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NA DOBRY POCZĄTEK
Pismo, którego pierwszy numer oddajemy w Państwa ręce, powstaje na
Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, w ośrodku będącym miejscem spotykania się wielu nauk
i dyscyplin humanistycznych. Dlatego do elementarnych założeń redakcji należy nadanie mu charakteru pisma otwartego, gotowego prezentować prawie każdą refleksję mieszczącą się w szerokich ramach humanistyki. Mamy nadzieję, że pierwszy numer „Znaczeń” sprostał tym założeniom.
Wypowiadają się na jego łamach socjologowie, literaturoznawcy, filozofowie i kulturoznawcy, a także dziennikarze i literaci. Szerokie spektrum
problemów podjętych w naszym czasopiśmie – które rozciąga się od przewodniego „zaufania”, przez hiobowo-koheletowe rozważania o „utopii mądrości”, po „kilka uwag na temat pornografii” – daje nadzieję, że patronat
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej będzie dla pisma inspiracją, nie wędzidłem.
Z racji „zawodowego” zainteresowania warsztatem dziennikarskim
i przekazem płynącym z mediów zamierzamy dotykać przede wszystkim
problemów aktualnych i ważnych. Stąd pomysł, by każdemu z numerów
przypisać istotny, zatem nigdy błahy czy efemeryczny, temat przewodni. To
w części pierwszej naszego periodyku, w której wokół głównego tekstu pojawią się inne, będące dla niego stosownym uzupełnieniem, komentarzem
czy polemiką. W inauguracyjnym numerze „Znaczeń” za temat przewodni
posłużyło nam pojęcie „zaufania”, którego wagę w rozmowie z redaktorami „Znaczeń” podkreśla wybitny socjolog – prof. Piotr Sztompka. Zaufanie
okazuje się pojęciem kluczowym nie tylko dla socjologa, ale również dla
literaturoznawcy, badacza kultury żydowskiej, antropologa i filmoznawcy.
Ich ciekawe refleksje niewątpliwie wzbogacają zarezerwowany dla tematu
przewodniego rozdział pierwszy.
W „Znaczeniach” znajdzie się również miejsce dla gatunków bliższych
praktyce dziennikarskiej niż naukowemu dyskursowi; jesteśmy przekonani,
że tylko bez wędzidła przypisów i bibliografii można pokusić się o wypowiedź szczerą i prawdziwie inspirującą. Założeniom tym próbujemy sprostać, drukując dwa obszerne wywiady: pierwszy z prof. Piotrem Sztompką

w rozdziale o zaufaniu, drugi z Wojciechem Albińskim, z którego prof. Stanisław Bereś wydobywa tajemnice wieloletniej fascynacji pisarza Czarnym
Lądem. Mówiąc o praktyce dziennikarskiej, wskażmy jeszcze artykuł Jędrzeja Morawieckiego, który koncentruje się m.in. na swoistej morfologii
reuterowskiej depeszy i sytuacji konferencji prasowej, dzieląc się w ten sposób swoimi doświadczeniami z pracy w Agencji Reuters.
Przeważającą część pierwszego zeszytu poświęciliśmy rozważaniom
przynależącym do świata nauki, dla których najważniejszym kryterium jest
ważkość wypowiedzianych sądów. Na naszych łamach wypowiedzieli się
przedstawiciele rozlicznych dyscyplin, a jedynie przypadek zadecydował, że
przeważają wśród nich literaturoznawcy – o odmiennych jednakże zainteresowaniach, perspektywach badawczych, a także stylach i osobowościach.
Ta różnorodność proponuje czytelnikowi „Znaczeń” zetknięcie się zarówno
z takimi artykułami, które wprowadzają w obszary dotąd słabo rozpoznane:
w „preglacjalne” poetyckie światy Helgi Novak, w emigracyjne rozterki Jonasa Mekasa, jak również z tekstami odsłaniającymi nowe, zaskakujące aspekty
zagadnień już eksploatowanych (jak choćby spojrzenie na negację kolonializmu obecną w prozie Kapuścińskiego przez pryzmat postcolonial studies lub
psychologiczno-socjologiczna analiza Gombrowiczowskiego teatru ról i póz).
O zawartości inauguracyjnego numeru „Znaczeń” więcej już pisać nie
będziemy. Zapraszamy do lektury. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić się
z ofertą współpracy do wszystkich osób znających – czy to publicystyczny,
czy to naukowy – warsztat pisarski. Z radością wydrukujemy każdy artykuł naukowy wychodzący poza hermetyczny żargon konkretnej dyscypliny, naznaczony choćby drobnym piętnem subiektywizmu, stylem i osobowością jego autora, niestroniący od elementów oceny własnej czy odrobiny
perswazji. Niech cechy te wyrażają się w sprawdzonym już gatunku naukowego i popularnonaukowego eseju, interpretacyjnej etiudy, w polemice,
sporze, w licznych kontrowersjach i transgresjach. Liczymy również na artykuły publicystyczne – pisane bez wspomnianego „wędzidła przypisów”.
Nie pogardzimy recenzją, reportażem, obszerną relacją, które mogłyby stać
się zaczątkiem działu aktualności.
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Redaktorzy dopiero co powstałego pisma mają wobec czytelników
pewne obowiązki. Odprawienie obrzędu inicjującego działanie periodyku
też do nich należy, bo zachęconego okładką, tytułem czy pogłoską czytelnika nie można zbyt długo trzymać w niepewności. Pierwszą szpaltę zwyczajowo wypełnia manifest, mniej szumnie zwany wstępniakiem lub –
nieco archaicznie – editorialem. W nim na ogół obnażone zostają intencje,
wydani sprawcy, pochwaleni mecenasi. W nim inicjalne toposy dźwigają
rudymentarne w oczach redaktorów treści – mowa tu o ideach, aksjoma-

tach i etosach, którym niełatwo później sprostać. W nim wreszcie zapowiada się zmiany, przełomy, których tu jednakże nie obiecujemy, a jeśli nawet
któryś z zamieszczonych tekstów zdoła kimś wstrząsnąć, to będzie to wyłącznie zasługą autora.
W imieniu redakcji
Jacek Grębowiec
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prof. Piotr Sztompka

„WIERZĘ W UTOPIE”
Rozmowa z prof. Piotrem Sztompką – autorem książki Zaufanie. Fundament społeczeństwa
I Jędrzej Morawiecki, Jacek Grębowiec I

> Jędrzej Morawiecki: Jadąc tu do Pana pociągiem relacji Wrocław–
Kraków, próbowaliśmy poddać się urokowi wizji zanurzenia w świecie wysokiego zaufania. Snuliśmy w przedziale globalne fantazje.
Ale im głębiej w ten świat próbowaliśmy się zanurzyć, tym usilniej
odczuwaliśmy niepokój, który – mamy nadzieję – uda nam się teraz wspólnie rozwiać. W naszych głowach jęła się bowiem wykluwać
namiastka antyutopii, wizja Szwajcarii, nie tej realnej (bo jej nie doświadczyliśmy), ale stereotypowej...
> Jacek Grębowiec: Szwajcarii jako państwa najwyższego zaufania.
> Jędrzej Morawiecki: Wyobraziliśmy sobie sąsiadów, rodzinę, przyjaciół, którzy twierdzą, że informowanie instytucji nie jest nigdy
donoszeniem i stanowi cnotę. Wyobraziliśmy sobie siebie samych,
głęboko przekonanych, że lepiej jest zawiadomić policję o źle zaparkowanym samochodzie sąsiada niż temuż zwrócić uwagę (instytucja rozstrzygnie przecież sprawę bardziej fachowo i sprawiedliwie, to
profesjonaliści!). Takie wyobrażenie jest zapewne pochodną bardziej
ludowego i zaczarowanego postrzegania świata. Czy nie sądzi Pan
jednak, że w naszych uwarunkowaniach kulturowych, nie identycznych ze światem cywilizacji euroamerykańskiej, istnieje napięcie pomiędzy zaufaniem do instytucji a drugim wymiarem zmiennej, jakim
jest zaufanie interpersonalne?
> Piotr Sztompka: Poruszyliście Panowie dwie kwestie. Pierwsza to
niebezpieczeństwo systemu całkowicie uporządkowanego, stabilnego, opartego na bardzo wysokim wskaźniku zaufania i wiarygodności. To jest sytuacja, która – załóżmy – może pewne ważne elementy

życia społecznego przytłumić. To nie jest myśl nierozsądna! Sądzę, że,
jak we wszystkich ludzkich sprawach, nadmiar dobrego może niepokoić. Poczynając od spraw codziennych, kiedy dobra kolacja może przerodzić się w obżarstwo, poprzez inne przyjemności, które po przekroczeniu pewnej granicy przestają dawać satysfakcję. Stara Arystotelesowska
idea umiaru obowiązuje we wszystkim, także w sprawach wielkich, pozytywnych. One również mogą przynosić negatywne konsekwencje, jeśli będą zbyt intensywne, nasycone. Być może więc istnieje takie ryzyko
również w przypadku zaufania. Mówiąc jednak szczerze, kiedy pisałem
swoją książkę, pomyślałem sobie: spośród dwóch niemiłych sytuacji wolałbym zdecydowanie być w Szwajcarii niż w Polsce lat 2005-2007. Wydawało mi się, że taka trochę utopia, jaką postulowałem, jest potrzebna,
bo pogrążyliśmy się w rzeczywistości z bieguna przeciwnego niż Szwajcaria: w świecie załamania się wszystkich wymiarów zaufania. Zdawało
mi się, że remedium najistotniejszym z punktu widzenia socjologa albo
szerzej – patrząc przez prymat kultury czy życia codziennego – jest odtworzenie elementarnej tkanki zaufania, która – jak powiadam w tytule
– jest fundamentem życia społecznego. W tym sensie nie obawiałem się
sytuacji szwedzkiej czy szwajcarskiej. Zeszły semestr spędziłem w Sztokholmie. Oczywiście: można narzekać, że jest tam nudno, że kiedy włączę
rano radio, nie słyszę co dzień o nowym skandalu. Tam skandale prawie się nie zdarzają. Nikogo nie obchodzi, co powiedział Gosiewski, a co
mu odrzekł Chlebowski. Nikt nawet nie wie, że są tacy w parlamencie.
Społeczeństwo uważa, że skoro politycy zostali wybrani, to mają dobrze
działać i tyle. A jako że w życiu codziennym Szwedów to się sprawdza,
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bo politycy – czy z lewa, czy z prawa – robią swoje – to obywatele wiedzą, że rano będą mieć przed domem porządek, ulice będą zamiecione,
pociągi przyjadą punktualnie (istnieje przecież nawet przepis, który powiada, że jeżeli pociąg podmiejski spóźni się ponad 20 minut, to pasażerowie mają prawo wziąć taksówki na koszt państwa; choćby chodziło
nawet o tysiąc pasażerów). W ruchu drogowym nie widać co chwila kontroli, radarów. Ale wiadomo, że jeśli ktoś nie zastosuje się do reguł (a tacy
zdarzają się zwłaszcza wśród emigrantów), to policja zadziała natychmiast. Ludzie to wiedzą. Płacą za to wysokie podatki. Czują jednak, że
deal jest fair, że robią dobry interes, bo otrzymują w zamian bezpieczeństwo egzystencjalne, brak codziennych niepokojów, pewność w transakcjach, wiarę, że sądy działają prawidłowo i w każdej chwili można odzyskać niezwracany dotąd dług. Może to nudne, może taka egzystencja jest
mniej emocjonalna, mniej fascynująca niż nasza. Ale mówiąc szczerze:
z dwojga złego wolę tamtą.
Przejdźmy jednak do drugiej, bardzo ważnej i żywo dyskutowanej,
kwestii. Sprawa korelacji między wymiarami zaufania nie znalazła jednoznacznej odpowiedzi. Istnieją poglądy, zgodnie z którymi dwa poziomy zaufania: pionowy i poziomy są niezależne od siebie. Zaufanie do polityki,
a także instytucji gospodarczych stanowi wedle tych koncepcji wymiar odrębny wobec zaufania w stosunkach prywatnych, przyjacielskich. I muszę
przyznać: treść tych stosunków jest inna. Relacja do instytucji jest daleko
bardziej anonimowa. Aczkolwiek z drugiej strony świat mediów doprowadza do tego, że przekształca się ona coraz bardziej w osobistą. Coraz częściej traktujemy polityków nie jako przedstawicieli instytucji, ale jako osoby.
Zdarzyło mi się spotkać na ulicy gwiazdę z programu telewizyjnego: odruchowo ukłoniłem się.
> J.M.: Czy ta relacja nie jest jednak pozorna? Mówimy tu przecież
o zjawisku idola na dystans.
> P.Sz.: Oczywiście, jest to relacja pozorna i niewystarczająca. Głoszę twardo przekonanie, że relacja bezpośrednia jest niezwykle istotna w życiu społecznym i nie bez powodu politycy amerykańscy, którzy chcą wygrać wybory, spędzają rok na jeżdżeniu po kraju i ściskaniu rąk obywateli. Mimo
że mają najlepsze na świecie media i mogliby docierać do ludzi jedynie
z nich korzystając. A po cóż prowadzimy wykłady uniwersyteckie? Mógłbym przecież nagrać odczyt o zaufaniu na dobry nośnik i odtwarzać go
studentom. W tym czasie sam pisałbym kolejne książki! Z punktu widzenia
efektywności mojej pracy taka sytuacja wydaje się bez porównania lepsza.
Mimo to instytucja uniwersytetu i bezpośredniego kontaktu istnieje jednak na całym świecie. A czemuż to wielcy biznesmeni latają bez przerwy
odrzutowcami, spotykają się, negocjują? Nie opuszczają nawet terminali,

nie zwiedzają miast, siedzą na lotniskach w salach konferencyjnych. Po co?
Żeby spojrzeć sobie w oczy. Zyskać coś w bezpośrednim kontakcie. Coś, czego nie da żadna relacja medialna.
Związek między zaufaniem pionowym i poziomym może być jednak
różny. Pierwsza sytuacja to taka, kiedy pionowy typ zaufania zawodzi albo
nie istnieje z założenia. Tak dla wielu ludzi działo się w okresie PRL, kiedy samo miejsce polityczne dyskwalifikowało niezależnie od osoby, która
je zajmowała. Nie mówię tu o całym społeczeństwie, ale znacznym jego
segmencie. Dziś te braki zaufania są selektywne: my nie ufamy określonej partii, ale ktoś inny wyraża do niej zaufanie. Niemniej jeśli ta relacja
pionowa jest słaba, to jako pewien substytut może wystąpić wzmocnienie kontaktów poziomych. Będzie ono rozumiane jako szukanie ucieczki od
braku zaufania „na górze”. Nic złego w zaufaniu prywatnym. Ono odegrało na przykład ogromną rolę właśnie w czasach realnego socjalizmu, kiedy stanowiło typowy mechanizm radzenia sobie ze światem, który nie dla
wszystkich był możliwy do zaakceptowania. Wtedy te rodzinno-prywatne,
przyjacielskie, koleżeńskie kontakty były istotnym substytutem, pozwalającym wyrobić uczucie solidnego osadzenia, zakorzenienia w tkance zbiorowości. Ludzie nie lubią samotności.
Zaufanie prywatne może jednak pełnić również w pewnych sytuacjach
funkcję czysto instrumentalną. Mówię na przykład o zaufaniu poziomym
w mafii. Może być ono kierowane przeciwko innym członkom społeczeństwa czy przeciw państwu, prawu. W naszym przypadku ten wariant możemy odnieść do transformacji. To moment gwałtownej restrukturyzacji,
luk prawnych. Wtedy to prywatne powiązania, sieci, były wykorzystywane
czysto instrumentalnie. Nie uważam, jak niektórzy, że te sieci występowały
zawsze i wszędzie. Nie wszyscy byli w nie uwikłani. Niemniej trzeźwe myślenie wykazuje, że tak bywało. We wszystkich krajach postkomunistycznych. U nas zresztą – powiedzmy sobie szczerze – znacznie słabiej niż na
przykład w Rosji. Tam chodziło o znacznie większą forsę. My za wielu Chodorkowskich czy Abramowiczów nie mamy. Chociaż, gdybyśmy ich mieli,
to zyskalibyśmy zapewne lepsze drużyny piłkarskie.
> J.G.: U nas rolę tę przypisywano Rywinowi czy ostatnio Dochnalowi.
> P.Sz.: No tak, ale to nie ta liga. Jest jednak możliwa jeszcze inna relacja,
która moim zdaniem wystąpiła u nas w latach 2005-2007. Taka mianowicie, że przesiąknięcie życia politycznego tezami i deklaracjami dotyczącymi generalnego upadku zaufania powoduje panikę moralną. Dzieje się tak,
kiedy przekonania o upadku moralności, zatarciu reguł gry, intensyfikacji
skandali, nadużyć, korupcji, sieci głoszone są bez jednoczesnego wskazywania na rzeczywiste punkty, gdzie ten upadek jest widoczny. Ludzie zaczynają się rozglądać, myśleć: „rany Boskie, nie wiedziałem, że za każdym
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rogiem czyha agent, który na mnie doniesie. Ten mnie oszuka, tamten wrobi, lekarz weźmie zaraz łapówkę (inaczej mnie nie wyleczy)...”. Tak właśnie
rozbijana jest tkanka prywatna. I to jest fatalne. Dopóki bowiem – mówiąc górnolotnie – w społeczeństwie obywatelskim istnieje zaufanie wzajemne, dopóty jest dobrze – bo silnie powiązane wewnątrz społeczeństwo
może sprzeciwić się systemowi autorytarnemu (weźmy przykład pierwszej „Solidarności” lat 80.). Taka sytuacja może być korzystna dla mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego. Katastrofa następuje, jeśli najprzód poprzez brak zaufania do instytucji, następnie zaś poprzez panikę moralną
cała tkanka zaufania, również poziomego, zatraca się.
> J.M.: Mówił Pan o strukturach niejawnych. Czy nie sądzi Pan, że
wizje sieci i tajemnych powiązań stały się tak popularne dlatego, że
wcześniej zostało nadszarpnięte zaufanie do mediów i upośledzone
były pewne kanały dyskursu bądź pewne sfery opisu rzeczywistości?
Chodzi o sytuację umowy transformacyjnej, o której mówią sami reporterzy. Sytuację układu o wspólnym zarządzaniu dyskursem i omijaniu tematów trudnych społecznie dla dobra reform i utrzymania
kierunku transformacji. Pośrednio mówiła o tym w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr Janina Paradowska, niezwykle przecież odległa od fascynacji teoriami o układach i niejawnych sieciach. Paradowska przyznała, że dziennikarstwo pierwszej
połowy lat 90. wiązało się z etosem inteligenckim i przekonaniem
o konieczności wspólnego wychowania społeczeństwa, przekonania
ludzi do reform uznawanych apriorycznie za konieczne. Dziennikarze, wedle jej słów, działali w porozumieniu z politykami, przekonani
o wspólnocie interesów. Teraz ta wizja postrzegana jest jako romantyczna i bezpowrotnie zaprzeszła. Z podobnym sentymentem mówił o tym czasie Kamil Durczok, nazywając początek lat 90. czasem
dziennikarstwa misyjnego, spójnego środowiskowo, pięknego i niemożliwego do odtworzenia.
> P.Sz.: Bardzo trudno mi powiedzieć, czy tak było. W życiu społecznym
zaistniały niewątpliwie okoliczności, które sprawiły, że wizje katastroficzne, skrajne, negujące pozytywne elementy 20-letniej transformacji trafiły na podatny grunt. Wybory są tego najlepszym empirycznym wskaźnikiem. Różnimy się jednak, jeśli chodzi o doszukiwanie się przyczyn tej
popularności. Moja koncepcja nawiązuje do bardziej generalnych spraw,
do tego, co nazywam traumą potransformacyjną. Wedle tej teorii nawet
wolność może być brzemieniem. Ksiądz profesor Tischner mówił o ciężarze
wolności, że to, czego wyczekiwaliśmy przez dziesięciolecia, może ciążyć
znacznym segmentom społeczeństwa: tym, którzy nie wsiedli do pociągu od razu, wlekli się w ogonie albo odpadli z gry. Takie grupy oczywiście

istnieją. Natomiast to, o czym Pan mówi, postrzegam w kategorii myślenia
spiskowego: nie powiodło się nam, bo ktoś nam łamał szprychy, musiała
być jakaś świnia. Ktoś albo jakaś grupa, która nie chciała mówić o rzeczach
ważnych. Nie znam się na mediach do tego stopnia, mówię teraz jako czytelnik gazet. Moja intuicja podpowiada mi jednak, że tak nie było. Nasza
transformacja pociągała za sobą istotne koszty, bo je pociągnąć musiała.
A ukojenie bólów przemian wymaga lat. Jedną z metod uśmierzania bólu,
ważną dla mnie jako profesora uniwersyteckiego, jest edukacja. Ogromne masy młodzieży pokonują swoje problemy przez rzetelne kształcenie.
Oni wchodzą w życie z szansami edukacji międzynarodowej. Wzrasta liczba studentów. Inna szansa to ta drobna, mała przedsiębiorczość, którą widać w każdym mieście. Byłem na wakacjach w Juracie. Cały dzień zajął mi
przejazd przez Polskę. W każdym mieście, w każdym miasteczku, które mijałem, widziałem dziesiątki szyldów, szyldzików, reklam. Tu sprzedają opony, tam kiełbasę... Wyzwolenie indywidualnej przedsiębiorczości jest niewątpliwie szansą.
Trzecia możliwość wyjścia z bólu – mniej szczęśliwa w sensie bezpośrednim – to emigracja. Ona daje jednak nadzieję, że ci, którzy dokształcą
się, wzmocnią, nabiorą cywilizacyjnej ogłady – wrócą.
Podsumowując: żywię oczywiste zrozumienie dla bazy społecznej tez
o układzie i sieciach. Nie podzielam jednak opinii, że występowanie tych
tez wynika z empirycznego istnienia owych sieci i układów, z jakiejś z góry
zamierzonej, złej woli. Takie przypadki mogą bowiem występować, znamy
je przecież. Ale uogólnienie i panika, sugerowanie, że za wszystkim stoją dziennikarze określonych tytułów – dla mnie to kolejny etap budowania fałszywej konstrukcji. Jako następny jej element możemy wykorzystać
sprawę Wałęsy, „który za tym stał”. Kogokolwiek dotknąć – pojawią się łajdacy, którzy rzekomo psują naszą polską pracę.
> J.G.: Nasze pytania wynikają z refleksji, jakie nasunęły się nam po
cyklu spotkań z gwiazdami dziennikarstwa. Podczas takich dyskusji
przywoływano na przykład charkowski casus prezydenta Kwaśniewskiego, sytuację, w której reporterzy umawiali się, że nie będą mówić
o „dziwnym zachowaniu głowy państwa”, by nie nadwerężać autorytetu instytucji. Czynili to rzekomo dla dobra społeczeństwa.
> J.M.: W tym przypadku mieliśmy przecież do czynienia z mediami,
które chciały bronić zaufania pionowego, zaufania do instytucji.
> P.Sz.: Dla Panów jako dziennikarzy czy medioznawców to może być dramatycznie ważne. Ale dla socjologa czy dla zwykłego obywatela? Zgoda,
to fakt karygodny, ale żadna wielka sprawa. Spójrzcie: oto dziennikarze
uznali, że rezygnują ze wspaniałego newsa i niezłej wierszówki. Wyrażacie
niepokój? Ja nie.
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> J.G.: Ja postrzegam to jako fakt, który wpływa na decyzje wyborcze. Jeśli ktoś próbuje wydarzenie tak istotne zataić...
> P.Sz.: Ale na ile istotny jest ten fakt w porównaniu z codzienną działalnością prezydenta? A jak ważne jest to, że – powiedzmy – Wałęsa podpisał coś w 1975 roku? Jaki ma wpływ na jego późniejszą działalność? To
zapewne kapitalne sprawy dla dziennikarza nastawionego na sensację czy
odbiorcy łowiącego nieustannie odblaski zła. Zachowajmy jednak proporcje. Sprawa Kwaśniewskiego może budzić śmiech, ewentualnie politowanie. Ale jaką ma wagę historyczną? W kontekście działalności komunistycznej i dwóch godnych uznania prezydentur? Dla mnie – żadną, na mój akt
wyborczy by ona nie wpłynęła.
> J.M.: Bez względu na to, jak opiszemy rzeczywistość medialną lat
90., zgodzimy się zapewne, że sytuacja umowy czy regulowania dyskursu prasowego w ramach środowiska jest teraz znacznie mniej
prawdopodobna. Jaki wariant jest jednak według Pana korzystniejszy społecznie? Sytuacja bardziej globalnej świadomości środowiskowej, w której dziennikarze dbają o „czystość przekazu”, pomijając
informacje, będące w ich mniemaniu stratą energii społecznej, czy
polaryzacja świadomości, nawet kosztem dezintegracji czy osłabienia spójności środowiska?
> P.Sz.: To jest kwestia standardów zawodu. Żadna zmowa czy umowa
nie ma tutaj sensu. Co do tego się zgadzamy: pomijanie faktów, uzgadnianie wersji jest bliskie cenzurze, dawnej polityce informacyjnej, Leninowskiej koncepcji prasy. Ale standardy dziennikarstwa pochodzą zarówno od
dziennikarskich autorytetów, które Panowie wymieniliście, jak i z tabloidów. Tymczasem wydaje mi się, że te zasady winny być związane nie tylko
z komercją i poszukiwaniem chwilowego sukcesu, ale z poczuciem misji.
Bo to jest zawód publiczny. Dziennikarz – cokolwiek napisze – wypowiada się nie tylko w swoim imieniu, a w imieniu grupy społecznej. On opinie
nie tylko artykułuje, on je kształtuje. To jest szczególna odpowiedzialność:
za słowo, za wybór tematu, za sposób jego naświetlenia. Wydaje mi się, że
dziennikarze winni mieć wpojone poczucie, że wykonują zawód szczególny: taki jak księdza, czy profesora uniwersytetu. Swoje słowa należy rozpatrywać w świetle społecznych korzyści, jakie mogą przynieść. Bilans może
okazać się negatywny. Tak rozumiem sytuację, kiedy informacja atrakcyjna komercyjnie burzy autorytet istotny społecznie, kiedy burzy poczucie
stabilności czy ciągłości społecznej, a jednocześnie ta informacja nie jest
groźna, nie każe wyjść i krzyczeć o ratunek (mówię teraz o sprawie Lecha
Wałęsy). No ale to zależy jeszcze od tego, czy ukryta pod dywanem nie powodowałaby konsekwencji jeszcze poważniejszych. Według mnie wprowadzenie wysokich standardów pozwoliłoby na trafną kalkulację sytuacji

i zapobiegałoby jednocześnie monopolizacji newsów czy zmowom kartelowym, które oczywiście nie mogą być godne uznania.
> J.M.: Ale czy bardziej kompleksowe poczucie misji (wykraczające poza proste standardy rzemiosła, które rzecz jasna można zawsze sformułować) jest możliwe w warunkach uwolnorynkowienia
i funkcjonowania koncernów medialnych na giełdzie papierów wartościowych?
> P.Sz.: To jest bez wątpienia trudne. Pokusa łatwych sukcesów występuje w każdej dziedzinie rynkowej. Łatwe kariery piosenkarskie, plagiaty
naukowe, ponętne skróty... Koniec końców wiadomo jednak: kto jest kto.
Profesorów są dziesiątki, ale do jednych chodzi się na wykłady, do innych
– nie. Studenci otrzymują tę wiadomość na starcie. Obywatele również się
w tym orientują. Nawet w społeczeństwie skomercjalizowanym. Chociaż
możliwości budowania autorytetu sztucznego czy pozornego są w systemie komercyjno-masowym niebywałe...
> J.M.: Pozostańmy przy przekazach medialnych, odejdźmy jednak od samego dziennikarstwa. Podczas naszej podróży Wrocław–Kraków rozmawialiśmy również z Jackiem o dzieciach, wymienialiśmy się ojcowskimi niepokojami. Nasze dzieci napotykają
bowiem w naturalny sposób na alternatywne wobec tradycyjnych
źródła socjalizacji, jakimi są przekazy reklamowe. Czy ten ośrodek,
potencjalnie konkurencyjny wobec realizowanego przez nas systemu wychowawczego, nie oznacza organicznie wpisanej w naszą
rzeczywistość konieczności nauczania nieufności? Uczymy przecież dzieci, że reklam nie należy traktować poważnie, że należy je
odbierać estetycznie, oceniając ich względy formalne, a nie jako
rzeczywisty przekaz informacyjny. Uczymy dzieci, że tej wiązki nie
można traktować jako wiarygodnej i przekładającej się bezpośrednio na nasz świat. Dzięki temu mają sprawnie poruszać się po rzeczywistości.
> J.G.: Do tego dodać moglibyśmy inne, nie tak wszechobecne, ale
symptomatyczne zjawiska: treningi asertywności, także te szkoły osobowości, które promują selfizm, zapatrzenie w siebie. Dołóżmy do tego kto wie, czy nie nazbyt rozdmuchaną kampanię przeciw
przemocy w rodzinie, mogącą, gdy jest źle skonstruowana, działać
jako miecz obosieczny, w bardziej skrajnej postaci znaną w Szwecji
i Norwegii z wywieszek przy szkolnych telefonach: „jeśli rodzic na
ciebie nakrzyczy, uderzy cię, zadzwoń na policję”. Te konkurencyjne
ośrodki socjalizacji mogą niepokoić.
> J.M.: Czy nie dotknęliśmy właśnie napięcia pomiędzy poziomym
i pionowym zaufaniem?

12

znaczenia v14.indd 12

2008-10-15 11:49:28

> P.Sz.: To kwestia niezwykle ciekawa i jednocześnie trudna. Znaleźliśmy
się w rzeczywistości wielopłaszczyznowej, w której każdy obywatel, a tym
bardziej dziecko, jest bombardowane rozmaitymi formami wpływów,
przekazów – w daleko większym stopniu niż kiedykolwiek w historii. Ja
odnajduję tu jednak wartość, na której powinny się skupiać wysiłki edukacyjne w naszym świecie. Mówię o zdolności, którą po angielsku nazwalibyśmy discerning capability, a więc zdolność rozróżniania, umiejętność samodzielnego, racjonalnego, zdystansowanego oddzielania ziarna od plew.
Chodzi o refleksyjność, która pozwala postrzegać zjawiska z dystansem, ale
nie negatywistycznie z założenia. Nie zdołamy się bowiem od tego świata
odizolować. W toku edukacji szkolnej czy uniwersyteckiej sprawą najistotniejszą wydaje się kształcenie zdystansowania, sceptycyzmu, krytycyzmu.
Mówiąc językiem, którym tę dyskusję prowadzimy: przyjęcie strategii dobrego kierowcy, a więc wyuczenie ograniczonego zaufania. Chodzi tu nie
tyle o ucieczkę z ulicy, przerażenie chaosem i nadmiarem bodźców na drodze, ile ciągłe obserwowanie innych, zwracanie uwagi na tych, którzy jadą
niepewnie, nieobliczalnie. To dotyczy nie tylko dzieci i kwestii, o których
Panowie mówiliście, ale także polityki. Ograniczone zaufanie to postawa
prawdziwie obywatelska. W odróżnieniu od pozycji na kolanach, charakterystycznej dla krajów dyktatorskich, i od nieufności apriorycznej, która każe
wyłączyć się z obiegu, jak czyni część obywateli w Polsce. A są to grupy
znaczne, na co wskazują kolejne wyniki wyborów.
By tak się jednak działo, należy wyrabiać w ludziach, w dzieciach racjonalną postawę człowieka, który nie pójdzie na ślepo ani w stronę jednej, ani drugiej skrajności. Uczyć przyjmowania takich poglądów, na obronę których możemy wypowiedzieć choć jedno zdanie argumentujące, coś
więcej niż: „spieprzaj, i tak wiem lepiej”. Wtedy, kiedy to się uda, powiem:
widzę narodziny postawy discerning capability, dystansu do bombardujących nas wiadomości. Ale to jest niestety piekielnie trudne.
> J.M.: Pan mówi o stałej rzeczywistości. Spróbujmy jednak pokusić się o uchwycenie dynamiki społecznej. Pisze Pan: „Coraz mniej
sytuacji życiowych jest oczywistych, coraz więcej zdarzeń ma charakter niespodziewany, coraz częściej ryzyko zastępuje bezpieczeństwo, a zmienność – stabilność. Wygląda na to, że żyjemy w wieku nieufności”. Czy ta nieufność będzie permanentna i jednocześnie
dysfunkcjonalna? Czy też jest ona związana z sytuacją przejściową?
Pana diagnoza nasuwa skojarzenie z wizją Tomasza Szlendaka, który, opisując przemiany w naszej seksualności i religijności, buduje
obraz ożywczego pobojowiska. Szlendak w książce Architektonika romansu mówi: „Rozpierzchliśmy się po ogromnym terytorium, którego krańców nie widać. W konsekwencji nie możemy się też często na

tej przestrzeni odnaleźć. A przynajmniej tak się nam w chwili obecnej wydaje. Być może należałoby zmienić dziewiętnastowieczny monokl na doskonalszy, współczesny instrument optyczny, aby dostrzec
kolejne ściany, dzięki którym tę poszerzoną, rozległą przestrzeń będziemy w stanie ogarnąć – ogarnąć po to, by nas nie przerażała”. Czy
według Pana ta niepewność jest radosna, ma rzeczywiście ożywczy
charakter? Czy też jest to nieufność trwożna, niepokojąca?
> P.Sz.: Ostrożność w sytuacji gwałtownej zmiany jest nie tylko usprawiedliwiona, ale i funkcjonalna. Ona właśnie sprawia, że nie zachłystujemy
się nowoczesnością, a utrzymujemy postawę krytyczną. Mamy tu do czynienia ze zmianą pokoleniową. To sytuacja typowa, ale w naszych czasach
szczególnie wyrazista. Pokolenie wcześniejsze jest socjalizowane w innym
świecie niż pokolenie następne. Oba są z sobą w bezpośrednim kontakcie.
Pojawia się nieufność. Teraz jednak ten dysonans jest nieporównywalnie
większy niż kiedyś, bo szybsze jest tempo zmian. Ludzie rodzą się w zupełnie innym świecie niż ten, w którym później umierają. To wymaga adaptacji pokoleń, które edukacja wyposażyła uprzednio w inne instrumenty
życia codziennego. Skrzynka narzędziowa nazywana kulturą nie pasuje do
nowej rzeczywistości. Taka sytuacja wymaga wysiłku. Nasz świat jest obarczony nieufnością, niepokojami. Bardzo interesującym fenomenem wydaje mi się tu fakt, że socjalizacja uzyskuje odwrotny niż dotychczas wektor:
starsze pokolenia zaczynają się uczyć od młodszych. Ci młodsi mogą starszych na powrót wciągnąć do świata, otworzyć go przed nimi i zmniejszyć
nieufność. Mój nauczyciel i mistrz Robert Merton w wieku ponad osiemdziesięciu lat nauczył się mejlować. Robił to na Macintoshu, opanował
perfekcyjnie także inne techniki. Jego nauczycielem był własny syn, który później dostał nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Specjalizował się
w wyrafinowanych technikach prognozowania ekonomicznego z użyciem
komputera. To właśnie nowa socjalizacja! Chociaż ja do tej pory bronię się
przed stosowaniem na wykładach i odczytach Power Pointa. Wierzę, że słowo mówione wystarczy. Oczywiście pod warunkiem, że ma sens.
> J.G.: Grupa poważnych autorytetów sprzeciwiających się prezentacjom w Power Poincie jako substytutowi wykładu, oraz instytucji,
którym Power Point przysporzył niemało kłopotów, wydaje się zatem powiększać.
> P.Sz.: To są humorystyczne sytuacje, kiedy wykładowcy rzucają swój
tekst na ekran i następnie go odczytują. Ale to już konferencyjne nonsensy. Mówiąc poważniej – sytuacja, o której rozprawiamy, jest bardzo trudna. Jednocześnie jednak – co jak sądzę, sugeruje również Tomasz Szlendak
– naturalna. Dotykamy problemu, z którym musi zmierzyć się każda cywilizacja. Nauczenie się obcowania z ogniem było niewątpliwie równie dra-
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matycznym przeżyciem. A samochód? Przykłady można mnożyć. Dziś znaleźliśmy się po prostu w jeszcze szybciej działającym laboratorium, dlatego
bardziej to odczuwamy. Wierzę jednak, że to normalne i przejściowe.
> J.G.: Te lęki – jak Pan mówi – dotykają starszej generacji. Ale ja
sam je odczuwam. Awansem społecznym jest z pewnością to, że znalazłem się na uczelni. Marzeniem młodego doktoranta jest pozostać
na uniwersytecie, tak samo jak dla ekonomisty – pracować w dobrej
firmie. Tymczasem krótkie kontrakty, niekończące się okresy próbne,
powodują, że ludzie szczęśliwi z powodu awansu społecznego i ekonomicznego pozostają jednocześnie nieszczęśliwi, bo boją się utracić
to, co zdobyli.
> P.Sz.: Dotknął Pan bardzo istotnego problemu tej późnej fazy nowoczesności, w której żyjemy, a dotyczy on nie tylko naszej transformacji, bo przecież występuje w całym świecie. Ze względu na tę szybkość
zmian taki stały element ludzkiego życia jak ciągłość biografii uległ podważeniu, załamaniu. Ludzie w ciągu jednego życia przeżywają nie jedną, a kilka biografii. To jest nowość. Dawniej od urodzenia do śmierci,
od pierwszego zatrudnienia do emerytury, kariera zawodowa i jej stopnie były spoistą zamkniętą całością. W niektórych krajach próbuje się ten
stan jeszcze utrzymać. W Japonii wartość jednorodnej kariery jest strzeżona organizacyjnie poprzez związanie pracownika z jedną firmą. Pewność gwarantują tam niezwykle precyzyjnie zaprojektowane szczeble,
które przechodzi on w karierze, co daje mu określoną wizję przyszłości,
że za ileś lat, o ile „czegoś nie zawali” i będzie dobrze wykonywał swoje
obowiązki, zbuduje sobie dom, zapewni dzieciom wykształcenie, a sobie godziwą emeryturę. I może to przewidzieć w swej całej biograficznej
skali. Natomiast w większości innych krajów rzeczywiście w tej chwili praca stała się szybkim projektem na najbliższy czas, krótki dystans.
Dlaczego? W skutek zmian społeczno-technologicznych rynek kapitalistyczny, zglobalizowany stwarza nieustannie nowe nisze, nowe możliwości, nowe opcje i kierunki, które muszą zostać przez kogoś zrealizowane, czy to w produkcji, czy w edukacji, czy w wynalazczości. Stąd
bierze się ta okoliczność ciągłego przekwalifikowywania się, zaczynania
od nowa, w innej firmie, w innym kontekście, często w innym zawodzie. To rzecz, która godzi w podstawową ludzką potrzebę, jaką jest egzystencjalna stabilność. Ale ja nie sądzę, że jest to zjawisko nieuchronne.
W innych krajach, nierzadko tych bardzo rozwiniętych, gdzie zaufanie,
jak wynika z różnych pomiarów, okazuje się bardzo wysokie, fluktuacja
zawodowa jest daleko rzadsza. Mam na myśli Szwedów. Z moich obserwacji wynika, że u nich normalna jest ciągłość kariery, częściej niż np.
w Ameryce czy nawet u nas.

> J.M.: Ale Stany Zjednoczone są przecież według Pana krajem wysokiego zaufania społecznego.
> P.Sz.: Tak, jednak z innych zupełnie powodów. Zresztą tam następuje
spadek zaufania. Amerykański politolog Robert Putnam wskazuje powody tego spadku. Wysuwa bardzo interesującą tezę, która wiąże się
z tym, o czym Panowie mówią. Mówi, że zaufanie było tam najwyższe
w czasach pionierskich: Dziki Zachód to silna spoistość zbiorowości w zagrożeniu. Potem przyszedł XIX wiek: Alexis de Tocqueville widzi w Ameryce wzorzec samorządności, samoorganizowania się. Ale to zaufanie już
spada. Putnam wykazuje, że choć do tej pory jest ono wysokie, to jednak znacznie niższe niż kiedykolwiek. Twierdzi, że przyczyną jest tu Internet i telewizja. Uważa, że te formy zagospodarowania skrawka wolnego
czasu, jaki ludziom pozostaje po pracy, zmieniły się zasadniczo ze społecznego punktu widzenia. Dawniej były one kolektywne: amerykańskie
party, wspólna gra w piłkę, baseball, małe ligi grających w kręgle, spotykających się po to, by zwyciężyć sąsiednią drużynę. Dzisiaj zaś każdy zasiada indywidualnie przed ekranem. Wyjątkiem będą tu transmisje
meczu. Zauważmy jednak, jak silna jest potrzeba zbiorowego spotkania.
Na ten krótki czas ludzie siadają razem w namiotach, strefach kibica, piją
piwo i patrzą. Obserwacja indywidualna nie wystarcza. Putnam twierdzi, że tu właśnie dotykamy istoty problemu.
Telewizja i Internet spowodowały rozbicie tkanki nieformalnych zależności wspólnotowych. Nawet jeśli ludzie konwersują, to z anonimowym
i technicznie zmediatyzowanym partnerem – poprzez email, blogi i fora.
Owszem, to jest interakcja, nowa jej forma, bardzo zresztą ciekawa. Trudno przewidzieć, jak ona się rozwinie. Zdaniem Putnama przynosi ona jednak szkodę, bo zabija rzeczywiste wspólnotowe działania, a we wspólnotowych rzeczywistych działaniach wytwarza się zaufanie.
> J.M.: Mówi Pan o działaniu wspólnotowym. My przyjrzeliśmy się
proponowanemu przez Pana podziałowi na kraje wysokiego i niskiego zaufania. Na tej osi kategoryzacji wśród krajów wysokiego zaufania odnajdujemy te, które stereotypowo są krajami „zimnymi” i które
nie kojarzą się ze wspólnotowością: kraje skandynawskie, Holandia.
Kraje skategoryzowane przez Pana jako grupa niskiego zaufania –
Rosja, Brazylia – wydają się zaś krajami bezpośrednich relacji interpersonalnych i dużego zaufania w życiu codziennym, np. w podróżowaniu pociągiem, w kolektywnym dzieleniu się jedzeniem,
wymienianiu się adresami, korzystaniu z noclegu bez obawy, że ktoś
gości nas w niecnych zamiarach. Jak to wytłumaczyć? Czy mamy do
czynienia z innymi wskaźnikami zaufania albo w ogóle z innym wymiarem zaufania?
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> P.Sz.: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo miary, które stosuje się w makrosocjologicznych badaniach zaufania, są dość ograniczone. Porównania
międzynarodowe tzw. zaufania osobistego czy zaufania uogólnionego odbywają się wręcz prymitywnie. W tych wielkich sondażach tylko jedno lub
dwa pytania poświęcone są zaufaniu. I są to pytania banalne:„Czy uważasz,
że w twoim społeczeństwie możesz ufać nieznajomym?” Albo odwrotnie,
kontrolnie: „Czy uważasz, że nigdy dość ostrożności w relacjach z innymi?”
Na podstawie tych pytań zbudowane są późniejsze hierarchie, w szczególności Uniwersytetu w Michigan, który wykonuje World Value Studies.
Ale porównanie obu podziałów jest rzeczywiście interesujące. Oczywiście są od niego wyjątki, bo Ameryka ma zarówno wysokie wskaźniki zaufania, jak i wspólnotowości. To w końcu nadal jest kraj ludzi stowarzyszających się, umiejących się zorganizować i obronić, działać razem. Wiele
innych krajów nie pasuje jednak do proponowanego obrazu: niskie zaufanie deklarowane, a równocześnie, z drugiej strony, rzeczywista wspólnotowość. Nie bardzo potrafię sobie z tym poradzić. W ogóle relacja między
zaufaniem a tendencją do tworzenia wspólnot jest oczywista tylko na pozór. Według Putnama i jego uczniów wspólnota jest szkołą zaufania. Druga
szkoła teoretyczna powiada: „nie, wspólnota to ucieczka od świata, w którym zaufania nie ma”. Można więc interpretować te pańskie przykłady tak,
że to zaufanie egzystencjalne, codzienne mieści się w kategorii ucieczkowej, w świecie, który w ogóle jest bardzo niepewny, pełen zagrożeń wręcz
biologicznych – głodu, bezrobocia... Dlatego ludzie czują egzystencjalną
potrzebę bycia razem – w takich obronnych celach.
> J.M.: Do wschodniej słowiańszczyzny taka interpretacja mogłaby
znaleźć zastosowanie. Pojawia się jednak pytanie, czy to nie jest już
bardziej kwestia przyjęcia pewnej wiary. Co jest przyczyną, a co skutkiem? Na ile te rzeczy można zbadać?
> P.Sz.: Nie bardzo wiem, jak na nie spojrzeć. Krytycy Putnama twierdzą
na przykład, że to w ogóle nie jest tak, że fakt wspólnot i stowarzyszeń
wytwarza zaufanie, ale odwrotnie – ludzie dlatego się stowarzyszają, że
mają wysokie poczucie zaufania. Amerykańska sytuacja to związek przyczynowy obustronny. To znaczy, że Amerykanie generalnie mają zaufanie
do systemu, konstytucji, do siły swojego paszportu, z którego są dumni,
a w związku z tym pojawia się u nich skłonność do otwartości, przyjacielskich relacji, wchodzenia w różne wspólnoty. Druga tendencja jest taka,
że to brak zewnętrznego zaufania popycha ludzi do zakładania wspólnot,
a nie fakt, że je mają. To bardzo trudna sprawa i przyznam się Panom, że lepiej nie potrafię tego rozwikłać.
> J.M.: Jeśli mielibyśmy dokonywać ekstrapolacji czy nawet badań
globalnych, to jestem w stanie wyobrazić sobie prosty dobór wskaź-

ników, które łatwo porównywać w wymiarze instytucjonalnym, pionowym. Ale jeżeli chodzi o wymiar horyzontalny, to zaczynam się zastanawiać, czy istnieją takie uniwersalne wskaźniki? Czy my te kraje
jesteśmy w stanie w ogóle porównywać? A może występują tu jakieś
odmienne, niekompatybilne wzajemnie wymiary zmiennej? Pytam
o to, bo gdy pisze Pan, że Polska nie należy do krajów wysokiego zaufania, opatrując to twierdzenie wartościującym słowem „niestety”,
to rozumiem, że kraje wysokiego zaufania są według Pana wzorcami
struktury społecznej. Może więc w badaniach globalnych powinniśmy skupiać się tylko na wymiarze pionowym?
> P.Sz.: Oba wymiary są w równy sposób poddane zjawisku, o którym Pan
mówi. Ogromną rolę spełniają tu zmienne kulturowe, historyczne, związane z tradycją lokalną, z lokalną kulturą, z lokalnymi obyczajami i zwyczajami... Mówię „oba”, dlatego że bez wątpienia czym innym jest zaufanie do
jakiegoś Mobutu w Kongo, a zupełnie czym innym zaufanie do prezydenta Sarkozy’ego we Francji. I mierzenie obu zjawisk prostym pytaniem: „Czy
masz Pan zaufanie do prezydenta?” nie ma chyba sensu.
Faktem jednak jest, że badania międzynarodowe korzystają z prostych
technik i w każdym wypadku stwierdzają różnice. Inna sprawa to interpretacja tych różnic, czy rzeczywiście dotyczą one wszystkich wymiarów zaufania.
Bezsprzecznie jednak to samo pytanie:„czy uważasz, że należy wszystkim patrzeć na ręce i nigdy nie można być wystarczająco ostrożnym w relacjach z innymi?” – zadane w różnych krajach przynosi inny wynik. Interpretacja tego
faktu może być albo prosta (jak to zwykle naukowcy czynią), albo bardziej
wyrafinowana, do której Pan mnie namawia, tzn. taka, w której pod uwagę bierze się lokalne tradycje związane ze wspólnotowością, z trybem życia,
z warunkami czysto egzystencjalnymi: jedni żyją w miastach, a inni na wsi,
jedne społeczeństwa są zurbanizowane i w związku z tym żyją inaczej niż tradycyjne, plemienne... Tam sens tego zaufania poziomego jest zupełnie inny.
Zupełnie inny jest sens mojego zaufania do „współkrakowian” niż sens zaufania współplemieńców w wiosce pod Kilimandżaro. Mimo że pytanie może
podobnie brzmieć. Tu ma Pan rację: trzeba być bardzo ostrożnym w poszukiwaniu wspólnego mianownika. To jest szalenie trudne. Ja myślę, że nikt nie
wymyślił sposobu, żeby przezwyciężyć ten problem, ale wnikliwe znawstwo
krajów, które się porównuje, jest narzędziem jakościowym służącym do lepszej interpretacji czystego wyniku, jaki uzyskujemy w ankiecie. I to jest niezbędne, żeby badania międzynarodowe miały rzeczywiście sens. Czasem
potrzebne są lingwistyczne analizy, żeby pokazać, czy pytania mają ten sam
wydźwięk w różnych językach.
> J.G.: W języku polskim pojęcie zaufania wchodzi w obszar najistotniejszych wartości, a pierwszym jego synonimem jest wiara, wiary-
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godność. Można powiedzieć, że ma ono w sobie jakiś aksjologiczny
żar. Czy pojawiają się problemy przy porównywaniu tego nie całkiem
odrębnego, choć również nie całkowicie tożsamego pojęcia „zaufania” w różnych językach?
> P.Sz.: Angielskie „confidence”, z konieczności również tłumaczone jako
wiara, ma wymiar niewątpliwie pozytywny, choć nieco chłodniejszy... To
jest wielki problem, który próbują rozwiązywać podręczniki badań komparatystycznych. Oczywiście próbuje się te różnice uzgadniać w rozmowach
z native speakerami z różnych krajów, w odpowiednich zespołach badaczy. Najlepszą jednak metodą jest myślenie, którego inspiracją są własne
doświadczenia. To jest to, o czym Pan wcześniej mówił: był Pan tu i tam,
w tym i tamtym kraju, i coś się Panu nie zgadza w tym naukowym pojmowaniu zaufania. To jest jedyna metoda dochodzenia do głębszego rozumienia zjawiska. I nie ma lepszej.
> J.M.: A zaufanie w nauce? Pisze Pan, że „prawda, a dopiero potem
użyteczność powinny być przedmiotem zainteresowania tak teoretyków, jak i prowadzących badania. Nie ma niczego bardziej praktycznego od prawdy”. Czy Pan sam styka się z problemem uwikłania
nauki? Pisze Pan o takich problemach jak prywatyzacja nauki, jej biurokratyzacja. Czy te problemy jakoś i Pana bezpośrednio dotykają?
> P.Sz.: Muszę powiedzieć, że szczęśliwie w małym stopniu. Ale to tylko
z uwagi na moją specjalizację, tylko z uwagi na to, że zajmuję się czymś
na granicy filozofii społecznej – teorią socjologiczną, czyli taką dziedziną,
gdzie jednak nic poza piórem, a od dwudziestu lat – komputerem, nie jest
mi potrzebne. Nic więcej, tzn. żadne pieniądze, żadne siatki respondentów
ani ankieterów, żadne wielkie eksperymenty, które kosztują. To jest zupełnie wyjątkowa sytuacja. Szczęśliwie udało mi się tak wszystko ułożyć, że
żywot dziewiętnastowiecznego naukowca będę wiódł chyba do emerytury. Bo oczywiście przy każdym innym typie warsztatu naukowego nie ma
na to żadnej rady. Ja nie zajmuję się pisaniem podań o granty. Nie siedzę
w zespołach, które tworzą wielkie, sążniste sprawozdania – zamiast tego
piszę książki. To jest bardzo komfortowa sytuacja, którą z wyboru czy z racji
pewnych inklinacji osobowościowych bądź zdolności wybrałem.
Natomiast uwikłanie w przemysłową wręcz aktywność jest zjawiskiem
niesłychanie powszechnym. Tymczasem droga do praktycznego zastosowania socjologii wiedzie poprzez oświecanie ludzi, tzn. przekazywanie orientacji trochę bardziej systematycznej, trochę bardziej precyzyjnej
niż ich własne potoczne rozumienie spraw społecznych, swojego miejsca
w społeczeństwie, spraw politycznych. W związku z tym moja aktywność
jest bardzo podobna do działalności dziennikarskiej, tzn. do porządkowania w głowach ludziom, w miarę możliwości, pomagania w wyrabianiu

sobie poglądów na sprawy ogólniejsze: publiczne, społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe, globalne... Książkę o zaufaniu pisałem w gruncie
rzeczy z taką intencją, żeby odegrała jakąś rolę praktyczną, żeby to właśnie uporządkowanie zagadnień o zaufaniu, które w odczuciu bardzo wielu
ludzi stały się zagadnieniami ważnymi, centralnymi, bolesnymi dla naszej
rzeczywistości lat ostatnich, im przekazać. Żeby ludzie, przynajmniej wykształceni lub ci, którzy odgrywają ważne role w dziedzinach publicznych,
popatrzyli na to i zrozumieli, co ja sugeruję w tytule: że zaufanie jest fundamentem wszystkiego, że bez niego najlepsze projekty polityczne i państwowe się walą, że bez społeczeństwa obywatelskiego demokracja jest
w ogóle fikcją albo karykaturą demokracji. Praktyczność tego rodzaju refleksji polega na przekazaniu jej w szerokiej skali rozsądnemu, wykształconemu odbiorcy. Nie tylko koledze socjologowi. Cały problem zaufania jest
na tyle palący, że pisanie o nim uważam za praktyczne. I dlatego sądzę, że
wiedza naukowa jest użyteczna w momencie, gdy staje się wiedzą szerszą,
staje się podstawą działania, gdy ludzie opierają swoje działania na wiedzy, na zrozumieniu swojej sytuacji. Wtedy przeradza się ona w decyzje
– czy to polityka, który taką książkę bierze do ręki, czy normalnego człowieka, który rozumie, jak ważne jest to, żeby nie zburzyć jakiejś więzi zaufania. Albo przedsiębiorcy, który uzna, że na dłuższą metę nie opłaca mu
się jednorazowe skorzystanie z szansy wykiwania klienta. Tego typu prawdy, w momencie gdy docierają do ludzi – czy to do polityków, czy zwykłych konsumentów, czy oglądaczy reklam – uwrażliwiają ich i umożliwiają im racjonalne działanie, które ma praktyczny walor.
> J.M.: Pisze Pan, że prywatyzacja nauki narusza jej wiarygodność.
Czy mogę rozumieć to w ten sposób, że wskazuje Pan na niebezpieczeństwo mariażu ośrodków akademickich z koncernami? Czy opowiada się Pan jednoznacznie za oddzieleniem tych dwóch sfer?
> P.Sz.: To uproszczenie. Bo w pewnych dziedzinach oddzielić się ich
nie da. Jednakże z perspektywy tradycjonalistycznej opowiadam się za
tego rodzaju działalnością naukową, która prowadzona jest jednak nie od
razu i nie z góry na sprzedaż. Tzn. która prowadzona jest jednak głównie z niezależną intencją rozpoznania pewnych zjawisk, czy to w dziedzinie zdrowia, farmacji, techniki budowania mostów, czy wystrzeliwania rakiet – z intencją pokonania i rozpoznania natury, posunięcia trochę
dalej ludzkiej świadomości, która jest niebywale ograniczona i ułomna.
Następnie taka działalność może być oczywiście wykorzystana także, a w
pewnych sferach głównie, dla celów przemysłowo-technologicznych, dla
wytwarzania jakichś produktów. Wolałbym jednak, żeby to wykorzystanie nauki nie łamało podstawowej zasady niezależności świata badacza
od świata produkcyjnego, żeby nie sprawiało, że badacz rezerwuje swoje
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wyniki, oddaje się na wyłączność danej firmie, w ogóle ich nie ujawniając.
Pełna otwartość i natychmiastowe ujawnianie wyników każdemu – poprzez ich publikację – jest dla mnie fundamentem prawdziwej nauki. Natomiast nauka, która od razu wbudowana jest w strukturę przemysłu, np.
w taki sposób, że wyniki danego laboratorium badawczego zastrzeżone są
z góry dla jakiejś firmy, są absolutnie tajne, przeczy mojemu jej rozumieniu. Ale to wynika być może z tego, że ja żyję w świecie nauki klasycznej,
dziewiętnastowiecznej, takiej, dla której wartość ma prawda – oczywiście daleka od Prawdy przez duże P, bo do tej nigdy prawdopodobnie nie
dojdziemy. A więc raczej prawda jako rozpoznanie mechanizmów świata przyrodniczego i społecznego... Ważna dla mnie pozostaje idea autotelicznego poszukiwania praw, mechanizmów, prawidłowości, a dopiero
potem użyteczności tych rzeczy. Jeżeli popatrzymy w przeszłość, to jednak większość z tych wynalazków, które zmieniły świat techniki i życie codzienne zwykłych ludzi, stanowiły wynalazki czynione nie z myślą o efektach, ale dokonywane z ciekawości. Pasteurowi zakwitły w probówkach
jakieś bakterie, pleśnie, przez przypadek, ale Pasteur nie myślał o antybiotykach. Odkrywca praw astronomicznych i układów gwiazd nie myślał o tym, że to się przyda jakiś czas później w nawigacji. Ktoś, kto tworzył pierwsze satelity, nie myślał o telewizji satelitarnej i GPS-ie. Bo to są
dopiero następne fazy. Przyznaję: praktyczne efekty odkryć naukowych
– techniczne, polityczne, instytucjonalne – są fascynujące. Ale kolejność
tych rzeczy nie może być odwrócona.
> J.M.: Czy w takim razie dla Pana osobiście socjolog, który prywatyzuje wyniki, nastawiając się na użyteczność, pracując np. dla firmy,
która nie udostępnia tych wyników, nie jest prawdziwym naukowcem albo zachowuje się nieetycznie?
> P.Sz.: Nie. Uprawia inny zawód. Zawód eksperta, który nie musi się pokrywać z zawodem badacza.
> J.M.: Czy z tego zawodu można powrócić do nauki?
> P.Sz.: Myślę, że można. Gdy zarobi się dużo pieniędzy, można oddać się
zajęciom mniej lukratywnym.
> J.G.: Istnieje taki pogląd, szczególnie w odniesieniu do uczelni
technicznych, który mówi, że urynkowienie nauki ma przynieść tylko
i wyłącznie korzyści – i przemysłowi, i nauce. Natomiast są tacy humaniści, zajmujący się refleksją nad tym zjawiskiem, np. Neil Postman, którzy zgłaszają tu pewne wątpliwości. Podaje się również
przykład laboratoriów podporządkowanych koncernom farmaceutycznym, które rzekomo powstrzymują postęp badań nad lekiem na
AIDS, koncentrując się na doskonaleniu leków podtrzymujących przy
życiu nosicieli wirusa HIV...

> P.Sz.: Bo to przynosi dochód... Tak, to oczywista patologia. Choć to za
mocny argument, bo można w ten sposób stwierdzić, że związek nauki
z techniką i przemysłem jest zły. Generalnie ten związek jest niezbędny,
konieczny, istniał już wtedy, gdy wynaleziono koło, a ktoś następny zbudował na tej podstawie rydwan czy inny pojazd. Inaczej działania badawcze byłyby bez sensu. Dobra jest sama wiedza, ale gdy nie ma odniesienia
do rzeczywistości, jest trochę połowiczna. Tak bywa w historii, że coś długo czeka i nie ma technologicznych możliwości wprowadzenia tego w życie. Zwróćcie Panowie uwagę, jak często wśród nagród Nobla w dziedzinie
nauk przyrodniczych nagradza się odkrycie sprzed bardzo wielu lat, bo teraz dopiero okazało się, jakie to ma konsekwencje zarówno poznawcze, bo
każde odkrycie otwiera możliwość pytań następnych, daje początek nowemu nurtowi, jak i praktyczne, gdy np. odkrycia chemiczne okazują się przełomowe, bo jakieś substancje okazują się zmieniać życie w sposób niebywały, nawożą glebę i powodują „zieloną rewolucję”, zbawiając część ludzi
od głodu. Ten związek musi istnieć, ale powtarzam: nie może być odwrotny. Uczeni powinni pozostawać na bardzo długiej smyczy, na której mogą
sobie buszować kompletnie bezkarnie. Dopiero potem mogą być rozliczani
za praktyczny rezultat swoich działań.
> J.M.: Czy jest taki skrawek świata, rzeczywistości, który bardzo Pan
chciał opisać, a nie potrafił lub nie potrafi do tej pory?
> P.Sz.: Wie Pan, na szczęście mam jeszcze parę lat do emerytury. W humanistyce i na emeryturze dochodzi się czasem do jakichś ciekawych wyników. W tych dziedzinach im więcej się przeczytało, im więcej się wie, tym
większe szanse, że się coś jeszcze rozpozna. Owszem, czuję już, że zbieram
teraz owoce bardzo pracowitego życia – czterdziestu lat pracy naukowej,
bardzo wytężonej, tzn. takiej, która powodowała też pewne rezygnacje,
kłopoty, katastrofy w obszarach prywatnych czy rodzinnych. Ale teraz widzę jednak jej efekty w postaci uznania u nas i w świecie. I nie wstydzę się
do tego przyznać – to jest bardzo sympatyczne.
Zbudowałem własną drogę myślową, która prowadziła mnie od
rzeczy bardzo abstrakcyjnych, od takich systemowych wielkich spraw
(poczynając od Marksa), formacji społeczno-ekonomicznych, systemów społecznych, do Parsonsa, funkcjonalizmu, powoli, ale coraz bliżej
do zagadnień związanych z codziennym życiem ludzi. Prowadziła ona
przez taki szczebel, którym były zagadnienia socjologii kultury, kultury
jako systemu norm, reguł życia społecznego. Jeszcze niby na poziomie
makro, ale już o wiele bliżej normalnego ludzkiego życia i świata. Takie
zagadnienie jak zaufanie to już jest krok następny w stronę „miękkich”
rzeczy, których nie da się opisać tak precyzyjnie, które nie mają charakteru strukturalnego, tylko daleko bardziej płynny, nieuchwytny... Ja to
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nazywam imponderabiliami życia społecznego. Idę w tym samym kierunku dalej, ku jeszcze niższym szczeblom życia codziennego, ku takim
zwykłym sytuacjom jak ta nasza: spotkaniom z ludźmi nieznajomymi,
w których coś się dzieje, gdzie w rozmowie, geście, spojrzeniu wytwarza
się jakaś nowa jakość, nowa więź, jakiś nowy sposób rozumienia. Krótko
mówiąc – ku światu najbardziej elementarnych więzi międzyludzkich
i interakcji. Dzisiaj to się czasem nazywa socjologią życia codziennego.
I to jest ten właśnie kierunek, w którym chciałbym dobudować do takich teoretycznych rozważań, które wcześniej budowałem, dotyczących
struktur, stawania się społeczeństwa, drugą cześć, którą nazywam za
poetami – przestrzenią międzyludzką. Chcę sformułować socjologiczną teorię przestrzeni międzyludzkiej, teorię dialogu czy spotkania – jak
mówi ksiądz Tischner i inni teologowie. To jest mój temat. Nie powiem,
że nie udało mi się go zrealizować, bo mam nadzieję, że się jeszcze uda.
Ja w życiu naukowym nie miałem momentu, w którym powiedziałbym
– „no nie udało się”, „cześć, zamykam sprawę”. Tak mówić nie wolno! Za-

wsze trzeba wierzyć w to, że przeskoczę sam siebie, trzeba sobie stawiać
cel bardzo wysoko, jak najwyżej się da, bo tylko wtedy się wzniesiemy.
Niżej niż planowaliśmy, ale jednak. Dlatego wierzę w utopie. Utopia społeczna jest potrzebna. Trzeba mieć wizję. Nawet jeśli wydaje się nonsensowna, nieosiągalna. Gdy Wałęsa mówił o drugiej Japonii, a Tusk o cudzie irlandzkim, to my wiedzieliśmy, że to są utopie. Ale bez takiej utopii
nie dojdziemy do porządnego, zasobnego społeczeństwa XXI wieku. Jeżeli ja sobie nie wyobrażę, że zbuduję ogólną teorię przestrzeni międzyludzkiej, to nigdy tego nie zrobię. To jest jasne. Gdy zaczynałem pisać
pierwszą książkę w Ameryce, po angielsku, na pierwszym stypendium,
bardzo dawno temu, to ja ją widziałem na półce. Pisząc pierwsze litery, widzę książkę, jak ona będzie stać w najlepszej bibliotece, wydana
w najlepszym wydawnictwie. Mam jeszcze jakiś czas przed sobą, dany
przez Boga czy los. Czas, który pozwoli mi te plany dokończyć.
> J.G. i J.M.: Czekamy zatem na książkę o przestrzeniach międzyludzkich. I bardzo dziękujemy za wywiad.
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POMIĘDZY ZAUFANIEM I NAIWNOŚCIĄ
Kilka uwag o prozie Dina Buzzatiego
I Jacek Grębowiec, Uniwersytet Wrocławski I

Ufność Giuseppe Cortego znalazła dobitne potwierdzenie w orzeczeniu
nowego lekarza. On również przyznawał, że Giuseppe Corte może najspokojniej na świecie przebywać na siódmym piętrze i że jego choroba
ma ab-so-lut-nie ła-god-ny prze-bieg – a mówiąc to, akcentował każdą sylabę, żeby nadać swoim słowom stosowną rangę – lecz w głębi
serca uważał, że na szóstym piętrze Giuseppe Corte zostanie poddany
bardziej skutecznej kuracji1.

Giuseppe Corte – bohater najbardziej chyba znanego opowiadania Dina
Buzzatiego – obdarzył personel medyczny „słynnej kliniki”, w której „lekarze mieli najwyższe kompetencje, jej wyposażenie było najlepsze, a stosowane tu metody – najskuteczniejsze”2, dużym zaufaniem. Nie napawa
ono jednak optymizmem. Nie ma w nim bowiem nic z entuzjastycznego poddania się czyjejś woli w nadziei na pozytywne, jeśli nie najlepsze
z możliwych, zakończenie sprawy. Stanowi ono wreszcie zapowiedź jego
późniejszych kłopotów. Jest, co uważny czytelnik wyśledzi bez trudu, nie
do końca uzasadnione, czynione na przekór instynktowi przetrwania. Wymuszone – przez zatroskanych rzekomo (a może autentycznie? – nie przesądzajmy tego od razu) doktorów i pielęgniarki, a także przez powszechnie panujące przekonanie o doskonałej renomie owej lecznicy. To zaufanie
naznaczone jest lękiem, który nie od razu staje się udziałem Cortego, ale
z całą pewnością od pierwszych linijek Siedmiu pięter towarzyszy czytelnikowi zafrasowanemu losami głównego bohatera (czyżby za sprawą mowy
pozornie zależnej, dzięki której narracja nasycona zostaje nieszczerymi zapewnieniami personelu?). Zaufanie, zbyt chyba pochopne, przybliża klęskę
i, choć rozłożono ją na siedem równych rat, jej dotkliwość wydaje się niedorzeczna, cyniczna, jakby z góry ukartowana przez siły, którym nasz biedny pacjent powierzył swoje zdrowie – pacjent, który na to stygmatyzujące
miano w dniu przybycia do wzorcowej kliniki nawet nie zasługiwał, albowiem „jego choroba miała łagodny przebieg i udało się ją zdiagnozować

> 1 D. Buzzati, Siedem pięter, przeł. J. Mikołajewski, [w:] Sześćdziesiąt opowiadań, Świat
Literacki, Izabelin 2006, s. 33.
> 2 Ibidem, s. 27.

w początkowym stadium [...]”3, a po wstępnych badaniach lekarz obiecywał wyzdrowienie w ciągu dwóch albo trzech tygodni.
Siedem pięter nie jest jednak opowieścią o służbie zdrowia, którą gotowiśmy dziś posądzać o najgorsze. Buzzati, tak jak podziwiający go Camus czy trochę starszy Kafka, konstruuje światy uniwersalne, pozbawione balastu czasowych i topograficznych konkretów. Opisywane przez niego
sytuacje a to zmyślnie udają codzienność, a to przechylają się w kierunku
niepokojącej oniryczności – zawsze jednak skłaniają czytelnika do chwytania parabolicznych sensów, które aż kipią pod pokrywą przedstawionych
światów i fabuł.
Powolna degradacja bohatera w szpitalnej hierarchii pacjentów, podzielonych według stopnia zaawansowania choroby, dokonuje się wraz
z przeprowadzkami na niższe kondygnacje. To one wyznaczają niespieszny
rytm odsuniętej w czasie agonii. Ta swoista retardacja, wypełniona szpitalną krzątaniną, wprowadzaniem systemowych wręcz porządków, badaniami i diagnozami, nie jest wszakże żadną pociechą. Podobnie jak w dawnych scenach bitewnych potęguje jedynie grozę, której zwieńczeniem musi
być okrutna rana lub zgon. A czas dany w ten sposób Cortemu czyni go coraz bardziej bezwolnym i przybitym.
Może więc Corte nie powinien przekroczyć progu nowoczesnej kliniki, powierzając swój los nie medycynie, a przeznaczeniu, ufając zdrowemu
rozsądkowi, który każe bagatelizować stany podgorączkowe? Zakładając
jednak, że i tym razem mamy do czynienia z opowiadaniem parabolicznym, na taki wariant godzić się nie można. I klinika, i dziwna gorączka, i segregacja pacjentów czemuś przecież służy. Zgódźmy się zatem, by Giuseppe Corte przekroczył próg symbolicznego szpitala, bo przecież nie o szpital
w tej zręcznej przypowieści chodzi.
Jednym z walorów opowiadania Buzzatiego jest jego wieloznaczność
– składniki świata przedstawionego (bohaterowie, ich charaktery, perypetie), inaczej niż w przypowieściach ewangelicznych, nie dają się w prosty
sposób podporządkować moralizatorskim eksplikacjom. Nie ma tu Boga

>

3

Ibidem.
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ukrytego pod postacią właściciela winnicy, nawróconego grzesznika w kostiumie syna marnotrawnego etc. Poruszamy się zatem po omacku (dowolność sprzyja rozmyślaniu, lecz nie przyspiesza rozwiązania zagadki),
choć nie bez szans na dotarcie do ważkiego morału.
Zagadkowy szpital, po którym Corte obiecuje sobie tak wiele, daje się
odczytać jako porażająca przenośnia świata, w którym egzystujemy, skazani na powolne osuwanie się w nicość. Corte według takiej eksplikacji to
Jedermensch, człowiek uniwersalny, a jego pobyt w szpitalu to bolesny,
wanitatywny wręcz obraz upływającego życia – obraz zbudowany z tego
tylko, co w życiu dojrzałego człowieka elementarne i w każdym wariancie
pewne. Mamy tu więc wejście w zaawansowany wiek – bo tak interpretuję rozpoczęcie kuracji – ubywanie sił witalnych, wreszcie śmierć. Przejście przez bramę szpitala jest jak opuszczenie granic błogiej młodości, do
której przywilejów należało unikanie śmiertelnych nastrojów. Dojrzałość
zobowiązuje natomiast do poważnego zajęcia się sobą. W opowiadaniu
wyraża się ono w trosce o fizyczną kondycję, nieco tylko nadwątloną, ale
i w pewności siebie, której Cortemu początkowo nie brakuje. Ten zdecydowany mężczyzna postanawia zadbać o swoje zdrowie. Zawierza lekarzom
i oddaje się ich opiece, a następnie, zaniepokojony obrotem rzeczy, próbuje walczyć o godność – z nieubłaganym czasem, pogarszającym się stanem swego ciała, z cynicznymi kłamstwami, wedle których możliwy jest
powrót nie tylko na siódme piętro, ale i poza obszar lecznicy. A przecież
powrotu nie ma. Symbolicznie przedstawiona dojrzałość szybko przeistacza się w starość, skutkującą uwiądem oporu wobec tego, co nieuniknione. Gasną zarzewia buntu, coraz częściej brakuje sił. Bezwolny Giuseppe
Corte, mamiony obietnicami zatrzymania procesu rozpadu, poddany zostaje stopniowej degradacji i oddala się bezpowrotnie od punktu wyjścia
– upragnionego siódmego piętra.
W takiej interpretacji zaufanie, choć nie od razu wydaje się problemem
kluczowym, nie pozostaje przecież na marginesie. Szpitalne perypetie Giuseppe Cortego nie skutkują powstaniem międzyludzkich więzi opartych na
zaufaniu. Pojawia się ono jedynie w zaczątkach fabuły, a potem zaufania
ubywa wprost proporcjonalnie do upływającego czasu, zgodnie z miarowym, choć niespiesznym, rytmem degradacji naszego pacjenta. Czyż jednym z objawów dojrzałości, dorosłości, zaawansowania wiekiem, nie jest
właśnie ta ostrożność, podejrzliwość, która być może nie dotyka idealistów,
lecz staje się udziałem prawdziwie doświadczających życia pragmatyków?
Szpitalna egzystencja, odczytywana, co warto jeszcze raz podkreślić, jako
obraz wejścia w dojrzały wiek, nie opiera się na zaufaniu. Skłania raczej do
ciągłej podejrzliwości, węszenia podstępu w każdej, wydawałoby się, niewinnej prośbie, ofercie czy zapewnieniu. Skłania do tropienia intrygantów

i spiskowców w każdej niewinnej osobie. Komu ufać? – można zapytać za
Giuseppe Cortego. Skoro nawet matka z dwojgiem dzieci, której na czas jakiś zgodził się odstąpić pokój na bezpiecznym siódmym piętrze, stała się
zaczątkiem upadku? Bo przecież z szóstego piętra – napiętnowanego lękiem o każdy następny dzień – na wyższą kondygnację już nie powrócił.
Przedstawianie życia ludzkiego za pomocą drastycznego motywu nieskutecznej hospitalizacji, dodajmy – w niedługiej formie prozatorskiej,
skraca czasowe dystanse. Proces starzenia się i umierania w takim ujęciu
gwałtowanie przyspiesza, co intensyfikuje przeżywanie ludzkiej nietrwałości, naszej vanitas. Retardacje nie powstrzymują tego tempa. Początkowe
szamotanie się pacjenta, szukanie winnych utknięcia w absurdalnej kafkowskiej sytuacji, zdaje się na nic – wyniki badań nie mogą być lepsze,
stąd konieczne, bo podyktowane słabnąca kondycją Cortego, przeprowadzki na coraz niższe kondygnacje. Jeszcze kilka prób racjonalizacji, ba, nawet
wzbudzenia w sobie resztek ufności wobec nowo poznanych i zawsze najlepszych specjalistów, wobec urządzeń, które rzekomo zaleczą doskwierającą Cortemu egzemę. Wszystko to na nic.
Bo czyż te resztki ufności nie są już tylko dowodem naiwności? Bo czyż
nie jest naiwnością ufać tym, którzy cynicznie, bo pozornie albo nieskutecznie, próbują oddalić grozę rozpadu i przemijania? Czy naiwnością nie
jest łudzić się, że w naszej mocy jest zatrzymanie procesu starzenia, poprzez bunt, domaganie się prawa do przedłużonej egzystencji na tym wymarzonym symbolicznym „siódmym piętrze”, które siódmym niebem i tak
nigdy nie było, choć z perspektywy niższych kondygnacji nim się wydaje?
Sytuację Giuseppe Cortego można odczytywać na wiele różnych sposobów. Opowiadanie nie obfituje bowiem w żadne kulturowe wytrychy. Alegorii, stereotypowych bohaterów, schematów fabularnych – a więc tego,
czego zwykle chwytamy się, szukając sensu przypowieści – w prozie Buzzatiego nie odnajdziemy. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by dać upust
innym jeszcze skojarzeniom, jakie niesie lektura Siedmiu pięter.
Świat przedstawiony tego frapującego opowiadania wypełniony jest
niemal bez reszty realiami szpitala – jego przestrzenią, bohaterami, porządkami, swoistym rytmem i atmosferą. Nie odgrywają tu żadnej roli jakiekolwiek elementy spoza tego mikrokosmosu. Corte zdobywa się jedynie
na to, by poudawać, „[...] że należy do świata ludzi zdrowych, że jest jeszcze związany ze światem interesów, że naprawdę interesuje się sprawami
publicznymi”4. Czyni to jednak nieudolnie. Należy bowiem bez reszty do
koszmarnej, klaustrofobicznej rzeczywistości sanatorium. Nie pojawia się
też żadna alternatywa. Świat sprzed przybycia do lecznicy jakby przestał
istnieć (albo nie istniał w ogóle?). Ten swoisty zabieg literacki, to ogoło-

>

4

Ibidem, s. 38.
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cenie Cortego z biografii, pochodzenia, odwiedzających go krewnych (co
w szpitalu jest na porządku dziennym), powala na dodatkowe spekulacje.
Giuseppe Corte żyje, choć lepiej powiedzieć: szamoce się, w rzeczywistości szpitalnej. Innej do dyspozycji nie ma. Podobnie każdy z nas żyje
w świecie, którego nie sposób zastąpić innym, chyba że metaforycznie, poprzez przemianę istniejącego. Optymista powie za Leibnizem – żyje „w
najlepszym z możliwych światów”, ale w tym akurat kontekście nie byłoby
to skojarzenie trafne, bo też i sytuacja Cortego do optymizmu nie zachęca.
Szpital można więc uznać za figurę otaczającej nas zewsząd rzeczywistości
– cywilizacji, kultury, społeczności, rozmaitych wspólnot. I co tu ukrywać
– figurę dojmującą, obnażającą pozorną ich wartość, opartą na pustych
obietnicach, kłamstwie, rozpalaniu płonnych nadziei, niezdolnych do powstrzymania procesu „degeneracji komórek”, tego smętnego osuwania się
w nicość. Gdy dziwimy się Cortemu i pytamy, na co mu ten szpital, w istocie zadajemy pytanie sobie: Na co nam nasze otoczenie, porządek kultury
i obyczaju, cywilizacja, religia, skoro tak rozczarowują? Dlaczego mamy im
ufać, skoro nie oddalają skutecznie lęków przed najgorszym? Nie jest to
nowy ton, bo pobrzmiewał u Platona, św. Augustyna, Pascala, Schopenhauera i Nietzschego, by zagrzmieć z całą powagą w Kulturze jako źródle
cierpień Freuda. Literatura podaje jednak ten motyw jakby zręczniej, skuteczniej – retorycznie rzecz ujmując. Racjonalny sąd lub argument podany
w czystej formie bywa nudny, nie angażuje emocji. Co innego opowieść
– ta niesie bogaty bagaż impulsów: etycznych, estetycznych, poznawczych. Wiedzieli zresztą o tym dawni filozofowie, uciekający się nierzadko do sprawdzonych gatunków przypowieści czy egzemplum. Warto więc
może docenić i ten głos rozczarowania, jaki dochodzi z prozy Buzzatiego.
Bo jeśli zaufać już specyfikom, jakie na najgorsze z ludzkich lęków przepisuje nam nasza kultura, to nigdy bezwiednie, ze świadomością ich ograniczonego działania.
Jednym z panaceów, które od tysiącleci skutecznie łagodzi lęki, broniąc przed grozą tego, co tajemnicze i niewytłumaczalne – grozą przemijania, bezcelowości istnienia, bolesnej anomii i „anormii”, a nawet śmierci
– jest mit. Spaja wspólnoty, wskazuje wartości, mniej dociekliwych zwalnia z obowiązku poszukiwania wiedzy czy też samowiedzy. Mit dla wspólnoty, w której powstał i żyje, powinien być obiektem zaufania, a jedynie
sceptycy, malkontenci, transgresyjnie usposobione jednostki mogą go naruszać i podważać, wiele przy tym ryzykując. Na tym polu rozważań o zaufaniu proza Buzzatiego również służy inspirującymi wątkami. Temat ten
najlepiej eksploruje Pustynia Tatarów – jedyna powieść „słonecznego Kafki” (jak życzliwie określają go krytycy) przetłumaczona dotychczas na język polski.

