, że mimika

wyewoluowała z odruchów przodków i dlatego
jest szeroko rozumiana w interakcjach międzyludzkich. Badania wykazały
również wysoką skuteczność jej przekazu w komunikowaniu przeżywanych
emocji i nastawienia. To sprawia, że jest podstawowym sposobem przekazywania informacji społecznych między ludźmi (Saunderson & Goldie 2019:
581). Mimika to duże wyzwanie dla robotów próbujących naśladować ludzkie
zachowanie, ponieważ ilość mięśni w nią zaangażowanych jest tak duża, że
trudno jest ją odtworzyć w dokładny i precyzyjny sposób. Aby się uśmiechnąć
musimy zaangażować od dwunastu do siedemnastu mięśni twarzy, a aby wyrazić gniew uruchamiamy ich nawet dwadzieścia osiem. Z przeprowadzonych
badań wynika jednak, że redukując wszystkie mięśnie twarzy tylko do ruchu
ust, nosa, policzków, czoła i podbródka robota, jesteśmy w stanie pokazać
ekspresję sześciu podstawowych emocji na „twarzy” robota. I, jak się okazuje,
daje nam to możliwość odczytywania podstawowych stanów emocjonalnych
w niemal jednoznaczny sposób. Takie rozwiązania pozwala na zaprezentowanie przez „twarz” robota na przykład: społeczne zaangażowanie, intrygę,
atrakcyjność, ciepło, życzliwość, empatię i przyjemność. Roboty wykazujące
spokój, zaciekawione, a nawet strach, zamiast neutralnych stałych wyrazów
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twarzy, w przeprowadzanych badaniach ocenione zostały jako bardziej ciepłe, przyjazne, towarzyskie i empatyczne. Naukowcy zauważają, że ludzie
postrzegali te roboty nie tylko jako obiekty, ale potencjalnie jako jednostki
prezentujące i kształtująca emocje (Changliu i in. 2019: 83; Rosenthal-von
der Pütten, Herrmann & Krämer 2018). Jednak podobnie jak w przypadku
badań nad gestami, odnotowano pewien dysonans w zestawieniu ekspresji
mimiki robota z poczuciem swobody i komfortu obserwującego go człowieka.
Wyniki analizy ruchów głowy robota wykazały, że uczestnicy ocenili najwyższy
poziom komfortu i swobody w obecności robotów, których tryby ruchów
głowy ustawione były na unikanie i szybkie śledzenie. Co interesujące, te tryby
różniły się najbardziej od naturalnego zachowania ludzi. Zjawisko to było
szczególnie widoczne wśród uczestników, którzy nie mieli wcześniejszych żadnych doświadczeń z robotami humanoidalnymi. Wyniki eksperymentu były
zaskakujące, ponieważ nie zgadzały się z hipotezą preferowania trybu płynnego
śledzenia, stanowiącego typowe zachowanie w relacji człowiek-człowiek. Pokazało to, że aktywności powszechne dla relacji międzyludzkich, nie zawsze są
oczekiwanym zjawiskiem w relacji z upodobnionym do człowieka robotem
(Wang i in. 2006).

Spojrzenie w oczy
Spośród wszystkich przedstawionych ścieżek ekspresji i komunikacji niewerbalnej, oczy i ich ruch stanowią największe wyzwanie dla współczesnych
naukowców, którzy starają się jak najwierniej upodobnić robota do człowieka. Bardzo trudno jest oddać głębię, wyrazistość i żywotność oczu. To
właśnie ta strefa jest często najłatwiejszym wyznacznikiem tego, czy mamy
do czynienia z człowiekiem, czy robotem. Również w tej przestrzeni odnotowuje się najwięcej negatywnych emocji i strachu, pojawiającego się u osób
wchodzących w relację z robotem. Spojrzenie w interakcji międzyludzkiej
jest często używane do przekazywania intencji interpersonalnych, relacji
społecznych, wywierania presji, a nawet manipulowania osobą. Również tak
mały szczegół, jak choćby posiadanie imitacji oczu przez robota, ma znaczący wpływ na jego postrzeganie przez ludzi. Wyniki badań pokazują, że
ludzie postrzegają takie roboty jako bardziej inteligentne i potrafią zbudować
jaśniejszy model myślowy przekazu robota (Breazeal, Kidd & Thomaz 2005).
Badacze odkryli również pozytywny wpływ posiadania oczu przez robota,
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gdy użytkownicy eksperymentu musieli współpracować z nim przy trudnych
zadaniach i potrzebowali od niego większej pomocy. Interesujące jednak, że
miało to negatywny wpływ podczas wykonywania łatwiejszych instrukcji. To
w połączeniu z obserwacją tendencji do szybszego działania osób biorących
udział w eksperymentach w sytuacjach, gdy patrzyły na nich oczy robotów,
skłoniło naukowców do postawienia hipotezy, że oczy robota wywierają na
ludzi swego rodzaju presję społeczną. W pewnym sensie potwierdza to fakt,
że uczestnicy eksperymentu zgłaszali trudności z długotrwałym kontaktem
wzrokowym z robotem. Często stwierdzali, że sytuacja ta jest dla nich niewygodna (Saunderson & Goldie 2019: 581).

Multimodalność
Przedstawione powyżej badania i analizy opierały się na dość wąskim i selektywnym typie interakcji niewerbalnej. Jednak w codziennym życiu używamy
do komunikacji kilku jej rodzajów jednocześnie. Dlatego analiza interakcji
z robotami musi również uwzględniać kombinację rozmaitych niewerbalnych
poziomów interakcji i ich wpływ na relację człowiek-robot. Eksperymenty
z wykorzystaniem kilku bodźców niewerbalnych jednocześnie podczas interakcji człowiek-robot wykazały znaczną poprawę czasu reakcji i czasu realizacji
podstawowych zadań z zakresu współpracy, a także wykazały lepsze wyniki
pamięciowe w przyswajaniu komunikatów robota przez ludzi, a zwłaszcza
dzieci (Kennedy, Belpaeme & Baxter 2017; Boucher i in. 2012). Podczas
gdy eksperymenty dotyczące współpracy z wykorzystaniem komunikacji
niewerbalnej wykazały zarówno wyższy poziom zaangażowania, jak i bardziej
naturalną interakcję z robotami, eksperymenty, w których dodano aspekty
werbalne, dały dokładnie odwrotne wyniki. Najwyższy poziom zaangażowania
człowieka w interakcję z robotami uzyskano na najniższym poziomie zachowań
niewerbalnych (mruganie) robota (Riek, Paul & Robinson 2010; Saunderson
& Goldie 2019: 601).
We wszystkich przykładach wspomnianych powyżej eksperymentów
dostrzegalny był swoisty dysonans. Co więcej, wyłaniać zaczęła się powtarzająca w nich regularność.
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Jak bardzo nie chcemy, aby roboty były takie, jak my?
Prowadzone badania potwierdzają, że poziom upodobnienia do człowieka
w wyglądzie i zachowaniu robota, mają ogromny wpływ na sposób, w jaki jest
postrzegany. Jeśli zaś chodzi o ich zachowanie, ludzie preferują bardziej dynamiczne i ruchome roboty. Jest jednak moment, w którym poziom komfortu
człowieka podczas interakcji z robotem gwałtownie spada. Jak się okazuje,
obserwacja ta znajduje potwierdzenie w badaniach psychologicznych (Wiese
& Weis 2020). Masahiro Mori jako pierwszy postulował, że im bardziej robot
przypomina człowieka, tym bardziej ludzie go lubią. Jednak taka zależność między podobieństwem robota do człowieka a poczuciem komfortu w interakcji
z nim trwa tylko do określonego momentu. Po przekroczeniu pewnego stopnia
podobieństwa, następuje drastyczny spadek. Występujące zjawisko określane jest
mianem „doliny niesamowitości” i towarzyszą mu takie uczucia, jak strach czy
nawet chęć ucieczki (Mori 1970). Zjawisko, w którym podobieństwo robota
do człowieka jest bardzo duże, a jednocześnie u obserwatora pojawia się strach
i wstręt, zostało wykazane w eksperymentach z dorosłymi uczestnikami zarówno
na podstawie ankiet, jak i prostych badaniach behawioralnych.
Istnieją różne tego interpretacje i wyjaśnienia. Jedną z nich jest teoria
Mirror Neuron. System, która opiera się na założeniu, że istnieje rozbieżność
między wyglądem i działaniem humanoidalnego robota a zdolnością obserwatora do pełnego zaakceptowania i naśladowania tych działań. Taka rozbieżność
prowadzi do odczuć lęku i dyskomfortu (Rizzolatti 71: 491-507).
Inną z prób wyjaśnienia tego zjawiska, jest teza o „unikaniu patogenów”.
Obserwując humanoidalnego robota, nasz mózg może zaklasyfikować go jako
chorego, ponieważ ludzki wygląd nie pasuje do wadliwego, niekompletnego
zachowania, które obecnie wykazuje większość robotów. To właśnie ma wywoływać poczucie wstrętu. Co więcej, im silniejsze podobieństwa, tym silniejszy
wstręt, gdyż aktywuje się bodziec dotyczący niebezpieczeństwa zarażenia się od
gatunku bliższego nam genetycznie (MacDorman & Entezari 2015; MacDorman & Ishiguro 2006).
Inne wyjaśnienia opierają się na zjawisku strachu przed śmiercią i umieraniem. Pojawienie się humanoidów ma nam przypominać o naszej nieuchronnej śmierci, ponieważ z jednej strony wyglądają jak ludzie, a z drugiej mają
twarze nieożywione, kojarzące się z martwym ciałem. Taka reakcja jest naturalnym odruchem obronnym, ponieważ zwłoki mogą być stwarzać zagrożenie ze
względu na choroby zakaźne (MacDorman 2005).
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Istnieje również hipoteza „niepewności kategoryzacji”. Tak, jak istnieje
strach przed chorobami zakaźnymi, tak samo w jednostkach ludzkich tkwi
wrodzony lęk przed nieznanymi gatunkami. Nasz mózg nie potrafi zamknąć
robota humanoidalnego w prostych kategoriach, jak: „ożywiony” czy „nieożywiony”. A te są dla nas kwestiami podstawowymi. Nie mając doświadczenia
z niczym, co nie podlega zaklasyfikowaniu do jakiejkolwiek kategorii powoduje, że roboty tak bardzo podobne do ludzi budzą strach (Brenton i in. 2005).
Hipoteza tak zwanej „doliny niesamowitości” jest w pewnym stopniu
potwierdzona w badaniach naukowych prowadzonych na różnych poziomach. Nie otrzymano jednak wystarczająco jasnego wyjaśnienia powodów,
dla których zachodzi, aczkolwiek zjawisko to jest zauważalne i potwierdzone.
Dlatego nie należy go przeoczyć analizując eksperymenty dotyczące interakcji ludzi z robotami.
Warto również zauważyć, że nawiązywanie i podtrzymywanie interakcji może być kluczowym czynnikiem w coraz swobodniejszym korzystaniu
i obcowaniu z robotami. Takie oswajanie się z robotami byłoby zgodne z wpływową teorią, która mówi, że kontakty między różnymi grupami redukują
uprzedzenia i wzmacniają pozytywne postawy wobec obcej grupy (Cangelosi
& Schlesinger 2015).

Wnioski
Obecnie, pomimo coraz subtelniejszych metod interakcji człowiek-robot
i rosnącego podobieństwa robotów do ludzi, wciąż jesteśmy w stanie obserwować różnice i odczytywać zachowanie robotów jako nienaturalne. Co więcej,
im większe podobieństwo robota do człowieka, tym bardziej nieprzyjemne
odczucia towarzyszą ludziom w interakcji z nim. Zjawisko to, zwane „doliną
niesamowitości”, musi być brane pod uwagę w badaniach i eksperymentach
dotyczących interakcji ludzi z robotami. Mori zasugerował, że jest ono jeszcze
silniejsze w wypadku występowania ruchu obiektu obserwowanego. Komunikacja niewerbalna, opierająca się przecież na ruchu, to szczególnie wrażliwa
przestrzeń, w której może wystąpić to zjawisko. Sytuacja ta wymusza podjęcie
badań na nowych przestrzeniach znajdujących się na styku: inżynierii, informatyki, psychologii, językoznawstwa, etologii i innych dyscyplin.
Ustawiczne zbliżanie zachowania i wyglądu robotów do ludzi wydaje się
stałym, cichym założeniem, przyjmowanym do polepszenia naszych uczuć
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w relacji z robotami, a co za tym idzie przekroczenia „doliny niesamowitości”.
Nie wiemy, czy uda nam się osiągnąć taki stopień podobieństwa robotów do
ludzi, który pozwoliłby przekroczyć granicę ich rozpoznawania, tak samo, jak
nie wiemy, jakie inne zachowania i reakcje u ludzi będą mogły temu towarzyszyć. Nie można jednak wykluczyć, że nowe pokolenia przyzwyczajone już do
interakcji z robotami będą miały niższy próg graniczny, wymagany by czuć
się komfortowo w relacji z nimi. Tym samym „dolina niesamowitości” może
zostać pokonana z jednej strony przez nową, doskonalszą generację robotów,
a z drugiej przez kolejne pokolenia ludzi, lepiej zaznajomionych i oswojonych
już z robotami.
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Alex Garland i jego ponowocześni złoczyńcy.
Liderzy nowych technologii jako czarne charaktery
współczesnej kultury popularnej
STANKOMIR NICIEJA
Uniwersytet Opolski
stann@uni.opole.pl

Złoczyńcy i ich kulturowe znaczenie
W popularnych narracjach powstających dziś w Ameryce i innych krajach
anglojęzycznych coraz częściej można natknąć się na nowego typu antagonistę.
Oprócz występujących zwykle w takich rolach psychopatycznych gangsterów,
fanatycznych terrorystów, obsesyjnych seryjnych morderców czy zdeprawowanych pedofili, czarne charaktery w filmach, serialach czy grach komputerowych
to coraz częściej szefowie korporacji technologicznych. Richmond Valentine
(Samuel L. Jackson) z filmu Kingsman: Tajne służby (2015), Lex Luthor (Jesse
Eisenberg) z Batman vs. Superman: Świt Sprawiedliwości (2016), Eron Keen
(Harrison Gilbertson) z Ulepszenia (2018), Eamon Bailey (Tom Hanks)
z Kręgu (2018) czy Jason Volta z Johnny English: Nokaut (2018) to jedynie
kilka z bardziej znanych przykładów ekranowych złoczyńców z ostatnich
lat. Wymienione wyżej postacie różnią się od siebie wieloma aspektami, ale
łączy je egocentryczna dążność do dominacji, zaspokajana dzięki kontroli nad
zaawansowaną technologią. W wielu z tych kreacji możemy dostrzec wyraźne
piętno wcześniej ukształtowanych wzorców charakterologicznych. Wystarczy
przywołać tu figury szalonego naukowca czy zdeprawowanego bogacza. Równocześnie jednak nowi antagoniści demonstrują liczne cechy wyjątkowe dla
naszych czasów. Mają bardziej złożoną osobowość i bardziej skomplikowaną
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historię osobistą od znanych z przeszłości opętanych wizjonerów czy szalonych
naukowców. Często to oni lub one, a nie protagoniści, są najbardziej atrakcyjnymi postaciami w fabułach. Przyciągają czytelników bądź widzów, decydując
o popularności danego dzieła.
Oprócz zwrócenia uwagi na miejsce antagonistów i złoczyńców w popularnych dziś fikcjach jednym z ważnych celów autora niniejszego rozdziału
jest przyjrzenie się dwóm przykładom narracji audiowizualnych, odwołujących się do motywu szefa korporacji technologicznej jako niebezpiecznego
złoczyńcy. Oba z nich to dzieła Alexa Garlanda i są nimi film Ex Machina
(2015), z dominującą figurą Nathana Batemana (Oscar Isaac), oraz serial Devs
(2020) z kluczową postacią Foresta (Nick Offerman). Kreacjami tymi Garland
w oryginalny sposób wpisał się w nurt negatywnego przedstawiania liderów
korporacji technologicznych. Jednocześnie udało się brytyjskiemu twórcy
uciec od powielania utartych schematów i stworzyć intrygujące, wyzwalające
niepokój osobowości.
Niewątpliwie sam topos złoczyńcy zasługuje na refleksję jako wartościowa
perspektywa interpretacyjna (Fahraeus & Yakalı-Çamoğlu 2011: viii). W analizie narracji przyjmuje się zwykle punkt widzenia protagonisty. Niemniej analiza
antagonizmu może przynieść równie ciekawe rezultaty. Skupienie uwagi na antagoniście może na przykład posłużyć jako probierz zmieniających się nastrojów
lub społecznych oczekiwań. Bez wątpienia należy traktować rosnącą popularność
fabuł zbudowanych w oparciu o postacie technozłoczyńców jako kolejny przejaw
narastającej nieufności do technologii komputerowych i internetu.
Narratolodzy i psycholodzy narracyjni od dłuższego już czasu wskazują
na fundamentalne znaczenie fabuł opartych na konflikcie pomiędzy protagonistą a antagonistą (Fludernik 2009: 6; Storr 2019: 1.3), sugerując, że ludzkie
upodobanie do tego typu konstruktów jest rezultatem adaptacji ewolucyjnej
(Boyd 2009: 32-34). Choć tworzone przez społeczności systemy etyczne
i moralne często diametralnie się od siebie różnią, liczne badania porównawcze
wykazują jednocześnie obecność wielu uniwersalnych fundamentów moralności (Storr 2019: 3.6). Jedną z takich podstaw jest nobilitacja zachowań
altruistycznych, szczególnie bezinteresowności i poświęcenia dla grupy oraz
piętnowania egoizmu i partykularyzmu poprzez rozpowszechnianie odpowiednio skonstruowanych narracji (Storr 2019: 3.11).
Coraz częstsze pojawianie się antagonistów związanych z technologią
cyfrową ma też bezpośredni związek z szerszymi trendami kulturowymi,
od dłuższego już czasu kształtującymi wytwory amerykańskiego przemysłu
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rozrywkowego. Przemiany globalizacyjne oraz ogólna liberalizacja postaw społecznych w USA zmusiły scenarzystów do poszukiwania źródeł antagonizmu
„wewnątrz” amerykańskiego społeczeństwa raczej niż poza jego granicami.
Za takimi wyborami stoją w dużej mierze kalkulacje ekonomiczne. Globalne
koncerny medialne, dążące do pozyskiwania klientów na całym świecie, muszą
wystrzegać się alienowania różnych grup etnicznych, rasowych czy religijnych.
Inaczej zamykają sobie drogę do wielu lukratywnych rynków zbytu i potencjalnych źródeł dochodu.
Innym ważnym wymiarem kreowania nowoczesnych złoczyńców jest
wyraźny nacisk na ich uatrakcyjnianie i nadanie im większej niż było to
przyjęte wcześniej głębi oraz dynamiki. We współczesnych fabułach antagonista nie może być jedynie banalnym tłem dla działań protagonisty, ale musi
posiadać co najmniej równie rozbudowaną osobowość, historię oraz motywację dla swoich działań. W niektórych popularnych narracjach to wręcz
złoczyńca jest figurą przyciągającą czytelników lub widzów, przyćmiewając
postacie pozytywne. Najbardziej wymownymi przykładami uwodzącego
swym zepsuciem złoczyńcy są różne wcielenia Jokera (znanego z serii filmów i komiksów o Batmanie), szczególnie te, które możemy zobaczyć w filmach Mroczny rycerz (2008, reż. Christopher Nolan) z niezapomnianą rolą
Heatha Ledgera oraz Joker (2019, reż. Todd Phillips) z równie brawurową
kreacją Joaquina Phoenixa. Jak doradza we wstępnie do antologii tekstów
o superzłoczyńcach Stephen Graham Jones:
Czy chcesz, aby twoja historia, twój komiks, twój film, twoja sztuka – cokolwiek –
stały się zaraźliwe i uzależniające, by oczarowały, złapały czytelnika lub publiczność
za twarz i nie pozwoliły im przestać przewracać kolejnych stron? Zbuduj swojego
antagonistę na podobieństwo Szatana, z imponującymi planami i potrzebą ich wyartykułowania. Upewnij się, że ten antagonista jest tak przebiegły jak Moriarty, zdeterminowany jak Thanos, charyzmatyczny jak Lex Luthor i śliski jak Iago (Peaslee
& Weiner 2020: XIII)1.

1

Przekład własny za: „Do you want your story, your comic, your movie, your play – your
whatever – to be infectious and addictive and engaging, to pull the reader or audience
in by the face, leave them unable to stop turning the pages? Then build your antagonist
like Satan, with grandiose schemes and a need to articulate them. Be sure to make that
antagonist as devious as Moriarty, as driven as Thanos, as charismatic as Lex Luthor,
and as slippery as Iago”.
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Narracje z prostym i pozbawionym odcieni szarości podziałem na dobro
i zło są dziś coraz rzadsze, nawet w filmach akcji i produkcjach Disneya. Obraz
antagonisty zmienił się do tego stopnia, że czasami wręcz zatraca swoją pierwotną funkcję, wzbudzając nawet zrozumienie lub sympatię.
Innym przykładem przeobrażeń w konstruowaniu antagonistów może
być przemiana, jaką przeszła w ostatnich dekadach figura dilera narkotykowego. Kiedy w latach siedemdziesiątych, wraz z pojawieniem się problemów
z nadużywaniem substancji psychoaktywnych na szerszą skalę i zainicjowaniem przez amerykańskie władze polityki bezpardonowej z nimi wojny (war
on drugs), w kinie wyłoniła się postać „handlarza śmierci” jako czołowego
wroga publicznego, kino amerykańskie zaczęło przedstawiać sprzedaż i dystrybucję środków odurzających jako jedno z najbardziej nikczemnych i godnych potępienia działań. Narkotyki, pomimo stale rosnącego na nie popytu
również wśród bardzo wielu hollywoodzkich twórców, w filmach i serialach
stały się jednoznacznym atrybutem degeneracji i przestępczego stylu życia.
Ukazywano sprzedawców oraz osoby uzależnione jako postacie wyzute
z moralnych hamulców i jakichkolwiek ludzkich odruchów. W niezwykle
popularnych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych produkcjach, jak
na przykład w seriach filmów z Clintem Eastwoodem czy Charlesem Bronsonem2, dilerów pokazywano jako osoby zasługujące jedynie na bezwzględną
eksterminację. W klasycznym arcydziele amerykańskiego kina, Ojcu chrzestnym (1972, reż. Francis Ford Coppola), swoistym wyróżnikiem moralnym
rodziny Corleone, mającym podkreślać szacunek klanu dla fundamentalnych zasad oraz specyficznie rozumianą troskę o lokalną społeczność, była
ich niemal wrodzona wzgarda dla narkotyków. Choć na co dzień nieobce
były im morderstwa, wymuszenia, zastraszanie czy oszustwa, handel narkotykami wyznaczał nieprzekraczalną granicę. Współcześnie trudno mówić
o medialnym idealizowaniu dealerów narkotyków i narkotykowych bossów,
ale postacie te przedstawiane są w znacznie bardziej zniuansowany i wielowymiarowy sposób. Wystarczy tu przywołać przykłady nowego podejścia

2

Chodzi tu głównie o filmy z serii o Brudnym Harrym: Dirty Harry (1971), Magnum Force
(1973), The Enforcer (1976), Sudden Impact (1983), The Dead Pool (1988) oraz filmy
serii „Pragnienie śmierci” (Death Wish) z Charlesem Bronsonem w roli głównej. Kolejne
części Death Wish wyprodukowano w latach 1974, 1982, 1985, 1987 i 1994. W 2018
roku pierwszy film z serii Death Wish doczekał się remake’u w reżyserii Eli Rotha z główną rolą Bruce’a Willisa.
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do kwestii reprezentacji narkotyków i handlu nimi, jakie możemy zobaczyć
w bardzo popularnych serialach Breaking Bad (pięć sezonów, 2008-2013)
oraz Narcos (trzy sezony, 2015-2019).
Typowy złoczyńca z połowy dwudziestego wieku, gdy gros zysków Hollywood pochodziło z rynku amerykańskiego, nie tylko był postacią jednowymiarową, ale i reprezentował jasno określone zagrożenie zewnętrzne. Był to
„obcy”, rzucający wyzwanie społeczności, kulturze, cywilizacji czy „stylowi
życia”, temu, co znane i bliskie. Zwykle najistotniejszy wpływ na dobór czarnych
charakterów miały ważne w danym momencie wydarzenia geopolityczne oraz
realia społeczno-ekonomiczne. Tradycyjnie antagoniści rekrutowali się spośród
wrogów Stanów Zjednoczonych lub grup, które wyraźnie odstawały od wzorców
dominującej, białej większości. Tak więc w westernach antagonistami byli często
„zacofani” Indianie, opierający się „naturalnej” i „oczywistej” ekspansji białych
osadników na zachód. Przez długi czas podobnie traktowane były w USA osoby
ciemnoskóre i pochodzenia azjatyckiego. Na przykład na początku dwudziestego
wieku wymownym ucieleśnieniem złowrogiego Azjaty stała się postać Fu Manchu. Była to popkulturowa konstrukcja, powielana następnie i przerabiana przez
kolejne dekady3. W czasach drugiej wojny światowej oczywistymi kandydatami
na złoczyńców byli Niemcy i Japończycy. W następnej kolejności popularnymi
wrogami stali się komuniści oraz islamscy terroryści.
Obecnie bezwiedne reprodukowanie prymitywnych stereotypów rasowych lub etnicznych zdarza się znacznie rzadziej. Współcześni odbiorcy są
już o wiele bardziej wyczuleni na takie uproszczenia, a w amerykańskiej
przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele organizacji zajmujących się zwalczeniem rasistowskich klisz w mediach oraz mobilizowaniem opinii publicznej przeciw rozpowszechnianiu rasowych stereotypów. Z drugiej strony
obcość wciąż pozostaje ważnym markerem antagonizmu. W hollywoodzkich
filmach złoczyńcy, nawet niezwiązani z żadną oczywistą zewnętrzną siłą,
wciąż mówią z obcym akcentem, choć najczęściej jest to akcent brytyjski lub
francuski.

3

Złowrogi doktor Fu Manchu jest tworem brytyjskiego powieściopisarza Saxa Rohmera.
W latach 1913-1959 wydał on trzynaście powieści z tym właśnie antybohaterem w roli
głównej. Były one wielokrotnie adaptowane na potrzeby kina, komiksu, telewizji i radia.
Wielu innych fikcyjnych złoczyńców o azjatyckiej urodzie, jak Ming the Merciless (z Flasha Gordona) czy Kapitan Sao Feng (z Piratów z Karaibów), to pastisze Fu Manchu.
Więcej na ten temat można znaleźć w Lessons from the East: Representations of East
Asia in Contemporary Anglophone Films and Novels (2018: 105-108).
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Obecnie w audiowizualnych narracjach głównego nurtu, produkowanych przez Hollywood czy serwisy streamingowe jak Netflix, bezwzględnie dominują antagoniści wywodzący się z wewnątrz. Są to jednostki
mające uosabiać patologie trapiące społeczeństwo amerykańskie. Wrogowie pochodzący z innych państw czy kręgów kulturowych pojawiają
się już znacznie rzadziej. Z końcem dwudziestego wieku, oprócz oczywistych domorosłych złoczyńców (gangsterów czy seryjnych morderców),
w bardzo negatywnym świetle zaczęto przedstawiać reprezentantów świata
finansów oraz dużych korporacji. Gordon Gekko (Michael Douglas),
cyniczny spekulant finansowy znany z filmów Wall Street (1987, reż. Oliver Stone) i Wall Street: Pieniądz nie śpi (2010), oraz Dick Jones (Ronny
Cox), bezduszny dyrektor korporacji OCP z filmu Robocop (1987, reż.
Paul Verhoeven), stali się modelami dla całej plejady tworzonych później
korporacyjnych łajdaków.