Giovanni Drogo – główny jej bohater – to nastrojony romantycznie żołnierz, poszukujący w karierze wojskowej przygody, chwały i powodzenia.
Ten ambitny i przystojny mężczyzna wkracza na karty powieści w momencie otrzymania upragnionych szlifów oficerskich. Szkoła wojskowa, która
zabrała mu pierwszą młodość, jawi się jako bolesna inicjacja, niezbędna
jednak na drodze ku obranemu celowi. Życie porucznika Drogo, choć naznaczone latami wyrzeczeń, wydawało się jednak dopiero zaczynać. Ale
gdy opuszczał rodzinny dom, by udać się do miejsca przydziału, do owianej
tajemnicą Fortecy Bastiani, „nad wszystkim ciążyła uporczywa myśl, której
nie potrafił określić, niczym niejasne przeczucie czegoś złowróżbnego, jakby miał rozpocząć podróż bez powrotu”5.
Służba w najbardziej wysuniętej, a zatem strategicznie najistotniejszej
reducie kraju, powinna wydawać się wyróżnieniem. Mimo że nie jest polem walki, gdzie szybko zdobywa się upragnioną sławę, młody porucznik
zawierza powtarzanym przez zwierzchników instrukcjom – Forteca Bastiani strzeże nienaruszalności terytorium przed Tatarami, czyhającymi rzekomo za widoczną z murów pustynią. Zarówno Tatarzy, którzy od wieków
nie zbliżyli się do granicy, jak i twierdza, która ma odpierać ich ataki, a także
stosowna załoga, rekrutująca się spośród hardych żołnierzy – wszystko to
w zderzeniu z rzeczywistością okazuje się mitem, na dodatek mało czarownym, nadwątlonym czasem, rutyną, a może i niewiarą. Obowiązkiem jest
wypatrywanie wroga, śledzenie wyimaginowanych ruchów nieprzyjacielskich wojsk, dopilnowanie dyscypliny wśród prostych żołnierzy i podoficerów. Nie jest to jednak łatwe, gdy poczynaniom tym przyświeca zaledwie
wspomnienie dawnych Tatarów i odległy horyzont pustyni.
Z jednej strony coś nieustannie potwierdza siłę starego mitu – drobne incydenty, takie jak pojawienie się bezpańskiego konia u północnych
podnóży Fortecy – wypadki bez większego znaczenia, wzrokowe omamy,
złudzenia, że oto coś drgnęło tuż przy granicy widnokręgu, wreszcie niejasne rozkazy, będące symptomem potencjalnego przynajmniej zagrożenia.
Mit żyje również dzięki jego „wyznawcom”, mniej lub bardziej gorliwym.
Do ich grona należą oficerowie, którzy po wielu latach służby w Fortecy
z niewiadomych przyczyn postanawiają ją przedłużyć. Wydają się zapadać
na dziwną chorobę, objawiającą się głębokim przekonaniem o zbliżającej
się wojnie, „wojnie od strony pustyni” – jak nazywają ją chichoczący racjonaliści i sceptycy. Z drugiej strony zmurszałe blanki, codzienna monotonia
wyczekiwania na ginących w mroku dziejów Tatarów każą porucznikowi
Drogo myśleć o zbliżającym się końcu służby i powrocie z mrocznej, górzystej placówki do rodzinnego miasteczka. Tym bardziej że kontrakt nie jest

>

5

D. Buzzati, Pustynia Tatarów, przeł. A. Pałłasz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
2005, s. 6.
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długi, opiewa na cztery miesiące, a przy tym łatwo go skrócić, symulując
chorobę. Nie ma więc przeszkód, by twierdzę opuścić, o czym przekonuje
hrabia Lagorio. Oficer ten po dwóch latach służby zostawia za sobą Fortecę z nieukrywaną radością. Niestłumiony młodzieńczy witalizm, pragnienie doświadczania pełni życia, a przede wszystkim miłości bierze górę nad
mitem, oficerską solidarnością, a nawet przyjaźnią, która łączyła go z porucznikiem Angustiną.
Ostatecznie również Drogo zapada na ten stan ducha, który po raz
pierwszy zdiagnozowano u pułkownika Filimore, na tę manię, jak określa ją dosadnie stary krawiec regimentowy, która nie pozwoliła Angustinie
towarzyszyć przyjacielowi w wesołym powrocie do normalności, a głównemu bohaterowi cieszyć się ciepłem matczynego domu i urodą zacnych
kobiet. Czy zatem zaufanie do mitów, ich piewców i depozytariuszy jest
naiwnością? Bo przecież wyznawcom mitu z powieści Buzzatiego przynosi, w sensie dosłownym, zgubę – skazuje ich na mierną egzystencję,
pozbawioną jakichkolwiek powabów. Każe zaspakajać się namiastkami
– zamiast miłości oferując w pobliskiej karczmie uciechy ze sprzedajnymi
dziewczynami, zamiast przygód – znużenie, zamiast sławy – zapomnienie, zamiast ożywczej walki – monotonię, zgrzybiałość i rozmaite dolegliwość ciała oraz ducha.
Ale mimo to sceptycy nie zatriumfują. To, co wydawało się jedynie cieniem, okazuje się zarysem wrogich wojsk, tak realnych, że można się z nimi
zmagać. Początkowo tylko symbolicznie, w ambicjonalnym wyścigu o to,
kto pierwszy – Tatarzy czy oddział kapitana Monti – wbije słupy graniczne
na nieoznaczonym dotąd odcinku granicy. Mit ostatecznie urzeczywistnił
się i choć Tatarzy pojawili się u stóp Fortecy jako nowoczesna armia, inna
niż w pradawnych przekazach, nikt już w jego wiarygodność nie wątpił.
Wyznawcom, wypatrującym wroga latami, przekonanym o jego istnieniu – takim jak Angustina czy Drogo – nie dało to jednak poczucia zwycięstwa, bo cena za ufność wobec mitów, wierność kultowi i solidarność
w tym obłąkańczym zapatrzeniu jest wielka. To nierzadko cena życia, którą zapłacił Angustina, gdy zamarzł wyczerpany na półce skalnej, próbując
prześcignąć wroga w wyznaczaniu granicy. Zapłacił ją również Drogo, którego dosięgła w twierdzy starość i fizyczna niemoc, uniemożliwiające stawienie czoła nadciągającej z Północy armii. Głównemu bohaterowi pozostaje jedynie pocieszenie, że oto kiedy zmagał się ze śmiercią, przyszło mu
uczestniczyć w walce trudniejszej, wymagającej większej odwagi, aniżeli
starcie z owymi Tatarami. Czy to pocieszenie wystarczające? Tego nie sposób ocenić. Bo powieść kwestię tę każe chyba rozstrzygnąć każdemu czytelnikowi z osobna. Niemniej w naiwności Giovanniego Drogo i Angustiny
jest coś ujmującego, co nie pozwala kpić z ich bezgranicznego zaufania do

mitu. Trudno bowiem szydzić z tak szczerego oddania sprawie, z gotowości do poświęceń. Nawet gdy przyczyna ich naiwnej wiary wydaje się zbyt
iluzoryczna, a ofiara zbyt wielka, pozostaje co najwyżej niezgoda, a może
i przerażenie tym niszczącym wyczekiwaniem na spełnienie się przepowiedni, uwiarygodnienie mitu.
Literatura, szczególnie ta zaprawiona filozofią egzystencjalną, dość często przestrzega przed zbytnią ufnością, przejaskrawiając ludzką wiarołomność lub zgubne konsekwencje powierzenia komuś lub czemuś swego losu.
Gdy zaufanie podyktowane jest szlachetnymi pobudkami, jak w przypadku
Giovanniego Drogo, mimo iż ociera się o szaleństwo i przesadne wyrzeczenia, budzić może nawet podziw. Ale dość często staje się dowodem słabości, przejawem złudnej nadziei, rozpaczliwą próbą ratowania się z opresji,
gdy samotny dotąd bohater musi zdać się na innych. W takiej sytuacji jest
niewątpliwie Józef K., ofiara koszmarnego sądu opisanego w Procesie Franza Kafki. Po zamanifestowaniu niezgody na oskarżenie, po próbie ośmieszenia tego surrealistycznego wymiaru sprawiedliwości i jego prymitywnych funkcjonariuszy, ostatecznie zaczyna jednak mu ulegać. Wątpliwości
i strach pchają go w stronę ludzi, którym po raz pierwszy w życiu musi
zaufać, poszukać w nich oparcia. Niewątpliwie ciekawy i różnorodny jest
zestaw powierników Józefa K.: m.in. przejęty procesem wuj, uwodzicielska
femme fatale Leni, która pielęgnuje adwokata Hulda i nie skąpi wdzięków
naszemu prokurentowi, a na dodatek ma dobre rozeznanie w sferach sądowych, wreszcie otoczony nimfetkami malarz sądowy Titorelli, na końcu
zaś, niczym anioł śmierci, kapelan sądowy – posępny zwiastun wyroku,
gotowy poprzez zręczną przypowieść przygotować Józefa K. na najgorsze.
To oczywiście zaufanie wymuszone, które nie ma w sobie nic z zaufania będącego aktem woli, odruchem na wskroś etycznym, podyktowanym wyższymi wartościami, takimi jak oddanie, nadzieja i miłość, tak iż ostatecznie
nazwalibyśmy je raczej koniecznością. Nie ma w nim zresztą żadnej gorliwości, takiej choćby jaka udziela się oficerom w Fortecy Bastiani, a sam
Józef K. nazywa je „werbunkiem”6, szczególnie w odniesieniu do kobiet, do
których zwraca się po pomoc lub otuchę. Możemy jedynie domniemywać,
że m.in. za ten brak przekonania, za tę pozorowaną ufność – nie tylko do
kobiet, ale w ogóle do ludzi – doczekał się skazującego wyroku.
Literatura, o której tu rozprawiam, nie rości sobie praw do uznania jej
za umoralniający wykład, depozyt aksjomatów i niezwykle budujących
wzruszeń. Przynajmniej nie ma na to bezpośrednich dowodów. Bywa natomiast za taką uznawana, bo przecież ilekroć rozprawia się o literaturze
parabolicznej, tylekroć wkracza się w ten właśnie obszar refleksji. O Kaf-
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F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, Warszawa 1996, s. 108.
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ce mówi się, że ostrzega przed dehumanizacją, uprzedmiotowieniem jednostki, prorokuje zło totalitaryzmu7. Buzzatiemu przypisuje się, nader pochopnie, etykietę „kaznodziei”8. Tak czy inaczej nie sposób w tak krótkim
eseju, dotyczącym kilku utworów i kilku wybranych ze słownika etycznego
pojęć – zaufania i naiwności – kwestii tej rozstrzygnąć. Można natomiast
jeszcze raz, w odniesieniu do dzieł włoskiego prozaika (bo im poświęcono
tu najwięcej uwagi) pokusić się o puentę.
Buzzati zdaje się przed zaufaniem ostrzegać, budując plastyczne
obrazy uwiedzionych mitem żołnierzy, pogrążonych w jakimś letargicznym marzeniu i niezrozumiałej ascezie, lub ukazując rozmowy cynicznego personelu szpitala z Giuseppe Cortem, który poddaje się w końcu zręcznym kłamstwom, wiedziony ku najniższym piętrom egzystencji.
Nie można jednak powiedzieć, że zaufanie, choć naznaczone naiwnością, zostało w prozie Buzzatiego przekreślone, szczególnie zaufanie do
tradycji i mitu. Jawi się ono często jako odruch mimo wszystko szlachetny, gwarantujący trwanie tego, co wzniosłe, może zbyt mgławicowe, ale
w jakiś sposób piękne – jak w opowiadaniu Zabicie smoka, w którym
wieśniacy oddają rytualny hołd i ofiary prehistorycznemu jaszczurowi,
a jego zgładzenie przez arystokratę otoczonego świtą zoologów przyjmują z odrazą. Bo czyż nie jest piękna wierność obowiązkom, rytuałom
i wartościom, choćby wspierały się na starych podaniach? I nie chodzi tu
chyba o „upieranie się przy niczym”9 – piętnowane już przez Marka Aureliusza, a i Buzzatiemu obce (co świetnie ilustruje opowiadanie A jednak pukają do drzwi).
Zaufanie nie jest tematem obcym polskiej literaturze. Któż nie pamięta
wspaniałego passusu z kultowej Siekierezady Edwarda Stachury, w którym
główny bohater, zapewne porte parole autora, snuje rozważania nad fundamentalnością tejże wartości. Ich kanwę stanowi wizyta u fryzjera. Boha-
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P. Kuncewicz, wstęp w: ibidem, s. 7.
K. Varga, Dino Buzzati – włoski Kafka, „Gazeta Wyborcza”, 27.02.2007, s. 16.
M. Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2003, s. 32.

ter zastanawia się, dlaczego raz „na kilka tysięcy fryzjerów rozrzuconych po
całej pięknej naszej krainie” nie wpadnie któremuś z nich głowy, „do mózgu się przyklei”, myśl o tym, by „przeciągnąć prostopadle ostrzem brzytwy
po szyi klienta”:
Z mojej szyi ten pierwszy kwiat. Bo ja akurat siedzę na fotelu. Na tronie
we krwi. To ja akurat zajechałem do tego właśnie miasta i zaszedłem do
tego właśnie fryzjera i jest właśnie ten dzień: dzień kwitnienia. Fryzjer
cesarskim cięciem przecina mojej grdyki pąk i czerwony kwiat zakwita,
tryska w górę. Krew zalewa pochyloną przy mnie głowę fryzjera10.

W rozważaniach tych chodzi oczywiście o zaufanie, a dokładniej o jego
brak i lęki z tym związane, niemożność istnienia, gdy założymy, że ufać nie
można. Niemniej sam bohater wnet je porzuca.
Ale nie. Przestałem się tym przejmować, zaprzestałem, zaniechałem
myślenia na tysiącliczebnymi możliwościami nagłej i niespodziewanej
mojej śmierci. Wyzbyłem się tych spekulacji. To jest ziemia jałowa. Piątej, szóstej klasy grunt. To jest sam piach, gdzie nic nie urośnie albo prawie nic. To jest Pustynia Błędowska takie myślenie. Nie prowadzi do niczego ten rozważań nurt. Do niczego dobrego11.

Buzzati, który trafia do rąk polskiego czytelnika poprzez Pustynię Tatarów
czy całkiem niedawno wydane Sześćdziesiąt opowiadań, z pewnością refleksje te ciekawie wzbogaca, w aspektach nieco odmiennych – nigdy
z taką swadą jak Stachura – zawsze jednak godnych zastanowienia. U niego bowiem, inaczej niż w Siekierezadzie, pytanie o konsekwencje zaufania
nigdy nie zostanie uznane za „szóstej klasy grunt”.

>
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E. Stachura, Siekierezada albo zima leśnych ludzi, Czytelnik, Warszawa 1975, s. 16.
Ibidem.
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CIĘŻKI ŻYWOT POLSKIEGO ANTYSEMITY,
CZYLI O NIEMOŻNOŚCI ZAUFANIA ŻYDOM
Studium przypadku
I Piotr Grącikowski, Uniwersytet Wrocławski I

Nieufność pewnej grupy ludzi wobec innej można postrzegać jako pierwotną, instynktowną reakcję organizmu społecznego na zetknięcie się
z obcym, nieznanym, potencjalnie groźnym elementem. Utrzymywanie
się tego stanu w sytuacji nieadekwatnej można by zatem traktować jako
stan chorobowy. Choroba ta może, teoretycznie rzecz biorąc, dotknąć każdy
naród, każde społeczeństwo. Przeobrażenie owej instynktownej nieufności
w stan chorobowy następuje pod wpływem rozmaitych czynników. Godna zaakcentowania wydaje mi się społeczna potrzeba kompensacji doznanych krzywd (głodu, biedy, nierówności społecznej itp.). O wiele łatwiej
bowiem sytej, odnoszącej ekonomiczne lub polityczne sukcesy grupie tolerować drugą, choćby pogardzaną, niż społeczności biednej, źle rządzonej,
pozbawionej pracy i perspektyw rozwoju.
Gdyby zgodzić się na taki sposób interpretacji zjawisk społecznych, antysemityzm uznać by trzeba za jeden z najjaskrawszych przypadków choroby społecznej, za chorobliwy brak zaufania w stosunku do Żydów. Antysemityzm objawia się szeregiem zachowań deprecjonujących ową grupę
(wysuwanie niesprawiedliwych oskarżeń, pielęgnowanie przesądów, tworzenie ośmieszających historii i żartów, lżenie), dyskryminujących ją (zakaz
osiedlania się w miastach w pewnych okresach historycznych, spychanie
do gett i nakaz zakładania ubioru wyróżniającego, bojkot sklepów żydowskich), w skrajnych wypadkach prowadząc do spontanicznych, prowokowanych, a nawet planowych aktów agresji.
Będąc modelowym przykładem chorobliwego braku zaufania do innej
grupy, antysemityzm pozostaje jednocześnie wyjątkowy ze względu na
swą powszechność, długotrwałość i wyjątkową irracjonalność. Jako jedyny
przypadek doprowadził do tak katastrofalnych skutków – do na wpół udanej próby unicestwienia narodu. Jest niebywale żywotny pomimo upływu
lat i doświadczeń, może też istnieć w postaci wyizolowanej – wskazuje
na to przykład Polski ostatnich czterech dziesięcioleci – przy minimalnym
kontakcie z grupą będącą przedmiotem uprzedzeń. Jak pokazuje historia,
nauka wypływająca z Holokaustu nie spowodowała zahamowania tego
typu zachowań – mechanizm choroby pozostał ten sam.

Próba spojrzenia na antysemityzm jako na chorobę społeczną to oczywiście pewna perspektywa badawcza (nie należy się tu doszukiwać idealnego odzwierciedlenia postępowania lekarskiego), która może pomóc
dostrzec pułapki myślowe, w które wpada członek grupy przejawiającej
antysemickie cechy. Perspektywa medyczna może dopomóc w zrozumieniu, dlaczego tak trudno jest się z nich wyzwolić.
Antysemita, jako członek społeczności objętej chorobą, jest osobą cierpiącą, choć nie zdając sobie sprawy ze swojej choroby, błędnie lokuje przyczynę swojego cierpienia. Posługuje się przy tym pewnymi specyficznymi sposobami rozumowania, pomagającymi dostosować świat do idei
antysemickich. Powszechne jest przenoszenie cech pewnej grupy na ogół
społeczności, na przykład obecność Żydów w ruchu komunistycznym zaowocowała schematem „żydokomuny” (wszyscy Żydzi to komuniści). Nie
dopuszcza się też myśli o zróżnicowaniu społeczności żydowskiej, postrzegając wszystkich Żydów jako członków wielkiego spisku. Bardzo często antysemici identyfikują się z odmiennym od żydowskiego systemem religijnym, postrzegając judaizm jako zagrożenie dla owej religii.
Nakreśliwszy z grubsza model antysemityzmu jako choroby społecznej,
chciałbym zaprezentować w tym kontekście kilka antysemickich wypowiedzi z pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku1. Przyjrzyjmy się zatem
„cierpieniom” polskiego antysemity.
***
Polska zerwała kajdany niewoli, a jednak jakoś nie odczuwamy pełnej
radości. Jak gdyby jakaś chmura przyćmiewała nam promienie wolności. Owoce wolności dopiero wtenczas będziemy mogli zbierać, kiedy
dusza nasza wydostanie się z niewoli żydowskiej2.

>

1
We wszystkich cytatach zachowałem pisownię oryginalną. Gdzieniegdzie wprowadziłem natomiast podkreślenia.
> 2 H. Wildecki, Niebezpieczeństwo żydowskie, nakładem autora, Poznań 1934, s. 17.
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Ten tekst Jana Wildeckiego z 1934 roku to jaskrawy przykład „cierpień” polskiego antysemity żyjącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Antysemita takowy nie mógł zaznać spokoju, nie mógł poczuć radości, dopóki
wróg nie został pokonany. A wróg był dla niego jeden:

do walki z tym niebezpieczeństwem w myśl przytoczonych tutaj wskazań, wtedy możemy być pewni nowego cudu, nowego zwycięstwa ducha polskiego, tryumfu kultury naszej. Przyszłość nasza w naszych tylko
spoczywa rękach5.

Społeczeństwo, w którem znajduje się przeszło 15% żydów, nie jest
społeczeństwem silnem, lecz podlega odśrodkowej sile rozkładowego
czynnika, jakim jest ten obcy żywioł. Nie jest to moskal lub niemiec,
który chciał nas zniszczyć swą siłą brutalną i bezwzględnem w stosunku
do nas postępowaniem, co od razu uświadamiało nas o jego niecnych
zamiarach i wywoływało odpowiedni nastrój i natychmiastową reakcję.
Niebezpieczeństwo żydowskie jest stokroć gorsze i usypia czujność naszą, wciska się pod rozmaitymi pozorami i formami do najrozmaitszych
przejawów naszego życia narodowego, podcina i niszczy wszystkie te
źródła z których czerpiemy hart i moc ducha polskiego, oraz siły żywotne dla istnienia i rozwoju naszej kultury narodowej3.

W tekście Dynowskiego dostrzec można, pomimo bojowego tonu, niewiarę w siły narodu polskiego, stąd też, z tej ukrytej obawy, bierze się poszukiwanie wroga.
Organizm narodowy powinien dążyć do wchłaniania tylko tego, co
może przyswoić i obrócić na powiększenie wzrostu i siły zbiorowego
ciała.
Takim żywiołem nie są żydzi. Mają oni zbyt wyraźną, zbyt skrystalizowaną przez dziesiątki wieków życia cywilizowanego indywidualność,
ażeby dali się w większej liczbie przyswoić tak młodemu jak nasz, torującemu dopiero swój charakter narodowi, i raczej oni byliby zdolni naszą
większość duchowo a w części i fizycznie zasymilować. Z drugiej strony
w charakterze tej rasy, która nigdy nie żyła życiem społeczeństw naszego typu, tyle się nagromadziło i ustaliło właściwości odrębnych, obcych
naszemu ustrojowi moralnemu, wreszcie w naszem życiu szkodliwych,
że zlanie się z większą ilością tego żywiołu zgubiłoby nas, zastępując
elementami rozkładowymi te młode, twórcze pierwiastki, na których
budujemy swą przyszłość6.

Im dalej posuwało się wyolbrzymianie niebezpieczeństwa żydowskiego,
tym błahsze zdawały się inne zagrożenia. Obecność żydowskiego wroga
dobrze wpisywała się w XIX-wieczną tradycję mesjanistyczną:
Gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
został odwalony kamień z grobu
i na nim siedział Anioł Gabryel.
Gdy Polska zmartwychwstała, zostały
odwalone trzy kamienie:
Rosja, Austria i Niemcy,
pozostał jeden najcięższy
– i na nim siedzi Żyd4.
Rok temu przeżywaliśmy wielki cud nad Wisłą, który przyszedł dzięki najwyższemu napięciu i niezłomnej woli całego społeczeństwa polskiego do samodzielnego życia. Również i obecnie, o ile społeczeństwo
nasze pojmie grożące jemu niebezpieczeństwo planowo przygotowanej a nieuchronnej niewoli żydowskiej, o ile wytęży wszystkie swe siły

>

3

Tadeusz Dynowski, Jak się mamy ratować przed zalewem żydowskim. Mowa wypowiedziana w Krakowie na wiecu towarzystwa „Rozwój” przez posła Dra Tadeusza Dynowskiego, Nakładem Towarzystwa „Rozwój”, Kraków 1922, s. 20.
> 4 Bronisław Dołęga-Ossowski, Zażydzenie Polski jest główną przyczyną nieładu, nędzy
i bratobójczych walk, Warszawa 1926, s. tyt. (układ graficzny drugiej strofy zmodyfikowany
przeze mnie – P.G.).

O ile u Dynowskiego brak wiary był zawoalowany, o tyle Dmowski wyrażał jasno kompleks wobec społeczności żydowskiej. Teza o niemożności zasymilowania Żydów (i o szkodliwości takiego procesu) to wynik chłodnej
politycznej kalkulacji.
Antysemityzm pełen jest wewnętrznych sprzeczności. Obawy i kompleksy sąsiadują w nim z megalomanią. Jan Stanisław Bystroń w megalomanii właśnie, w nadmiernym rozroście narodowej wiary w siebie, upatrywał przyczyny wzajemnej wrogości różnych grup narodowościowych
i etnicznych, mogącej prowadzić poszczególne społeczności do kryzysu lub
upadku. W swym studium przedstawiał przykłady megalomanii u szeregu
narodów, nie oszczędzając i Żydów.
U polskiego antysemity megalomania pojawiała się zwykle z jednym
zastrzeżeniem: gdyby nie Żydzi, Polska mogłaby być krajem pięknym i bogatym, wszak przez lata Polacy budowali szczęście innych narodów:

>
>

5

Dynowski, op. cit., s. 21.
Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Lwów 1904, s. 214-215.
6
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Mamy wszelkie warunki ku temu, aby wszechstronnie zaspokoić jaknajdalej idące nasze ambicje narodowe. Mamy kraj nadzwyczaj bogaty, zasobny w minerały i skarby [...]; pozatem posiadamy inicjatywę, polot myśli
i zdolności przedewszystkiem w kierunku pracy twórczej wprost pierwszorzędne. [...] Przemysł rosyjski powstał i rozwinął się dzięki intelektowi
polskiemu. Wielki przemysł amerykański swój rozkwit w znacznej mierze
zawdzięcza pracy naszego robotnika, a co najciekawsze, tego właśnie robotnika, który tu na ziemi ojców swoich nie mógł znaleźć ani potrzebnych
warunków, ani nawet ujścia dla swej potencjalnej pracy.
Zresztą słuszność tego mniemania najlepiej stwierdzają fakty z życia
wzięte, przedewszystkiem fakty obficie czerpane z naszej pięknej i wysoce pouczającej historji. [...] Proszę mi wskazać naród, któryby odegrał
tak wielką rolę w dziejach świata, jak my broniąc bezustannie żywem
ciałem naszego społeczeństwa cywilizację i kulturę od zagłady ze strony dziczy azjatyckiej. Ile ofiarnej krwi i cennego życia złożyliśmy w ofierze za pokrzywdzonych, uciśnionych, za każdą słuszną i dobrą sprawę,
za cudzą i naszą wolność?
Powstając dziś do nowego życia, wierni naszym ideałom i tradycji,
niezawodnie w dalsze złote głoski zaczniemy zdobić historję naszych
dziejów, znów w naszym i ogólno-ludzkim interesie. Zatem utrwalenie
naszej niepodległości leży również w interesie innych narodów, wyjąwszy rzecz jasna tych, którzy na krzywdzie naszej budowali swoją przyszłość [...]7.

Najskuteczniejszym środkiem, za pomocą którego żydzi próbują opanować duszę narodu jest prasa. [...] Chcąc, żeby czytelnicy nie poznali kto
to do nich przemawia czy z gazety, czy z książki, żydzi maskują się przez
przyjmowanie nazwisk narodów rdzennych10.

Antysemita nie był w stanie uznać swoich przekonań za błędne, niesprawiedliwe lub chorobliwe. Szukał potwierdzenia ich racjonalności, budując
oparte na wątłych przesłankach idee spiskowe, według których interpretował później rzeczywistość. Skłonność do wiary w tego typu teorie wykorzystywali częstokroć dla swoich celów polityczni lub religijni agitatorzy.
Dla przedwojennego polskiego antysemity oczywiste było, że Żydom
zależy na całkowitym opanowaniu Polski. Zdobycie tego kraju miało być
tylko pierwszym krokiem Żydów do panowania nad światem.
Opanowanie Polski to jeden z wyraźnych, a niezawodnie najważniejszych etapów w podboju przez żydów świata całego, do czego w myśl
swych zasad i wskazań religijnych wytrwale i planowo dążą. A ponieważ Polska z natury rzeczy była, jest i będzie tym terenem, gdzie zawsze
rozgrywać się muszą decydujące zapasy między kulturą chrześcijańską
i jej przeciwnemi, jak naprzykład ongiś, za czasów walk z muzułmaństwem i innemi wrogiemi potencjami, o czem tyle pięknych kart znajdujemy w historji naszej, zatem najważniejsza walka o pognębienie
krzyża i o panowanie żydostwa nad całym światem napewno rozegra
się na ziemiach naszych. Tu rozbić się musi ta cuchnąca fala, która grozi
swym zalewem światu całemu, tu musimy kres położyć niedorzecznym
mrzonkom żydostwa o panowaniu nad światem11.

Antysemita wszędzie dostrzegał wrogie zagrożenie żydowskie, które wydawało się tym gorsze, że Żydzi w swym działaniu najczęściej uciekać się
mieli do podstępów, oszustw i kłamstwa. Antysemita przypominał swym
zachowaniem osobę cierpiącą na manię prześladowczą.

Bo cel ostateczny narodu żydowskiego leży poza granicami wszystkich
państw. Jest nietylko międzynarodowy, ale nadnarodowy. Wynika to
z religji jak i z wyraźnej woli narodu żydowskiego, który jak dawniej tak
i teraz uważa siebie za naród wybrany. Wypowiedział to wyraźnie Benjamin Israeli, oświadczając: „Światem rządzą zupełnie inni ludzie, niż
sądzą ci, którzy nie stoją za kulisami”12.

Celem maskowania się żydzi przyjmowali nazwiska narodów rdzennych. W tym samym celu przechodzili na religję chrześcijańską8.
Stosunek żydów do narodu polskiego opierał się zawsze na wielkiem
oszustwie. Gdy wejrzymy bliżej w historję żydów w Polsce, zauważymy
dni sielanki, ale jednocześnie i dni grozy, jakie żydzi wytwarzali dzięki swemu stanowisku i uświęconym dążeniom, od których nic ich odwieść nie mogło9.

>
>
>

W świetle teorii o spisku żydowskim dokonywano reinterpretacji historii
w myśl hasła, że wszelkie zło zawsze pochodziło i pochodzi od Żydów. Żydzi od wieków gnębili inne narody, wykorzystując do tego różne idee społeczne i polityczne.

7

Dynowski, op. cit., s. 3-4.
Wildecki, op. cit., s. 14.
9
Józef Kruszyński, Dlaczego występuję przeciwko żydom?, przedm. Edward Zajączek,
Dyrekcja Towarzystwa „Rozwój”, Kielce 1923, s. 12.
8

>
>
>

10
11
12

Wildecki, op. cit., s. 17.
Dynowski, op. cit., s. 21.
Wildecki, op. cit., s. 11.
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Trwając przez wieki, marzenia żydowskie przyjmowały rozmaite formy,
ale cel ostateczny pozostał ten sam: tryumf judaizmu, tryumf narodu
żydowskiego.
Wiedzą żydzi dobrze, że jedynie religji swej mają do zawdzięczenia, że w rozproszeniu nie zginęli jako naród. Dlatego z niezachwianą
wiernością stoją przy przykazaniach religji swej. Wierząc zaś niezłomnie w przyrzeczenia proroków, że zapanują nad wszystkiemi narodami
świata, żydzi tak namiętnie zwalczają wszędzie religję chrześcijańską,
bo wiedzą również dobrze, jak wielkie znaczenie dla narodów ma religja ta, że to właśnie religja chrześcijańska jest największą przeszkodą do
osiągnięcia panowania tego13.
Już w starożytności więc żydzi zwalczali religję narodów wśród których
żyli. Z chwilą jednakże, gdy dotykano w czemkolwiek ich własnej religji, wszczynali natychmiast bunt. [...] Niszczą ustroje państw, na które
napotykają. W imię postępowości zwalczają wierzenia narodów, atakują bezustannie i niszczą religję ich. Przy swojej religji natomiast stoją wiernie od tysięcy lat. Nie zezwalają nawet na najmniejszą krytykę.
Niech się kto odważy zaatakować religję ich, a wszyscy żydzi, jak jeden
mąż staną w obronie jej14.

łu w wojnie, którą prowadzą narody chrześcijańskie. Pomimo to z każdej
wojny w dwójnasób korzysta. Popierwsze jako handlarz przystępuje do
walczących i zgarnia złoto, a podrugie patrzy na wyniszczenie narodów
chrześcijańskich, nad którem sam zawsze pracował i pracuje17.
Żydzi osiągnęli w Rosji dalszy stopień w dążeniu do panowania nad
światem. Rosja ma im służyć jako narzędzie do opanowania świata.
Dlatego to dążenie bolszewizmu do wywołania rewolucji światowej18.

Dążąc do racjonalizacji swych przekonań, antysemita bardzo chętnie odwoływał się do opinii sławnych ludzi – uczonych, publicystów, artystów
itp. – wykorzystywał też dane statystyczne, z pomocą których mógł bardzo
obrazowo przedstawiać żydowskie zagrożenie.
Filozof niemiecki Fichte już sto lat temu ostrzegał narody chrześcijańskie, pisząc: „Prawie we wszystkich krajach Europy rozpowszechnia się
potężne, wrogo usposobione mocarstwo, będące w wiecznej wojnie
z wszystkiemi innemi narodami – żydostwo. Czy nie przychodzi wam
myśl, że żydzi, będący obywatelami państwa trwalszego i starszego niż
wasze, zgniotą kiedyś inne narody?”19.

Kiedy w rosji zwyciężyli żydzi-komuniści, kościoły zamieniono na domy
zabawy lub kina. Krzyż wyrzucono z sal sądowych i szkół. Naukę religji w szkołach zakazano. Za to w szkołach szerzy się nauka bezbożnictwa15.

Wystarczy powołać się na dane historyczne: w roku pierwszego rozbioru
1772 było w Polsce na 15 miljonów ludności polskiej – 500.000 żydów;
w roku 1790 na 8 miljonów Polaków – 300.000 żydów. Księstwo Warszawskie w r. 1810 liczy 4,300.000 ludności polskiej, w tem 300.000
żydów i tak wciąż rośnie liczba żydów, a dzisiaj wynosi 4,200.000, co
stanowi blisko 14% ludności, podczas gdy największe zażydzenie w innych krajach sięga 2 lub 3%. Należy jeszcze i to wziąść [sic!] pod uwagę,
co wykazał dr. St. Michalski w swej broszurze Walka o Polskę, że w roku
1917 w Warszawie rodziło się 136 dzieci żydowskich na 100 polskich.
Zapewne i w dzisiejszych powojennych czasach nie wiele się zmienił
stosunek na korzyść zbiedzonej ludności polskiej20.

I rzecz dziwna, wśród fali nienawiści, z jaką niszczono i palono kościoły i prześladowano religję chrześcijańską, nietknięte pozostały jedynie
bóżnice żydowskie. Religji żydowskiej nietylko, że nie prześladowano,
cieszy się ona opieką komisarzy komunistycznych. Duchowieństwo
chrześcijańskie dziesiątkami tysięcy poniosło śmierć, pomordowane,
lub ginęło powolną śmiercią w lodach wysp Sołowieckich. Rabini żydowscy chodzili wolni16.

Twórca reformacji Luter poznał się widocznie na żydach bo pisze: „zanim żyda ochrzcimy, to raczej zaprowadźmy na most nad Łabą i tam
mu kamień do szyi przywiążmy i do Łaby wrzućmy, bo żydzi wyśmiewają nas i naszą wiarę”.

W roku 1914 wybuchła wojna europejska. Narody europejskie stanęły do
olbrzymich zapasów, a żyd stał zboku i cieszył się. Im wojna będzie dłuższa i straszniejsza, tem lepiej dla żyda. On nigdy nie brał i nie bierze udzia-

>
>
>
>
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14
15
16

Ibidem, s. 11-12.
Ibidem, s. 12.
Ibidem.
Ibidem, s. 13.
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17
18
19
20

Kruszyński, op. cit., s. 20.
Wildecki, op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 11.
Kruszyński, op. cit., s. 15.
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Stosownie do zwyczajów panujących w średniowieczu, Luter rodakom swoim daje taką radę: „Ja chcę wam udzielić dobrej rady na żydostwo. Przedewszystkiem synagogi i szkoły żydów zniszczyć, a co nie
spłonie, to ziemią zasypać, żeby śladu po nich nie zostało”21.

W swych wywodach nie gardził antysemita wypowiedziami wroga –
wręcz przeciwnie, lubował się w cytowaniu Żydów, w wynajdywaniu słów
potwierdzających jego idee. Brak krytycyzmu sprawiał, że bez wahania
przyjmował do wiadomości teksty niewiadomej proweniencji, o ile tylko
potwierdzały jego mniemania. Tak było z Protokołami Mędrców Syjonu, powstałym na zamówienie carskiej ochrany tekście o charakterze pseudoepigraficznym, przedstawiającym Żydów w bardzo złym świetle.

Polak-antysemita bardzo identyfikował się zazwyczaj z wizją jednowyznaniowej Polski, co korespondowało z tradycją występowania jako „przedmurze chrześcijaństwa”, która powróciła do życia przy okazji wojny z Rosją
radziecką w 1920 roku. Logika rozumowania antysemickiego podpowiadała, że skoro Żydzi dążą do opanowania świata, to dążą też do zniszczenia
chrześcijaństwa.
[...] niebezpieczeństwo żydowskie idzie; urzeczywistnienie mesjańskich mrzonek przetopionych w etyce talmudowej szybkim krokiem
zbliża się ku nam, dlatego czuj duch, bo chrześcijaństwu wypisana jest
walka na śmierć i życie24.
Wołaliśmy do Boga: Wolność, Ojczyznę racz nam wrócić Panie! I to wołanie
hartowało w nas duszę, stwarzało nieustraszone męstwo tak, iż walczyliśmy z potęgami tego świata. Wierzyliśmy, że Bóg był z nami i zwyciężaliśmy; czyż teraz pozwolimy się pokonać? „Rozweselimy się w zbawieniu
Twojem, a w imię Boga naszego wielmożnymi się staniemy... Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podniesieniśmy... Wysłuchaj nas
w dzień, w który Cię wzywać będziemy” [Psalm 196, 9, 10]25.

Mam moralne przekonanie, że wszelkie zacieranie śladów destrukcyjnej roboty na nic się nie przyda. Żydzi w odkryciu przyłbicy postąpili tak
daleko, że już dzisiaj nie ulega najmniejszej wątpliwości, jakie są rzeczywiste plany ich polityki. Wejrzeliśmy za zasłonę międzynarodowego
sprzysiężenia żydowskiego i oczom naszym przedstawił się widok okropny. Protokuły mędrców Syjonu nie są ukrywane w tajemnych skrytkach żydowskiej mafji. Rozchodzą się one w setkach tysięcy egzemplarzy, wywołując zdziwienie, ale jednocześnie i przerażenie na obu
półkulach. Już dzisiaj nic ich zniszczyć nie potrafi22.

Chodzi przedewszystkiem o uleczenie naszej chorej, a często nawet
zatrutej duszy, o utrwalenie naszej kultury, by mogła się ona rozwijać
i ugruntować na naszych przyrodzonych zdolnościach, a żywić ideałami, którym naród nasz wiernie dotychczas hołdował. Nasza myśl
twórcza, nasza praca narodowa zawsze były oparte na przesłankach
etyki chrześcijańskiej; staraliśmy się na każdym kroku wcielać tą [sic!]
etykę w życie i uważać ją za nasz ideał i cel wszystkich naszych poczynań. I tak długo dopóki trwaliśmy wiernie przy tym najwyższym
ze wszystkich ideałów, rosła potęga i chwała Państwa naszego, spełnialiśmy nasze posłannictwo dziejowe, z naszą i świata całego korzyścią. Natomiast rozluźnienie moralności i obyczajów, rozprzężenie
rodziny polskiej, głównie za czasów t. zw. saskich ostatków, stały się
przyczyną rozkładu i upadku Polski. Lata niewoli oraz wpływy ostatniego kryzysu wojennego poszczerbiły znacznie pancerz naszej wiary
i naszego honoru26.

Znaczące jest, że przytoczone słowa napisał ksiądz katolicki – człowiek wykształcony, biblista i hebraista.
Typowe dla antysemityzmu wyolbrzymienie i generalizacja sprawiały,
że w antysemickiej wizji świata wszelkie wypaczenia przyporządkowane
zostały Żydom, stąd występujące z antyżydowskimi programami radykalne ugrupowania polityczne potrafiły znaleźć radę na wszelkie społeczne
problemy.
[PRAWDY BEZWZGLĘDNE]
6. Partie polityczne przestaną istnieć, tajne organizacje będą wytępione. [...] Partie polityczne w Polsce oparte są na rządzących nimi tajnych
organizacjach. Trzonem wszystkich partji są tajne sztaby, uzależnione
w większości od międzynarodówki żydowsko-masońskiej, a zawsze
szkodliwe i rozkładowe23.

>
>
>

Wojujący z Żydami czuł się częstokroć osamotniony i osaczony przez Żydów
lub przez omamionych żydowskimi kłamstwami ludzi. Przy okazji bardzo

21

Wildecki, op. cit., s. 15.
Kruszyński, op. cit., s. 28.
23
Zasady programu narodowo-radykalnego, oprac. i ogłoszone przez komitet red. „Ruchu Młodych” pod przewodn. Bolesława Piaseckiego, Warszawa 1937, s. 4.
22

>
>
>

24
25
26

Kruszyński, op. cit., s. 29.
Ibidem, s. 24-25.
Dynowski, op. cit., s. 9.
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Prasa w przeważającej części jest w rękach żydów, lub w zależności
od żydów. W ten sposób żydzi kierują opinją publiczną. [...] Dzieła
autorów żydów urabiają nas powoli dla celów żydowskich. Idee, pod
najrozmaitszemi maskami ukryte, wpajane nam systematycznie, codzień, wypaczają nam duszę, wypaczają nam zdrowy instynkt. [...]
W całej tej subtelnej maszynerji, kierowanej jednolitą wolą z wyraźną świadomością celu, jedno jest zszyte z drugiem, niedostrzegalnie,
lecz trwale.
Dlatego prostodusznemu z natury Polakowi tak trudno było zrozumieć, o co chodzi. Czuł tu i owdzie obcego dręczyciela, gdy chodziło
o jego własną egzystencję, dostrzegał tu i tam zatrważające osłabienie
sił społecznych i gospodarstwa narodowego. Jednakże powodu zjawisk
tych oraz celowości i jednolitości ich świadomego współdziałania nie
widział. Był przekonany, że to przypadek30.

łatwo powstawały wszelkiego typu stereotypy, np. na temat systemu rządów w Rzeczypospolitej.
W kwietniu 1919 r. ofiarowałem swoje usługi rządowi polskiemu,
które miały polegać na badaniu planów polityki żydowskiej w centrum, gdzie schodzą się dzisiaj wszystkie nici polityki sjonistycznej.
Tam odbywają się, a przynajmniej w swoim czasie odbywały się najważniejsze knowania, skąd szły dyrektywy do Grünbaumów, Priłuckich, Thonów, Rosenblattów itp., w jaki sposób mają kierować polityką żydowską w Polsce i jak urzeczywistniać odwieczne plany dążeń
żydowskich. W Ministerjum spraw zagranicznych, dokąd się udałem,
przyjął mnie pod nieobecność ministra p. Paderewskiego, szef biura p.o., zajmujący dzisiaj wysokie stanowisko w misji zagranicznej.
Ofertę moją zupełnie zlekceważono; dano mi po długiem wyczekiwaniu odmowną odpowiedź na piśmie, którą umotywowano wprost
śmiesznie27.
Charakterystyczną jest rzeczą, że lewica nie chce, czy też świadomie
zapoznaje kwestję żydowską. Im członkowie gabinetu idą bardziej na
lewo, tem lepiej odpowiadają aspiracjom żydowskim. Nic też dziwnego, że to mocarstwo anonimowe boi się rządów narodowych i porusza wszystkie czynniki, jakiemi rozporządza u nas i zagranicą, aby narodowców nie dopuścić do rządów. Lewica jest mu na rękę, zwłaszcza
nasza lewica, która pod wpływem atmosfery przesiąkniętej ideologją
żydowską, myśli i czuje u nas bardziej po żydowsku, aniżeli gdziekolwiek indziej zagranicą28.

Najtragiczniejsze w postawie polskiego przedwojennego antysemity było
to, że nie dostrzegał granic, do których można się posunąć w zwalczaniu
Żydów.
[PRAWDY BEZWZGLĘDNE]
13. Żydzi z Polski będą usunięci, a majątki ich odebrane drogą ustaw.
Usunięcie Żydów z Polski będzie poprzedzone zwróceniem Narodowi
Polskiemu Jego dorobku przez całkowite wywłaszczenie żydów. Etapem pierwszym będzie bezwzględne odsunięcie żydostwa od życia
polskiego. Planowe i radykalne usunięcie żydów z Polski – to ostatni
etap polityki w sprawie żydowskiej.

Antysemita, przekonany o niewinności i szlachetności własnego narodu, ubolewał nad naiwnością swych współbraci, którzy, kierując się etyką
chrześcijańską, zawsze przychylnie na Żydów patrzyli.

Żydzi pozbawieni będą praw politycznych, prawa udziału we wszelkich
polskich związkach społecznych, prawa służby w armii polskiej. Będą
pozbawieni prawa udziału w przedsiębiorstwach polskich, prawa zatrudniania Polaków i prawa pracy u Polaków. Szkoły polskie będą wolne
od żydów, polskie życie kulturalne zostanie dla nich zamknięte.

Zacząłem tedy dzwonić na alarm. Ile mi sił starczy wołam: Nie chcemy
krzywdy dla żydów. Otworzyliśmy przed nimi gościnne bramy naszego
domu i niczego nie szczędziliśmy im. Nie zazdrościmy im obywatelstwa
i wygód, ale nie możemy się zgodzić, aby nas miano wyrzucić z własnego domu. Nie możemy się zgodzić, aby obcy przybysz nie uszanował
naszych praw i zaprowadzał swoje. Przenigdy nie zgodzimy się, aby nas
pozbawiono wolności29.

>
>
>

27
28
29

Kruszyński, op. cit., s. 25.
Ibidem, s. 27-28.
Ibidem, s 25.

Zasady te umożliwią Narodowi doczekanie się, w sposób najmniej kosztowny, chwili całkowitego wysiedlenia żydów z Polski.
Wystarczającym powodem do usunięcia żydów z naszego życia jest ich
niezdolność do tworzenia Wielkości Polski31.

>
>
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31

Wildecki, op. cit., s. 16-18.
Zasady programu narodowo-radykalnego, op. cit., s. 8.
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ny, w ostatnich wyborach do parlamentu woli swej dał wyraz niedwuznaczny.
I oczom zdumionej ludzkości ukazała się rzecz dziwna. Naród jeszcze do wczoraj był rozdarty. Zwalczał się wzajemnie z nienawiścią posuniętą aż do wzajemnego mordowania się. Zdawało się, że już nic nie
zdoła go zjednoczyć. A jednak uspokoił się prawie przez noc, zgodził się
niemal z dnia na dzień33.

Ostatnie stwierdzenie, pochodzące z programu obozu Bolesława Piaseckiego, stanowiło krok ku antysemityzmowi w stanie czystym, ku nienawiści,
która nie musiałaby już być racjonalizowana, motywowana, tłumaczona.
Zazwyczaj radykalizacja poglądów przejawiała się jednak w rozbudowywaniu owego naddatku, mającego usprawiedliwić antysemickie poglądy,
negatywny obraz Żydów ulegał zatem intensyfikacji.
Żydzi się nie usuną dobrowolnie z żadnego państwa. [...] Żydzi wypowiedzieli nam walkę na śmierć i życie. Wiedzą dobrze, że na wojnie bez
ofiar się nie obędzie. To ich nie odstraszy. Przecież oni o celu, dla którego
wojnę wypowiedzieli myślą, a nie o ofiarach, które padną32.

Jak widać, tkwiąca w antysemityzmie potrzeba potwierdzania własnej
słuszności znalazła znakomitą pożywkę w rodzącym się faszyzmie.
Zrozumienie niebezpieczeństwa żydowskiego rośnie z dnia na dzień i u
nas i z pewnością nie ma Polaka, któryby niebezpieczeństwa tego nie
odczuwał, nie widział.
Jednakże zrozumienie tego, że w ciężkiej walce, która nas czeka,
zwycięstwo osięgnąć [sic!] możemy tylko wspólnemi siłami, nie opanowało jeszcze umysłów poszczególnych jednostek do tego stopnia,
ażeby jednostki te popchnąć do zrzeszenia się, stworzenia ruchu obrony
stanu posiadania narodowego.
Musimy się zorganizować.
W celu obrony przed zalewem żydowskim musimy stworzyć organizację, która obejmie wszystkich Polaków. Wtenczas poznamy jaką siłą
rozporządzamy i zrozumiemy, że siłę tę należy wyzyskać.
Musimy się zorganizować34.

Dostrzec tu można militaryzację retoryki, mentalne„zbrojenie się”. Zjawisko
to nie zachodziło w politycznej próżni:
Pierwsze obudziły się Włochy. Kiedy się zdawało, że kraj ten jest zgubiony, kiedy żydzi znękanemu ciągłemi strajkami i rozruchami społeczeństwu rozbitemu na tysiączne odłamy i partje ostatni chcieli zadać cios,
kiedy cały świat z trwogą wyczekiwał tam wybuchu każdego dnia komunizmu, to w tej najcięższej dla oswobodzonej Italji chwili, zjawił się
dla Włochów mąż opatrznościowy, a śmiałą ręką zdarłszy maskę z twarzy zdrajcy narodu i zdumionemu narodowi wskazawszy pod maską tą
ukryte żydostwo międzynarodowe, tryumfalnym pochodem poprowadził naród włoski do zwycięstwa.
Mussolini.
Za Włochami poszły Niemcy. Tu żydzi czuli się tak pewni, że odrzuciwszy maskę zabrali władzę. W utworzonym po rewolucji rządzie zasiadali prawie sami żydzi.
Tak samo w Monachjum.
Gdy Niemcy zauważyli kto stoi na czele ruchu wywrotowego, i dokąd
ruch ten zdąża, cały naród ogarnęła fala oburzenia – zawrzało. W Berlinie zamordowano Liebknechta, Rojzę Luxemburg oraz Rathenau’a.
W Monachjum Eisner’a.
Żydzi zrozumieli, że wystąpili za wcześnie. Wycofali się do dawniejszych
pozycyj, wrócili do dawniejszej metody i zaczęli znowu działać z ukrycia.
Lecz było zapóźno. Fala oburzenia nie dała się powstrzymać.
Rosła z roku na rok.
Potężniała.
Aż jednem wielkiem uderzeniem zmiotła wroga wewnętrznego
zupełnie. Naród niemiecki długoletnim wysiłkiem Hitlera zjednoczo-

>
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Wildecki, op. cit., s. 33.

Antologię symptomów choroby zakończyłem tym dosyć przerażającym cytatem, aby zaakcentować, że przedwojenny polski antysemityzm nie był
takim sobie marginalnym ruchem. Był zjawiskiem ogromnie niebezpiecznym. Był chorobą do tego stopnia wypaczającą świadomość jednostek
i grup, że stawały się one zagrożeniem dla innych członków społeczeństwa.
Co gorsza, był chorobą zaraźliwą. Przy opisie tego zjawiska, jak napisała
Małgorzata Domagalska, „[...] trzeba postawić pytanie, czy zamieszczane
w prasie narodowej artykuły i zawarte w nich sugestie nie przyczyniły się
do budowania klimatu wzajemnej obojętności, obcości, a także wrogości,
do tego, że w czasie wojny Żydzi umierali samotni”35.
Z punktu widzenia przyjętej przez nas perspektywy medycznej chorobliwa nieufność do pewnego momentu niszczy tylko jednostki przynależące do

>
>
>
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Ibidem, s. 40-41.
Ibidem, s. 42.
35
Małgorzata Domagalska, Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921-1934) i „Prosto z mostu”
(1935-1939) [na tle porównawczym], Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2004, s. 44.
34
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danej grupy, wypaczając ich ogląd świata i wpędzając w manię prześladowczą. Przekroczywszy jednak moment krytyczny, zaczyna być groźna dla otoczenia. Nieufność przekształca się wtedy we wrogość i agresję. Słowa zostają

zastąpione przez czyny. Najnowsza historia pokazuje, że tego typu choroba
jest wciąż groźna. Wciąż mnóstwo na świecie irracjonalnej nieufności, wrogości, agresji. Do dziś tej społecznej choroby nie potrafimy uleczyć.
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DLACZEGO BRAK NAM ZAUFANIA DO RYTUAŁÓW?
Perspektywa antropologiczna
I Mateusz Dąsal, Uniwersytet Jagielloński I

I. Wprowadzenie
Postmodernistyczny zwyczaj dekonstrukcji niemalże wszystkiego zmusza do
próby zdefiniowania każdego sformułowania tezy przedstawionej w tytule.
W tym przypadku jest to wskazane z uwagi na wieloznaczność zastosowanych wyrażeń. Tytułowych„nieufnych nas” dookreślić łatwo, jako od najwęziej
pojmowanych polskich intelektualistów z humanistycznym zacięciem, przez
Polaków-Słowian-postkomunistycznych, środkowo-wschodnich Europejczyków, aż po najszerzej ujętych„nas”, przedstawicieli euro-amerykańskiej cywilizacji. Problem rodzi się jednak przy„rytuale” i„zaufaniu”.
„Rytuał” ujęty zostanie niezwykle szeroko, jako każde działanie obarczone znaczeniem wykraczającym poza same czynności powtarzalne, posiadające w miarę jednolitą strukturę, angażujące ludzkie zbiorowości i mające odniesienie do pozaempirycznej sfery wartości i sensów, nie tylko
religijnych. Konstruując w ten sposób roboczą jego definicję, w większym
stopniu chciałbym ją otworzyć na wydarzenia państwowo-cywilne (obchody świąt państwowych, rocznice w wielkich firmach, uroczyste otwarcia nowych budynków użyteczności publicznej, np. mostów, urzędów itp.),
na zdarzenia zachodzące w tzw. czasie wolnym (wielkie widowiska sportowe, karnawały) czy artystyczne (teatr eksperymentalny, performance),
niż wdać się w trwającą od lat jałową dyskusję na temat definicji rytuału1.
Jak słusznie zauważają w swoim artykule Sally Moore i Barbary Myerhoff2,

>

1
Mam tu przede wszystkim na myśli tradycyjnie przyjmowaną dystynkcję, którą,
idąc w ślad za jednym z najlepszych teoretyków i badaczy rytuału – Victorem Turnerem,
przyjęła tzw. poznańska szkoła antropologii (por. Michał Buchowski, Magia i Rytuał, Warszawa 1993, czy Logika sprawczej mocy obrzędów, [w:] Między sensem a genami, red. B.
Tuchańska, Warszawa 1992, s. 105-126). Według niej, z czym nie mogę się zgodzić, miano rytuału przysługuje zjawiskom w kulturze tradycyjnej o charakterze religijnym, podczas gdy świeckim i współczesnym należy się określenie ceremonii, a wszystkie one zawierają się w zbiorczej grupie obrzędów. Na ile sztuczny i mylący w pracy badawczej,
a także nieprzystający do codziennego doświadczenia, jest taki podział, najlepiej pokazali
Barbara Myerhoff i Sally Moore w zbiorze esejów Secular Ritual, Amsterdam 1977, Ronald
Grimes m.in. w: Ritual Criticism, University of South Carolina Press 1990, czy reżyser i antropolog, współpracownik Turnera – Richard Schechner m.in. w: Performatyka. Wstęp,
Wrocław 2007.
> 2 S. Moore, B. Myerhoff, Secular Ritual. Forms and meanings, [w:] Secular Ritual, red. S.
Moore, B. Myerhoff, Van Gorcum, Amsterdam 1977, s. 3-24.

rytuał zawsze był dla antropologów spleciony z religią, gdyż od początku swej dyscypliny zajmowali się oni społecznościami, dla których religia
była głównym wzorem kulturowym. Kluczowa jest tutaj kwestia świętości,
którą można potraktować jako kategorię szerszą niż religia. Podstawową
cechą świętości jest niekwestionowalność. Polityczne ideologie posiadają
podobną, sakralną niekwestionowalność. Świeckie ceremonie mogą prezentować niekwestionowalne doktryny i mogą odgrywać socjo-moralne
imperatywy bez przywoływania duchów – czyli religii w sensie Tylorowskim3. Jeśli sferę religijną i sakralną potraktujemy oddzielnie, wtedy możliwe będzie analizowanie rytuału w świeckich sprawach współczesnego życia – w nadawaniu autorytetu i legitymizacji pozycji poszczególnych osób,
organizacji, okazji, moralnych wartości, światopoglądów itp. Chciałbym
jednak zawęzić badane zjawiska do wydarzeń zbiorowych, nie wciągając
w pole zainteresowania tzw. rytualizacji, czyli wszystkich, nawet najdrobniejszych, czynności znaczących, o których traktuje m.in. Goffmanowski
„teatr życia codziennego”4 czy ujęcie rytuału jako ogólnej formy komunikacji (np. u Rothenbuhlera5). Mówiąc w skrócie, koncert rockowy dla celów tej analizy będzie potraktowany jako rytuał, mimo że zwyczajowo nie
bywa tak nazywany. Każdo-popołudniowe założenie kapci i ulokowanie się
na kanapie z gazetą i nieodłączną kawą w ręku może być nazwane „rytuałem”, lecz nie wchodzi to w zakres niniejszych rozważań.
Ostatni element tematu musi być rozumiany intuicyjnie. „Brak zaufania”
do rytuału podobny będzie do nieufności względem podejrzanie wyglądającego indywiduum czy do sytuacji, w której nie czujemy się komfortowo. Prawdopodobnie zarówno filozofia, jak i psychologia mogłyby dać
metodologiczną czy teoretyczną ramę dla podobnych dociekań, jednakże zarówno jedna, jak i druga nauka, w moim odczuciu, zamiast rozjaśnić

>

3
„Religia jest wiarą w istoty duchowe”. E. Tylor, Primitive Culture: Researches Into the
Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, vol. 1, London
1920, s. 424.
> 4 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 2000.
> 5 E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, przeł. J. Barański, Kraków 2003.
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wprowadziłyby jedynie terminologiczny zamęt lub zawłaszczyłyby temat
na własny użytek. W „kwestii zaufania” zmuszony jestem zaufać, iż czytelnik świetnie sobie poradzi o własnych siłach, bez zbędnych, choć dostojnie
wyglądających, naukowych protez.
II. „Odważ się wejść do świata rytuałów i zakazanych obrzędów”
Nie jest tak, że nie ufamy rytuałom jako takim, w każdym sensie i w każdej sytuacji. Poza może najbardziej zadeklarowanymi antyklerykałami lub
zbuntowaną młodzieżą raczej nikt nie powie, że nie ufa mszy jako takiej,
tak jak jedynie ideologicznie świadomy anarchista lub pacyfista stwierdzi,
że nie ufa paradzie z okazji Dnia Wojska Polskiego. Zanim przejdę do sedna,
chciałbym na własnym przykładzie pokazać ambiwalentne podejście do
rytuału. Gdy nadszedł czas zdecydowania się na temat pracy magisterskiej,
mój wybór padł na religię Haiti – osławione wudu. To, co mnie najbardziej
pociągało, to właśnie kwestia rytuałów, a zwłaszcza posesji – gdy bóstwa
Loa przejmują we władanie – „ujeżdżają” – ciało wyznawcy. Z pomysłu nic
nie wyszło, lecz do tej pory pamiętam emocje, które towarzyszyły lekturze relacji Mai Deren, która opisywała „białą ciemność” – moment, w którym ona sama została opętana „tak po prostu”, będąc tam i przyglądając
się6. Znacznie później uświadomiłem sobie, że pociągało mnie nie tyle egzotyczne miejsce i wierzenia, ile właśnie to, że można tam pojechać i coś
tak prawdziwego przeżyć „na własnej skórze”. Do tej pory napawa mnie to
specyficzną formą numinosum7 – jest jednocześnie misterium tremendum
i misterium fascinans, przerażeniem i przyciąganiem. Mam wrażenie, że to
samo odczucie towarzyszy nam, oświeconym Europejczykom, nieprzerwanie. Przynajmniej od czasów kolonizacji, a zwłaszcza od XIX-wiecznych relacji etnologów, antropologów i różnorakich awanturników o dzikich obrzędach jeszcze dzikszych ludów. W praktyce siłą napędową rozkwitu
dyscypliny były nie tylko spisane mity, lecz to, co naprawdę pochłaniało
uwagę i zapładniało wyobraźnię – opisy egzotycznych obyczajów, obrzędów, rytuałów. Minęło sto lat z okładem, naukowe opracowania z entuzjazmem godnym wypalonego zawodowo patologa obojętnie przechodzą od
spiłowanych bez znieczulenia zębów do nacięć, transów i ekstaz. Emocji
nie wzbudza sam fakt, lecz co najwyżej jego ekstrawagancka interpretacja.
Fascynować się egzotyką nie jest w dobrym tonie, naukowy obiektywizm
i relatywizm kulturowy zabraniają się czemukolwiek dziwić czy chociaż pokręcić z niedowierzaniem głową.

>

6

M. Deren, Bogowie Haitańskiego Wudu, przeł. M. Wiśniewska, Z. Zagajewski, Kraków

2000.

>

7
Dla Rudolpha Otto ambiwalentne uczucie numinotyczne, łączące lęk i fascynację,
było podstawą przeżycia religijnego. R. Otto, Świętość, przeł. B. Kupis, Warszawa 1999, s. 1853.

Tymczasem nienaukowy odbiorca rzeczywistości, dzisiaj, tak jak przed
wiekiem, z dreszczem emocji ogląda w telewizji, jak Filipińczycy dają się
ukrzyżować, przegląda zamieszczone w Internecie zdjęcia z szyickiego
dorocznego święta Aszura, na których wierni biczują się do krwi, czy też
z zachwytem lub niedowierzaniem ogląda, jak w protestanckich kościołach w Stanach Zjednoczonych zebrani tańczą, ekstatycznie śpiewają lub
„mówią językami”. Fuzję podejścia widzów i masowych mediów prezentuje „National Geographic” w opisie swojej serii czterech płyt DVD pt. Tabu8:
Egzotyczne kultury nęcą i atakują naszą wyobraźnię. Jednakże tajemnice właściwe każdej kulturze często wydają się zbyt niebezpieczne, zbyt
przeklęte, zbyt bezprawne lub zbyt święte dla naszej zwykłej wrażliwości. Poprzez rozliczne zwyczaje świętujemy urodziny i śmierć, przygotowanie do podróży, ślub lub zwycięstwo, oddanie się sile uzdrowienia
i dokonanie przemiany samego siebie oraz wejście do innego świata.
Do świata, w którym codzienne zasady nie są stosowane, gdzie mieszkają czarownice i szamani – do świata TABU.
W ośmiu częściach serii National Geographic Television zabierzemy was tak blisko, jak to możliwe, tak daleko jak zdołacie wejść, do
tego ukrytego świata. Doświadczymy kultur, które przemówią do nas
poprzez swoje rytuały, czary i środki uzdrawiające. Poruszą naszą wyobraźnię, wzbudzą najbardziej podstawowe uczucia – strach, radość,
pragnienie.

III. Co tekst może powiedzieć o działaniu? Naukowe zapasy z rytuałem
Mimo że naukowy obiektywizm każe wzruszyć ramionami nad tym jakże
nieprofesjonalnym opisem, nie da się ukryć, że lingua humanistica niezbyt
dobrze potrafi sobie poradzić z rytuałem. Opisać formę, strukturę, uczestników, miejsce i przebieg nie jest sztuką. Jednak nawet laik stwierdzi, że czegoś w tym wszystkim brakuje, coś zostało pominięte. Nawet geertzowski,
niezwykle„gęsty”opis9, odkrywający nieskończone poziomy znaczeń, ukrytych treści i wartości, również będzie naznaczony swoistą pustką, a ciężka
antropologiczna praca doceniona zostanie jedynie przez towarzyszy „po fachu”. Wśród samych uczestników wzbudzić może co najwyżej uprzejme:
„doprawdy?”. Można sobie wyobrazić, jak po niezwykle wciągającym, pasjonującym i wzruszającym swoim pięknem meczu, np. siatkówki, podczas

>

8

Płyty zamieszczone były w czterech następujących po sobie numerach w 2004 roku.
Poprzedzone były kampanią reklamową, w której w spotach telewizyjnych pokazano najkrwawsze sceny. Całość opatrzona była hasłem: „Odważ się wejść do świata rytuałów i zakazanych obrzędów. Sprawdź jak smakują tematy... Tabu”.
> 9 C. Geertz, Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] M. Kępny, E. Nowicka, Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003, s. 35-58.
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którego obie drużyny dały z siebie wszystko, a publiczność jak zaczarowana
kibicowała niczym jeden organizm, powiedzmy maoryski antropolog uraczy nas artykułem o zrytualizowanej przemocy, metakomentarzu, ukrytym
dramacie społecznym, symbolicznej strukturze przestrzeni boiska, znaczeniu relacji pasywny widz–aktywny uczestnik, mitologizacji czasu, napięciu
między duchem sportowej rywalizacji a komercyjnymi wymogami nowoczesnego sportu. Odpowiemy, owszem, wszystko się zgadza, lecz brakuje
czegoś, czego nie da się opisać, jeśli się tam nie było.
Jak jednak opisać to, co się dzieje w trakcie „rytuału”? Coś, co przekracza
proste poczucie wspólnoty (znane socjologii jako we-feeling czy togetherness). Naukowcy mniej lub bardziej zawodowo zajmujący się rytuałem na
różne sposób próbowali poradzić sobie z tym problemem. Victor Turner stworzył teorię sytuacji progowej, liminalności w społeczeństwach tradycyjnych
i liminoidalności w społeczeństwach po-tradycyjnych wraz z ich antystrukturalną wspólnotą – communitas. Rozwijając trójdzielną strukturę rytuału
opisaną przez Arnolda Van Gennepa10 (faza separacji, faza progowa, faza reintegracji), Victor Turner skoncentrował się na drugiej z kolei fazie – liminalnej (limen – próg). Wtedy to struktura charakteryzująca codzienne wzajemne układy i relacje – czyli zhierarchizowany, ustrukturyzowany i kulturowo
zróżnicowany system pozycji, ról i statusów – zastępowana jest przez antystrukturę – niezróżnicowaną i nieustrukturyzowaną wspólnotę zwaną communitas, powstającą w czasie fazy liminalnej. Wspólnota ta charakteryzuje
się brakiem lub odwróceniem codziennych statusów jednostek, równością,
anonimowością i jednością. Poprzez rytualne zaprzeczenie/odwrócenie obowiązujących norm, standardów etycznych, praw i obowiązków, następuje ich
sakralne utwierdzenie, spotęgowanie ich racji bytu na co dzień. Towarzyszą
temu rozmaite przekazy światopoglądowe, między innymi w formie mitów,
sankcjonujące sam obrzęd, nadające mu sens i wyróżniony status. Dzięki rytuałom dokonuje się nieustanne odtwarzanie codziennego porządku, ponowne
wchodzenie w strukturę społeczną.
Węgierski psycholog Mihaly Csikszentmihalyi opracował teorię „przepływu” (flow) - holistycznego odczucia działań w stanie całkowitego zaangażowania, gdy akcja następuje po akcji zgodnie z wewnętrzną logiką
wydarzenia, która wydaje się nie wymagać żadnej świadomej interwencji
z naszej strony11. Idea ta bardzo sprawnie pomaga opisać poczucie zbioro-
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10
A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Beata Biały, Warszawa 2006, s. 40-50.
> 11 M. Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper Perennial
1991, s. 1-20, lub: Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life, Basic
Books 1998, s. 35-40. Bardzo ciekawy wywiad, traktujący o odczuciu flow przy tworzeniu
zbiorowości internetowych, został udzielony przez profesora magazynowi„Wired” we wrześniu 1996: www.wired.com/wired/archive/4.09/czik.html?pg=1&topic=.

wej tożsamości i poczucie szczęścia, jakie w rytuale może się wytworzyć.
Ponadto w rytuale odnaleźć można sens, a „czyn zyskuje sens i realność
jedynie wtedy, gdy powtarza czynność pierwotną”12. Co się jednak dzieje w rzeczywistość illud tempus ani jak człowiek się w niej czuje, tego już
mistrz Mircea Eliade nie powiedział.
Podobnie rzecz ma się z Cliffordem Geertzem, który uznał rytuał za jeden z podstawowych mechanizmów kultury, podczas którego następuje
„symboliczna fuzja etosu i światopoglądu”:
To właśnie w pewnej formie ceremonialnej [...] spotykają się i wzajemnie wzmacniają usposobienia i motywacje ujawniające się w ludziach za sprawą sakralnych symboli oraz formułowane przez nie ogólne koncepcje porządku istnienia. W rytuale świat doświadczany oraz
świat wyobrażany, stopione pod wpływem działania określonego zbioru form symbolicznych, jawią się jako jeden i ten sam świat, wywołując
w ten sposób ową wewnętrzną przemianę w ludzkim poczuciu rzeczywistości [...]13.