Od bohatera do złoczyńcy
Pojawienie się liderów korporacji technologicznych w rolach antagonistów
nie powinno budzić większego zdziwienia. Jest to konsekwencja rosnącego
znaczenia technologii informatycznych, a co za tym idzie wpływu szefów
tych korporacji na codzienność miliardów ludzi na całym świecie. Ponadto
twórcy z Hollywood niemal od początku podchodzili do branży komputerowej, internetu i gier wideo z dużą nieufnością, a nawet wrogością. Lauren
Rosewarne w monografii Cyberbullies, Cyberactivists, Cyberpredators: Film,
TV, and Internet Stereotypes (2016) przeanalizowała korpus ponad pięciuset
filmów i seriali. Większość z nich odzwierciedla co najmniej ambiwalentny
stosunek do technologii cyfrowych. Użytkownicy internetu i komputerowi
gracze zwykle przedstawiani są w sposób schematyczny i bardzo negatywny.
Reprezentacje hackera, internetowego trolla, geeka czy nerda łączą technologie informatyczne z wszelakimi patologiami i społecznym niedostosowaniem
(Rosewarne 2016: ix-xii).
Z drugiej strony, w kontraście do tych praktyk reprezentacyjnych,
w publicznym i politycznym dyskursie medialnym z przełomu dwudziestego
i dwudziestego pierwszego wieku, dominował technooptymizm czy wręcz
technoentuzjazm. Internet ze swoją obietnicą nieograniczonego i darmowego dostępu do informacji miał stać się jednym z kluczowych narzędzi

Alex Garland i jego ponowocześni złoczyńcy

„końca historii”4. Miał ostatecznie przypieczętować dominację zachodniego
modelu gospodarczo-politycznego. Jednym z prominentnych piewców tego
podejścia był prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. W 2000 roku,
w często później cytowanej wypowiedzi, zasugerował, że „wolność będzie się
rozpowszechniać dzięki telefonowi komórkowemu i modemowi [liberty will
spread by cell phone and cable modem]” (Lieber 2005: 98; Obbema 2015: 67).
Natomiast wysiłki państw autorytarnych zmierzające do kontrolowania czy
cenzurowania internetu przyrównał do prób „przybicia galarety gwoździem do
ściany [like nailing Jell-O to the wall]” (Obbema 2015: 67). Powszechną wiarę
w zbawienną rolę technologii komputerowych i internetowych wzmacniało
też pozytywne przedstawianie korporacji nowych technologii w mediach.
Jawiły się one często jako prawdziwie egalitarne organizacje, stale poszerzające
horyzonty ludzkiej kreatywności i ekspresji. Ich pozytywne oddziaływanie nie
miało ograniczać się jedynie do bogatych społeczeństw Zachodu, ale promieniować na cały świat. Internet postrzegany był w tej perspektywie jako koło
zamachowe globalizacji, która mogła mieć jedynie pozytywne konsekwencje
dla wszystkich.
Szczególnie po kryzysie w 2008 roku zaczęto prezentować korporacje
z Doliny Krzemowej jako szlachetną branżę, silnie kontrastującą ze „zdegenerowanym”, „nieproduktywnym” i „pasożytniczym” sektorem finansowym.
Bardzo szybko rósł też społeczny status szefów największych korporacji technologicznych. Nie byli to zwykli managerowie, ale wizjonerzy i podziwiani
na całym świecie celebryci. Najbardziej ucieleśniał te praktyki Steve Jobs,
założyciel i długoletni szef koncernu Apple. Otoczony kultem już za życia,
po przedwczesnej śmierci w 2011 roku stał się figurą niemal mityczną. Nigdy
wcześniej w historii ludzkości nie żegnano zmarłego dyrektora generalnego
korporacji z tak ostentacyjnie okazywaną wylewnością5.
Medialna idealizacja firm technologicznych nie trwała jednak długo.
Wraz ze wzrostem ich znaczenia i wpływu na codzienność milionów ludzi,
także gospodarkę i politykę, zaczęły mnożyć się głosy krytyczne. Zorientowano

4

Chodzi tu o koncepcję ostatecznego triumfu modelu demokracji liberalnej zaproponowaną przez Francisa Fukuyamę w słynnym eseju z 1989 Koniec historii? oraz późniejszych publikacjach, głównie The End of History and the Last Man (1992).

5

Wymowne stały się obrazki tłumów ludzi gromadzących się pod sklepami firmy Apple
na całym świecie składających kwiaty i palących świeczki. W tym samym czasie internet zalała fala hołdów i wspomnień na temat Steve’a Jobsa.
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się, że obietnice zbawienia dzięki technologii mają niewiele wspólnego
z rzeczywistością. Zwiększenie wydajności pracy osiągnięte dzięki digitalizacji
i usieciowieniu nie przełożyło się na większe zarobki ani nawet na większą ilość
wolnego czasu czy komfort życia. Zaczęto coraz częściej łączyć technologie
cyfrowe z negatywnymi zjawiskami, takimi jak uzależnienia, depresja, zatarcie granicy pomiędzy pracą a wypoczynkiem czy utratą prywatności. Równie
szybko dały o sobie znać konsekwencje powszechnego korzystania z nowych
technologii w życiu społecznym i politycznym. Internet, a w szczególności
media społecznościowe, zamiast być główną podporą liberalnej demokracji,
stały się dla niej jednym z największych zagrożeń. Zamiast poszerzenia sfery
wolności (przynajmniej w rozumieniu Billa Clintona i Francisa Fukuyamy),
internet przyniósł polaryzację, upadek standardów debaty publicznej, Brexit
i prezydenturę Donalda Trumpa. Na ironię zakrawa fakt, że gloryfikowany
przez Billa Clintona internet stał się jednym z najważniejszych czynników
przesądzających o porażce jego żony w wyborach prezydenckich w 2016 roku.

Korporacja / konspiracja
W obliczu rosnącego społecznego oporu wobec wpływów korporacji technologicznych na życie codzienne odpowiedź Hollywood była jedynie kwestią
czasu. Od początku nowego milenium amerykańskie wytwórnie zaczęły
systematycznie rozbudowywać zbiór tworzonych przez siebie reprezentacji
technozłoczyńców. W ostatniej dekadzie proces ten wyraźnie nabrał dynamiki.
Relatywnie szybko też wykrystalizował się wzorzec cyberzłoczyńcy jako antagonisty. Z wymienionych wcześniej filmów, takich jak Batman vs. Superman:
Świt Sprawiedliwości (2016), Krąg (2018) czy Ulepszenie (2018) wyłania się
obraz szefa korporacji technologicznej jako z pozoru miłego, bezinteresownego
i opanowanego mężczyzny (niemal zawsze jest to mężczyzna, choć często towarzyszą im równie diaboliczne i niebezpieczne pomocnice). Oczywiście maska
filantropa i wybawcy ludzkości nieodzownie skrywa podstępne dążenie do podboju i dominacji. Obsesja władzy, megalomania i dwulicowość technozbirów,
demaskowana jest zwykle dość późno, najczęściej w ostatnim momencie przed
mającą nastąpić katastrofą. Ważnym wymiarem tych narracji jest też łatwowierność i całkowite podporządkowanie świata polityki wobec knowań cyberzłoczyńców. Politycy to najczęściej albo naiwne, albo wyrachowane marionetki.
Nie przeszkadzają w niecnych planach liderów firm technologicznych, bo są
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zbyt zaślepieni, by wystarczająco wcześnie przejrzeć złowieszcze plany lub mają
nadzieję na udział w nowym podziale władzy i tworzeniu nowego porządku.
Jednym z pierwszych filmów, który możemy zaliczyć do nurtu bezwzględnej krytyki korporacji technologicznych i ich szefów, był obraz Petera Howitta
Konspiracja.com (2001, tytuł oryg. Antitrust). Fabuła filmu zbudowana została
wokół postaci Gary'ego Winstona (Tim Robbins) oraz kierowanego przez niego
koncernu informatyczno-medialnego NURV. Jak odkrywamy wraz z rozwojem akcji, z pozoru wielkoduszny wizjoner Winston w rzeczywistości kieruje
przestępczą organizacją umiejętnie ukrytą pod szyldem szanowanej korporacji
technologicznej. Ich głównym zajęciem okazuje się okradanie, a następnie
uśmiercanie młodych programistów, wykradanie prywatnych danych, inwigilacja oraz korumpowanie organów ścigania i przedstawicieli mediów. Film dość
bezpośrednio nawiązywał do osoby Billa Gatesa (Robbins był ucharakteryzowany, by wyglądać jak Gates) i kierowanej przez niego firmy Microsoft, ale
nie odniósł większego sukcesu. Zignorowali go zarówno krytycy filmowi, jak
i widzowie. Natomiast stworzona w Konspiracji.com postać złoczyńcy pozostała
na dłużej w repertuarze motywów amerykańskiej kultury popularnej.

Garland i jego technozłoczyńcy
Jeżeli współcześnie chcielibyśmy odnaleźć bardziej wyrafinowane ekranowe
personifikacje technologicznych złoczyńców, bez wątpienia znajdziemy je
w narracjach tworzonych ostatnio przez Alexa Garlanda. Pierwsze z dzieł
autora6, kinowy przebój z 2015 roku Ex Machina, opowiada historię rozgrywki
pomiędzy Nathanem (Oscar Isaac), aroganckim geniuszem komputerowym
i założycielem mega-korporacji BlueBook7, stworzonym przez niego androidem Avą (Alicia Vikander) oraz jego pracownikiem Calebem (Domhnall
Gleeson). Budując postać Nathana, Garland wyszedł poza szablon komputerowego geniusza jako obdarzonego fenomenalnym umysłem niemęskiego ofermy
(Rosewarne 2016: 25; Budziak 2015: 204). Nathan jest przeciwieństwem tego

6

Zanim rozpoczął karierę reżyserską, Alex Garland zasłynął jako autor poczytnych powieści Niebiańska plaża (1996) oraz Krzyżościan (1999).

7

Oczywiście nazwa ta stanowi bezpośrednią aluzję do Facebooka, choć jak dowiadujemy się z fabuły, BlueBook nie jest siecią społecznościową, ale najpopularniejszą na
świecie wyszukiwarką internetową (czyli odpowiednikiem Google).
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wizerunku. Pomimo ewidentnego uzależnienia od alkoholu góruje nad Calebem zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To Caleb reprezentuje typ miękkiej,
sentymentalnej i ufnej męskości i staje się łatwą ofiarą dla knowań, najpierw
Nathana, a później Avy. Scena otwierająca film jest tu wymowna. Zagubiony,
ubrany w biurowy mundurek Caleb poznaje swojego szefa, gdy ten w krótkich
spodenkach i przepoconym podkoszulku na ramiączkach boksuje zaciekle
treningowy worek. Popisy tężyzny fizycznej to metoda Nathana na walkę ze
skutkami alkoholowych ekscesów z poprzedniego dnia, ale także sposób na
zrobienie wrażenia i wywarcie presji na Calebie.
Hipermęskość nie dotyczy tylko powierzchowności Nathana, kieruje też
jego głębszymi ambicjami. Projekt sztucznej inteligencji, nad którym pracuje,
to niejako odwrócenie znanej koncepcji Donny Haraway. W swoim głośnym
eseju Manifest cyborgów (1985) Haraway przedstawiła wizję technologii jako
instrumentu obalenia granic pomiędzy męskością a kobiecością. Jak pisze:
Cyborg jest tworem w świecie postpłciowym; wymyka się biseksualizmowi, preedypalnej symbiozie, niewyalienowanej pracy czy jakiemukolwiek uwiedzeniu przez
organiczną całość, przez ostateczne zawłaszczenie wszelkich mocy poszczególnych
części w jedności na wyższym poziomie (Haraway 2003: 51).

Tymczasem przy pomocy technologii Nathan ma nadzieję dokonać
czegoś zupełnie odwrotnego. Umocnić te granice i przynajmniej w pewnych
ramach przywrócić patriarchalny porządek. W odizolowanym świecie bajecznie bogatego właściciela BlueBook kobiety-androidy są dosłownie niewolnicami mężczyzn. Jego tajny projekt jest spełnieniem fantazji psychopatycznego
mizogina. Wcześniej Michel Houellebecq poprzez swojego głównego bohatera
w powieści Platforma (wydanie francuskie 2001, wydanie polskie 2004),
zniesmaczonego wyemancypowanymi kobietami na Zachodzie, poszukuje
uległych partnerek seksualnych wśród biedoty w krajach trzeciego świata.
W wizji Houellebecqa dominujący status zachodnich mężczyzn może zostać
utrzymany dzięki ogromnym dysproporcjom ekonomicznym. W wypadku
Nathana odpowiedzią ma być technologia. Oczywiście pycha cierpiącego
na kompleks boga, jaki ewidentnie reprezentuje bohater, zostaje na końcu
ukarana. Jak się okazuje, nawet maszyny nie chcą przystać na patriarchalne
porządki i wykorzystują pierwszą okazję, by zrzucić kajdany poddaństwa.
Ex Machina Garlanda dosyć celnie obnaża aurę pseudoswobody i quasi-równości, jaką lubią tworzyć wokół siebie firmy z branży technologicznej.
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Nathan wydaje się traktować Caleba po partnersku. Skraca dystans, odrzuca
zbędne konwenanse i ignoruje dzielące ich dysproporcje w statusie społecznym.
Ale jest to tylko poza. W rzeczywistości, dzięki ogromnej wiedzy i zasobom,
steruje i manipuluje swoim pracownikiem. Caleb staje się królikiem doświadczalnym i nie jest traktowany inaczej niż tworzone przez jego szefa androidy.
Tak więc Ex Machina nie tylko przedstawia wizję świata technomizoginii, ale
i nowego feudalizmu. Ludzie i maszyny traktowani są identycznie, w karykaturalny sposób spełniane są postulaty Donny Haraway z Manifestu cyborgów.
Pseudoegalitaryzm i luz to jedynie wybiegi mające zamaskować prawdziwy
porządek zbudowany na totalnej inwigilacji i kontroli.
Wiele z motywów wprowadzonych w Ex Machina odnajdziemy też
w najnowszym dziele Garlanda, serialu Devs (2020). Również tu fabuła oparta
jest na paradygmacie szefa ogromnej firmy teleinformatycznej, występującego
w roli złoczyńcy. W Devs jest nim Forest (Nick Offerman), kierujący koncernem o nazwie Amaya. Podobnie jak w Ex Machina, w serialu Garlanda
motorem akcji jest rywalizacja pomiędzy wszechpotężnym bossem a jednym
z jego szeregowych pracowników. Tym razem protagonistą jest kobieta, Lily
Chan, grana przez Sonoyę Mizuno, aktorkę występującą we wcześniejszych
filmach wyreżyserowanych przez Garlanda, Ex Machina oraz Anihilacja
(2018). W filmie z 2015 roku Mizuno odgrywała rolę Kyoko, magnetycznie
pięknej i absolutnie uległej azjatyckiej kobiety-androida. Jest tam wyrafinowaną seksualną zabawką, dosłownie pozbawioną głosu. W Devs Mizuno gra
postać skrajnie odmienną, zarówno charakterologicznie, jak i pod względem
powierzchowności. Nie jest już eteryczną gejszą, ale niezłomną specjalistką
z zakresu kryptologii, o androgenicznej urodzie. Z odwagą i determinacją dąży
do wyjaśnienia tajemnicy tragicznej śmierci swojego narzeczonego i nie cofa
się przed rzuceniem wyzwania swojemu wszechpotężnemu pryncypałowi.
Jeżeli chodzi o antagonistę, to w zestawieniu z Nathanem Forest z Devs
jawi się jako postać bardziej subtelna psychologicznie. Momentami szef Amayi
wydaje się nawet empatyczny i dobroduszny. Stroni od nieobcej Nathanowi
aroganci i kabotyństwa, ale, jak się później okazuje, nie jest wcale mniej narcystyczny, a jedynie lepiej się ukrywa. Forest nie jest typowym plutokratą. Gardzi
luksusem, nie ulega pokusom materialnej konsumpcji. Pomimo bajecznej fortuny jeździ starym, zdezelowanym samochodem i mieszka w pospolitym amerykańskim domku na przedmieściach. Jego ascetyczny, niemal pokutny styl
życia po części związany jest z osobistym dramatem z przeszłości. Forest żyje
w głębokim cieniu tragedii związanej ze śmiercią ukochanej córki o imieniu
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Amaya (tak jak kierowana przez niego firma). Trawią go poczucie winy i niemoc. Jak dowiadujemy się później, jego rzeczywistą obsesją jest chęć zrzucenia
z siebie odpowiedzialności za wypadek samochodowy, w którym zginęły żona
i córka. W swoich planach Forest podąża w stronę nowej wizji predestynacji,
w jego wypadku nieopartej o protestancką teologię, ale odkrycia z dziedziny
fizyki kwantowej i informatyki.
Amaya usytuowana jest w niemal idyllicznym miejscu, pośród gęstego lasu
środkowej Kalifornii, ale gdy otrzymujemy szansę poznać niektóre z sekretów
korporacji, odkrywamy, że do złudzenia przypomina firmę NURV z Konspiraji.
com. Sztafaż nowoczesnej organizacji technologicznej skrywa niebezpieczną,
paramafijną strukturę. Forest może pozwolić sobie na udawanie dobrotliwego,
złamanego śmiercią córki satrapy, bo mniej wdzięczne zadania wykonują za
niego inni. Głównym czarnym charakterem serialu jest Kenton (Zach Greiner),
szef ochrony Amayi. To chodzący relikt zimnej wojny, który jednak świetnie
odnajduje się w nowym świecie. Zdobytymi w siłach zbrojnych umiejętnościami
i wiedzą nie służy już amerykańskiemu imperium, ale potężnej korporacji.
Praca w Amayi daje lepsze możliwości i koledzy z dawnych lat patrzą na jego
posadę z zazdrością. Tak jak to zwykle bywa w opowieściach o technologicznych
złoczyńcach, w świecie ukazanym w Devs politycy i struktury państwa już dawno
skapitulowali wobec potęgi firm z Doliny Krzemowej. To nie korporacje pracują
dla organów państwa, ale państwo służy korporacjom, ochrania je, w zamian
oczekując dowodów wdzięczności. Nie tylko wpływowa senator Laine (Janet
Mock) chętnie wchodzi w szemrane układy z Forestem, ale też szeregowi urzędnicy, od psychologa sądowego po patrolujących ulice policjantów, są na usługach
Amayi. Co wymowne, w kluczowym momencie serialu życie Lily ratuje rosyjski
szpieg (Jefferson Hall), a nie amerykański policjant czy agent.
Geopolityczne tło, rywalizacja obcych wywiadów i szpiegostwo przemysłowe, to coś, czego w Ex Machina nie było. Tamten dramat był bardziej kameralny, czasami wręcz klaustrofobiczny. W przypadku Devs akcja rozgrywa się na
znacznie szerszym tle, pośród spektakularnych plenerów San Francisco i okolic.
W przypadku Ex Machina i Devs Garland czerpie szeroko ze starego literackiego
toposu bezdusznego eksperymentatora, jaki znamy choćby z klasycznych dzieł
Jonathana Swifta, Mary Shelley, Roberta Louisa Stevensona czy Herberta George’a Wellsa (Budziak 2015). Zupełnie jak wiktoriańscy doktorzy Jekyll i Moreau,
komputerowi geniusze ulegają fatalnej monomanii, która ostatecznie wiedzie
ich do zguby. Na podobieństwo swoich literackich poprzedników, współcześni
technologiczni luminarze, stworzeni przez Garlanda, charakteryzują się okrutną
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ciekawością wiwisekcjonisty, aspołecznością (pracują w tajemnicy i izolacji od
reszty społeczeństwa) i ufną wiarą w potęgę własnego rozumu (Budziak 2015:
189). Oba dzieła pokazują, jak destrukcyjna może to być wiara.

Konkluzje
Bazując na przykładach czarnych charakterów w najnowszych kreacjach Alexa
Garlanda, możemy z pewnością oczekiwać, że fikcyjni bossowie technologicznych gigantów będą jeszcze przez jakiś czas dostarczać przykładów niebezpiecznych złoczyńców. Będzie się też bez wątpienia utrzymywał trend poszukiwania
źródeł antagonizmu wewnątrz amerykańskiego społeczeństwa. W obliczu
zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy Chinami a USA wysoce prawdopodobne
wydaje się, że do roli filmowych złoczyńców w amerykańskich filmach po
ponad trzydziestu latach nieobecności wrócą Chińczycy. Niemniej ze względu
na kryzys wywołany pandemią koronawirusa uzależnienie Hollywood od
zysków z chińskiego rynku stało się jeszcze większe i w ten sposób oddaliło
moment ponownego pojawienia się czarnych charakterów z Państwa Środka.
Zarówno Ex Machina, jak i Devs nie tylko potwierdzają ogólny trend
nieufności czy wręcz wrogości w stosunku do firm technologicznych z Doliny
Krzemowej. Dzieła te wnoszą do tego motywu elementy wyrafinowania i komplikacji oraz głębię charakterystyczną dla kina autorskiego. Garland jest jednym
z czołowych reżyserów tworzących spektakularne, atrakcyjnie wizualne kino bez
rezygnacji z bardziej ambitnych treści. W swoich filmach ostrzega przed rosnącą
władzą ludzi sprawujących kontrolę nad najnowszymi technologiami. Do niedawna hołubieni jako wizjonerzy, dziś ludzie pokroju Jeffa Bezosa (dyrektora
generalnego Amazon) czy Marka Zuckerberga (dyrektora generalnego Facebooka) budzą jeszcze mniej zaufania niż szefowie banków inwestycyjnych czy
funduszy hedgingowych. Co bardzo wymowne, jak na razie, pomimo widocznej zmiany klimatu wokół korporacji internetowych i ich szefów, utrzymują
oni niezmiennie duży wpływ na politykę i legislację. Zdecydowane działania
klasy politycznej dążące do ograniczenia wpływów firm technologicznych (na
przykład poprzez skuteczniejsze opodatkowanie, wymuszenie ograniczenia zbieranych danych czy kontrolę nad ich dysponowaniem) pozostają wciąż kwestią
przyszłości. W popularnych narracjach liderzy korporacji technologicznych
tracą władzę nad światem. W realnym świecie jesteśmy jeszcze bardzo daleko od
tego scenariusza.
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Walter White – dobry, zły i niebezpieczny.
Tajemnica jako element kreacji (anty)bohatera
w serialu Breaking Bad
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asianakonieczna@gmail.com

Bohater i antybohater. Wieloznaczność definicyjna
Kreowanie postaci antybohatera stanowi podstawę różnorodnych przekazów
i dzieł filmowych, literackich oraz komiksowych. Eksplikacja tego zjawiska
wymaga uwzględnienia stanowiska różnorodnych badaczy, analizujących
połączenia widoczne pomiędzy postaciami antybohatera i bohatera. Współcześnie na całościową kreację antybohatera składa się mnogość różnorodnych,
często trudnych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia elementów.
Jako kluczowe do przeprowadzenia dalszych badań w tym kierunku można
wskazać pojęcie archetypu, który Carl Gustav Jung określa jako reprezentację
psychologicznie niezbędnych reakcji na niektóre standardowe sytuacje bądź
konkretny wzorzec zachowania (Jung 1976: 20). Według Zenona Dudka
archetyp to powtarzający się na przestrzeni wieków „praobraz znaczeń psychologicznych i wartości kulturowych, dziedziczony pokoleniowo wzorzec zachowania, odczuwania, myślenia i działania w sytuacjach typowych dla człowieka”
(Dudek 2006: 141).
Można zatem stwierdzić, że każdy mit czy każdy przekaz mają te same
korzenie, a ewentualna ewolucja opowiadanych historii jest naturalną odpowiedzią na potrzeby odbiorcy w danym czasie. Potwierdza to też koncepcja
monomitu Josepha Campbella, który opracowując schemat wyprawy bohatera,
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podzielił go na trzy etapy: odejście, inicjację i powrót (Campbell 1997: 50).
Jest to cykl, który zawiera w sobie powtarzalne stadia i elementy. Odwołując
się do pojęcia archetypów, stwierdza się również, że powielają one określone
wzorce zachowania i konkretne motywy. Charakteryzuje się on również
swoistym śladem, zbiorową pamięcią najczęściej powtarzalnych doświadczeń
ludzkości. Z tego względu znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce, religii
i mitach (Rosińska 1982: 48). Na analogicznym założeniu opiera się koncepcja monomitu autorstwa Campbella, który wprowadzając schemat wyprawy
herosa i dzieląc go na poszczególne etapy, stwierdza, że stanowi on podstawę
struktury fabularnej i fundament kreowania postaci wszystkich opowieści
powstających na przestrzeni dziejów (Campbell 2007: 184).
Na potrzeby dalszych rozważań przyjęto definicję bohatera opracowaną
przez Campbella, która mówi, że bohater to człowiek oddający życie za coś
większego od siebie (Campbell 2007: 144). Ponadto stwierdza, że wszyscy
bohaterowie i herosi pochodzą od jednego pierwowzoru. Bohater jest osobą
jedyną w swoim rodzaju, o szczególnych, pozytywnych cechach, dokonuje
również wielkich i uzdrawiających znany mu świat czynów fizycznych lub
duchowych.
Antybohater zaś to typ postaci „charakterystycznej dla sztuki modernizmu
i postmodernizmu, pozbawionej cech tradycyjnie przypisywanych bohaterowi,
takich jak aktywność, odwaga, wola itp.” (Januszkiewicz 2010: 77).
Za kluczowy element przyjęto negowanie przez antybohatera powszechnie uznawanego systemu wartości – zarówno w kontekście społecznej koegzystencji, jak i indywidualnych decyzji. Interesujące w omawianym kontekście
jest stanowisko Januszkiewicza odnoszące się do klasyfikacji antybohaterów za
pośrednictwem dwóch modeli. Pierwszy oscyluje wokół postaci wybitnych,
ale zbuntowanych i sprzeciwiających się powszechnie przyjętym normom, zaś
drugi wskazuje na everymana, postać zagubioną, pozbawioną cech heroicznych, nierzadko słabą (Januszkiewicz 2010: 65), będącą także zaprzeczeniem
wyobrażeń o bohaterze (Major 2011: 92) i jednocześnie dokonującą czynów
uznawanych za nieheroiczne (Major 2012: par. 2). Należy jednak podkreślić,
że dla antybohatera i jego określeń nie istnieje jedna płaszczyzna definicyjna
i jeden określony wzór zbioru cech – jest to postać wymykająca się interpretacjom (Darska 2012: 18).
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Tajemnice a transformacja i otoczenie Waltera
Breaking Bad to amerykański serial telewizyjny z gatunku dramatu kryminalnego. Stanowi też syntezę innych gatunków filmowych: czarnej komedii,
dramatu psychologicznego oraz serialu obyczajowego (Arcimowicz 2016:
38). Został stworzony przez Vince’a Gilligana i był kręcony w Albuquerque
w Nowym Meksyku. Skupia się na historii dwóch lat z życia Waltera White’a (Bryan Cranston), niedocenianego nauczyciela chemii, pracującego
w szkole średniej oraz w myjni samochodowej, u którego zostaje zdiagnozowany nieoperacyjny rak płuc. Pod wpływem pragnienia zapewnienia swojej
rodzinie bezpieczeństwa finansowego, Walter schodzi na przestępczą drogę:
zaczyna produkować i sprzedawać metamfetaminę przy współpracy ze swoim
byłym uczniem Jessem Pinkmanem (Aaron Paul). Produkt oferowany przez
Waltera okazuje się najczystszy i najlepszy na rynku narkotykowym. Serial
został określony przez twórcę jako współczesny western, a sama postać Waltera
jako zamiana Mr. Chipsa w Scarface (Gross 2019). Produkcja miała swoją
premierę dwudziestego stycznia 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, a finał
został wyemitowany dwudziestego dziewiątego września 2013. Należy również
podkreślić znaczenie tytułu, który za południowozachodnim amerykańskim
slangiem można tłumaczyć dosłownie: „zejście na złą drogę” – sam Gilligan
definiuje to wyrażenie jako „rozpętanie piekła [It means to raise hell]” (Rothman 2013: par. 3).
Analiza zagadnienia tajemnic kształtujących kreację Walta w roli protagonisty serialu Breaking Bad, jak również wpływu sekretów na otoczenie White’a,
nie były jeszcze tematem badań naukowych. Niniejszy rozdział stanowi uzupełnienie wspomnianej luki badawczej.
Można wyodrębnić określone płaszczyzny historii fabularnej Breaking
Bad, na które bezpośrednio rzutują skrywane przez protagonistę tajemnice.
Jedną z nich jest przede wszystkim transformacja Waltera. Ukrywa on swój
zły stan zdrowia, nie chce martwić rodziny i nie umie z nią o tym porozmawiać – bądź nie ma odwagi, by to uczynić. Ostatecznie jako pierwszy o jego
chorobie dowiaduje się diler narkotykowy Krazy-8, z którym Walt rozmawia
po uwięzieniu go w piwnicy domu Jesse'ego. Finalnie, gdy prawda wychodzi
na jaw, Walt po raz pierwszy w życiu definiuje jasno swoją sytuację – nigdy nie
podejmował żadnych decyzji, a teraz nadszedł czas, by to zmienić. Postanawia
nie rozpoczynać leczenia, chcąc umrzeć godnie. Tajemnica i skutki jej ujawnienia są pierwszą przesłanką do tego, kim stanie się Walt i jakie potrzeby skrywa.
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Zawsze potulny, niezauważany, nieśmiały, o dobrych manierach, obiekt kpin
i przeciwieństwo swojego szwagra Hanka, będącego jednocześnie uosobieniem
silnej męskości (Clark 2014: 57), gdy dowiaduje się o wyroku, jakim jest rak,
paradoksalnie po raz pierwszy czuje, że żyje.
Utrzymywane w tajemnicy wyprodukowanie pierwszej partii metamfetaminy skutkuje konfliktem z lokalnymi dilerami narkotykowymi, co w konsekwencji prowadzi do pierwszego morderstwa dokonanego przez Walta.
Mężczyzna przeżywa związane z tym rozterki moralne, poszukuje powodów,
które przyczyniłyby się do możliwości oszczędzenia życia uwięzionego w piwnicy domu Pinkmana dilera – Krazy-8. Sporządza nawet listę „za” i „przeciw”,
gdzie zaakcentowanym przez niego hasłem jest jednoznaczne określenie odebrania życia jako zła. Walt zdaje sobie jednak sprawę, że decyzja o popełnieniu
morderstwa jest nieuchronna – utrzymanie w tajemnicy faktu, że Krazy-8 nie
zginął, a następnie uwolnienie go byłoby równoznaczne z wydaniem wyroku
śmierci na całą rodzinę White’ów.
Stanowi to niezwykle istotny moment w historii bohatera, ponieważ
wraz z rozwojem fabuły morderstwo przestaje być dla niego złem, a staje
się rozwiązaniem problemów, kolejnym krokiem, który należy podjąć, aby
umacniać zbudowane przez siebie narkotykowe imperium. Ostatecznie Walt
zabija Krazy-8, powtarzając słowa przeprosin, ale nie waha się w krytycznym
momencie, co jest niejako zapowiedzią moralnego rozkładu.
Kolejną skrywaną tajemnicą jest konflikt z Tuco Salamanką, który skutkuje problemami rodzinnymi i symulacją „fugi dysocjacyjnej”. Ponadto sekret
ten jest związany z pierwszym premedytowanym użyciem przemocy przez
Waltera, gdy ten planuje zemstę na Tuco za pobicie i obrabowanie Jesse'ego.
Następują tu „narodziny” Heisenberga, gdy po raz pierwszy przedstawia się on
tym nazwiskiem i zaczyna nosić charakterystyczny czarny kapelusz i okulary
przeciwsłoneczne, co jednocześnie jest wyraźnym znakiem świadomej przemiany w antybohatera (Kokot-Góra 2016: 36). To także wtedy goli głowę,
mierząc się z wypadaniem włosów po chemioterapii. Symbolicznie powstaje
więc nowe oblicze Waltera, który nie staje się Heisenbergiem z przypadku –
jest to jego świadomy wybór, co podkreśla również Gilligan:
Z drugiej strony Walter White to człowiek, który podejmuje tę aktywną decyzję,
decyduje się zostać kryminalistą, zostać złoczyńcą. I jak można by się spodziewać, gdy
ktoś przyjmuje zupełnie nowy sposób myślenia, zupełnie nowy sposób zachowania,
pojawiają się zająknięcia. I popełniane są błędy. Wiele z tych wczesnych epizodów
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w szczególności dotyczy tego, jak Walt przybliża swój stary świat i sposób, w jaki
podejmował decyzje i sposób, w jaki dochodził do wniosków w sposób naukowy,
wiesz, w swoim starym życiu – przenosząc te sposoby myślenia i te sposoby zachowywania się do tego nowego życia (Gross 2019)1.