Owa wewnętrzna przemiana zarówno w postrzeganiu rzeczywistości, jak
i w samej rzeczywistości, czyli efekt performatywny obrzędu, który etnolodzy nazywają skutecznością rytualną, transformacją, bardzo niechętnie
przypisywana jest rytuałom współczesnym. Z tym problemem próbował
uporać się Richard Schechner, który na określenie tego, co się dzieje w rytuale dzisiaj, w naszej kulturze, stworzył termin „przemieszczenie” (transportation). Podczas owego „przemieszczenia”, w odróżnieniu od „przemiany”
(transformation): „wkracza się w jakieś przeżycie, jest się przez nie «poruszonym» lub «tkniętym» [trafne metafory], a potem zostaje się porzuconym w okolicach tego samego miejsca, w którym się zaczęło [...]. Jakkolwiek silne byłoby jednak doświadczenie, prędzej czy później wraca się do
swojej potocznej jaźni”14.
Kwestia „przemieszczenia” uczestnika rytuału doprowadza nas do jednej z kluczowych kwestii: do tego, co może wzbudzać nieufność względem obrzędów. Pisał o tym Turner, gdy porównywał rytuały tradycyjne
i współczesne, Schechner, gdy przedstawiał rytualny poziom sztuki teatralnej, czy Barbara Myerhoff, gdy wykazywała, że istnieją analityczne
przesłanki do mówienia o „świeckim rytuale”15. Rzecz tyczy się zawieszenia niewiary. Faza liminalna charakteryzuje się według Turnera zastąpie-

>
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M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 13.
C. Geertz, Religia jako system kulturowy, [w:] Socjologia religii, red. W. Piwowarski,
Kraków 1998, s. 59.
> 14 R. Schechner, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2006, s. 90-91.
> 15 S.F. Moore, B.G. Myerhoff, op. cit., s. 199-226.
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niem trybu oznajmującego codzienności trybem łączącym (subjunctivity),
sytuacją, w której uczestnicy pozwalają sobie na wiarę, jak gdyby to, co
ma miejsce w rytuale, było autentyczne. Jak pisze Marta Stiller: „rzeczywistość jak gdyby zyskuje optymalne warunki do zaistnienia w rytuale dopiero w sprzężeniu z jego liminalną fazą, która generuje przestrzeń rzeczywistości potencjalnej – rzeczywistość trybu łączącego [...] teatr jest zgodą na
wprowadzenie w błąd”16. Ciężko wysiedzieć na meczu, mając pełną świadomość, że to tylko kilkunastu ludzi biegających za kawałkiem skóry bez
żadnego sensu i konsekwencji. Nie sposób wzruszać się tragedią Desdemony, mając przed oczami aktorkę, która w zeszłym sezonie była Ofelią, czy
po chrześcijańsku przeżyć mszę, nie próbując chociaż zobaczyć na ołtarzu
czegoś więcej niż kawałek chleba. Dla większości teoretyków nie jesteśmy
już w stanie zawiesić niewiary w sposób całkowity i w znacznym stopniu
mamy do czynienia jedynie z sytuacją„jakby jak gdyby” – zachowujemy się
tak, jakbyśmy naprawdę zawiesili niewiarę. Jak wskazuje Myerhoff, „przede wszystkim rytuały są dramami perswazji [...]. W wielu sensach rytuały mogą być oceniane jak dramy – muszą być przekonujące”17. Krytyczna,
analityczna myśl, świadomość, „że się działa”, obiektywny dystans do formy są zabójcze dla rytuału, przerywają flow, wprowadzają nudę i rozdrażnienie.
W sukurs przychodzą tutaj neurologiczne badania sytuacji rytualnych
i mistycznych. Przodują w nich naukowcy z dyscypliny zwanej biogenetycznym strukturalizmem, spośród których warto wymienić: Eugene’a
d’Aquili, Charlesa D. Luaghlina i Andrew Newberga. Oprócz zaobserwowanego podczas rytuałów zastrzyku endorfiny – hormonu szczęścia18, który uwalnia emocje, często dość skrajne lub ambiwalentne, spokój, ekstazę, zachwyt, strach, oraz daje poczucie transcendencji i większego sensu
– systemy ergotropiczne i trofotropiczne w mózgu (systemy zachowania
i użytkowania energii) zostają pobudzone w tym samym czasie19. Ciekawie
wpisują się tu również badania Rolanda Fischera, który podjął próbę stworzenia „mapy” stanów ekstatycznych i medytacyjnych20. W rytuale te dwie
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M. Steiner, Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław 2003, s. 269

i 277.
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Secular Ritual, op. cit., s. 222.
Endorfina chemicznie zbliżona jest do morfiny. Jest neurotransmiterem, obniża niepokój, działa przeciwutleniająco, przeciwbólowo, dopasowuje sferę fizjologii do aktualnego
stanu umysłu.
> 19 E. d’Aquili, A. Newberg, V. Rause, Ritual. The Physical Manifestation of Meaning, [w:]
Why God Won’t Go Away. Brain Science and the Biology of Belief, Ballantine Books, New York
2000, s. 77-97; E. d’Aquili, Ch. Laughlin, J. Mc Manus, The Spectrum of Ritual. A Biogenetic
Structural Analysis, Columbia University Press, New York 1979.
> 20 R. Fischer, A Cartography of the Ecstatic and Meditative States,„Science”, 26, November
1971, Vol. 174, no. 4012, s. 897-904.
18

skrajne pozycje kontinuum świadomości mogą zostać pobudzone jednocześnie. Codzienna świadomość cofa się wtedy na pozycję obserwatora
(następuje częściowa utrata kontroli nad „samym sobą”), a w przypadku
transu świadomość może prawie całkowicie zaniknąć, co wiąże się z niemal
pełną utratą samokontroli. Nie jest to zupełne „rozpłynięcie się”, gdyż jeśli
trans jest przeprowadzony w społeczności, która zakłada jego wykorzystanie, w miejsce świadomych zachowań wchodzą treści kulturowe wpojone
w procesie socjalizacji. Mimo że osoba nie jest sobą, ciało „wie”/„pamięta”,
jak ma się zachowywać. Wycofanie samoświadomości konieczne jest też
do zaistnienia niezbędnej dla udanego obrzędu zawieszenia niewiary i wyzbycia się krytycznego/analitycznego myślenia oraz poddaniu się sytuacji
„tu i teraz”.
IV. „Mroczny przedmiot braku zaufania”
Wszystkie opisane powyżej podejścia łączy jedna wspólna i niemożliwa
do „przeskoczenia” wada, znana doskonale osobom, które nie cierpią programów kulinarnych. Można opisać każdy składnik dania, pokazać proces
przygotowania, finalny efekt, nawet opowiedzieć o fizycznych i biochemicznych zasadach obróbki termicznej, lecz nie można powiedzieć, że się
wie, jak smakuje potrawa, jeśli się jedynie przeczytało przepis. Daje to jednak pewne wyobrażenie i w takim też celu zostały przedstawione alternatywne, choć uzupełniające się, podejścia teoretyczne. Na ich podstawie,
nawet jeśli nie da się pokazać w pełni, czym jest rytuał i co się w jego trakcie dzieje, można jednak próbować wskazać, jakie czynniki powodują, że
nie jesteśmy mu w stanie zaufać.
Można wskazać trzy przyczyny braku zaufania do obrzędu. Będą to a)
brak zaufania do ciała stojącego w opozycji do dominującego umysłu;
co przekłada się na b) nieufność spowodowana obawą utraty samokontroli, integralności wewnętrznej; co nierozerwalnie powiązane jest z c)
przedłożeniem indywidualizmu nad zbiorowość i nieufnością względem
działań grupowych; d) brakiem zaufania do rytuału jako skrywającego fałsz, kłamstwo, sztuczność, czy też będącego jedynie pustą formą. Czynniki te mogą dotyczyć różnych osób, mogą nakładać się na siebie, występować osobno lub łączyć się, tworząc nierozerwalną całość. Nie
pretendują też do stworzenia zamkniętej koncepcji. Może wystąpić wiele
powodów niechęci względem obrzędów, niewykluczone również, że można dołożyć jeszcze jakiś dodatkowy czynnik. Mimo to podane przeze mnie
przyczyny da się w sensowny sposób wywieść z dotychczasowej debaty
o rytuale i zakorzenić w niej, ponadto dobrze się one uzupełniają, jak również są stosunkowo łatwo zauważalne w naszym codziennym doświadczeniu.

36

znaczenia v14.indd 36

2008-10-15 11:49:33

Kwestia ciała
W społecznościach tradycyjnych, zarówno historycznych, jak i współczesnych, ciało odgrywa w rytuale kluczową rolę i jest w pełni angażowane w jego proces. Objawia się to w rytuałach posesyjnych, obrzędach
przejść, inicjacjach, oczyszczeniach czy rytualnych ucztach. Ciało w rytuale jest zsakralizowane oraz nabiera cech typowych dla liminalności – czyli
nieokreśloności, ambiwalencji, również płciowej (Bettelheim21), „plastyczności” – skaryfikacja, obrzezanie – oraz relatywizacji doznań fizycznych
– transy, deprywacja, ból. Ciało jest elementem natury, któremu dopiero
należy nadać ludzką formę. Mitologicznie osadzone jest to w odtwarzaniu
boskiego dzieła stworzenia, poprzez wybicie lub spiłowanie zębów, tatuaże, wycięcie niepotrzebnych „prawdziwemu” człowiekowi części. Skuteczność rytualna w ujęciu Schechnera umożliwia pełną transformację nie tylko społeczną czy psychiczną, ale również cielesną. Rytuał może wyleczyć
bez środków farmakologicznych (Lévi-Strauss22) albo zabić (Mauss23), niezależnie od tego, czy zinterpretujemy to jako logikę sprawczej mocy obrzędów (Buchowski24), czy bezpośrednie odniesienie specjalisty rytualnego,
obiektu i publiczności do wzorów kultury (Lévi-Strauss25).
Wraz z przechodzeniem do nowoczesności wszystkie kultury,
a zwłaszcza kultura europejska, według Maertensa zaczęły obawiać się
ciała i oddaliły się od niego stopniowo, posługując się zastępczymi, odcieleśnionymi formami rytualnymi, takimi jak ubiór, pismo, pieniądz.
We wszystkich formach rytuałów cielesnych stwierdzić można wyraźne osłabienie zarówno aspektu fizycznego, jak i wkładu emocjonalnego.
Proces „odcieleśnienia” rytuałów polegał na zastępowaniu kontaktu cielesnego przez grę znaków mających tendencję do utraty znaczenia. Ostatecznie samo ciało „derytualizuje się” i rytuał zanika. U zarania chrześcijaństwa zaznaczyło się to wyraźnie w silnym wpływie gnostyków, z ich
pogardą dla materii i cielesności, wprowadzoną do teologii m.in. przez
św. Augustyna, ojca Kościoła i nawróconego manichejczyka. Ostatecznie
jednak ciało z rytuału zostało wygnane przez reformację, której jednym
z postulatów było zniesienie „rzymskiego rytualizmu”. Odpowiedzią katolicką był, potępiony co prawda, lecz mimo to wpływowy, ruch kwietystyczny, głoszący wyzwolenie duszy spod władzy ciała. „Gwoździem do
trumny” były filozofia oświeceniowa oraz pozytywistyczna – w stwier-

> 21 B. Bettelheim, Rany symboliczne: rytuały inicjacji i zazdrość męska, przeł. D. Danek,
Warszawa 1989.
> 22 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 2000, s. 167183.
> 23 M. Mauss, Socjologia i antropologia, przeł. M. Król i in., Warszawa 2001, s. 341-344.
> 24 M. Buchowski, Logika sprawczej mocy obrzędów, op. cit., s. 105-126.
> 25 C. Lévi-Strauss, op. cit., s. 181-183.

dzeniu „myślę, więc jestem” nie ma miejsca na ciało, które stało się zaledwie „nośnikiem” niemal wszechwładnego umysłu.
Z filozoficznego punktu widzenia fizyczność i cielesność nie znaczą zbyt
wiele, dlatego rytuałami filozofia również nie ma potrzeby się zajmować.
Brak również narzędzi. Jak wskazuje Kevin Schilbrack w swojej krytyce zderytualizowanej i odcieleśnionej filozofii:
Brakuje we współczesności filozoficznego zainteresowania rytuałem.
Filozofowie (wliczając w to filozofów religii) prawie nigdy nie analizują rytualnego zachowania; ci, którzy zajmują się rytuałem, prawie nigdy nie odnoszą się do filozofii. Podstawowym powodem nieobecności
filozoficznego wkładu do dyskusji nad rytuałami, w moim przekonaniu, jest założenie, że rytuały są pozbawione myślenia [thoughtless]. To
znaczy, że rytuał jest zwykle postrzegany jako mechaniczny i instynktowny, a nie jako działanie, które zakłada myślenie i naukę. To założenie odzwierciedla dychotomię pomiędzy wierzeniami i praktykami i,
w efekcie, ogólny dualizm pomiędzy umysłem i ciałem [...]. Założenie
to skutkuje powstaniem zestawu współczesnych poglądów na temat
tego, czym jest wiedza. Powszechnie utrzymuje się, że wiedza zakłada dokładne odzwierciedlenie zewnętrznego świata. Lecz tylko umysł
potrafi uchwycić reprezentacje. Umysł potrafi reprezentować albo odzwierciedlać świat, czego nie potrafi ciało [...]. Rytualna czynność może
co najwyżej być potraktowana jako wehikuł dla myśli, lecz nie tryb myślenia jako taki, tak jak niepiśmienna osoba może nosić książki26.

Dotyczy to nie tylko „zawodowych” filozofów. Schematy kognitywne, które wytyczają mapę naszego doświadczania świata, identyfikując zarówno
jego istotne aspekty, jak i sposób, w jaki mamy je rozumieć, nawigują naszym postrzeganiem ciała/działania jako czymś podejrzanym, niegodnym
zaufania, niższym w stosunku do myśli. Niezwykle przejrzyście widać to
w naszym podejściu do Kościoła katolickiego i jego rytuałów oraz w tym,
jak on sam siebie widzi. Sobór Watykański II, który miał przybliżyć liturgię katolicką przeciętnemu wiernemu, paradoksalnie doprowadził do zarzucenia dawnych form obrzędowych, a w konsekwencji do zaakcentowania jedynego wspólnego elementu liturgicznego – przeżycia duchowego.
To, co hierarchom wydawało się odpowiedzią na potrzeby wiernych i walką z pustym rytualizmem, stanowiło tylko częściowe remedium na bardziej złożony problem. W efekcie lekarstwo okazało się gorsze od choroby
– „swobodniejsze”, „przystępniejsze” i „bardziej przemyślane” podejście do
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K. Schilbrack, On the use of philosophy in the study of rituals, [w:] Thinking Through
Rituals, red. K. Schilbrack, Routledge, New York–London 2004, s. 1-2.
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liturgii zniechęciło ogromną rzeszę wyznawców, która we mszy nie szukała intelektualnego, wewnętrznego mistycyzmu, tylko wspólnotowego
przeżycia obrzędu. Utracono „to coś”, „magię” rytuału, której obecność podkreślają osoby postulujące przywrócenie mszy w rycie trydenckim (przedsoborowym), a zwłaszcza „neoschizmatycy” z ruchu arcybiskupa Marcela
Lefebvre’a. Ci natomiast, do których przesłanie Vaticanum II było skierowane, okazali się w zasadzie niereformowalni.
Jest oczywiście wiele przyczyn, dla których liczba uczestniczących we
mszy świętej zmniejsza się. Jedna z nich ma korzenie właśnie w dualizmie
ciała i umysłu. Od najmłodszych lat wpajane nam jest, że wiara jest sprawą
umysłu, nie ciała. Gest modlitewny stracił na znaczeniu, odejście od mszy
trydenckiej doprowadziło do zlikwidowania wymaganej rytualnej unifikacji – w różnych kościołach różnie się klęka, w różnych momentach wstaje, siada, żegna się. A jest to coś, co zrozumieli nawet (może zwłaszcza?)
menedżerowie McDonalda – unifikacja budzi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, powtarzalność daje zadowolenie i stabilność. Dominuje pogląd,
że życie religijne ma być życiem wewnętrznym, a zewnętrzne objawy religijności (wyraźne gesty, głośne słowa) trącą dewocją i naftaliną. Przeintelektualizowanie religii musiało uderzyć rykoszetem w samą religię. Tylko
społeczeństwo tak pojmujące religijność mogło wykształcić paradoksalną
kategorię wierzącego-niepraktykującego, a więc osoby, jeśli mówimy poważnie, a nie z przekąsem, która choć ma bogate życie duchowe, nie bierze udziału w praktykach religijnych, czyli rytuałach. Nie ma takiej potrzeby
i nie ma też do nich zaufania.
Samokontrola i działania grupowe
Cywilizacja indywidualistyczna27 promuje i wyodrębnia jednostkę, której
walory – samodoskonalenie i kariera – stoją zazwyczaj w sprzeczności
z działaniem kolektywnym, które stanowiło podstawę sukcesu i rozwoju
w przeszłości. Napięcie między indywidualizmem a kolektywizmem we
współczesnej kulturze widać najlepiej w jej krzywym zwierciadle, a przy
okazji doskonałym metakomentarzu – popkulturze. Za indywidualistyczny pęd płacimy wysoką cenę. Mechanizmy kolektywnego rozładowania
napięć i przezwyciężania kryzysów osłabły i rozproszyły się, ciężko o katarktyczne „bojaźń i trwogę” w powszechnych, wspólnych wszystkim zbiorowych rytuałach. Kulturowy system symboliczny rozszczepił się na wiele
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Zgodnie z przewidywaniami filozofa Emmanuela Mouniera mamy w większym stopniu do czynienia z „cywilizacją indywidualistyczną”, zatomizowaną, nastawioną na kreowanie i spełnianie potrzeb jednostki oraz na agresywny indywidualizm – niezróżnicowaną
masę ludzi żyjących w samotności, pozbawionych więzi społecznych, niż postulowaną „cywilizację personalistyczną”, gdzie każda jednostka ma szansę w pełni rozwinąć swój potencjał w szacunku dla innych i we wspólnocie z bliźnimi.

wzorów, wielkie narracje upadły, każdy na własną rękę musi zaspokajać
potrzebę rytuału.
Inny aspektem tego samego zagadnienia jest nacisk na samokontrolę.
Zintegrowany umysł, który steruje ciałem, jednopoziomowa jaźń z dwoma
bazowymi trybami sen/świadomość postrzega nawet najmniejszą utratę
samokontroli jako zagrożenie. Wraz z upadkiem starożytnej Grecji, tryumfem chrześcijaństwa i protestancką „ascezą wewnątrz-światową” pożegnaliśmy dogłębne przeżycie religijne. Pochłonięcie przez sacrum w sensie
pozytywnym pozostało domeną coraz bardziej nielicznych mistyków czy
radykalnych denominacji protestanckich, a w sensie negatywnym – opętań demonicznych czy sekciarskiego „prania mózgu”. Często zresztą trudno
te dwa janusowe oblicza sacrum odróżnić od siebie. Z równą nieufnością
i niedowierzaniem podchodzimy do glosolalii u zielonoświątkowców, jak
i do rozsławionych przez media „egzorcyzmów Emily Rose”. W przypadku delikatnego nawet poruszenia tematu osłabienia kontroli jednostkowej jaźni i ulegnięciu „jaźni kolektywnej” w rytuałach politycznych, od razu
przychodzą na myśl przerażające, choć fascynujące w swej doskonałości
formy i obrzędy państwowe w hitlerowskich Niemczech. Po ponad osiemdziesięciu latach widok tysięcy ludzi zgranych niczym linia melodyczna
w majestatycznej symfonii wciąż nie pozostawia obojętnym. Między innymi imperialistyczna i totalitarna konotacja rytuałów politycznych odpowiedzialna jest za liczne porównania Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku
w komunistycznych Chinach z przeprowadzonymi z podobną pompą i rozmachem Igrzyskami w Trzeciej Rzeszy w 1936 roku28. Ewidentnie negatywne skojarzenia z „psychologią tłumu” uzupełniają często nawiązania do
prac badaczy zajmujących się przemocą rytualną, w tym zwłaszcza kwestią pogromów29. Często pogromy inicjowane i sterowane są przez władzę
w celu odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów albo scalenia zbiorowości pod jedynym właściwym przywództwem.
Pusta forma
Rytuał to jednak nie tylko kwestia wyjątkowego przeżycia, transformacji
czy ekstremalnych emocji. W potocznym rozumieniu tego słowa, mamy
do czynienia z czymś całkowicie przeciwnym – sztucznością, ceremoniałem, za którym nic nie stoi, przedłożeniem formy nad treść i sens. Dokładną
analizę takiego podejścia do kwestii rytuału przedstawia Eric Rothenbuhler, który uściśla i wyszczególnia pięć, jego zdaniem nietrafnych, koncep-
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Por. mminiszewski.wordpress.com/2008/07/01/cynizm-i-kompromitacja-olimpiada-2008 lub www.pekin2008.dt.pl/.
> 29 Mam tu na myśli przede wszystkim prace: R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1987, R. Girard, Sacrum i przemoc, przeł. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993.
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cji30, które Jean Maissoneuve uznaje za „pojęcia pokrewne i synonimiczne
używane zamiennie z terminem «rytuał»”31, więc nie za rytuał jako taki.
Jak pisze Rothenbuhler, powszechne (choć błędne) jest traktowanie obrzędu jako: a) zwyczaju i nawyku (np. „poranny rytuał” lub „rytuał oglądania
wiadomości w telewizji”); b) nieszczerego występu publicznego, w którym
„urzędnicy publiczni, biurokraci, pracownicy public relations dość często
postępują tak, jakby posiadali motywację szczerego zaangażowania się
w sprawy, którymi się zajmują, podczas gdy w istocie jej nie mają”32; c)
pustej konwencji – „coś dziejącego się dla zachowania pozorów, co miało
być pełnym znaczenia rytuałem, lecz nim nie było”33 (np.„dobrowolne” imprezy integracyjne z obowiązkową obecnością); d) nadmiaru stylistycznego, symbolicznego lub estetycznego, czyli cech redundantnych, które nie są
niezbędne do osiągnięcia celu (np. wyjątkowo kwieciste i „barokowe” powitania); e) rytuału jako mitu, ideologii, kłamstwa lub pomyłki, stosowane głównie jako narzędzie w demaskatorskiej analizie neomarksistowskiej
– widz i uczestnik zostaje wprowadzony w błąd w celu służenia interesowi
klasy panującej.
Nie da się ukryć, że jesteśmy z każdej strony bombardowani formą. Nieudolna machina urzędniczo-biurokratyczna wykorzystuje narzędzia rytualne przy każdej nadarzającej się okazji, maskując w ten sposób inercję
i wewnętrzny paraliż. Jako przykład można podać otwarcie 200-metrowej ścieżki rowerowej (bity trakt w lesie), które celebrowane było niczym
uruchomienie 200 kilometrów autostrady – z wójtem, sołtysem, proboszczem, szampanem, strażakami, dziećmi w strojach ludowych itp.34 Również partie polityczne, w ramach nieustającej kampanii wyborczej, starają
się zawłaszczyć święta narodowe i prowadzą medialne pojedynki o formę wydarzeń, gdzie bronią są slogany i odarte za znaczeń symbole. Znamiennym przykładem jest tutaj medialne „bicie piany”, jakie miało miejsce podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w 2007 roku.
PiS oskarżał PO o banalizację i „wypaczenie pełnego powagi i dostojeństwa charakteru święta”, podczas gdy Platforma krytykowała napuszoność
i grobową powagę oraz postulowała uczynienie święta radosnym „tak,
jak radosne było odzyskanie przez Polaków niepodległości prawie 80 lat
temu”. Podobnie rzecz ma się z wielkimi korporacjami, zarówno polskimi,
jak i międzynarodowymi, które albo przenoszą, albo kopiują „sprawdzone” techniki integracji oraz strategie budowania wizerunku i poczucia więzi
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E. Rothenbuhler, op. cit., s. 47-54.
J. Maissoneuve, Rytuały dawne i współczesne, przeł. M. Mroczek, Gdańsk 1995, s. 10.
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E. Rothenbuhler, op. cit., s. 48.
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Ibidem, s. 49.
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Niestety jest to opis wydarzenia autentycznego, które miało miejsce w jednej z gmin
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w 2008 roku.
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z firmą z wzorców zachodnich, zwłaszcza amerykańskich. Jedną z najgorszych zmór pracowników wielkich korporacji (jak również urzędników) są
„firmowe wigilie”, kiedy spontaniczność i zażyłość stają się pracowniczym
obowiązkiem. Wszystkie te „rytuały”, zamiast skutkować pozytywnie, zazwyczaj spotykają się z nieufnością, podejrzeniem o cyniczność i niskie pobudki ich organizatorów, bądź z niesmakiem i zniecierpliwieniem.
Podejrzliwość w stosunku do oficjalnej obrzędowości czy to państwowej, czy zawodowej, oprócz podejrzenia o sztuczność, interesowność
i pustkę formy, mają w przypadku ludzi z naszej części Europy dodatkowy
powód. W analizie oficjalnych świąt w Polsce doby stalinowskiej Piotr Osęka podaje kilka funkcji, jakie pełniły te uroczystości35. Po pierwsze, mobilizowały one naród, co było konieczne w niewydolnym systemie gospodarki
centralnie planowanej, nie dając czasu na zabójcze dla systemu totalitarnego rozprzężenie i brak dyscypliny. Po drugie, święta były formą potwierdzenia legitymizacji władzy, tworzyły pozór jej więzi ze społeczeństwem
oraz miały być substytutem wspólnoty. Święta miały być również instrumentem sprawowania władzy, będąc narzędziem propagandy. Jak pisze
Osęka:
Ładunek fałszu miał dezorientować także społeczeństwo. Świąteczny
ceremoniał epatował kolorami i bogactwem form [...] wszystko to musiało przytłaczać swą nieludzką skalą, wywoływać wrażenie w uczestnikach, że są słabi i bez znaczenia wobec majestatu władzy.
Nawet jeśli każdy ze statystów spektaklu grał w nim pod przymusem, nie miał możliwości skonfrontować swoich przekonań z odczuciami innych. Wszak otaczający go ludzie tak samo jak on zachowywali się zgodnie z wymogami scenariusza – wiwatowali, skandowali,
oklaskiwali. Media podtrzymywały ideologiczną fikcję, a informacje,
które demaskowały ideologiczną fasadowość ceremoniału, były przez
cenzurę eliminowane. Fałsz był tak wszechobecny, że przysłaniał rzeczywistość36.

Zaklinanie rzeczywistości, tworzenie jej z fikcji, kłamstwa i myślenia życzeniowego, skorelowanego z interesem władzy, „wbijaniem do głowy, że
tak jak było, tak i będzie, że wolności, demokracji, niefałszowanych wyborów nie doczekają się”37, doprowadziło do utraty zaufania do obrzędowości
państwowej, która okazała się silniejsza niż sam komunizm. System mógł
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M. Wyziębło (J. Lewandowski), Życie rocznicowe PRL, „Kultura”, Paryż 1974, nr 7-8,
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upaść, lecz pięćdziesiąt lat odbierania zaufania w szczerość i wewnętrzny
sens „cywilnych rytuałów” napiętnował pokolenia, które okresu komunizmu nie pamiętają.
V. Rytuał w kontrataku – inicjatywa oddolna
Mimo braku zaufania, spontaniczna, nienarzucana przez nikogo obrzędowość nie zamiera, co więcej, odnieść można wrażenie, że przybiera na
sile. Dobitnym tego przykładem jest ruch pielgrzymkowy o wymiarze ponadregionalnym, w którym spośród 300 milionów pielgrzymów rocznie na
całym świecie, a w tym 200 milionów chrześcijan, 7 milionów to Polacy
(3,5% wszystkich pątników i ok. 15% populacji kraju)38. Co ważniejsze,
w pielgrzymkach pieszych, a więc tych najbardziej według Victora Turnera
naznaczonych autentyczną liminalnością, rocznie udział bierze 200-250 tysięcy osób i ilość ta zwiększa się z każdym upływającym rokiem. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się pielgrzymki „egzotyczne” – do Compostelli lub na Wschód – oraz alternatywne: rowerowe itp. Nawet w czasach
trudnych dla Kościoła katolickiego (skandale obyczajowe, problemy z lustracją), gdy coraz większy odsetek społeczeństwa deklarował utratę zaufania do religii, jej autorytetów i praktyk, ruch pielgrzymkowy stale rósł.
Ciekawym fenomenem są również pielgrzymi „nowej ery”, którzy głównie po lekturze książek fabularnych Paulo Coelho (przede wszystkim Pielgrzyma39) postanowili ruszyć na peregrynacje w poszukiwaniu utraconego
przeżycia duchowego. Także wielkanocne nabożeństwa pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Kalwarii Pacławskiej w ostatnich latach przeżywają
prawdziwy renesans. Możliwe, że wiele jest osób, które idą w pielgrzymce
dla zabawy bądź dla „tanich wakacji”, lecz stanowią one margines wśród
tych, którzy własnym ciałem modlą się w wybranej intencji.
Z drugiej strony mamy działania lokujące się na pograniczu rytuału religijnego, związane z tzw. „nową duchowością”. Wbrew nazwie aktywności te często oprócz wymiaru duchowego posiadają także wyjątkowo rozbudowaną sferę rytualną lub wręcz nadają mu dodatkowe znaczenie, by
ostatecznie dotrzeć do przeżycia duchowego. Mowa tu zwłaszcza o wszelkiego typu systemach filozoficzno-ruchowych wywodzących się z Dalekiego Wschodu, nie tylko sztukach walki, ale również jodze, tai-chi czy
systemach medytacyjnych. Często nie da się w nich oddzielić aspektu rekreacyjno-sportowego od działania znaczącego, z podbudową filozofii religijnych Wschodu. Także polegające mocno na rytuale organizacje, któ-
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Wszystkie dane liczbowe o ruchu pielgrzymkowym pochodzą z prac i wypowiedzi
profesora dr. hab. Antoniego Jackowskiego z Zakład Geografii Religii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Por. polonia.czestochowa.
um.gov.pl/jackowski.html lub diecezja.pl/index.php?page=osr_pielgrz.
> 39 P. Coelho, Pielgrzym, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 2003.

re wydawać by się mogło, odejdą wraz z upadkiem komunizmu (jak na
przykład harcerstwo), mimo chwilowych trudności nie narzekają na brak
członków40.
Doskonale mają się również rytuały rodzinne. Zarówno bożonarodzeniowa Wigilia, jak i Wielkanoc, mimo dobiegającego z ambon pouczenia
o postępującej utracie religijnego charakteru, w dalszym ciągu stanowią
najważniejszy punkt w polskim kalendarzu.
Nie tylko tradycyjne święta cieszą się nieustającym powodzeniem.
Również nowe zwyczaje wytwarzają własne działania rytualne, tak jak ma
to miejsce z „nową świecką tradycją” grillowania. Wpisało się to doskonale
w polską biesiadną obyczajowość. Jak pisze Mirosław Żabczyński w artykule Świeżo upieczona demokracja zamieszczonym w „Polityce”:
Grillowanie to dziś jednak coś więcej niż posiłek. To spotkanie w dobranym gronie, które ma gwarantować niecodzienną atmosferę. Jest
bardzo atrakcyjne przy atomizacji społeczeństwa i dominacji więzi formalnych. [...] Do rytuału należy przecież komentowanie dań: miękkość
karkówki, soczystość steku [...] lub choćby to, że gospodarz tak przyrządził skrzydełka kurczaka, że nie odeszła od nich skórka41.

Lecz poszukiwania rytuału, nawet podświadome, nie muszą przyjąć pozytywnej postaci. Równie dobrze odnaleźć je można w subkulturach i sektach. Przemoc, którą często można odkryć, zwłaszcza w obrzędach przejść,
jest tam zamknięta wewnątrz rytuału przez narzędzia kulturowe. Współczesne wydarzenia, w których samorzutnie lub celowo wzbudzane jest
poczucie liminalności/liminoidalności, czasem nie posiadają domkniętej
struktury (i/lub pozbawione są mechanizmów tłumiących), wskazywanej przez Richarda Schechnera ostatniej fazy „wychładzania” (cool down)42.
Stanisław Wargacki pokazuje niebezpieczeństwa „dzikich rytuałów”:
Wraz z nastaniem nowego milenium można zauważyć niezwykłe ożywienie religijne i duchowe. Wydaje się, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek szukamy sensu oraz nowych form ekspresji i nowych rytuałów.
Niejednokrotnie robimy to w sposób chaotyczny, na zasadzie prób i błędów, złudzeń i upadków. Niemniej jednak jesteśmy przekonani o ko-
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40
Nie ma niestety tutaj miejsca na dokładny opis tego, jakie elementy obrzędowe zostały usunięte z ZHP, oraz czym pod względem rytuału różnią się, a w czym są podobne dwie
organizacje harcerskie: ZHP i ZHR.
> 41 M. Żabczyński, Świeżo upieczona demokracja, „Polityka”, 14.08.08, www.polityka.pl/
swiezo-upieczona-demokracja/Text01,1137,264440,18/.
> 42 By Means of Performance. Intercultural Studies of Theatre and Ritual, red. R. Schechner,
W. Appel, Cambridge University Press 1990, s. 5.
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nieczności takich zachowań. [...] Często, gdy młodzież sama sobie robi
inicjacje, dochodzi do nadużyć i wyjątkowej eksplozji agresji. [...] Tak
zwane „młodzieżowe inicjacje” nie są akceptowane przez ogół społeczeństwa. Spotykają się z dezaprobatą, ponieważ pozbawione są ważnego etapu, który A. van Gennep określił mianem „fazy przyłączenia”
[...]. W wymiarze społecznym powoduje to zakłócenia porządku i brak
więzi, a w wymiarze jednostkowym (po chwilowej euforii) zazwyczaj
rozczarowanie, pustkę i poczucie bezsensu oraz coś, co można nazwać
„smutkiem dorastania”43.

Nie twierdzę i autor raczej też nie stara się przekonać czytelników, że całą
winą za agresję w subkulturach lub tę związaną ze stadionowymi chuliganami należy zrzucić na nieumiejętnie tworzone czy przeprowadzane rytuały. Ten czynnik jednak z pewnością przyczynia się do eskalacji agresji.
VI. Rytuał w kontrataku – inicjatywa odgórna
Nie tylko z własnej inicjatywy poszukujemy rytuałów. Wejście w tzw. epokę ponowoczesną, prąd antypozytywistyczny, globalny triumf mass mediów i kultury popularnej oraz, paradoksalnie, nurty neokonserwatywne
w kulturze przywracają i rewitalizują rytuał. W Kościele katolickim coraz
wyraźniej widać ruch, w którym rytuał oraz związane z nim ciało stają się
ważnym i pełnoprawnym elementem życia religijnego. Wyrazicielem tego
poglądu w Polsce jest przede wszystkim dominikanin i liturgista Tomasz
Kwiecień. W swoich książkach44 oraz licznych artykułach (m.in. w „Tygodniku Powszechnym”) pokazuje, że gest modlitewny jest niezwykle ważny,
a ciało to równie istotny element jak dusza. Mówi, że „ciało to transparent
wydarzeń dziejących się we wnętrzu człowieka. Na modlitwie dusza ma
pobudzać ciało, a ciało duszę. Podczas modlitwy przynosimy Panu Bogu
nasze ciało wraz z jego zmysłowością i emocjonalnością, aby otrzymać
błogosławieństwo”45. Jeszcze bardziej kontrowersyjne poglądy głosi ojciec
Ksawery Knotz ze zgromadzenia ojców kapucynów, który jest autorem projektu nazwanego przez media„katolicką kamasutrą” oraz portalu internetowego „szansaspotkania.net”46 mającego pomagać małżeństwom z problemami natury seksualnej. Nie byłoby to możliwe bez przykładu z góry. Autor
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S.A. Wargacki SVD, Rytuały inicjacyjne na Wyspie Menstruujących Mężczyzn, [w:] Rytuały. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Filipiak, M. Rajewski, Lublin 2006, s. 293.
> 44 M.in. T. Kwiecień, Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo, Kraków 2001, oraz Błogosławione marnowanie. O Mszy Świętej z ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek
Borkowicz i Ireneusz Cieślik, Kraków 2003.
> 45 Doskonalsi od aniołów: O roli ciała podczas modlitwy z ojcem Tomaszem Kwietniem,
dominikaninem i liturgistą, rozmawia Robert Krawiec OFMCap, www.katolik.pl/index1.
php?st=artykuly&id=1419.
> 46 www.szansaspotkania.net/.

książki Duch liturgii, papież Benedykt XVI, jest zdania, że „posoborowa dewastacja liturgii była głównym czynnikiem destabilizacji wiary milionów
zwykłych chrześcijan”47. Kościół wydaje się zmieniać zasadniczo swoje podejście. Oczywiście powrót do „zdrowego rytualizmu” i dowartościowania
ciała w liturgii stanowią jedną z dróg odnowy i walki o wiernych.
Politycy również odrobili lekcję i po około dwudziestu latach od uzyskania
niepodległości zaczęli korzystać ze wzorów ściągniętych z zachodniej Europy,
a przede wszystkim z kolebki obrzędowości politycznej – Stanów Zjednoczonych. Obecnie (koniec sierpnia 2008) dwóch czołowych „spin-doktorów” Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Ameryce, śledząc kończącą się tam kampanię prezydencką i ucząc się nowych technik. Owocem ich pracy mają być
obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak podsumowuje Michał Kamiński z PiS-u: „Ma być feta, jakiej jeszcze w Polsce nie było”48.
Całość uwieńczy bal, na który zaproszeni zostali prezydenci i monarchowie,
a następnie zacznie się prezydenckie tournée po Polsce. Wydarzenie ma być
sukcesem na miarę obchodów rocznicy 60-lecia Powstania Warszawskiego,
które miało miejsce w trakcie prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.
Na tym tle zupełnie inaczej wygląda przepychanka związana z obchodami odzyskania niepodległości 11 listopada w 2007 roku. Był to pojedynek
stylów, rekwizytów i mechanizmów rytualnych. Platforma Obywatelska
stawia na obchody wielkich rocznic w bardziej ludycznym, karnawałoworadosnym stylu, mając nadzieję na częściową chociaż communitas władzy
i obywateli we wspólnej uciesze świętowania. Jest to, nie wiadomo na ile
świadoma, kalka celebracji w stylu amerykańskim. Powaga i majestatyczność Prawa i Sprawiedliwości jest bardziej ryzykownym przedsięwzięciem,
nawiązującym do patriotyzmu ceremonialnego, bardziej w stylu neoimperialnym, i mogącym się kojarzyć z minioną epoką.
Oczywiście specjaliści od wydarzeń popkulturowych przeczytali zdecydowanie wcześniej podręczniki antropologów i socjologów traktujących o roli,
funkcjach i strukturze rytuału niż politycy i duchowni. Naturalne tendencje
i schematy działania podczas wielkich obrzędów kultury masowej wzmagane zostają przez świadomie implementowaną rytualną formę. Mowa tu nie
tylko o koncertach gwiazd muzyki pop, ale również o imprezach sportowych
czy różnego typu festiwalach. Zastanawiające, że cały nurt teatru „rytualnego”, lub „liminalnego”, którego wielkimi twórcami byli Grotowski, Barba albo
Artaud oraz ich następcy i naśladowcy, praktycznie wypalił się na przełomie
XX i XXI wieku. Niewiele osób postuluje dziś przywrócenie teatrowi rytualnej
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P. Mielcarek, Świadectwo Benedykta XVI, info.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1
129118388&dzi=1113237520&katg=.
> 48 www.polskatimes.pl/stronaglowna/39154,lech-kaczynski-zaczyna-kampanieprezydencka,id,t.html#material.
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skuteczności, a jeśli już – są to projekty niszowe i znane głównie ekspertom
oraz pasjonatom. Wydaje się, że pałeczkę w sztafecie „reżyserowania” rytuałów przejęli specjaliści z firm trudniących się wyjazdami integracyjnymi, PRowcy, spin-doktorzy i im podobni. Powoli też dostosowują swoje metody do
specyficznych warunków, jakie panują na naszym rynku.
VII. Rytuał w kontrataku – akademicy
Co prawda młode kierunki Performance Studies i Ritual Studies stanowią na
razie pewne novum, jednak powoli pojawiają się również u nas opracowania mieszczące się w ich zakresie49. Istnieje w miarę powszechny consensus,
który wskazuje, że jeśli chcemy zrozumieć, „o co chodzi” w rytuale, musimy
wyjść poza „symbole”, „znaki”, „dyskurs”, „reprezentacje”, czyli wyjść poza
„tekst” i metafory z nim związane. Wspomniany Kevin Schilbrack w zbiorze
traktującym o filozofii rytuału wskazuje na kierunki we współczesnej filozofii, które są obiecujące pod względem badania rytuału.
Pragmatyzm pozwala na zinterpretowanie rytuału jako formy zapytania
[inquiry] i jest najbardziej obiecującym i niedocenionym podejściem dla
tych, którzy są zainteresowani rytuałem jako praktyką generującą wiedzę. Powittgensteinowska filozofia lingwistyczna pozwala nam interpretować rytualne użycie języka na zasadach „gier językowych” i „aktów
mowy” [...] zaś „illokucyjna moc” ukazana jest jako istotny aspekt rytualnego języka. [...] Egzystencjalizm pozwala interpretować rytuały jako
sposoby „bycia-w-świecie”, co jest syntezą ciała i umysłu. [...] Hermeneutyka pozwala „czytać” rytuały, jak teksty, jako znaczące, komunikujące czynności [...]. Podejście genealogiczne Foucault pozwala zobaczyć
sposoby, w jakie rytuał działa, jako „reżimy dyscyplinujące” i „technologie siebie”, które kreują ludzi na podmioty [...]. Fenomenologia rozwija
egzystencjalistyczną wzmiankę o byciu-w-świecie, do stopnia ucieleśnienia jako podstawy (inter)subiektywności [...]. Filozofia feministyczna dostarcza materiałów dla zrozumienia genderowego podmiotu [...]
podstaw do twierdzenia, że istnieje więcej niż jeden sposób posiadania wiedzy. Niedawne prace nauk kognitywnych nie tylko łączą filozofię
umysłu z naukami empirycznymi, lecz również ponownie biorą razem
mózg, ciało i świat w sposób, który powinien być odpowiedni do studiowania rytuału. W końcu filozofia porównawcza pozwala filozoficznym studiom rytuału stworzyć szkołę i korzysta z wysublimowanych
tradycji zajmujących się refleksją nad naturą i funkcją rytuałów50.
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49
Np. A. Jawłowski, Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Warszawa 2007, lub M. Dembiński, Rytualne oblicze lekcji. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2005.
> 50 K. Schilbrack, op. cit., s. 13-14.

Ronald Grimes, twórca „Ritual Studies”, w podstawowym podręczniku do
nowej dyscypliny Beginning in Ritual Studies wskazuje, że można również
zrobić rozbiór rytuału na podobnych zasadach, na jakich gramatyka pozwala rozłożyć tekst. Gest i postawa (gesture i posture) są najmniejszymi
elementami działania, którym naukowcy przypisują znaczenie. Zwyczajne
ruchy (movements) wydarzają się poniżej progu znaczenia – są niczym litery alfabetu. Wraz z pojawianiem się znaczenia litery składają się w słowa,
a słowa w zdania, podobnie ruchy stają się gestami i postawami. „Ze stylizacji wywodzi się rytualistyczny i dramatyczny proces, a z tych procesów
ryty i systemy rytualne”51.
Skrajności w „rewolucji rytualnej” sięga jednak Colin Turnbull52. Twierdzi
on, że nie da się badać rytuału bez aktywnej partycypacji. Liminalność jest
stanem do odczuwania, a nie do studiowania – więc wymagane jest bezwarunkowe uczestnictwo. Subiektywny tryb poddania się rytuałowi jest
nie tylko efektywniejszy, lecz również pozwala dokonać syntezy subiektywnego i obiektywnego doświadczenia, co jest niezbędne w pełnym zrozumieniu rytuału.
VIII. Potrzeba i wrażliwość
Dla antropologa Roya Rappaporta sacrum nie ogranicza się wyłącznie do
rytuału, choć z niego pochodzi. Stanowi ono: „zakotwiczony w rytuale mechanizm adaptacyjny umożliwiający stałość trwania systemom społeczno-kulturowym mimo ogromu zmienności językowej i środowiskowej [...]
communitas [w rytuale – wtrącenie M.D.] rodzi się w wyniku swoistego
zgrania w jednostce i w społeczności takich stanów, których kognitywnym efektem jest tendencja do unifikacji opozycji, harmonii z kosmosem
oraz poczucia jedności z innymi członkami wspólnoty i boskością”53. Rytuał
jest niezbędnym mechanizmem w kulturze i nawet jeśli ta działa przeciwko niemu, obrzęd w mniej lub bardziej zakamuflowanej formie przetrwa,
opanowując nowe sfery kultury. Również Jean Maisonneuve stoi na stanowisku, że potrzeba rytuału w dalszym ciągu odgrywa znaczącą rolę w rozwiniętych społeczeństwach. Stwierdza on, że:
Żyjemy w czasach, w których wahadło rytualności w społeczeństwach
przemieszcza się niepewnie, nie przyjmując ekstremalnych położeń.
Szukamy nowych rytuałów przez próby, złudzenia i upadki. Liczne obrzędy lokalne utrzymują się na poziomie zgrupowań, stowarzyszeń, na-
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R.L. Grimes, Beginnings in Ritual Studies, University of South Carolina Press 1995, s. 90.
C. Turnbull, Liminality: a synthesis of subjective and objective experience, [w:] By
Means of Performance, op. cit., s. 50-81.
> 53 A. Szyjewski, Roya Rappaporta koncepcja religii jako uprawomocnienia języka, [w:]
Ostatnie przed wielkim milczeniem: język i religia, red. E. Przybył, Kraków 2002, s. 224.
52
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wet spotkań lub jednodniowych sesji i świadczą o nieuchronnym dążeniu grup ludzkich do rytualizowania zachowań54.

Potrzeba istnieje i nie znika, jedynie się kamufluje. Wiele czynników doprowadziło do tego, iż rytuałom nie ufamy i nie czujemy się w nich komfortowo. Dodatkowo na każdym kroku jesteśmy bombardowani formami obrzędowymi. Ich wykorzystanie przez kulturę masową oraz rozkwit w życiu
biurokratyczno-profesjonalnym doprowadziły do tego, że wzrosło nasze
wyczulenie na sztuczność i interesowność, a w związku z tym brak zaufania. Z jednej strony, możemy potrzebować silniejszych bodźców, wielkich
imprez, masowych spędów, gdzie możemy zniknąć w anonimowym tłumie. Z drugiej strony, w świecie symulakrów oraz „kopii kopii” musimy
mieć, choćby nawet odpowiednio wyreżyserowane, poczucie spontaniczności i grono osób zaufanych, pośród których możemy sobie pozwolić na
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J. Maissoneuve, op. cit., s. 94.

przynajmniej częściową utratę kontroli, zapomnienie i pewność, że w tym,
w co się angażujemy, nie ma fałszu i jedynie pustej formy.
Nasz naukowy czy środkowo-wschodni europejski brak zaufania do rytuału jest czymś wyjątkowym i można powiedzieć, że eksperymentalnym,
choć, jak starałem się pokazać, nieuzasadnionym. Wiele czynników kulturowo-historycznych złożyło się na tę nieufność. Równie wiele czynników
wskazuje, że jednak potrzeba rytuału tak czy inaczej utoruje sobie drogę
do naszych działań. Groźba czai się nie tylko w zepchnięciu sfery rytualnej do niebezpiecznych subkultur czy sekt, gdzie przemoc i agresja może
wymknąć się spod kontroli. Również bezrefleksyjne kopiowanie wzorców
sprawdzonych w innych kulturach, oprócz braku skuteczności, może tytułową nieufność umacniać. Jeśli faktycznie tkwi w nas potrzeba rytuału,
a on sam jest niezbędnym regulatorem kultury, nie mamy innego wyjścia
i powinniśmy w miarę możliwości zawiesić niewiarę i okazać mu odrobinę zaufania. Zarówno jako środkowo-wschodni Europejczycy, jak i ludzie
nauki.
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CZY KINU MOŻNA UFAĆ? – KOGNITYWNA TEORIA FILMU
I Karina Cicha, Uniwersytet Wrocławski I

Siadając przed telewizorem, komputerem czy srebrnym ekranem, my, widzowie, musimy być przygotowani na jedno, a mianowicie na to, że zaraz
doświadczymy iluzji. Nie mam przy tym na myśli tricków ze znikającą Statuą Wolności, lecz – choć może wydać się to paradoksalne – prawdziwą
iluzję. Co więcej, jesteśmy na tę iluzję przygotowani i nawet domagamy
się jej. Nie bez powodu bowiem karierę zrobiło hasło: „telewizja kłamie”.
Oczywiście, że kłamie. Zresztą jak tu nie kłamać w sytuacji, kiedy odbiorcy
sami kłamstw się domagają? Każda projekcja kinowa czy telewizyjna jest
iluzją. Swoją drogą zabawne, jak w kontekście tego, co zostało właśnie powiedziane, lokować całą historię kina dokumentalnego. Polubownie można stwierdzić, że cierpliwy z jednej, a żądny wrażeń z drugiej strony widz
z uporem maniaka brnął przez dokonania Griersona, Flaherty’ego, Richardsona, Łozińskiego czy Moore’a tylko po to, aby przy końcu tej drogi okazało się, że tak naprawdę łyżka nie istnieje. Nie jest to pierwsze i ostatnie
odbiorcze rozczarowanie. Z jednej bowiem strony dokumentalizm ma zaproponować widzowi wycinek prawdziwego świata, z drugiej zaś okazuje się, że jest to już tylko jakiś wycinek. Film fabularny kreuje natomiast
świat przedstawiony – w mniejszym lub większym stopniu. Jak ogarnąć
zatem ów potok iluzji kinowej? Odpowiedź, choć ryzykowna, nasuwa się
niejako sama. Należy spojrzeć na kinową iluzję z perspektywy – mało na
polskim gruncie filmoznawczym popularnej, lecz jednak obecnej – kognitywnej teorii filmu.
Mówiąc o dziedzinie takiej jak kognitywna teoria filmu, należy zacząć
od definicji, a to tylko po to, aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania. Parafrazując amerykański slogan marketingowy „what you see is what you
get”, można by powiedzieć, że w kognitywizmie chodzi o to, że to, co widzimy, jest dopiero początkiem tego, co dostaniemy. Wracając jednak do definicji, najprościej rzecz ujmując, można więc stwierdzić, że kognitywizm to
dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem procesów poznawczych. Można,
jednakże takie wyjaśnienie jest niepełne, a uzyskana w ten sposób wiedza jest wiedzą potoczną. Opisanie kognitywizmu jako metody badawczej
jest bardziej złożone i wymaga kilku uwag wstępnych. Po pierwsze – jak
pisze Jacek Ostaszewski we wstępie do Kognitywnej teorii filmu – „nauka

o procesach poznawczych wprowadza własny poziom analizy, na którym
aktywność poznawczą ujmuje się w kategoriach reprezentacji”1. Badacz,
który zajmuje się poziomem reprezentacji, zajmuje się zatem w istocie sferą reguł, symboli, schematów i wyobrażeń. Po drugie, na pierwszym planie kognitywizm stawia świadome i racjonalne procesy, które następnie
są przezeń opisywane w kategoriach przetwarzania informacji. Po trzecie,
kognitywizm ma charakter interdyscyplinarny, a w swych badaniach posługuje się narzędziami takich dziedzin jak psychologia, socjologia, filozofia, informatyka, neurobiologia. Po czwarte wreszcie, nauka o procesach
poznawczych korzysta z repertuaru i zainteresowań epistemologii zachodnioeuropejskiej. Będzie więc kognitywizm próbą wypracowania metodologii badań, która – korzystając z osiągnięć innych dziedzin wiedzy – uspójniałaby pewne założenia i wysnuwała własne wnioski.
Głównym przedmiotem badań kognitywistów zajmujących się obrazami filmowymi jest funkcjonowanie, znaczenie i wykorzystywanie na
płaszczyźnie dzieła różnych konwencji. David Bordwell zauważa:„[...] kino
w znacznym stopniu opiera się na przedstawieniu obrazowym, a strukturalizm i poststrukturalizm uświadomiły nam, iż nawet najbardziej wnikliwe podejście do przedstawienia obrazowego wymaga odniesienia do
określonych konwencji teoretycznych”2. Teorię Bordwella można zilustrować konkretnym pytaniem-przykładem. Otóż, co decyduje o tym, że dany
film określamy mianem tarantinowskiego? Większość widzów rozpoznaje
Pulp Fiction, Kill Bill czy Grindhouse. Death Proof – filmy ociekające krwią,
ale z dobrą obsadą i błyskotliwymi dialogami – za sprawą owych litrów
rozlanej krwi i skrajnego epatowania przemocą. Część tych świadomych
widzów wie również, że Tarantino wykorzystuje przemoc i brutalność, aby
przybliżyć swoje filmy estetyce kina gore, wzbogacając je jednak o pewne
elementy, np. komizm słowny bądź sytuacyjny. Tak więc, aby na twarzach
widzów pojawił się uśmiech miast obrzydzenia czy niechęci, koniecz-
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1
Jacek Ostaszewski, Wprowadzenie, [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, pod red. Jacka Ostaszewskiego, Wydawnictwo Baran i Suszczyńśki, Kraków 1999, s. 8.
> 2 David Bordwell, Konwencja i konstrukcja a obraz filmowy, przeł. Jolanta Mach, [w:]
ibidem, s. 65.
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na jest znajomość konwencji, o której pisał David Bordwell, wychodząc
od pojęcia uwarunkowanych uniwersaliów egzystencji ludzkiej, na które składają się rozmaite praktyki i predyspozycje, objawiające się poprzez
aktywność jednostki. „Są one uwarunkowane, ponieważ z nieznanych
przyczyn metafizycznych ich forma nie została ściśle określona, zaś dowodem na ich uniwersalność jest fakt, że powszechnie występują w społecznościach ludzkich”3. Na tej podstawie mianem konwencji (w każdej
dziedzinie sztuki) można więc określić takie przeobrażenia funkcjonalne
innych praktyk lub przedstawień, które obejmowałyby zarówno predyspozycje biologiczne, jak i uniwersalia uwarunkowane. Zatem znajomość
praktyk stosowanych przez Tarantino, a także konwencji, do których reżyser w swoich filmach bezpośrednio się odnosi, pozwala dociekliwemu widzowi, przy kontakcie z innym dziełem, wyśledzić ich wspólne elementy,
nałożyć siatkę konwencji i stwierdzić, czy jest to już „film tarantinowski”,
czy też jeszcze nie.
Wspomniany kognitywista omawia również różnorakie sposoby wykorzystywania konwencji w kinie poprzez konkretne zabiegi techniczne. Co jednak szczególnie istotne, w jego pracy wprowadzone zostaje
rozróżnienie konwencji i tego, co „naturalne”. Jak autor słusznie zauważa, termin „naturalne” niesie różne skojarzenia – od wrodzonych, biologicznych możliwości, po prawa powszechne obowiązujące w świecie
fizycznym. Oczywiste jest także przeciwstawienie terminu „naturalne”
terminowi „kulturowe”. Przy czym „naturalne” bywa często synonimiczne
z „należące do sfery konieczności”, „niezmienialne, mimo ludzkich chęci”. Dopiero zwrot lingwistyczny w badaniach odrzucił – za strukturalizmem i poststrukturalizmem – taką koncepcję „naturalnego”, głosząc,
że „wszelka sygnifikacja jest konstruowana, należy do sfery konwencji
i wiąże się ściśle z kulturą”4. Filmowe przedstawienie obrazowe może
mieć zatem związek z psychologicznymi możliwościami percepcyjnymi
odbiorcy, a więc z „naturalnym”, ale bez wątpienia w momencie mówienia o jego znaczeniu uruchomiony zostaje cały towarzyszący mu kontekst kulturowy.
Jak zatem odnieść zarówno konwencje, jak i kontekst kulturowy do odbioru dzieła filmowego? Bazując na modelu procesu przetwarzania informacji filmowej, można to, jak oglądamy filmy, przedstawić następująco:
w ramach dekodowania informacja filmowa dociera najpierw, w nieprzetworzonej pojęciowo sensorycznej formie, do specyficznej pod względem
modalności sensorycznej pamięci krótkotrwałej i tam jest reprezentowana.
Następnie informacja może zostać przejęta przez centralną instancję prze-
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Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 69.

twarzania. Jednakże procesor centralny posiada ograniczoną pojemność
przetwarzania. Znaczy to tyle, że w danym momencie może on przetworzyć określoną ilość informacji (dlatego na przykład zapominamy częściowo numer telefonu po jego usłyszeniu, a przed zanotowaniem). Następny
etap przetwarzania informacji filmowej związany jest z instancją poznawczą, w której zachodzi na bieżąco reprezentacja umysłowa tejże informacji.
To jest właśnie model sytuacyjny. Jeżeli zatem informację bodźcową stanowi konwencjonalny film fabularny, to jest on reprezentowany umysłowo
jako model sytuacyjny właśnie.

Sedno organizacji modelu sytuacyjnego tkwi w powiązaniach między
znajdującymi się na pierwszym planie w tekście audiowizualnym postaciami, miejscami akcji a zdarzeniami. Następnymi instancjami poznawczymi są w tym modelu trwale zgromadzone w pamięci zasoby wiedzy, które
w trakcie przetwarzania informacji wspierają budowę modelu sytuacyjnego filmowej opowieści i które same mogą być poszerzane i modyfikowane
zarówno dzięki odbiorowi filmów, jak i dzięki innym doświadczeniom. Zasoby wiedzy wykorzystywane przez widza podczas oglądania filmu można
sklasyfikować następująco:
• wiedza fabularna – odgrywa główną rolę w przetwarzaniu opowiadania filmowego; chodzi tutaj o ogólną strukturę wiedzy o typowych fabułach, rolach bohaterów, scenerii akcji i sekwencjach działań w obrębie typowych gatunków,
• ogólna wiedza o świecie – widz na podstawie przedstawionych
scen musi wyciągnąć wnioski odnośnie do zdarzeń nieprzedstawionych (w filmie dzięki temu zasobowi wiedzy uzupełniane są przeważnie elipsy czasowe),
• zasób wiedzy o filmowych formach przedstawiania – obejmuje
on wiedzę o wielkościach planów, cięciach, punktach widzenia ka-
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mery, muzyce, efektach kolorystycznych czy dźwiękowych, ogólną
wiedzę o montażu i sposobach narracji5.
Należy jednak pamiętać, że przeciętny widz oglądający film w kinie
lub telewizji nie jest świadomy tego podziału. Rozumienie tego, co zostaje przedstawione na ekranie, zachodzi nieomalże automatycznie, np. jeżeli w jednej scenie widz ogląda mężczyznę wchodzącego do kuchni, a w
drugiej tego samego mężczyznę wychodzącego z kuchni z kubkiem kawy,
wie doskonale, że bohater udał się tam właśnie w celu przygotowania sobie napoju. W tym momencie uruchamiany zostaje zasób ogólnej wiedzy
o świecie, a elipsa czasowa (nie pokazuje się bowiem, jak bohater kawę
przygotowuje) zostaje uzupełniona. Podobnie z postrzeganiem pewnych
dzieł filmowych jako „przedstawicieli” konkretnej konwencji. Widz, wiedząc, że Tarantino obraca się w kręgu filmów gore, nie będzie miał problemu z przewidzeniem, że jeżeli w pierwszej scenie pojawia się katana, to
na pewno w którejś z kolei poleje się krew (lub jak tutaj: poleją się litry
krwi). Przetworzenie takiej informacji następuje z wykorzystaniem wiedzy
fabularnej. Jeżeli natomiast widz odczuwa większe napięcie w chwili, gdy
w filmie Hitchcocka pojawia się na ekranie zbliżenie ręki trzymającej nóż
lub twarzy przyglądającej się czemuś bardzo uważnie, i jednocześnie zdaje
sobie sprawę, że za moment stanie się coś strasznego, wykorzystuje zasób
wiedzy o filmowych formach przedstawiania.
Istotne wydaje się nie tylko to, jak widz patrzy, ale przede wszystkim,
co zostaje mu pokazane. Kwestia przedstawienia jest niezwykle ważna
dla postmodernistycznej orientacji badawczej. W ujęciu kognitywistycznym nie jest natomiast najważniejsza Baudrillardowska koncepcja simulacrum, lecz założenie, że „przeciętny widz filmowy ulega złudzeniu, że
to, co ogląda, jest realne”6. Allen w swoim badaniu procesu odbioru dzieła filmowego odwraca przytoczoną tezę, twierdząc, że nadrzędne jest nie
złudzenie realności, lecz doznanie iluzji. Czy zatem kinu można ufać, skoro
proponuje nam, widzom, dezorientującą iluzję? Można, pod warunkiem,
że my, widzowie, będziemy świadomi zarówno iluzji filmowej, jak i strategicznej dezorientacji7, jaka wielokrotnie zachodzi w filmach postmodernistycznych, a która została już precyzyjnie sklasyfikowana i opisana.
Czym zatem w ujęciu kognitywistycznym będzie iluzja filmowa? Najprościej można odpowiedzieć, że będzie to albo podobieństwo do rzeczywistości pozafilmowej, wynikające z fotograficznych właściwości obrazu filmo-
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W oparciu o tekst Petera Ohlera, Kognitywna teoria percepcji filmu, przeł. Jacek Ostaszewski, [w:] Kognitywna teoria filmu, op. cit., s. 330-343.
> 6 Richard C. Allen, Przedstawienie, iluzja, kino, [w:] ibidem, s. 277.
> 7 Pojęcie zaczerpnięte z tytułu rozprawy Andrzeja Zalewskiego, Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym, Instytut Kultury, Warszawa 1998.

wego (według Allena8 jest to iluzja reprodukcyjna), albo też transformacje, jakim wyświetlany ruchomy obraz poddaje właściwości obrazu fotograficznego (iluzja projekcyjna, leżąca u podstaw mylnych twierdzeń o złudzeniu rzeczywistości przedstawianej w filmie). Obraz filmowy jest oparty
na fotograficznej rejestracji wybranych przedmiotów w kolejnych odcinkach czasu. W projekcji te kolejne odcinki zostają przetworzone w continuum czasoprzestrzenne. O ile więc fotografia pozwala zobaczyć przedmiot
uchwycony w danym momencie, o tyle w filmie widz ogląda wydarzenia
rozwijające się w czasie. Mimo większej złożoności filmu względem fotografii dopuszczalna jest oczywiście całkowita świadomość tego medium.
Film może nas jednak oszukiwać w taki sposób, jak robi to fotografia, kiedy bierzemy przedstawione inscenizowane wydarzenia za prawdziwe. Iluzja reprodukcyjna występuje w filmie często w kontekście gatunków niefabularnych. Inscenizacje w filmach dokumentalnych są bowiem praktyką
tak starą, jak sam dokument. W kontekście filmu fabularnego iluzja reprodukcyjna występuje rzadziej. Większość filmów fabularnych nie ukrywa
bowiem swego fikcyjnego charakteru. Natomiast bez wątpienia kino dostarcza w sferze tworzenia iluzji pewnych możliwości, których nie ma fotografia. Mowa tu o iluzji projekcyjnej. Widząc np. zjawę w filmie Noc żywych
trupów, możemy odebrać ją realistycznie, czyli jako zapis fikcyjnego portretu zjawy. Choć jest to wielce nieprawdopodobne, możemy tę samą zjawę odebrać jako iluzję reprodukcyjną, zakładając, że takie zjawy plątają się
gdzieś po świecie – gdyby ktoś wziął przypadkiem w wyniku roztargnienia film Romero za dokument. Jest jeszcze trzecia możliwość – możemy
postrzegać świat zamieszkiwany przez zjawy. Kiedy bowiem postrzegamy
świat zamieszkiwany przez zjawy, nie mylimy inscenizacji z rzeczywistością, po prostu zapominamy, że oglądamy film. To właśnie dzięki iluzji projekcyjnej kino ma możliwość tworzenia przedstawień fikcjonalnych, której
brakuje fotografii, aczkolwiek ta możliwość opiera się na iluzjonizmie. Rzeczywistość iluzji projekcyjnej jest rzeczywistością wirtualną. Doznania iluzji
projekcyjnej dostarcza nam zatem medium.
W obrębie samego obrazu filmowego mogą pojawiać się i często pojawiają elementy, które wybiegają daleko bardziej poza iluzję, zmuszając
niejednokrotnie widza do zmiany stylu odbioru danego dzieła, a konsekwentne ich stosowanie i uzasadnienie pozwala mówić o strategii. Ujmując rzecz ściślej – o strategii dezorientacyjnej. Pojęcie to może funkcjonować w obrębie filmu na wielu płaszczyznach. Techniki dezorientacji Andrzej
Zalewski dzieli na przedmiotowe i nieprzedmiotowe, które z kolei można
podzielić na demonstracyjne i narracyjne9. O technikach przedmiotowych
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Richard C. Allen, op. cit.
Andrzej Zalewski, op. cit., s. 17.
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mówi się w sytuacji kolażu, kiedy to w obrębie filmowego świata przedstawionego pojawiają się elementy wyrwane ze swojego macierzystego kontekstu, np. akcesoria z dalekiej przeszłości lub przyszłości. Przez elementy te
rozumieć należy nie tylko przedmioty, ale także poszczególne wydarzenia
czy zachowania postaci. Na przykład w Kontrakcie rysownika Petera Greenawaya w ogrodzie arystokratycznych bohaterów widzimy zainstalowanego tam fauna, człowieka-rzeźbę. O demonstracyjnych technikach dezorientacji można natomiast mówić wówczas, kiedy nie mają one swojego
konkretnego, fizycznego przedmiotu, a dotyczą na przykład specyficznego
sposobu widzenia przedstawianych obiektów (posługiwanie się wielkim
zbliżeniem). Techniki narracyjne dotyczą tymczasem stylu prowadzonego
opowiadania, a objawiają się poprzez zwolnienie lub znaczne przyspieszenie tempa narracji. Oczywiście zaburzenia narracyjne czy pojawianie się
w filmach przedmiotów, „które nie powinny się w nich pojawiać”, nie są
praktykami wymyślonymi przez reżyserów postmodernistycznych – przywołać tu można chociażby operowanie zbliżeniami przez Hitchcocka lub
też celowo spowalniane tempo narracji będące cechą organizującą fabułę w dziełach Antonioniego. Jednakże „dopiero postmodernizm fabularny
w swym innowacyjnym nurcie przesunął dezorientację z poziomu techniki na poziom strategii i doprowadził tą drogą znaczenie tekstu filmowego
do stanu destrukcji”10. Przesunięcie owego środka ciężkości powoduje powstanie nieciągłości na poziomie świata reprezentowanego, który zostaje
podporządkowany nadrzędnej dominancie, a więc strategii dezorientacyjnej. Idealnym przykładem takiej działalności jest Mulholland Drive Davida
Lyncha. Z dezorientującymi zaburzeniami widz ma do czynienia nie tylko na płaszczyźnie narracyjnej – z chwilą otwarcia przez Ritę niebieskiego pudełka zmienia się perspektywa narracyjna – lecz także na poziomie
świata przedstawionego (fluktuacja tożsamości bohaterek). Na to wszystko
nakładają się jeszcze zaburzenia czasowości, bowiem historia zostaje opowiedziana od końca, a jej początek poznajemy dopiero po otwarciu niebieskiego pudełka. Samo pudełko jest również elementem dezorientacji
przedmiotowej, gdyż pochodzi ono z innej, magicznej nieomal, rzeczywistości, różnej od świata przedstawionego zamkniętego w schemacie sensacyjnej opowieści.
O ile techniki dezorientacji funkcjonowały w kinie dużo wcześniej niż
postmodernizm – choć może nie na taką skalę, o jakiej można mówić
w związku z dziełem Lyncha – to swoistym novum dla filmów z tego
nurtu jest zastosowanie ujemnej motywacji11. Regułom motywacji podlegają składniki znaczące, które w konkretnej diegezie filmu oznaczają

zmianę na tyle poważną, że wymaga to umotywowania, przy czym zaistnienie ich nie jest oczywiste samo przez się. Można mówić o różnych
typach motywacji. Jeżeli różne składniki diegezy (takie jak stany rzeczy
bądź też ludzkie zachowania) odnosić do pewnego schematu wyjaśniającego, będzie to motywacja przyczynowa, w świecie zachowań ludzkich przybierająca postać motywów „żeby” lub „ponieważ” (uciekłem
z domu, żeby zakosztować wolności, ponieważ czułem się więziony).
Mówiąc z kolei o motywacji sekwencyjnej, będziemy mieć na myśli sytuację, kiedy wystąpienie składnika znaczącego, oprócz posiadania źródła
swej obecności na ekranie, pociągnie za sobą szereg następstw, na przykład w horrorach, kiedy to ktoś rozlewa do rzeki radioaktywną substancję, po kontakcie z którą żyjące w rzece zwierzęta zmieniają się w krwiożercze bestie, siejące spustoszenie w małym miasteczku. Nieco inaczej
sprawa ma się z motywacją estetyczną. Wcześniej omawiane motywacje mają za zadanie naturalizację diegezy, czyli dostosowanie jej do znanego widzowi świata, aby pokazać mu, że w świecie filmowym rządzą
takie same prawa (przyczyn i skutków) jak w rzeczywistości. Tymczasem
nadrzędnym celem motywacji estetycznej jest udziwnienie filmowego
świata przedstawionego, podkreślenie jego fikcjonalności, tak jak w scenie z Casanovy Federica Felliniego, w której główny bohater przedziera
się przez fale, co do których widz nie ma wątpliwości, że są elementem
scenografii wykonanym z ciemnej folii. Niekiedy posługiwanie się motywacją estetyczną implikuje pojęcie kampu dla opisu przedstawionego
świata, choć należy oczywiście pamiętać, że kamp jest w oku patrzącego12, przez co nie jest kategorią ostateczną, raz nałożoną i niepodważalną. Ostatni rodzaj motywacji nosi nazwę gatunkowej lub transtekstualnej. Odnosi się ona do swoistości świata przedstawionego w filmie,
opartego na zestawie norm i konwencji, które widz musi znać i zrozumieć. Tak jest w wypadku dzieła Olivera Stone’a Urodzeni mordercy, kiedy cały obraz filmowy staje się niejako połączeniem różnych gatunków
– od romansu, przez dramat, reportaż, aż po sitcom. Zastosowanie poszczególnych konwencji wiąże się ściśle z treścią danej sceny – w momencie relacji przechodniów o zbrodniczych dokonaniach Micky’ego
i Mallory zastosowane zdjęcia przypominają reportaż telewizyjny, natomiast w przedstawionej w czerni i bieli scenie w domu rodzinnym
Mallory widz znajdzie odniesienie do sitcomów amerykańskich z lat 50.
w stylu I love Lucy. Film będzie jednak niezrozumiałą mozaiką splotu wydarzeń i różnorodnych jakościowo obrazów, jeśli wymienione konwencje
nie będą przez widza rozpoznane i zaklasyfikowane gatunkowo.
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Ibidem, s. 40.
Ibidem, s. 58.
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Susan Sontag, Notatki o kampie, przeł. Wanda Wartenstein, „Literatura na Świecie”,
1979, nr 9, s. 308-309.
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Od omówionych motywacji bywają jednak odstępstwa. Chodzi tu
o sytuacje – jak pisze Zalewski – kiedy „destrukcja tradycyjnej motywacji
[...] wpisana jest w nowy kontekst, który uniemożliwia restytucję utraconej motywacji. Brak motywacji jest więc nieusuwalny”13. Sytuacje, o których mowa, autor określa mianem praktyk dewiacyjnych, gdzie chodziłoby o traktowanie składników znaczących jak konkretyzacji, którym nie są
potrzebne motywacje, a konkretyzacji jak składników znaczących, wymagających umotywowania. Niezwykle istotny jest tu fakt, iż tak pojmowane dewiacje dotyczą niefortunnego umieszczenia motywacji w związku
wydarzeń fabularnych. Można im przez to nadać nazwę syntaktycznych.
„W kinie postmodernistycznym istnieją jednak zakłócenia innego rodzaju, gdy motywacja pozostaje na ‘swoim miejscu’, a główna jej osobliwość
jest natury semantycznej, polega na różnorakim niedopasowaniu treści
czynnika motywującego do tego, co ma on motywować”14. W takiej sytuacji mamy już do czynienia nie z praktykami dewiacyjnymi, lecz z dysfunkcjami, odnoszącymi się ściśle do konkretnych motywacji. Dysfunkcję
przyczynową widać bardzo wyraźnie w filmach Greenawaya. W The Pillow
Book antagonista głównej bohaterki Nagiko, wydawca, umiera, kiedy przychodzi do niego Księga Trzynasta – Księga Śmierci. Umiera nie tylko dlatego, że Nagiko dokonała swej zemsty, lecz również dlatego, że trzynastka to liczba pechowa. Podobnych liczbowych zestawień jest u Greenawaya
mnóstwo. Dzieląca się na osiem części konstrukcja filmu Zet i dwa zera odpowiada ośmiu stadiom ewolucji według Darwina. Najbardziej jednak intrygującą liczbą jest 92, będąca liczbą ofiar z The Falls: Kroniki wypadków,
liczbą gier z Wyliczanki, liczbą walizek Tulse’a Lupera, liczbą atomową uranu i, podobno, liczbą Armagedonu. Oczywiście dotyczące The Pillow Book
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14