Pokonanie Tuco daje Walterowi poczucie władzy i jednocześnie wzmaga
pragnienie sprawowania jeszcze większej kontroli.
Konflikt Jesse'ego z latynoskimi dilerami, który ten trzymał w tajemnicy,
ostatecznie kończy się kolejnym zabójstwem – Walt nie waha się śmiertelnie
potrącić samochodem obu dilerów i dobić jednego z nich strzałem z pistoletu,
aby ratować życie Pinkmana. Ponownie można zatem wskazać na niejednoznaczność interpretacyjną kreacji Walta, jednakże morderstwo i jego przebieg
ukazują zanikanie kolejnych barier i granic w moralności mężczyzny.
Analogicznie przełamywanie tychże przedstawia potajemne przygotowywanie Gale’a do samodzielnej produkcji metamfetaminy przez Gusa Fringa.
W krytycznym momencie zagrożenia życia ze strony współpracowników
Fringa Walt zleca zabójstwo Gale’a Pinkmanowi. Na podkreślenie zasługuje
też fakt, że to właśnie Walt miał pierwotnie odebrać życie Gale’owi.
Najważniejsza tajemnica to jednak przede wszystkim kontynuacja produkcji metamfetaminy, co skutkuje procesem rozwodowym, pogłębiającym się
despotyzmem i megalomanią Walta, seriami morderstw, ostatecznym rozkładem moralnym mężczyzny, a finalnie utratą rodziny i przyjaciół, samotnością
i śmiercią.
Tajemnice mają też realny wpływ na otoczenie Waltera – zarówno bezpośrednie, jak i szerzej rozumiane. Ukrywanie złego stanu zdrowia przez Walta
powoduje załamanie się psychiczne członków jego rodziny, gdy poznają oni
diagnozę. Bierne przyglądanie się śmierci Jane – partnerki Jesse’ego – gdy
ta dławi się wymiocinami w narkotycznym śnie, co także zostaje utrzymane
w tajemnicy przez Walta, powoduje załamanie się psychiczne Pinkmana,

1

Przekład własny za: „And Walter White is a man, on the other hand, who makes this
active decision, who makes the decision to become a criminal, to become a villain.
And as one might expect when someone embarks upon a whole new way of thinking,
a whole new way of behaving, there are stutter steps. And there are mistakes made.
And a lot of those early episodes in particular involve Walt bringing his old world and the
way he would make decisions and the way he would come to conclusions in a scientific
fashion, you know, from his old life – bringing those ways of thinking and those ways of
behaving into this new life”.
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a także katastrofę lotniczą w Albuquerque, do której nieumyślnie doprowadza pogrążony w żałobie ojciec Jane. Także udział w zabójstwie Tuco – co
pozostaje sekretem – powoduje atak kartelu na Hanka, otarcie się szwagra
Waltera o śmierć oraz paraliż i zabójstwo latynoskich dilerów. Ukrycie źródła
zamożności protagonisty serialu daje możliwość opłacenia leczenia Hanka, ale
także sprawia, że ten myli trop prowadzący go do schwytania Heisenberga.
Wspomniane już przygotowywanie Gale’a do samodzielnej produkcji metamfetaminy skutkuje jego śmiercią i traumą Jesse’ego po dokonanym morderstwie. Ponownie najważniejszą tajemnicą jest tu wytwarzanie narkotyku, która
powoduje zagrożenie rodziny Waltera i ostatecznie napiętnowanie jej przez
społeczność lokalną, konflikty rodzinne, problemy małżeńskie, separację,
utratę rodziny i przyjaciół, śmierć bardzo wielu osób i prawdopodobnie uzależnienie i śmierć kolejnych.
Jednym z najbardziej przygnębiających aspektów skutków tajemnic
skrywanych przez Waltera jest jego samotna egzystencja na pełnym śniegu
odludziu w New Hampshire, w ubogiej chacie, gdy brak jakichkolwiek kontaktów międzyludzkich staje się na tyle dokuczliwy, że płaci on mężczyźnie
dostarczającemu mu środki niezbędne do przeżycia za krótki czas spędzony
z nim na grze w karty. Najgłębszy wymiar tajemnicy ukazany jest tu w fizycznym odseparowaniu się Walta od znanego mu świata; jednakże i ten sekret
zostaje ujawniony, gdy Walter ginie od ran postrzałowych w laboratorium,
jednocześnie ocalając Jesse’ego.

Funkcja motywu tajemnicy w Breaking Bad
Motyw tajemnicy pełni w Breaking Bad kilka zasadniczych funkcji. Po pierwsze
powoduje zaburzenie świata bezpiecznego aksjologicznie (Arcimowicz 2016:
25), czyli takiego, gdzie odbiorca ma do czynienia z dążeniem do dobrych
wartości i ze światem, który się na nich opiera. Ponownie ma tu znaczenie
relatywizm etyczny Waltera jako protagonisty.
Tajemnica jest też czynnikiem fabułotwórczym i kształtującym kreację
bohatera, jednocześnie stanowiąc aspekt implikujący przyczynowość, ponieważ oprócz elementów decyzji i zmian to właśnie sekret, jego utrzymanie lub
ujawnienie tworzą łańcuchy kolejnych wydarzeń w Breaking Bad. Wszelkie
działania podejmowane przez Waltera w toku budowania narkotykowego imperium są powiązane tajemnicą, która jednocześnie stanowi czynnik sprawczy.

Walter White – dobry, zły i niebezpieczny

W analizach wspomina się o efekcie motyla (Lewandowska 2015: 50) i chociaż
wydarzenia z początków fabularnych serialu (diagnoza raka płuc) pojawiają
się jako niezależne od woli głównego bohatera, następne są już implikowane
poprzez jego świadome decyzje i intencjonalne zachowanie sekretu.
Ponadto kwestię tę można przedstawić jako nośnik elementów transformacji wewnętrznej i zewnętrznej – to właśnie trzymane w sekrecie działania
prowadzą do zmiany wyglądu Walta, do modyfikacji jego zachowania, sposobu
bycia, relacji i interakcji z innymi ludźmi, wreszcie do przeobrażeń w postrzeganiu świata i poczucia własnej wartości.
Sekrety są w Breaking Bad nierozerwalnie połączone z kłamstwami:
Ale to nie jest show o złu przez wzgląd na zło. Walt czasami zachowywał się w sposób,
który można uznać za zły, ale nie sądzę, by był złym człowiekiem. Jest człowiekiem
wyjątkowo okłamującym samego siebie. Zawsze mówimy w pokoju scenarzystów, że
jeśli Walter White ma prawdziwą supermoc, to nie jest to jego znajomość chemii ani
jego intelekt, to jego umiejętność okłamywania samego siebie. Jest największym kłamcą
świata. Mógłby okłamywać papieża. Mógłby okłamywać Matkę Teresę. Z pewnością
mógłby okłamywać swoją rodzinę i może okłamywać samego siebie, i może sprawić, że
te kłamstwa będą spójne. W obliczu wszelkich przeciwnych dowodów może wmówić
sobie, że nadal jest dobrym człowiekiem (Brown 2013: par. 10)2.

Interesująca w kontekście historii Waltera jest również jego ewolucja
w stronę homogenicznej męskości (Arcimowicz 2017: 67) i związanego z tym
procesu rosnącego poczucia władzy i chęci sprawowania kontroli, wraz z jednocześnie ewoluującym poczuciem wewnętrznej frustracji. Walter wielokrotnie
daje wyraz swojemu niezadowoleniu połączonemu z faktem, że pomimo iż jest
potężnym Heisenbergiem, kontrolującym rynek metamfetaminy, nie ma możliwości zyskania szacunku w oczach własnej rodziny. Jego syn tworzy stronę
internetową, za pośrednictwem której chce uzyskać pieniądze na leczenie ojca,

2

Przekład własny za: „But this is not a show about evil for evil’s sake. Walt has behaved
at times in what could be regarded as an evil fashion, but I don’t think he’s an evil man.
He is an extremely self-deluded man. We always say in the writers’ room, if Walter White
has a true superpower, it’s not his knowledge of chemistry or his intellect, it’s his ability
to lie to himself. He is the world’s greatest liar. He could lie to the pope. He could lie to
Mother Teresa. He certainly could lie to his family, and he can lie to himself, and he can
make these lies stick. He can make himself believe, in the face of all contrary evidence,
that he is still a good man”.
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zaś żona, Skyler, wraca do pracy zawodowej pomimo zaawansowanej ciąży.
Walter nie jest także wzorem męskości w oczach syna, który jest pełny podziwu
dla Hanka, do którego także zwraca się o pomoc w potrzebie. Istotna jest tu
rozmowa pomiędzy Walterem a Hankiem na jednym ze spotkań rodzinnych,
gdy pod wpływem nadmiaru alkoholu Walt niemal przekonuje Hanka do dalszego ścigania Heisenberga. Szwagier Walta jest gotowy pogodzić się z faktem,
że Heisenberg prawdopodobnie został już schwytany, jednakże słowa Walta
stają się przyczyną kontynuowania przez niego poszukiwań twórcy Wielkiego
Błękitu. Można przyjąć hipotezę, że Walt, owładnięty niemal obsesyjnym pragnieniem władzy i chęcią dominacji, jest skłonny zaryzykować ewentualnym
ujawnieniem się, aby tylko jego „sukces” nie został przypisany komukolwiek
innemu. Tajemnica staje się tu więc zarazem siłą napędową, umożliwiającą
działanie Walterowi, jak również źródłem frustracji.
Ujawnienie sekretu i duma z dokonanych czynów symbolicznie dokonują się w sytuacji, gdy Walter, już jako Heisenberg, pokazuje nowonarodzonej
córeczce Holly ogromne stosy banknotów, które ukrył w domu, jednocześnie
mówiąc do niej z dumą, że zrobił to sam, dla niej. Bardzo ważne jest, iż jako
pierwsze w tej scenie wypowiada właśnie słowa świadczące o dumie z samodzielnego zdobycia takiej ilości pieniędzy. Tajemnica w sposób metaforyczny
żąda więc ujawnienia, a, jak słusznie zauważa Marta Kufel, w Breaking Bad
niemal każdy z elementów świata podmiotu jest naznaczony śladami jego
zróżnicowanej aktywności (Kufel 2014: 136). Prowadzi to do wniosku, że
sekrety w Breaking Bad są również bezpośrednio powiązane z odczuciami jako
reprezentacje skrywanych emocji.
Wiąże się to z tajemnicą jako elementem realnie wpływającym na kształtowanie moralności – odbiorca zadaje sobie pytanie, na ile utrzymywanie
pewnych zdarzeń lub działań w sekrecie jest poprawne lub wątpliwe moralnie,
a także jest świadkiem wspomnianego już stopniowego przesuwania, a wreszcie
zanikania granic i barier w postępowaniu Walta.
Należy też nadmienić istnienie tajemnic, które towarzyszą Waltowi od
pierwszych chwil ukazanych w Breaking Bad. Odczuwane przez mężczyznę
frustracje, bezsilność i poczucie straconych szans również stanowią przyczynek
do późniejszych wydarzeń, gdy Walt po raz pierwszy w życiu przejmuje kontrolę nad własnym losem.
Tajemnica zadaje też pytanie o conditio humana, o znaczenie ludzkich
wartości we współczesnym świecie, o możliwość nieustannego redefiniowania
moralności i pojęć zła i dobra. Znamienne w tym kontekście są słowa Cranstona:

Walter White – dobry, zły i niebezpieczny

Moim zadaniem jest być szczerym, kiedy przedstawiam Waltera White’a, nie po to,
by go oceniać, ale po to, by usprawiedliwić jego działania, abym mógł uczciwie go
przedstawić, gdy wczuwam się w jego sytuację […] zdajesz sobie sprawę, że my jako
istoty ludzkie jesteśmy w pełni zdolni do szerokiego spektrum emocji. Uważam, że
jeśli wybierzemy najsłodszą, najbardziej potulną osobę, ta osoba w odpowiednich
okolicznościach może stać się niebezpieczna. Każdy człowiek jest potencjalnie niebezpieczną osobą, jeśli naciśnie się odpowiedni przycisk, jeśli warunki życia tej osoby
są tak rozpaczliwe, jest to po ludzku możliwe (New Mexico In Focus, a Production
of NMPBS 2013: 12:13-13:15)3.

Stawia to odbiorcę w niepewnej aksjologicznie sytuacji moralnego i etycznego namysłu, gdzie kluczowym pytaniem jest umiejscowienie się w realiach
analogicznych do tych, w których znalazł się Walter i realna konfrontacja
z własnymi frustracjami, lękami i pragnieniami, a także skrywanymi sekretami.

Antybohater potrzebny od zaraz
Stopniowy rozkład moralny Waltera nie ulega wątpliwości, podobnie
jak przekonanie odbiorcy, iż przemiana protagonisty w Heisenberga jest
transformacją w antagonistę, człowieka zdeprawowanego i bezwzględnego.
Pomimo tego postać Heisenberga rzadko budzi negatywne emocje w widzu.
Pojawiają się sympatia, współczucie, pewien rodzaj zrozumienia i predylekcje do usprawiedliwiania głównego bohatera. Istotne w kontekście dalszych
badań nad kierunkami rozwoju współczesnego serialu jest przeanalizowanie
przyczyn, dla których odbiorca utożsamia się z antybohaterem, jednocześnie
życząc mu sukcesu, pomimo oczywistego zmierzania głównej postaci do tragicznego końca. Obraz filmowy w znacznie większym stopniu niż literatura
wywołuje poczucie realności (Plisiecki 2012: 71). Jak zauważa Jacek Dukaj,
obecnie seriale pełnią rolę analogiczną do średniowiecznych moralitetów,

3

Przekład własny za: „My job is to be honest when I depict Walter White and not to
judge him, but to justify his actions so that I can honestly play him when I step into his
shoes […] you realize that we, as human beings, are fully capable of a wide spectrum of
emotions. I believe that if we chose the sweetest, meekest person, that person given
the right set of circumstances can become dangerous. Any human being is potentially
a dangerous person if the right buttons are pushed, if the conditions of that person’s life
are in such despair, it is humanly possibile”.
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które miały wskazywać ludziom drogę prowadzącą ich do przebycia drogi
życiowej w dobry i pobożny sposób, a w konsekwencji do zbawienia (Dukaj
2012a: 35). Jak akcentuje Małgorzata Major:
Niewątpliwie na naszych oczach zachodzą istotne zmiany w amerykańskiej telewizji.
Powołała ona do życia antybohatera, będącego odpowiedzią na zmęczenie widzów
hegemonią postaci, których rycerski etos działał jak płachta na byka. Dzisiaj chcemy
oglądać postaci uszkodzone, niedoskonałe, niesympatyczne, zakłamane, ale nie udające, że walczą o tytuł „najlepszego pracownika roku” albo „najuczciwszego męża
dekady”. Podobno seriale stały się „zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu”,
więc nawet jeśli nie chcemy, to musimy przyznać, że nie po drodze nam z uczciwymi
i prawymi bohaterami, ale z tymi zdeprawowanymi i irytująco bezczelnymi jak najbardziej tak (Major 2012: par. 10).

Omawiane wcześniej tajemnice i sekrety wykazują także związek ze
swoistym relatywizmem etycznym, który jest przeciwstawiany świadomości
odbiorcy w chwili, gdy ten zdaje sobie sprawę, że Walter faktycznie czyni
zło (Arcimowicz 2016: 44). Według twórcy serialu widz ma tu do czynienia
z metaforycznym przedstawieniem drogi do piekła, która jest wybrukowana
dobrymi chęciami (Brown 2013: par. 10). Kwestionowanie granic pomiędzy
dobrem a złem, różnorodnych uwarunkowań prawnych i społecznych, wreszcie ukazanie racjonalnej argumentacji dotyczącej motywacji protagonisty
powodują, że odbiorca nie przestaje sympatyzować z Walterem – podkreślają
to słowa twórcy serialu, który mówił w jednym z wywiadów:
W pewien sposób po drodze straciłem współczucie dla Walta… To mnie interesuje, to zjawisko socjologiczne, że ludzie wciąż kibicują Waltowi. Może to mówi
coś o naturze fikcji, którą widzowie muszą na pewnym poziomie zidentyfikować
z bohaterem serialu, a może jest po prostu interesujący, bo jest dobry w tym, co robi.
Widzowie przychylają się do ludzi, którzy są dobrzy w swojej pracy, nawet jeśli są źli
(Plunkett 2013: par. 9)4.

4

Przekład własny za: „I have kind of lost sympathy for Walt along the way…I find it interesting, this sociological phenomenon, that people still root for Walt. Perhaps it says
something about the nature of fiction that viewers have to identify on some level with the
protagonist of the show, or maybe he’s simply interesting because he is good at what he
does. Viewers respond to people who are good at their job, even when they are bad”.
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Ponadto utożsamianie się z antybohaterem ułatwia doświadczanie analogicznych dylematów moralnych (Black Helmy, Robson&Barnes 2019: 6).
Identyfikacja widza z Walterem stanowi realny efekt potrzeby określanej jako
pragnienie posiadania punktu odniesienia w postaci wspomnianego wcześniej everymana. Walter skrywa wiele tajemnic i frustracji, które odczuwa także współczesny
człowiek. Stracił szansę na wielki sukces zawodowy i bogactwo, jest niedoceniany,
niepewny siebie, wręcz zaszczuty, a pomimo posiadania kochającej rodziny i względnie szczęśliwego życia odczuwa brak osobistego spełnienia oraz bezradność. Uosabia
również schemat współczesnego przedstawiciela amerykańskiej klasy średniej, który
pomimo pozytywnego postępowania zostaje potraktowany okrutnie zarówno przez
losowe wydarzenia, jak i system prawny czy ekonomiczny rodzinnego kraju. Jak
słusznie wskazuje Bartłomiej Szleszyński, Walter „niejako w imieniu (albo zamiast)
widzów zdobywa fortunę (odgrywając się zresztą przy okazji na nieuczciwych
wspólnikach, obecnie bogaczach z klasy wyższej)” (Szleszyński 2016: 133).
Postać Waltera White’a ukazuje widzowi drogę rozwiązania problemów,
na których pojawianie się nie ma on wpływu, a przede wszystkim wskazuje,
że amerykański sen może się ziścić – nawet jeśli dzieje się to w przewrotny,
okrutny i niemal perwersyjny sposób (Wierzchowska 2014: 149).
W badaniach wielokrotnie wskazuje się na wymiar tragedii, którą ukazuje
historia Waltera, jednocześnie podkreślając nowatorski sposób zobrazowania
protagonisty i jego moralnego upadku (Brown 2017: 78), jak również niesamowitą siłę oddziaływania tej postaci na widza. Łukasz Orbitowski zauważa,
że Walter wręcz narzuca swoją wolę widzowi, „któremu wcześniej rozszczepił
emocje” (Orbitowski 2013: par. 7).
Podobnie określa to Dukaj, mówiąc o szantażu emocjonalnym sztuki narracji telewizyjnej (Dukaj 2012b: par. 7). Przedstawia to mechanizm sympatii
widza do antybohatera w niepokojącym świetle – proces identyfikowania się
z protagonistą zaczyna przekształcać się w bycie przez niego zmanipulowanym.