Andrzej Zalewski, op. cit., s. 107.
Ibidem, s. 124.

uzasadnienie śmierci wydawcy to dysfunkcja przyczynowa, natomiast
reszta przykładów dotyczy specyficznej żonglerki Greenawaya-ironisty.
Jednakże podane przez reżysera wyjaśnienie dotyczące śmierci rysownika Neville’a z Kontraktu rysownika, który podjął się wykonania trzynastego, pechowego, szkicu, musi budzić w widzu pewien opór – niby sytuacja
zostaje wyjaśniona, lecz nie do końca. Taka ambiwalencja właśnie uprawnia do mówienia o dysfunkcji przyczynowej. Dysfunkcja estetyczna daje się
natomiast wyróżnić na dwóch poziomach: hipertrofii – realizowanej nadmierną obfitością środków wyrazowych lub ich nadmierną intensywnością, i deregulacji – kiedy motywacja estetyczna została nałożona na kontekst inny niż ten, z którego pochodzi.
Rozważania kognitywistów, choć czysto teoretyczne, mogą przynieść
pewne praktyczne rezultaty. Z jednej strony bowiem kognitywizm jako
dziedzina wiedzy nie wprowadza nowych pojęć, gdyż czerpie z repertuaru
pojęciowego innych nauk, np. psychologii, ułatwiając niejako badaczowi
zadanie. Z drugiej strony kognitywizm zwraca uwagę na procesy zachodzące przy odbiorze dzieła filmowego, nie zaś tylko na ich efekt, co pozwala na nową perspektywę badawczą, na zwrócenie się ku obszarom wcześniej marginalizowanym. Czy zatem w dobie post-simulacrum zasadne jest
mówienie o iluzji, jakiej widz poddawany jest podczas seansów filmowych? Czy można bez obaw dyskutować nad kwestią filmowych strategii
dezorientacyjnych? Ryzyko jest nieodłączną częścią badań kognitywistycznych. Każda klasyfikacja niesie ze sobą ryzyko pomyłki lub, co gorsza, ryzyko przypięcia przedmiotowi klasyfikacji niewłaściwej etykiety. Może zatem
najbezpieczniejsze będzie traktowanie metody kognitywistycznej jako alternatywy dla innych metod badawczych. Jako jednego, bądź co bądź dość
precyzyjnego i spójnego, spośród wielu dostępnych sposobów patrzenia
na film. Kognitywna teoria filmu to narzędzie i tylko od widza zależy, jaki
zrobi z niego użytek.
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CODZIENNOŚĆ REPORTERA W KONCERNIE MIĘDZYNARODOWYM
O sytuacji konferencji prasowej
I Jędrzej Morawiecki, Uniwersytet Wrocławski I

1. Profil reportera
Reporter Agencji Reuters zaczyna przynosić zysk po dwóch latach od momentu zatrudnienia1. Ten niezbyt precyzyjny i zapewne subiektywny osąd
jednego z szefów warszawskiej redakcji nie opiera się jednak na analizie
skomplikowanej procedury szkolenia. Przyuczenie do pracy dziennikarskiej
w dużej agencji ekonomicznej nie wydaje się bowiem szczególnie kosztochłonne. Sam obszar działalności takiego reportera jest mniej kompleksowy niż choćby w przypadku dziennikarza lokalnego. Jego działania są wysoce zestandaryzowane, czynności w wielu przypadkach rutynowe. Owa
standaryzacja – będąca wyznacznikiem dominującego nurtu współczesnego dziennikarstwa dyktowanego między innymi przez Wielką Czwórkę2
– wydaje się jednak kluczowa dla czasu amortyzacji zasobów ludzkich.
Reporter reuterowski, wdrażany w procedury pracy, musi się stać „małym
trybikiem o dużym znaczeniu”, czy też – pozwólmy sobie na mniej kolokwialny, acz bardziej rozwlekły opis – uprzedmiotowioną i skoordynowaną
z całą polityką komunikacyjną koncernu jednostką pierwszego kontaktu.
Reporter bowiem podczas pracy dla dużej agencji ekonomicznej powinien z jednej strony zamrozić osobiste poglądy, ewentualne poczucie misji
dziennikarskiej, pasję poznawania rzeczywistości, z drugiej zaś – negocjować warunki przepływu informacji pomiędzy firmami w imieniu potężnego koncernu, który reprezentuje. O ile jednak przedstawiciel drugiej strony
– a więc zwykle spółki giełdowej bądź korporacji – posiada, oprócz funkcji reprezentacyjnych i prerogatyw umożliwiających zawieranie nieformalnych układów z organizmami zewnętrznymi, kompetencje do rzeczywistego zarządzania swoją firmą (wywiady prowadzone są zwykle z prezesami,
rzadziej dyrektorami, jeszcze rzadziej – z rzecznikami prasowymi), o tyle
reporter takich kompetencji nie posiada. Dziennikarz jest w tym przypadku
jedynie pracownikiem technicznym otwierającym kanały komunikacyjne

>
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1

Rozmowa prywatna w Agencji Reuters, 2002 rok.
Mowa o agencjach prasowych UPI, Reuters, AFP, AP, które uznawane są za graczy
monopolizujących rynek informacyjny, narzucających hierarchię ważności przygotowywaną
dla krajów rozwiniętego Zachodu, Północy, przede wszystkim zaś Stanów Zjednoczonych (A.
Komorowski, Media za granicą, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E.
Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 103-120).
2

i konserwującym je podczas kolejnych spotkań. Jego wiedza na temat rzeczywistej kondycji i powiązań reprezentowanej przez siebie firmy jest zwykle zawężona do listy kilkunastu priorytetów i określenia docelowej grupy
klientów.
Zauważmy jednak, że wiedza owa jest i tak zwykle bardziej konkretna
niż w przypadku reporterów mniejszych, krajowych redakcji. Tym ostatnim
rzeczywiste interesy ich pracodawcy prezentowane są najczęściej w bardzo zawężonej formie podczas przeformatowań i przejęć redakcji3, w innych zaś sytuacjach blokowane czy co najmniej upośledzane. Wiąże się to
z jednej strony z dużą fluktuacją pracowników, cięciem kosztów, przyjmowaniem stażystów, poprzez których mogłyby w niekontrolowany sposób
płynąć na zewnątrz informacje dotyczące strategii wydawcy, z drugiej zaś
– z ciągle jeszcze uświadamianym konfliktem pomiędzy newsroomem
a pionem marketingu. Przenikanie czy dominacja marketingu nad pionem dziennikarskim uznawana była w latach 90. przez część środowiska
reporterów za patologię4 i do tej pory budzi wątpliwości etyczne. Z drugiej
strony granica pomiędzy tymi sektorami ulega pewnemu zatarciu, co uwidaczniają coraz częściej „romanse” dziennikarskich gwiazd głównego nurtu z reklamą5. Artykulacja interesów wydawców w skali mezo- (krajowej),
czy makro- (na poziomie międzynarodowych koncernów) nie jest jednak
ciągle normą konwersacyjną. Interesy owe nie mogą być jedynym uzasadnieniem poleceń wydawanych reporterom, nie mogą – w każdym razie
w warstwie formalnej – determinować pryzmatu, jaki dziennikarz zobowiązany jest przyjąć, opisując rzeczywistość (nie byłoby więc uznane za
obyczajne zbyt manifestacyjne „sterowanie ręczne” i nakazanie, by dzien-
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3

Por. np.: Badania marketingowe czytelników dziennika „Super Express”. Badania psychograficzne czytelników, 1998 (opracowanie rozdawane reporterom dziennika).
> 4 Przeciw takiemu przenikaniu protestowali na przykład reporterzy Radia Kolor Wrocław w 1994 roku. Z kolei Piotr Sużyn, wynajęty do poprawienia pozycji rynkowej „Życia Warszawy” w drugiej połowie lat 90., opowiadał o niechęci dziennikarzy, z którymi próbował
współpracować, wchodząc do newsroomu i starając się wpłynąć na tytuły artykułów.
> 5 Zauważmy, że o ile casus Krystyny Czubówny podpisującej kontrakt z Telekomunikacją Polską odbił się w środowisku szerokim echem, o tyle Marcin Kydryński reklamujący we
własnej audycji piwo Pilsner Urquell czy Piotr Najsztub rozprawiający o twórczej inspiracji
herbatą Lipton z podobnymi sankcjami negatywnymi nie spotkali się.
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nikarz pisał tylko o tym, co się wydawcy opłaca; gdyby zaś takie żądanie
miało miejsce – dziennikarz mógłby zawsze zaprotestować i odwołać się
do dobra wspólnego, misji zawodowej – nawet jeśli takie działanie wydałoby się naiwne czy romantyczne). Z drugiej jednak strony homogenizacja opisu rzeczywistości, ujednolicanie priorytetów i hierarchii wartości
w ramach jednej redakcji, bądź redakcji połączonych sojuszem symbolicznym czy powiązanych kapitałowo, są zjawiskiem powszechnym i oczywistym. Pozwalam sobie postawić tu jednak hipotezę, że konieczność podporządkowania się priorytetom i polityce homogenizacji6 dotyczy w znacznie
większym stopniu szeregowych dziennikarzy, armii media workers, niż
opiniotwórczych gwiazd, które z samego założenia mają funkcjonować
w sposób mniej szablonowy. Również zjawisko cenzury czy też – częściej – znacznie skuteczniejszej autocenzury będzie reprezentowane głównie poprzez armię anonimowych dziennikarzy – zobowiązanych do wykonywania zautomatyzowanych czynności, których specyfika nie może być
jednak do końca zwerbalizowana.
W przypadku dziennikarstwa ekonomicznego skrystalizowanie priorytetów i interesów wydawcy nie powinno nastręczać trudności, na pewno
zaś nie podczas rutynowej pracy reportera obsługującego spółki giełdowe.
Agencja Reuters rozpoczęła bowiem działalność od szybkiego przekazywania cen akcji, wykorzystując wynalazek telegrafu, i te właśnie usługi pozostały jej core business – bazowym segmentem działalności agencyjnej.
Grupa docelowa odbiorców depeszy to nie tyle newsowe redakcje, ile przede wszystkim podmioty powiązane z parkietem: firmy, biura maklerskie,
agencje ekonomiczne, mniej i bardziej znaczący inwestorzy. Człowiek Reutera patrzy więc na świat poprzez powiązania kapitałowe i giełdę – interesujące jest jedynie to, co może wpłynąć na wahania kursów. Opisywana
rzeczywistość jest uznana za mniej lub bardziej ważną nie tylko na podstawie etykiet z liczbami, wysokością nakładów inwestycyjnych, przychodów
czy zysków, ale przede wszystkim na podstawie „tętnic i żył”, którymi poszczególne podmioty są powiązane z parkietem. Jeśli tych powiązań brakuje – temat nie posiada zaczepów, które pozwoliłyby „rzucić go na drut”,
czyli nie zostanie on nigdy zauważony przez dużych medialnych graczy.
Reguły są więc proste. Pole interpretacyjne maksymalnie zawężone,
swoboda formalna zniwelowana, odbiorca jasno określony, zasób tema-

tów stanowi zbiór o skończonej liczbie elementów, których znaczą część
obejmuje operat, jakim jest lista spółek giełdowych wraz z podmiotami zależnymi. W Polsce od drugiej połowy lat 90. do 2005 roku (taki czas objęła
moja obserwacja uczestnicząca) liczba dziennikarzy nie ulegała większej
zmianie: w redakcji w Warszawie pracowało kilkunastu wydawców, wykonujących również prace reporterskie. W terenie, poza Warszawą – kilku
stringerów (na stałe: w Krakowie i Gdańsku, ja sam pracowałem we Wrocławiu i obsługiwałem oprócz Dolnego Śląska spółki mające siedziby od Poznania do Częstochowy, w wyjątkowych jedynie przypadkach jeżdżąc dalej
– do Szczecina czy Oświęcimia).
Zarobki dziennikarzy są utajnione, z rozmów prywatnych wynikało jednak, że w przypadku etatowych reporterów wynosiły one od trzech-czterech dla sekcji krajowej do siedmiu-ośmiu tysięcy złotych miesięcznie dla
sekcji międzynarodowej7. Ściśle normowana godzinowo praca reuterowska wspomagana była pakietem socjalnym. Płace w Agencji były porównywalne z honorariami reporterów dziennika „Rzeczpospolita”, wyższe niż
na przykład w „Gazecie Wyborczej” czy „Pulsie Biznesu” (wydaje się, że siatka płac nie uległa w ostatnich latach znacznej zmianie – podobne stawki
podaje na swoim blogu „media café polska” Krzysztof Urbanowicz)8. Redakcje inne niż „Rzeczpospolita” czy uprzywilejowany pod względem informacyjnym „Parkiet” nie były w newsroomie Reutera uważane za rzeczywistą konkurencję (z pewną pobłażliwością traktowano monitorowane
jednak na bieżąco depesze również uprzywilejowanej informacyjnie ekonomicznej sekcji Polskiej Agencji Prasowej).
Stringer to redakcyjny współpracownik, najniższy etap dziennikarskiej
ewolucji. Nie jest z agencją związany umową o pracę, zobowiązany jest
jednak do lojalności, ochrony źródeł i rozmówców, nie może grać na giełdzie, wszystkie wystąpienia publiczne i publikacje w mediach powinien
uzgadniać z Reuterem. Jednocześnie jednak winien być zatrudniony w innej, najlepiej lokalnej, nieekonomicznej redakcji, która gwarantowałaby
mu stabilizację dochodów oraz darmowe biuro z faksem i telefonem stacjonarnym. Stringer w Reuterze nie zarabia, a dorabia. Jednocześnie – paradoksalnie – na stringerach może opierać się praca terenowa.
Fakt pracy „za wierszówkę” i jednoczesne traktowanie poleceń agencyjnych jako priorytetowych może w określonych sytuacjach rodzić napięcia
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6
Taka homogenizacja wydaje się w oczywisty sposób korzystna marketingowo.
Wszystkie prognozy ilościowe są bowiem tym bardziej precyzyjne, im bardziej jednorodny
jest rozkład parametrów populacji pxq (stąd dobór warstwowy i dzielenie owej populacji na
mniejsze podgrupy). Im więc silniejsza homogenizacja, tym mniejsza wartość błędu standardowego S, który pozwala określić prawdopodobieństwo dokładności pomiaru (nie samą
dokładność, jak się potocznie uważa). Zob. np.: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce,
przeł. W. Betkiewicz i in., Warszawa 2005, s. 218.

7
Przytaczane dane oznaczają rząd wielkości, ze względu na stosowane metody nie
mogą być traktowane jako wiążące.
> 8 Krzysztof Urbanowicz podaje podobne stawki wymieniając „Puls Biznesu”, a także
„Gazetę Prawną”, do której przeszła część dziennikarzy ekonomicznych z dziennika „Rzeczpospolita”. Nie podaje stawek reuterowskich, podaje jednak, że „Dziennik” kusił dziennikarzy
konkurencyjnych redakcji zarobkami na poziomie siedmiu, ośmiu tysięcy złotych (mediacafepl.blogspot.com/2007/03/dziennik-wydaje-krocie-na-dziennikarzy.html).
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i działać dysfunkcjonalnie. Zatrudnianie stringera pozwala jednak na znaczne obniżenie kosztów bez istotnego obniżenia jakości produktu, pod warunkiem odpowiedniego wyszkolenia i wystarczająco długiego związania
współpracownika z firmą. Podczas mojej pracy w Reuterze depesze wyceniane były „na sztywno” w następujący sposób:
• tzw. story exclusive, tj. publikacja zawierająca kluczowe cytaty, których nie udało się zebrać reporterom z innych redakcji – 150 złotych,
• depesza zwykła, tj. zwykle relacja z konferencji prasowej – 100 złotych,
• tzw. „spad”, a więc wyjazd na temat, którego nie udało się zrealizować bądź podczas którego zebrano cytaty, jakich nie da się skalibrować i zmieścić w matrycy Reutera – 50 złotych.
Później trzystopniowy cennik podniesiono o 10 złotych dla każdego
typu publikacji. Stringer jest w stanie wykonać miesięcznie od kilku do
maksymalnie kilkunastu depesz i przy dobrym pokryciu terenowym pokonać podczas wyjazdów do dwóch tysięcy kilometrów. Istotny element
honorariów reuterowskich może więc stanowić ryczałt za przejazdy samochodowe, uzupełniony o zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne. Telefon
komórkowy (niestanowiący jeszcze w latach 90. standardu pracy dziennikarskiej) oraz wizytówki i legitymacja Reutera budowały prestiż, który
dla stringera stawał się jednym z głównych elementów motywacyjnych do
pracy w Agencji.
Taki sposób obniżania kosztów i motywowania dziennikarzy nie jest jedynie domeną Agencji Reuters i wydaje się stanowić jedną z bardziej znaczących zmiennych wpływających na jakość szerszego dyskursu medialnego9. O ile jednak motywowanie prestiżem, ścieżką kariery, jest często
traktowane jedynie jako substytut rzeczywistej tożsamości redakcyjnej, pozwalający na obniżenie kosztów i przekształcający reporterów w łatwo wymienne elementy, o tyle w przypadku Agencji Reuters uprzedmiotowienie
i mechanizacja realizowane są w inny sposób: stringer staje się, jak pamiętamy, trybem strategicznym, zostaje zestandaryzowany, ale nie jest łatwo
wymienny, wymaga długiego wdrażania. Ponadto o ile w przypadku takich tytułów jak „Gazeta Wyborcza”, która pomimo widocznego obniżenia
jakości tekstów w coraz większym stopniu opiera wytwórczość na stażystach, motywacja prestiżem w dużej mierze bazuje na etosie inteligenckim
(tak działo się szczególnie do momentu tzw. Afery Rywina i wejścia Agory na giełdę), o tyle w przypadku bardziej ekskluzywnej pracy w Reuterze

prestiż budowany jest na międzynarodowej marce, subkulturze yuppies10,
bardziej personalnych relacjach, współpracy z wąskim gronem wydawców i na wyjściu z lokalnego środowiska dziennikarskiego, transformacji,
przyjęciu nowych priorytetów, poniekąd także na przebudowie hierarchii
wartości zawodowych. Proces ów można więc porównać z konwersją –
powrót reportera na lokalną konferencję będzie wiązać się z zajęciem zupełnie nowej pozycji, inną interpretacją rzeczywistości, funkcjonowaniem
wedle innych reguł i w innym rytmie niż koledzy z lokalnych redakcji.
Pracownik Reutera musi być najszybszy, nie może być drugi, nie może
powtarzać depeszy po Polskiej Agencji Prasowej czy stacji telewizyjnej.
Ta szybkość dotyczy jednak jedynie sytuacji samej konferencji prasowej
– poza momentem nagrania reporter powinien budować relacje ze spółkami, podtrzymywać kontakt, starać się aranżować ekskluzywne spotkania, rozmowy na wyłączność, publikowane dzień po rozmowie lub nawet
– po uzgodnieniu ze spółką – w późniejszym czasie, dogodnym dla obu
stron. Odmienność działania wiąże się jednak nie tylko ze specyfiką działania Agencji Reuters, ale także ze specyfiką pracy dziennikarza ekonomicznego jako takiego.
Dziennikarze pozawarszawscy obawiają się często tematyki biznesowej, właśnie dlatego, że nie są do tej pracy wdrożeni i brakuje im żelaznej dyscypliny, niezbędnej do przytaczania wyników ekonomicznych.
Sebastian Ogórek, relacjonując pracę dla „Pulsu Biznesu”, pisze: „Dziennikarz ekonomiczny nie ma lekko. Z zasady nie lubi go władza, najmniejszy
błąd w cyferkach może zmienić układ na giełdzie, a każdy czytelnik trzy
razy sprawdza, czy to, co przeczytał, to prawda. Od tego zależą jego pieniądze”11. Praca ekonomicznego reportera – czy to etatowego, czy stringera – to ciągła obawa przed błędem, literówką, pomieszaniem wyniku
spółki-matki z wynikiem skonsolidowanym. To konieczność czujności i natychmiastowego korygowania prezesa: Czy jeżeli spółka „dostała dwa miliony eurodotacji i zwiększy zysk netto do 15 milionów złotych”, to dotacja
jest liczona w złotówkach czy w euro? Czy dotacja jest zawsze wliczana
do zysku? Czy „podwojenie udziału w rynku w ciągu dwóch lat” oznacza
wzrost od roku 2007 do 2009? Czy chodzi o dane w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego? Czy zwiększenie udziału jest wypracowywane poprzez wzrost przychodów, czy może kurczy się rynek? Czy na
pewno mowa o udziale finansowym w rynku, czy jedynie o wolumenie
produkcji, który z punktu widzenia Reutera jest informacją bezużyteczną?
Może spółka celowo żongluje wynikami, a my zorientujemy się, że dane nie
są porównywalne, dopiero podczas spisywania materiału? A jeżeli się nie

>

9
O zjawisku wymienności stażystów i obniżania jakości prasy mówili na przykład
dziennikarze niemieccy już w pierwszej połowie lat 90. (prywatne rozmowy i wizyty w redakcjach bawarskich we wrześniu 1994 roku – seminarium Zwischen/Pomiędzy).

>
>

10
11

Tak w każdym razie było w Reuterze w czasie objętym badaniami (1999-2005).
S. Ogórek, Wszystko płynie, „PDF”, 2007, nr 3, s. 10.

DZIENNIKARSTWO < ZNACZENIA < 55

znaczenia v14.indd 55

2008-10-15 11:49:35

zorientujemy i nie zorientuje się również wydawca w Warszawie? Stringer
przesłuchuje więc kasety kilkakrotnie, tak samo czyni reporter warszawski.
Sprawdza publikowaną właśnie depeszę o KGHM Polska Miedź S.A., po raz
kolejny przykładając do ucha dyktafon w taksówce z Lubina na lotnisko we
Wrocławiu.
Każda pomyłka może poruszyć cenami akcji. Ogórek pisze: „Są ekskluzywne informacje, które wiesz, że na 99 proc. są wiarygodne. Dajesz
je do gazety, ale zawsze zostaje element ryzyka. Bo w głowie krążą myśli, że trzy źródła, w których sprawdzałeś informacje, mogły wprowadzić
cię w błąd”12. „Puls Biznesu”, wchodząc na rynek prasowy, traktowany był
jako ekonomiczny „Superekspres”, agresywnie spekulujący wydarzeniami
i chętnie powołujący się na źródła zbliżone i anonimowych informatorów.
Agencja Reutera z zasady nie cytuje anonimowych źródeł, nie mieści się
w każdym razie taka procedura w klasycznej matrycy depeszy (w ostatnich latach Agencja odeszła jednak od części stosowanych wcześniej rygorów, głównie jednak w przypadku relacjonowania wydarzeń międzynarodowych, w których Reuters jest jednym z graczy kształtujących obraz
geopolityczny)13.
2. Priorytety redakcyjne i budowa depeszy
Praca dziennikarza w Agencji Reutera jest nudna, budowa depeszy prymitywna. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, jeżeli przyjmiemy pryzmat dziennikarza terenowego, odwołującego się do etosu reporterskiego,
prestiżu zawodu, który starał się zrehabilitować już Melchior Wańkowicz.
Zawodu, który wiązany jest z tradycją inteligencką i uznawany za profesję
wysokiego zaufania społecznego. Praca reportera reuterowskiego jest bowiem, jak już mówiliśmy, powtarzalna, wymusza operację na skończonej
liczbie elementów i rozmówców, wydarzenia peryferyjne (a więc na przykład polskie) istotne dla centrali będą jedynie wtedy, kiedy dotyczą giełdy,
nawet w przypadku klęsk, tragedii14, wojen, rewolucji, przemian społecz-

>
>

12

Ibidem.
Podczas wizyty papieskiej w Kazachstanie w 2001 roku Agencja Reuters wyprodukowała cytowaną przez media depeszę o poparciu Jana Pawła II dla bombardowania Afganistanu. Publikacja powstała w dniu, w którym w Kazachstanie nie była organizowana
konferencja prasowa, nie odbyła się msza, sama depesza nie zawierała cytatów i była zbudowana wbrew standardom pracy Agencji. Mimo słabej wiarygodności miała ona jednak istotne znaczenie polityczne i ładunek komercyjny (wojna w Afganistanie była znacznie lepiej
cytowana niż sama pielgrzymka).
> 14 Pierwszym pytaniem zadawanym w przypadku katastrofy w kopalni KGHM Polska
Miedź SA będzie więc nie tyle pytanie o los górników, ile o wpływ zdarzenia na zysk netto
w skali roku. Kolejne pytanie o wpływ na przychody, następne o wpływ na poziom produkcji. Ilość ofiar śmiertelnych będzie mieć znaczenie jedynie wtedy, kiedy związki zawodowe
zaczną się domagać poprawienia warunków pracy i zagrożą strajkiem.
13

nych. Również z punktu widzenia ekonomisty opis reuterowski jest wąski, zaprogramowany utylitarnie do gry na parkiecie. Reporter zobowiązany jest wydobywać jedynie kilka ekonomicznych parametrów, które nie są
wystarczające do bardziej kompleksowych opisów (na zawężanie rozmowy do pytania o prognozę zysku netto narzekali nawet prezesi niektórych
spółek). Sama depesza – gdyby odnieść się do standardów badań literaturoznawczych – musiałaby zostać nazwana co najwyżej surogatem, bezrefleksyjną sztywną formą, wymuszającą łamanie zasad gramatycznych,
stosowanie powtórzeń, pozbawiającą przekaz polotu i resztek nawet indywidualnego stylu.
Dziennikarz Agencji jest jednak żołnierzem armii. Staje się członkiem
jednostki do zadań specjalnych, elitarnej komórki, jaką bez wątpienia stanowi newsroom Reutera. Gdyby więc spojrzeć na ową pracę z tej strony, jeśli wyzbyć się ambicji literackich i społecznikowskich, to praca międzynarodowego reportera ekonomicznego może być ekscytująca. Skromny i ubogi
reporter z dyktafonem i teczuszką (należący w najlepszym wypadku do
klasy średniej bądź do niej aspirujący) wkracza do gabinetów członków zarządu dużych spółek niczym Król Maciuś I, jak mały chłopiec mogący zagrozić pozycji prezesa dużej spółki, zmienić choćby na chwilę (i oczywiście
nie dłużej niż na chwilę) bieg wydarzeń. Sama depesza może być natomiast postrzegana jako łamigłówka – reporter musi niezwykle sprawnie
i szybko rozwikływać zawiłości gramatyczne, doprecyzowywać nieścisłości w cytatach, maksymalnie syntetyzować komunikaty pisane w mowie
zależnej, przełamywać rozwlekłość mowy niezależnej, kwiecistość stylu
wtłoczyć w sztywne ramy, opisać rzeczywistość za pomocą kilku, zawsze
tych samych, klocków układanych w ciągle nowe, podobne, ale nigdy nie
identyczne kombinacje. Jeżeli potrafi zdobyć zaufanie rozmówcy, zbudować relacje personalne, wynegocjować warunki współpracy pomiędzy
firmami, potwierdzić konwencją rozmowy swój deklarowany na wstępie
twardy neoliberalny światopogląd, przede wszystkim zaś wydobyć dzięki
konwencjonalnej konwersacji choćby jedną utajnioną daną (na przykład
nawet bardzo przybliżoną prognozę nieupublicznioną w prospekcie emisyjnym) i wyłuskać ten parametr z chaotycznego bądź po prostu ezopowego komunikatu, jeżeli potrafi złożyć taką depeszę w ciągu dwudziestu
minut i umiejętnie ją autoryzować czy też autoryzację ominąć, to może
czerpać ze swej pracy satysfakcję dobrego rzemieślnika, rzetelnego wyrobnika potężnego koncernu. Sztywna i mało atrakcyjna depesza gwarantuje
zaś w swej żelaznej konsekwencji niezwykłą skuteczność i stabilność marki Reutera. Żeby jednak czerpać profity osobiste z działania mechanizmów
agencyjnych, należy poznać rzemiosło, wyrobić odruchy bezwarunkowe,
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przyswoić priorytety i błyskawicznie zadawane pytania pomocnicze i doprecyzowujące.
Priorytety redakcyjne Reutera moglibyśmy rozpisać w następujący sposób:
1.
a/ Inwestor strategiczny (kupuje pow. 50 proc. udziałów w naszej spółce).
b/ Inwestor mniejszościowy (może być to inwestor branżowy lub finansowy).
2. Inwestycje kapitałowe (nasza spółka kupuje kogoś) lub emisja akcji na
giełdzie.
3. Zysk netto lub inwestycje inne niż kapitałowe (ważniejsze jest to, co
wskazuje na większą zmianę w strategii spółki, lub to, co ma większą wartość).
4. Udział w rynku lub przychody, ewentualnie wartość kontraktów cząstkowych.
5*. Redukcje zatrudnienia (UWAGA: w specyficznych sytuacjach zwolnienia mogą mieć znacznie wyższy priorytet).
Pytania szczegółowe do poszczególnych priorytetów to np.:
Ad 1.
A/ INWESTOR STRATEGICZNY:
Kim jest inwestor? (dopytywanie: polski czy zagraniczny? zachodnioeuropejski? czy to nasz sąsiad? na ile istotny na rynku? największy? finansowy
czy branżowy?)
Ile udziałów kupuje inwestor? Za jaką kwotę? Na jakim etapie są rozmowy?
Jak się to przełoży na zysk netto w przyszłych latach? na inne parametry?
na inwestycje? na zwiększenie eksportu? Czy zmieni się zarząd?
B/ INWESTOR MNIEJSZOŚCIOWY:
Czy dopuszczacie możliwość, że inwestor mniejszościowy wykupi w przyszłości pakiet kontrolny?
Ad 2.
INWESTYCJE KAPIŁOWE:

Kogo kupujecie? Bierzecie pod uwagę kilka spółek? polskich? Jakiego rzędu przychody i zysk one generują? Myślicie o kupnie kolejnych podmiotów
w bliskiej przyszłości?
Jak przełoży się to na wasze wyniki w najbliższych latach? Jak przełoży się
to na wasz udział w rynku? (UWAGA: finansowy, a nie produkcyjny.)
Emisja akcji na giełdzie: Kiedy? Po co? (Co zrobicie z pieniędzmi pozyskanymi ze sprzedaży akcji? W co zainwestujecie?) Ile sztuk akcji? Jakiej ceny
akcji spodziewacie się po debiucie?
Ad 3.
ZYSK NETTO:
Ile dokładnie zysku wypracujecie? Czy możecie podać widełki – od ilu do
ilu? Jak się ma to do lat poprzednich, a jak do prognoz? Z czym się wiąże
zmiana zysku? Z jakimi inwestycjami? Co zrobicie z zyskiem? W co zainwestujecie? A może wypłacicie dywidendę?
INWESTYCJE INNE NIŻ KAPITAŁOWE:
Ile inwestujecie? Źródła finansowania (najlepiej z udziałem procentowym)?
Jaka jest stopa zwrotu? O ile to zwiększy zysk w dłuższej perspektywie?
Ad 4.
UDZIAŁ W RYNKU:
Zmienia się? Z ilu procent do ilu? A rynek w tym czasie kurczy się czy
zwiększy? O ile?
PRZYCHODY:
Z jakiej kwoty do jakiej?
UWAGA: Należy być czujnym przy podawaniu zmiany w skali kilku miesięcy (np. przyrost 20 proc. w okresie od czerwca do września może być wynikiem sprzedaży sezonowej, a nie poprawy kondycji spółki).
Jaki jest udział eksportu w przychodach? Czy chcecie tę strukturę (eksport/
kraj) zmieniać?
Jaka jest struktura produktów w przychodach? Czy chcecie dywersyfikować
(różnicować) działalność?
Ad 5.
REDUKCJE ZATRUDNIENIA:
Z ilu do ilu? W jakim czasie? Czy będą dalsze redukcje?
Ile na tym zarobicie? (Jak się to przełoży na wynik?)
Jaki jest koszt odpraw?
Co na to związki zawodowe?
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Matryca samej depeszy jest bardzo prosta i może być przedstawiona na
dwa sposoby:
PODMIOT (np. nazwa spółki) ORZECZENIE (np. chce, zapowiada, zakończy rok
wynikiem) N (kwota) ROZWINIĘCIE (np. dzięki nowym kontraktom za N zł. /
pomimo dekoniunktury na rynku), powiedział FUNKCJA.
Np.: „Nasz zysk [netto za rok 2007 to] [...] około pięciu [milionów złotych]. [...]
W zeszłym roku [było] N zł.” – powiedział IMIĘ NAZWISKO na konferencji prasowej / po konferencji prasowej Reuterowi.
Dodał, że przychody spółki wyniosą M, z czego 40 procent to eksport.
„cytat do przychodów, eksportu, ilustracja”.
Kowalski poinformował, że spółka zmniejszy zatrudnienie o...
„cytat do zatrudnienia”.

I drugie ujęcie tej samej formy:
1. linijka hedlajnu (informacja o priorytecie N lub kompilacja takich informacji)
pisana w mowie zależnej + źródło,
2. cytat potwierdzający hedlajn, ewentualnie również rozwijający go (w cytacie muszą być zawsze liczby z hedlajnu),
3. źródło + informacja o priorytecie N-1 pisana w mowie zależnej,
4. cytat do N-1 + jego rozwinięcie, wyjaśnienie,
5. źródło + informacja o priorytecie N-2 pisana w mowie zależnej,
6. cytat do N-2 + jego rozwinięcie, wyjaśnienie.
I tak do wyczerpania informacji.

UWAGA 1: hedlajn powinien być zawsze ujęty w jedno zdanie, choć może
być to zdanie złożone.
UWAGA 2: nigdy nie mieszaj mowy zależnej z niezależną; np. niedopuszczalne jest zdanie: „Kowalski powiedział, że «postaramy się zwiększyć»” ani
nawet: „Kowalski powiedział: «bla bla»”, ani: „Jak powiedział Kowalski...”
Analiza treści depesz Reutera ukazujących się po 2005 roku wskazuje
na pewne rozluźnienie rygorów formalnych. Wydawcy odchodzą częściowo od pierwotnej, kostropatej formy, zmiękczając matrycę. W niektórych
depeszach pojawia się więc kilka zdań mowy zależnej, dopiero później ilustrowanych cytatem, a nawet komentarze budujące background, czyli ekonomiczny kontekst rozmowy, bez podania źródła informacji. Czyni to tekst
bardziej atrakcyjnym, chociaż obniża jego wiarygodność (w Agencji na poziomie międzynarodowym pojawiają się również depesze stanowiące ja-

skrawe zaprzeczenie wypracowanych standardów i służące nie tyle celom
informacyjnym, ile zręcznej realizacji polityki prowadzonej pomiędzy największymi graczami i koncernami).
3. Sytuacja konferencji prasowej
Nim powiemy o odstępstwach i modyfikacji wypracowanych wcześniej
mechanizmów, przyjrzyjmy się, jak rozgrywane są modelowe sytuacje
pracy terenowej dziennikarza Reutera. Ideolog PR, szczególnie zaś zwolennik modelu dwukierunkowego symetrycznego, powiedziałby zapewne, że
wspólnym celem dziennikarzy i pionu Public Relations jest podczas konferencji prasowej wymiana informacji. Takie myślenie, odwołujące się do
misji obu zawodów, opiera się po części na filozofii win–win – tj. każdy
wygrywa15, lansowanej w psychologicznych poradnikach oraz w popularnonaukowych (choć uznawanych również za naukowe) książkach o wywieraniu wpływu. Zgodnie z tą wizją obie strony spotykają się więc, by wypracować wspólną płaszczyznę, pozwalającą na generowanie obopólnego
zysku. Przedstawiciele spółki, w tym departament Public Relations, są zainteresowani tym, by informacje przekazać w sposób rzetelny i staranny,
gwarancja klarownych standardów współpracy na przyszłość ma skłonić
również dziennikarzy do co najmniej umiarkowanej życzliwości podczas
relacjonowania wydarzeń. Dziennikarze zainteresowani są informowaniem swoich czytelników o sytuacji w spółce, po to zaś, by mieć stabilny
dostęp do informacji, współpracują z firmą i nie wykorzystują przejęzyczeń
czy wpadek informacyjnych. Opisana powyżej sytuacja nie musi zapewne
odzwierciedlać jedynie relacji obowiązujących w PR-owskiej Arkadii i jest
możliwa do wypracowania w określonych momentach i pojedynczych
przypadkach. Analiza gry interesów wymusza jednak odnalezienie innych
kryteriów, które determinują sposób prowadzenia konferencji prasowej.
Czymkolwiek bowiem byłaby misja prezesa spółki, jakkolwiek by ją rozumiał rzecznik prasowy i grupa zgromadzonych dziennikarzy – sytuacja ich
spotkania nie może być interpretowana jedynie jako dialog idei czy poszukiwanie kompromisu pozwalającego na realizowanie służby każdego z powyższych zawodów. Dzieje się tak dlatego, że w analizowanej przez nas
rzeczywistości dyskurs medialny nie jest regulowany poprzez ideologię, ale
przede wszystkim przez reguły rynkowe16: wszyscy uczestnicy spotkania są

>

15
Por. np. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke,
Gdańsk 2004, a także: K. Hogan, Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, przeł. A Dziuban, Warszawa 2001.
> 16 Sareło, pisząc o dewaluacji etosu dziennikarskiego, stwierdza mizerię formacji moralnej dziennikarzy i zwraca uwagę na techniczne, a przez to bardzo płytkie wykształcenie
etyczne reporterów (Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania,
Toruń 2000, s. 61).
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nie tyle samodzielnymi podmiotami, ile jednostkami ograniczonymi polityką reprezentowanych przez siebie firm i grup interesów.
Przepływ informacji nie jest wspólnym celem uczestników konferencji
prasowej. Informacją operują wszystkie grupy biorące w niej udział (na razie będziemy mówić dla uproszczenia o systemie dwubiegunowym: PR–
dziennikarze), jednak informacja ta może być przez nie różnie rozumiana,
zarówno w sensie jakościowym, jak i ilościowym. Nie może być więc traktowana jako wspólny cel. Wspólnym celem w sytuacji konferencji prasowej
jest bowiem publikacja. Bez późniejszej publikacji w prasie konferencja nie
miałaby sensu ani dla spółki, ani dla redakcji. Oczekiwania co do zawartości
publikacji mogą być natomiast zupełnie zbieżne, mogą zawierać pewien
zbiór wspólny dla obu grup interesów bądź też – w sytuacji najbardziej
konfliktowej – być całkowicie rozbieżne.
Wyobraźmy sobie, że spółka dysponuje zasobem pakietów informacyjnych. Każdy pakiet opatrzmy numerem oraz znakiem „+”, „–”, „+/–” bądź
„0”. Znak „+” będzie oznaczać rzeczywistą informację, której umieszczenie w publikacji (rozumianej jako nominalne pole wspólne dla wszystkich
graczy) stanowi sygnał interpretowany pozytywnie przez wirtualnego czytelnika danej redakcji. O realnej reakcji oczywiście nie wiemy, możemy ją
jedynie imaginować. Znak „–” będzie analogicznie oznaczać rzeczywistą
informację, która wedle naszej wiedzy zostanie negatywnie zinterpretowana poprzez konsumencką grupę docelową danej redakcji, tj. przyczyni
się do pogorszenia wizerunku spółki. Znakiem„+/–” opatrzymy z kolei pakiety mieszane, tzn. takie, które zawierają sygnał nieobojętny dla wizerunku spółki, ale mogący być interpretowany w różny sposób, między innymi
w zależności od konfiguracji całości komunikatu, a zatem od tego, w połączeniu z jakimi innymi pakietami będzie przekazywany. Wyobraźmy więc
sobie, że etykietą „+/–” opatrzymy następujący dwuelementowy pakiet
informacyjny:
1. Spółka zwiększy swój udział finansowy w rynku o x procent w ciągu y
miesięcy.
2. W ciągu y miesięcy skurczy się wielkość całego rynku w Polsce, wzrost
jest więc związany z wypadaniem innych podmiotów, a nie zwiększaniem
przychodów spółki.
Powyższa informacja może być różnie zinterpretowana przez czytelników
Reutera. Jeżeli będzie połączona z kompatybilnym pakietem „+” (tzn. takim ciągiem informacji, który miałby być sygnałem ewidentnie pozytywnym i który pozwala na zbudowanie logicznego związku z pierwszym)
– na przykład z wzmianką o mniejszościowym inwestorze kapitałowym/

branżowym czy też nawet o zawarciu większego kontraktu albo o wdrażaniu produktu, który ma stanowić istotną pozycję w przychodach i dywersyfikować (różnicować) działalność – to pakiet mieszany będzie wspomagać
informację pozytywną (zarząd jest elastyczny, spółka reaguje na zmiany
rynkowe). Stanie się tak szczególnie, jeżeli pakiet„+” będzie posiadać wyższy priorytet ważności niż „+/–” (priorytety będziemy oznaczać cyframi
rzymskimi). Jeśli jednak ten sam pakiet pojawi się w sąsiedztwie znaku„–”,
to taki znak sam przybierze.
Załóżmy więc, że przed konferencją spółka dysponuje równą liczbą pakietów pozytywnych i negatywnych, mieszanych i obojętnych („0”) o następujących priorytetach:
1. + I (spółka rozmawia z potencjalnym inwestorem), 2. + III (spółka
zwiększy zysk netto w przyszłym roku), 3. + V* (spółka redukuje zatrudnienie i obniża koszty).
4. – II (spółka straciła kontrolę nad konkurentem, którego miała kupić) 5.
– IV (spółka nie zwiększy w przyszłym roku przychodów pomimo takich
zapowiedzi) 6. – IV (kurczy się rynek stanowiący core business spółki).
7. +/– IV* (spółka zwiększa udział w rynku, ale tylko dlatego, że rynek się
kurczy, a ona na razie nie zmniejsza sprzedaży dzięki dobremu pozycjonowaniu marki).
8. 0 (spółka wprowadza na rynek nowy produkt, który jest nowinką interesującą być może dla dziennikarza, ale nieistotną z punktu widzenia priorytetów redakcji; nie ma bowiem mowy o tym, by w najbliższym czasie stanowił on znaczący segment przychodów).
9. 0/– (spółka dofinansuje lokalny klub sportowy kwotą nieistotną w skali
rocznego wyniku, aczkolwiek bardzo istotną dla lokalnej społeczności).
Zauważmy, że pakiety realnie puste mogą być inaczej zidentyfikowane
przez dziennikarzy: pakiet numer 8 mógłby więc – umiejętnie sprzedany
– zostać włączony w logiczny ciąg budujący pozytywny wizerunek spółki
(firma szuka inwestora zewnętrznego, dywersyfikuje działalność, wprowadza nowe produkty, jednocześnie nie traci wpływów w sektorze podstawowym). Pakiet jest jednak realnie pusty: pozwala wzmacniać określony
wizerunek, pełniąc rolę ilustracji, jest jednak tzw. „PR-owską watą”, nie po-
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siadając rzeczywistych walorów informacyjnych17. Pamiętajmy również, że
nie wszystkie pakiety, którymi dysponuje spółka, muszą być wykorzystane
na konferencji prasowej (najlepiej oczywiście, gdyby pakiety „–” w ogóle
nie zostały włączone do publikacji, chyba że dzięki odpowiedniej konfiguracji zostaną przewartościowane – co najmniej na mieszane).
Teraz wydarzenie konferencji prasowej podzielimy na dwa etapy.
Pierwszy z nich – intro – będzie stanowić dokonywaną przez rzecznika
prasowego prezentację spółki oraz zaprogramowane wypowiedzi prezesa i grupy eksperckiej. Drugi etap – mniej przewidywalny i jednocześnie
strategiczny z punktu widzenia PR – to czas zadawania pytań. Jeżeli zgodzimy się z powyższym opisem, to najlepsza dla spółki okaże się sytuacja,
w której na wstępie dziennikarze otrzymają jedną lub kilka (ale nie wszystkie) pakiety informacyjne opatrzone etykietą „+”, zaś materiały drukowane
i ewentualne prezentacje (byle nie za długie) wzmocnią zaprogramowane
wypowiedzi przedstawicieli spółki i sprowokują pytania rozwijające opisowo pakiety „+”, sygnalizowane na etapie intro. Załóżmy więc, że spółka
decyduje się na zaprezentowanie na etapie intro pakietów: 2. + III oraz 7.
+/– IV* i 8. 0.
Inne, nieprezentowane jeszcze pakiety„+” mogą razem z pakietami pustymi oraz – w dobrze rozpoznanym momencie – z mieszanymi – pozwolić na odwrócenie uwagi od pakietów negatywnych, tak by te ostatnie nie
zostały wyartykułowane i umieszczone w publikacji. Nakreślona hipotetyczna sytuacja jest dla spółki dość pomyślna – pakiety pozytywne mają
wyższe priorytety niż negatywne: związane z ewentualnym przeciekiem
pytanie o problemy z inwestycjami kapitałowymi i nieudane przejęcie konkurencyjnego, mniejszego podmiotu (4. – II) może być więc wygaszone
poprzez kompatybilną (powiązaną tematycznie) i pozytywnie waloryzowaną informację o rozmowach z inwestorem strategicznym (1. + I). W tej
sytuacji, nawet jeśli rozmowy z inwestorem strategicznym nie są wiążące i dziennikarz zdaje sobie sprawę z retorycznego chwytu zastosowanego
poprzez przedstawicieli spółki, to zgodnie z kalkulacją zysków powinien
zgodzić się na zmianę tematu. Pakiet informacyjny proponowany w zastępstwie zajmuje bowiem najwyżej plasowaną pozycję w redakcyjnym
cenniku: jeżeli firma zostałaby przejęta, to zmianie mogłyby ulec wszystkie
pozostałe parametry, spółka może być przecież zarówno doinwestowana,
jak i – w przypadku wrogiego zakupu – wygaszona.

Dziennikarz powinien przed konferencją dysponować tzw. backgroundem, umożliwiającym mu szybką orientację w rzeczywistej sytuacji konferencji oraz skalkulowanie zysków i identyfikację choćby części pakietów,
którymi zarządza PR. Spółka zaś powinna znać dobrze redakcyjne priorytety, które oczywiście nie są zwykle upubliczniane, a które można jednak
odtwarzać nie tylko poprzez obserwację uczestniczącą, ale także dzięki badaniom niereaktywnym – na przykład dzięki analizie treści istniejących
publikacji18.
Możliwa jest – jak mówiliśmy – sytuacja, w której reporter będzie dysponować również przeciekami bądź spekulacjami prasowymi. Te jednak
zyskają realną wartość, dopiero kiedy przedstawiciele spółki do nich się
ustosunkują, na przykład przyjmą błędnie, że dziennikarz posiada już jakiś
oficjalny cytat i, starając się przewaloryzować domniemany pakiet negatywny, ujawnią informacje, których reporter nie mógł do tej pory wykorzystać, nawet jeśli był ich świadom (jak pamiętamy – konstrukcja depeszy
nie pozwala na umieszczanie żadnej, nawet najbardziej prawdopodobnej,
informacji bez podania źródła). Wiemy również, że dziennikarze Reutera
operują na niewielkiej liczbie tematów, czerpiąc z zamkniętej puli zaprojektowanej przez centralę Agencji. Mogą zadać maksymalnie kilka pytań
zasadniczych, kilkanaście doprecyzowujących. W praktyce mało prawdopodobne, by byli w stanie zrealizować pełną listę priorytetów.
Czas zadawania pytań jest – jak już mówiliśmy – momentem strategicznym. Spółka może starać się zarządzać dystrybucją pakietów, stymulując kierunek rozwoju dyskursu, wypełniając go – po momencie kulminacyjnym i prezentacji dodatkowej informacji „+” – pakietami pustymi
i zachowując ewentualnie na koniec kolejny zestaw pozytywny, tak by zablokować ostatnie, punktujące pytania uruchamiające pakiet „–”. Reporterzy powinni z kolei wykorzystywać ostatnie minuty spotkania na wydobycie konkretnej liczby, rezygnując z kurtuazyjnych „miękkich” pytań,
możliwych jeszcze we wcześniejszej fazie konferencji.
Pamiętajmy jednak, że wbrew obiegowej opinii dziennikarze (w każdym razie ekonomiczni) nie poszukują jedynie pakietów negatywnych,
których dystrybucję spółka blokuje19. Reporter Reutera nie uwzględnia
podczas określania ważności informacji polaryzacji +/–, którą kieruje się
ośrodek PR, bierze zaś pod uwagę priorytety od I do V. Dlatego właśnie in-

>
>
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Umieszczenie takiego pakietu oznaczałoby więc błąd, który do pewnego stopnia jest
wkalkulowany w działanie systemu. Wiąże się on z nieuniknioną niedokładnością podczas
kalibrowania cytatów do matrycy: dziennikarz bądź wydawca mogą taki cytat umieścić z powodów osobistych – albo ze względu na złą ocenę sytuacji, albo na pokusę uatrakcyjnienia
tekstu barwną, aczkolwiek pozbawioną rzeczywistych walorów informacyjnych wypowiedzią.

18
Znając standardy reuterowskie, możemy nawet za pomocą nieskomplikowanej analizy artykułów publikowanych w innych informatorach ekonomicznych zorientować się, że
pozostałe duże redakcje ekonomiczne stosują podobną, jeśli nie identyczną hierarchię priorytetów.
> 19 Pokusa drążenia jedynie tych zagadnień, które wydają się źle wpływać na wizerunek
spółki, to bardzo częsty błąd popełniany podczas symulacji, choć również przez bardziej niedoświadczonych, acz niepozbawionych reporterskiego pazura, reporterów.
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teresy spółki i dziennikarzy nie są programowo ani zbieżne, ani rozbieżne. Obie grupy operują innymi „walutami”, które nie są wzajemnie przeliczalne. Pakiety informacyjne są przez nie opisywane w zupełnie odmienny
sposób.
Do tej pory wyobrażaliśmy sobie sytuację laboratoryjną, w której reporterzy stanowią homogeniczną grupę – jeden organizm realizujący politykę
medialnego koncernu. W praktyce sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Zespół PR musi być przygotowany na nadawanie do adresatów
operujących odmiennymi listami priorytetów i różnie, często sprzecznie, waloryzujących tę samą informację. Jeżeli więc podzielimy dziennikarzy jedynie na dwie, również homogeniczne wewnątrz, grupy, na ekonomistów i reporterów lokalnych20, to podczas wstępnego symulowania
przebiegu konferencji musimy uwzględnić nie tylko dwie różne listy priorytetów, ale i różne sposoby waloryzacji. Przedstawienie pakietu informacyjnego numer 3, który z punktu widzenia grupy docelowej Agencji Reuters opisaliśmy jako:
3. + V* (spółka redukuje zatrudnienie i obniża koszty),

z punktu widzenia grupy odbiorców mediów lokalnych może być opisane jako:
3. – I (spółka redukuje zatrudnienie i zwiększa bezrobocie na lokalnym rynku pracy).

W tej sytuacji może się więc okazać, że dostarczając redakcji ekonomicznej pakiet pozytywny o najniższym priorytecie ważności, dystrybuujemy jednocześnie pakiet, który dla mediów lokalnych jest waloryzowany zdecydowanie negatywnie i posiada najwyższy strategiczny priorytet.
Moglibyśmy więc stwierdzić, że taka operacja nie jest dla nas opłacalna
(chociaż oczywiście decyzję o redukcjach i tak będziemy musieli kiedyś
upublicznić), pamiętajmy jednak, że strategicznym partnerem medialnym będzie dla nas raczej gracz silny, tzn. w tym przypadku Reuters. Nadto pakiet numer 3 może w przypadku Agencji zmienić priorytet na wyższy: w określonych sytuacjach informacja o redukcjach zatrudnienia może
być uznana przez odbiorców Reutera za bardziej istotną (III) niż na przy-

>

20

Przyjmujemy tutaj, że redakcja lokalna jest wolna od wpływów politycznych i kieruje się jedynie interesem czytelniczym, co w praktyce również nie jest oczywiste; podobne
założenie przyjęliśmy wcześniej w stosunku do reprezentantów spółki: gdyby byli oni umocowani politycznie, to musielibyśmy skomplikować politykę PR, projektując nie tylko konsekwencje budowania wizerunku spółki poprzez określone redakcje, ale także konsekwencje
personalne takich publikacji.

kład plany sprzedaży (IV). Z drugiej strony media lokalne nie zawsze będą
marginalizowane, w wyjątkowych sytuacjach mogą bowiem oddziaływać również na czytelników strategicznej dla nas Agencji. Stanie się tak
na przykład, jeżeli:
A) nastawiona niechętnie do zarządu spółki lokalna redakcja doszuka się
nieprawidłowości i powiązań prezesa, które okażą się istotne nie tylko na
poziomie mikro-, ale także mezo-; redakcja międzynarodowa nie będzie
opisywać tego zjawiska, jako że nie jest ono skalibrowane do listy priorytetów; tematem mogą się jednak zainteresować gazety regionalne i krajowe; publikacja na poziomie krajowym może z kolei wpłynąć na zmiany
w zarządzie, które okażą się już ważne na poziomie makro-; początkowe
zlekceważenie redakcji lokalnej stanie się więc przyczyną generowania pakietów negatywnych docierających do naszego strategicznego medialnego partnera,
B21) lokalna publikacja zostanie wykorzystana poprzez związki zawodowe,
które rozpoczną strajk; strajk zaś – jeżeli tylko może wpłynąć na przychody (IV) czy zysk netto w skali roku (III) – stanie się tematem publikacji
Agencji.
Zespół PR powinien więc w trakcie konferencji wykorzystywać zgromadzoną wcześniej wiedzę o rynku medialnym do umiejętnego rozgrywania
rozbieżnych interesów różnych redakcji, a także do odnajdywania i sugerowania pozornych bądź rzeczywistych pól tematycznych wspólnych dla
wszystkich podmiotów. Mówiąc prościej: przedstawiciele spółki powinni
starać się przekonać dziennikarzy do skoncentrowania się na jednym temacie, który jest (bądź wydaje się) ważny, interesujący, istotny do omówienia zarówno dla redakcji lokalnych, krajowych, międzynarodowych,
ekonomicznych, branżowych, politycznych, jak i dla firmy organizującej
spotkanie.
Po to, by zbudować wrażenie sojuszu symbolicznego i odnaleźć rzeczywisty bądź pozorny przelicznik walut, którymi operują poszczególne redakcje, ustalając priorytety ważności tematów, spółka powinna sprawnie
moderować dyskurs i neutralizować te pytania, które rozbijałyby jednolity
obraz konferencji. Chodzi o te wątki tematyczne, które działałyby destrukcyjnie na mozolnie budowany wspólny świat przedstawiony, do jakiego
mają się odwoływać wszyscy gracze. Jeśli bowiem spółka nie zbuduje
świata przedstawionego, do którego ma zaprosić dziennikarzy, to istnieje
ryzyko, że bardziej doświadczeni reporterzy różnych redakcji sami odnajdą
pole wspólne i zawrą sojusz symboliczny, w którym firma nie będzie mogła

>
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Sytuacja prostsza i jeszcze bardziej prawdopodobna.
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partycypować bez uszczerbku dla własnej strategii informacyjnej, prowadzonej zgodnie z waloryzacją +/– 22. Narzucenie reporterom reguł gry jest
jednak zadaniem delikatnym, wziąwszy pod uwagę reprodukowaną ciągle
dumę własną zawodu, przejawianą w sytuacji konfrontacji dziennikarzy
z „drugą stroną” – graczami politycznymi, rzadziej ekonomicznymi. Moderowanie dyskusji odbywa się więc poprzez szereg chwytów, mających
budować wspólną tożsamość, zacierającą polaryzację „swój”/„obcy”, znoszącą barykadę „dziennikarze”/„PR”. Notabene – owa barykada jest w istocie – jak mówiliśmy – konstruktem pozornym, dziennikarze nie tworzą
bowiem w swej naturze homogenicznej grupy. Jeżeli więc pojedynczy reporterzy zaczną zadawać pytania uruchamiające pakiet opatrywany etykietą „–”, to spółka może odesłać ich do prospektów emisyjnych bądź stron
internetowych (np. „ta informacja nie jest interesująca dla wszystkich, nie
mieści się w ramach naszego świata przedstawionego, ponadto została już
dawno opisana, nie jest więc zapewne wartościowa według cennika żadnej newsowej redakcji, choć być może reporter tego nie zauważył”). Dziennikarz Reutera, podobnie zresztą jak i inni dziennikarze wydarzeniowi, nie
powinien w tym przypadku ulegać presji spółki: prospekt czy strona internetowa nie muszą bowiem zawierać aktualnych informacji, nie muszą
ich zresztą zawierać w ogóle – o tym reporter dowie się jednak dopiero po konferencji, podczas której miał zdobyć cytaty istotne dla redakcji.
Spółka może odwoływać się do instynktu stadnego reporterów z pomocą
innych jeszcze chwytów, próbując na przykład „wyciągnąć czarną owcę”:
„pogłaskać pytającego po głowie”, zwracając mu delikatnie uwagę na brak
doświadczenia, kompetencji, na słabe uczestniczenie we wspólnym dyskursie medialnym. Reporter, który domaga się podania szczegółowych,
„twardych” danych, może więc na przykład usłyszeć, że temat był niejednokrotnie omawiany w mediach, że pisali już o nim koledzy („temat jest

>
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Możemy wyobrazić sobie sytuację, w której dziennikarze lokalni i międzynarodowi
współpracują nie tylko podczas poszukiwania informacji, ale także podczas samej konferencji, ustalając kolejność zadawania pytań czy godząc się na jedno, uporczywie powtarzane
i różnie formułowane, pytanie. Pytanie posiadające wartość w cenniku każdej redakcji i jednocześnie negatywnie wartościowane przez wirtualnych czytelników poszczególnych mediów. Taka sytuacja nie jest częsta, ale możliwa.

zleżały, nie jest newsowy”), że warto zajrzeć do dawnych publikacji, firma
chętnie jednak udzieli informacji w późniejszym terminie („nie marnujmy
czasu innych dziennikarzy”), jeśli reporter będzie sobie tego nadal życzył
(„chociaż mało prawdopodobne, by jego redakcja była rzeczywiście zainteresowana takim tematem”).
Powyższy skrótowy opis sytuacji konferencji prasowej oparłem na obserwacji uczestniczącej i symulacjach prowadzonych podczas zajęć ze studentami. Oprócz pewnych walorów dydaktycznych takich symulacji, opierających się na tworzeniu homogenicznych grup redakcji poszczególnych
typów oraz sztabu PR, rozdawaniu informacji i priorytetów, później zaś
obserwowaniu sposobu, w jaki poszczególne grupy próbują realizować
postawione przed nimi zadania, mogłem również przyjrzeć się presji, jakiej ulegają zarówno rzeczywiści dziennikarze, jak i osoby nieposiadające
doświadczenia zawodowego. Działanie w sytuacji stresowej, konfrontacji
z grupą, pozwala bowiem zaobserwować mechanizmy manipulacji, powtarzające się błędy, ale i skuteczność określonych chwytów perswazyjnych, które zasługują na omówienie w osobnym, bardziej szczegółowym
tekście. Jeśli jednak przyjmiemy proponowany model, z podziałem na grupy interesów realizujące politykę wedle swojego cennika pakietów informacyjnych i rozgrywających sytuację w dwóch etapach (intro i odpowiedzi
na pytania), to zdołamy z łatwością wyobrazić sobie stworzenie programu komputerowego, który symulowałby przebieg konferencji prasowej
i umożliwiał wypracowanie strategii stymulowania dyskursu w zależności od pytań zadawanych poprzez poszczególne redakcje. Oczywiście – jak
w przypadku każdego mariażu informatyki z innymi dyscyplinami nauki –
taki program miałby sens pod warunkiem wprowadzenia dobrych danych
wstępnych i dostosowania opisu złożonej rzeczywistości do wirtualnego
świata o zamkniętej liczbie wariantów. Wydaje się jednak, że taki program
miałby szczególnie znaczące szanse na wdrożenie właśnie w przypadku
przewidywania działań „wyrobników” dużych, zestandaryzowanych koncernów, takich jak Agencja Reuters, która pilnuje utrzymania standardów
i poprzez to homogenizuje produkty wedle prostych, łatwo identyfikowalnych kryteriów.
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Wojciech Albiński

GWIAZDA PRZEZNACZENIA
Rozmowa z Wojciechem Albińskim
I Stanisław Bereś, Uniwersytet Wrocławski I

> STANISŁAW BEREŚ: O swojej pierwszej wyprawie na Kalahari po- > Częściowo prawda. Kiedy pracowałem jeszcze w Szwajcarii, któregoś
wiedział pan w jednym z wywiadów: „Wiedziałem, że to sprawa
gwiazdy, pod którą się w Warszawie urodziłem”. A zatem Czarny Ląd
od początku uważał pan za rodzaj swojego przeznaczenia, że jest
panu pisany? Ale właściwie dlaczego?
> WOJCIECH ALBIŃSKI: Prawdopodobnie główną inspiracją była literatura, którą namiętnie czytałem w młodości. W tym wieku wchłania się różne opisy...
> Wszyscy czytaliśmy książki podróżnicze, ale dla niewielu z nas stało się to przeznaczeniem.
> To prawda, ale ja uważałem, że nie ma żadnego powodu, dla którego
nie miałbym do tej Afryki pojechać i wędrować tak jak opisywani w tych
książkach podróżnicy. To wydawało mi się niezwykle atrakcyjne. Co więcej, chciałem znaleźć się tam nie w charakterze turysty, ale kogoś, kto tam
mieszka i żyje na co dzień.
> Ale musiał być jakiś impuls, zdarzenie, które przesądziło o wyjeździe.
> Trwam przy swoim: lektury! Właściwie już od momentu ukończenia studiów robiłem wszystko, żeby się znaleźć w Afryce. Skoro jestem geodetą – pomyślałem – to dlaczego nie miałbym wędrować przez Czarny Ląd
i sporządzać jego map? Zwłaszcza że ten kontynent nie był jeszcze wówczas pomierzony. Zatem udało mi się połączyć te dwa elementy: profesję
i zainteresowania.
> (zawiedziony) Eee, a ja czytałem, że wyjeżdżając do Afryki, rzucił
pan wszystko w diabły w ciągu jednego dnia i wsiadł na okręt. Więc
jest to legenda literacka?

dnia przysłano mi po prostu bilet na okręt, którym podróżowali najprawdziwsi na świecie urzędnicy kolonialni. Na statku panowała atmosfera
wzorowana na angielskiej etykiecie: kabiny pierwszej klasy, nienaganne
maniery, wszyscy pasażerowie elegancko ubrani do kolacji... Wielkiego ryzyka w tym wszystkim nie było, bo jeszcze przed wyjazdem z Genewy zostałem zatrudniony przez rząd Botswany, więc gdy dotarłem na miejsce,
wszystko już było przygotowane.
> Słyszałem, że spośród lektur dzieciństwa największe wrażenie zrobiła na panu książka Białoskórskiego Dżungla zgrozy. Czy to, co pan
z niej pamiętał, potwierdziło się w rzeczywistości?
> W dużym stopniu. Na cyplu Afryki, gdzie się znalazłem, mam na myśli głównie RPA i Bechuanaland Protectorat, który obecnie jest Botswaną,
właściwie nie ma dżungli. Jednak opowiadania Białoskórskiego, który był
starszym sierżantem Legii Cudzoziemskiej, opisują jego wędrówkę przez
Saharę i przez Francuską Afrykę Równikową, jak to się wówczas nazywało.
Ta książka nie tylko mnie zainspirowała, ale i w jakimś stopniu potwierdziła
moje wyobrażenia.
> Ale tytuł Dżungla zgrozy nasuwa nam obrazy niebezpieczeństwa
i ryzyka. Czyżby tego w Afryce nie było?
> Wstyd mi powtarzać to, co opowiedziałem już Bartkowi Marcowi1, ale
ponieważ najbardziej dramatyczny moment zdarzył się już kilka tygodni
po moim przybyciu, nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić do tego zda-

>

1

B. Marzec, Człowiek z Kalahari, „Rzeczpospolita”, 2004, nr 266 (13-14 listopada).
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rzenia raz jeszcze. Stało się to podczas jednej z wypraw, w nocy, już po
rozbiciu obozu. Było bardzo ciemno i cicho. Jakieś 100 metrów obok nas
rozbiła się grupa myśliwych-amatorów z Europy. Jeden z nich, Niemiec,
z dumą opowiadał, że strzelił do lwa, ale go tylko zranił. Od razu zorientowaliśmy się, że był niedoświadczony i źle przygotowany, ponieważ tak
się nigdy nie robi. Po jakimś czasie usłyszeliśmy straszliwy krzyk. Okazało
się, że zraniony lew odnalazł ich obóz i zaatakował myśliwych, jednak pomylił się i zamiast Niemca zagryzł Holendra. Zaczęto wprawdzie strzelać
i robić okropny hałas, więc lew uciekł, ale aktu zemsty dokonał. Mieliśmy
szczęście, że zakradł się do właściwego obozowiska. Przynajmniej w tym
się nie pomylił.
Innym razem zdarzyło się, że spalił mi się obóz. Nie wiedziałem wówczas, że w takiej sytuacji węże kryją się pod podłogami namiotów, gdyż
zmusza ich do tego paląca się wokół trawa. Kryją się w nich jak w oazie,
bo wszędzie jest gorąco. Ostrzeżono mnie jednak, więc choć natknąłem się
na kilka węży, nic szczęśliwie mi się nie stało. Uderzaliśmy gałęziami o ziemię, robiąc w ten sposób dużo hałasu, co wypędziło je z tych prowizorycznych kryjówek.
> Czy to były najgroźniejsze sytuacje, w jakich się pan znalazł na
Czarnym Lądzie?
> Niebezpieczniej chyba było w Liberii. Kiedy się tam znalazłem, miałem
poczucie ciągłego zagrożenia – podobnie zresztą jak ludzie, którzy mi towarzyszyli. Monrovia, stolica Liberii, chyba jako jedyna stolica na świecie
w ogóle nie ma elektryczności. Wszystko zostało tam zniszczone przez kolejne wojny domowe. Nocą miasto zmienia się w archipelag wysp światła. Tam, gdzie ktoś ma generator, jest jasno, słychać muzykę, ludzie gromadzą się, tańczą, coś sprzedają. Ale tam, gdzie jest ciemno, lepiej się nie
zapuszczać.
Kiedy wracaliśmy z lotniska, jadący przede mną samochód ministra
tamtejszego rządu nagle gwałtownie zjechał w krzaki. Było to absolutnie
zdumiewające. Jak się jednak natychmiast okazało, waliła na nas właśnie
kawalkada samochodów prezydenta Taylora, więc wszystko, co żyło, łącznie z samochodami, pierzchało na boki. Wyglądało to w sumie dość groźnie: najpierw land-rovery z karabinami maszynowymi, jakieś działko przeciwlotnicze, kilka mercedesów, czarne szyby. Choć zjechaliśmy na bok jak
inni, strzelili jeszcze w naszym kierunku, żeby mieć pewność, że nic się prezydentowi nie stanie.
Pamiętam również żołnierzy Taylora, któremu ostatecznie nie udało się
utrzymać przy władzy. Co kilkaset metrów sprawdzali, kto jedzie w samochodzie. Należało się zatrzymać, zapalić światło i dopiero po krótkiej kontroli można było jechać dalej.