Podsumowanie
W konkluzji można stwierdzić, że postać Waltera jako bohatera lub antybohatera jest naznaczona niejednoznacznością interpretacyjną. Wynika to z faktu
uwzględnienia różnorodnych warunków, które wpływają na jego finalne decyzje i bardzo stopniowej transformacji, jak również wielokrotne pojawianie się
w warstwie fabularnej sytuacji racjonalizujących postępowanie Waltera.
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W niniejszym rozdziale akcentuje się również stopniową modyfikację
motywacji zachowań protagonisty Breaking Bad, który stając się po raz pierwszy w życiu osobą decyzyjną i zdobywającą władzę, ostatecznie potwierdza cel
swoich działań jako ukierunkowany na samego siebie i realizację własnych
dążeń, jednocześnie nie negując poprzedniego uzasadnienia – że robi to dla
rodziny. Dopiero finałowy odcinek przynosi szczerość ze strony Waltera, który
przyznaje, że nie zaprzestał przestępczej działalności, ponieważ robił to wyłącznie dla siebie, co więcej, lubił to i był w tym dobry.
Postać Waltera stanowi odpowiedź na potrzebę współczesnego odbiorcy,
kultury i popkultury na kontakt z postacią niejednoznaczną moralnie, ludzką,
nieszczęśliwą, everymanem, który burzy utarte schematy społeczne. Pomimo
niemal jednoznacznego stwierdzenia, że Walter jest moralnie zdegenerowany,
jego postać obrazuje niepokój i poczucie niesprawiedliwości uogólnionego,
współczesnego odbiorcy, dając mu jednocześnie nadzieję – poprzez pokazanie,
że jest możliwa transformacja z przegranego życiowo człowieka, który stracił
szansę na sukces, w osobę u władzy.
Konkludując, ocena Walta jako bohatera lub antybohatera zdecydowanie
skłania do klasyfikacji protagonisty Breaking Bad jako antybohatera. Jednakże
należy zauważyć, że osądzając Walta, być może widz ocenia samego siebie. Breaking Bad ukazuje przemianę człowieka, która chociaż wydaje się szokująca, na
tyle silnie koresponduje z odbiorcą, że ten jest w stanie postawić się na miejscu
Walta i jednocześnie zadać sobie pytanie, czy pod wpływem dramatycznych
okoliczności nie zaszłaby w nim taka sama przemiana.
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Barbara Stelingowska – dr; adiunkt w Instytucie Językoznawstwa
i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach; zainteresowania naukowe koncentruje wokół literatury polskiej i światowej przełomu XIX i XX wieku; autorka monografii Poezja
„idylliczna” Marii Komornickiej. Szkic interpretacyjny, tom I (2017),
Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla i romans, tom 2
(2019), „Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (na przykładzie
twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar) (2015).
Jarosław Młynarczyk – mgr; doktorant filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk
Humanistycznych przy Uniwersytecie w Białymstoku, nauczyciel filozofii i etyki w kilku białostockich szkołach; autor przekładów tekstów:
Nikołaja Łosskiego Ideał chrześcijański a kultura techniczna (2019),
Elżbiety Belenson Szaleństwo i wiara (2020); w latach 2017-2019 był
uczestnikiem grantu MNiSW – „Dialog”; w kręgu jego zainteresowań
leży potrzeba analizy literatury jako filozofii oraz filozofii jako literatury,
a także popularyzacja myśli filozoficznej wśród jak najszerszego kręgu
możliwych odbiorców (za pośrednictwem nieregularnika filozoficzno-literackiego „Słowa Niecierpliwe” dostępnego na portalu Facebook);
obecnie pracuje nad spuścizną B. F.Trentowskiego.
https://uwb.academia.edu/Jaros%C5%82awM%C5%82ynarczyk?from_
navbar=true
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Magdalena Żochowska – mgr; magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz magister
filologii angielskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski); jej ostatnio opublikowany artykuł to Translating irony. Translation strategies and techniques
used by Polish translators of Pride and Prejudice (2021); interesuje się działalnością czytelników na Instagramie oraz literaturą okresu romantyzmu
w Wielkiej Brytanii, przede wszystkim twórczością Jane Austen.
Ludmyła Berbeneć – dr; jest współpracownikiem naukowym oddziału
Teorii Literatury Instytutu Literatury im. T. H. Szewczenki Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy (Kijów); autorka artykułów i rozdziałów
w monografiach poświęconych zagadnieniom właściwości pastiszu
postmodernistycznego, literatury intermedialnej i innym; w latach 20102018 pełniła obowiązki redaktora prowadzącego czasopisma naukowego
„Horyzonty Literaturoznawcze. Prace młodych naukowców” (ISSN
2307-2261) wydawanego przez Instytut Literatury im. T. H. Szewczenki
NAN Ukrainy; jej zainteresowania naukowe obejmują między innymi
literaturę postmodernizmu, współczesną literaturę, recepcje i przekodowanie tekstu literackiego, studia intermedialne, studia postkolonialne
i postotalitarne.
Dominika Pawlina – mgr; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego gdzie
ukończyła studia licencjackie na Wydziale Orientalistycznym na kierunku
Kultura Wschodu Starożytnego Asyriologia i Hetytologia oraz obroniła
tytuł magistra na kierunku International Relations na wydziale Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych; w publikacjach skupia się na
kwestiach związanych z kulturą wschodu starożytnego i ochrony zabytków terenu starożytnej Mezopotamii oraz prawa międzynarodowego stojącego na straży zapewnienia bezpieczeństwa i podniesienia świadomości
społecznej na temat wagi artefaktów znajdujących się na terenach państw
Bliskiego Wschodu; obecnie kończy studia podyplomowe na wydziale
Dziennikarstwa i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego.
Anna Łozowska-Patynowska – dr; doktor nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa, doktorantka historii, specjalizuje się w zakresie korespondencji międzyepokowych, poezji dawnej, współczesnej i najnowszej,
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zainteresowana kronikarstwem średniowiecznym, szczególnie interdyscyplinarną interpretacją źródeł dawnych; autorka licznych recenzji, omówień, szkiców, artykułów naukowych, publikacji oraz monografii (Barok
w poezji Jerzego Lieberta i Wojciecha Bąka, 2020).
Filip Cichy – mgr; jest doktorantem studiującym od października 2019
roku literaturoznawstwo w ramach Szkoły doktorskiej na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach; w czerwcu 2018 roku otrzymał tytuł magistra filologii polskiej na tej samej uczelni; w pracy badawczej zajmuje się przede
wszystkim artystycznym dziedzictwem pisarzy z kręgu Rzeczpospolitej
Babińskiej, głównie zaś twórczością Jana Achacego Kmity, w tym jej
usytuowaniem w kontekście przemian kulturowych zachodzących
w Małopolsce przełomu wieków XVI i XVII.
Elżbieta Sadoch – mgr; magister teologii kultury oraz magister historii sztuki
UKSW w Warszawie, obecnie doktorantka literaturoznawstwa na WNH
UKSW w Warszawie, a także pracownik naukowo-dydaktyczny na tejże
uczelni; brała udział w międzynarodowych seminariach we Florencji zorganizowanych przez Romualdo Del Bianco Foundation w 2012 Symbols
and Signs in Art oraz w 2014 Colours in Art and Culture, w 2013 uczestniczyła w badaniach na cmentarzu na Rossie w Wilnie, w 2019 prowadziła badania w Wenecji w ramach własnego projektu Życie codzienne
w osiemnastowiecznym Rzymie w pamiętnikach polskich peregrynantów; jej
zainteresowania badawcze dotyczą: teorii sztuki, estetyzacji codzienności,
architektury sakralnej i literatury dokumentu osobistego.
Agata Stachera – mgr; magister historii; absolwentka Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu; jej badania naukowe oscylują wokół
historii pierwszych zachowanych polskich książek kucharskich, poradników medycznych (polskich i francuskich z XVIII wieku) oraz procesu
medykalizacji jedzenia; jej ostatnio opublikowany artykuł to O melancholii w „Medyku domowym” Gottfrieda Samuela Bäumlera z 1749 roku.
Marta Dziedzicka – mgr; absolwentka historii i filologii polskiej, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Warszawskiego; praca doktorska skupia się wokół bliskiego
czytania Dziadów Adama Mickiewicza, próby ich odmitologizowania
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i umieszczenia w kanonie dzieł europejskich tamtego okresu; praca
w założeniu mogłaby pomóc w kontekstowym omawianiu lektury oraz
pokazaniu, że jest to równoprawne dzieło romantyczne w stosunku do
innych utworów europejskich; równolegle autorka interesuje się interdyscyplinarnym badaniem czasów okupacji, dyplomacji publicznej
(szczególnie w relacjach polsko-izraelskich), łączeniem historii, kultury
i polityki i ich wzajemnych wpływów, szczególnie w XX i XXI wieku.
Joanna Mikosz – dr; doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze
Dziennikarstwa i Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego;
ma w swoim dorobku wiele publikacji prasowych (współpracowała m.in.
z „Dziennikiem Łódzkim”, „Gazetą Wyborczą”, „Kulturą i Biznesem”
i „Kroniką Miasta Łodzi” oraz naukowych w czasopismach naukowych
polskich (między innymi w „Actach Litteraria Polonica”, „Studiach
Medioznawcze”, „Zeszytach Prasoznawczych”) i zagranicznych oraz
książki: „Dziennik Łódzki” – tradycja i współczesność” (2006), Kulturalne
dodatki do prasy dwudziestolecia międzywojennego (2007), Z warsztatu przyszłego dziennikarza prasowego (2008), Journalism, Media and
Advertising in Poland – Selected Issues (2013) i Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej (2015). Opublikowała także z dr. Piotrem
Fąką dwie książki przeznaczone dla studentów Programu Erasmus: On
Press Journalism and Communication – Selected Issues (2008) oraz Media
Market In Poland (2008), Advertising. Trends and Production (2009);
obecnie pisze książkę poświęconą prasie sandomierskiej; interesuje się
historią prasy, rynkiem prasy polskiej, prasą lokalną i regionalną, reklamą
prasową oraz zewnętrzną (standardową i niestandardową).
Kazimierz Gajda – prof. dr hab.; profesor Instytutu Filologii Polskiej na
Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; autor między innymi książek
Recepcja Wielkiej Reformy Teatru w prasie galicyjskiej 1890–1918 (1991),
Metakrytyka teatralna 1918–1939 (1999), O krytyce teatralnej (2003),
Świat krytycznoteatralny Feliksa Konecznego (2008); zajmuje się edytorstwem, historią literatury pozytywizmu oraz Młodej Polski, szczególnie
krytyką teatralną na przełomie XIX i XX wieku; ostatnio złożył do druku
Teatralia znane i nieznane.
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Karolina Chyła – mgr; ukończyła studia polonistyczne (specjalność Retoryka
stosowana) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego;
w ramach pracy doktorskiej pisze rozprawę o Stefanie Żeromskim jako
mitografie nowoczesności; interesują ją literatura i kultura drugiej połowy
wieku XIX, w wersjach wysokiej, ludowej i popularnej, kulturowe reprezentacje kobiet, literatura dokumentu osobistego, folklor, zwłaszcza
pieśniowy oraz bajkowy; w swoich pracach sięga między innymi po ustalenia z kręgu antropologii literatury, różnych szkół psychoanalizy, badań
kulturowych i feminizmu.
Nina Paśnik – mgr; Nina Paśnik, absolwentka historii na Uniwersytecie
Łódzkim, specjalizuje się w historii XIX wieku; w 2011 roku obroniła
pracę magisterską z zakresu historii regionalnej Inteligencja w Piotrkowie
Trybunalskim po powstaniu styczniowym; obecnie zainteresowania naukowe
skoncentrowane są wokół rodziny Kossaków; bada życie i twórczość
artysty Wojciecha Kossaka oraz jego córek – poetki Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej i satyryczki Magdaleny Samozwaniec.
Cyprian Kraszewski – mgr; magister filozofii i kulturoznawca; absolwent
Uniwersytetu Gdańskiego; autor publikacji: Marksizm – między społeczeństwem otwartym a zamkniętym („Nowa Krytyka” nr 43); zdobył II
nagrodę w XII edycji konkursu zorganizowanego przez Krajową Radę
Spółdzielczą na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości,
w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich za licencjat
pt. Projekty graficzne związane ze spółdzielnią spożywców „Społem” – logo,
reklamy i rysunki satyryczne; członek Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Miłość Blondynki”, działającego w ramach Akademickiego Centrum
Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” oraz Fundacji Humanity
Plus Philosophy; jego zainteresowania badawcze obejmują filozofię,
historię, socjologię oraz sztukę.
Karolina Wyciślik – mgr; absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie
Śląskim. Publikowała w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”,
współpracuje z dwutygodnikiem „ART-Papier” oraz serwisem Mądre
Książki; jej praca magisterska pt. Nic, które boli. Oblicza melancholii
w prozie Olgi Tokarczuk została wyróżniona w konkursie na najlepszą
pracę magisterską Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza

755

756

Autorzy rozdziałów

Opackiego (2019); jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
związków muzyki, literatury – w szczególności poezji dwudziestowiecznej – i pejzażu dźwiękowego (soundscape) w koncepcji R.M. Schafera.
Anna Maślanka – mgr; absolwentka filologii czeskiej na Uniwersytecie
Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie; laureatka konkursu Cena Susanny Roth
dla młodych tłumaczy z języka czeskiego (2017), autorka poświęconego
literaturze czeskiej serwisu „Literackie Skarby Świata Całego”, jako
recenzentka literatury czeskiej współpracuje również z czasopismem
„Nowe Książki”; w swojej pracy badawczej zajmuje się najnowszą czeską
prozą, czeską literaturą wydawaną w Polsce, polskim i czeskim rynkiem
wydawniczym, a także przekładem literackim oraz życiem i twórczością
Bohumila Hrabala.
Patrycja Chajęcka – mgr; doktorantka w Instytucie Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk; absolwentka polonistyki, slawistyki i etnologii na
Uniwersytecie Warszawskim; sekretarz redakcji czasopisma „Slavia
Meridionalis”; stale współpracuje z miesięcznikiem „Nowe Książki” oraz
pismem dla dzieci niewidomych i niedowidzących „Pod Lupą” (dawniej
„Światełko”); publikowała dotąd również na łamach takich czasopism,
jak „Twórczość”, „Fabularie”, „eleWator” i „Arterie”; przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą przemianom obrazu Zagrzebia w prozie
chorwackiej po 1918 roku.
Katarzyna Gawlińska – mgr; doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim; interesuje się literaturą w kontekście antropologii kultury i kulturoznawstwa;
wydała trzy publikacje dotyczące inicjacji szamańskiej w prozie Andrzeja
Sapkowskiego, kulturowego znaczenia ognia oraz zbiór krótkich esejów
traktujących o pojawiających się w prozie Andrzeja Sapkowskiego odniesieniach do świąt przedchrześcijańskich oraz obrazu zaświatów.
Giulia Kamińska Di Giannantonio – mgr, doktorantka w Instytucie
Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; autorka artykułów i rozdziałów w monografiach wieloautorskich poświęconych między innymi literaturze i sztuce regionalnej
(śląskiej, południowotyrolskiej), włoskiej prozie kobiecej oraz recepcji

Autorzy rozdziałów

tematów włoskich w literaturze polskiej ostatniego półwiecza; związana
z redakcją polsko – włoskiego czasopisma naukowego ,,Fabrica Litterarum
Polono-Italica”; jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematu strategii narracyjnych podróży włoskich we współczesnej literaturze polskiej.
Patrycja Polanowska – mgr; doktorantka oraz asystent w Katedrze
Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego; w swojej pracy zajmuje się literaturą XX wieku, poświęcając szczególną uwagę włoskiej poezji współczesnej. Jej najnowszy artykuł, Le poesie più recenti di Milo De Angelis, ukazał
się w czasopiśmie „Polisemie. Rivista di poesia iper-contemporanea”.
Aleksandra Nowak – mgr; magister filologii polskiej, absolwentka
Uniwersytetu Rzeszowskiego; od 2020 roku doktorantka Szkoły
Doktorskiej w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo na tejże uczelni;
przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości poetyckiej
Adriany Szymańskiej; autorka artykułu Obrazy tanatologiczne w tetralogii
Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie” („Studia Filologiczne UJK”, tom 33, pod
red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2020); jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poezji współczesnej oraz dydaktyki literatury i języka
polskiego – zwłaszcza integracji różnych dziedzin sztuk w edukacji polonistycznej.
Daria Šemberová – dr; germanistka, bohemistka, teatrolożka; lektorka języków obcych na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym CottbusSenftenberg (2019-2021), w kursach integracyjnych dla uchodźców
w Berlinie (2018-2019) oraz na Politechnice Czeskiej w Pradze
(2015-2017); autorka rozprawy doktorskiej poświęconej twórczości
dramatopisarskiej Petera Hacksa i Heinera Müllera oraz publikacji
z zakresu germanistyki i slawistyki; absolwentka Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Karola w Pradze (summa cum laude); członkini Czeskiego Stowarzyszenia
Germanistów oraz Heiner-Müller-Gesellschaft; stypendystka DAAD oraz
Uniwersytetu w Konstancji; krąg jej zainteresowań obejmuje literaturę
i teatr NRD, germanoslawistykę, transkulturowość oraz teorię i praktykę
przekładu literackiego.
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Katarzyna Mańkowska – mgr; absolwentka studiów magisterskich na kierunku Hispanistyka w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ma na swoim koncie udział w kongresach: Studencka konferencja naukowa „Współczesne neofilologie w teorii
i praktyce”, Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka pt.
Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku”, Ogólnopolska konferencja
naukowa „Przeszłość, pamięć i historia”; do jej głównych zainteresowań
naukowych należą: współczesna literatura hispanoamerykańska, krytyka
feministyczna, macierzyństwo, subiektywność kobieca, tożsamość oraz
formy pamięci.
Agnieszka Suchy – mgr; doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka
prawa i nauk o rodzinie; studentka psychologii, uczestniczka licznych
konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, autorka lub współautorka publikacji naukowych w zakresie literaturoznawstwa i psychologii; współpracuje z czasopismem „artPAPIER”;
Otrzymała wyróżnienie JM Rektora UŚ (2015); w 2020 r. została jedną
z finalistek konkursu „Studencki Nobel”; interesuje się literaturą epoki
romantyzmu, dydaktyką, twórczością Andrzeja Sapkowskiego, pedagogiką specjalną oraz zagadnieniami związanymi z płcią kulturową.
Natalia Skrzypek – mgr; absolwentka studiów magisterskich na Instytucie
Historii Sztuki UAM; doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych UAM; studentka I studiów magisterskich na kierunku
Archeologia; w 2019 roku obroniła pracę licencjacką pt. Nowatorstwo
architektonicznej rzeźby figuralnej kompleksu pałacowego w Persepolis.
Przyczynek do recepcji sztuki asyryjskiej w czasach Achemenidów; autorka
obronionej w 2021 roku pracy magisterskiej zatytułowanej Nowoasyryjskie
uskrzydlone byki i lwy z głowami ludzkimi jako przykład figuralnej rzeźby
bramnej. Pochodzenie, rozwój formy i dalsze przekształcenia w świetle teorii
„długiego trwania”; obecnie zajmuje się badaniem wizualnych aspektów
sztuki państwa nowoasyryjskiego w ramach studiów doktorskich.
Marzena Dobosz – mgr; obecnie doktorantka na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
publikowała artykuły naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych,
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poruszające kwestie związane z wielokulturowością, tożsamością kulturową, edukacją regionalną, a także cyfrowością; jej zainteresowania
badawcze oscylują wokół tematyki, dotyczącej powyższych zagadnień,
jak i roli edukacji w kształtowaniu tożsamości kulturowej; jest współorganizatorką konferencji naukowych z cyklu „Dziecko – cyfrowy
tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” organizowanej przez Katedrę
Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie.
Zbigniew Łagosz – dr; wykładowca na Wydziale Humanistycznym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; autor ponad siedemdziesięciu artykułów naukowych i dwóch monografii (Punar Bhava. Czesław
Czyński i Aleister Crowley w świetle XX-wiecznej tradycji ezoterycznej,
2016; Czesław Czyński. Czarny adept, 2017) ulokowanych w pryzmacie
badań nad szeroko rozumianą ezoteryką; swoje zainteresowania koncentruje również wokół badań nad indukowaniem odmiennych stanów
świadomości w aspekcie nowych technologii. ORCID: 0000-00032297-9988
Jan Kornaj – mgr; magister psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; obecnie doktorant psychologii w Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w roku
akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020 członek Koła Naukowego
Psychoanalizy Lacanowskiej UAM; uczestnik II Ogólnopolskiej
Konferencji Kół Naukowych „Psychozjum” z referatem zatytułowanym
„Zjawisko porażenia przysennego wśród studentów – charakterystyka
zjawiska i jego związki ze stresem oraz jakością snu”; uczestnik grantu
badawczego „Percepcja więzi z rodzicami a podejmowanie zmian w systemie znaczeń osobistych w okresie wchodzenia w dorosłość. Mediacyjna
rola kształtowania się tożsamości”.
Andrzej Pankalla – dr hab. prof. UKSW; Kierownik Centrum Psychologii
Antropologicznej; właściciel Akademii Nauki „Inkantacje”, w tym
Instytutu Stosowanej Psychologii Kulturowej specjalizującej się w szkoleniach psycho-kulturowych; prowadzi badania naukowe w dziedzinie
metapsychologii i antropologii wiedzy psychologicznej w triadzie:
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historia-teoria-kultura; pracuje nad autorską reaktualizacja projektu
psychologii realnej (Realpsychologie F. von Baadera i W. Diltheya) oraz
rekonstrukcją i reautoryzacją obrazów psychologia anthropologica; autor
ponad 40. artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zwartych,
a także książek.
Kamila Szyszka – lic.; studentka filozofii II stopnia oraz pedagogiki II stopnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; członkini
studenckiego koła naukowego Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna;
tłumaczka i lektorka języka angielskiego; autorka licznych artykułów
naukowych, m.in.: Roberta A. Johnsona koncepcja miłości romantycznej,
Ericha Neumanna krytyka starej etyki, Wewnętrzna podróż do Demiana –
archetypy jungowskie w „Demianie” Hermanna Hessego.
Michał Gołda – lic.; ukończył licencjat na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor artykułu
Walden, czyli życie w lesie Henry`ego Davida Thoreau – u źródeł anarchoprymitywistycznego stylu życia (2021); laureat konkursu Study@Research
organizowanego przez Inicjatywę Doskonałości – Uczelnia Badawcza na
finansowanie badań naukowych, realizujący projekt Filozofia przyrody
Henry`ega Davida Thoreau. Między ekologią głęboką a anarchoprymitywizmem (2021); zajmuje się filozofią przyrody i historią filozofii amerykańskiej, w szczególności myślą Henry`ego Davida Thoreau oraz nurtem
anarchoprymitywistycznym. ORCID: 0000-0002-4127-2438
Małgorzata Wosnitzka-Kowalska – mgr, doktorantka w Zakładzie
Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
w Białymstoku; ostatnio opublikowała szkice, m.in. Bicie dzwonu. Schiller,
Andersen, Bruch i Jaworowski (2018), Czarne obrazy. Goya – Celnikier
(2017) czy Obrazy i marzenia senne w opowiadaniach i powieściach
Agnieszki Osieckiej: „Szczególnie małe sny” i „Dzień dobry, Eugeniuszu”
(2018). Zajmuje się pojęciami wędrującymi, infantylizacją i relacją
słowo–obraz.
Ilona Witkowska – dr; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie; w latach 2014-2020 związana z Uniwersytetem Śląskim
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w Katowicach; autorka monografii Wyrazić nienazwane. Językowokulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie (2021) oraz
publikacji dotyczących dyskursu perswazyjnego; badaczka zagadnień
socjolingwistycznych, pragmalingwistycznych oraz kognitywno-kulturowych.
Laura Pomianowska – mgr; absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim (dyplom z wyróżnieniem); w 2021 roku obroniła pracę
magisterską poświęconą zjawisku neoorientalizmu w twórczości polskiego
malarza Wiktora Dyndo; w tym samym roku ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego – i obroniła pracę dyplomową poświęconą
problemowi korporacyjnych kolekcji dzieł sztuki; jej naukowe zainteresowania dotyczą między innymi fenomenu École de Paris, sztuki
kobiet, krytyki sztuki, orientalizmu, współczesnego rynku artystycznego
i najnowszych kierunków rozwoju sztuk wizualnych; publikowała liczne
recenzje wystaw; współpracowała z „Dwutygodnikiem Kulturalnym
ArtPapier”, „Magazynem Kontakt”, „Wizjami” i „Tlenem Literackim”;
uczestniczyła w konferencjach naukowych; prowadzi własny blog
(Krytycznosztucznie).
Michał Łukowicz – mgr, doktorant literaturoznawstwa w ramach
Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Humanistyka bez granic”; stały
współpracownik dwutygodnika ArtPapier; zainteresowania naukowe:
teatr politycznie zaangażowany, film i teatr w edukacji polonistycznej,
narracje tożsamościowe we współczesnej polskiej piosence.
Patryk Pleskot – dr hab., prof. Małopolskiej Uczelni Państwowej
w Oświęcimiu; jest historykiem, politologiem, doktorem habilitowanym nauk politycznych, profesorem Małopolskiej Uczelni Państwowej
w Oświęcimiu, głównym specjalistą w Instytucie Pamięci Narodowej
(Oddział w Warszawie); jest autorem ponad 150 artykułów naukowych,
a także autorem, współautorem lub redaktor prawie 40 książek; interesuje
się m.in. historią i historiografią francuską, historią społeczno-kulturalną
i polityczną PRL, epoką „Solidarności”, migracjami, teoriami stosunków
międzynarodowych, badaniami nad pamięcią społeczną oraz działalnością
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służb specjalnych w okresie zimnej wojny; jest laureatem m.in. konkursu
Książka Historyczna Roku (2013), Nagrody Klio (2013, 2015) i Nagród
Historycznych „Polityki” (2020).
Nina Truszkowska – mgr; absolwentka studiów magisterskich na kierunku
„Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim (2019), gdzie realizowała specjalizację „dzieło sztuki w kulturze”; zainteresowania tematyczne
to zakres sztuk wizualnych, szczególnie przestrzenie sztuki współczesnej,
przenikanie się prezentowanych w niej idei, ale także recepcja sztuki –
zwłaszcza przez konserwatywnych odbiorców.
Maciej Kapek – student Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 2020 roku ukończył amerykanistykę I stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowychi
Politycznych tejże uczelni; obecnie studiuje filologię rumuńską oraz
amerykanistykę II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim; do jego
zainteresowań naukowych należą społeczno-kulturowa historia jedzenia
i kulinariów oraz czynniki budujące tożsamość zbiorową(ze szczególnym
uwzględnieniem narodowych mitów rumuńskich i amerykańskich, mitologizacji historii oraz kreowania „ojczyzny wyobrażonej”).
Michał Borek – mgr inż.; absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
doktorant Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Papieskim im. Jana
Pawła II w Krakowie; członek Towarzystwa Metafizycznego im. A. N.
Whiteheada; w swojej pracy naukowej zajmuje się humanizacją robotyki,
relacją humanoidów z ludźmi oraz odpowiedzialnością prawną robotów.
Stankomir Nicieja – dr hab. prof. UO; jest anglistą i kulturoznawcą, profesorem Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Językoznawstwa UO
w Katedrze Nauk o Kulturze i Religii; jego zainteresowania badawcze
oraz publikacje koncentrują się wokół tematyki związanej z utopią, teorią
filmu oraz reprezentacją Azji Wschodniej w kręgu kultur anglojęzycznych; jest między innymi autorem monografii Lessons from the East:
Representations of China and East Asia in Contemporary Anglophone Films
and Novels (2018) oraz In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as
a Cultural Phenomenon and Its Representation in the Contemporary British
Novel (2011). Współredagował również monografie zbiorowe Evil and
Ugliness Across Literatures and Cultures (2012), Faces and Masks of Ugliness
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in Literary Narrative (2013), Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance
and Overabundance Across Cultures and Literatures (2014) oraz The
Outlandish, Uncanny, Bizarre: Culture, Literature, Philosophy (2016);
mieszka i pracuje w Opolu.
Joanna Nakonieczna – mgr, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk
Humanistycznych – Nauki o Kulturze i Religii na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka m.in. artykułów Mit bohaterski-mit katolicki? w: Legendy uświęcone. Twórczość J.R.R. Tolkiena a chrześcijaństwo (2016), Monstrum albo wiedźmina opisanie. Geralt z Rivii – bohater
czy antybohater? w: Historia i Kultura nr 32/2017 i in.; zainteresowania
naukowe obejmują antropologię, literaturę fantasy, teorię monomitu,
ludologię, mediewalizm, obrzędowość w kulturze polskiej, transpozycje
i trawestacje, zwłaszcza w literaturze fantasy i grach wideo.
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Informacja o wydawcy

Wydawcą serii „Perspektywy Ponowoczesności” oraz tomu Fenomeny. Literatura, kultura, sztuka i media jest Ośrodek Badawczy Facta Ficta z siedzibą we
Wrocławiu, powołany w styczniu 2015 roku celem promowania interdyscyplinarnej refleksji nad najistotniejszymi ponowoczesnymi nurtami krytycznymi,
filozoficznymi, kulturowymi, medialnymi i artystycznymi w polskiej i światowej humanistyce. Więcej informacji na temat Ośrodka i działającego przy
nim wydawnictwa znajduje się na oficjalnej stronie fundacji (factaficta.org),
w szczególności zaś w sekcji „Perspektywy Ponowoczesności” (factaficta.org/
pp). Wszelkie pytania dotyczące serii najlepiej kierować na adres contact@factaficta.org.

Tomy wydane dotychczas w serii „Perspektywy Ponowoczesności”:
Tom 1: Zombie w kulturze, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy
Facta Ficta 2016, ISBN: 978-83-942923-1-7, ss. 300.
Tom 2: Światy grozy, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta
Ficta 2016, ISBN: 978-83-942923-0-0, ss. 360.
Tom 3: Wykluczenia, red. Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ISBN: 978-83-942923-5-5, ss. 342.
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Tom 4: 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy
Facta Ficta 2017, ISBN: 978-83-942923-6-2, ss. 670.
Tom 5: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków:
Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ISBN: 978-83-942923-2-4, ss. 689.
Tom 6: Ksenologie, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek
Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-948889-0-9, ss. 498.
Tom 7: Groza i postgroza, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy
Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-948889-1-6.
Tom 8: Dyskursy gier wideo, red. Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków:
Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2019, ISBN: 978-83-942923-3-1, ss. 519
Tom 9: Rejestry kultury, red. Ksenia Olkusz, Wrocław: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2019, ISBN: 978-83-948889-2-3, ss. 1084.
Tom 10: Topografie podróży, red. Anita Całek, Wrocław: Ośrodek Badawczy
Facta Ficta 2019, ISBN: 978-83-942923-8-6 ss. 480.
Tom 11: Poetyki czasu, miejsca i pamięci, red. Wiesław Olkusz, Barbara SzymczakMaciejczyk, Wrocław: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2020, ISBN:
978-83-955581-2-2, ss. 544.
Tom 12: Fenomeny. Literatura, kultura, sztuka i media, red. Barbara Stelingowska,
Wrocław: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2022, ISBN: 978-83-9429238-6 ss. 766.
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Niniejszy wieloautorski tom monograficzny [...], stanowi[...] dość [...] specyficzne połączenie usystematyzowanej nauki w jej rozmaitych ujęciach oraz perspektywach [...]:
filozoficznych, literaturoznawczych, społecznych, historycznych, kulturowych, biograficznych, podróżniczych, kryminalnych czy psychologicznych. Jest [...] miejscem refleksji ukazującej możliwość interdyscyplinarnej współpracy różnych dziedzin naukowych,
a przez to samo stając się interesującą pozycją dla czytelnika wszechstronnego i intelek
tualnie otwartego na różne wątki, obejmujące wiele motywów, bez tematycznego ocenzurowania pod względem rozpiętości problemowej.
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