> To zabawne, bo okazuje się, że najbardziej niebezpieczne okazały
się spotkania z cywilizacją, a nie z naturą afrykańską. Pod tym względem literatura podróżnicza okazała się mało instruktywna.
> Istnieje pewien typ literatury, ukazujący Afrykę wyłącznie jako tło, na
którym rozgrywają się dramaty ludzi białych. Wielu pisarzy, takich jak Joseph Conrad, William Somerset Maugham czy Graham Greene, wykorzystywało Czarny Ląd w charakterze literackiej dekoracji. Angielskojęzyczna
proza schyłku ubiegłego stulecia i początku XX wieku przedstawiała przede
wszystkim przeżycia białych i to, jaki wpływ wywierała na nich Afryka. Ten
model jest dopiero obecnie zastępowany przez literaturę, która jest tworzona na Czarnym Lądzie. Ukształtowała się ona głównie w krajach francuskojęzycznych. Obecnie w Południowej Afryce można wręcz mówić o wielkiej
fali czarnych, którzy piszą o swoich sprawach.
> Ja bardziej myślałem o kontraście między Afryką a jej obrazami
w literaturze podróżniczej, pan natomiast mówi o napięciu pomiędzy jej wizją w ujęciu białych i czarnych. Pójdźmy zatem tym tropem.
Kiedy znalazł się pan na czarnym kontynencie, występował pan pewnie w roli kolonizatora, podczas kiedy pochodził pan z kraju, który nie
posiadał kolonii. Czy to było dla pana przyjemne, czy trudne?
> Po opuszczeniu Europy natychmiast znalazłem się pomiędzy dwoma
światami: białym i czarnym. Charakterystyczne dla mojego zawodu wyposażenie i to, czym miałem się zajmować, wpisało mnie niejako automatycznie w ówczesną sytuację postkolonialną. Jak już panu wspomniałem,
dotarłem tam okrętem pasażerskim, wśród brytyjskich urzędników, co już
dało mi przedsmak tego, czym jest Afryka w epoce schyłku kolonializmu.
Po przybyciu na miejsce natychmiast otrzymałem dom z kominkiem, który
w dużym stopniu odpowiadał wzorom znanym mi z literatury angielskiej.
Jednak w tym właśnie momencie historycznym ten styl życia zaczął ustępować nowym zwyczajom, bo kraje afrykańskie zaczęły aspirować do niepodległości. Na przykład Bechuanaland Protectorat przekształcił się w niepodległą Republikę Botswańską z czarnym prezydentem. Było to dla mnie
niezwykle fascynujące, bo obserwowałem przecinanie się dwóch światów:
kolonialnego, przeżywającego na moich oczach swój zmierzch, i budzącego się do życia świata czarnych. Napływało coraz więcej młodych, wykształconych Afrykańczyków, którzy mogli przejąć władzę i prowadzić kraj
w sposób profesjonalny.
> Przybywając jednak do Afryki, automatycznie musiał pan przyjąć
panujące tam obyczaje i styl życia. Czy nie czuł się pan w niej trochę
jak w teatrze?
> Przyjechałem tam na zaproszenie rządu niepodległego kraju. W owym
czasie brak tam było geodetów i kartografów. Chodziliśmy w charaktery-
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stycznych krótkich spodniach i długich skarpetach, co w tej chwili wydaje
się zabawne, ale tak należało się wtedy ubierać. Podobnie to, że miało się
dom z kominkiem czy kluby, w których się piło whisky, dzisiaj brzmi jak
fragment starej powieści, ale wtedy było naturalne.
> Ale przecież jakoś się trzeba było do miejscowych warunków i zwyczajów przystosować?
> Znajomi czy przyjaciele wprowadzali mnie w swój świat oraz w miejscowe, mocno zakorzenione obyczaje. (ze śmiechem) Ale to nie jest specjalnie
trudne, gdy trzeba się znaleźć w roli kogoś uprzywilejowanego.
> Z książek o Indianach wiemy, że geodeta to po prostu złodziej ziemi. Czy tak samo było na Czarnym Lądzie?
> Tam właściwie ziemia należy do szczepów. W kulturze afrykańskiej prywatna własność ziemi jest swego rodzaju wynaturzeniem, ale jej wprowadzenie było warunkiem rozwoju. W pierwszych latach mojego pobytu
na Czarnym Lądzie zajmowałem się głównie robieniem map, co zmuszało
mnie do przemierzania wielkich przestrzeni Kalahari. Miałem dwa landrovery, w pierwszym znajdowały się narzędzia geodezyjne, w drugim zaś
beczki na wodę i benzynę. Każdego dnia przemieszczałem się o kolejne 10
czy 20 km do następnego obozowiska pod gwiazdami. Był w tym zatem
rodzaj stałego rytuału. To życie wyglądało zupełnie inaczej niż w Europie,
ale mniej więcej tak je sobie wyobrażałem i chciałem, żeby takie było.
> Czy to znaczy, że ludność miejscowa nie była wroga wobec geodetów?
> Nie, absolutnie nie, wprost przeciwnie. Zwłaszcza w Botswanie, która nigdy nie była skolonizowana. To właśnie czarni przywódcy tego kraju
w końcu XIX wieku udali się do Londynu, do królowej Wiktorii, z prośbą, by
wzięła ich pod opiekę. Tłumaczyli, że jest im potrzebna osłona – od strony wschodniej przed Burami, czyli Afrykanerami, a od zachodu, czyli terenów ówczesnej South-West Africa (dzisiejsza Namibia), przed niemieckimi
kolonizatorami. Anglia uznała, że faktycznie istnieje potrzeba stworzenia
państwa buforowego, które umożliwiłoby rozdzielenie tych dwóch germańskich sił, i tak powstała idea protektoratu. Sprzyjała temu również planowana budowa linii kolejowej od Capetown do Kairu.
> Ile właściwie czasu spędził pan już w Afryce?
> Pierwszy raz dotarłem tam w 1967 roku, a więc w sumie już 37 lat.
> Powiedział pan, że rdzenni mieszkańcy Afryki byli przychylnie nastawieni do białych przybyszy. Pana książki pokazują jednak, że bliskość między białymi a czarnymi nie buduje się w jednej chwili, lecz
latami.
> Tak, oczywiście, ale właściwych kontaktów nie buduje się z dnia na
dzień, tego nie da się nauczyć w ciągu tygodnia. Z czasem coraz łatwiej

można zrozumieć różne odcienie postępowania czarnych. Charakteryzują
się one jednocześnie powściągliwością i otwartością. Zdaję sobie sprawę
z tego, że są to pojęcia sprzeczne, ale tak właśnie jest, ponieważ w kulturze afrykańskiej obok spontaniczności niezwykle istotne jest uszanowanie
drugiego człowieka.
Jak opowiadam w Kalahari, osoba młodsza lub o niższym statusie nigdy się nie narzuca, a nawet jako pierwsza nie mówi „dzień dobry”. Kiedy
chce się zwrócić do kogoś starszego, wstaje, nic nie mówi, czekając, aż zostanie zapytana. Zatem w relacjach międzyludzkich obserwujemy z jednej
strony naturalność i zrozumienie, a z drugiej – pewną rytualizację. Jednak
te dwa rodzaje kontaktu doskonale ze sobą współgrają.
W Afryce nie do pomyślenia jest również złe zachowanie się dzieci. Pamiętam, jak kiedyś moja żona zostawiła na kilka godzin naszego – wówczas sześciomiesięcznego – syna, który bardzo krzyczał, bo czuł się zapomniany. Wówczas czarny służący powiedział mi, że gdyby jego żona tak
postąpiła, to by jej złoił skórę. Tam dzieci praktycznie w ogóle nie płaczą,
ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto się nimi zajmie.
> W Kalahari w ogóle nie eksponuje pan uwarunkowań geograficznych. No ogół nawet nie bardzo wiemy, gdzie rozgrywa się akcja poszczególnych opowiadań, chociaż czasem się domyślamy po różnych
szczegółach. Ale generalnie unika pan nazw i określeń geograficznych. Dlaczego?
> Ma pan rację, bo istotnie – akcja moich opowiadań rozgrywa się w kilku różnych miejscach, m.in. w Baluto czy Johannesburgu, ale bohaterowie
często znajdują się w podróży, na ogół w samochodach, co jest o tyle zrozumiałe, że zwykle przemierza się tam wielkie przestrzenie. Co jest charakterystyczne dla tego rejonu geograficznego, mimo pokonywania dużych
odległości krajobraz mało się zmienia. Kalahari to bowiem pustynia i półpustynia, która pokrywa Afrykę Południową, Botswanę i Namibię. Cechuje ją szalenie jednolity krajobraz. Można więc przejechać setki kilometrów
i nie zauważyć, że się zmieniło miejsce, ponieważ roślinność, klimat i charakterystyczne niebieskie niebo są wszędzie takie same. Stąd jeżeli już raz
dokonało się jej opisu, nie ma sensu tego powtarzać, a szczegóły topograficzne przestają mieć istotne znaczenie.
> Ujęło mnie, że w obu pana książkach nie dominują wątki autobiograficzne, co jest grzechem głównym polskiej prozy współczesnej.
U nas wszyscy piszą tylko o sobie. Pan natomiast, zdaje się, na ogół
opowiada o innych. Interesuje mnie, czy wszyscy bohaterowie tych
opowiadań mają swoje prototypy.
> Oni zapewne wydają się typowi, a ich zachowanie standardowe, nie są
to jednak prototypy w sensie indywidualnym. Dlaczego nie pisałem o so-
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bie? Przede wszystkim dlatego, że bardziej interesował mnie świat dookoła mnie. Nawet jeżeli opowiadania oddają jakąś prawdę o mnie, nigdy nie
jest to najważniejsze. Bardziej bowiem fascynują mnie ludzie, którzy tam
mieszkają. Są bardzo różni, często inaczej niż my reagują na cywilizację zachodnią, z kolei biali przybysze odmiennie postrzegają kulturę miejscową.
Właśnie te przecięcia stają się interesujące i zastanawiające, niekiedy zaś
zabawne. Teoretycznie ci ludzie, pochodzący z różnych kultur i kontynentów, nie są przygotowani do wzajemnego zrozumienia się, ale jednak przy
dobrej woli różnice zanikają, co ułatwia im naturalny kontakt.
W kulturze afrykańskiej na przykład fascynuje mnie elementarna kurtuazja, zwłaszcza w sposobie zwracania się ludzi do siebie oraz w czasie
wzajemnych wizyt. Ludność miejscowa kładzie szczególny nacisk na zachowania, które nam wydają się wystudiowane i nieautentyczne, w rzeczywistości jednak są naturalne, ponieważ dziecko murzyńskie na tyle wcześnie jest uczone właściwej kultury bycia i szacunku dla drugiego człowieka,
że z czasem zachowania te stają się spontaniczne. To zresztą nie potwierdza tak popularnych wśród Europejczyków wyobrażeń na temat różnych
spektakularnych zajść, takich jak bunty czy walki plemienne. To są zjawiska
zupełnie odrębne. Życie codzienne w Afryce podlega zupełnie innym prawom. Każdy ma swoje, sobie tylko przypisane, miejsce, a wszyscy darzą się
wzajemnym szacunkiem. To jest wielki walor kultury czarnych. Bardzo bym
chciał, żeby inne cywilizacje przejęły chociaż część tego modelu.
Codzienne obyczaje przekładają się nawet na politykę. Wielokrotnie
pytano mnie na przykład, jak to się dzieje, że od 1994 roku w Południowej Afryce czarne władze, np. ANC (Afrykański Kongres Narodowy), nadal
sprawnie funkcjonują, a wyborcy nie odwrócili się od nich pod jakimkolwiek pretekstem. Odpowiedź jest prosta: te relacje są trwałe, gdyż oparto
je na zaufaniu i wspólnej walce o wolność.
> Nasz obraz Czarnego Lądu zdominowany jest przez dziennikarskie
opisy okrutnych wojen i walk plemiennych, które stale tam się toczą.
W pana książce też odnajdujemy absolutnie wstrząsające fragmenty.
Czy to są refleksy zdarzeń, które oglądał pan własnym okiem? Istnieje opinia o wyjątkowym okrucieństwie mieszkańców Afryki. Czy ono
jest rzeczywiście inne niż okrucieństwo Europejczyków?
> Tak, zupełnie inne, ale odradzałbym zestawianie ze sobą tych sposobów rozwiązywania swoich konfliktów, dlatego że tego, czego dokonano
w Europie podczas pierwszej i drugiej wojny światowej czy ostatnio np.
w Srebrenicy, nie wyobrażam sobie w ogóle w Afryce. Na Czarnym Lądzie
okrucieństwo budzi się w ludziach na ogół dopiero w sytuacji poczucia
krzywdy, ale zwykle służy dorywczym celom i szybko wygasa. Wtedy rzeczywiście wyzwalają się gwałtowne emocje i dochodzi do walk lub jakiejś

zawieruchy, ale są to na ogół odruchy spontaniczne, nieplanowane, które
przywódcy starają się okiełznać, a nie podsycać. Choć, oczywiście, czasami
służą one paranoicznym dyktatorom.
> Ależ przecież niedawno doszło do potwornych rzezi w Ruandzie
pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi. To dla Europejczyków też było
czymś nie do pojęcia.
> Owszem, prawda, ale to był jednak epizod, bo na Czarnym Lądzie takie
rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko. Europa nie ma więc pod tym względem żadnego tytułu do udzielania lekcji Afryce, tym bardziej że w XX wieku
popisała się ludobójstwem o takiej skali, stopniu zorganizowania i systematyczności, jakiego nigdy wcześniej nie notowano.
> No tak, ale z jakiegoś powodu w Ostatniej misji porucznika Lance’a
z tomu Królestwo potrzebuje kata pojawia się postać Wiodącego Rolnika i wiele scen, które świadczą o tym, że i panem wstrząsnęły mordy oraz gwałty, które zdarzyły się w Afryce. Czy istnieje jakaś specyfika ludobójstwa uprawianego na Czarnym Lądzie?
> W Afryce zdarza się czasem, że przywódca jakiegoś kraju lub ruchu zbrojnego posuwa się do nieprawdopodobnych i przerażających okrucieństw po
to, żeby przerazić swoich wrogów i popleczników. Ale masakry zdarzają się
zarówno w Afryce, jak i w Europie.
> Chce pan powiedzieć, że przypadki mordów na Czarnym Lądzie są
wyłącznie funkcją działań politycznych, a nie indywidualnych konfliktów międzyludzkich?
> Nie, bo w kontaktach indywidualnych też zdarzają się podobne odruchy.
Jest bowiem dużo morderstw np. na tle rabunkowym lub pod wpływem
zawiedzionej miłości. Stanowi to jednak naturalną część życia, które czasami wybucha gwałtownymi emocjami, prowadzącymi do przelewu krwi.
W Europie, obecnie ogromnie ucywilizowanej, człowiek, który dopuścił się morderstwa lub innej zbrodni, jest na ogół uznawany za istotę chorą, której należy pomóc. W obliczu podobnych przestępstw często wini się
nawet społeczeństwo. Nie zawsze tak jednak było. Przecież jeszcze nie tak
dawno konflikty międzyludzkie rozwiązywano za pomocą pojedynków,
a porachunki mafijne czy zabójstwa z powodów uczuciowych funkcjonują
do dziś. Być może na kontynencie afrykańskim obserwujemy pewne przesunięcie w czasie albo emocje wybuchają w sposób bardziej jaskrawy.
> Czy przez te prawie 40 lat życia w Afryce zdarzyło się panu bać
czarnych? I czy w ogóle obecnie biali odczuwają lęk przed czarnymi?
> Nie, przynajmniej nie w sensie zorganizowanej akcji politycznej, w której
władze państwowe występowałyby przeciwko białym. Ale oczywiście –
zdarzają się pojedyncze napady czy kradzieże samochodów z bronią w ręku
i to jest wielki problem. W każdej chwili bowiem trzeba być bardzo ostroż-
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nym i czujnym, co jest dość uciążliwe. Jednakże zwykle są to kwestie czysto
kryminalne, niemające żadnego związku z polityką.
> W pana pierwszej książce jest kilkakrotnie mowa o takich właśnie sytuacjach. Ich ilość wskazuje na to, że musi się pan jednak czuć
niepewnie, a niebezpieczeństwo czyha praktycznie z każdej strony.
Mogą nagle przystawić pistolet do szyby lub zatłuc kijem we własnym domu...
> To się zdarza. Akcja opowiadań, które złożyły się na ten tom, dzieje się
w Afryce zachodniej, w takich krajach jak Liberia, Sierra Leone, Wybrzeże
Kości Słoniowej. A to jest odrębny rozdział. RPA, Botswana, Swaziland są
dobrze zorganizowanie i praworządne, natomiast państwa położone w zachodniej części kontynentu są zupełnie inne. One tak bardzo różnią się od
Afryki południowej jak w Europie na przykład Szwajcaria od Albanii.
> W obu pana książkach zwrócił moją uwagę wątek handlowców,
którzy albo są wytrawnymi kanciarzami, albo sami zostają wykantowani przez konkurencyjną firmę lub reprezentantów miejscowych
władz. Domyślam się, że za tym stoją jakieś osobiste doświadczenie
lub gorzka ocena polityków Czarnego Lądu...
> To nie wynika z mojego osobistego doświadczenia, ale z obserwacji. Po
prostu w Afryce wielu ludzi zajmuje się przeróżnymi biznesami, które mają
w sobie wiele romantyzmu. Te interesy polegają zwykle na udawaniu, że
wszystko jest całkowicie poważne, więc odsłonięcie drugiego dna transakcji bywa często niesłychanie zabawne.
Można na przykład uczestniczyć w bardzo poważnych rozmowach na
temat planów rozwojowych jakiegoś kraju afrykańskiego, które w rzeczywistości nie istnieją. Każde bowiem z tych państw ma liczne projekty, dotyczące budowy dróg, mostów czy nawodnienia pustyni, co na papierze
wygląda wspaniale. Nawet jeśli z góry wiadomo, że nie uda się ich zrealizować, bo nikt nie ma na to kapitału, to jednak jest o czym porozmawiać.
Często nawet, jeżeli się o czymś głośno i dużo mówi, to jest prawie tak, jakby się już stało. Słowo zastępuje fakt. To jest naturalnie częścią kultury afrykańskiej. Ale nie tak dawno i my w Polsce podlegaliśmy systemowi, w którym słowo dominowało w życiu publicznym. Może to więc jest po prostu
zjawisko szersze niż afrykańskie.
> Dla mnie najbardziej chyba intrygujące było opowiadanie Komisja
z tomu Kalahari, w którym opisuje pan, jak wygląda procedura składania zeznań przed Komisją Prawdy i Pojednania w RPA. Przyznam,
że była to dla mnie szokująca lektura. Oto w obliczu osób pokrzywdzonych albo rodzin ofiar oprawca opisuje swoją zbrodnię, co przybiera postać strasznego i bolesnego obrzędu, który rani moją wrażliwość, ale z drugiej strony widzę, że to jednak działa. Mimo że jedna

i druga strona odgrywają jakby rodzaj teatru, koniec końców dochodzi do aktu pojednania, a przynajmniej uspokojenia obu stron. Jak
pan ocenia działalność tej komisji i jej efekty?
> To jest fenomen prawny i moralny, który wyrósł na podłożu dwóch kultur: z jednej strony chrześcijańskiej, dlatego że przewodniczącym tej komisji był biskup Desmond Tutu, a z drugiej strony – afrykańskiej, w której
krzywd nie pamięta się długo, a specyficzny dla Czarnego Lądu humanizm
może przezwyciężyć i złagodzić skutki najgorszych nawet urazów. Zasadniczym impulsem powstania tej komisji było przekonanie, że najważniejsza
jest prawda. Oczywiście, to jest filozoficzne zagadnienie, czy prawdę należy zatrzeć i schować pod ziemię, czy też powinna być ona ujawniona, jakakolwiek by była. Właśnie to stanowi punkt zwrotny, po którym strony nie
mają już nic do ukrycia. Mogą się rozejść w nienawiści, ale mogą też próbować zrozumieć nawzajem swoje postawy. Wydaje mi się, że zasadniczą
rzeczą jest to, że nikt nie był zobowiązany do wyrażania skruchy, co automatycznie eliminuje fałsz. Skruchę autentycznie wyrażamy na ogół wtedy,
gdy uważamy, że zrobiliśmy coś złego. Tymczasem wielu policjantów czy
żołnierzy uważało, że walczyli o słuszną sprawę i o swój kraj, więc w żadnej
mierze nie zasługują na naganę i karę. Jeżeli natomiast przekraczali swoje
obowiązki i posuwali się za daleko, dopuszczając się przestępstw i stosowania wyjątkowo okrutnych tortur wobec przeciwnika, wówczas wchodziło w grę wyłącznie indywidualne poczucie winy. Wiemy, że rannego się
nie dobija, wiemy też, że nie powinno się nikogo torturować. To wszystko
wiemy i potępiamy takie akty przemocy. Jednakże nawet te czyny były wybaczane, ponieważ przyjmowano, że popełniono je w czasie wojny, kiedy
trudno uniknąć podobnych wypadków.
Przedziwne jest natomiast to, i tu się z panem zgadzam, że obie strony
rozumiały swoje racje. Obserwowano na przykład zdumiewające przypadki, kiedy kobieta, której zamordowano syna, przebaczała zabójcy. Nie zawsze tak się działo, ale bywały i takie sytuacje. Konkretnym zyskiem, jaki
ofiary czy rodziny ofiar mogły wynieść z takiego procesu, było to, że odnajdywano groby pomordowanych i dowiadywano się, jakie były ostatnie
chwile bliskich osób. W kulturze afrykańskiej ma to szczególne znaczenie.
Odtworzenie losów ludzi zabitych było jednoznaczne z dotarciem do prawdy, a ta była głównym celem komisji.
> Na pewno musiał pan się zastanawiać nad tym, w jakim stopniu
ten wzorzec rozrachunku historycznego jest możliwy do zastosowania w Polsce. Wciąż jeszcze żyją zbrodniarze doby stalinowskiej i lat
PRL-u. Myśli pan, że u nas ten model też by się sprawdził?
> Nie wiem. Minęło zbyt wiele lat. Do dziś nie wiemy, co się stało z wieloma ludźmi w Polsce, których aresztowano do połowy lat 50. Jakie były ich
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ostatnie chwile, kto ich skazał, kto ich męczył? To wszystko zostało pokryte płaszczem zapomnienia. Tego się nigdy nie dowiemy. Możemy się tylko
domyślać i zadawać sobie pytania.
Ja nie wiem, czy dla rodzin jest lepiej, gdy widzą człowieka, który zabił ich bliskiego, czy też gdy nic nie wiedzą i myślą, że dokonała tego jakaś
anonimowa machina państwowa. Dla osób, które były po stronie oprawców, możliwość zrzucenia z siebie ciężaru winy byłaby prawdopodobnie
rodzajem wyzwolenia duchowego. Gdy tego brak, winowajcy nieraz przeżywają załamania, a sporadycznie nawet zapadają na choroby psychiczne.
Rodzi się pytanie, czy procedura zastosowana w RPA mogłaby dać u nas
spodziewane rezultaty. To zależałoby w dużym stopniu od tego, czy zeznający przed trybunałem skłonni byliby mówić prawdę, bo niby dlaczego mieliby to robić?
W Republice Południowej Afryki każdy z przedstawicieli obu stron walczących mógł powiedzieć sobie, swoim rodzinom i otoczeniu, że walczył
w dobrej wierze, więc nie musi się niczego wstydzić. Pomijam, oczywiście,
wypadki stosowania wyjątkowo okrutnych metod.
> Funkcjonariusze państwa komunistycznego mówią to samo: „działaliśmy w najlepszej wierze”. Pan w to wierzy?
> Spójrzmy na to wyłącznie z punktu widzenia Komisji Prawdy i Pojednania. Jeżeli zeznający przed nią funkcjonariusz oświadczył, że wykonywał rozkazy swojego zwierzchnika, i gdy udowodniono, że rzeczywiście tak
było, oraz wskazano, od kogo je otrzymał i co dokładnie zrobił, wówczas
był uniewinniany. Podobnie czarni bojownicy o wolność, jeśli tak ich eufemistycznie nazwiemy, którzy – powiedzmy – podłożyli gdzieś kilka bomb.
Oni też byli wzywani przed komisję, gdzie musieli udowodnić, że nie zrobili
tego z pobudek osobistych, nienawiści czy chęci odwetu, ale wykonywali
rozkazy organizacji, więc w swoim przekonaniu walczyli o wolność. Zdaję
sobie oczywiście sprawę, że z naszego punktu widzenia taka filozofia może
wydawać się zaskakująca, ale oparta jest na prawdzie, wzajemnym przebaczeniu i pojednaniu.
> A czy w jakimś kraju próbowano powtórzyć ten eksperyment? Jeśli
to zadziałało w RPA, być może nadaje się do adaptacji w innych krajach, które zrzuciły totalitaryzm lub różnej maści dyktatury?
> Do Południowej Afryki przyjeżdżały delegacje z Chile, Argentyny i innych
krajów, gdzie przekazanie władzy odbyło się w sposób pokojowy, na zasadzie
okrągłego stołu. Z doświadczeń RPA wyciągano różne wnioski, dużo na ten
temat dyskutowano i napisano, ale nikt więcej nie poszedł tą drogą. Być może
na przeszkodzie stanął właśnie obowiązek wyjawienia całej prawdy. Mimo
to na arenie międzynarodowej przykład komisji południowoafrykańskiej niewątpliwie na długo pozostanie modelem procesu pojednania.

> Do Komisji Prawdy podchodzi pan z szacunkiem i respektem, ale
za to mam wrażenie, że pana stosunek do różnych modeli demokracji
afrykańskich jest naznaczony pewną szczyptą ironii. Tak jakby uważał pan, że demokracja nie jest dla Czarnego Lądu...
> Tak nie twierdzę. Wiele zależy od miejsca na kontynencie, w którym to
się dzieje. Opowiadania zebrane w tym tomie dotyczą, jak powiedziałem,
głównie Afryki zachodniej, m.in. Sierra Leone, Liberii. Są to kraje, w których systemy demokratyczne nie działają. Natomiast w Afryce Południowej
parlament jest instytucją wielce szanowaną, a wybory są bardzo ważnym
wydarzeniem w życiu czarnych narodów, zamieszkujących tę część kontynentu. Życzyłbym wielu krajom europejskim, zwłaszcza nowym demokracjom, takiego poszanowania instytucji państwowych i tej samej wiary
w ich sprawne funkcjonowanie.
> Mówi pan bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ stereotyp ukształtowany przez prasę i telewizję głosi, że po ustąpieniu białych gospodarki afrykańskie natychmiast się załamują, po czym przychodzi stan
kompletnego bezhołowia albo strasznych mordów. Pan zaś twierdzi,
że wcale tak nie jest, a wyzwolone państwa afrykańskie całkiem dobrze sobie radzą. Niech pan skoryguje, jeśli niewłaściwie pana rozumiem...
> Zależy to od tego, o jakich państwach mówimy i gdzie są położone.
Rzeczywiście, te kraje, które uzyskały niepodległość w latach 60., w niewielkim stopniu zachowały sprawność swoich ekonomii. Systemy demokratyczne, które w nich wprowadzono w sposób sztuczny, nie sprawdziły
się zupełnie. W Afryce Południowej sytuacja jest jednak zupełnie inna. Kraj
jest bogaty i dobrze rządzony przez uczciwych ludzi, którzy dążą do utrzymania systemu demokratycznego, a jego gospodarka rozwija się w miarę
normalnie. W przypadku podejrzeń o jakiekolwiek nadużycia skrupulatnie
przeprowadza się dochodzenia, a oskarżeni, którym udowodni się winę,
z miejsca tracą posady i są usuwani z życia publicznego. W prasie i telewizji
mówi się również bardzo dużo o przeróżnych aferach, co jest objawem prawidłowego funkcjonowania rozwijającej się demokracji.
Z kolei w Botswanie, która otrzymała niepodległość w roku 1966, w parlamencie i prasie ciągle toczą się ostre dyskusje, co jest dowodem sprawnego funkcjonowania ich systemu demokratycznego. Życzyłbym wielu europejskim krajom takiego zrozumienia roli parlamentu i prasy.
> Afryka jednak ma swoją specyfikę, której nie ma gdzie indziej. Myślę o roli magii w życiu codziennym. Czytając Kalahari, zastanawiałem się nawet, jaki jest pana stosunek do czarów. Pan nie pisze tego
wprost, ale odnoszę wrażenie, że traktuje pan afrykańskie czarownictwo całkowicie serio.
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> Tak, dlatego że stanowi ono realną część kultury Czarnego Lądu. Jej istotny element to m.in. wiara w umiejętności tzw. doktora tradycyjnego, którego my nazwalibyśmy po prostu znachorem, odmawiając mu w ten sposób jakiejkolwiek wiarygodności. Tymczasem ci ludzie naprawdę leczą i są
wielkimi psychologami.
Opowiem panu pewną autentyczną historię. Jeden z moich robotników miał kilka z rzędu przykrych wypadków. Były to coraz bardziej nieprzyjemne zdarzenia, bo m.in. raz omal nie zabił go samochód. Wówczas
– zdesperowany – powiedział mi, że musi na jakiś czas wyjechać do swojej wioski, żeby coś z tym zrobić, bo inaczej to się wszystko źle skończy.
I rzeczywiście głęboko wierzę, że tak mogłoby się stać. Pojechał zatem do
miejscowości, w której się urodził, gdzie poprosił o pomoc doktora tradycyjnego. Zabito więc krowę i uważnie przedyskutowano oraz przeanalizowano wszystkie kolejne wypadki. Trwało to w sumie około miesiąca, po
czym udało się znaleźć przyczynę tych nieszczęść. Okazało się mianowicie,
że pieniądze, które ten robotnik przesyłał matce, nie dochodziły do niej, ponieważ zagarniał je pośrednik. Uznano więc, że była to ingerencja zmarłego ojca, który, zsyłając na syna plagi, chciał doprowadzić do wyjaśnienia tej
sprawy. Teraz możemy się oczywiście zastanawiać po akademicku, czy była
to zwykła autosugestia, a kolejne przykre wydarzenia rzeczywiście doprowadziłyby do śmierci. Nie wiem. Niemniej jednak ta sprawa została wyjaśniona i cała historia dobrze się skończyła.
Chcę więc powiedzieć, że ci lekarze, reprezentujący medycynę tradycyjną, rzeczywiście spełniają swoją funkcję. Na dodatek mają dużo środków,
które autentycznie leczą różne schorzenia, aczkolwiek nie radziłbym panu
poddać się bardziej skomplikowanym zabiegom chirurgicznym, ale sądzę,
że oni nie mają aż takich ambicji.
> W opowiadaniu Kalahari z tomu pod tym samym tytułem opisuje pan historię ojca, który jedzie po syna ukąszonego przez komara
roznoszącego mózgową malarię. Jest w tym tekście głęboka wiara,
że jego ocalenie było skutkiem wyższego przeznaczenia, a nie interwencji lekarza.
> Ale to działo się w obrębie naszej„białej” kultury... My przecież też czasami wierzymy w interwencje nadprzyrodzonych sił.
> Ale tam, na Czarnym Lądzie, te różne mroczne siły, magia i groźne
zaklęcia są bardziej namacalne i prawdziwe...
> Tak, niewątpliwie.
> Więc pana zdaniem można na kogoś rzucić złe zaklęcie?
> Tak, na pewno. Można rzucić na kogoś czar i przez to bardzo mu zaszkodzić. Widziałem ludzi, którzy chorowali z tego powodu. Tego nie można
lekceważyć. W tytułowym opowiadaniu tomu Królestwo poszukuje kata

pokazuję tradycyjną kulturę, która dla Afrykańczyków stanowi wielką wartość. I co więcej, broni ich przed negatywnymi wpływami zjawisk rozsiewanych przez złych, białych ludzi.
> Każdy człowiek marzy o podróżowaniu. Pan napodróżował się wyjątkowo dużo. W związku z tym interesuje mnie, czy całe to piękno,
które pan ujrzał, i niezwykłość, której pan doświadczył, stanowi kapitał, dający się wykorzystać. Czy to jest coś, co się da zatrzymać?
> Czy da się zatrzymać? Nie bardzo. Tylko w słowie pisanym, ponieważ
czasami nawet robienie zdjęć nie ma sensu. Jeżeli kraj jest płaski, a busz
wszędzie taki sam, na fotografii można uchwycić tylko ogólny charakter
pejzażu. Zdjęcia nie oddają przeżyć, jakie się z nim wizualnie i emocjonalnie łączą. Być może to właśnie spowodowało, że zacząłem pisać. Zgromadziłem tyle przeróżnych obserwacji i doświadczeń, tylu ludzi poznałem,
że w pewnym momencie pomyślałem: byłoby strasznie szkoda, gdyby to
wszystko przepadło.
> A jaki obraz najsilniej utkwił panu w pamięci? Coś takiego, czego
się nie zapomina. Gdzie to było?
> Jest to obraz niebieskiego nieba. Przepięknego błękitu nieba, którego
zawsze będzie brakowało każdemu człowiekowi, który wyjedzie z Afryki,
zwłaszcza z południowej części kontynentu. Niebo zwrotnikowe jest już zamglone, gdyż jest tam gorąco, parno i pochmurnie.
Nie da się również niczym zastąpić niewiarygodnego poczucia przestrzeni, gdy wzrok się na niczym nie zatrzymuje. To jest zupełnie niezwykłe
uczucie, kiedy, jadąc samochodem po pustyni, obejmuje się wzrokiem 20
kilometrów krajobrazu, a nad sobą ma się całą kopułę nieba, rozpościerającą się od wschodu do zachodu, od północy do południa. Tam w Afryce
jest tak płasko, że świat wydaje się olbrzymi. W Europie nie można tego
doświadczyć, ponieważ ma ona inne urzeźbienie terenu i cechuje ją zupełnie inny rodzaj piękna.
> Słuchając pana, dochodzę do wniosku, że już chyba nie wróci pan
do Polski.
> Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Moment, w którym wyjechałbym
z Afryki na zawsze, byłby chyba dla mnie wielkim przeżyciem. Nie wiem,
czy całkowicie pozytywnym.
> 37 lat spędzonych w Afryce to ładny kawałek życia. Zastanawiam
się, jaki to jest kapitał duchowy. O co jest pan bogatszy, czego by pan
nie uzyskał, zostając w kraju?
> Przede wszystkim nie miałbym możliwości porównania tych dwóch
światów i prawdopodobnie nie byłbym w pełni świadomy tego, że ludzie
mimo dzielących ich różnic są w głębi swych dusz bardzo podobni. Na Polskę spoglądam już z pewnej perspektywy, którą zrodziło oddalenie. Z pew-
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nością nie umiałbym w ten sposób patrzeć na Afrykę, gdybym nie spędził
tam tylu lat. Być może podlegałbym nawet jakimś fałszywym wyobrażeniom na temat Czarnego Lądu.
Gdybym nie zetknął się bezpośrednio z Afrykańczykami, nigdy nie dowiedziałbym się, jak bardzo spontaniczne i pełne naturalnej życzliwości
mogą być relacje między ludźmi. Pod tym względem na pewno byłbym
uboższy. Obecnie wiem, że w każdym momencie, w jakimkolwiek miejscu, w wiosce, na ulicy czy w sklepie, mogę się zwrócić do kogoś czarnego,
porozmawiać z nim lub choćby pozdrowić go czy wymienić uśmiechy. Co
więcej, nasze reakcje na różne zdarzenia życiowe są podobne. Porozumienie osiągamy w sposób natychmiastowy i zupełnie naturalny. Nie ma wielu

barier, które by nas dzieliły. Jest to dosyć niezwykłe, bo zdawałoby się jednak, że obcy ludzie powinni na siebie patrzeć nieufnie.
Przyznaję, że w Polsce zdarza mi się reagować w podobnie spontaniczny sposób, ale wtedy zwykle spotykam się ze zdziwieniem. Zwrócenie się
do kogoś, komu nie zostało się przedstawionym, czy spontaniczna reakcja na to czy inne zdarzenie wywołuje natychmiast zdumienie. Kiedyś na
klatce schodowej powiedziałem obcej osobie „dzień dobry”. Z miejsca zostałem zmierzony zimnym spojrzeniem. Pomyślałem wtedy natychmiast
z tęsknotą o Afryce...
Oprac. Anna Chwołka, Stanisław Bereś
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SOLIDARNOŚĆ PERYFERII
Krytyka kolonializmu w prozie Ryszarda Kapuścińskiego
I Urszula Glensk, Uniwersytet Wrocławski I

W polskiej humanistyce postcolonial studies nie zajmują eksponowanego
miejsca. Nie jest to zaskakujące, ponieważ nigdy nie należeliśmy do krajów kolonizatorskich, a formułowane w okresie międzywojennym mrzonki
o akcesie kolonialnym mogą być traktowane raczej anegdotycznie. W kontekście refleksji o dominacji łatwiej interpretować naszą XIX-wieczną historię i związane z nią niemieckie projekty dotyczące Europy środkowowschodniej1. Zajęci własnymi historycznymi problemami nie wyrobiliśmy
znaczącego zainteresowania dla dyskursu postkolonialnego, a jeśli jest on
u nas przywoływany, to stajemy się jego przedmiotem i występujemy jako
społeczność o cechach narodu podbitego, peryferyjnego.
Prawdziwe potęgi kolonialne są tradycyjnie postrzegane w polskiej historiozofii jako państwa znakomicie rozwinięte cywilizacyjnie i stojące w konflikcie z naszymi odwiecznymi wrogami, co pobudzało nasze społeczne fantasmagorie o zaprzyjaźnieniu z Francją czy Anglią. Mało są u nas znane zbrodnie
dokonane przez Europejczyków na innych kontynentach. Niewiele wiemy
o poczynaniach belgijskiego króla Leopolda II, którego restrykcyjna polityka
w Kongo doprowadziła do wymordowania na początku XX wieku 2 milionów
Kongijczyków i uprawomocniła powszechne stosowanie tortur. Obcinanie
uszu i nosa za wszelki sprzeciw było w belgijskim Kongo nagminne.
Historia Francji w żadnym razie nie kojarzy się Polakom z nadużyciami w krajach Maghrebu. Bez wielkiego zaangażowania komentowana była
w Polsce bulwersująca książka francuskiego generała Paula Aussaresses,
który opisał swój udział w akceptowanym przez armię torturowaniu Algierczyków podczas wojny w kolonii w latach 1954-1962.
Konkretne zbrodnie przeciwko podbitym narodom stanowią tylko część
zainteresowania dyskursu postkolonialnego. Równie istotna jest w nim
analiza procesu psychologicznego, polegającego na narzuceniu tożsamości narodom podległym2. Jego konsekwencje są długofalowe, rozległe i trudniejsze do uchwycenia niż najbardziej skrywana zbrodnia. Za

charakterystyczne elementy syndromu postkolonialnego uznaje się przetrwanie uzależnienia w sensie ekonomicznym i psychologicznym, pokolonialny pesymizm wyrażający się brakiem wiary w społeczne możliwości
własnej grupy etnicznej, tworzenie tzw. necessary fiction, czyli koniecznej
fikcji, której celem jest kreowanie mitycznej tromtadrackiej narracji dotyczącej przeszłości3. W końcu zjawisko kulturalizmu, znane antropologom
dyfuzjonistom, objawiające się chęcią gorliwego naśladowania kultury, do
której się aspiruje. Ta dobrowolna identyfikacja obraca się przeciwko własnej tożsamości, a uparte naśladownictwo niweluje krytyczną świadomość
słabszej grupy społecznej. Rozważania Ryszarda Kapuścińskiego o rządach
czarnoskórych osadników w Liberii4 i desperackiej próbie przeniesienia
przez nich struktur społeczeństwa amerykańskiego do Afryki pokazują, do
jakich paradoksów może prowadzić zapożyczenie kulturowe.
Przenikają się zatem dwa zjawiska, słabość narodów skolonizowanych
oraz tworzenie historiografii przez dominujący dyskurs w byłych państwach
mocarstwowych, które mają nieporównanie większą możliwości oddziaływania na wyobraźnię zbiorową niż małe, peryferyjne narody. Tradycja konstruowania takich dogodnych – uzasadniających stereotypizację – poglądów jest długa. W kontekście kolonizacji Afryki można wskazać tzw. teorię
chamicką stworzoną w latach 30. XX wieku. Głosiła ona, że jedyny godny
zainteresowania element cywilizacji w Afryce łączy się z wpływami Bliskiego Wschodu. Charles G. Seligman w antropologicznej rozprawie Ludy Afryki dowodził, że cywilizacja Chamitów wpływała na postęp zapóźnionych
Murzynów i Buszmenów. Przekonanie, że czarnoskórzy Afrykanie nie mieli własnej historii przedkolonialnej, a historia kontynentu zaczęła się wraz
z pojawieniem się tam Europejczyków, głoszone było jeszcze w latach 60.
XX wieku i rozpowszechniane przez znanego historyka brytyjskiego Hugh
Trevor-Ropera5. Podobnie usankcjonowany został pogląd, że Afryka Południowa, zanim pojawili się w niej Burowie, była pusta i bezludna.

>

>
>
>

1
Zob. I. Surynt, Postęp, kultura i kolonializm, Wrocław 2006. Przykładem interpretacji
naszej historii kresowej jest książka D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Lublin 2005.
> 2 Por. E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005.

3

Por. E.M. Thompson, Said a sprawa polska, „Europa”, 65/2005.
R. Kapuściński, Heban, wydanie czwarte, Warszawa 1998, s. 251-274.
5
Zob. także H. Zins, Afryka i Europa, Warszawa 2001, tu: Problemy z historią Czarnej
Afryki, s. 11-22.
4
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Nawet jeśli powtarzanie takich poglądów dziś – w czasie rozwoju postcolonial studies –grozi kompromitacją, nie oznacza to, że nie przetrwały
one w świadomości społecznej. Zapewne wszyscy słyszeliśmy pogląd, że
Afryka zawdzięcza drogi i koleje czasom kolonialnym, a ospali i leniwi tubylcy nie potrafią nawet o nie zadbać. W jednym z wykładów Ryszard Kapuściński wprost ubolewał: „słyszę z ust, zdawałoby się, poważnych ludzi,
że na przykład jedynym wyjściem dla Afryki byłoby ponownie ją skolonizować”6. Rewizja historii wyraźnie nie jest jeszcze dziełem dokonanym i w
pełni przyswojonym, nawet przez aspirujące społeczności europejskie.
Kiedy Hugh Trevor-Roper głosił swoje przekonania o przedrozbiorowej
ahistoryczności czarnego kontynentu, Ryszard Kapuściński był już w Afryce
korespondentem. Jego dziennikarski i dokumentacyjny wkład w dyskurs
o dominacji zaczął się w czasie, gdy kolonie jeszcze funkcjonowały i tylko
optymiści przeczuwali ich rychły koniec, a idea postcolonial studies nie została jeszcze określona.
Jest początek lat sześćdziesiątych, kilka lat wcześniej, w 1957 roku,
Ghana jako pierwszy kraj kontynentu odzyskała niepodległość. Byt kolonizatorów wydaje się zagrożony. Ich przyszłość staje się niepewna, udziela im się atmosfera zagrożenia, a nawet paniki. Proces zaczyna dotyczyć
całej „międzynarodówki kolonów” – Brytyjczyków, Francuzów, Belgów,
Włochów, Holendrów, Portugalczyków. Wszyscy oni stają się kolektywnym bohaterem reportażu Bon ton w gorącym klimacie, dodajmy: czarnym
bohaterem. Kapuściński pisze o społeczności białych kolonizatorów z sarkazmem i nieukrywaną złością. Chociaż znajdują się w opresji, nie wzbudza to współczucia narratora, skoncentrowanego raczej na demaskowaniu
przyczyn ich lęku, mającego swoje źródło w nich samych, w sposobie życia
i myślenia, w nagłych awansach społecznych, których doświadczyli wraz
z przeprowadzką do kolonii.
Obawiają się podróży powrotnej, ale Kapuściński przypomina ich podróż
inicjacyjną. Decyzja o niej była owocna w skutki. Petit blanc „od razu idzie
o parę szczebli w górę. Jest to najbardziej błyskawiczny awans, jaki może się
przytrafić. Bledną tu nawet zawrotne kariery gwiazd filmowych. Kolon robi
karierę w ciągu dnia, bez żadnego wysiłku. Leci sobie wygodnym samolotem i ogryza kurczaka, a za każdym kilometrem przybywa mu splendoru
[...] z żebraka przeobraża się w króla”7. To pierwszy krok – znaleźć się w kolonii. Cała reszta jest już skonwencjonalizowana, oparta na utrzymywaniu
sztywnej hierarchii, dystansu i sztucznego rytuału. Absurdalny awans społeczny można pokazać na przykładzie żon, które porzuciły swoje podrzędne
zawody wykonywane w Europie i radykalnie zmieniły swój sposób życia:

„Teraz kolonowa prowadzi dom. Siedzi na kanapie, wklepuje zmarszczki
i rządzi służbą. Służba jest liczna – sześć, dziesięć osób. Czarna służba niestety. Ciężki jest los kolonowej: musi za każdego myśleć, bo czarny to głupek. Ciągle mu się myli, z której strony talerza położyć widelec [...] ważne
jest, żeby podawał do stołu w białych rękawiczkach. Stwarza to przyjemne
złudzenie, że bierzemy pokarm z ręki europejskiej”8. W reportażu wszystkie
postaci, cała rodzina kolonów, zostały sportretowane negatywnie: dzidziunio pionier, chwali się, że zabił Murzyna jak węża; pan domu, w każdym
geście podkreśla dystans i pogardę dla tubylców; młodzian, popisuje się
przed narzeczoną umiejętnością straszenia Czarnych; w końcu dziecko uczy
się jednocześnie chodzić i poganiać służbę. Do tego dochodzi jeszcze cecha
niezależna od stosunków społecznych – król kolon jest osobą chorobliwie
skąpą, podobnie jak żona, która „śledzi uważnie, co podają w czasie party,
i w myślach oblicza. Kiedy przyjdzie na nią kolej, poda to samo i tyle samo,
żeby nie być stratną”9. Wystarczy już przykładów, nie wątpię, że przekonałam Państwa, jakie emocje rządzą tym reportażem.
Swadzie narracyjnej towarzyszy surowa ocena kolonizatorów, przekonanie o ich mentalnych ograniczeniach i nieadekwatności zajmowanej pozycji społecznej. Niezasłużone przywileje wynikają z koloru skóry, będącej
w rasistowskim społeczeństwie pieczątką, o której wielokrotnie z zażenowaniem, zgorszeniem i smutkiem pisał autor Hebanu.
Artykuł Kapuścińskiego przywodzi na myśl najbardziej bezkompromisowe rozważania krytyków kultury. Jeśli pominąć kategorie genologiczne
– reportaż prasowy podlega innym rygorom stylistycznym niż prace z zakresu socjologii i antropologii – wymowa tego tekstu zbliża go do manifestów krytyki społecznej spod znaku Maksa Webera, Herberta Marcusego,
Maksa Horkheimera. Podobną wyrazistość ideową eksponują nawet postmoderniści, choćby socjolog Mike Featherstone i antropolog Horace Miner,
zjadliwie piszący o zwyczajach symbolicznej grupy etnicznej Nacirema,
w której łatwo domyślić się paraleli do Amerykanów. Reportaż Kapuścińskiego poprzez stylistykę zbliża się do nacechowanych tekstów deklaratywnych, które miażdżąco oceniają stan społeczeństwa lub jedną z jego
grup (dla przywołanych autorów było to społeczeństwo mieszczańskie,
konsumpcyjne, masowe, ponowoczesne). Kapuściński przedstawia bohatera zbiorowego i tworzy wyrazistą opozycję – egoistycznych białych i dyskryminowanych czarnych. Zajmuje jednoznaczne stanowisko i nie stroni
od oceny. Diagnoza stanu społeczeństwa opartego na opozycji klas może
przywodzić też na myśl propagandowe teksty marksistowskie, jednak nie
wskazuję tu tej tradycji, ponieważ oznaczałoby to przypisanie reporterowi

>
>

>
>

6
7

R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006, s. 17.
R. Kapuściński, Czarne gwiazdy, Warszawa 1963, s. 20-21.

8
9

Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 24.
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ideologizacji, służącej doraźnemu pragmatyzmowi. Odżegnuję się od politycznej interpretacji tego reportażu – spłyciłoby to jego wymowę i podało
w wątpliwość intencje autora.
Bon ton w gorącym klimacie został włączony do Czarnych gwiazd,
pierwszego zbioru reportaży o Afryce, ale później nie był już publikowany.
Wydaje się, że opinie wyrażone w artykule straciły swoją początkową jaskrawość w oczach samego pisarza. Zresztą od swoich korespondencji formułowanych w pierwszych latach pobytu na kontynencie dystansował się
już w tomie Gdyby cała Afryka, gdy podkreślał dyskusyjny charakter niektórych opinii. Kapuściński zweryfikował głównie optymistyczną wizję egalitarnej przyszłości kontynentu oraz rolę poszczególnych przywódców, jak
choćby Patrica Lumumby czy Hajle Sellasje, nie zaś interpretację historii.
Również teraz, po ponad pół wieku, pozostaje ona skrajnie niesprawiedliwa i z punktu widzenia współczesnej wrażliwości na los ludzi poniżonych
i wykluczonych wydaje się przejmująca.
Równocześnie ten płomienny manifest antykolonializmu nie jest reprezentatywny dla twórczości autora Szachinszacha z co najmniej dwóch
powodów: zawiera jednostronną ocenę procesów historycznych długiego
trwania, używając terminu Braudela, i nie mieści się w strategiach narracyjnych pisarza, dążącego raczej do kreowania rzeczywistości wieloznacznej, niepoddającej się prostemu wartościowaniu. Kapuściński posługiwał
się stylistyką wyrazistą i efektowną, ale nadzwyczaj rzadko używał tonu
napastliwego i jednoznacznie krytycznego, a jeśli go wykorzystywał, to
jedynie do opisu zjawisk lub znanych przywódców, a nie zwykłych ludzi.
Dla swoich bohaterów miał wiele zrozumienia i akceptacji, i nie przykładał
własnej hierarchii wartości do opisu Innego. Taka zasada zdaje się wpisana w postawę poznawczą pisarza. W omawianym zaś reportażu eksponuje
on konkretną osobę, pana Voldeaux – postać służącą mu do zobrazowania
konformizmu i ospałości intelektualnej kolonów. Bohater negatywny ma
zatem twarz zwykłego człowieka. Reporter nie chroni go anonimowością, chociaż Voldeaux nie piastuje żadnej funkcji ani nie jest osobą publicznie znaną. W tomie Czarne gwiazdy znalazł się jeszcze jeden taki wyjęty
z tłumu imienny portret: „pani Francqui jest drobnomieszczańską gęsią, ale
drobnomieszczucha też czasem nawiedza geniusz przewidywania. Tak oni
chcą tu rządzić”10.
Kapuściński dawał wyraz przekonaniu o złożoności wszelkich ludzkich
zachowań, procesów społecznych i niemożności stawiania jednoznacznych
diagnoz11. Dlatego Bon ton w gorącym klimacie należy widzieć jako tekst

>
>

10

Ibidem, s. 102.
11
Trzeba też dodać, że Kapuściński w późniejszej twórczości nie unikał wartościowania
procesów społecznych. Wystarczy wspomnieć aksjologiczną jednoznaczność studium rewo-

separatywny, nieprzystający do późniejszych reportaży. Pisarz znany z szukania uzasadnień i usprawiedliwień tu nie unika ostrych sądów. Formułuje
je w sposób napastliwy, bezkompromisowy, sarkastyczny. Tworzy wypowiedź kluczową i wykładnię dla rozumienia kolonializmu afrykańskiego.
Inne korespondencje z tego okresu pokazują, że nie da się opisać kontynentu bez refleksji o jego ponurej historii. Studium terroru segregacyjnego w RPA Kapuściński zamieścił w dwóch książkach – Gdyby cała Afryka
oraz nieco skróconą jego wersję w Wojnie futbolowej. Precyzyjnie wyjaśnia w nim proweniencję Afrykanerów, potomków XVII-wiecznych, głównie
holenderskich osadników. Nie kultywowali oni swojej europejskiej tożsamości, a jedynym miejscem identyfikacji narodowej była dla nich Południowa Afryka, w której spotkały się wszystkie upiory fanatyzmu religijnego, rasizmu i kolonialnego wyzysku.
Esej tytułem nawiązujący do wojen burskich, Będziemy pławić konie we
krwi, jest najbardziej posępną wizją spotkania białego człowieka z Afryką.
Nie rozmiękcza go żaden pozytywny portret, a kolonialne szaleństwo zdaje się nie mieć końca. Pisząc o apartheidzie, Kapuściński jest jednak przede
wszystkim historykiem, nie reporterem, co wiąże się z pragmatycznym faktem – RPA znalazło się na mapie podróży dziennikarza dopiero trzydzieści
lat później. Długotrwałe trudności z otrzymaniem wizy wynikały między
innymi z powodu opublikowania niepochlebnego artykułu. Autor pisze
zatem o świecie, którego nie widział, a więc traci możliwość odszukania
pozytywnej staruszki, prawego oficera, zagubionego misjonarza. W beznadziejnej rzeczywistości apartheidu jedyną nadzieję budzi odruch sprzeciwu Maxwella Marwicka, amerykańskiego antropologa, który bezkompromisowo uzasadnił zaniechanie swoich badań: „Opuszczam Południową
Afrykę, ponieważ jest hańbą białego człowieka mieszkać w tym kraju. Nie
sposób przedstawić katalogu ludzkich praw, jakie tu się gwałci. Najbardziej
elementarne wartości są w tym państwie deptane i wzgardzane”12. I choć
niesprawiedliwość na tle rasowym była usankcjonowana we wszystkich
koloniach, to jej wersja obowiązująca w Pretorii miała – według Kapuścińskiego – formę „najwyższą, ostateczną i zamkniętą”13.
Dodajmy, że kiedy po miękkiej rewolucji na początku lat 90. udało się
pisarzowi odwiedzić RPA, był pełen optymizmu. W udzielonych wywiadach dawał nadzieje na możliwość zniwelowania segregacyjnej nierówności. Jego wizja była wtedy daleko bardziej optymistyczna niż innych obserwatorów14. W Hebanie polemizował jednak z teoriami, jakoby apartheid,
lucji w Iranie.
> 12 R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka, Warszawa 1969, s. 121-122.
> 13 Ibidem, s. 127.
> 14 Zob. H. Zins, op. cit., s. 210-216.
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wymyślony przez Burów, był ograniczony tylko do Południowej Afryki. Życie na całym kontynencie zależy od koloru skóry, jej barwa przypisuje rolę
i wyznacza miejsce15. Rasizm jest tak głęboko zakorzeniony, że nie tylko
paraliżuje swobodę Czarnych, ale nie pozwala także żyć swobodnie uprzywilejowanym. Kapuściński wielokrotnie wyrażał ten pogląd.
Esej o RPA ma charakter historyczny i jest odrębną całością, podczas gdy
w późniejszych książkach rozważania historyczne stanowiły zwykle suplement do relacji reporterskiej, na przykład szkic zatytułowany ABC, zamykający książkę o wojnie w Angoli Jeszcze dzień życia, albo fragmenty o szyityzmie w Szachinszachu. Odrębne, niepoparte tekstem reportażowym szkice
historyczne są w twórczości Kapuścińskiego rzadkością. Wystrzegał się ich,
ponieważ nie zyskują statusu komentarza do tekstu wyjściowego, a jedynie
rekapitulują cudzą, odindywidualizowaną wizję przeszłości.
Kolejne książki odsłaniają nowe wymiary kolonializmu, pokazują jego
zróżnicowanie. „Międzynarodówka kolonów” traci swoją wyrazistość, rozpada się na wiele elementów. Pojawiają się w niej portrety konkretnych
Europejczyków, darzonych przez reportera nieskrywaną sympatią, przyjaźnią, a nawet podziwem. Kolonializm gubi też swoją polityczną jednolitość
– angielska quasi-arystokratyczna wersja dominacji okazuje się czymś zupełnie niepodobnym do portugalskiej czy holenderskiej. Przykładem może
być opis rewolucji toczącej się w połowie lat 70. w Angoli. W Jeszcze dzień
życia widzimy opuszczane w panice miasto, nerwowe pakowanie skrzyń
i atmosferę zagrożenia, która udziela się wszystkim białym mieszkańcom
Luandy. Podzielają los uchodźców i tak też są opisywani. Reporter eksponuje ich trudną sytuację w momencie, kiedy proces społeczny jest silniejszy od jednostkowych decyzji. W popłochu uciekają, popadają w rezygnację i rozpacz. Na dalszy plan odchodzą już winy i rabunkowa działalność
w kolonii. Kapuściński pokazuje donę Cartaginę, pracowitą staruszkę pieczołowicie doglądającą pokoi w hotelu „Tivoli”, choć od dawna z wyjątkiem
reportera z Polski nikt tam nie mieszka. Energiczna i opiekuńcza babcia urasta do rangi symbolu – fundamentu życia – na tle niejasnej sytuacji dewastowanego miasta. Niesie ład i porządek w świecie rozedrganym przez
historię. Ta kobieta jest dobrym duchem miejsca, daje namiastkę bezpieczeństwa, pomimo pożogi nie zmienia rytmu pracowitej egzystencji. Kiedy Kapuściński dopisywał epilog do kolejnego, rozszerzonego wydania reportażu Jeszcze dzień życia, zakończył go nostalgicznie: „A dona Cartagina?
Boję się o tym myśleć. Bo jeśli jej już nie ma? Ale to właściwie wydaje mi
się niemożliwe. Bez dony Cartaginy nie umiem sobie wyobrazić ani Luandy,
ani Angoli, ani całej tej wojny”16.

>
>
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R. Kapuściński, Heban, op. cit., s. 44-47.
R. Kapuściński, Jeszcze dzień życia, wydanie piąte, Warszawa 2003, s. 141.

W tej książce pojawił się również passus dotyczący żołnierzy garnizonu
portugalskiego, którzy w oczach Kapuścińskiego byli lojalni wobec tubylców, a wielu oficerów potrafiło zachować międzyludzką solidarność, choć
ta była nieustannie niszczona przez „suche relacje polityczne”17. A takie
spostrzeżenie wyklucza już możliwość używania negatywnego bohatera
zbiorowego jako dominującej figury narracyjnej. Afryki z połowy lat 70. nie
można sobie wyobrazić nie tylko bez zdemoralizowanych, rasistowskich
kolonów, ale nie można jej sobie wyobrazić również bez zwykłych białych
ludzi. Dobrzy i źli są już po obu stronach biało-czarnego podziału Afryki.
Uczestniczenie w rzeczywistości paradoksalnie komplikuje jej interpretację. Kapuściński zwraca uwagę na różnice wynikające z odmiennego
sposobu zarządzania koloniami. W obszarze dominacji portugalskiej bieda przeważała nad restrykcjami rasowymi. Portugalczykom, którzy czasem
popadali w skrajną nędzę i stawali się żebrakami, nie udało się wytworzenie mitu potęgi białego człowieka, ponieważ nie mieli odpowiedniej siły
ekonomicznej, takiej jak Anglicy czy Francuzi. Nie byli też osadzani w koloniach jako administratorzy, nad którymi opiekę roztaczała metropolia, ale
opuszczali Europę na skutek swoich osobistych niepowodzeń finansowych
lub kłopotów z prawem18.
Być może przerażenie, z jakim Kapuściński patrzył na efekty scramble
for Africa („rozdrapywania Afryki”), jak określa się to zjawisko w dyskursie postkolonialnym, wynika również z indywidualnych doświadczeń reportera. Przeniesiony ze świata ostentacyjnie negującego i niwelującego
hierarchię społeczną obserwuje usankcjonowane nierówności. W swoim
opisie przyjmuje perspektywę wolną od mocarstwowego punktu widzenia, bo jest kimś spoza konfliktu. Niewątpliwie daje mu to pewną przewagę. Ambiwalencja poglądów, jakie istnieją w historiografii brytyjskiej
przy ocenie działalności politycznej Cecila Rhodesa w Afryce Południowej i Środkowej, jest przykładem problemów z obiektywizmem w interpretacji własnego udziału w tworzeniu kolonii19. Młody dziennikarz
z Polski, niedawno jeszcze – jak sam pisał – niosący transparenty na
manifestacjach, mógł w roku 1961 szczerze zadeklarować: „zawsze uważałem kolonistów za skończonych drani. Jestem z wami i chcę tego dowieść czynem”20. Jakkolwiek anachronicznie brzmiałaby retoryka tej wypowiedzi, nigdy w pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego nie straciła ona
na aktualności.

>
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Ibidem, s. 116.
Kogo Europa wysyłała na spotkanie z Innym? Odpowiedź na to pytanie Kapuściński
sformułował w Wykładzie wiedeńskim I, [w:] Ten Inny, op. cit., s. 16-17.
> 19 Por. G. Chesterton, A Miscellany of Man, London 1912; J. Flint, Cecil Rhodes, London
1976.
> 20 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, wydanie piętnaste, Warszawa 2005, s. 49.
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Admirując ruchy wyzwoleńcze, widział w nich zwiastun dobrej przyszłości kontynentu. W okresie wyzwoleńczego entuzjazmu przyglądał się
wielkiej konferencji zorganizowanej przez Haile Selassje w Addis Abebie,
kiedy Afryka próbowała określić nową tożsamość i status polityczny, szukała sposobów uniknięcia szantażu ekonomicznego ze strony dawnych
państw kolonialnych. Kapuściński relacjonował różne pomysły polityczne, pokazywał istotę problemów ekonomicznych, opisywał nędzę, brak
struktur społecznych, niespójność infrastruktury. Jego diagnoza ówczesnej Afryki był optymistyczna, ale i pragmatyczna. Dostrzega, że wyzwolenie polityczne nie przekłada się na możliwości rozwojowe, a państwa wycofujące się utrzymują doktrynę ekonomiczną. Już w Czarnych gwiazdach
werbalizował kalkulacje polityczne mocarstw: „dostaniesz [Afryko] niepodległość, jeśli zapewnisz nam trwały spokój i nienaruszalność naszych
interesów”21. W kolejnych reportażach prezentuje statystyki, które pokazują, jak dalece ta zasada jest realizowana. W wyzwolonej Tanzanii, gdzie
eksport minerałów w dalszym ciągu kontrolują Anglo-amerykanie, z 7
milionów funtów, które przynosi ta część gospodarki, rdzenni mieszkańcy
zarabiają jedynie tysiąc funtów. Kapuściński konkluduje: „Zachód czerpie
dochody z wyzysku Afryki, ale zarazem Zachód jest ciągle głównym źródłem finansowania Afryki”22. Namiętne spory polityczne w ramach grup
Casablanki i Monrovii będą krążyły wokół tego samego dylematu rodzącego się neokolonializmu, ale żadna z tych orientacji nie znajdzie dobrych
rozwiązań ani recepty na uzależnienie gospodarcze. Dla wszystkich staje
się oczywiste, że struktury ekonomiczne krajów kolonialnych były budowane jako integralna część gospodarek metropolii i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.
Przeszłość okazuje się problemem trudnym do pokonania. Pociąga za
sobą konsekwencje różnej natury: rozbicie hierarchii społecznej, kontrasty
ekonomiczne, zacofanie, anachroniczną mentalność i korupcję. Te obciążenia doprowadzają do fiaska wizje polityczne różnych przywódców, których
na początku swoich afrykańskich podróży pisarz obserwował i opisywał
z sympatią. Pozytywnie odbierał pomysły na stworzenie afrykańskiej wersji socjalizmu proponowane w Ghanie przez Kwame Nkrumaha; w Kongo przez komunistę o nawykach arystokraty Patrica Lumumbę; w Algierii
przez brawurowego socjalistę Ben Bellę, czy panafrykańskie dążenia Hajle
Sellasje w Etiopii. Przed powstaniem Cesarza Sellasje został sportretowany w roku 1963 w relacji Afryka przy okrągłym stole jako budzący zaufanie
i urzekający człowiek (nawet nazwisko było jeszcze w polskiej transkrypcji
inaczej zapisywane: „Haile Selassie”).

>
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R. Kapuściński, Czarne gwiazdy, op. cit., s. 54.
Ibidem, s. 95.

Parę lat później dziennikarz zmuszony będzie obserwować bankructwo idei i strategii politycznych, a także przemiany przywódców rewolucji
w autorytarnych władców. Akceptacja dla Nkrumaha zmieniła się w przygnębiającą konstatację, że ten polityk antykolonializmu zrujnował Ghanę,
wprowadzając do swojego kraju Rosjan. Cele, do których dążyli postkolonialni przywódcy, okazały się błędne lub oszukańcze. Jednak głównym
źródłem niepowodzenia ich krajów jest przede wszystkim przeszłość. Przy
każdej okazji Kapuściński przypomina drenaż genów, jakim było wywiezienie z kontynentu milionów niewolników od XV do XIX wieku. Nikt nie
zna dokładnej liczby uprowadzonych i sprzedanych, znane są poszczególne
statystyki, jak chociażby fakt, że kilkuset francuskich kupców w ciągu zaledwie 12 lat (od 1821 do 1833) sprzedało ponad 100 tysięcy ludzi23. Sam
Kapuściński określa rozmiar handlu niewolnikami na 15 do 30 milionów.
Wróćmy jednak do kolonializmu, choć nierozerwalnie łączy się on z osłabieniem rdzennej społeczności, wynikającym z niewolnictwa. Ułomność
państw afrykańskich w interpretacji reportera wynika z faktu, że zostały one
stworzone w wyniku arbitralnych decyzji kolonizatorów, wyznaczających
sztuczne granice nierespektujące podziałów etnicznych. Pisarz aż sześciokrotnie w różnych książkach przypominał24 rok 1885 i konferencję w Berlinie,
gdzie ustalono zasady scramble for Africa. Traktaty podziałowe odbywały się
w całym dziesięcioleciu, a konferencja berlińska regulowała przede wszystkim stosunki brytyjsko-niemieckie w Afryce, umacniając przy tym pozycję
Niemiec. Eksponowanie tych ustaleń, choć istotnych historycznie, służy też
sugestywnej wizualizacji. Obraz Bismarcka dyktującego rozbiór kolonialny
jest szczególnie przemawiający dla polskiego czytelnika.
Diagnozy Kapuścińskiego są jasne: „Kolonializm okaleczył i zdeformował Algierię...”25, „przeszłość kolonialna ciąży nad każdą dziedziną rzeczywistości algierskiej”26, „niepodległe państwa Afryki są chore”27, „Wiekami
walczono z białą inwazją”28, „W Afryce mało rzeczy zależy od samej Afryki”29. Trudno o bardziej jednoznaczne sądy. W tych orzeczeniach jawią się
poglądy pisarza. I choć wpisane są w różne reportaże, analizując sytuację
polityczną lub ekonomiczną układają się w spójną całość. Światopoglądowe deklaracje przeplatane rzeczowymi relacjami podkreślają reporterską
empatię ze słabymi i wykluczonymi.

>
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H. Zins, op. cit., s. 59.
Zob. R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka, op. cit., s. 38; Heban, op. cit., s. 30 oraz 175; K.
Burnetko, W. Bereś, Ryszard Kapuściński: Nie ogarniam świata, Warszawa 2007, s. 43, 67.
> 25 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, op. cit., s. 95.
> 26 Ibidem, s. 96.
> 27 Ibidem, s. 141.
> 28 Ibidem, s. 37.
> 29 R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka, op. cit., s. 105.
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Pierwsze spotkania polskiego dziennikarza z kontynentem mają miejsce
wtedy, gdy Afryka jest uboga i niesprawiedliwa, ale nie głoduje. Powszechna jest nadzieja na rozwiązanie problemów wraz z odzyskaniem politycznej
suwerenności, choć rysuje się równocześnie perspektywa neokolonializmu
– zauważana i odnotowywana przy okazji relacji z konferencji afrykańskiej
z maja 1963 roku. Niestety dekolonizacja gospodarcza – w przekonaniu
Kapuścińskiego – nigdy się nie udała30. Kolejne lata przynoszą rozczarowanie nowymi demokracjami, fiasko wielu przedsięwzięć gospodarczych
i nowe nieszczęścia – katastrofalne susze lat 70.31, przestępczość, eksplozję demograficzną, wojny domowe, rozszerzanie się Sahary, defloryzację,
w końcu AIDS i uaktywnianie się konfliktów etnicznych.
Elementem rozważań dyskursu postkolonialnego jest uzależnienie psychologiczne – niewątpliwie łatwiejsze do przełamania niż zależność ekonomiczna. Być może dlatego Kapuściński z taką pieczołowitością odnotowuje wszystkie dowody na to, że część mieszkańców Afryki zdołała się od
tego obciążenia wyzwolić i potrafi zachowywać się w relacjach z białymi
swobodnie. Zabawnym przykładem zmiany stylu bycia rdzennych mieszkańców może być Madame Diuf, jedna z bohaterek Hebanu, panosząca się
w czasie podróży pociągiem. Męcząca towarzyszka staje się równocześnie pozytywnym symptomem emancypacji, dowodem, że Afrykańczykom
udało się przełamać paraliż psychologiczny wobec Europejczyków. Białego
można już traktować swobodnie, bez wymuszonego respektu. Kolor skóry

>

30
Detronizacja Europy. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Wojciech Jagielski, „Gazeta
Wyborcza”, 182/2005.
> 31 Por. R. Kapuściński, Heban, op. cit., s. 287.

traci swoje segregacyjne znaczenie. Dla obu stron. W Hebanie pojawia się
też opisany neutralnie Anglik, który zwraca uwagę swoim ubiorem, bo ma
na sobie „tradycyjny strój brytyjskich urzędników kolonialnych: [...] białą
koszulę, szerokie białe szorty i białe podkolanówki”32. Kapuściński nie docieka, jak ten schludnie ubrany, stary i siwy człowiek traktuje służących
(może zresztą ich już wcale nie ma), nie pyta, czy jest rabusiem, który dorobił się w Afryce sakiewek z diamentami. Biały pozostaje już tylko zwykłym, przypadkowo spotkanym człowiekiem. Niekoniecznie wrogiem wolności, równości i braterstwa.
W Hebanie widzimy już odmienioną Afrykę. Polityka schodzi na dalszy
plan, wyparta refleksją o inności i różnorodności kulturowej. Ponura historia pozostaje jednak w tle. Zupełnie znika optymizm, że coś może ulec radykalnej zmianie na lepsze, dzięki rewolucji, dzięki odzyskaniu niepodległości, dzięki nowym ideom. Nie ma już obietnicy sytej przyszłości. Jest
codzienność ubogich ludzi.
Ryszard Kapuściński nigdy nie zmienił radykalnie negatywnej oceny kolonializmu jasno wypowiedzianej już na początku lat 60. Zmienił natomiast
retorykę pisania o przemocy wobec rdzennych mieszkańców Afryki. Poglądy eksponowane w najbardziej żarliwych deklaratywnych tekstach nie odbiegają jednak od wyważonych refleksji, pisanych wówczas, gdy pierwszy
szok obserwacji minął. Wszystkie reportaże, eseje, rozważania, przyczynki
i analizy dotyczące Afryki układają się w pewną historię kolonialnej aberracji, w prawdziwe postcolonial studies, które wyprzedziły swój czas przenikliwością, czujnością i humanizmem.

>

32

Ibidem, s. 102.
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„EPOKA KAMIENIA ŁUPANEGO I TELEWIZOR”
Helgi M. Novak Polska wyobrażona
I Izabela Surynt, Uniwersytet Wrocławski I

Urodzona w 1935 roku w Berlinie Helga M. Novak odegrała znaczącą rolę
w powstawaniu i kształtowaniu się studenckiego ruchu opozycyjnego
w NRD1, początkowo przede wszystkim kontestującego konkretne decyzje
władz partyjnych i odczuwaną na własnej skórze infiltrację przez służby
bezpieczeństwa. Blisko związana z najważniejszymi postaciami enerdowskiej opozycji – Robertem Havemannem, Wolfem Biermannem, Andreasem Reimannem czy później Jürgenem Fuchsem – wciąż pozostaje nieznana szerszej publiczności. I to zarówno jako uczestniczka istotnych wydarzeń
(m.in. z 1957 roku na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu w Lipsku) czy
jako pierwsza pisarka pozbawiona obywatelstwa NRD i „za karę” wydalona z kraju2, a uprzednio wyrzucona z Instytutu Literatury im. J.R. Bechera w Lipsku w 1966 r., jak i jako oryginalna, nonkonformistyczna poetka.
Po wielu latach spędzonych na poszukiwaniu miejsca dla siebie (mieszkała
kolejno w Islandii, Berlinie Zachodnim i Frankfurcie nad Menem, Czechosłowacji, Portugalii, Hiszpanii i Jugosławii) odnalazła w Polsce, a konkretnie w Borach Tucholskich, wspomnienie stron rodzinnych, zapachy i smaki dzieciństwa, a w Polakach roku 1987 – jak twierdziła3 – wolnych od
zniewolenia kulturą konsumpcjonizmu i kultu pieniądza. Ale nawet dziś,
gdy marzenie o harmonijnym zespoleniu z naturą i zachwyt nad polskim
„anarchicznym” (Novak) habitusem ustąpić musi miejsca doświadczeniom
globalizacji i wszechogarniającej okcydentalizacji, pisarka nadal mieszka
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1
Na temat początków ruchu opozycyjnego w NRD por. Guntolf Herzberg, Anpassung
und Aufbegehren. Die Intelligenz der DDR in den Krisenjahren 1956/58, Berlin 2006; Werner
Mittenzwei, Die Intellektuellen. Literatur und Politik in Ostdeutschland 1945-2000, Leipzig
2001; Ilko-Sascha Kowalczuk, Geist im Dienste der Macht: Hochschulpolitik in der SBZ/DDR
1945-1961, Berlin 2003. Por. także: Der Prozeß gegen Walter Janka und andere. Eine Dokumentation, Auswahl und Einleitung von Brigitte Hoeft, Berlin 1990; Angela Borgwardt, Im
Umgang mit der Macht. Herrschaft und Selbstbehauptung in einem autoritären politischen
System, Wiesbaden 2002.
> 2 Por. Andrea Jäger, Schriftsteller aus der DDR: Ausbürgerungen und Übersiedlungen von
1961 bis 1989. Studie, Frankfurt am Main i in. 1995; A. Jäger, Schriftsteller aus der DDR: Ausbürgerungen und Übersiedlungen von 1961 bis 1989. Autorenlexikon, Frankfurt am Main i in.
1995.
> 3 Wer Melancholie nicht kennt, weiß nur die Hälfte. Die Dichterin Helga M. Novak über
Heimat, Sozialismus und Magie zugefallener Wörter. Interview von Uta Beiküfner, „Berliner
Zeitung”, 29.12.2005, www.berlinonline.de (styczeń 2006).

w Polsce, z którą połączyły ją silne więzy emocjonalne. Polska jako wyimaginowana przestrzeń „inności”, alternatywny świat wobec tzw. kultury zachodniej, a niegdyś wobec stalinowskiego modelu władzy w enerdowskim
wydaniu, oraz inne wątki polskie tworzą w twórczości Helgi Novak delikatną oś tematyczną, stanowiącą jednocześnie element często podejmowanej
przez pisarkę problematyki rozrachunkowej4.
Dla Helgi Novak, uczestniczącej w prowadzonych w drugiej połowie lat
50. na Uniwersytecie Lipskim debatach antydogmatycznych i skupiającej
wokół siebie coraz większe grupy zwolenników zmian (była ona również
studentką przychylnego „rewolucji” w sąsiednich krajach Ernsta Blocha),
Polska, podobnie jak Węgry czy Jugosławia pod rządami Tito, przestała
być jedynie wschodnim sąsiadem w ramach „socjalistycznej rodziny”, lecz
jawiła się jako awangarda postępu i wolności, państwo poszukujące najlepszych rozwiązań w marszu ku komunistycznej szczęśliwości5. Stąd za-
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Zarys postaci Helgi M. Novak i ogólne odniesienia do problematyki polskiej kreśli
Marion Brandt w artykule: „Nie, dziękuję” albo zapach wolności („Nein, danke” oder Der Geruch nach Freiheit), „Przegląd Artystyczno-Literacki”, Toruń 2000, nr 6, s. 146-151. Literatura
przedmiotu dotycząca twórczości Helgi M. Novak koncentruje się wokół dwóch zagadnień:
autobiografizmu i problematyki kobiecej (gender). Por. Madeleine Salzmann, Die Kommunikationsstruktur der Autobiographie: mit kommunikationsorientierten Analysen der Autobiographien von M. Frisch, H. Novak und E. Canetti, Bern 1988; Mechthild Kunert, Zwischen
Identifikation und Abgrenzung. Aspekte der Mutter-Tochter-Beziehung in Texten von Marlen
Haushofer, Helga M. Novak und Katja Behrens, Osnabrück 1990; Helga Kraft, Barbara Kosta,
Das Angstbild der Mutter. Versuchte und verworfene Selbstentwürfe, [w:] Mütter – Töchter
– Frauen: Weiblichkeitsbilder in der Literatur, red. Helga Kraft, Elke Liebs, Stuttgart–Weimar
1993, s. 215-241; Katharina Aulls, Verbunden und gebunden: Mutter-Tochter-Beziehungen in
sechs Romanen der siebziger und achtziger Jahre, Frankfurt am Main i in. 1993; Renate Dernedde, Mutterschatten – Schattenmütter: Muttergestalten und Mutter-Tochter-Beziehungen
in deutschsprachiger Prosa, Frankfurt am Main 1994; Susanne Lackner, Zwischen Muttermord
und Muttersehnsucht. Die literarische Präsentation der Mutter-Tochter-Problematik im Lichte
der écriture féminine, Würzburg 2003.
> 5 Por. Marion Brandt, Für eure und unsere Freiheit? Der Polnische Oktober und die
Solidarność-Revolution in der Wahrnehmung von Schriftstellern aus der DDR, Berlin 2002; M.
Brandt, „Wir glaubten ernstlich an einen sozialistischen Frühling”. Intellektuelle in der DDR und
Polen im Jahr 1956, www.buergerkomitee.org/hug/h53-dateien/brandt.html (15.04.2008);
Krzysztof Ruchniewicz, Reaktionen der DDR auf die Oktoberereignisse in Polen im Jahre 1956,
[w:] Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im
20. Jahrhundert, Dresden 2005, s. 59-85. Później płaszczyzną dla projekcji tego typu wyob-
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pewne w napisanych ponad 20 lat później powieściach autobiograficznych
– Die Eisheiligen/ Zimni ogrodnicy (1979) i Vogel federlos/ Ptak nieopierzony (1982) – Polska jawi się nieodmiennie jako wyimaginowana przestrzeń
egzotycznej, lecz pozytywnie nacechowanej inności, w której możliwe
zdaje się urzeczywistnienie marzeń o sprawiedliwości, wolności i pięknie,
a nade wszystko o świecie całkowicie odmiennym od tego doświadczanego i nieakceptowanego w życiu codziennym protagonistki. Taką konstelacją myślową Helga Novak wpisuje się z jednej strony w tradycyjny (także
literacki) niemiecki dyskurs o Polsce (jako wcieleniu absolutnej odmienności na wszelakich płaszczyznach, czyli politycznej, społecznej, kulturowej,
ale też moralnej6), z drugiej zaś może ona stanowić odbicie ukształtowanych wśród inteligencji NRD po polskim październiku wyobrażeń o Polsce
jako kraju szukającym własnej drogi do „socjalizmu z ludzką twarzą”. Natomiast swoista fascynacja polskością, jaka stała się udziałem wielu obywateli, w tym pisarzy7, państwa wschodnioniemieckiego w latach 70.8, nie
należała bezpośrednio do przestrzeni doświadczeń pisarki, gdyż ta od 1966
roku mieszkała w zachodnich krajach Europy, a więc – poza RFN – przede
wszystkim w Islandii (której obywatelstwo przyjęła po wydaleniu z NRD),
a także w Hiszpanii i Portugalii (gdzie uczestniczyła w wydarzeniach rewolucji goździków, a następnie dołączyła do ruchu organizującego komunistyczne kooperatywy) oraz w Jugosławii.
Zapewne większy wpływ na wyobrażenia Novak o Polsce i Polakach wywrzeć mogła tzw. „polska fala” w RFN, właśnie w połowie lat 60. wchodząca
w fazę kulminacyjną. Jednym z jej skutków było otwarcie się zachodnionierażeń stanie się Czechosłowacja, aż do zdławienia Praskiej Wiosny przez wojska Układu Warszawskiego.
> 6 Por. Izabela Surynt, Polskie przestrzenie „inności”. Kilka uwag o funkcjonalizacji problematyki polskiej w niemieckojęzycznym piśmiennictwie XIX wieku, [w:] Z Gorzanowa w świat
szeroki... Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Marka Zybury, Wrocław 2007, s. 36-53.
> 7 Por. projekt tożsamościowy Utza Rachowskiego jako „Polaka”. Walter Schmitz pisze
o tym w sposób następujący: „W identyfikacji ze swoim polskim pochodzeniem Rachowski
odwołuje się wciąż do dziedzictwa oporu i poezji jako formy oporu. Polska, «kraj poezji», wytworzyła w czasach komunistycznych kulturę odwagi: «Polska stała się dla mnie objawieniem,
piwnice jazzowe, teatry, koła dyskusyjne intelektualistów». Po powrocie z Polski Rachowski czytał wiersze Tomasza Jastruna w radiostacji RIAS”. Walter Schmitz, Die Erfahrungen des
Schriftstellers Utz Rachowski in drei deutschen Staaten, [w:] Glossen 25, www.dickinson.edu/
glossen/heft25/wschmitz.html (przekład własny). RIAS to radiostacja nadająca z amerykańskiego sektora Berlina Zachodniego, odpowiednik rozgłośni Radio Wolna Europa.
> 8 Por. Elżbieta Dzikowska, Gedächtnisraum Polen in der DDR-Literatur. Fallstudien über
verdrängte Themen, Wrocław 1998; Magdalena Lasowy, Recepcja literatury NRD w PRL 19491989/90, Wrocław 2008 (manuskrypt); Ludwig Mehlhorn, Przyjaźń nakazana? Rozwój stosunków między NRD i PRL w latach 1949-1990, [w:] Przyjaźń nakazana? Stosunki między
NRD i Polską w latach 1949-1990, pod red. Basila Kerskiego, Andrzeja Kotuli, Kazimierza
Wóycickiego, Szczecin 2003, s. 39-44.

mieckiego środowiska artystycznego (a co za tym idzie i opinii publicznej)
na polską sztukę, objawiające się m.in. intensywną recepcją polskiej literatury (Gombrowicza, Mrożka, Witkacego, Herberta czy Różewicza). Umocnienie
tego niezwykle emocjonalnie i pozytywnie nasyconego obrazu Polski w przypadku Helgi Novak nastąpić mogło także pod wrażeniem wydarzeń sierpniowych 1980 r. Autorka twierdzi w jednym z wywiadów9, że gdy dotarły do niej
wieści z Gdańska o utworzeniu Solidarności, strajkach i pierwszych sukcesach
opozycji, zrezygnowała z zaplanowanego na ten czas wyjazdu do USA, dokąd
została zaproszona z grupą pisarzy, i natychmiast udała się do Gdańska (także do Wrocławia) – chciała bowiem zobaczyć na własne oczy, jak powstaje
„nowa” Polska. Ten bezpośredni kontakt, najwyraźniej niekłócący się z Polską
wyobrażoną, skłonił ją – jak można sądzić – do osiedlenia się kilka lat później w Borach Tucholskich, gdzie przez część roku mieszka do dziś. Mówiąc
o powodach decyzji pozostania w Polsce, Helga M. Novak odsyła do swej prywatnej mitologii: zapachów i krajobrazów dzieciństwa, piasków, rzek i łąk10.
Tu, gdzie teraz jestem – tak Helga M. Novak zatytułowała ostatni ze swoich
tomików poezji11, w którym dominuje nastrój nostalgiczny, refleksja nad życiem w rytmie natury, w zgodzie z upływającym czasem i świadomością nieuchronności przemijania. Podobne tony, ustępujące miejsca zaangażowaniu
politycznemu i bezpośredniej, ostrej krytyce społecznej, pojawiły się już we
wcześniejszym zbiorze Silvatica12, który zawiera większość wierszy również
napisanych w Polsce. Wciąż przewijające się w wypowiedziach Novak określenia swej przybranej ojczyzny „polskimi lasami”13, a więc znanym toposem
w niemieckich debatach o Polsce, ponadto eksponowanie wspólnotowego
(kolektywistycznego) charakteru polskiego życia społecznego (szczególnie
widocznego w opisach funkcjonowania polskiej wsi lat 80., samopomocy
i umiejętności „organizowania” rzeczy niezbędnych do życia, a także samowystarczalności jako przykładu niezależności od państwa14), opiewanie „dzi-

>
>

9

Wer Melancholie nicht kennt..., op. cit.
Por. Monika Walther, Im Himmel ist Jahrmarkt. Die Dichterin Helga Novak. Regie: J.
Monika Walther; Redaktion: Gunther Schäble. Eine Produktion des Südwestrundfunks 1999,
www.jmonikawalther.de (lipiec 2006).
> 11 Helga M. Novak, wo ich jetzt bin. Gedichte, Frankfurt am Main 2005. Wszystkie cytaty
z utworów Helgi Novak w przekładzie własnym.
> 12 Helga M. Novak, Silvatica. Gedichte, Frankfurt am Main 1997.
> 13 Por. przykładowo list otwarty Helgi M. Novak do Wolfa Biermanna, Sarah Kirsch, Jürgena Fuchsa, opublikowany na łamach„Der Spiegel”, 44/1991, s. 329, w którym, przyznając się do
współpracy ze Stasi, pisze: „Und eher will ich im polnischen Wald verbluten, als mich auf einen
deutschen Richterstuhl setzen”(„Wolę wykrwawić się w polskim lesie niż zasiąść na niemieckim
sędziowskim tronie”). Na temat toposu „polskich lasów” por. Izabela Surynt, Vom Wald im Kopf.
Einige Überlegungen zur symbolischen Topographie bei Gustav Freytag, [w]: Neisse: Kulturalität
und Regionalität, pod red. Wojciecha Kunickiego, Moniki Witt, Nysa 2004, s. 207-222.
> 14 Helga M. Novak, Portrait einer polnischen Greisin, [w:] Aufenthalt in einem irren Haus.
Gesammelte Prosa, Frankfurt am Main 1995, s. 301-335.
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kości” polskiej natury (to także topos!) i zachwyt nad nieucywilizowaniem tej
części świata wraz z podziwem dla „nadzwyczajnej tolerancji”, „antyautorytarnego, anarchicznego” charakteru Polaków („urodzonych partyzantów”15)
zdają się na pierwszy rzut oka sugerować, że poetka partycypuje w tradycyjnym niemieckim dyskursie o Polsce16. Nie promował on bynajmniej polskości jako pełnowartościowej oferty tożsamościowej, lecz deprecjonował
ją jako inkarnację barbarzyństwa, zacofania i zagrożenia par excellence, wpisując wszystkie te wyobrażenia w zachodnie imaginarium Wschodu. Helga
Novak nie multiplikuje jednak mechanicznie zakorzenionych w niemieckiej
kulturze obrazów Polski, lecz nadaje tym konstrukcjom nowe, pozytywnie
nacechowane, sensy, świadomie się do nich odwołując. Korespondują one
bowiem ze społeczno-politycznymi przekonaniami i poszukiwaniami autorki, sympatyzującej z koncepcją komunizmu rad (Rätekommunismus), łączącego ideologię marksistowską, komunizmu wolnościowego i po części myśl
anarchistyczną. Centralnym filarem tego projektu było poparcie dla idei samoorganizacji społecznej i samorządności przy minimalizacji państwowej
władzy centralnej. Jak dowodzi Marion Brandt, odmienność polskiej tradycji
narodowo-wolnościowej, a także nacisk na dążenie ku wolności od państwa,
a więc propagowanie zasady samoorganizacji i samorządności stanowiło dla
wielu (głównie lojalnych wobec władzy) intelektualistów z NRD przeszkodę
niemalże nie do pokonania w procesie odbioru politycznych zmian zachodzących w sąsiedniej Polsce, niepozwalającą na przełamanie rozpowszechnionych antypolskich stereotypów, jak choćby polnische Wirtschaft17. Natomiast
dla Helgi Novak i podobnie myślących komunistów (sama pisarka określa się
mianem „zatwardziałej lewaczki”18) to właśnie polska droga samoorganizacji
(od klubów dyskusyjnych drugiej połowy lat 50. przez KOR aż po Solidarność)
okazać się mogła nadzieją na ziszczenie snów o życiu w ramach „naturalnej”,
samoistnie powstałej i samorządnej wspólnoty. Niewątpliwie także te poglądy skłoniły pisarkę do osiedlenia się w Polsce, w której po rozczarowaniu próbami budowy kooperatyw w posiadłościach zajętych na fali rewolucji goździków w Portugalii czy po doświadczeniach jugosłowiańskiego socjalizmu19

> 15 Fritz Rudolf Fries, Versuch einer Liebeserklärung. Der Dichterin Helga M. Novak zum 70.
Geburtstag, „Neues Deutschland”, 08.09.2005, www.nd-online.de/artikel (styczeń 2006).
> 16 Hubert Orłowski, „Polnische Wirthschaft”. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce,
Olsztyn 1997; por. także Izabela Surynt, Das ‘ferne’, ‘unheimliche’ Land. Gustav Freytags Polen,
Dresden 2004.
> 17 M. Brandt, Für eure und unsere Freiheit?, op. cit., s. 16-50.
> 18 Por. M. Walther, Im Himmel ist Jahrmarkt, op. cit.
> 19 W wywiadzie dla „Berliner Zeitung” (Wer Melancholie nicht kennt, op. cit.) Novak zaprzecza, że jej nomadyczny tryb życia miał podtekst polityczny, choć w konkretnych odpowiedziach potwierdza jednak, że w Portugalii znalazła się właśnie ze względu na rewolucję
goździków, a w Jugosławii doświadczyć chciała „tego innego socjalizmu”, „współdecydowania robotników” o życiu społecznym, ale znalazła tam jedynie korupcję, choć i wspaniałych

odnalazła poza wspomnieniami dzieciństwa także społeczeństwo (postrzegane z perspektywy niemieckich standardów kulturowych) jako trudne do
zdyscyplinowania przez władzę centralną, realizujące swe potrzeby materialne i emocjonalne na bazie bezpośrednich relacji interpersonalnych, nieufne
wobec systemów i struktur forsowanych odgórnie.
Fascynacja tak pojmowaną specyfiką polskiego życia społecznego lat
80. XX wieku idzie u Novak w parze z nieskrywaną skłonnością do idealizacji i idyllizacji Polski jako przestrzeni natury (przysłowiowe bociany, puszcza, roślinność i zwierzyna), swoistego skansenu dzikiej przyrody, z drugiej
zaś do eksponowania „archaicznych” zachowań wspólnotowych Polaków
(samopomoc kontra centralna reglamentacja). Pobrzmiewa w tych wypowiedziach zarówno krytyka (po)nowoczesnej cywilizacji zachodniej (systemu ekstremalnego indywidualizmu, zaciekłej rywalizacji i kultu konsumpcji), jak i pochwała świadomości ekologicznej (kultu naturalności),
czerpiące pełnymi garściami z zasobów niemieckiej i europejskiej tradycji krytyki modernizacji i technizacji społecznej. Imaginacje Helgi M. Novak odróżnia natomiast od jej poprzedników konsekwencja, z jaką traktuje
ona ową koncepcję inności – ta nie pozostaje bowiem jedynie konstrukcją
literacką, funkcjonalizowaną dyskursywnie w zależności od potrzeby chwili, lecz stała się także pozaliterackim projektem tożsamościowym realizowanym z wytrwałością w ramach własnego życia. Świadomą i – inaczej
niż w przypadku emigracji do Islandii – dobrowolną decyzję o rozstaniu
się z językiem ojczystym jako narzędziem codziennej komunikacji i materią
świata literackiej imaginacji oraz wynikającą stąd utratę bezpośredniego
kontaktu z niemieckim czytelnikiem, o którego pisarka nigdy zresztą szczególnie nie zabiegała, trudno traktować jedynie jako postanowienie wycofania się z życia kulturalnego RFN (pełna integracja w zasadzie nigdy nie
nastąpiła, gdyż Novak unika wieczorów autorskich i spotkań z publicznością), lecz przede wszystkim jako logiczną próbę urzeczywistnienia konkretnego pomysłu na życie z dala od komercji i nieudolnych eksperymentów
w budowaniu komunizmu. Sąsiednia Polska, jednocześnie bliska i daleka,
zaoferowała poetce zarazem swojskość i obcość, pewną międzyprzestrzeń,
wabiącą obietnicą możliwości odnalezienia siebie w innym.
Wątki polskie pojawiają się w twórczości Helgi M. Novak już w jej najwcześniejszych utworach. Rzadko jednak występują jako samoistny temat bądź
dominująca problematyka, przewijając się raczej jako pojedyncze motywy
wplecione w kontekst szerszych zagadnień podejmowanych przez pisarkę.
Przykładowo w prozie autobiograficznej (Die Eisheiligen i Vogel federlos)
kolegów po piórze. W tym kontekście mówi o Polsce, że przebywa w niej, gdy chce mieć
święty spokój.
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stanowią one jeden z wielu aspektów centralnej dla autorki kwestii rozliczenia się z niemiecką przeszłością, głównie ze zbrodniami Trzeciej Rzeszy. Poza kilkoma wierszami poświęconymi w całości Polsce i Polakom
– Die Oder bei Kunitz/ Odra pod Kunicami z debiutanckiego tomiku Ballade von der reisenden Anna/ Ballada o podróżującej Annie z 1965 r., Ballade
von einem nach dem kein Hahn kräht/ Ballada o jednym takim, za którym
nie obejrzał się nawet pies z kulawą nogą ze zbiorku Balladen vom kurzen
Prozeß/ Ballady o krótkim procesie z 1975 r., Deserteur aus Polen/ Dezerter
z Polski, opublikowanym w 1978 r. w tomie Margarete mit dem Schrank/
Margareta z szafą, oraz Kropotkin und die Polen/ Kropotkin i Polacy z roku
1985 – odniesienia do Polski obecne są także w kilku opowiadaniach (np.
Berenike ist weg/ Berenika odeszła ze zbioru Aufenthalt in einem irren Haus/
Pobyt w domu obłąkanym z 1971 r.).
Odrębnym problemem jest natomiast tematyczne powiązanie wierszy
Novak powstałych w Polsce (choćby z tomiku Silvatica i częściowo Märkische Feemorgana/ Marchijska Feemorgana) z tą problematyką, gdyż mają
one najczęściej wymiar uniwersalny, wymykając się zamknięciu w konkretnym kontekście czy wpisaniu w rzeczywistą lub mityczną topografię
jednoznacznie dającą się utożsamić z polskością. Wiele z nich zawiera krajobrazy i elementy topograficzne uchodzące w polskiej pamięci kulturowej
za „typowo” polskie (wierzby płaczące, „dzikie” lasy, bezdroża czy zapadliska), lecz stanowią one – według słów samej poetki – część ocalałego we
wspomnieniach dzieciństwa w Brandenburgii, utrwalonego w zapachach,
smakach, dźwiękach czy obrazach. Odczytując te kreacje poetyckie, można zatem dostrzec w nich wyimaginowaną drogę powrotu do siebie, do
czasu dzieciństwa i stron rodzinnych, prowadzącą poprzez zanurzenie się
w inności zastępującej utraconą swojskość. I tak już sam tytuł tomiku Märkische Feemorgana, obejmującego wiersze z lat 1987-89 (czyli napisane
już po osiedleniu się w Polsce), a przynajmniej jego pierwszy człon, zdaje
się sugerować konkretyzację geograficzną i topograficzną (Marchia/Brandenburgia). Natomiast jego druga część – kontaminacja słów „Fee” (czarodziejka, wróżka oraz fata) i „Morgana” (od fatamorgana, ale też i zła wróżka
Fata Morgana z cyklu legend o Królu Arturze, której przypisywano zdolność
wywoływania „błędnych” obrazów) – ewokuje nastrój złudzenia, czarów
czy mirażu. Fatamorganę marchijską, sen na jawie o kraju dzieciństwa odebranego pisarce symbolicznie (przez czas) i faktycznie (przez pozbawienie
jej obywatelstwa i zakaz wjazdu na teren NRD), wyzwalać mogły zatem
w pamięci poetki polskie pejzaże – mówiąc dokładniej: obszar Borów Tucholskich, stanowiący geologiczną i geograficzną jedność z Brandenburgią ukształtowaną w epoce glacjalnej przez lądolody, moreny, rynny polodowcowe i pola sandrowe. Z drugiej strony teren ten został ukształtowany

historycznie na styku polsko-niemieckim, wytwarzając specyficzny klimat
kulturowy.
Podobnie rzecz się ma z tomikiem Silvatica (1997), którego tytuł także
jest grą słów i skojarzeń. Jest to więc zbiór sylw (silva rerum =„las rzeczy”),
kolażowego gatunku literackiego zestawiającego refleksję egzystencjalną
z banalnym szczegółem dnia codziennego, poradą czy bon motem, a jednocześnie nawiązanie do polskich lasów – przestrzeni pozacywilizacyjnej,
dzikiej, nieokiełznanej, mamiącej wolnością i prostotą życia – wyobrażenia
silnie zakorzenionego w niemieckiej pamięci kulturowej i dyskursie o Polsce. Eksperymentowanie z odmiennymi formami egzystencji, poza światem modernizacji i technizacji, swoisty„powrót do natury” przybrany został
przez Helgę Novak w synkretyczny kostium mitologiczno-biblijny poprzez
splecenie motywów zaczerpniętych z legend chrześcijańskich, przypowieści hebrajskich oraz mitologii greckiej i germańskiej. Dwie główne postaci
cyklu wierszy – para kochanków Artemis/ Artemida i Eustachos/ Eustachy
– to opiekunowie lasów i łowów, dzikiej zwierzyny oraz myśliwych. Połączenie wzajemną miłością i miłością do natury greckiej dziewiczej bogini i bogobojnego chrześcijańskiego świętego-męczennika pozwala poetce
nie tylko na wypróbowanie siły wyobraźni dowolnie kreującej własne mity,
lecz także na stworzenie poetyckiej wizji upragnionego życia – marzenia
o projekcie tożsamościowym przynoszącym choćby chwilowe spełnienie.
Związek kreacji poetyckich w wierszach Helgi M. Novak zawartych
w tomikach Märkische Feemorgana, Silvatica, Solange noch Liebesbriefe
eintreffen i Wo ich jetzt bin z polskością jest ze względu na ich uniwersalizm trudny do ustalenia. Niech będzie mi zatem wolno przywołać cytat
z opowiadania Portrait einer polnischen Greisin/ Portret polskiej staruszki,
opublikowanego po raz pierwszy w uzupełnionym i poprawionym zbiorze
prozy Aufenthalt in einem irren Haus, który ukazał się we frankfurckim wydawnictwie Schöffling & Co. Verlag w 1995 roku. Cytat ów posłuży mi poniekąd jako alibi pozwalające na odczytanie marchijskich imaginacji poetki jako swoistego odbioru Polski, będącej tu przestrzenią projekcji tęsknot
i marzeń, a przede wszystkim krajobrazów, nasyconych specyficznymi znaczeniami odsyłającymi do projektów tożsamościowych. Portret polskiej
staruszki nakreślony został w owym opowiadaniu mocnymi kreskami charakterystycznymi dla reportażu literackiego, osadzając życie głównej bohaterki (Józefy) i jego kres nie tylko w konkretnym kontekście narodowym
i społeczno-politycznym (a mianowicie w Polsce lat 80. ubiegłego stulecia), lecz także w wyrazistych ramach krajobrazowych, swym ukształtowaniem sugerujących bezpośredni związek z ojczystymi stronami pisarki
– Brandenburgią. Utwór otwiera krótki opis okolicy, którą narratorka od
czterech lat zamieszkuje. Przytoczę wspomniany fragment w całości, gdyż
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nie tylko stanowi on pewne preludium, lecz wprowadza nas w symbolikę
niezwykle często powracającą w utworach Helgi Novak, a także wielu pisarzy pochodzących ze wschodniej części Niemiec, choćby Kerstin Hensel:
Żółty piach. Róże wiatru, wiry, słupy piaskowe. Piach przesypuje się,
okupuje zęby i swędzi na skórze. Ochlapuje gruszkę, którą siedząca na
ziemi staruszka obiera do czysta.
Wszystko jest żółte. Gruszka i ukośnie padające słońce rzucające się
na świerki.
Koło pasa trzcin nad jeziorem ktoś uwiązał krowę. Obok pasą się
dwie owce, których runo pod wieczór połyskuje złotawo.
Wszędzie piach zmiażdżony przez moreny, okrążający prastarą kobietę.
Piasek do osuszania atramentu, zanim jeszcze wynaleziono bibułę. Szeleszcząca, sypiąca się żółć na wszystkich statutach pańszczyźnianych, które tymczasem same już pożółkły ze starości, straciły wartość,
obróciwszy się w piach20.

Wszędobylskość piasku, jego żywotność i ogrom nasuwające skojarzenia z pustynią czy bezmiernym morzem stanowią stały element niemieckich wyobrażeń o Polsce21. Piasek ten semantyzowany jest jednoznacznie
negatywnie w pruskim/niemieckim dyskursie modernizacyjnym, którego
część stanowi obraz Polski, gdyż odczytywany jest jako oznaka niemocy
gospodarczej (nieumiejętności zagospodarowania pustek i ugorów), a także nieurodzajności, biedy i jałowości. Pokonanie tej piaskowej dominacji
i przekształcenie jej w bujną oraz płodną ziemię ukazywane jest w XIXwiecznych narracjach niemieckich często jako dowód na cywilizacyjną
wyższość Niemców, mającą jednocześnie uprawomocniać ich władzę na
tych „odzyskanych”, gdyż wydartych dzikiej naturze, terenach. To samo
dotyczy zresztą także opowieści o osuszaniu bagien czy budowaniu dróg
i mostów w polskiej/wschodniej „dziczy”.
Z kolei w poetyckich wizjach Helgi Novak tylko nieliczne segmenty semantyczne pozostają niezmienione, choćby owa „dzikość” natury, objawiająca się tajemnym życiem piasku. Natomiast z nacjonalistycznie silnie
zideologizowanego posłannictwa cywilizacyjnego Niemców na wschodzie
Europy w stylu niemieckiego pisarza XIX wieku Gustava Freytaga nie po-
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Helga M. Novak, Das Portrait einer polnischen Greisin, [w:] Aufenthalt in einem irren
Haus, Frankfurt am Main 1995., s. 301-335, tu: s. 301.
> 21 Widać to choćby w powieści Gustava Freytaga Soll und Haben z 1855 roku, w której
mowa o polskiej Saharze czy terenach niegdyś polskich, a w czasach Freytaga – pruskich,
określanych mianem bezludnej wyspy wśród morza piasku. Por. I. Surynt, Das ‘ferne’, ‘unheimliche’ Land, op. cit.

zostaje w utworach poetki absolutnie nic, gdyż unika ona świadomie optyki narodowej oraz odrzuca nacjonalistyczną wizję świata, a tym samym
wymyka się takiejże retoryce. To piaszczyste pejzaże (piasek pod wszelkimi postaciami: słupy piasku, ławice, pola sandrowe, ruchome piaski, piasek i kurz unoszące się w powietrzu) stanowią właśnie ów pomost łączący
utraconą krainę dzieciństwa z przybraną polską ojczyzną poetki (Borami
Tucholskimi, o których expressis verbis mowa w opowiadaniu o polskiej
staruszce), a nie wspólna historia czy splątanie kulturowe (nie wspominając już o misji kulturowej Niemców!). Nie chodzi tu bowiem o żadną
– zaklinaną nieraz w niemieckiej literaturze spod znaku Güntera Grassa
czy Horsta Bienka – wspólnotę polsko-niemiecką (poszerzaną o żydowską czy czeską), w której kotłują się najróżniejsze – narodowo zaprawione
– oczekiwania, przekonania i pragnienia. Helga Novak konstruuje zupełnie inne obrazy przestrzenne: siłą imaginacji powołuje do życia archaiczną
praprzestrzeń czasową, sięgającą do ery (pre)glacjalnej, gdzie świat urządzany jest w rytm posuwania się lodowców, ich pojawiania się i znikania, przemieszczanych przez nie piachów. Jak w palimpseście nasuwają
się tu warstwy czasowe odkładające we wnętrzu ziemi pokłady pamięci
– zostawiając ślady dla potomnych – urny, szczątki rzeczy, zwierząt i ludzi, wyryte w marglu, zamknięte w bursztynie, zasuszone. Wędrujące pod
powierzchnią ziemi przedmioty, przemieszczane ręką człowieka, pracą piasku czy podziemnych wód, znajdują się w ciągłym ruchu, lądując nieoczekiwanie na powierzchni, by znów równie nieoczekiwanie zniknąć. Stąd
pewnie bierze się nadzieja powrotu do stron ojczystych poprzez wniknięcie, wchłonięcie w przemieszczające się „podskórnie” pola sandrowe, wyrażona przez podmiot liryczny w wierszu die Kiesel rollen in meinem Mund/
kamienie przesypują się w moich ustach: „znikam pod ruchomym sandrem
do którego mam prawo/ daj mi się okryć nieustannym ciepłem/ w meandrze łąk wieloramiennej Löcknitz/ gdzie przyszłam na świat tam oddam
ostatnie tchnienie w piasku/ osunę się jeszcze głębiej w warstwy konserwujące świat”22. Sformułowanie „do którego mam prawo” sugeruje jednocześnie coś, do czego „ja” liryczne najwyraźniej nie ma prawa, a więc – jak
mówi wiersz – „nieustanne ciepło”, a także – jeśli czytać go biograficznie
w odniesieniu do samej poetki – legalne przekroczenie granicy NRD. Natomiast piasek i pola sandrowe pozwalają wierzyć, że dzięki nim możliwe jest
jeszcze – choć dopiero w chwili śmierci (zanurzenia się w warstwach ziemi) – połączenie z miejscem urodzenia. Warto wspomnieć, że wśród wierszy z części tomiku Märkische Feemorgana znalazł się tekst o tym samym
tytule bezpośrednio nawiązujący do życia poetki, pozwalający na odczy-
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Helga M. Novak, die Kiesel rollen in meinem Mund, [w:] Märkische Feemorgana, op.
cit., s. 21.
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tanie powyższego utworu właśnie w kontekście autobiograficznym, czyli
doświadczenia utraty krainy dzieciństwa spowodowanej zakazem wjazdu
do NRD. Jak złodziejka to wyraz ogromnej tęsknoty za miejscem urodzenia
– krajem, okolicami, krajobrazem, zderzony z realiami policyjnego państwa NRD („mundurowi”, „łańcuchy z żelaza”), pieczołowicie zbierającego
i przechowującego teczki swych obywateli, penetrującego i kontrolującego
najintymniejsze sfery życia:

ein/ W samym środku lata otworzył moje drzwi i innych). Niekiedy zaś, jak
w wierszu Mój błogosławiony kraj rozpływa się25, podmiot liryczny tożsamy
jest z rośliną (drzewem, brzozą), trwającą „wiecznie” wbrew indywidualnemu, osobniczemu regresowi („postępującemu zanikowi”):
Mój błogosławiony kraj rozpływa się
wydmy wędrują z zadowoleniem
przez krótkie kłosy pole żyta
połyskujący błękit hardych
chabrów przeciwko gnijącej krwi

Jak złodziejka zakradłam się
do mojego kraju moich okolic mojego krajobrazu
by nakraść oczami zapachów kolorowego
szumu i krzyku ptaków
w ministerstwach leżą teczki
w których wszystko zapisano
ukochanych ukochanych
butelki koniaków wszystkie
i przez lata umęczone wersy
długo odczytywane przez mundurowego
nadyma swe czerwone policzki
i mówi kupimy je sobie albo wyśledzimy
w gniazdach srok w zaroślach
moje srebrne łańcuszki i ich łańcuchy z żelaza23

W wierszach Helgi Novak „nakradzione oczami” pejzaże dzieciństwa ożywają ponownie w wyobraźni podmiotu lirycznego, który wtapia się w krajobrazy polskie kształtowane dialektyką swojskości i inności. Marchijską
czasoprzestrzeń w wizjach poetki odczytać można wobec tego nie jako administracyjnie, historycznie czy nawet topograficznie ograniczoną krainę
ani też miejsce polsko-niemieckiego (słowiańsko-germańskiego) przenikania się, lecz jako geograficznie i geologicznie ukształtowaną jednię preglacjalną, w której podziały narodowe, polityczne czy społeczne nie mają
(jeszcze) racji bytu, pozwalającą jednocześnie na odnalezienie (wypracowanie) swojskości w innym. A gdy pojawiają się w tym archaicznym krajobrazie praludzie (np. Wenus z Willendorfu i jej wymyślony ukochany z wiersza ich bin der Menschenartige/ jestem człekokształtny24) czy też plemiona Waregów, Hunów lub Słowian, podmiot liryczny przyłącza się do nich,
utożsamiając się (lub też chcąc się utożsamić) z wykreowanym praświatem
choć na chwilę, by zaraz potem zburzyć tę imaginację komentarzem odsyłającym do współczesności (jak w utworze Mitten im Sommer trat er die Tür
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Helga M. Novak, Als eine Diebin, [w:] ibidem, s. 49.
Helga M. Novak, ich bin der Menschenartige,[w:] ibidem, s. 9.

czerwone kozaki z sandrów
zgrzytają między zębami
wszystkie owoce mojego kraju naszpikowane są
skorupkami muszli i igiełkami
Betula Nana jestem glacjalnym
reliktem świata pontyjskiego
moje zamaszyste uniki
mój postępujący zanik trwa
popatrzcie jak ciągnę wzdłuż szlaku bursztynowego
w górę szlakiem solnym na południe

W tej wyśnionej przestrzeni leżą obok siebie szlak bursztynowy i solny, Atlantyda, Wineta czy Łużyce, zaginione krainy wskrzeszone do życia „w głowie” lirycznego „ja”, jak w wierszu Richtig warm sieht Bronze
aus/ Brąz zda się prawdziwie ciepły, a Wolin, Usedom i Rugia wraz z Biskupinem przynależą do tej przestrzeni na równych prawach, bez podziału na swoje i obce. Te wymyślone przez liryczne „ja” ponad- czy też
pozanarodowe bezludne krajobrazy zawierają pewien zbiór stałych elementów świata flory i fauny, powracających zarówno w tych wierszach,
które imaginują praświat, jak i w odnoszących się do bezpośredniej teraźniejszości podmiotu lirycznego. Zasiedlają je zatem megajelenie, mastodonty, dzikie psowate, tarpany i renifery, poruszające się wśród „stepów peryglacjalnych” (ich bin der Menschenartige) – splątanych wierzb,
borówek i prastarych roślin, takich jak dębik ośmiopłatkowy, od którego
nazwy wzięło się określenie nowej ery heloceńskiej (dryas). Towarzyszą
im także paprocie, mchy, świerki, brzozy, leszczyny, olchy i modrzewie
jako nieodzowne atrybuty ówczesnej i dzisiejszej środkowoeuropejskiej
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Helga M. Novak, Mein seliges Land verschwimmt, [w:] ibidem, s. 51.
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piasek do atramentu wsysa wszystko i ludzi
i myśli jak przez sito
historia włochatego nosorożca pogrzebana
w tysiącach lat dumni ułani obok daremnych
zwycięzców stoję na polu-mogile z francuskich
kości

strefy klimatycznej, a więc spełniające rolę specyficznego łącznika pomiędzy „wtedy i dziś”.
W tomiku Märkische Feemorgana znalazł się wiersz, który stanowi
pewnego rodzaju pomost pomiędzy zbiorkiem marchijskim a kolejnym tomikiem poetyckim Silvatica, przynoszący odpowiedź na pytanie: „dlaczego
jestem właśnie tu”, czyli w Borach Tucholskich, w Polsce. Oba wiersze zaprezentuję w całości, gdyż umożliwi to pokazanie zbieżnych figur myślowych i sposobu obrazowania zakorzenionego w symbolicznie nasyconym
prakrajobrazie.
To nie przypadek że się tu znalazłam
przyciągnęło mnie światło
ta żółć ta zieleń są w innym miejscu inne
i nigdzie suchy piach nie pachnie tak jak tutaj
zamiast zgłębiać kolejne krajobrazy
oddałam się – epoce lodowcowej
biegowi jej wód topniejących miażdżących
pochodom lądolodu
uklękłam w erze mioceńskiej
mapy topograficzne mapy archeologiczne
tabelki tablice czasowe mapy dla pieszych wędrówek
rozpostarłam przed sobą
szukając przejść z pradoliny do moreny końcowej
luźna ziemia jasna pogodna niepłodna
a ja znalazłam się tu już na zawsze
tym razem nie zapomnę że żyję tylko do odwołania26

Z kolei wiersz ze zbiorku Silvatica pt. wo ich jetzt bin27, który – jak już wspominałam wyżej – dał tytuł kolejnemu tomikowi wierszy, podobnie jak poprzedni krąży wokół owego „tu” (a nie „tam”), sugerując całkowitą identyfikację „ja” z nowym miejscem zamieszkiwania:
tu gdzie teraz jestem było moje dzieciństwo na
sandrze – pomiędzy pradoliną a moreną końcową to tu
ziemia ma grubą skórę – z piachu
zbrojna w fałszywy paszport i mój prawdziwy
śmiech odnalazłam własną twarz
tu wysycha każda powódź łez epoka lodowcowa
wypłakała się do cna

>
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Helga M. Novak, kein Zufall, [w:] ibidem, s. 42.
Helga M. Novak, wo ich jetzt bin,[w:] Silvatica, op. cit., s. 58.

jak w starej Macedonii podzielone na trzy na tym
tu jałowym piachu świerki jałowce kartofle tyle planów
wysnutych straconych a teraz okrytych runem leśnym i
metastazami czerwonych koźlarzy zwanych też kozakami
okres ciepła o ile biegun północny nie przesadzi
gruboskórny
wystawią nas jako pięćdziesięciotonowe zaury takie to kolosy
biegały po ziemi i zapadły się obok gruboskórnego
nosorożca gdy koń miał wielkość owczarka niemieckiego
ogólny rozpad sensów pozostał jedynie
skrzyp przyjemniaczek w miejscach chronionych i my
wielki format przed zagładą jeszcze strzegę mojej utraconej
odzyskanej twarzy i uczę się na pamięć mojego najnowszego
imienia

W obu tekstach uderza powtórzony obraz-symbol przechodzenia z „pradoliny” do „moreny końcowej”, który można by odczytać jako poszukiwanie spójni pomiędzy początkiem i końcem, źródłem i ujściem, pozwalającej doświadczyć jedności i swoiście zamkniętego obiegu czasu, a wraz
z nimi zespolenia i uporządkowania bytu. Ponadto w pierwszym wierszu
wyraźne staje się – paradoksalne na pierwszy rzut oka – pełne rezygnacji
uspokojenie „ja” lirycznego, wynikające z odnalezienia „tu” tego, co utracone zostało „tam”. Ostatni wers, będący jednocześnie ostrzeżeniem samego
(samej) siebie28, deklaracją i nadzieją na przyszłość: „a ja znalazłam się tu
już na zawsze/ tym razem nie zapomnę że żyję tylko do odwołania”, zdaje się sugerować pogodzenie się z losem i uznanie praporządku, dającego
człowiekowi określony czas życia na ziemi, oraz ukojenie tęsknoty – może
i tylko ułomne – za doznaniem jedni egzystencji, jedni uniwersum. Natomiast w drugim utworze dominuje atmosfera swoistego proroctwa, sca-

>

28
Podmiot liryczny występujący w wierszach czy narrator w pierwszej osobie obecny
w prozie Helgi Novak jest całkowicie niedookreślony, tzn. trudno ustalić jego przynależność
płciową – język niemiecki pod tym względem nie różnicuje gramatycznie, a nawet nie jest
jasne, czy refleksja, opowieść snuta jest przez człowieka, roślinę czy rzecz.
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lającego przeszłość (i to zarówno tę odległą, jak i bliższą), teraźniejszość,
ukazującą karlenie świata, i przyszłość, gdy „dziś” spocznie obok „wczoraj”
w pokładach ziemi lub wystawione zostanie w muzeum osobliwości przez
potomnych. Warto przyjrzeć się także regularnie powracającemu motywowi gruboskórności: grubą skórę ma tu ziemia, ciepło i spoczywający w piaskowych głębiach nosorożec. Czy i podmiot liryczny też stał się tu gruboskórny, ulegając pradawnym prawom świata? Ostatnie słowa wiersza zdają
się taką wykładnię potwierdzać – ucząc się na pamięć swego najnowszego
imienia, „ja” liryczne wypracowuje nową tożsamość, będąc w pełni świadomym zarówno konieczności wysiłków „tożsamościotwórczych”, jak i ich
konstrukcyjnego charakteru.
Inny klimat panuje natomiast w wierszach Helgi Novak zebranych w tomiku Silvatica. Krajobrazy lodowcowe ustępują miejsca pejzażom dzikiej
natury, której człowiek jest integralną częścią, gdy wyzwoli się z ograniczeń niesionych przez cywilizację lub im się nie podda. Zbiór ów składa się
z trzech części, powiązanych postaciami Artemidy i Eustachego, mitycznych bogów-świętych lasu, w prywatnej mitologii poetyckiej Helgi Novak
– leśnych kochanków. Pierwsza z nich (Verwildertsein/ Zdziczenie) to kolaż poetyckich wariacji na temat chrześcijańskich czy biblijnych legend (legenda o św. Eustachym/Placydzie, jednym z czternastu świętych pomocników wspomagających ludzi w trudnych sytuacjach, patronie lasu), a także
starożytnych mitów greckich (kult Artemidy) i germańskich (np. o Wodzie,
dzikim łowcy) czy też średniowiecznych pieśni o bohaterach (Teodoryku
Wielkim). Przykładowo wiersz Untergang/ Koniec świata stanowi liryczną
parafrazę Muspilli, staroniemieckiego tekstu biblijnego pochodzącego z IX
wieku o walce Eliasza z Antychrystem, a Geisterheere/ armie duchów ewokuje atmosferę niesamowitości poprzez przyzwanie legendarnych zjaw
(Artemidy, błędnych rycerzy, herosów średniowiecznych i dzikich łowczych) ożywających w nocnym lesie. Z kolei utwór wach auf Eustachos/
obudź się, Eustachy jest miłosnym wezwaniem Artemidy budzącej swego
kochanka-myśliwego. W tych wizjach lirycznych często powraca motyw
kłusownika jako naturalnego (odwiecznego) mieszkańca lasów, wykreowany w opozycji do „legalnych” strażników-leśniczych „w oficerkach i z dyplomem”29 (die Hubschrauber kreisen/ krążą helikoptery, Besuch in Uniformen/ odwiedziny w mundurach) czy partyjnych działaczy oddających się
z lubością polowaniu na bezbronną – gdyż zagonioną na odgraniczoną
przestrzeń i pozbawioną w ten sposób możliwości równej walki – zwierzynę dla zaspokojenia własnych zachcianek (vorsichtig Wind nehmen/
ostrożnie nabrać wiatr, Eustachos). Kłusownik poluje zaś z przymusu egzystencjalnego, ponieważ to jego walka o przeżycie (w warunkach defi-
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Helga M. Novak, der Schweifende, [w:] Silvatica, op. cit., s. 20.

cytowej gospodarki planowej w socjalistycznej Polsce, co zdaje się sugerować wiersz sonntags/ w każdą niedzielę). Rozstawianie sideł i wnyków
jako codzienna praca, sprawianie upolowanej zwierzyny, a potem wykorzystanie każdej cząstki zdobyczy dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego (wo die Wilderer/ gdzie kłusownicy) ukazane są jako naturalne i niezbędne czynności człowieka nieskażonego cywilizacją, żyjącego w rytm
natury, a przede wszystkim umiejącego obejść się bez ekstrawagancji konsumpcjonizmu. Polowanie, zabijanie i przyjmowanie pożywienia„z lasu” to
cyklicznie powtarzające się działania wyznaczające bieg życia w polskich
borach, jego wieczną niezmienność. Choć nie brakuje tu także wierszy reflektujących umieranie zwierząt (eine Eule/ sowa) czy cierpienie bezgłośnych ryb (Friedfische/ ryby łagodne) uśmiercanych prądem. Pierwsza część
tomiku konfiguruje scenki z życia lasu i jego mieszkańców w najróżniejszych konstelacjach, począwszy od zaklinania duchów aż po niemalże beznamiętne przedstawienie leśnej „rzeczywistości”.
Natomiast drugi rozdział zbiorku pt. Duelle/ pojedynki krąży wokół
problematyki miłosnej, m.in. także wokół fenomenu odwiecznej walki płci,
przebiegającej w takt dialektyki pożądania i odrzucenia, oczekiwania i znużenia, pojedynków kochanków oraz metaforycznie pojmowanego polowania jako miłosnego zmagania. Cykl ten otwiera wiersz Eustachos, przedstawiający ukochanego podmiotu lirycznego jako dezertera z niedookreślonej
przestrzeni pomiędzy marzeniem-snem a światem realnym, pomiędzy porządkiem przymusu i uniformizacji („nomenklatura”, koszary i umundurowanie sugerujące wojsko – radzieckie? – czy też zastęp myśliwych) a podziemnym anty-porządkiem przyrody („podziemne koszary”, „trupa pod
korzeniami”), choć nasuwają się tu także bardziej realistyczne skojarzenia
z opuszczonym poligonem wojskowym zagubionym w głuszy leśnej jako
miejscem „państwowych polowań”30, który stracił swe „rozrywkowe” znaczenie po upadku socjalizmu. Ów Eustachy spotyka na swej drodze kobietę,
jak można odczytać kolejne wiersze: ich „ja” liryczne, Artemidę. Spotkanie
kochanków – zamknięte w formułę „ja skamienielina jak [Ty – I.S.] ostatni
myśliwy”31, nawiązującą nie tyle do dojrzałego wieku obojga, ile raczej do
archaiczności lub anachroniczności ich istoty i poszukiwań – ukazane jest
jako wstrząs, nieoczekiwane wydarzenie o nadzwyczajnym znaczeniu dla
podmiotu lirycznego. Nie brakuje tu jednak aluzji do polowania (myśliwy–
zwierzyna, ale bez podziału na role według kategorii płci, tzn. myśliwym
jest i mężczyzna, i kobieta), w które wpisane są znaczenia odsyłające do
przemocy i ubezwłasnowolnienia (wabienie i walka o życie w wierszu Duell/ pojedynek), jakkolwiek wyraźnie wyczuwalne jest także zadowolenie
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Helga M. Novak, Eustachos, [w:] ibidem, s. 31-32.
Helga M. Novak, auf dich habe ich gewartet, [w:] ibidem, s. 33.
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i spełnienie „ja” poetyckiego, odnajdującego w „kłusowniku” – „ostatnim
myśliwym” – od zawsze oczekiwanego i wytęsknionego kochanka. Ale
opiewana tu miłość nie jest tylko sytym trwaniem ani chwilowym uniesieniem. Ciągłe zmaganie się, ucieczki i powroty, obrona przed zanurzeniem
się w uczuciu na przemian z dobrowolnym, choć biernym poddawaniem
się emocjom i losowi stanowią opowieść o późnej miłości lirycznego „ja”
Helgi Novak, pełną chropowatości, zadzior i niepokoju, ciągłego lęku i nadziei, a także wiary i niewiary. Melancholia i smutek obok spokoju i pogodzenia się ze światem tworzą tu nierozdzielną parę. Las stanowi nie tylko
kulisy tych niekończących się starć miłosnych, lecz jest ich uczestnikiem,
a nieraz i głównym aktorem. „Dzika” miłość „dzikich” kochanków spełnia się
i rozpada w „dzikim” polskim lesie.
Ostatnia z części tomiku Silvatica zatytułowana Artemisleben/ życie Artemidy to zbiór nastrojowych wierszy będących refleksją nad ludzką egzystencją w ogóle, a w samotności polskich lasów w szczególności. Liryczne
„ja”, pozwalające na utożsamienie go z Artemidą, rozmyśla nad swym życiem na pustkowiu, z dala od pośpiechu i frustracji wielkomiejskiej cywilizacji. Właśnie w tej partii książki najistotniejszą kwestię stanowią pytania
podmiotu lirycznego o sens przeżytego czasu, własnego życia, stawiające
rozprawienie się ze sobą w samym centrum myśli poetyckiej. Pragnę przypomnieć, iż to właśnie stąd pochodzi cytowany wyżej w całości tekst zatytułowany wo ich jetzt bin, podnoszący temat bezdomności i możliwości
odnalezienia swojego miejsca na ziemi. Towarzyszą mu dwa wiersze dieser
Wald/ ten las oraz gehe nie wieder weg/ już nigdy stąd nie odejdę, w których
pojawiają się podobne motywy – wykorzenienia, uczucia pustki, nieustających wędrówek i rozpaczliwych starań o nowy dom. Pierwszy z nich to
pochwała lasu jako miejsca swojskiego, dającego poczucie przynależności
i jednocześnie bliskości z dzieciństwem. Ów las, w domyśle – Bory Tucholskie, nie tylko daje podmiotowi lirycznemu możliwość powrotu do przeszłości, przywracając wspomnienia („ten las marzenie moich lat dziecięcych niekończący się chód/ spełnienie i wspomnienie ten las tak ostrzelany
i/ ten las oskubany i żaden inny mój/ powracający azyl delikatne zbawienne schronienie”32), lecz przede wszystkim staje się nowym domem, miejscem dającym schronienie i bezpieczeństwo, a może nawet i spokój, choć
ostatni wers wiersza: „mój dom i trwała kryjówka”, wnosi pewien element
zagrożenia – zamieszkanie w „kryjówce” odsyła nie tylko do uczucia lęku
przed światem zewnętrznym, ale także do swoistej – mniej lub bardziej
długotrwałej – tymczasowości. Ukierunkowanie tego utworu na – sugerowane przez podmiot liryczny – wyciszone spełnienie i odnalezienie siebie rozsadzone zostaje ostatnim słowem, burzącym ową pewność dotarcia

do celu. Podobnie skonstruowany jest wiersz już nigdy stąd nie odejdę, dający się odczytać jako swoisty bilans życia lirycznego „ja”, rozrachunek ze
sobą, w którym – obok wyliczenia kolejnych etapów życia i motywów postępowania – nomadyzm jawi się jako specyficzna konstanta ludzkiej egzystencji, nawet wbrew woli jednostki:
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Helga M. Novak, dieser Wald, [w:] ibidem, s. 57.

zostanę już nigdy stąd nie odejdę osiedlę się
wrosnę zapuszczę korzenie zgromadzę zapasy na długo
na zawsze nie mam już wiele czasu chcę przestać
wędrować włóczyć się i tak nie rozumiem co mnie
gnało przez świat chciałam wszystko zobaczyć nie mam już nikogo i
w nic już nie wierzę zawsze świadoma tego jakim złudzeniom
/optycznym
ba, wszelkim złudzeniom zmysłowym ulec mogę
a jednak i jechać i iść i pływać po wodach mogłabym dryfować
wzdłuż różnych brzegów że aż oczy wyszłyby mi z orbit
po co, no, po co studiowałam archeologię i geologię
w poszukiwaniu krajobrazu i roślin i zapachów
zgłębiłam brzegi pierwszego i ostatniego zlodowacenia
odnalazłam pradoliny włóczyłam się z zachodu
na wschód zamknięta we własnej mowie
mówiąc w tysiącu języków wszędzie rozbijałam obóz urządzałam się
sadziłam siałam i ogłaszałam kres wędrówki żeby już
niebawem bez pożegnań wyruszyć w jakim bądź kierunku
byle daleko stąd a gdzie indziej to samo
śmieszne
że zawsze zabieram samą siebie w drogę wiem
że zostanę i ugnę się tylko przed obcą przemocą33

Owa magiczna moc czy – jak w powyższym wierszu – „obca przemoc”
(sugerująca przymus doznawany z zewnątrz) popychająca „ja” liryczne do
ciągłych wędrówek, a tym samym niwecząca wszelkie plany odnalezienia
się i „zakorzenienia” w „innym”, jest właśnie tą niepokonaną siłą napędzającą działania człowieka, determinantą jego poszukiwań i dążeń do zgłębiania świata i siebie. Niemniej dla podmiotu lirycznego staje się oczywiste,
że nadeszła już pora („nie mam już wiele czasu”) do zaprzestania tułaczki i gonitwy za iluzją lepszej przyszłości. Biorąc pod uwagę fakt, iż teksty
opublikowane w zbiorku Silvatica powstały w Polsce, oczywiste się zdaje, że gorączkowo poszukiwane „tu” znalazło swoje geograficzne umiejscowienie. Stąd na zakończenie chciałabym jeszcze raz sięgnąć do przy33

Helga M. Novak, gehe nicht wieder weg, [w:] ibidem, s. 60.
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woływanego już powyżej opowiadania Portrait einer polnischen Greisin,
w przeciwieństwie do obrazów poetyckich Silvatica osadzonego w konkretnym kontekście czasowo-przestrzennym: w Polsce lat 80. XX wieku.
W nim właśnie znajdziemy najwięcej realistycznych konkretów pozwalających zarówno na wykładnię decyzji pisarki osiedlenia się właśnie w tym
miejscu, jak i na powiązanie jej imaginacji lirycznych z rzeczywistością pozaliteracką, choćby poprzez wykazanie zbieżności w obrazowaniu i symbolicznym ładunku wykreowanych wyobrażeń.
W poniższych rozważaniach warto skupić się na dwóch zagadnieniach – opisach krajobrazu oraz poruszanej przez pisarkę problematyce
historycznej, a dokładniej mówiąc na wspólnej polsko-niemieckiej historii zamkniętej w ramach przestrzennych Tucholi. Otwierający opowiadanie
liryczny passus geologiczno-pejzażowy podkreślający wszędobylskość piasku, cytowany już wcześniej, wprowadza czytelnika w pewien swoiście archaiczny klimat miejsca, w którym – jeśli patrzeć z zachodnioeuropejskiej
perspektywy – zatrzymał się czas. Bezruch i spokój ludzkiej egzystencji
emanujące z opisu ożywiane są jedynie przez nieustającą dynamikę piasku,
wciskającego się w każdą szparę, biorącego w posiadanie każdy, nawet najmniejszy, fragment przestrzeni. Konkretyzując przedstawiane miejsce akcji
szkicu czy raczej felietonu literackiego, Helga M. Novak podaje szczegółowe
dane geograficzne niemalże w stylu przewodników turystycznych:
Na południe od Kaszub leżą Bory Tucholskie. Gdy jedzie się wzdłuż linii
Bremerhaven–Hamburg–Neubrandenburg–Szczecin dalej na wschód,
dotrzeć można do Tucholi. Od Morza Bałtyckiego odgradza ją Niż Polski.
Płaski, pofalowany, suchy, piaszczysty krajobraz łąkowy. Bezgraniczne
lasy sosnowe, a wśród nich jeziora, pola, nieużytki. Stare bagna zostały
odwodnione i osuszone przez kanały, rzeki i groble. Klimat kontynentalny, czyli ciepłe lata, surowe zimy34.

Niewykluczone zresztą, że jest to faktycznie intertekst zapożyczony z jakiegoś bedekera. Uderza w nim bardzo rzeczowe umiejscowienie akcji utworu, choć najbardziej widoczne jest podkreślenie ukształtowania terenu,
jego cech klimatycznych i umieszczenie go w geograficzno-geologicznej
konstelacji wielkich formacji polodowcowych. W opisach pejzaży dzieje
ludzkości, w tym szczególnie zawęźlenia polsko-niemieckie, nie odgrywają
większej roli. Historia tego regionu ujawnia się dopiero w opowiedzianych
losach poszczególnych bohaterów, a w szczególności głównej postaci opowiadania – staruszki Józefy i jej zięcia. Wracając natomiast do kreowanych
tu krajobrazów, należy podkreślić, że to głównie przedstawienia przyrody,
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Helga M. Novak, Potrait, op. cit., s. 308.

lasów i łąk, wśród których gubią się małe wioski i osady. Kilka stron dalej
narratorka opisuje ze szczegółami otoczenie swego nowego domu:
Jasne lasy, głównie sosny. Wysokie, proste, lśniące czerwonawo pnie,
gdzieniegdzie niskie choinki w poszyciu leśnym. Drogi leśne porośnięte są po obu stronach wysokimi brzozami. Ziemia w lesie z mchów, jagód i borówek rodzi tonami grzyby i owoce. Na łąkach rosną całe połacie jałowców i wrzosów. Kotki na krzakach są suche i żółte jak wirujący
piasek. Lasy pełne są dzikiej zwierzyny, ale prywatne posiadanie broni
myśliwskiej jest zabronione. Pola w środku lasu. Na ich obrzeżach rosną paprocie i bylice.
W zagłębieniach potoków stoją olchy, wierzby, buki.
W pasach trzciny nad jeziorami gnieżdżą się łabędzie i kormorany.
Małe pstrągi w czerwone kropki wciąż jeszcze podążają w górę strumieni.
Jak dotąd jeszcze nikt nie wprawił tutejszej okolicy w popłoch licznikiem Geigera.
Sierpień. Las jest przepełniony ludźmi. Grzybiarze i zbierający jagody przeczesują ziemię. Od samego ranka nad drogami unosi się piach.
Ale już po południu pojawiają się nowe grzyby na skraju lasu35.

Tę swoiście „ekologiczną” relację, ewokującą idylliczną atmosferę nienaruszonej cywilizacją natury, urodzaju i obfitości, a także życia w takt przez
nią wyznaczany, zakłóca jedynie aluzja do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu (1986), wskazująca na omal nieograniczoną inwazyjność niedoskonałej technologii ludzkości. Warto tu wspomnieć, że podobną myśl odnajdujemy w wierszu Gastmahl/ uczta ze zbiorku Silvatica, który
kończy się słowami: „zachowuję się jakby natura nadawała się jeszcze do
spożycia”36. Jednakże mimo tych pozbawionych iluzji wypowiedzi w tekstach Novak przeważają obrazy pięknej i dzikiej przyrody, a z kreślonych krajobrazów emanuje fascynacja zarówno tą krainą, jak i zamieszkującymi ją
ludźmi. Bo to właśnie Polacy lat 80., w okresie dogorywającego socjalizmu,
i ich sposób życia stanowią dla pisarki klarowną i akceptowaną ze wszech
miar alternatywę dla zachodniej kultury konsumpcjonizmu i skrajnego indywidualizmu.
Opisując ich proste życie bez wygód, w starych domach bez zbędnego (czy też raczej – żadnego) komfortu, a nawet w chatach krytych słomą
i mchem, z dala od wielkich miast, narratorka podkreśla umiejętność Polaków radzenia sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu (w myśl zasady
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Helga M. Novak, Gastmahl, [w:] Silvatica, op. cit., s. 79.
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„Polak potrafi”, ale bez ironicznego podtekstu). Głównie chodzi jej o zdolność przetrwania w dobie najcięższego kryzysu gospodarczego, jaki dotknął PRL w latach 80. Gospodarność, wykorzystywanie najróżniejszych
rzeczy po wielokroć, m.in. poprzez nadawanie im nowego znaczenia użytkowego (np. plastikowe opakowania i torby, a nawet skorupy naczyń),
oszczędność, samowystarczalność osiągana własną uprawą roli i chowem
zwierząt oraz dobrze zorganizowana wymiana towarowa (handel wymienny) uznawane są przez narratorkę za przejaw specyficznie polskiej
przedsiębiorczości, ale i samodzielności rozumianej jako wolność od państwa. Sprawne funkcjonowanie poza obszarem władzy państwa socjalistycznego, niebędącego w stanie sprostać potrzebom gospodarczym kraju,
świadczy nie tylko o pomysłowości Polaków w przezwyciężaniu trudności
ekonomicznych, ale przede wszystkim o ich mentalnej dyspozycji pozwalającej na uniezależnienie się od struktur państwowych i osiągnięcie stabilizacji społecznej poprzez samoorganizację. Właśnie taki pomysł na życie
fascynował Helgę Novak w zasadzie od początku – idea komunizmu rad,
czyli systemu dążącego do sprawiedliwości społecznej na zasadzie samorządności i kolektywnego podejmowania decyzji, zrealizował się poniekąd
(i niekoniecznie z wyboru) w polskich społecznościach wiejskich, funkcjonujących niejako na marginesie centralistycznie zarządzanego państwa.
W tych przedstawieniach dominuje nuta podziwu dla polskiej zaradności,
inwencji i pracowitości, ale szacunek ów wynika głównie ze światopoglądu
pisarki (wspominany wyżej specyficzny kooperatywizm, świadomość ekologiczna oraz całkowite odrzucenie okcydentalnego egoizmu i egocentryzmu). Trudno dopatrzyć się zatem w zaprezentowanych charakterystykach
postaci ich zadowolenia z istniejącego stanu rzeczy czy dumy z własnego stylu życia. Główna bohaterka opowieści – Józefa – ukazana jest przez
pryzmat zachodnioeuropejskich doświadczeń narratorki, nieraz ze zdumieniem przyjmującej do wiadomości odmienność patrzenia na świat przez
opisywaną przez nią staruszkę. I mimo iż uwypukla się tu wyraźnie wola
zmiany własnej optyki mówiącego „ja”, a co za tym idzie – i transfiguracji
własnego systemu wartości, to jednak w przedstawieniach tych pobrzmiewają mieszane uczucia, jak choćby w refleksjach nad higieną (czy raczej
jej brakiem), rytuałami religijno-zabobonnymi czy przyzwyczajeniami kulinarnymi Józefy. Narratorka (występująca w pierwszej osobie liczby pojedynczej, którą – jak sądzę – można utożsamić z Helgą Novak, choćby tylko
ze względu na praktycznie całkowitą zbieżność podanych tu danych z faktami z życia pisarki) pozostaje na swej pozycji „obcej we wsi”, akceptując
tym samym nie tylko status nadany jej przez tutejszą wspólnotę, lecz także
własne, z własnej woli obrane umiejscowienie w tej społeczności. „Obca”,
„inna” i „swoja” jednocześnie odnalazła się jednak w tej „międzyprzestrze-

ni”, w krajobrazie i ludziach, doszukując się w nich i swego dzieciństwa,
i spełnienia utopijnych wizji lepszego świata.
Tę swoistą ambiwalencję, trwanie w „innym” i „swojskim” równocześnie, podkreśla także i to, iż narratorka i autorka są Niemkami w polskiej
wiosce. Ten szczególny status wynika bowiem stąd, iż owa niemieckość,
wyrażająca się przede wszystkim w mowie i pośrednio w przyzwyczajeniach czy przyswojonych normach kulturowych, nie stanowi dla starszych
mieszkańców absolutnej „obcości”. Większość z nich pamięta jeszcze czasy niemieckiej państwowości na tych terenach – główna bohaterka Józefa
spędziła w Niemczech swoją młodość, emigrując tam z całą rodziną w poszukiwaniu pracy. Niemałą rolę w tekście odgrywa też dwujęzyczność opisywanych postaci. Najstarsze pokolenie przyswoiło sobie język niemiecki,
pracując u niemieckich gospodarzy, natomiast młodsi, urodzeni przed drugą wojną światową, podczas okupacji uczęszczali do niemieckich szkół lub
też zostali wcieleni siłą do niemieckiej armii (jak zięć Józefy). Ale i w samej
wiosce nie brakowało wcześniej niemieckich mieszkańców, obszar ten należał przecież ponad wiek do Prus. O polsko-niemieckim zapętleniu historycznym narratorka opowiada w sposób następujący:
W lasach Legbądu, wzdłuż czerskiego strumienia zawsze mieszkali tylko Polacy, mimo iż tereny te należały przez ponad sto lat do państwa
pruskiego. Dlaczego?
Chłopi mówią, że dlatego, iż ziemia tu była zbyt słaba dla Niemców.
Nic, tylko piach – mówią. Tu przecież nic nie rośnie – mówią. Oprócz
kartofli i żyta, a latem ogórków i buraków, nic się tu nie udaje.
Dziesięć, dwanaście kilometrów stąd znajduje się stary, zaniedbany
majątek ziemski, zamieniony w PGR.
Tak, tam jest lepsza ziemia – mówią chłopi mieszkający na piaskach. Zaraz tam, gdzie zaczyna się dobra ziemia, były niemieckie gospodarstwa. Na niektórych majątkach pracowało po piętnaście, dwadzieścia polskich rodzin. Mieli oni też pastwiska.
Chłopi mieszkający na piaskach mają najwyżej jedną krowę. Żadnych łąk, mało trawy, mało siana. Mówią – my chłopi na piaskach zawsze byliśmy biedni. Zawsze żyliśmy z lasu37.

Dodatkowe zaakcentowanie owej egzystencji (pomiędzy „innością”
a „swojskością”, Wschodem i Zachodem, „dziczą” i „cywilizacją” czy w końcu
polskością a niemieckością) realizowanej przez narratorkę i autorkę stanowi
także to, iż osiadła ona właśnie na piaskach, nad kanałem („czerskim strumieniem”), czyli w miejscu omijanym niegdyś przez Niemców, a tradycyj-

>

37

Helga M. Novak, Portrait, op. cit., s. 330.
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nie zasiedlanym przez Polaków. Przyłączając się do mieszkańców na piasku, staje się więc jedną z nich, wyraźnie odcinając się od tych pamiętanych
we wsi Niemców, dążących jedynie do zwiększenia swoich korzyści i wygód. Warto tu także dodać, iż Helga Novak, faktycznie mieszkająca na piaskach nad kanałem w Borach Tucholskich, czasem sięga do swej islandzkiej tożsamości popartej odpowiednim dokumentem (paszportem), chcąc
uniknąć jednoznacznych kategoryzacji jako „Niemka w Polsce”. Zapewne
ma to na celu wymknięcie się stereotypowemu postrzeganiu Niemców
przez Polaków i odcięcie się od tego konglomeratu skostniałych wyobrażeń. Stan zawieszenia czy może raczej trwania pomiędzy tymi wszystkimi
sprzecznościami oraz poszukiwanie spójni pomiędzy nimi jako prawdzi-

wej pełni życia zdaje się zatem tą formą egzystencji, w której Helga Novak,
a wraz z nią jej narratorki i protagonistki mogą się odnaleźć i zadomowić.
Zaszycie się w polskiej Tucholi z przepastnymi lasami i wszędobylskimi piaskami to – jak sugerują teksty pisarki – najlepszy (i jedyny sensowny!)
pomysł na życie:
ta kraina tu to żadna nisza
tylko ostatnia szansa
epoka kamienia łupanego i telewizor płonące drwa i chleb38

>
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Helga M. Novak, der große Wurf, [w:] Silvatica, op. cit., s. 28.
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WŁADZA FORMY W UTWORACH WITOLDA GOMBROWICZA
I Adam Szumilak, Uniwersytet Wrocławski I

Twórczość Witolda Gombrowicza zrodziła się z jego słabości, kompleksów
i upokorzeń. Dlatego jest tak emocjonalna, mocna i żywiołowa. Nietrudno
go sobie wyobrazić jako Józia z Ferdydurke, gdy pisze:
gdybym od dzieciństwa nie musiał mordować się ze złą, niedojrzałą
Formą[1], która mi została narzucona przez ów światek mój sandomierski, szlachecki, ziemiański, krzywy, pokurczony, gdybym na każdym
kroku z boleścią nie stwierdzał, że to, co mówię i robię, jest gorsze ode
mnie samego i poniżej mojego osobistego poziomu, to, zapewniam,
pozostawiłbym tę problematykę profesorom uniwersytetu2.

W utworach Gombrowicza takie modyfikacje zachodzą zazwyczaj bez
udziału woli jednostek, a czasami wbrew niej. W swojej twórczości autor
Kosmosu często ukazywał, jak obecność innych, a nierzadko ich manipulacje mogą wpływać na osobę, zmieniając nie tylko jej zachowanie, ale
i percepcję. To, że„człowiek jest bez przerwy przez ludzi stwarzany”3, bardzo
go męczyło, dlatego uniwersum jego utworów pełne jest postaci wzajemnie się kształtujących i kształtowanych, stale walczących o dominację. Czy
świat realny jest taką dżunglą, w której nie ma miejsca na litość? Zapewne nie, bo oprócz ludzi bardzo zmiennych „międzysytuacyjnie” są też tacy
o względnie stałej tożsamości (choć i ich w pewnym stopniu dotyczą opisywane przez Gombrowicza mechanizmy). Pisarz często zapominał o tej
różnorodności i przenosił na całą ludzkość cechy, które były specyficzne dla
niego. Taki egocentryzm nie dziwi w świetle ustaleń naukowych4, a także
słów samego autora:

>

1

Witold Gombrowicz nie był konsekwentny, jeśli chodzi o pisownię tego kluczowego
dla swojej twórczości słowa. Ja staram się być, dlatego w tej pracy przyjąłem dwa odrębne
zapisy, zależne od znaczenia. Piszę „Forma” wielką literą wtedy, gdy mam na myśli ogół mechanizmów interakcyjnych wpływających na zachowanie człowieka; „forma” małą literą pojawia się wtedy, gdy mowa o jednej z wielu tożsamości, które człowiek przyjmuje w wyniku
działania procesów Formy.
> 2 W. Gombrowicz, Przedmowa [1951], [w:] Trans-Atlantyk, Kraków 1988, s. 130.
> 3 Ibidem, s. 128.
> 4 „Schemat JA ma często własności poznawczego prototypu w percepcji: «najlepszy» egzemplarz kategorii «ludzie». Jest wówczas nadrzędnym schematem organizu-

ja nigdy nie napisałem jednego słowa o czymś innym, jak tylko o sobie
– nie czuję się do tego upoważniony5.

Jednak nawet jeśli Gombrowicz przesadzał w skali swoich tez, nie ujmuje
to nic ich przenikliwości i odwadze. Trzeba bowiem nie lada śmiałości, żeby
tak bezlitośnie opisywać świat stosunków międzyludzkich. W cywilizacji
Zachodu myślimy o sobie „jako o niepowtarzalnych jednostkach niezależnych od innych ludzi, w kategoriach niepowtarzalnych cech”6. A ponieważ
autor Ferdydurke idzie pod prąd kultury, czasem niełatwo przyznać mu rację. Trzeba zdobyć dystans do tego, co się przyjmuje jako naturalne i w co
się chce wierzyć.
Najłatwiej dostrzegalnym rodzajem władzy w dziełach autora Kosmosu
jest ten, jaki jeden człowiek sprawuje bezpośrednio nad drugim za pomocą
czynnika międzyludzkiego. Pisarz ukazuje jednak, że Forma potrafi zniewolić również wtedy, kiedy pochodzi z nas samych lub definiuje ją sytuacja,
w której się znajdujemy. W tym artykule prezentuję zbadane przez naukowców procesy, dzięki którym Forma może mieć nad nami władzę. Analizuję
na przykładach z utworów Gombrowicza mechanizmy, za sprawą których
możliwa jest zmiana zachowania jednostki (a także jej aktualnego „ja”) pod
wpływem okoliczności czy innych osób. Staram się dociec przyczyn tego bolesnego dla pisarza zniewolenia, w jakie popaść może człowiek wśród ludzi.
Mechanizmy, które Gombrowicz przedstawia artystycznie, można wyjaśnić,
wykorzystując ustalenia socjologii i psychologii społecznej. I choć żadna pochodząca z tych dziedzin wiedzy koncepcja nie ujmuje spójnie problemu,
który tak bardzo zajmował pisarza, przeprowadzone wiele lat po wydaniu
Ferdydurke eksperymenty potwierdzają jego intuicję.
jącym wiedzę o sobie i świecie. Przejawia się to między innymi w generalizacji treści
zawartych w schemacie JA na innych ludzi i w dedukowaniu o właściwościach innych
na podstawie indywidualnych dymensji czy kategorii, które służą do opisu i oceny schematu JA” (M. Kamińska-Feldman, Asymetria w ocenianiu dystansów JA–INNI, Warszawa
1994, s. 23-24).
> 5 W. Gombrowicz, Przedmowa do „Trans-Atlantyku”, [w:] Trans-Atlantyk, op. cit., s. 7.
> 6 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003, s.
138.
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nakże cofnięcie ręki było właściwie czymś bardziej jeszcze nieuzasadnionym – wyciągnął tedy rękę powtórnie i zjadł cukier – ale zjadł już
chyba nie dla przyjemności, a tylko żeby odpowiednio się zachować...
wobec cukru, czy wobec nas?... i pragnąc zatrzeć to wrażenie, kaszlnął
i, aby uzasadnić kaszlnięcie, wyciągnął chusteczkę, ale już nie odważył
się wytrzeć nosa – tylko poruszył nogą. Poruszenie nogi, jak się zdaje,
nasunęło mu nowe komplikacje, więc w ogóle ucichł i znieruchomiał.
[...] on właściwie nic tylko „zachowywał się”, on „zachowywał się” bez
ustanku [...]9.

Zacznijmy od prawdy starej i banalnej, której Gombrowicz z pewnością nie odkrył, choć dał jej wyraz już w jednym z pierwszych swoich opowiadań:
Ksawery przeklinał, że nie możemy zniknąć, że musimy być wystawieni
na widok, choć nie chcemy, chociaż nie możemy, że ktoś inny może nas
wystawić i uczynić za nas z nami to, co jest ponad siły nasze. Stary sługa
przeklinał widoczność naszego ciała od nas niezależną7.

Człowiek spędza wielką część swojego życia w towarzystwie rodziny, przyjaciół, ukochanych, znajomych ze szkoły lub pracy, ale także nieznajomych
w autobusie czy w kolejce w supermarkecie. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych częstych kontaktów, że nie robią one na
nas wrażenia i nawet idąc po zatłoczonej ulicy, potrafimy zachowywać się
autentycznie.
Tak jednak nie jest, o czym wiedział Ksawery i Erving Goffman, twórca
perspektywy dramaturgicznej w socjologii. Wychodził on z założenia, że
kiedy jednostka znajdzie się w towarzystwie innych osób, próbuje zaprezentować się zgodnie ze swoim interesem (wysyła pewne sygnały, odgrywa swoją rolę). Amerykański socjolog kładzie nacisk na aktywność jednostki i jej inicjatywę podczas występu. Choć badacz dostrzega jej mękę bycia
wiecznym aktorem, prowadzi całą narrację o życiu społecznym z perspektywy jednostki. Mimo że w Człowieku w teatrze życia codziennego Goffman
nie stroni od subiektywizacji i emocjonalności, to jednak nie narzeka na
„widoczność naszego ciała od nas niezależną”. Według niego człowiek, stając przed innymi, wybiera swoją rolę, bo chce się zaprezentować8.
U Gombrowicza człowiek, stając przed innymi, m u s i się zaprezentować. Sama obecność ludzi wpływa na jednostkę, modyfikując jej zachowanie. Oczywiście pisarz często ukazuje świadome i celowe kreowanie
pożądanej formy, ale przedstawia też z całą przenikliwością i artystyczną
niezgodą uciążliwość bycia „wystawionym na widok”. Bo gdy jednostka
czuje na sobie cudzy wzrok, jej zachowanie zmienia się bezwiednie, nawet w sprawach błahych. Wspaniale ukazał to Gombrowicz na pierwszych
stronach Pornografii:
Podano mu [Fryderykowi] herbatę, którą wypił, ale pozostał mu na talerzyku kawałek cukru – i wyciągnął rękę, żeby go podnieść do ust – ale
może uznał ten ruch za nie dość uzasadniony, więc cofnął rękę – jed-

>
>

7

W. Gombrowicz, Szczur, [w:] Bakakaj, Kraków 1987, s. 174.
8
Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie,Warszawa
1981, s. 36-38.

Już w ekspozycji Gombrowicz pokazuje, że zdolności Fryderyka do manipulowania innymi (doprowadza on przecież do tragedii w majątku Hipolita) biorą się z autoreżyserii: „on właściwie nic tylko «zachowywał się»”, obliczał każdy swój gest na cudzy wzrok. Często robił to celowo, próbując po
goffmanowsku wywrzeć pożądane wrażenie; w zacytowanym fragmencie
mamy jednak do czynienia z sytuacją odmienną. Tutaj gra, bo musi. Znajduje się w towarzystwie, dlatego mimowolnie widzi siebie oczami otaczających go ludzi.
Wydaje się przecież, że można prześledzić bieg jego myśli. Wypił herbatę i sięga po cukier, ale nagle zdaje sobie sprawę, że nie wypada ujawniać
się ze swoim łakomstwem, toteż automatycznie cofa rękę. Wtedy jednak
dochodzi do wniosku, że gest ten został zauważony, więc i tak się ujawnił, dlatego nie powinien już udawać. Lekko zły na siebie, że wytworzył
sytuację, na podstawie której można go osądzić jako człowieka nieszczerego, zjada cukier dla usprawiedliwienia całego zajścia. Kiedy początkowy
gest wynikał z ochoty dogodzenia podniebieniu, przy kolejnych Fryderyk
już wcale nie myślał o swojej przyjemności, a o patrzących i oceniających
innych. Zjadłszy, zapragnął ukazać błahość całej sprawy – i kaszlnął. Ale –
pomyślał – czy oni nie wezmą tego właśnie za kiepską próbę odwrócenia
uwagi? Trzeba to czymś poprzeć, jakoś uzasadnić – wyciągnął zatem chusteczkę. Nosa jednak nie wytarł. Może był już zmęczony dawaniem przedstawienia, a może stwierdził, że czynność ta przecież przyciąga wzrok.
Głupio wyglądam z tą chusteczką – przyszło mu do głowy, dlatego rusza
nogą, zapewne z nerwów. Ale w tej chwili dochodzi do wniosku, że lepiej
zamrzeć w bezruchu, bo jeśli tak będzie się wiercił, robił gesty, zmieniał postawę lub kaszlał, stale będzie wysyłał komunikaty, które będą poddawane
interpretacji10. Fryderyk widocznie zdaje sobie sprawę z wagi komunikacji

>
>

9

W. Gombrowicz, Pornografia, Kraków 1987, s. 7.
Por.: „Przeżywając [...] niezawiniony wstyd [za występ, o którym sądzi, że może wywrzeć złe wrażenie], jednostka może przypuszczać, że wszyscy to widzą. Czując zaś, że jest
w taki sposób widziana, może sądzić, że swym wyglądem potwierdza fałszywe o sobie opi10
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niewerbalnej11, a Gombrowicz ukazuje, że nie da się nie komunikować –
przecież dla narratora to, że bohater w końcu zamiera w bezruchu, również
jest zachowaniem znaczącym.
Pisarz dowodzi coś trochę odmiennego niż Goffman. Nie chodzi mu tylko o to, że trudno kontrolować wrażenia i że nasze występy dotyczą każdej
sytuacji, nawet tak błahej jak sięgnięcie po cukier. Gombrowicz pokazuje
o wiele więcej: sama obecność Innego powoduje mimowolne, często niechciane, a jeszcze częściej nieuświadomione zmiany w zachowaniu.
spojrzenia, zachwycone lub pogardliwe, mają taką przedziwną siłę, że
nie możemy się od nich oderwać ani ich zlekceważyć [...] gdy w trakcie
wykonywania przez nas jakiejś czynności pojawia się obserwator, możemy dostrzec u siebie bezwiedną zmianę zachowania. Odkrywamy, że
staramy się dobrze wypaść w jego oczach, a w każdym razie, że spojrzenie drugiego ma uchwytne znaczenie dla naszego zachowania12.

dany warunkowaniu wiedział, że musi wykonać określone działanie (np.
nacisnąć dźwignię), żeby otrzymać nagrodę (pokarm)14. Identycznie jest
z ludźmi: „Jeżeli Janka uśmiecha się, kiwa głową i zgadza się zawsze, gdy
Karol mówi o polityce, to będzie on mówił o polityce więcej”15. W tym
przypadku wymaganym działaniem jest mówienie o polityce, a nagrodą
– oznaki sympatii. E f e k t w z m o c n i e n i a działa w ludzkich interakcjach stale i zazwyczaj niezauważalnie: Janka spontanicznie reaguje na
to, co jej sprawia przyjemność, a Karol mniej lub bardziej automatycznie
zachowuje się w ten sposób, który dostarcza mu korzyści (w postaci pożądanych symptomów akceptacji).
Ludzie o wysokich kompetencjach społecznych potrafią celowo wykorzystywać ten mechanizm do wywierania wpływu na innych16. W scenie
z drugiej części Ferdydurke widzimy jednak przez nikogo niezamierzone
działanie efektu wzmocnienia.
– Strzeliłem w pysk twojego Walka. [...]
Zygmunt zdziwił się nieco, ale po chwili roześmiał się gościnnie.
– Doskonale. To go oduczy! Co – tak z miejsca dałeś po pysku? –
zapytał z niedowierzaniem. Roześmiałem się [...] – Przyjaciel twój,
zdaje się, potępia – co? [...] Oburzony na ciebie? Typowy mieszczuch!
– Mieszczuch! – rzekłem, bo cóż miałem powiedzieć innego. – Mieszczuch – rzekł. – Taki Walek, jak mu dasz po mordzie, będzie cię szanował jak pana! Trzeba ich znać! Lubią to! – Lubią – rzekłem. – Lubią,
lubią, ha, ha, ha! Lubią! – Nie poznawałem kuzyna, który dotąd traktował mnie raczej z rezerwą, apatia jego zniknęła, oczy zabłysły, wybicie
Walka po pysku spodobało mu się i ja się spodobałem; rasowy panicz
wyjrzał z opieszałego i znudzonego studenta [...] – Ojciec i stryj Seweryn swojego czasu w „Grandzie” bili po mordzie portiera. – A wuj Eustachy – rzekłem – pobił po mordzie fryzjera. [...] Odpowiadam mniej
więcej to samo. Na to on znowu to samo. I ja to samo. Więc on znowu
o mordobiciu, że trzeba wiedzieć kiedy, z kim i za ile, po czym ja znowu,
że w ucho lepiej niż w szczękę. Lecz w tym wszystkim – coś nieprawdziwego i kilkakrotnie próbuję wtrącić w gawędę, że wszak to nie to,
nieprawda, nikt dziś nikogo nie wali [...]. Nie mogę jednak, zbyt słodko

I właśnie ten fakt, że już czyjaś współobecność wpływa na nasze zachowanie, jest podstawą władzy, którą potrafi nad człowiekiem sprawować Forma lub ludzie za jej pomocą.
To, że Fryderyk stale zdaje się myśleć o otaczających go ludziach i ich
ocenach jego gestów, jest swoistą odmianą atrybucji. Psychologowie tym
mianem nazywają skłonność do tłumaczenia sobie czyjegoś złożonego
zachowania poprzez przypisywanie danej osobie cech, intencji i stanów
emocjonalnych13. Ta wynikająca z pragnienia zrozumienia rzeczywistości
konieczność interpretacji czynów i słów innych u bohaterów Gombrowicza przybiera formę przede wszystkim bezustannego namysłu nad obrazem ich „ja” w umysłach ludzi, z którymi wchodzą w interakcje. Co więcej,
często właśnie zmiana tego wizerunku jest główną motywacją ich postępowania.
Warto wspomnieć także o innych – niż wpływ czyjejś obecności – mechanizmach z pogranicza nieświadomości, które oddziałują na nasze postępowanie, w pewien sposób niewoląc nas w Formie. Pies Pawłowa podnie. I sama może się jeszcze bardziej pogrążyć, podejmując takie działania obronne, do jakich
uciekłaby się, gdyby była naprawdę winna” (E. Goffman, op. cit., s. 303-304).
> 11 Choć przecież Gombrowicz w tym krótkim fragmencie nie wykorzystał do opisu zachowania bohatera wszystkich jej składników, oddając się również analizie psychologicznej.
Bowiem poza wyrazem twarzy, gestami, ruchami i postawą ciała oraz niewerbalnymi aspektami mowy psychologowie wyróżniają jeszcze komunikaty nadawane za pomocą wzroku
(m.in. wpatrywanie się), kontaktu dotykowego, zachowania przestrzennego, ubioru itp. Por.
M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, przeł. W. Domachowski, Warszawa 1991,
s. 39-61.
> 12 I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi, Warszawa 1999, s. 16, 130.
> 13 Por. Ph.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1988, s. 538-541.

>

14

Por. komputerowa Uniwersalna encyklopedia PWN, Warszawa 2006, hasło: warunko-

wanie.

>
>

15

M. Argyle, Psychologia..., op.cit., s. 68.
Można to chyba powiedzieć o Gombrowiczu, który także tego mechanizmu był świadom: „Wszystko jest uzależnione – dlaczegóż miałbym to ukrywać? – od efektu jaki wywoła. Ta cecha określa całą moją produkcję pisarską. Próbuję rozmaitych ról. Nadaję moim
przeżyciom różne sensy – a jeśli któryś z tych sensów zostanie zaakceptowany przez ludzi,
utrwalam się w nim” (W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1988, s. 231).
16
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nam się gawędzi, fantazja pańska złapała i nie popuszcza, gawędzimy
jak panicz z paniczem! – Nieźle jest dać czasem w gębę! – Po mordzie
dać – bardzo zdrowo! – Nie ma, jak facetowi dać w papę!17

badanym dotarcie z pokoju do najbliższej windy. [...] Uczestnicy eksperymentu, u których zwiększono dostępność stereotypu starszych ludzi,
szli znacząco wolniej niż ci z grupy kontrolnej21.

W tym długim cytacie ujawnia się nie tylko efekt wzmocnienia, ale i drugi
z mechanizmów wpędzających w formę: mechanizm n a ś l a d o w n i c t w a . „Jeżeli Janka się uśmiecha, kiwa głową lub wzrusza ramionami, to
jest prawdopodobne, że Karol zrobi to samo – biorący udział w interakcji
mają tendencję do wzajemnego kopiowania swych stylów zachowania”18.
U Gombrowicza zauważamy przejęcie przez głównego bohatera tematyki, stylu, a nawet zawartości wypowiedzi Zygmunta, możemy się jednak
domyślać, że w rzeczywistości Józio upodobniłby się do swojego kuzyna
także pod względem np. wykonywanych gestów, tonu i głośności mówienia, długości zdań czy wykorzystania pauz19. I znów: to mechanizm, przed
którym ludzie z wysoką kompetencją społeczną potrafią się do pewnego
stopnia bronić i który umieją też wykorzystywać, np. zachowując rzeczowość i spokój, gdy chcą skłonić do tego samego kogoś bardzo zdenerwowanego.
I choć niektórzy doszukują się przyczyn mechanizmu naśladownictwa
w odczuwanej przez osobę kopiującą gesty lub styl mówienia sympatii do
kopiowanego lub pragnieniu bycia przez niego zaakceptowanym20, holenderski psycholog Ap Dijksterhuis wyjaśnia go zwiększeniem dostępności
danego zachowania w psychice. Kiedy mój rozmówca używa np. wielokrotnie złożonych zdań, ten sposób wypowiadania się zostaje w moim umyśle
wyróżniony spośród wielu odmiennych, rośnie więc prawdopodobieństwo,
że właśnie jego wybiorę. Badacz przytacza eksperyment, w którym

Doskonale zna tę prawidłowość żebrak, który staje pod kościołem, wiedząc
– jeśli nawet tak by tego nie wyraził – że zwiększona u wiernych podczas
mszy dostępność ideału miłosierdzia pozwoli mu na większy niż normalnie„zarobek”. Zna ją też każdy, kto kiedykolwiek poczuł, że wśród ludzi, którzy uważają go za zabawnego, „staje się” zabawniejszy niż zwykle22. Znał
ją oczywiście sam Gombrowicz, który myśląc o tym, jak jest postrzegany
(i aktywując w umyśle taki obraz siebie), czuł, że mimowolnie takim się
staje:

u połowy badanych zwiększono dostępność stereotypu starszych ludzi, każąc im ułożyć odpowiednio przygotowaną rozsypankę wyrazową. Tego stereotypu nie aktywowano u drugiej połowy. Gdy uczestnicy
ukończyli zadanie z rozsypanką, poinformowano ich, że to koniec badania. Jednak drugi eksperymentator ukradkiem zmierzył czas, jaki zajęło

>
>
>

17

W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1987, s. 206-207.
18
M. Argyle, Psychologia..., op.cit., s. 69.
19
Por. A. Dijksterhuis, The Perception-Behavior Links as an Explanatory Mechanism for
Behavior Matching, [w:] Social Influence. Direct and Indirect Processes, pod red. J.P. Forgasa,
K.D. Williamsa, Philadelphia 2001, s. 97-98.
> 20 Por. M. Argyle, Zdolności społeczne, [w:] Psychologia społeczna w relacji ja–inni, pod
red. S. Moscoviciego, Warszawa 1998, s. 84. Por. też: „Zarażanie się cudzymi reakcjami behawioralnymi lub emocjonalnymi odbywa się [...] bez żadnych intencji, a nawet świadomości
jego występowania, choć ma ważne konsekwencje. Osoba, która wykonuje podobne ruchy,
jest bardziej lubiana, a kontakt z nią uważany jest za przyjemniejszy [...]” (B. Wojciszke, op.
cit., s. 247; por. ibidem, s. 262).

Nie mogłem ani przez jedną sekundę mówić mądrze [...], ponieważ
wiedziałem, że gdzieś tam na prowincji pewien lekarz ma mnie za głupiego i oczekuje ode mnie jeno głupstwa; i wcale nie mogłem zachowywać się przyzwoicie i poważnie w towarzystwie, gdyż wiedziałem,
że niektóre pensjonarki oczekują ode mnie samych nieprzyzwoitości23.

Pisarz wyraźnie wskazuje też na oczekiwania drugich jako na źródło zmiany swojego zachowania. Józio czuje się poddany władzy wymagań – władzy, której sprawujący nie jest świadom. Dlaczego sposób, w jaki inni nas
widzą, tak bardzo wpływa na to, jak się zachowujemy? Czy dlatego, że to
jedyny dostępny nam sposób widzenia samych siebie? Tak uważał George
Herbert Mead. W procesie socjalizacji jednostka uczy się różnych ról, np.
biorąc udział w dziecięcych zabawach w dom czy sklep. Zdobywa wiedzę
o stosunkach międzyludzkich i umiejętności odpowiedniego zachowania
się – widząc, jak ludzie na nią reagują, za co nagradzają, a za co karzą. Co
jednak tutaj najistotniejsze, człowiek ma świadomość bycia kimś określonym tylko dzięki społecznemu otoczeniu. Żyjąc przez całe życie w samotności, prawdopodobnie nie wiedziałby o sobie niemal nic.

>
>

21

A. Dijksterhuis, op. cit., s. 99-100.
Nawet bowiem na osiągi intelektualne wpływa ten mechanizm. Dijksterhuis przeprowadził badania, podczas których na pytania z wiedzy ogólnej odpowiadali lepiej ci spośród
losowo wybranych uczestników, u których aktywowany został stereotyp profesora uniwersytetu. Odwrotny efekt osiągnięto u osób ze zwiększoną dostępnością stereotypu stadionowego chuligana. Również udostępnienie w kolejnych eksperymentach cech inteligencji i głupoty przyniosło zgodne z teorią wyniki; por. ibidem, s. 101.
> 23 W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 11-12. Por. „Jeśli ktoś inny wydaje się uważać
ją [jednostkę] za dobrze poinformowaną, prawdopodobnie przybierze ona pozę erudyty; jeśli uważana jest za osobę rozważną, wygląda, jak gdyby nią była; jeśli oskarżana jest o nieuczciwość, wygląda na winną” (Ch. Cooley, Jaźń społeczna – 1. Znaczenie „Ja”, [w:] J. Mucha,
Cooley, Warszawa 1992, s. 202).
22
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Jednostka doświadcza siebie samej jako takiej nie bezpośrednio, lecz
tylko pośrednio, przyjmując punkty widzenia innych członków tej samej grupy społecznej [...]24.

Oczekiwania innych są więc dla nas istotne nie tylko ze względu na istnienie
ról społecznych i wymuszaną przez otoczenie konieczność podporządkowania się im. To co prawda niebagatelny czynnik wpływu Międzyludzkiego, dostrzegany również przez Gombrowicza, ale traktowany jako zbyt oczywisty,
żeby go roztrząsać25. Skoro – jak twierdzi Mead – cała nasza osobowość tworzy się pod wpływem wzroku i oczekiwań Innego, skoro nie potrafimy patrzeć
na siebie inaczej niż w sposób od niego przejęty, to nic dziwnego – dopowiada Gombrowicz – że nie tylko na początkowych etapach socjalizacji, ale
i przez całe życie oczekiwania Innego są tak istotne dla kształtowania naszego zachowania. Wielka część Ferdydurke tego dotyczy. Trzydziestoletni bohater zostaje przedstawiony w szkole jako kandydat do szóstej klasy, tak więc
zaczynają go postrzegać inni, a on – choć zdaje sobie sprawę z absurdalności
sytuacji – nie jest w stanie się temu przeciwstawić. Skoro wszyscy traktują go
jak ucznia, skoro tak go widzą, to i on tak na siebie spogląda.
Na zachowanie człowieka wpływa więc nie tylko wiedza o istnieniu na
prowincji lekarza, który ma go za głupiego, ale i gesty oraz słowa – często
nieświadomych własnej władzy – ludzi, z którymi wchodzi w interakcje. Kiedy Józio po ucieczce z domu Młodziaków spotyka na wsi „ciotkę cioteczno-cioteczną”, poddaje się mimowolnie jej rozkazom. Nie może się jej sprzeciwić, bo zostaje przez dobrotliwą krewną sprowadzony do„postaci siostrzeńca”.
Mimo że ona zdaje sobie sprawę z jego prawdziwego wieku, wciąż pamięta
i postrzega go jako brzdąca płaczącego, bo odebrało mu się ogryzek. Będący świadkami tej sceny wieśniacy, choć chwilę wcześniej obawiali się Józia,
teraz ryczą śmiechem, co tylko potęguje jego „upupienie”. Tak zdominowany
i zredukowany nie byłby w stanie młody pisarz roztrząsać zagadnień estetycznych; nie potrafiłby zapewne nawet ordynarnie się odezwać. Kiedy dla
ciotki Hurleckiej jest wciąż rozkosznym berbeciem, kiedy ona pamięta go jako
grzecznego chłopca, którego świat ogranicza się do łakoci i dziecięcych zabaw, musi zachowywać się zgodnie z jej postrzeganiem siebie26. Dlaczego?

>

24

G.H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, Warszawa 1975,
s. 193-194.
> 25 Por.:„Oni [krytycy, interpretatorzy Ferdydurke] mówią – i słusznie – że w Ferdydurce człowiek jest stwarzany przez ludzi. Ale rozumieją to przede wszystkim jako uzależnienie człowieka
od grupy społecznej, która narzuca mu obyczaj, konwenans, styl... I nawet zdarza się im w tym
punkcie nadmienić, iż jest to prawda zgoła banalna, truizm i wywalanie otwartych drzwi. Jednego wszakże nie dostrzegli. Mianowicie, iż ten proces urabiania człowieka przez ludzi jest w Ferdydurce pojęty nieskończenie szerzej” (W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1988, s. 8).
> 26 Por. W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 193-197. Takie zachowania Józia nie
dziwią zwłaszcza w świetle słów Kępińskiego: „Nie wiedzieliśmy, do jakiego stopnia onie-

Odpowiedź na to pytanie daje Elżbieta Hałas w swoim omówieniu szkoły
interakcjonizmu symbolicznego. Ten nurt w socjologii ma wiele wspólnego
z koncepcjami Gombrowicza: skupienie na interakcjach, dostrzeżenie wielości
ludzkich„ja”(tożsamości, form), podkreślenie wagi wpływu Innego na kształtowanie zachowania jednostki itd. Z czym natomiast na pewno nie zgodziłby
się pisarz, to sztandarowe dla tego kierunku w nauce uznanie sfery kontaktów międzyludzkich za pole działań osób wolnych, świadomych i postępujących racjonalnie27. Jednak czteropunktowy model kształtowania tożsamości
(czyli przyjmowanej przez uczestników interakcji definicji jednostki; Gombrowicz powiedziałby: formy), który prezentuje Hałas, cechuje się już jakby trochę mniejszą wiarą w człowieka i jego wolną wolę.
1. Tożsamości są formułowane w procesie społecznej interakcji, która
zakłada symboliczne definicje siebie, partnera i sytuacji.
2. Powtarzana interakcja z tym samym partnerem, w tej samej sytuacji, prowadzi do zdefiniowania i ustabilizowania tożsamości własnej i partnera.
3. Tożsamości są modyfikowane wraz ze zmianą partnera lub zmianą
definicji sytuacji.
4. Wycofanie się znaczącego partnera z sytuacji powoduje konieczność
przeformułowania tożsamości posiadanej uprzednio przez partnera28.
Po przekładzie na język Gombrowicza pierwszy punkt mówi, że każdy człowiek ma wiele różnych gąb, bezustannie deformowanych w interakcjach.
Wpędzenie w formę, powiedziałby pisarz o drugim punkcie, następuje, gdy
np. ciocia stale traktuje Józia w gronie rodzinnym jak grzecznego chłopca,
który nie ma swojego zdania – tak postrzegany bohater musi w pewnym
stopniu takim się wobec niej stać. Jej władza jest tym większa, że przecież
kobieta nie wyraża swoim zachowaniem: „Taki powinieneś być”, lecz: „Taki
jesteś”29.
śmielają Itka [Witolda Gombrowicza] osoby, które w jego dzieciństwie były dorosłe, dalekie, wielkie i szanowne” (T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków
1974, s. 154).
> 27 Por.: „[...] w interakcjonizmie przyznaje się pierwszeństwo k o m p e t e n t n y m
i t w ó r c z y m uczestnikom życia społecznego [...], którzy oddziałując na siebie, a k t y w n i e konstruują formy życia grupowego, opowiadając się w ten sposób za r a c j o n a l n o ś c i ą życia społecznego” (E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst
znaczeń, Warszawa 2006, s. 36, podkr. moje).
> 28 Ibidem, s. 255-256.
> 29 Por.: „To, co inni przypisują [człowiekowi] w sposób bezpośredni albo ukryty, z konieczności odgrywa decydującą rolę w formowaniu się jego rozumienia własnej podmiotowości, percepcji, motywacji, intencji – jego tożsamości” (R.D. Laing, „Ja” i inni, przeł. Bogdan
Mizia, Poznań 1997, s. 177); oraz: „O tym, kim jesteśmy, mówią nam inni. Później akceptujemy albo odrzucamy to, w jaki sposób nas zdefiniowali. Trudno jest jednak nie akceptować
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Kolejne punkty są dowodem na to, że według interakcjonizmu symbolicznego „nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę”30. Jeśli Józiowi nie podoba się nie to jedynie, jak ciocia go traktuje, ale również jak on
sam zachowuje się wobec niej, wtedy może zmienić towarzystwo na takie,
w którym będzie rozluźniony i swobodny – „będzie sobą”31. Jednak to „bycie sobą” jest kolejną formą, współkształtowaną przez ludzi, którzy go widzą takim, jakim on sam chce się widzieć. Józio – i każdy z nas – zawsze
więc jest sztuczny, bo choć z niektórymi z robionych min całkiem mu do
twarzy, to przecież żadna z nich tą twarzą nie jest.
Gombrowicz, choć skupia się głównie na relacjach w małych grupach,
czasem poddaje analizie również wpływ większych zbiorowisk na zachowanie jednostki. Słynne są jego tyrady dotyczące pełnego zachwytów odbioru muzyki czy malarstwa32. Amerykański badacz Robert Cialdini tłumaczy automatyzm ludzkich reakcji np. na „śmiech z puszki” w sitcomie
zasadą społecznego dowodu słuszności33. Śmieję się z gagów, bo słyszę, że
inni też się śmieją, a więc zapewne są one zabawne. Każdy, kto był kiedyś
na występie grupy kabaretowej, zauważył, że oglądając nawet już widziane wcześniej w telewizji skecze, śmieje się częściej i głośniej niż wtedy, gdy
widział je w samotności. Co więcej, te oglądane w grupie rozbawionych ludzi gagi po prostu s ą zabawniejsze.
Na podstawie badań sprecyzowano zasady działania tego procesu: im
więcej osób zachowuje się w dany sposób, tym większe prawdopodobieństwo, że jednostka się dostosuje; bardziej kierujemy się działaniami innych,
gdy znajdujemy się w sytuacji nieznanej i jesteśmy niepewni siebie; najchętniej wzorujemy się na ludziach, których oceniamy jako nam podobnych lub lepszych34. Nie powinno więc dziwić, że człowiek na co dzień
niesłuchający Mozarta, siedząc w filharmonii wśród dziesiątek ludzi kulturalnych, pięknie ubranych, którzy w oczarowaniu chłoną grę orkiestry,
a po występie w ekstazie biją brawo, sam może zostać oczarowany i wpaść
opowiadanej przez nich historii. [...] nasza początkowa społeczna tożsamość jest nam nadawana przez innych. Uczymy się być tym, kim mówią nam, że jesteśmy” (ibidem, s. 108).
> 30 W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 254.
> 31 Por.: „publiczność zapewnia podtrzymanie zachowania zgodnego z rolą. Ta funkcja
podtrzymująca sprawia, że jednostce trudno jest zmienić rolę bez zmieniania publiczności”
(A.H. Henderson, Social Power. Social Psychological Models and Theories, Nowy Jork 1981,
s. 97).
> 32 Por. W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 76-77, Dziennik 1957-1961, op. cit.,
s. 67-69.
> 33 „Uważamy jakieś zachowanie za poprawne w danej sytuacji o tyle, o ile widzimy innych, którzy tak właśnie się zachowują” (R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria
i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1999, s. 114). Niewykluczone również, że dane zachowanie staje się pod wpływem zachowań innych bardziej dostępne w naszych umysłach
– i po części stąd wynika konformizm.
> 34 Por. ibidem, s. 116-125.

w ekstazę – nie wiedząc, że wielu wkoło również dlatego się wzruszyło,
ba!, nie wiedząc nawet, że on sam dlatego się zachwycił.
Ale zachwycił się nie tylko dlatego, że filharmoniczna społeczność dowiodła słuszności zachwytu, nie tylko dlatego, że jej zachowania uczyniły
zachwyt bardziej dostępnym w jego umyśle, ale również dlatego, że zachwyt był odpowiednią reakcją na wykonaną przez znakomitą orkiestrę
muzykę znanego kompozytora. Często sytuacja, czyli „szczególne, fizyczne
i społeczno-kulturowe otoczenie, w którym działający ma fizyczną, społeczną i moralną pozycję”35, wymusza na człowieku podjęcie przeznaczonej dla niego roli. Oczywiście ma on pewną swobodę, jednak istnieje wiele
kulturowo zdefiniowanych sytuacji, którym mimowolnie się poddajemy36.
W toku socjalizacji uczymy się wzorców działania w danych okolicznościach. Niektóre interakcje (np. z księdzem w konfesjonale) mają bardziej,
nomen omen, sformalizowany charakter niż inne (np. pogawędka z przyjacielem przy kuflu piwa), ale również te ostatnie narzucają pewne wymagania. Te domagające się spełnienia wymogi bywają ustalone na podstawie
poprzednich spotkań, ale często są zdefiniowane społecznie i powielane
w kolejnych użyciach oraz... tekstach kultury.
Wydaje się, że taka socjalizacja poprzez media (nabywanie definicji sytuacji nie z własnych doświadczeń, a poprzez obcowanie z popkulturą) dotyczy zwłaszcza naszej postmodernistycznej epoki. Ale już w czasach młodości Gombrowicza takie kopiowanie wzorców, prawdopodobnie z nie
najwyższych lotów literatury, było chyba na porządku dziennym. Chociaż
prawdopodobnie nie tylko z książek Kopyrda i Młodziakówna brali wiedzę
o „obyczaju nowoczesnym”, któremu tak skrzętnie podporządkowywali się,
odtwarzając gesty, miny i „temperaturę” tête-à-tête...
Był podniecony i głos drżał mu z lekka, ale krył się z podnieceniem.
Przez cały czas drżałem, aby nie wygadał się o liście. Obyczaj nowoczesny nie pozwalał im, na szczęście, dużo mówić ani dziwić się sobie, mu-

>
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E. Hałas, op. cit., s. 115.
Przenikliwie – i w odniesieniu do twórczości Gombrowicza – pisze o nieuniknionym
poddawaniu się definicji sytuacji Jerzy Jarzębski: „[...] sama sytuacja wyznacza Józiowi zachowanie: zmusza niejako automatycznie do czynności nieautentycznych i niechcianych. [...]
«on usiadł, wobec czego i ja musiałem usiąść» – wyznaje bezradnie Józio w scenie wizyty
Pimki [...] dalej: (służąca) «uderzyła w lament, lecz Pimko ją szczypnął – szczypnięta służąca
nie mogła dłużej lamentować, wyszczerzyła zęby parsknąwszy śmiechem uszczypniętej sługi» [...] społeczne reguły zachowania stanowią wszak dość sztywny paradygmat, wymagający, by partnerzy międzyludzkiej relacji na działanie A odpowiadali jakimś określonym działaniem A’ bądź B, C, D...; repertuar takich «odpowiedzi» jest bardzo ograniczony, a w dużej
mierze skodyfikowany w przeróżnych podręcznikach savoir-vivre’u, w protokołach dyplomatycznych, w stereotypowych «rozmówkach» dla uczących się obcych języków” (J. Jarzębski,
Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 240-241).
36
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sieli udawać, że wszystko rozumie się samo przez się. [...] Wiedział, że
jedynie z lekceważeniem mógł posiąść dziewczynę, a bez lekceważenia
– ani mowy. [...] – Chodź! – szepnęła. Kopyrda nie okazał zdziwienia.
Nie wolno mu było dziwić się ani jej, ani sobie. Najmniejsza wątpliwość
mogłaby zaprzepaścić wszystko. Musiał postępować, jakby rzeczywistość, którą wytwarzali między sobą, była czymś codziennym i zwyczajnym. O, mistrz! Tak też postępował37.

Kiedy znamy„przetarte szlaki”, zwykle nimi podążamy, żeby ułatwić sobie życie
i zredukować niepewność. Z narracji wynika, że Kopyrda i Młodziakówna w dużym stopniu świadomie wypełniali polecenia definicji sytuacji38. Czasami jednak wynikająca z okoliczności wykonywana rola potrafi nami zawładnąć.
Świetnym na to dowodem jest słynny eksperyment Philipa Zimbardo39.
Wzięło w nim udział 20 młodych, normalnych, zdrowych mężczyzn, studentów. Połowie przydzielono role więźniów, połowie – strażników. Urządzono goffmanowską scenę (zamknięte cele) i rozdano rekwizyty (uniformy i atrybuty władzy jednym, więzienne chałaty drugim). Pilnującym
podano tylko skąpe informacje na temat ich zadań – aby ich zachowanie
odzwierciedlało ich rozumienie instytucji więzienia. Zakazano im jednak
używania fizycznej agresji.
Wyniki eksperymentu są pouczające i przerażające. Stopień zaangażowania w odtwarzane role był tak wielki i destruktywny, że zaplanowane
na dwa tygodnie badania musiano przerwać po sześciu dniach. U czterech
więźniów już drugiego dnia wystąpiły napady płaczu, lęku i objawy depresji. Od pierwszych godzin ustalił się dehumanizacyjny stosunek strażników
do osadzonych. Połowa z nadzorujących ochoczo zaangażowała się w gnębienie i poniżanie swych podopiecznych. Więźniowie stosowali różne taktyki radzenia sobie z zaistniałą sytuacją: najpierw niedowierzanie, następnie bunt (stłumiony), potem przystosowanie się do wymagań systemu, aż
w końcu dbanie tylko o własne interesy.

>
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W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 166-167.
Biorąc pod uwagę, że w tej scenie oboje są – w rozumieniu Goffmana – zarówno
aktorami, jak i swoją wzajemną publicznością, adekwatne są słowa badacza opisujące mechanizmy występów oraz podkreślające władzę Formy: „do podtrzymania doraźnej zgody
niezbędna jest odpowiednia doza samokontroli; [...] wykonawca utrzymuje wewnętrzną spójność przedstawienia, dbając bardziej o to, by nie wystąpiły najmniejsze dysonanse, niż byłoby to w oczach publiczności usprawiedliwione przez jasno określony cel występu. Wszystkie te ogólne cechy występów możemy traktować jako działające na jednostkę
p r z y m u s y i n t e r a k c j i , pod których wpływem przekształca ona swą działalność
w występy” (E. Goffman, op. cit., s. 108-109, podkr. moje).
> 39 Por. C. Haney, C. Banks, Ph.G, Zimbardo, Więźniowie i strażnicy – badanie w symulowanym więzieniu, [w:] Człowiek, istota społeczna. Wybór tekstów, pod red. E. Aronsona,
Warszawa 2002, s. 83-101.
38

Ten eksperyment dowiódł, jak łatwo można z jednych „zwykłych ludzi”
zrobić sadystycznych kapo, a z drugich – podporządkowanych, biernych
„muzułmanów”40. I choć mają tu zastosowanie również inne mechanizmy
psychologiczne (jak choćby zasada społecznego dowodu słuszności), badacze – i sami badani – oceniają, że największy wpływ na zachowanie
w symulowanym więzieniu miała definicja sytuacji.
[w dalszej części eksperymentu] agresja strażników nie była już tak jak
na początku wywołana jako reakcja na spostrzegane zagrożenia, lecz
wytwarzana [...] po prostu jako „naturalna” konsekwencja faktu, że ma
się na sobie uniform „strażnika” i egzekwuje się władzę nieodłącznie
związaną z tą rolą41.

Strażnik nie mógłby istnieć bez więźnia. Nie mógłby zachowywać się jak
ostry dozorca, gdyby nie było podporządkowanego osadzonego, który by
tego od niego na swój sposób oczekiwał. Ważne jest więc również to, co
Argyle nazywa powiązaniem ról:
Dwóch ludzi musi uzgodnić między sobą relacje swych ról. Jeżeli jeden z nich działa jak nauczyciel, to ten drugi musi się zachowywać jak
uczeń [...]42.

Przywołany przez Argyle’a przykład z nauczycielem narzucającym szkolne relacje i formę ucznia drugiej osobie jest niemal dokładnym odbiciem
pierwszych scen Ferdydurke. Przecież to właśnie dlatego, że Pimko zachowuje się w stosunku do Józia jak pedagog wobec swojego podopiecznego,
główny bohater wpada w tarapaty stanowiące oś wydarzeń książki.
Poddawanie się definicji sytuacji i wypełnianie jej jest tym, co Goffman
nazywa aspektami przedstawienia odgrywanymi „nie dla widowni, a dla
sceny”43. Zdarzają się przecież takie okoliczności, które narzucają nam formę,
sposób zachowania. Tylko prowokatorzy, skrajni cynicy lub ludzie niezrównoważeni potrafiliby się zaśmiać w samym środku pogrzebu. Ma to oczywiście związek z regułą społecznego dowodu słuszności, ale że nie tylko, widać
najlepiej na przykładzie wpływu na jednostkę nawet wyludnionych miejsc.
Gombrowicz zwraca naszą uwagę na zmiany na poziomie percepcji i emocji,
nie świadomości. Tak – jako nieuświadomiony wpływ na odczuwane – trzeba interpretować scenę wejścia do kościoła z Pornografii.

>

40

Terminologia zaczerpnięta z opowiadań T. Borowskiego. Zob. T. Borowski, Pożegnanie
z Marią i inne opowiadania, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2004.
> 41 Por. C. Haney, C. Banks, Ph.G, Zimbardo, Więźniowie i strażnicy..., op. cit , s. 95-96.
> 42 M. Argyle, Psychologia..., op. cit., s. 171.
> 43 E. Goffman, op. cit., s. 157.
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Ale gdy wchłonął nas półmrok, w który wbite były świece gorejące, wypełniony zaduchem śpiewu jękliwego [...] wówczas zniknęła zaczajona
wieloznaczność – jakby ręka, mocniejsza od nas, przywróciła ład górujący nabożeństwa. Hipolit, który dotąd był dziedzicem z ukrytą złością
i pasją, byle nie dać się, teraz uspokojony i szlachetny usiadł w ławie
kolatorskiej [...]. Cóż za okiełznanie, jakie uspokojenie, co za błoga ulga,
tu, w tej odwieczności kamiennej, chłop znów stawał się chłopem, pan
– panem, msza – mszą, kamień – kamieniem i wszystko powracało do siebie!44

Narrator zwraca tu uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, nowa sytuacja wywołuje zmianę w zachowaniu wszystkich. Po drugie, wskazuje wagę tej
zmiany: jakaś wielka i tajemnicza moc sprawiła, że nagle zniknęły codzienne, nikczemne uczucia. Po trzecie więc podkreśla narrator kierunek tych
przeobrażeń – przebywanie w miejscu uświęconym powoduje, że ginie
gdzieś ta wieloznaczna, „pornograficzna” atmosfera. Nie dlatego, żeby ludzie chcieli ją od siebie odgonić, wchodząc do środka – mowa jest o jakimś
potężnym czynniku, działającym na niezdających sobie z tego sprawy bohaterów. Mowa jest oczywiście o Formie, której Gombrowicz przypisywał
niemal boską moc już choćby w Ślubie45.
Ale to nie koniec mechanizmów, dzięki którym Forma niewoli nas
w sposób nawet dla nas niezauważalny. O kolejnym tak pisze Gombrowicz:
To, co napisałeś, dyktuje ci sens dalszy, dzieło rodzi się nie z ciebie,
chciałeś napisać to, a napisało ci się coś zupełnie odmiennego. [...] znałem przed laty pisarza, któremu na wstępie kariery pisarskiej napisała
się książka heroiczna. Całkiem przypadkowo w pierwszych zaraz słowach uderzył w klawisz heroiczny, choć mógł równie dobrze uderzyć
w nutę sceptyczną albo i liryczną – ale pierwsze zdania wypadły heroicznie, wobec czego nie mógł, mając na względzie harmonię konstrukcji, nie wzmagać i stopniować heroizmu aż do końca. I póty zaokrąglał,
gładził i udoskonalał, poprawiał i dopasowywał początek do końca, koniec do początku, aż wreszcie wynikł z tego utwór jak żywy i pełen najgłębszego przekonania46.

>
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W. Gombrowicz, Pornografia, op. cit., s. 15-16.
Por. „Zawsze starałem się artystycznie uwydatnić tę «sferę międzyludzkiego», która,
w Ślubie na przykład, urasta do wyżyn siły twórczej przewyższającej świadomość indywidualną – czegoś nadrzędnego, jedynego dostępnego nam bóstwa” (W. Gombrowicz, Dziennik
1953-1956, op. cit., s. 303).
> 46 W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 71.
45

Bogdan Wojciszke potwierdza moc mechanizmu zaangażowania w działanie47. Kiedy już zaczęliśmy coś robić, a nawet gdy tylko przygotowaliśmy się
do tego, prawdopodobnie będziemy rzecz kontynuować, nawet pomimo
wzrastających kosztów takiego zachowania. Psycholog wyróżnia pięć podstawowych procesów, które powodują, że „to, co napisałeś, dyktuje ci sens
dalszy”. Po pierwsze wynika to z przywoływanej tu już teorii dostępności.
Po drugie, gdy autor siedział godzinami nad maszyną do pisania i spłodził
już kilkanaście„heroicznych” stron, to wie, że jedynym sposobem na zdobycie rekompensaty za włożony wysiłek jest dokończenie i wydanie dziełka.
To tzw. pułapka utopionych kosztów.
Wiąże się to również z kolejnym procesem konsekwencji: „im więcej
wysiłku dana osoba wkłada w swoje zaangażowanie w jakąś sprawę, tym
bardziej pozytywny staje się jej stosunek do tej sprawy”48. Jeśli więc pisarz
w pocie czoła stworzył„heroiczny” rozdział, to zaczyna on lubić taki właśnie
styl i przy nim pozostaje. A to dlatego, że:
świadomość włożenia znaczącego wysiłku w coś, co najwyraźniej nie
było go warte, jest nie do zniesienia i prowadzi do pozytywnej oceny
stanów rzeczy osiągniętych dzięki własnemu wysiłkowi49.

Ten proces (a także niektóre kolejne) daje się wytłumaczyć w świetle teorii
dysonansu poznawczego. Jej podstawowe założenie mówi, że dla jednostki dyskomfortowe jest posiadanie dwóch wzajemnie wykluczających się
przekonań. Człowiek ma głęboką potrzebę sensu, a przecież bezsensowna byłaby równoczesna wiara w przeciwstawne stany. Dlatego oszukuje
samego siebie, aby tę przeciwstawność zniwelować, a jednocześnie móc
myśleć o sobie jako o jednostce moralnej i zdolnej przewidzieć własne zachowanie50.
Z tego powodu ukazany w cytowanym fragmencie pisarz, który z jednej strony wierzy w swój talent, a z drugiej – widzi „heroiczny”, niezbyt autentyczny tekst, musi sprawić, aby oba te fakty znalazły się „po jednej stronie”. Co oczywiste, nie stwierdza, że mylił się i brak mu zdolności pisarskich.
Kłamstewko jego umysłu sprawia, że autorowi zaczyna się podobać „heroizm” stylu oraz treści i uznaje je za swoje. Tym bardziej że mechanizm ten
działa najmocniej wtedy, gdy „zagrożony jest jakiś ważny element obrazu
własnej osoby”51.

>
>
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47

B. Wojciszke, op. cit., s. 255-258.
R.B. Cialdini, op. cit., s. 87.
49
B. Wojciszke, op. cit., s. 256.
50
Por. E. Aronson, Dysonans, hipokryzja i obraz własnej osoby, [w:] Człowiek, istota społeczna..., op. cit., s. 278-280, 284.
> 51 Ibidem, s. 283.
48
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Działaniem mechanizmu dysonansu poznawczego można również próbować wyjaśnić czwarty z podawanych przez autora Człowieka wśród ludzi
procesów konsekwencji. Mowa mianowicie o„zmianie postrzegania samego siebie”, która sprawia, że „jeżeli już podjęliśmy jakieś działanie, to zaczynamy siebie spostrzegać w sposób sprzyjający kontynuacji tego działania”52. Nic więc dziwnego, że kiedy pisarzowi „napisało się” przypadkiem
coś heroicznego, ujrzał siebie w nowym świetle i stwierdził, że może rzeczywiście jest heroiczny.
Takie dopasowywanie się do własnych czynów można wytłumaczyć
także teorią autopercepcji Bema. Mówi ona – przeciwnie niż potoczne
przekonanie – że to nie ukształtowany człowiek zachowuje się zgodnie ze
swoimi poglądami i osobowością, ale odwrotnie: na podstawie własnych
czynów wnioskuje o tym, jaki jest53. Co więcej, często to gesty są pierwotne
wobec uczuć! Mówiąc inaczej: nie dlatego śmiejemy się, że jesteśmy weseli, ale jesteśmy weseli, bo się śmiejemy54. Teoria autopercepcji mówi, że
jednostka nie posiada spójnej tożsamości; że nie zachowuje się racjonalnie,
a jedynie dostosowuje się do swoich poprzednich czynów (do narzuconej
lub obranej formy); że jej „ja” pochodzi tak naprawdę z przypadku; że można tym „ja” w sposób łatwy manipulować. Teoria autopercepcji mówi więc
to samo, co Gombrowicz we fragmencie o „heroicznym” pisarzu:
Cóż tedy począć mamy z taką częścią, która się urodziła niepodobna do
nas [...] – ha, jedynie chyba dla uratowania pozorów ojcostwa musimy
z całą potęgą moralną upodobnić się do naszego dzieła, gdy ono nie
chce być do nas podobne55.

Pisarz nie tylko posiadał świadomość istnienia mechanizmu autopercepcji,
ale i zdawał sobie sprawę z jego powiązania z dysonansem poznawczym:
Czy twórca odpowiedzialny za słowo może wyznać, że to tylko tak mu
się napisało heroicznie i po prostu tak wypadło heroicznie, że jego naj-

>
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B. Wojciszke, op. cit., s. 257.
Por. D. Bem, Self-perception: an alternative interpretation of cognitive dissonance phenomena, „Psychological Review”, nr 3, 1966, s. 184-186.
> 54 Dałoby się znaleźć u Gombrowicza wiele cytatów takich jak te: „[...] dopiero gdy
wszyscy w kupie [na koncercie muzyki poważnej] podniecą się między sobą należycie, dopiero wówczas [...] te oznaki [podniecenia] wywołują w nich wzruszenie – musimy bowiem przystosowywać się do naszych oznak” (W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 77);
„Człowiek mówi coś i przystosowuje się do tego, co powiedział” (W. Gombrowicz, Testament, Warszawa 1990, s. 64); „To nawet do pewnego stopnia naukowe. Słowa wyzwalają
w nas pewne stany psychiczne... kształtują nas... stwarzają między nami rzeczywistość...”
(W. Gombrowicz, Ślub, [w:] Dramaty, Kraków 1988, s. 200).
> 55 W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 71.
53

głębsze przekonanie nie jest bynajmniej jego przekonaniem, ale z zewnątrz mu jakoś nalazło, przylazło, oblazło i wlazło? Wykluczone! –
gdyż takie małostki, jak nalazło, napisało się, wypadło, oblazło, nie
mieszczą się w wyższym stylu kulturalnym [...]56.

Piątym, ostatnim czynnikiem skazującym nas na nawet nieracjonalną
wytrwałość jest chęć zaprezentowania się ludziom jako osoba konsekwentna. Tym razem chodzi więc o „dostosowanie przez jednostkę własnego postępowania do tego, czego spodziewają się po niej inni”57. Łatwiej
przekonać osobę do jakiegoś działania, jeśli tylko najpierw nakłoni się ją
do napisania drobnej deklaracji w tym samym duchu – jednostka bowiem na wpół świadomie dostosowuje się do swoich przelanych na papier myśli. A „im bardziej publiczne jest [zajęte przez ludzi] stanowisko,
tym bardziej są skłonni się go trzymać”58. Nie dziwi więc, że kiedy pisarz
wydał „heroiczną” książkę i dał się poznać czytelnikom jako człek odważny, musiał się tego trzymać, a „pod koniec kariery pisarskiej był już zupełnie taki sam i heroiczny”59. To sytuacja, którą nieraz charakteryzował
Gombrowicz: „Dlaczego powiedział A? Nie wiadomo. Ale, gdy powiedział
A, musi powiedzieć B”60.
Gombrowicz często pisze też o zasadzie przekory (kontrastu, symetrii, przeciwstawienia)61. Chyba najsłynniejszym fragmentem jej dotyczącym jest pojedynek Filidora z Anty-Filidorem, podczas którego
dwaj posługujący się przeciwstawnymi metodami badawczymi naukowcy ciągle kopiują swoje gesty, powtarzają je w lustrzanym odbiciu, a im bardziej jeden staje się analityczny, tym mocniej drugi popada w skłonność do syntezy62. Nie zawsze tego rodzaju relacje daje się

>
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Ibidem, s. 71-72.
R.B. Cialdini, op. cit., s. 82.
58
Ibidem, s. 84.
59
W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 72.
60
W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, op. cit., s. 141.
61
Oto kilka przykładów: „Spostrzegłem jednak, że boi się jeszcze bardziej ode mnie;
stał z głową pochyloną, ze wzrokiem opuszczonym, z rękami wzdłuż boków – lęk jego
dodał mi odwagi” (W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 15); „[...] miałem pacjentkę
chorą na nieśmiałość, śmiałością nie mogłem jej leczyć, bo śmiałości nie asymilowała, ale
dałem jej taką dawkę nieśmiałości, że już nie mogła wytrzymać, i dlatego, że nie mogła,
musiała się ośmielić i naraz stała się szalenie śmiała” (ibidem, s. 92); „[...] im bardziej byłem staroświecki, nieszczery i nienaturalny, tym one lepiej czuły nowoczesność, szczerość
i prostotę” (ibidem, s. 126); „[...] w młodości byłem z intelektualistami – żeby ich zdenerwować – obywatelem ziemskim a z moją rodziną i sąsiadami – żeby ich zdenerwować
– artystą, cyganem, intelektualistą” (W. Gombrowicz, Testament, op. cit., s. 76); „I nie
pomimo, lecz właśnie dlatego, że zaliczałem się do najelegantszych członków M.S. Zetu
– lubiłem kochać chustkowe sługi” (W. Gombrowicz, Na kuchennych schodach, [w:] Bakakaj, op. cit., s. 154).
> 62 Por. W. Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., s. 85-98.
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wytłumaczyć przywoływanym wcześniej imperatywem wypełniania
definicji sytuacji lub powiązaniem ról. Można by się zastanowić, czy
nie da się tego wyjaśnić w świetle strukturalistycznej teorii opozycji
binarnych63. Według pisarza nie tylko nasze poznanie, ale i nasze kontakty z ludźmi budujemy często na zasadzie takich opozycji: czasem
stajemy się bardziej niż zwykle otwarci lub odważni (przy człowieku
zamkniętym w sobie lub strachliwym). Ale i odwrotnie: wydajemy się
sobie zdominowani, głupsi i mniej błyskotliwi przy osobie silnej, mądrej i zabawnej.
Do większości opisywanych wyżej mechanizmów, za pomocą których
Forma nas niewoli, potrzebna jest obecność Innego. Ale również gdy jesteśmy sami – tak naprawdę nie jesteśmy sami.
Idę po plaży granicą owej piany i szukam w sobie właściwego
uczucia [...] Czy może doznać wieczności? A może umierania? Lub
Boga odkryć w tym? Doznać nicości własnej lub wielkości? [...] Ale
nie mogę... coś przeszkadza... ta jedna okropna rzecz... że to już
znane, że niejednokrotnie, tysiąckrotnie było powiedziane... i nawet wydrukowane!
A ja muszę być oryginalny!64

Gombrowicz znajduje się w sytuacji archetypowej: samotny artysta wobec
potęgi przyrody. Idzie brzegiem ogromnego oceanu, patrzy na toń ciągnącą się przez tysiące kilometrów, istniejącą od milionów lat – i zastanawia
się, co wielki literat p o w i n i e n teraz przeżywać65. Zapewne ma w swej
pamięci Mickiewicza na Ajudahu, który w podobnych okolicznościach zdobywał się na wielkie uczucia, ale sam nie poddaje się chwili, lecz myśli, co
wypada mu czuć. Męczy go postmodernistyczne przekonanie, że„wszystko
już było”, a on – jako wyjątkowy, genialny pisarz – musi przecież wyciągnąć z takiej sytuacji coś, czego nikomu przed nim się nie udało (notabene
chyba rzeczywiście to robi).

>

63
I pod tym względem pisarz byłby więc „pierwszym strukturalistą”, jak określił się
w słynnym wywiadzie, por. W. Gombrowicz, Byłem pierwszym strukturalistą, [w:] Publicystyka, wywiady, teksty różne 1963-1969, Kraków 1997, s. 320-329.
> 64 W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, op. cit., s. 188.
> 65 O wymaganiach definicji sytuacji pisał też Gombrowicz gdzie indziej: „jakaś teoria...
narzuca mi się w moim stosunku do ludzi: wiem, że zbliżanie się kogoś w pustym miejscu
powinno dosięgnąć mnie w mojej istocie potężnie... i oto staram się wzbudzić w sobie stosowny odruch. Wiem, przeczuwam, że nie jest, nie powinno być obojętne «jak» i «skąd»
i «dlaczego» ten inny «podchodzi», czy «wyłania się» i jakie jest nasze względem siebie
«umieszczenie» [...]. Próbuję dostosować się do teorii, jakbym deklamował rolę. I to nadaje
moim czynom jakiś połowiczny charakter...” (W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966, Kraków
1988, s. 30-31).

Więc idę dalej [...] lecz z sercem spętanym – bo muszę być oryginalny, nie wolno mi powtarzać za nikim, a najprawdziwsze uczucie jest
mi wzbronione dlatego tylko, że ktoś inny doznał go i wypowiedział.
Czekaj, zastanów się... wszak nikt cię tutaj nie widzi, w tych oknach
nie ma żywej duszy, na ulicach nic oprócz asfaltu i miasto pozbawione tłumu [...]66.

Uważa, że nie powinien po nikim powtarzać, bo to nie wypada. Ale chwileczkę! N i e w y p a d a ? Przed kim? Przecież nikt tego nie zobaczy, nikt
nie będzie wiedział, co się dzieje w jego głowie. Widzimy, że nawet w takiej „poetyckiej” chwili nie opuszcza Gombrowicza świadomość istnienia
innych. Ta stała współobecność determinuje doświadczanie chwili przez
Gombrowicza i sprawia, że pewnych rzeczy mu „nie wolno”. Autor Ferdydurke posługuje się językiem z dziedziny moralności, co zwraca uwagę na
fakt, że również sumienie nie jest nam dane przez Boga w chwili poczęcia,
a tworzy się w procesie socjalizacji.
[...] ktoś wstydzi się, iż zrobił coś, co jego własne sumienie, wyrażające
poczucie jego społecznej odpowiedzialności, wykrywa i potępia [...].
Nie ma poczucia „ja”, np. w uczuciu dumy i wstydu, bez powiązanego
z nim poczucia „ty”, „on” czy „oni”67.

To ostatnie, arcyważne zdanie Charlesa Cooleya mogłoby być jedną z myśli przewodnich twórczości Gombrowicza. Postacie z jego utworów (w tym
i on sam) ciągle czują na sobie wzrok otaczających ich osób i do niego się
dostosowują. Co znowu nie tak bardzo się zmienia, kiedy przebywają w samotności.
Cóż z tego, że miasto bez ludzi? Nieobecność ich nieprawdziwa, oni są
we mnie i za mną, to ogon mój i pióropusz, a krzyk ich: bądź nadzwyczajny, bądź nowy, wymyśl, doznaj czegoś jeszcze nie znanego!68

„Oni są we mnie” – mówi Gombrowicz, co brzmi niemal jak wyznanie
wiary. Ten pisarz, ukazujący, jak ważne, nieprzewidywalne, skomplikowane i bolesne potrafią być relacje międzyludzkie, zauważa, że nie jesteśmy od nich wolni również w samotności. Oczywiście wpływ tego
wewnętrznego Innego zazwyczaj nie jest aż tak silny i nieunikniony, ale
wciąż istnieje i odgrywa znaczącą rolę. Choć moim zdaniem Gombro-

>
>
>

66
67
68

W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, op. cit., s. 188-189.
Ch. Cooley, op. cit., s. 188.
W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, op. cit., s. 189.
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wicz trochę go nie docenia, nie czyni wystarczająco istotnym tematem
swojego zainteresowania.
Te luki uzupełnia Mead, który przedstawił hipotezę powstawania uwewnętrznionego zewnętrznego obserwatora. Najpierw dziecko staje się
czyimś (szczególnie rodziców) partnerem w interakcji. Z czasem spostrzega, że samo jest również – jak inni – odrębną osobą, z którą można się
komunikować, więc staje się partnerem swoim własnym69. Ten „uogólniony inny”, którego Krzemiński określa jako „umiejętność spojrzenia na siebie
z punktu widzenia całej grupy, do której należymy”70, jest u Gombrowicza
oczywiście przydatną umiejętnością, ale także przekleństwem. Bo nie tylko
ułatwia nam kontakty międzyludzkie. Często ten zinternalizowany wzrok
Innego zmusza nas do pewnych zachowań, a nawet uczuć.
Goffman twierdził, że jednostka jest w stanie tak uwierzyć w występ,
który daje, że będzie nie tylko aktorem, ale też swoim audytorium. Zakładał, że wynika to ze stopniowego uwewnętrzniania wzorców zachowań,
które początkowo realizuje się dla otoczenia. Tak powstaje sumienie rozumiane jako efekt interakcji, sprawiające, że człowiek jest w stanie nawet
w samotności zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami innych, głęboko
przekonany „o obecności jakiejś niewidzialnej publiczności, mogącej ukarać za odchylenia”71.
Kwestię Formy w samotności można też interpretować w kontekście
Meadowego podziału jaźni na ja podmiotowe [I], które jest spontaniczne,
pierwotne i jednostkowe, oraz ja przedmiotowe [me], wtórne, nabywane w socjalizacji i pozwalające człowiekowi ująć siebie tak, jak ujmują go
partnerzy interakcji72.
Bohaterowie utworów Gombrowicza często nawet w samotności zachowują się, jakby przebywali w czyimś towarzystwie i byli widziani. Wiele
postaci mówi do siebie (choć raczej: rozmawia z Innym w sobie), czasem
nawet również na ten właśnie temat.
Cóż stąd (zapytam), że to ja, ja jestem w samym środku, w samym centrum, jeżeli ja, ja nigdy nie mogę być
Sobą? [...]
Teraz, gdy jesteś sam, zupełnie sam, mógłbyś przynajmniej zawiesić
na chwilę twoją nieustanną recytację. [...]
Lecz ty, nawet wtedy gdy jesteś sam, udajesz, że jesteś sam, ty tylko
(Powiedzmy to szczerze tutaj, w tym właśnie miejscu, w tej chwili)

>

69

Por. A. Kłoskowska, Behawioryzm społeczny G.H. Meada. Wstęp do wydania polskiego,
[w:] G.H. Mead, op. cit., s. XXII.
> 70 I. Krzemiński, op. cit., s. 183.
> 71 E. Goffman, op. cit., s. 128.
> 72 Por. G.H. Mead, op. cit., s. 243.

Udajesz siebie samego
Nawet przed samym sobą73.

Znacząca jest już sama strona formalna tego monologu. Są tu trzy podmioty: jeden mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej, kolejny – w drugiej
(zwraca się do tego pierwszego, krytykuje go za nieszczerość, grę, „recytację”), a trzeci – w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej daje
w nawiasach czasem coś na kształt didaskaliów, czasem zaś coś jakby odautorski komentarz do manifestu. Ten pozorny monolog jest więc tak naprawdę „trilogiem”. Zatem również na poziomie zabiegów literackich chciał
pisarz przekazać to, co jego bohater werbalizuje: człowiek nigdy nie jest
sam, bo wciąż jest poddany wpływowi innych. Nawet jeśli są oni tylko wyobrażeni, i tak patrzą na niego.
Oczywiście jednostka poddana jest zinternalizowanemu wzrokowi
również w towarzystwie. Zdaje się, że np. w przywoływanej scenie z cukrem na gesty Fryderyka wpływa nie tylko obecność uczestników imprezy,
ale także jego skłonność do samokontroli i chęć prezentowania się otoczeniu (i sobie!) w określony sposób. Nic dziwnego, że inny bohater Gombrowicza, Henryk, mówi:
[...] jestem w obieży spojrzeń, w okręgu widzenia, a wszystko, na co
spojrzę, mnie ogląda
Choć jestem sam74.

Główni bohaterowie dramatów i powieści pisarza zdają sobie sprawę
z funkcjonowania zarówno tej, jak i wcześniej w tym artykule opisanych
sił, za pomocą których Forma nas niewoli. Wydaje się, że w tej sprawie
mają przewagę nad większością ludzi, którzy najczęściej czują się w sferze międzyludzkiej jak ryba w czystej, naturalnej i przejrzystej wodzie.
Dla Józia i Henryka jest to miejsce walki, skrępowania, bezustannych
wzajemnych deformacji. Oni bowiem zauważają te wszystkie mechanizmy, działające poniżej poziomu świadomości zwykłego zjadacza chleba. Wiedzą, jak na nich wpływa obecność i wzrok Innego; znają potęgę naśladownictwa i konieczność bycia konsekwentnym; rozumieją moc
definicji sytuacji oraz powiązania ról. Niektóre drugoplanowe postacie
z utworów Gombrowicza także wydają się – choćby intuicyjnie – pojmować część z tych procesów. Każdy z nas zresztą posiada przynajmniej
szczątkowe wyczucie Formy – inaczej trudno by mu było żyć w społeczeństwie.

>
>

73
74

W. Gombrowicz, Ślub, op. cit., s. 202.
Ibidem, s. 202.
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A kiedy już zdobędzie się jakąś wiedzę o tym, co nas niewoli – czy to ze
swoich obserwacji, czy z książek psychologicznych, czy z utworów Gombrowicza albo nawet ich naukowych interpretacji – można próbować uchylać się Formie. Ale można też próbować wykorzystać mechanizmy inter-

akcyjne do manipulacji ludźmi – co w finale Iwony, księżniczki Burgunda
doprowadza do śmierci tytułowej bohaterki. Bowiem w utworach pisarza
droga człowieka do celu wiedzie po mniej lub bardziej metaforycznych trupach, a do siły i pewności siebie dociera się przez poniżanie innych.
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„CZŁOWIEK TO NAJGORSZA Z BESTII”
O dzienniku litewskiego panteisty
I Agnieszka Jastrzębska I

Jonas Mekas urodził się w 1922 roku na Litwie w wiosce Semeniszki.
W wieku 22 lat opuścił ojczyznę, by przez Niemcy dotrzeć do Ameryki. Nim
to się udało, wiódł życie emigranta w niemieckich obozach dla dipisów.
Za oceanem stał się gwiazdą, a z upływem czasu – legendą nowojorskiej
awangardy filmowej1. Odniósł sukces nie tylko jako filmowiec, ale także
poeta. Dziennik Litwina pt. Nie miałem dokąd iść obejmuje okres od 19 lipca 1944 r. do roku 1955, z którego pochodzi ostatni zapis, nieoznaczony
dokładną datą. Losy Jonasa Mekasa odzwierciedlone w tekście układają się
w następujące etapy: wyjazd z ojczyzny, pobyt w hitlerowskim obozie pracy na przedmieściach Hamburga, praca w gospodarstwie rolnym w Szlezwiku-Holsztynie, życie w niemieckich obozach dla wygnańców, emigracja
do Ameryki, trudne początki w Nowym Jorku. Diariusz jest tekstem zaskakującym; projekcją osobowości przedziwnej i – o ile można tak powiedzieć
– bardzo osobnej. W pewnym sensie zapowiedzią takiej nietypowej dla
pamiętnikarza struktury charakteru i wynikającej zeń postawy mogą być
słowa autora zawarte we wprowadzeniu do książki:
Miałem jednak pewną dziwną cechę – napisał o swoim sposobie
odczuwania świata w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości – zupełnie nie obchodziło mnie moje własne życie, historia rodziny, korzenie,
przodkowie. W najmniejszym stopniu nie interesowałem się życiem
najbliższego otoczenia2.

>

1

Na marginesie niniejszych rozważań warto zwrócić uwagę, iż Mekasa jako diarystę
cechuje bardzo charakterystyczny, „filmowy”, sposób postrzegania rzeczywistości. Z wielu
obserwowanych detali potrafi wybrać i utrwalić te, które są kwintesencją oglądanego świata, skondensowaną prawdą o nim. Mekasowa umiejętność – by tak powiedzieć – synekdochicznego odbierania rzeczywistości w konsekwencji sprawia, że dziennik wyróżnia rzadko spotykana obrazowość. Pisał np.: „Do Królewca dotarliśmy późnym popołudniem. Wieże
Kościołów Kanta lśniły złotem w blasku zachodzącego słońca. Wody portu były czerwone
od upału dnia i huku wojny. Plakaty krzyczały: KAŻDY OBRÓT KÓŁ DLA ZWYCIĘSTWA! Tak,
zawsze koła! Przyglądam się twarzom ludzi, dobrym, solidnym niemieckim twarzom, i widzę śmierć. Każdy obrót kół ujawnia śmierć. Pociąg mija wsie i miasteczka, widzimy czyste,
schludne obejścia. Wkrótce będą tu tylko ruiny”. J. Mekas, Nie miałem dokąd iść, przeł. M.
Wawrzyńczak, Sejny 2007, s. 31.
> 2 Ibidem, s. 7.

Przytoczona autorefleksja każe powątpiewać, iż na dziennik złożą się zapiski człowieka załamanego doświadczeniem emigracyjnym, stęsknionego
za bliskimi, połączonego z ojczyzną siecią nieusuwalnych zależności. Są to
przewidywania poniekąd słuszne. Ale chociaż diariusz nie jest poświęcony
historii kraju, nie zawiera analiz narodowych czy rodzinnych mitologii, nie
stawia pytań o litewską tożsamość (poza kilkuzdaniowymi wyjątkami), to
jednak Litwa w postaci wspomnienia niezwykłej przyrody jest w nim zaskakująco wszechobecna. Stanowi dla Mekasa najważniejszy kontrapunkt
dla nieakceptowalnego emigracyjnego „teraz”, przestrzeń utraconą fizycznie, lecz na zawsze zapamiętaną. W wyniku tego dziennik jest w pewnej
mierze kroniką wielkiej tęsknoty i zapisem sposobów radzenia sobie z nią.
A ujmując rzecz inaczej, odzwierciedla zapasy młodego Litwina z emigracyjną szarzyzną i brzydotą, które są tłem jego wzrastania w dobie głębokiego kryzysu kultury.
W czasie wojny Jonas Mekas brał udział w litewskiej konspiracji, nie
mógł jednak i nie chciał utożsamić się ani z nacjonalistami, ani z komunistami, co przesądziło o wyjeździe. W cytowanym wprowadzeniu przywołał
postać swojego wujka, który – jak się okazało, słusznie – twierdził, iż nie
ma sensu wstępować ani do jednych, ani do drugich, bo wszyscy zostaną zlikwidowani, w zależności od orientacji politycznej, albo przez wycofujących się Niemców, albo przez nacierających Sowietów3. Za jego poradą diarysta, z bratem Adolfasem, wyruszył w drogę, której celem miał być
Uniwersytet Wiedeński. Już pierwszy dziennikowy zapis uwidacznia nieprzystawalność młodego diarysty do przeznaczonego mu czasu i miejsca.
W diariuszowej notatce Mekas zadeklarował odrzucenie paradygmatu militarnego, bezkompromisowo negując sens swojego udziału w działaniach
wojennych.
Nie czuję się żołnierzem ani członkiem podziemia – pisał 19 lipca 1944
roku. – Nie jestem do takiego życia przygotowany ani fizycznie, ani
mentalnie. Jestem poetą. Niech walczą wielkie kraje. Litwa jest mała.

>

3

Ibidem, s. 26.
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Od zarania historii wielkie mocarstwa ścierały się na naszych ziemiach.
Jeżeli ktoś próbuje się im przeciwstawić, jest nieostrożny – toczące się
walce Wschodu i Zachodu zgniotą go na miazgę. Jedyne, co możemy
robić my, maluczcy, to postarać się przetrwać. Dlatego właśnie, jeżeli
szczęście będzie nam sprzyjać, Adolfas i ja zamierzamy dotrzeć na wiedeński uniwersytet. Nie chcę brać udziału w tej wojnie. To nie jest moja
wojna4.

Plany diarysty spaliły jednak na panewce i zamiast na uniwersytet trafił do
niemieckiego obozu pracy. Strategia przetrwania, jaką obrał, opierała się na
niewybieganiu myślami w przeszłość ani w przyszłość. Skoncentrował się
na tym, co wokół, odnotowywał w dzienniku drobne obozowe wydarzenia
i czujnie przyglądał się współtowarzyszom. Materią tych partii diariusza
jest przede wszystkim działanie, ruch, bieg wydarzeń, zapis istnienia raczej fizycznego niż duchowego. Mekas utrwalił też zmęczenie ludzką małostkowością, rozczarowanie płytkim i miałkim charakterem usłyszanych
rozmów. Dręczyła go niepohamowana niechęć do świata, który nie dorastał do jego wymagań; był wyczulony na duchową i zewnętrzną brzydotę.
Momentami w tych ekstremalnych okolicznościach ogarniało go nie tyle
przerażenie, ile głęboka irytacja.
Nie rozumiem, jak mogą żyć w taki sposób – pisał o współtowarzyszach. – Całymi godzinami rozmawiają tylko o papierze do skrętów.
I ciągle mi przeszkadzają. Nie mam pojęcia, jak się ich pozbyć. Ach, ci
Włosi, świnie, świnie! Zjedli i poszli – ale stołu nie posprzątali, świnie.
Talerze walają się niepozmywane5.

Rzeczywistość będzie skrzeczała także i wtedy, gdy w życiu Jonasa Mekasa
nastąpią korzystne zmiany. Nawet wówczas cechuje go postawa odmowy uczestnictwa. Świat okazał się bowiem bezdyskusyjnie i na wszelkich
poziomach nieakceptowany. Skompromitowane (w makro- i mikroskali)
człowieczeństwo nie zasługiwało na wyrozumiałość i współobecność jednostki myślącej. W 1947 roku, będąc dipisem i jednocześnie studentem filozofii na uniwersytecie w Mainz, Mekas zanotował:
Otaczający mnie świat gdzieś pędzi, toczy wojny, ujarzmia państwa,
zabija i torturuje ludzi. Rzeczywistość... Całe swoje życie prześlizgiwałem się tylko przez ten realny świat, nie uczestnicząc w nim, nie przejmując się nim, nie wchodząc z nim w jakąkolwiek relację. Nawet kiedy

>
>

4
5

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 54.

byłem w samym środku wydarzeń, tak naprawdę w nich nie uczestniczyłem. Mój jedyny kontakt ze światem to te zapiski6.

Prowadzenie dziennika stało się zatem dla Mekasa jedyną dopuszczalną
formą intelektualnego i emocjonalnego kontaktu z otoczeniem. Taka „kolaboracja” ze światem była usprawiedliwiona, bo umożliwiała opatrzenie
rzeczywistości negującym komentarzem, zaakcentowanie sprzeciwu jako
najważniejszego gestu duchowego. Cały czas jednak głównym celem diarysty pozostawało zachowanie jednostkowej autonomii i wyodrębnienie
obszarów jej realizacji. Enklawy niezależności w jego życiu były dookreślone aksjologicznie – stały się przestrzeniami wartości, istniejącymi niejako
„obok” emigracyjnej udręki. Pierwszą z nich diarysta wykreował, prowadząc świadomą i konsekwentną działalność intelektualną (przede wszystkim czytając „tony” książek). Drugą dostrzegł na zewnątrz, w obojętnym na
wynaturzenia człowieczej psychiki świecie przyrody.
Jonas Mekas starał się, wbrew okolicznościom, wieść możliwie satysfakcjonujące życie duchowe. Wiedział, że opór stawiany własnemu marazmowi i apatii stanie się dla niego doświadczeniem wzbogacającym, będzie też sprzyjał poszerzeniu przestrzeni wolności. Pisał zatem7, uczęszczał
na wykłady, uczył się języków. Wyraźnie podkreślał, iż jest CZŁOWIEKIEM,
KTÓRY CZYTA, a zatem kimś niepasującym do swego miejsca, czasu i otoczenia. Niezrozumienie, jakie budziła powszechnie ta elitarna i ekskluzywna czynność (w obozie pracy, ośrodku dla uchodźców czy amerykańskiej
fabryce), utwierdzało go w przekonaniu, iż zachował swą osobność, indywidualność. To zaś znaczyło, iż udało mu się przetrwać (nie tylko cieleśnie)
w skrajnie niesprzyjających warunkach. Europa była wszak dla jego pokolenia synonimem duchowej i fizycznej śmierci – miejscem przegranym.
„Skaczę w najgłębszą otchłań nieznanego – pisał, myśląc o wyjeździe.
– Ci, którzy się boją – niech się trzymają trupa zachodniej cywilizacji”8.
Ucieczka od traumy była jednak trudna nawet na drugiej półkuli. Przez cały
czas świadoma duchowość i intelektualny rozwój stanowiły dla Mekasa
rodzaj samoobrony przed ideologiami jako gotowymi wzorami myślenia.
Niebezpieczeństwo dla jednostki stwarzane przez system odbierał on bowiem jako realne i wszechobecne. W 1952 roku w Nowym Jorku napisał:
System jest wszystkim. Mając odpowiedni system, można zrobić małpę z człowieka i człowieka z małpy. Można obdzierać ludzi żywcem ze

>
>

6

Ibidem, s. 141.
W latach 1947-1948 napisał w obozie dla dipisów między innymi tom poezji pt. Idylle
semeniszkańskie.
> 8 J. Mekas, Nie miałem dokąd iść, op. cit., s. 109.
7
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skóry – za pomocą systemu i na jego potrzeby. Jeżeli ma się system,
można ich obedrzeć ze skóry, kiedy są jeszcze dziećmi, i przez całe życie będą pozbawieni skóry nawet o tym nie wiedząc. Tak, system to naprawdę wielka rzecz9.

Diarysta, co warto przypomnieć, nie był w takiej ocenie ówczesnych zagrożeń osamotniony, podobnie myślała znaczna część europejskich intelektualistów (by przywołać tutaj choćby poglądy Andrzeja Bobkowskiego10 czy
Bolesława Micińskiego11).
Jonas Mekas czytał zatem bardzo dużo i spędzał też mnóstwo czasu
w antykwariatach, wyszukując interesujące go pozycje. Wyjeżdżając z Litwy, zabrał ze sobą jedynie Bhagavadgitę w tłumaczeniu Vydunasa, ale już
na pierwszej przepustce w Hamburgu (co czwarta niedziela w obozie pracy była wolna) odnalazł wśród ruin sklepik ze starymi książkami i powiększył księgozbiór. W swoim diariuszu przywołał nazwiska takich twórców
jak Goethe, Rousseau, Wolter, Hamsun, Gorki, London. Czytywał między
innymi Lessinga, Hegla, Nietzschego i Spenglera, zaglądał do Miłosza,
Rollanda, Borne’a, Stanisławskiego. Zwykle nie komentował w dzienniku
przeczytanych tekstów, odnotowywał tylko fakt ich zgłębiania. Być może
nie czuł się na siłach, by to robić. W diariuszowych zapisach przyznał, iż nie
uważa się za wystarczająco wykształconego i intelektualnie przygotowanego do życia; swoją edukację określał jako fragmentaryczną i pośpieszną.
Uzupełniał braki, poznając teksty filozofów i poetów. Czytanie bywało dla
niego również po prostu pocieszeniem – takim samym działaniem konsolacyjnym jak słuchanie muzyki (wyróżniał Beethovena, Bacha, Mozarta)
czy malowanie na ścianach cytatów z Heideggera (co mu się także zdarzyło). Wierzył, iż książki mogą być sposobem na przywrócenie światu twarzy,
zaspokojenie tęsknoty za ŁADEM, na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa.
29 stycznia 1949 roku zanotował:

>
>

Stefan George, Valéry – wiem, że niektórym wyda się bardzo głupie
ekscytowanie się paroma książkami. Ale ja tak właśnie żyję, marzeniami... Po wojnie zostało tak niewiele rzeczy nieskażonych brudem, wstydem, zdradą. Człowiek odgarnia cegły i gruz, zdmuchuje pył i czyta,
czarno na białym...12

Drugim obszarem w życiu diarysty, dookreślonym przez niego jako przestrzeń ponadczasowych wartości, była natura. Najbliższe Mekasowi pozostały litewskie krajobrazy, ale powiedzieć można szerzej, iż cechowała
go wierność przyrodzie w ogóle, także tej odległej geograficznie od rodzinnych stron. Swojej fascynacji nie poddawał żadnym zabiegom deziluzji, chronił ją z pełnym przekonaniem przed ironicznym cudzysłowem.
Pisząc o przyrodzie, nie bał się wzniosłości czy patosu, bo zasługiwała
ona według niego na inną frazę, inny słownik niż ludzkość. Notował na
przykład:
Drzewa płaczą, walą się na ziemię, pieszczą ją swoimi więdnącymi gałęziami. Stare, dumne, stuletnie drzewa.
Robota jest tutaj cięższa, ale na świeżym powietrzu. Uśmiechnęło
się do nas szczęście. Jak to dobrze, że nie musimy już harować w fabryce13.

Albo:
Na drogach – zmęczeni mężczyźni w brudnych mundurach małymi
grupkami wracają do domów. Nie maszerują: po prostu idą. Przejdą
setki kilometrów w głąb Niemiec, na południe. Co dziesięć kilometrów
– aliancki posterunek.
W zaroślach między jeziorem i naszym domem przez całą noc śpiewają słowiki. Spośród gałęzi dobiega miękkie gruchanie gołębi. Idę
przez mokre, pokryte rosą pole koniczyny, na ramieniu niosę końską
uzdę. Szukam koni. Słyszę ich parskanie zza krzaków. Słońce właśnie
wyszło zza wzgórza i świat zalewa jasność poranka14.

9

Ibidem, s. 420.
„Człowiek, ta wieczna niespodzianka, nie da się ująć w system. Jeśli ktoś dziś zapytałby mnie, w jaki ustrój, ideologię lub system wierzę, byłbym w kłopocie. Nie wierzę w żaden
ustrój, wszystkie ideologie mam gdzieś i systemami w odniesieniu do człowieka pogardzam.
Byłbym raczej skłonny odpowiedzieć, że wierzę w każdy ustrój, ideologię czy system, w którym jest NAPRAWDĘ mowa o człowieku. Pozwolić człowiekowi ŻYĆ – oto jedyny system
i ideologia. Pozwolić żyć, a nie KAZAĆ żyć, zostawić mu wybór celu jego życia, a nie narzucać
mu z góry”. A. Bobkowski, Szkice piórkiem. Francja 1940-1944, t. 2, Instytut Literacki, Paryż
1957, s. 187.
> 11 „Jesteśmy uwikłani w wojnę, która toczy się między rzeczywistością i abstrakcją –
między jednostką a zbiorowością. I dlatego ta wojna jest tak okrutna. I dlatego tak ważna. Bo
tylko jednostka jest rzeczywista, tylko jednostka jest nieśmiertelna – tylko przed nią otwarta
jest wieczność. Zbiorowość – rasa, naród, klasa – może być długowieczna, nigdy – wieczna.
Dzieje każdej zbiorowości kończą się u wrót doliny Jozafata”. B. Miciński, Pisma. Eseje, artykuły, listy, Znak, Kraków 1970, s. 142.
10

Momentami daje to efekt podobny do zestawienia Różewicza z Mickiewiczem – z naszej literackiej pamięci wyłania się wizerunek „ocalonego” w XIX-wiecznych dekoracjach. Miłość do natury, ściśle powiązana
z niechęcią do świata ludzi, potrafiła też przybierać, szczególnie w po-
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>
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J. Mekas, Nie miałem dokąd iść, op. cit., s. 197.
Ibidem, s. 56.
Ibidem, s.74-75.
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czątkowych partiach Mekasowego dziennika, skrajnie bezkompromisową,
gniewną formę:
Lubię przebywać z krowami – stwierdzał 31 grudnia 1944 roku. – Spędziłem z nimi znaczną część życia. Nie wiedzą, co to chciwość, nie uprawiają polityki. Kocham je.
Chrońcie mnie przed ludźmi!15

Gdzie indziej zaś pisał z przekonaniem:

emigracyjny „światoobraz”, w którym z młodzieńczą bezwzględnością
przeprowadził podział na dobro (przyrodę) i zło (ludzkość). „Kultura ziemi
i barbarzyństwo człowieka po prostu się kłócą” – stwierdzał bez wahania.
Miłość do natury była u Mekasa połączona również z poczuciem tożsamości narodowej. „Litwini to panteiści” – pisał z przekonaniem. A zatem podstawową ekspresją ich patriotyzmu będzie wierność przyrodzie, a środowisko miejskie odbiorą jako głęboko destrukcyjne. Miasto wyklucza bowiem
pełnowymiarowy kontakt z ziemią, ten zaś decyduje o poczuciu sensowności istnienia. W 1948 roku los litewskiego emigranta w Nowym Jorku
Mekas projektował następująco:

Cała natura jest pełna nienawiści do człowieka. Nie sądzę, by człowiek
miał przyjaciół pośród roślin i zwierząt. Podejrzewam, że nawet psy
i koty, których mówi się, że są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, tylko
udają przyjaźń, żeby obserwować występki człowieka, i zdradziłyby go
bez mrugnięcia ślepiami przy pierwszej nadarzającej się okazji. Wiedzą,
że Człowiek to najgorsza z bestii16.

Skończy w jakiejś nędznej trzeciorzędnej fabryce, zgnije bez słońca,
może nawet ożeni się z jakąś autochtonką, wychowaną bez słońca,
o ciele białym, miękkim, bezkrwistym (ona też pracuje w ciasnej, nędznej, ciemnej fabryce albo w biurze, wielka mi rzecz – biuro!) i spłodzą
dzieci, które będą biegały po ulicach z plastikowymi pistoletami w rękach, bawiąc się w gangsterów – i tak oto powstanie kolejna rodzina
litewskich emigrantów18.

W swoim dzienniku Mekasowi zdarzało się depersonifikować ludzkość,
a jednocześnie uczłowieczać czy też nawet ubóstwiać naturę. (Bywa, że
ta ostentacyjna werbalizacja miłości do przyrody wydaje się czymś niemal
niestosownym; zbyt żywo kontrastuje z oszczędnym, przejrzystym, często
ironiczno-cynicznym stylem pozostałych partii dziennika. Z drugiej jednak strony, to zderzenie decyduje w dużej mierze o oryginalności tekstu.)
Diarysta poszukiwał w swoim emigracyjnym życiu wartości niezależnych
od Historii. Łączność z przyrodą była zaś tym, co najbardziej elementarne,
mogła istnieć poza ideologią, systemem, zbrodnią. Ostatecznie – jak sam
to z pewnym wahaniem określił – stał się panteistą; życie na obczyźnie
sprawiło zaś, że cechowała go gorliwość neofity. Miejski obszar wygnania okazał się bowiem przerażający. Mimo iż Mekasowi udało się wyjść
cało z katastrofy, świat oceniany z perspektywy zniszczonych niemieckich
metropolii stracił dla niego cały sens. Tymczasem Litwa była w jego wspomnieniach arkadyjskim locus amoenus, gdzie życie polegało na codziennym, naturalnym niemal, doświadczaniu epifanii, gdzie istota świata objawiała się przez naturę. „Spotkanie z przyrodą znaczy dla mnie więcej niż
spotkanie z człowiekiem. Budzi uczucia, wspomnienia. Jej strzały przeszywają głęboko, i zawsze trafiają celnie” – pisał17. Aby wymknąć się myśli, iż
człowiek jest miarą oceny wszechświata, diarysta przywoływał w pamięci i sakralizował pejzaże prawie bezludne. Wytrwale też konstruował swój

Mimo czarnych wizji Mekas zdecydował się wyjechać do Ameryki i zamieszkać w Nowym Jorku. Początki były niełatwe i dziennik z tego okresu odzwierciedla przede wszystkim ogromne wahania nastrojów diarysty.
To tutaj jednak – bardzo powoli – zaczął godzić się ze światem. Osiągnął
przekonanie o absolutnej słuszności swojej decyzji „Dla mnie idea powrotu do Europy jest martwa. Martwa od czasu Błękitnego Pokoju w obozie
Mattenberg. Swoje dawne poglądy zostawiłem w murach obozu dipisów. Uważam, że Europa jest bardzo chora” - stwierdzał19. Dopełnił się dla
niego akt negacji; duchowo i fizycznie odciął się od tego, co go przez lata
udręczyło. „I oto jestem. Wybrałem kulturę, odrzucając barbarzyństwo, faszyzm i komunizm” – napisał 29 października 1950 roku20. Także jego panteizm z czasem zaczął przeobrażać się w zwyczajną radość kontaktu z naturą (przestrzenią uświęconą pozostała tylko zachowana w pamięci Litwa).
Przyjemność kropli wody na twarzy nie musiała mieć już rangi religijnego
sakramentu. Udało mu się oswoić miasto, zrealizować zawodowe marzenia. Któregoś dnia napisał nawet: „Nie ma nic piękniejszego niż Nowy Jork
w deszczu”.
Zapiski diariuszowe Jonasa Mekasa to materiał arcyciekawy. Bywają
bezkompromisowe, patetyczne, wstrząsające, drobiazgowe i błahe. Diary-
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Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 44.
Ibidem, s.179.

18
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Ibidem, s. 177.
Ibidem, s. 452-453.
Ibidem, s. 355.
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sta odważnie nie zważa na to, iż w masę przedstawianych działań i faktów wpisuje swą nieretuszowaną autocharakterystykę. Wydaje się w pełni świadomy, iż dziennik go obnaża, a mimo to (lub właśnie dlatego) nie
próbuje ukryć swoich charakterologicznych skaz, ocenzurować siebie. Jest
w sytuacji trudnej. Pytanie o granice człowieczeństwa stawia sobie, tkwiąc
po uszy w uciążliwej wygnańczej codzienności. Świadomy, iż jest poddany
uprzedmiotowieniu, zagrożony w swej godności, niestrudzenie pracuje nad
sobą, pozwala, by ratowała go wszelkiego typu twórczość. Zatem, mimo iż
sakralizuje naturę, sam siebie nie przestaje postrzegać jako człowieka kul-

tury. Dręczy go tylko fundamentalna niepewność, czy kultura wciąż jeszcze
istnieje, czy jego działanie nie jest ruchem w pustce. Jeśliby tak było, pozostałaby mu już wyłącznie święta, wiecznotrwała i odporna na działanie
człowieka przyroda. Ostatecznie jednak daje szansę sobie i światu (choć już
nie Europie). Swoją twórczością próbuje odbudowywać coś, co wcześniej
uznał za martwe. Gdzieś po drodze chyba także godzi się z Człowiekiem.
Początki tego procesu wyznaczają jednak koniec diarystycznych zapisów.
Czytelnikowi pozostaje świadomość, iż w pewnym stopniu poznał skomplikowaną prawdę o bliźnim. I że było warto trud ten podjąć.
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MĄDROŚĆ JAKO UTOPIA?
I Bartosz Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski I

A skąd pochodzi mądrość?
I gdzie jest siedziba wiedzy?
Człowiek nie zna tam drogi,
Nie ma jej w ziemi żyjących.
Otchłań mówi: nie we mnie
Nie u mnie – tak morze dowodzi.
(Hi 28, 12-14)

Cóż można począć ze swym życiem? Jak zagospodarować dany nam – niewiadomej zresztą długości – czas? Mądrze zagospodarować, czyli tak, by
wydzielone w nim części i okresy układały się w sensowną i satysfakcjonującą całość? Jaki obrać sposób na przetrwanie, styl, który przetrwanie to
uczyniłby gładkim, dobrze naoliwionym, przyjemnym lub w inny sposób
cennym? Wydaje się, że dróg jest wiele. Tyle mianowicie, ilu ludzi, którzy,
podejmując trud codziennego istnienia, kształtują swe ścieżki w seriach
wyborów i działań. Liczą oni na to, iż akty przez nich spełniane ułożą się
w drogę lub choćby trop, możliwy do spostrzeżenia zawsze wtedy, gdy refleksyjnie obejrzą się za siebie, wstecz. Mają nadzieję, że ujrzą wówczas
szlak własnego życia niezbyt może równy i prosty, ale jednak składający się
w spójną i nieprzyprawiającą o poczucie grozy historię, historię także moralnie akceptowalną, ergo przynajmniej nieplugawą. Opowieść, w której
nie braknie wprawdzie relacji o błędach, potknięciach, błądzeniach, upadkach czy w końcu wydarzeniach tragicznych, lecz jednak w egzystencjalnym rozrachunku wypadająca na „plus”, tak iżby można było powiedzieć
sobie: musiało być, jak się stało, i w sumie dobrze, że się życie jednak wydarzyło tak właśnie, a nie inaczej. Niemało czasem trudu i myślowej pracy
włożyć trzeba w to, by móc samemu sobie taką konkluzję oznajmić, bo rozliczne doświadczone bóle, rozterki i dramaty nie pozwalają tym słowom
prześlizgnąć się przez krtań. A jednak tę pracą trzeba koniecznie wykonać,
aby osłabić choćby nieusuwalne napięcie pomiędzy możliwym a urzeczywistnionym, napięcie, które – nierozprężane i chroniczne – przyprawić
może o głęboką frustrację, palące uczucie niespełnienia. Powiada w tym
kontekście Simmel: „Z niezliczenie wielu linii potencjalnego kształtowania
życia zostaje urzeczywistniona zawsze tylko jedna; wędrujemy przez nas

samych jako jedyna rzeczywistość w królestwie cieni niezrealizowanych
możliwości naszego ja: one wszystkie jedynie nie doszły do głosu, ale przecież istnieją. Nasza ciasna rzeczywistość jest być może przerośnięta na
wskroś przeczuciem tych nieobliczalnych napięć i potencjalnych kierunków...”1. Ideą, która pomaga w owym trudnym dziele wewnętrznego uprawomocnienia obranej ścieżki życia oraz integracji mroku i negatywności, co
się na tej ścieżce przydarzyły, jest prastara myśl o mądrości płynącej z życiowego doświadczenia, a zarazem pozwalającej owo doświadczenie zmodyfikować, uporządkować i w końcu zaakceptować w ostatecznym akcie zgody na to, co było, jest i będzie. Mądrość miałaby powodować zatem, iż
każdy cios czy upadek traktować możemy jako ciężką wprawdzie, lecz jednak lekcję, po odbyciu której wiedza nasza rośnie, byt się doskonali, władza
osądu ulega wyostrzeniu, widzenie zaczyna sięgać dalej, poza pozory, aż
po ukryte przyczyny i racje zdarzeń oraz rzeczy. Mądrość ta, z trudem zdobyta i ciężko okupiona trudnymi przeżyciami, nieugiętą samodyscypliną,
niewdzięczną nieraz nauką i ponurą refleksją o bezduszności tego, co nieuchronne i straszne zarazem, pozwalałaby nie nurzać się w szlamie nieistotnego, nie wdychać oparów absurdów płynących z ust ludzkich, pojmować jasno – dzięki niezbędnemu czasowemu dystansowi – ukryte przed
młokosami i pospólstwem mechanizmy stawania się rzeczy, kroczyć pewnie, omijając pułapki zastawiane przez życie i podłych oraz niepodłych ludzi. Mądrość byłaby niezależnością od tego, od czego uniezależnić się można, i rozsądną akceptacją tego, od czego uwolnić się nie sposób, byłaby
niekrzywdzeniem tego, czego ranić żadną miarą nie wolno, i umiejętnością
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uderzenia w to, co uderzone być powinno. Zapewne również zdolnością
zgody i wybaczenia sobie i innym, gdy zostało jednak uczynione coś, czego
w realności nigdy widzieć nie chcielibyśmy, a co mimo wszystko ją nawiedziło. Byłaby ową słynną sztuką linoskoczka, potrafiącego utrzymać kurs
i równowagę na podłożu chwiejnym, bo niedającym trwałego oparcia,
fluktualnym i wariabilnym jak na heraklitejską rzekę przystało. Sztuką
wniknięcia i zrozumienia tego, co się ukrywa, zamyka w sobie i nie chce
ujawnić się światu. Zatem czujnością i wrażliwością na rzeczy utkane z subtelnej materii, delikatne i zawarte w sobie w lęku przed sobą samym jako
otwartym. Związana z wiedzą, pojmowaną jako znajomość rzeczy i praw,
podług których owe rzeczy są, byłaby czymś więcej, bo zdolnością ich wykorzystania w życiu codziennym, zatem życiu wśród ludzi, istot ułomnych,
błądzących, a w odpowiednich okolicznościach jawnie złych (o okoliczności takie wcale nietrudno). Zresztą od zarania zauważano, iż wiedza powinna być możliwa do przekucia na dyrektywy praktycznego życia, a przynajmniej winna ona życie to jakoś regulować i kształtować. Nawet Arystoteles,
gorliwy przecież zwolennik bios theoretikos, popełnił trzy zacnych rozmiarów etyki, mające być wszak wskazówkami na drodze życiowej mądrości,
zasadami skutecznej i szlachetnej – w miarę możliwości – gry w egzystencję.„Przynajmniej od czasów Sokratesa – zauważa zatem Hadot – wybór drogi życiowej nie jest już ostatnim stadium procesu filozoficznego, jakimś akcydentalnym dodatkiem, lecz wręcz przeciwnie, etapem
początkowym, wypadkową krytycznej reakcji na inne postawy życiowe,
ogólnej wizji pewnego sposobu życia i postrzegania świata oraz własnej,
dobrowolnej decyzji. [...] A więc to dyskurs filozoficzny rodzi się z wyboru
życiowego, z nastawienia egzystencjalnego – nie na odwrót”2. Ostatecznie
zatem„filozofia to splot dyskursu ze sposobem życia, to dyskurs i tryb życia,
które razem dążą do mądrości”3. Jest tak i tak być musi, ponieważ wbrew
krytykom nadmiernego intelektualizmu tradycji świata Zachodu i tym, którzy uważają, że mądrość zamieszkuje z dala od słów, przyznać należy rację
Simmelowi, gdy powiada, że „nasze myśli nie tylko znaczą coś, co można
wyrazić za pomocą pojęć – a pojęcia jako takie są zewnętrzne życiu – lecz
także są czymś, są uderzeniami pulsu realnego życia. Nasze myśli lepiej lub
gorzej służą jakościowemu maximum życia, czyli jego idealnemu telosowi,
będąc wewnątrz niego, a nie dopiero zapośredniczone przez wewnętrzne
lub zewnętrzne oddziaływania”4. A zatem, kontynuuje autor Filozofii pieniądza, „gdy intelektualne formy konstruują wokół nas świat naszego prak-
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P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, przeł. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 25.
> 3 Ibidem, s. 26.
> 4 G. Simmel, op. cit., s. 55-56.

tycznego życia, umożliwiają one faktyczne powiązanie między treściami
świata i nami; po to są one dane. Poza tą funkcją nie mają one w życiu czego szukać”5. Myśl zatem, a wraz z nią słowo, jest realnym wyrazem życia,
nie zaś widmowym, mdłym, bladosinym powidokiem czegoś rzekomo istniejącego na zewnątrz niej. Nie jest myśl pustą wydmuszką, jałową abstrakcją, arbitralną i autoteliczną konstrukcją, oderwanym od życia czczym
ornamentem wydalanym regularnie przez uległy z dawien dawna hipertrofii mózg. Związek życia i myśli jest jak najściślejszy – na przekór wszelkiego autoramentu antydialektykom – choć nie jest to z pewnością związek jednoznaczny i bezkonfliktowy. Dlatego też za możliwą i konieczną
uznawano ideę mądrości, która – na tym chyba polega jej istota – miałaby
pogodzić myślenie o życiu z życiem samym i zasypywać cierpliwie przepaść, co nieustannie chce się tu otwierać. Przypadkiem szczególnym
i szczególnie ważnym tej zgody byłaby jednota myślenia o sobie, samoświadomości, z własnym byciem, zaprzyjaźnienie się z nim jakoś – to bowiem rozdarcie jest wybitnie dokuczliwe i niszczące. Chodzi bowiem o to,
by nie stać się ofiarą własnych myśli, gotowych pożreć życie do imentu.
Stąd też taki wniosek Simmelowski, że mianowicie: „duchowe treści,
wspierające rozwój życia, nazywamy prawdziwymi; niszczycielskie, hamujące życie nazywamy mylnymi. Jest zrozumiałe, że dla różnych form życia
i różnych względem niego stanowisk mogą i muszą istnieć różne ‘prawdy’;
anulujemy tu irytujące pytanie o ‘zgodność’ myślenia i rzeczywistości”6.
Oczywiście konkluzja taka uderza w leciwą intuicję, powiadającą, że mądrość jest jedna dla wszystkich albo nie ma jej wcale, bowiem wszyscyśmy
jednego gatunku i rodu. Ewokuje również pytanie o to, jakie to duchowe
treści wspierają rozwój życia oraz – bardziej jeszcze rudymentarnie – czy
rozwój życia w ogóle warto wspierać. Do tych pytań jeszcze powrócimy.
Tymczasem spojrzeć raz jeszcze należy na ideę mądrości i zapytać frontalnie, bez ogródek: czy coś takiego jak ona kiedykolwiek istniało lub istnieje
teraz, czy też mamy tu do czynienia jedynie z ludzkim marzeniem bądź
nieuprawnionym uogólnieniem jednostkowych spostrzeżeń, że mianowicie coś niekiedy udaje się sensownie i sprawnie powiedzieć lub uczynić?
Czy w życiu ludzkim zachodzi (może zachodzić) automatyczny bądź wyćwiczony duchowy progres, dzięki któremu na fali czasu – choć coraz to
starsi i zetlali – stajemy się jednak dalej i lepiej widzącymi? Czy raczej jest
tak, że w odniesieniu do idei mądrości stoimy wobec pewnej formy świadomości utopijnej, tak jak definiuje ją Mannheim: „Utopijna jest taka świadomość, która nie pokrywa się z otaczającym ją bytem. Ta niezgodność objawia się zawsze w ten sposób, że taka świadomość w przeżywaniu,
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myśleniu i działaniu orientuje się na czynniki, których ów byt jako urzeczywistniony nie zawiera”?7 Wówczas ci, którzy w mądrość wierzą i jej pragną,
orientowaliby się na coś, czego nawet jako możliwości w nich samych nie
ma i być nie może. Te właśnie kwestie postaram się tu rozważyć.
Otóż odpowiedzi na powyższe pytania zależą w dużej mierze od tego,
czy zakładamy, że człowiek potrafi się uczyć. Chodzi nie tylko i może nawet nie przede wszystkim o zwyczajowe i instytucjonalne doświadczenie
edukacyjne, lecz o bardziej podstawową kwestię, dotyczącą gromadzenia wiedzy i umiejętności kluczowych dla przebiegu egzystencji wspomnień, a również doskonalenia – bądź przynajmniej nietracenia – naturalnych predyspozycji i talentów. Chodzi także, rzecz jasna, o wyciąganie
wniosków z coraz to większej otchłani minionego, i to takich, które byłyby jednoznaczne, a przeto godne wiary teraz i w przyszłości, dzięki temu
zaś zabezpieczały przed popadnięciem w tę samą nędzę, co kiedyś się już
przytrafiła. Wątpliwość, która się tu pojawia, jest bowiem taka: czy pochód
przez życie nie polega w równej mierze na zyskiwaniu nowych przeżyć, informacji, znaczących wyobrażeń i idei, poręcznych schematów i interpretacyjnych kluczy, umysłowych zdolności i rzemiosł, jak i na traceniu tych
ongiś posiadanych? Czy nie jest tak, że ceną za każdą sprawność, wiedzę,
nośny i płodny obraz, nowy punkt widzenia, wykwitłe niespodziewanie (lub kosztem ciężkiej pracy) rozumienie jest każdorazowo utrata innej umiejętności, wiedzy czy wyjaśnień? Czy zatem droga przez istnienie
nie przypomina czasem tej, o której powiada autor Filozofii kultury: „Jesteśmy niby ludzie, którzy płynąc na statku kroczą po pokładzie w kierunku
odwrotnym do kursu: podczas gdy idą na południe, pokład wraz z nimi
unoszony jest na północ. Podwójny kierunek ich ruchu determinuje każdorazowo ich miejsce w przestrzeni”8. Jest zatem wrażenie posuwania się
do przodu, przemierzania drogi i gromadzenia coraz to nowych wglądów,
opinii i ocen. Wszak nogi nie kłamią, boląc coraz bardziej, a ból ten jest
dowodem na poszerzające i pogłębiające się doświadczenie, ono zaś glebą i równocześnie pożywką wszelkiego rozeznania i mądrości. A jednak
wrażeniu temu zawierzyć można tylko wówczas, gdy nie dostrzegamy, iż
grunt, po którym stąpamy, umyka wstecz wraz z upływem czasu, a wraz
z nim znikają w zapomnieniu uprzednio oglądane widoki, myśli, uczucia,
stany. Na przykład, zyskując w toku życia niezbędną do jego przetrwania
cierpliwość i umiejętność poskramiania pragnień, tracilibyśmy spontaniczność, wolność ekspresji, dziecięcą, istnieniową świeżość nie mniej przecież
prawdziwą niż okiełzane, lecz w głębi napięte, oczekiwanie jednostki doj-
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rzałej. Wraz z uzyskaniem chłodnej siły rachującego, analitycznego intelektu ginęłaby w nas poznawcza czujność i otwartość, a także skłonność
do wyobraźniowych gier i zbaw, które wszak uprawia się najlepiej w przestrzeni niezagospodarowanej przyciężkimi konstrukcjami intelektu. Pozyskiwana z biegiem lat wiedza o świecie – choć pewnie przydatna – pozbawiałaby nas umiejętności dziwienia się mu, czy nawet zachwytu nad
nim, pozostawiając go opatrzonym, przewidywalnym i nudnym. Znowuż
pochwycona na ogół w bólu świadomość chybotliwej i zmiennej natury
emocji, świadomość – dodajmy – niezbędna do tego, by przedwcześnie
nie stać się uczuciowym wrakiem, wnet staje się przyczyną pełnej lęku i rezerwy nieufności w stosunku do afektów. Ta zaś nieufność generuje znowu
poczucie ciasnej obręczy, emocjonalnego niespełnienia oraz stopniowego
spadku sił żywotnych, bowiem czujemy, że najbardziej żyjemy wówczas,
gdy afekty buchają z nas eksplozywnie jak para z nazbyt długo uśpionego gejzeru. I dalej, ucząc się w toku życia reguł racjonalnego i efektywnego działania, równocześnie tracilibyśmy siłę i odwagę do tego, by stosowne działanie w ogóle podejmować. Wraz ze wzrostem biegłości językowej
i komunikacyjnej opuszczałaby nas chęć – na skutek swoistego nadmiaru i przeciążenia własnymi myślami, co wolą na ogół wzrastać w izolowanej przestrzeni wewnętrznej – by akty językowe i komunikacyjne spełniać. Stąd też gdy opanuje się trudną sztukę obcowania z wieloma różnymi
ludźmi – w tym także z takimi, z którymi wcale obcować nie chcielibyśmy – słabnie bądź zanika zdolność do bycia z tymi nielicznymi, co ważni
są. Słowa uległy wszak inflacji, nazbyt często będąc używane. Rozdawane lekką ręką wytarły się i wyblakły, spospoliciały okrutnie, wyświechtały
się tak, iż gdy trzeba powiedzieć coś naprawdę istotnego w przepełnionej
przecież słowami głowie, słów stosownych brakuje. A bezsłowne bycie, bycie z dala od słów, zdaje się trudne i niewystarczające, tak jakby nad milczącymi wspólnie wciąż groźnie wisiał znak zapytania, znak otwierający
przestrzeń niepewności. Zatem dziecięca zdolność przebywania niemal ze
wszystkimi topnieje miarowo, zamieniając się w niezdolność do nieskrępowanego bycia z kimkolwiek. Z tej zaś niemożności wysącza się samotność słodko-kwaśna, sprzeczna w sobie, pusta i pełna zarazem, przywilej
i wyrok. I jeszcze: kiedy pojmujemy już życiowe konieczności, nieuchronne pęta i związania, coraz to mniej rzeczy wydaje się możliwymi. Drepcąc
w koleinie sądziliśmy, że wystarczy mały krok – zawsze możliwy do wykonania – by się z niej wydostać i zmienić bycia swego kierunek. Oto jednak okazuje się, że nurt czasu niepostrzeżenie zamienił koleinę w głęboki
wąwóz o stromych ścianach, takich, iż sama myśl o ich zdobywaniu budzi
lęk. Zresztą nie wiadomo, co by się zobaczyło, opuściwszy wąwóz: może
tylko inne parowy, splątany ich labirynt, a wszystkie one równie głębokie
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i cieniste jak nasz własny? Może pustkowie bez życia i znaków orientacyjnych, równinę zagubienia i bez-miejsca? Toteż idziemy dalej wąwozem, na
końcu którego czeka czarny dół, a to, co zwie się poczuciem wolności, spoczywa zaklęte w krysztale wspomnień. Pozostaje pocieszyć się hieratyczną,
lecz łykowatą heglowską formułą, że mianowicie wolność to uświadomiona konieczność. Znowuż uzyskując wiedzę, jakimi rzeczy są, tracimy wiarę, dzięki której widzieliśmy je zupełnie innymi: barwnymi, tajemniczymi,
mieniącymi się feerią możliwych odcieni znaczeń. Mowa tu o wierze, także chyba o intuicji, elementarnej, przedreligijnej, wierze w to, że wszystko
ciągłe jest, połączone ze sobą, i stanowi mowę Całości specjalnie dla nas
samych przeznaczoną. Tymczasem wiedza ukazuje świat jako bezduszny,
bezlitosny młyn, w którym mielone są w żarnach czasu poszczególne jednostkowe istności, by potem ich truchła posłużyły za pokarm i substancję
innym indywiduom, nie mniej nieszczęsnym i na to samo skazanym, co te
pierwsze. Do owego niezbyt wesołego i wychudłego semantycznie świata
możemy wprawdzie doklejać znaczenia, jakie chcemy, lecz wszystkie one
odłażą w końcu, gdy mizerny klej semiozy straci swą ważność i skruszeje.
Bywa też, że skrytobójcze ostrze Nieoczekiwanego posztukuje znaczenie,
nim zdoła ono przyschnąć w poznawczym nawyku. Mimo to znaczenia
i sensy wypływają strugą z apriorycznych i aposteriorycznych form intelektu, wsiąkając nieustannie w jałowe piaski rzeczy samej w sobie. Ona
bowiem sobie, a my sobie.
Zamieniamy jedne wspomnienia na inne, bo, by zgromadzić wszystkie i żadnego nie uronić, na to miejsca w umyśle nie staje. Odsyłając zaś
w niemotę zapomnienia pamięciowe obrazy, grzebiemy cząstki i aspekty
samych siebie, ongiś zaistniałe formy własnego życia, konieczne – skoro
się zdarzyły – ekspresje naszej istoty. Grzebiemy także cząstki innych, co
w nas uwić sobie miejsce do swego półistnienia zechciały. Zapominanie
jest bowiem umieraniem. Porzucamy także wiodące nas przez życie idee
przewodnie, wyobrażenia, podchwytując inne, rzekomo doskonalsze, dojrzalsze, pełniejsze, choć nieuprzedzona refleksja wskazuje, że nie są takie,
a jedynie służą może lepiej doraźnym celom lub po prostu życiu, które nas
w danym momencie w takie a nie inne położenie wtrąciło. Bo – jak wspomniano – to myśli rodzą się z życia, a nie życie z myśli. Stąd też ulegając wewnętrznym przemianom, których motywy i przyczyny pozostają na
ogół nieznane (bowiem najważniejsze rzeczy w życiu człowieka – narodziny, miłość, nienawiść, śmierć, choroba, konwersja, załamanie, odrodzenie
– dzieją się nie wiadomo dlaczego), dopasowujemy do nowej swej postaci myśli adekwatne, nowe prawdy, by dysonans nie prokurował nieznośnych schizofrenicznych napięć. Wszak myślenie uzasadnić może co zechce,
co potwierdza Heidegger w eseju Co znaczy myśleć?, powiadając: „dowieść

– tzn. wyprowadzić z właściwych założeń – daje się wszystko”9. Tym też
tropem biegną myśli Ciorana, gdy medytuje: „Ile czasu trwa dla człowieka
jakaś prawda? Nie dłużej niż trwa żywot pary butów. Tylko nędzarze nigdy
ich nie zmieniają. A że poruszamy się wraz z życiem, trzeba je bez ustanku
odnawiać, bo pełnię każdego istnienia mierzy się według sumy zarejestrowanych błędów, ilości ‘byłych prawd’”10. I rzeczywiście, każdy niemal u kresu życia ma ich sporo na stanie. Jeśli zaś nie – uporczywym był dogmatykiem, faryzejskim nasieniem.
Może zatem mądrość na czym innym polega, może jest ona nie tyle
wiedzą i korzystnym z niej użytkiem, nie tyle jakimkolwiek gromadzeniem,
ile raczej nastawieniem wobec życia, konsekwentną (lub może właśnie
niekonsekwentną) postawą, jaką obieramy, by przefiltrować przez siebie strumień istnienia? Wówczas mądrym mógłby być ktoś zupełnie wiedzy przedmiotowej pozbawiony, a nawet ten porzucający ją chętnie. Na
przykład, jak proponował Simmel, taką mądrą, właściwą postawą byłoby
udzielać posłuchu i karmić swą umysłową substancją tylko te myśli, które
wspierają rozwój życia. Na czym jednak miałoby to polegać? A także: czyjego życia? Swojego własnego, innych czy życia w ogóle? Życie moje i innych nie są wszak jednozgodne i co dobre dla mnie, nie musi być, i na ogół
nie jest, dobre dla nich. Życie w ogóle jest zaś pustą abstrakcją, urokliwym
Bergsonowskim uogólnieniem i ujednoliceniem gąszczu, splątanych, antagonistycznych sił i racji, walczących zajadle o przestrzeń ekspansji. Trzeba
zatem wybierać, czyje istnienie wesprzeć. Czy uprawiać ewolucyjnie uzasadniony, egzystencjalny i duchowy makiawelizm, by wrastać w życie, rosnąć i osiągać maksimum tego, do czego osiągnięcia jesteśmy zdolni bez
wejrzenia na innych, co są tylko chwastem pleniącym się na nam przysługującej glebie? Czy może inaczej, bardziej po ludzku, a mniej okrutnie,
szlachetniej nawet, innych wspierać istnienie, własne za nic, lub prawie
nic, mając? Oto przecież trop Lévinasowski: „Powiedzieć: oto jestem. Zrobić
coś dla drugiego, dać. To właśnie znaczy być duchem ludzkim”11. Sprzeciwia się on Heideggerowi, że ten, autystycznie, w swych górach Schwarzwaldu, chciał nasłuchiwać własnego tylko bycia, choć powiada, że o Bycie
w ogóle mu chodzi. Przekonuje zatem autor Całości i Nieskończoności, że
podmiotowość, etyka i mądrość rodzą się w związku z Drugim, a gdzie indziej ich nie znajdziemy, zwiędniemy przeto jak rośliny bez wody. Oto więc
co trzeba: dać. Wycisnąć coś z tej wewnętrznej pustki i ofiarować. Czy może
podarować samą tę pustkę, a wówczas – jako dar właśnie – przemieni się

>

9

M. Heidegger, Co znaczy myśleć?, przeł. J. Mizera, J. Tischner, [w:] Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 229.
> 10 É.M. Cioran, Zmierzch myśli, przeł. A. Dwulit, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004, s. 22.
> 11 E. Lévinas, Etyka i nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 1991, s. 55.
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ona w jakąś duchową substancję, w wartość pełną treści? Jeśli własne życie marne, na jałowym biegu puszczone, z natury swej wysączające z siebie poczucie braku, to może to być mądra droga i dobre wyjście oddać je
Innemu. Otworzyć ciężkie, stalowe, tęgo zazębione bramy „sobości”, odryglować piwnice, kazamaty i katakumby zawartej w sobie jednostkowości
i niechaj bierze je we władanie nowy właściciel, i czyni z nimi, co zechce.
Stary zaś rządca przycupnie w kącie kamiennego dziedzińca samego siebie i będzie czekał na wezwanie oraz karmił się widokiem i myślą, że oto
Inny wzrasta, a on kurczy się tak mocno, by w końcu pokryć się z tą odrobiną, którą zawsze był. A dlatego przecież cierpiał, że myślał, iż jest czymś
więcej i więcej mu się należy, a dostaje za mało. Gdy zaś będzie w zaniku,
osiągnie spokój.
Nie jest to jednak proste, może nawet nie jest to możliwe – choć piękne. Za mocno jesteśmy zlepieni sami ze sobą. Zbyt cenni sami sobie się
wydajemy. Znacznie łatwiej przeto własnemu służyć istnieniu. Naturalniejsze to i przyjemniejsze. Ponadto we wnętrzu skrywa się przecież żądanie,
by pozwolić sobie samemu być, by zrealizować – jak powiadał Heidegger
– najbardziej własne możliwości siebie. To jest właśnie jedyne zadanie, na
które trzeba się zdecydować, dzieło, co należy je podjąć, nigdy niemilknące
wezwanie do indywiduacji. Nadchodząca śmierć nas do niej wzywa: wyjdź
z łupiny i wyrośnij, nim umrzesz. W rośnięciu tym znajdź cel i przyjemność.
Naucz się tego choćby od roślin. Zdecyduj się na siebie, kimkolwiek jesteś.
Wpadłeś w istnienie na chwilę, pozwól więc sobie na swobodny lot. Szukaj
takich wiatrów i prądów, dzięki którym szybowanie będzie lekkie i porzucić będzie można ducha ciężkości, oszukać grawitację. Inny czas nie będzie
dany. Ten zaś, który jest – jest krótki. W przeciwnym razie dopadnie cię
w końcu poczucie winy, żeś zgrzeszył i wykroczył przeciw sobie, żeś siebie
samego zapomniał: nie posłuchał i nie uszanował. W ten sposób zepsute zostało to, co najważniejsze: twój jednostkowy, niepowtarzalny kształt,
w jaki wcielić się zechciało życie.
Oto jest właśnie konflikt, czyje wesprzeć życie. Konflikt prawdopodobnie tragiczny – w znaczeniu, o którym mówił Hegel – czyli taki, że oba
człony alternatywy są słuszne, bo podbudowane mocnymi racjami. Spór
zatem nierozwiązywalny. Chociaż druga opcja, także ładna w słowach,
często jednak brzydka jest w czynach. Zapatrzenie w siebie, „ego-centryzm”, diakonia własnemu tylko istnieniu, choć wyborną zdają się drogą, to jednak drogą przez monotonny puszczoną krajobraz. W końcu, nie
zawsze w elegancki sposób usunąwszy przeszkody, przemierzamy siebie.
Swojskie widoki z biegiem czasu się jednak mogą opatrzyć. Wszak na każdej myślowej czy uczuciowej formie odciśnięta będzie sygnatura tego samego twórcy i właściciela. Bogactwo tych form może się okazać ukrytym

ubóstwem homogeniczności. Wędrówka po pustawym trakcie przynosi
wprawdzie spokój, ten wszakże jest strawą, którą szybko się człowiek nasyca. Ponadto pojawia się czasem wrażenie, iż gościniec zatacza koło, figurę
obszerną, lecz mimo wszystko zamkniętą. Że zatem swoboda marszu kupowana jest za cenę niezmiennej, cyklicznej tożsamości traktu. Rozewrzeć
figurę mógłby Inny, ten jednak zawsze przychodzi z oczekiwaniem, prośbą,
żądaniem, pragnieniem, które – nawet jeśli nieme – czają się w spojrzeniu
i życiu ciała. Żądanie jest zaś takie: wesprzyj moje życie...
Może zatem – by się z sideł konfliktu wyrwać – mądrym nastawieniem
byłoby żadnego życia nie wspierać. Byłby to ów stary grecki ideał apatii,
niewzruszoności. Niech się dzieje, co chce: życie nie jest więcej warte niż
jego brak. Ani go pożądać, ani odrzucać, a jeśli już, to prędzej odrzucać, bo
konfuduje, męczy i wtrąca w niepokój. Znieczulić się zatem na nie. Uzmysłowić wyraźnie pełną wobec niego bezradność i jego wobec nas obojętność. Pojąć, że cokolwiek się wydarza, w ostatecznym rozrachunku jest bez
znaczenia, a to dlatego, że właśnie nie ma ostatecznego rozrachunku. Nie
ma ani dobra, ani zła, nie ma sprawiedliwości i jej zaprzeczenia, nie istnieje ni piękno, ni brzydota. Wszystko to tylko myśli i wrażenia drobnej istoty
zaprószonej w mroźnych przestrzeniach kosmosu. Wygasić w sobie zatem
wolę życia i wtedy żyć. Życie najlepsze jest wtedy, gdy się go nie pożąda. Gdy przepływa ono przez umysł niezatrzymywane żadnym „ale przecież...”,„wolałbym jednak...”. Gdy na nic się nie czeka, niczego nie rości, o nic
nie ma pretensji. Ale wygasić tę wolę niełatwo – drzemie w nas jak ukryta sprężyna nieczuła na jakiekolwiek perswazje, zawsze gotowa wystrzelić nagłym pragnieniem. Lubimy wszak zażywać życia, pobierać od niego
drobne gratyfikacje, co się nam słusznie należą za codzienny mozół istnienia. Płacimy wszak istnieniu haracz w postaci przymusowych czynności,
których się żadną miarą podejmować nie chce, a jednak trzeba, by podtrzymać elementarny życiowy układ – z niego to dopiero wyrastają niewielkie, acz urocze kwiatki egzystencji, powodujące, iż chce się żyć. Życie
bowiem, podobnie jak powietrze, można poczuć poprzez cichą mowę skóry, ale nie sposób go zawrzeć i zatrzymać w dłoniach. I podobnie jak z powietrzem doświadczamy go najintensywniej wtedy, gdy zaczyna go brakować. Zatem nawet jeśli pejzaże istnienia są mroczne, to jednak przyciąga
ono nieodparcie i wabi. Wszak to w ciemnościach właśnie światełka świecą najjaśniej – jeśli już uda się je napotkać. Te zaś błyszczące drobiazgi pośród mroku Nocy przynoszą nastrój gwiezdny, cichy, spokojny, uwodzący
nieskończonymi przestrzeniami, bezgłośnym i kojącym szumem sfer, daleki od wulgarnej często i natarczywej dosłowności Dnia, podczas którego krzątanina przesłania niemal wszystko. I przecież zawsze można – zda
się – znaleźć w istnieniu jakieś zaciszne szczeliny, przytulne nisze, skryte
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zakamarki, skąd roztaczają się nieprzesłonięte widoki na gwiezdny przestwór, gdzie przez chwilę znajduje się wytchnienie i delikatną, smużystą
akceptację wszystkiego. Dlatego też niełatwo o niewzruszoność, tytaniczną jest pracą wyrzekanie się woli życia i gotowiśmy dokonywać co rano
tej lichwiarskiej transakcji i kupować za ciężkie dniówki choćby tylko tych
parę ważnych momentów poczucia spokoju, satysfakcji i zgody na to, co
jest. Ponadto także momenty ekscytacji, epizodyczne erupcje wigoru i entuzjazmu ku porzucaniu życia nie skłaniają. Można przecież czasami poczuć pulsowanie krwi, dynamiczny rytm życia, tego niemoralnego, bezmyślnego życia, co chce po prostu być i samo siebie chcieć. W szaleństwie,
upojeniu, zabawie na moment rozpuszczają się refleksje i oceny, zastrzeżenia i obiekcje. Muzyka gasi niepokoje, wir tańca rozprasza rozterki. Trunek
rekonstruuje wolę życia, tytoniowy dym zapełnia dookolną pustkę lepiej
niż intelektualne konstrukcje. Dotknięcia ciał, mieszanina oddechów, błądzące ku kieliszkom, taliom i ramionom dłonie, gęsty, gwarny tłum, chaos
rozbieganych jak źrebięta rozmów, błądzące promienie spojrzeń i poszczególne samotności splatają się na moment ze sobą – choć bez niemożliwego przecież połączenia. Oto bachiczne zapominanie siebie, tantra pijaków
i desperatów, gubienie siebie, ale jednak nadal bycie w owym falującym
żywiole. Ów stan, oglądany z jego wnętrza, bywa małą nirwaną psychicznego dobrostanu, jednak z zewnątrz postrzegany bardziej przypomina makabryczne i rozpaczliwe pląsania upadłych duchów, podrygiwania oszalałych z ukrytej boleści i zamkniętych w przyciasnych klatkach ciał iskierek,
pragnących uciec od siebie najdalej jak się da, tak by siebie już więcej nie
zobaczyć. W każdym razie nie widzieć siebie takim, jakim się było przed
i jakim się będzie po tym stanie. Krótko mówiąc, nie wracać nigdy do realności. Nazbyt jest ona bowiem realna.
Tak tedy odległą postawą i doprawdy wcale nie wiadomo, czy mądrą,
jest wyrzekanie się życia. Nawet biorąc pod uwagę jego, jak eufemistycznie
ujmował to Plotyn, „liczne usterki”.
Może zatem mądrość byłaby drogą negacji mniemań fałszywych? Bo
tak jakoś jest, choć nie bardzo z logiką się to zbiega, że łatwiej wytropić
fałsz niż prawdę. Mądrość byłaby tutaj filozofowaniem przy użyciu młota, rozbijaniem stężałych – moralnych i poznawczych – schematów, ekstatycznym i gniewnym twórczym niszczeniem, by doświadczanie świata
nie zakrzepło w suchych skorupach wyślizganych nawyków oraz pospolitych i płaskich opinii. Założenie byłoby tutaj takie: świata nie da się poznać,
nie da się go skonceptualizować ni zrozumieć. Można jednak go przeżywać, doświadczać jak najintensywniej, pod tym jednak warunkiem, iż nie
będziemy próbować przeżyciom owym nadawać spójnej formy, godzić ze
sobą, usensawniać, uniformizować. Nie będziemy ich przepuszczać przez

filtr wciąż tych samych kategorii, by pokazać, że łączą się w całość. Bo nie
łączą się. Narracje o życiu mogą tedy być jedynie cząstkowe, fragmentaryczne i pourywane. Z definicji zmienne i niepewne siebie. Migotliwe, imaginacyjne i płynne. Zatem nie można się dać skrępować żadnym stałym
schematom, bo jako stałe właśnie – już wiadomo, że są fałszywe. Można natomiast, a nawet trzeba, obnażać nieustannie, demistyfikować, pokazywać nędzę domorosłych interpretacji roszczących sobie prawo do totalności. Ujawniać mizerię ledwo skleconych światopoglądów, co zakładają,
że zawierają wszystko, bo wszystkiemu się dobrze przyjrzały i przeżyły już
wszystko. Choroba ta pospołu trapi światopoglądy naukowe i podwórkowe, indywidualne i zbiorowe, nikt nie jest bowiem wolny od możliwości
zakażenia zastygnięciem życia umysłu w burych, zaschniętych koleinach.
Dlatego, chcąc kroczyć tą drogą, trzeba umieć dystansować się od własnych
myśli, by je również – tak jak myśli innych – pobudzić młotem do biegu,
gdy tylko zaczną dreptać w miejscu jak leniwe bydło, któremu nie chce się
za inną soczystą chodzić trawą. Drugą zaś stroną tego projektu mądrości
– trudno bowiem trwać w krytycznym tylko wysiłku – jest wolność tworzenia. Skoro nic, co wytwarzamy w swym umyśle, nie może rościć sobie
pretensji do prawdy i godzimy się na to w pełni pokory, to umysł ten może
kreować, co tylko zechce. W każdej chwili może wypuszczać z siebie myśli
i wizje ogniste i barwne, wzniosłe i patetyczne, lecz też niskie i karczemne,
na przemian – we wzajemnym igraniu – pełne mroku i światła, radości
i smutku, łagodności i gniewu, ze wszech miar erotyczne i całkiem ascetyczne, myśli sprzeczne ze sobą, cudownie niespójne, kusicielsko niekonsekwentne, wolne od wszystkiego (zwłaszcza od zgodności z czymkolwiek),
a dzięki temu znów pełne energii, skłonne do żartów, figli, nieoczekiwanych splotów, sztubackich potyczek i efektownych popisów. Oto mądrość
genialnego błazna, Bułhakowowskiego Wolanda. I ponętną się ona zdaje.
Przyjemnie lekką, choć dojrzałą. Może nawet jedynie dostępną w dzisiejszym próżniowym świecie. Pytanie tylko takie: czy rzeczywiście można żyć
całkiem bez trwałego lądu? Czy można przyzwyczaić się do ciągłego bujania w przestworzu, czy też umysł ludzki z natury swej grunt twardy jednak
stworzy, niczym kret – zajadle nawet tępiony – co rusz w nowym miejscu
kopce swe wznosi? Czy nie jest tak, że jednak w stałości jakiejś szukamy
schronienia?
Niewykluczone, że tak właśnie jest. Stały grunt daje bowiem poczucie
bezpieczeństwa, przewidywalności. Statyczne konstrukcje moralne i poznawcze obiecują możliwość realizacji planów i projektów siebie. A człowiek – jestestwo czasujące – tyleż wstecz spogląda, co i wprzód spoziera.
Jego tożsamość wydarza się na drodze między przeszłością a przyszłością, która zawsze jest jakimś zamysłem i antycypowaną możliwością. Ba-
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damy przeszłość po to właśnie, by zobaczyć i zaprojektować swe możliwe
przyszłości. W tych nieistniejących jeszcze przyszłościach często bowiem
– częściej niż gdzie indziej - przebywamy. Pozbawieni więc umysłowych
stałości i punktów orientacyjnych pozbawieni jesteśmy możliwości planowania siebie, a zatem nieco rozkruszeni, nazbyt rozlani, bezjakościowi, rozciągnięci nadmiernie aż po specyficzną egzystencjalną amorficzność. Skoro nie posiadamy takiego choćby trwałego punktu jak wartość najwyższa,
grozi nam utrata życiowego „cugu”, na skutek czego kłębić się będziemy
w sobie, krążyć i zawracać, bardziej zatykając niż otwierając kominowy
przewód życia. Z drugiej jednak strony umysłowa stałość, choć bezpieczna jak solidny murowany dom, nuży, otępia i przynosi duszności wynikłe
z oddychania wciąż tym samym powietrzem. Prawdą jest przewiew, a nie
stęchlizna wciąż tego samego... A jednak zabawa płynnością i fikcyjnością schematów nie może trwać wiecznie. Przestaje bowiem być wówczas
zabawą, a staje się byciem codziennym i zwykłym, traci zatem – przysługujące grze i zabawie – walory spontaniczności i dobrowolności. Zabawa,
którą trzeba podjąć, przestaje być zabawą i staje się trudem tym większym,
iż pozbawionym właśnie przynoszącej pewną ulgę obietnicy przewidywalności. Ponadto mądrość może być efektowną żonglerką znaczeniami
i ideami tylko w pewnych – korzystnych i łagodnych – okolicznościach.
Gdy w końcu następuje czołowe zderzenie z twardą rzeczywistością – głodem, bezdomnością, bólem, cierpieniem, śmiercią – żonglerka nie bawi,
raczej żenuje. Miażdżeni walcem bezdusznego istnienia potrzebujemy solidniejszych środków znieczulających niż dostępne bez recepty, homeopatyczne placebo. Gdy rak zżera, trudno grać w karty...
Tak zatem krystalizują się dylematy i aporie mądrości. Koncepcji tych
jest oczywiście znacznie więcej. Nie tylko każdy myśliciel, ale i każdy niemal człowiek usiłuje coś w rodzaju takiej koncepcji, na własne przynajmniej potrzeby, stworzyć. Przywołałem te, które przywołania zdały mi się
warte. Z pewnością nie ma mądrości uniwersalnej, jednakiej dla wszystkich. Jednakim jest brzmienie słowa, lecz nie treść odpowiadającego mu
pojęcia. Co więcej, wątpliwym jest, by nawet jednostka stan taki wywyższony osiągnąć mogła. Zbyt wiele w niej chyba sprzecznych tendencji, zantagonizowanych uwarunkowań, opozycyjnych determinant. Pełno w niej
splątanych guzłów, wewnętrznych nieprzejrzystości, bolesnych miejsc,
irracjonalnych porywów i chęci, ambiwalentnych poruszeń woli. Trapi ją
słabość i rozbrat poszczególnych umysłowych władz, niekonsekwencja nawet w byciu niekonsekwentnym. Wiążą ją lęki i nadzieje podtrzymywa-

ne także wbrew oczywistej wymowie faktów (wymowa faktów – choć
bardzo rzadko – bywa bowiem jednak oczywista). Cechuje ją poznawcza
niewydolność, określa egzystencjalna sytuacyjność i kontekstualność, niepewność co do samej siebie – bo przecież nigdy nie wiadomo, w jakim się
można znaleźć położeniu. Kusi ją wciąż myślowe lenistwo. Uwodzą własne
wyobrażenia, pragnienia niespełnialnego, wymarzone wizje stanów rzeczy. Takim wymarzonym stanem rzeczy jest – najwyraźniej – również to,
że istnieje i jest osiągalna mądrość. Pozostaje zatem ona rysunkiem na obfitym ciele niemożliwego, ale takim, jaki ludzie zawsze będą kreślić, w nadziei, że przekroczą w końcu swe ograniczenia.
Na koniec można wszak rozważyć, czysto hipotetycznie, jedną jeszcze kwestię: czy człowiek mądry – gdyby był taki – byłby człowiekiem
szczęśliwym? Czy może mądrość z natury swej byłaby tragiczna i smutna?
Tragicznym jest bowiem widzieć dalej niż inni, tragicznym jest inaczej niż
inni działać, niewygodnym i wyobcowującym mieć do życia zupełnie odmienne od pozostałych nastawienie. Świadomość bowiem indywidualizuje, zatem rozdziela, zakreśla między jednostkami ostre granice, nieświadomość zaś tylko – jak w tłumie i orgazmie – łączy i jednoczy to, co różne.
Mądrość byłaby więc z konieczności elitarna, mędrzec zatem z istoty swej
samotny, samotny bardziej niż inni, tym bardziej jeśli mądrości tych namnożyłoby się wiele. Pewnie również nikt lub prawie nikt by go nie słuchał
– przy założeniu, że zechciałby on mówić, za mądre to uznawszy. Ludzie
bowiem wolą zapodawać sobie własnoręcznie upichcone recepty na życie,
przyzwyczajeni bardziej do własnych głupstw niż do cudzych mądrości.
Nie ufają wszak sobie nawzajem. Boją się – być może zupełnie słusznie –
tego, co może wyniknąć z relacji z Innym. Przegnano by zatem Wiedzącego
z Miasta, jak to niegdyś uczyniono z Heraklitem. Zdaje się tedy, iż mądrość
byłaby mądrością gorzką, może nawet smutną, choć pewnie niepozbawioną dumy. Byłaby mądrością Koheleta i Hioba, trwających uporczywie
– pierwszy w swym pałacu, drugi na kupie gruzów – by opowiadać samemu sobie, jakimi rzeczy są, może też to opisywać, lecz tylko palcem na
piasku, co czynił pewien nazarejski filozof. Może też po to trwających, by
wadzić się odważnie z Bogiem i jego światem. Odwagi bowiem trzeba,
by istnieć. Uporu i zawziętości, by nie opuścić teatru przed końcem przedstawienia. Przedstawienie jest wszak liche, na kiepskim oparte pomyśle,
skandalicznie niedopracowane, o nieokreślonym wątku głównym. Zawsze
pozostaje jednak nadzieja, że przynajmniej ostatnia scena będzie dobra.
Mędrzec chciałby ją zobaczyć.
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INTERPRETOWANIE KULTURY
Tezy na temat pojęcia kultury w kontekście naturalizmu
I Piotr Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu I

Fakt, iż dyskusja nad pojęciem kultury posiada bardzo długą historię, nie
podlega dyskusji. Sam termin „kultura”, co warto na wstępie przypomnieć,
wywodzi się z łacińskiego czasownika colo, colere, który początkowo oznaczał uprawę ziemi i hodowlę1. Termin ten szybko uzyskał znaczenie wartościujące. Pielęgnacja i hodowla oznaczały coś, co jest godne kontynuacji
i pochwały – zwłaszcza gdy termin ten został odniesiony do człowieka.
Z czasem pojęcie to zyskało sens, który mamy na myśli również dzisiaj, gdy
mówimy o wytworach ludzkich w ogóle, gdy chodzi nam o „życie kulturalne” czy o „kulturę osobistą”. Współczesne znaczenie pojęcia kultury jest
bogate w treści, a przy tym nieostre i wieloznaczne – stanowi tym samym
ciekawy obiekt badań naukowych, szczególnie filozoficznych. Potoczne rozumienie „kultury” jako życia kulturalnego – sfery, która obejmuje sztukę
(teatr, kino, literaturę), sztukę masową (popkultury) i młodzieżową wraz
z właściwymi im różnymi konstelacjami estetycznymi i normatywnymi –
nie wyczerpuje oczywiście tego, co najistotniejsze w filozoficznym pojęciu
kultury. Podobnie rzecz się ma z tym wartościującym (i nierzadko emfatycznym) rozumieniem kultury, którym posługujemy się, gdy domagamy
się od innych „kultury” („Młody człowieku, trochę kultury!”). Te bardzo nieodkrywcze spostrzeżenia – że kulturą jest pewien obszar życia społecznego i że o kulturze decyduje pewien normatywnie rozumiany standard
zachowań – oczywiście nie pozwalają jeszcze udzielić kompetentnej odpowiedzi na pytanie o to, czym w ogóle jest kultura (kultura jako taka).
Wydaje się, że filozofia, jak żadna inna dziedzina, posiada kompetencje
pozwalające udzielić odpowiedzi na to pytanie. Gdy spojrzymy w dzieje
myśli filozoficznej, socjologicznej czy w historię kulturoznawstwa2, zobaczymy jednak, że filozofia nie była – i nie jest – jedyną gałęzią wiedzy,
która posiadała pretensje do odpowiedzi na nie. Teorie z zakresu kulturoznawstwa czy socjologii (np. koncepcje Kroebera czy Radcliffe-Browna)
mogą wyjaśniać zagadnienie kultury bardzo przekonująco. Wartościowość

>
>

1

Zob. Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 3, Warszawa 1969.
Zob. np. R. Maurer, Kultur, [w:] H. Krings et al. (Hrsg.), Handbuch philosophischer
Grundbegriffe, Bd. 3, Kösel-Verlag, München 1973, s. 823-832. Ch. Jenks, Kultura, przeł. W.J.
Burszta, Poznań 1999 (rozdz. 1).
2

odpowiedzi na pytanie o pojęcie kultury jest widoczna szczególnie wtedy,
gdy chodzi o maksymalnie operatywne jego rozumienie. Takie, które byłoby czymś w rodzaju klucza zdolnego otwierać możliwie wiele drzwi problemów praktycznych i teoretycznych, pojawiających się wraz z nim i związanych z kwestiami takimi jak społeczeństwo, komunikacja, aktywność
ludzka, wartości, tradycja itp. Nie zamierzam w niniejszych rozważaniach
szukać takiego klucza – ani w oparciu o dyscypliny filozoficzne, ani w oparciu o kulturoznawstwo, socjologię czy jakąkolwiek inną dziedzinę. Współcześnie istnieje wiele teorii, w ramach których można znaleźć odpowiednie
definicje i charakterystyki. Za każdym razem, gdy interesuje nas wybrany
kontekst pojęcia kultury – można sięgnąć do odpowiedniej dyscypliny,
ażeby otrzymać interesujące wyjaśnienie. Mimo wszystko spróbuję jednak
się zastanowić nad tym, co takiego dzisiaj decyduje o swoistości pojęcia
kultury – jakie zagadnienia pojawiają się, gdy zajmujemy się nim w ramach tej czy innej dyscypliny naukowej. Rozważania niniejsze, volens nolens, i mimo szkicowego charakteru, mają zatem charakter filozoficzny.
Kultura i kultury
Gdy zaczynam badać pojęcie kultury w jego licznych wariantach, mogę
szybko dojść do wniosku, że są one obciążone banalnością i trywialnością. Dla przykładu, jeśli powiem, iż każdy kraj czy naród, każda wspólnota,
posiada swoją, do pewnego stopnia odrębną i swoistą kulturę, to przyznać
od razu muszę, że nie jest to stwierdzenie nowatorskie czy nawet w jakiś sposób atrakcyjne poznawczo. Jeśli jednak zastanawiam się nad tym
stwierdzeniem bliżej, mogę zauważyć, że pojęcie kultury jest, by rzec metaforycznie, pojęciem pluralistycznym: istnieje zawsze w liczbie mnogiej;
jestem więc skłonny powiedzieć – i to stwierdzenie, choć znów banalne,
trywialne już nie będzie – że powinniśmy w zasadzie mówić raczej o kulturach niż o kulturze. Swoistość każdej kultury wynikałaby więc z cech charakterystycznych danej zbiorowości – relatywnie do jej usytuowania geograficznego i historycznego. Pojawia się tutaj pytanie bardziej zasadnicze:
czy pojęcie kultury zawsze odnosi się do wielu różnych sfer, mniej lub bardziej względem siebie odrębnych, i nie posiada jakiejś ogólnej matrycy czy
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wspólnego mianownika? Moje intuicje podpowiadają mi, że coś takiego
jak wspólny mianownik dla tych różnych, zawsze swoistych i wzajemnie
do siebie niesprowadzalnych, „kultur” musi istnieć. I nie chodzi przy tym
o jakiekolwiek zakwestionowanie odrębności danych grup etnicznych czy
państw. Z drugiej strony rzecz ujmując, trudno byłoby też zgodzić się, że
kultura jako pojęcie stanowi tylko i wyłącznie abstrakcyjny zwornik pozwalający mówić o wielu różnych „kulturach”. Można przecież – i chyba należy
– przyjąć takie rozumienie kultury, które zarówno pozostanie bardzo ogólne, jak i nie będzie krzywdzące dla którejkolwiek z dziedzin należących do
tej czy tamtej kultury. Jeżeli założę istnienie pojęcia o takich właśnie właściwościach, to otrzymam – co wydawać się może na pierwszy rzut oka
zbyt łatwe – odpowiedź na pytanie o pojęcie kultury w ogóle. Na podstawie uważniejszej analizy można pokusić się o stwierdzenie, że o maksymalnie szerokie rozumienie kultury chodzi w dwóch wypadkach: gdy idzie
o całość aktywności ludzkiej wraz z jej świadectwami oraz – o wyróżniki
takiej aktywności, które można by wskazać w każdej kulturze jako swoisty
ich kościec. Różne „kultury” można subsumować pod to szerokie pojęcie,
bez treściowej straty. Nie twierdzę oczywiście, że charakterystyka taka jest
wystarczająca, niemniej jednak – otwiera ona pewien jasno określony horyzont rozważań.
I rzeczywiście, podejście takie znajduje swoje filozoficzne doprecyzowania. Jak stwierdza Herbert Schnädelbach w jednej ze swoich – w Polsce systematycznie nie tylko niedocenianych, ale i niedostrzeganych – prac
poświęconych problematyce kultury, do właściwego, maksymalnie ogólnego rozumienia dochodzimy na dwa sposoby, za pomocą dwóch operacji myślowych: generalizacji oraz formalizacji3. Dzięki generalizacji dowiadujemy się, jakie czynniki są konstytutywne dla wszystkich kultur, tzn. co
decyduje o tym, że przedstawiciele gatunku ludzkiego w nich żyjący mogą
przeżyć (czynniki materialne, które dają materialne pojęcie kultury). Dzięki formalizacji uzyskujemy natomiast możliwość określenia, które czynniki
przesądzają o tym, że coś jest w ogóle kulturowe (czynniki formalne, które dają właśnie formalne pojęcie kultury)4. Historia myśli kulturoznawczej
zna mnóstwo przykładów teorii, które wpisują się szczególnie w pierwszy
sposób badania kultury, czyli w dochodzenie „istoty” kultury5. Natomiast
dziedzinie filozofii bliżej chyba jest do ujęć formalnych – i nic dziwnego:

>

3

H. Schnädelbach, Kultura, [w:] Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H.
Schnädelbach, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 552. Rozróżnienia poczynione
przez Schnädelbacha w tym artykule (a także w innym, do którego będę się odwoływać dalej) stanowią zaczyn i oś niniejszych rozważań.
> 4 Por. ibidem.
> 5 Żeby nie poprzestawać na jałowych charakterystykach, mogę tutaj wskazać np. społeczno-regulacjną koncepcję kultury J. Kmity, koncepcję wzorów kultury wspomnianego

odpowiedź na pytanie o wyróżniki tego, co kulturowe, w ogóle jest poznawczo niebywale interesująca. Pozostawiając na boku funkcjonalistyczne ujęcia kultury, które wpisują się w materialne jej pojmowanie, charakterystyczne bardziej dla dziedziny kulturoznawstwa, skupię się tu raczej na
formalnym jej rozumieniu, a więc na domenie bardziej filozoficznej. Teorie z zakresu kulturoznawstwa mogą być bardzo operatywne – dają jasne
rozumienie kultury szczególnie wówczas, gdy interesują nas poszczególne
konteksty teoretyczno-praktyczne, na których gruncie dana teoria pozwala uzyskać konkretne rozwiązania. Wydaje mi się jednak, że to właśnie na
gruncie filozofii możemy spotkać to, co decyduje o szczególnej ważkości
samego ogólnego i szerokiego pojęcia kultury; ważkość ta wynika nie tyle
z samej charakterystyki pojęcia kultury, ile z tego, w odniesieniu do czego
pojęcie to jest ujmowane.
Sądzę, że formalna charakterystyka kultury zakłada posiadanie pewnych wyraźnych intuicji filozoficznych. Mogę wskazać na wyróżniki tego,
co kulturowe, jedynie wówczas, gdy dysponuję pewnym określonym
wglądem w sferę, która wykracza poza kulturę: chodzi o posiadanie pewnego pojęcia na temat tego, co jest niekulturowe i co nie należy do kultury – o to, w odniesieniu do czego konstytuuje się (dla mnie, jako potencjalnego badacza) „kulturowość” jako taka. Jeśli przyglądam się uważniej
charakterystyce formalnej pojęcia kultury, to zauważam, że skupia się ona
na swoim przedmiocie w kontekście jego teoretycznych granic, a nawet
opozycji i przeciwieństw. A to de facto wpływa na jej atrakcyjność. W historii filozofii kultury można odnaleźć koncepcje, które właśnie względem
tego, co do kultury opozycyjne, sytuowały takie wyróżniki jak np. rozumienie (Dilthey) czy szczególny rodzaj wartości (np. Rickert). Jeśli jednak spojrzę z perspektywy odwrotnej, czyli właśnie z perspektywy przeciwieństw
kultury, ujrzę takie filozoficzne hasła, jak np. „natura” czy „życie w ogóle”6.
I chyba nie będzie niczym dziwnym, jeśli stwierdzę, że współcześnie szczególnie przykuwa – nie tylko moją – uwagę, a nawet intryguje, opozycja
kultury i natury.
Voltaire miał kiedyś wypowiedzieć, wkładając swą wypowiedź w usta
samej Natury, następujące stwierdzenie: „Jestem wielkim wszystkim, całością”7 i w ten sposób jakby odgadł tendencje obecne we współczesnej
Kroebera, antropologię kulturową Malinowskiego czy funkcjonalizm (również przywołanego już) Radcliffe-Browna.
> 6 Por. np. R. Maurer, Kultur, op. cit., s. 823 i n. Do tych dwóch można również dołączyć,
swego czasu bardzo modne, hasło „cywilizacji” jako przeciwieństwa „kultury”. Przeciwieństwo to powstało głównie dzięki O. Spenglerowi (por. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys
morfologii historii uniwersalnej, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2001, passim).
> 7 Cyt. przywołany przez R. Spaemanna. Por. R. Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, przeł. J. Merecki, Warszawa 2006, s. 169.
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nauce. Współczesna nauka, mimo że jest ograniczona metodologicznie
(przynajmniej w założeniach) do samego kontekstu empirycznego i koniecznego teoretycznego bagażu pojęciowego, który dane empiryczne ma
porządkować i ujmować w większe całości, posiada przecież swoją „metafizykę” w postaci naturalizmu. Nauka poznaje wszystko, co jest „w ramach
natury”, łatwo więc o wniosek, że jeśli będziemy posługiwać się w poznaniu rzeczywistości wynikami rzetelnej nauki, to będziemy poznawać „świat
naturalny”. Wydaje się więc, że (w ramach stanowiska radykalnego naturalizmu) granice „naturalności” wyznacza nauka i są to granice, poza którymi
nie ma nic, co byłoby godne poważniejszego zainteresowania poznawczego. Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób kultura miałaby być czymś
poza naturą? Lub odwrotnie – w jaki sposób natura mogłaby być poza kulturą?
Opozycyjność pary kultura–natura jest dziś ciągle bardzo żywotna. Nasza skłonność do przeciwstawiania kultury naturze wynika bodaj z tego, że
uznajemy, iż świat życia ludzkiego i ogół jego wytworów jest czymś sui generis, czymś, co decyduje o pewnej wyjątkowości gatunku ludzkiego w porównaniu z bezrozumną naturą. Eksponowanie odmienności (w mocnym
sensie tego słowa) jest tutaj wynikiem przyznania naukom empirycznym
pewnego priorytetu poznawczego względem humanistyki, z jakim mamy
do czynienia w zasadzie od końca XIX wieku. Możliwość przekonującego
wyjaśnienia potencjalnie wszystkiego (włącznie ze sferą duchową, niemal
od zawsze traktowaną jako główny nośnik tego, co kulturowe) w oparciu
o empirię i narzędzia naukowe przyrodoznawstwa tę odmienność mocno
nadwerężyło i – właściwie nadal nadweręża. Sprawa ta jest zasadniczo
jasna: priorytet, jaki uzyskały w epistemologii modele wyjaśniania obecne w naukach przyrodniczych względem nauk badających kulturę, identyfikujemy jako tendencje naturalistyczne, które przeniknęły również
do dziedzin badających świat życia ludzkiego – filozofii umysłu czy etyki8,
a także – do samej filozofii kultury. Istnieje oczywiście wiele typów naturalizmu (redukcyjny, nieredukcyjny itp. – metodologiczny, metafizyczny),
nie będę więc tu pochopnie formułował uogólniających sądów na ten temat. Wydaje mi się, że można mimo wszystko powiedzieć, iż filozof-radykalny naturalista kwestionuje rozróżnienie tego, co kulturowe, i tego, co
naturalne, i/lub jest skłonny sądzić, że metody poznawcze nauk o kulturze
(i w ogóle – humanistyki) dadzą się zredukować do metod, jakimi posługuje się nowoczesne przyrodoznawstwo. Znaturalizowanie filozofii kultury
w takim sensie oznacza po prostu, że albo metody jej badania sprowadza-

>

8

Por. np. D. Copp, Why Naturalism?,„Ethical Theory and Moral Practice”, 6/2003, s. 179200; S. Judycki, Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Lublin 1995.

ją się do empirycznych metod naukowych – albo wręcz, że sam jej przedmiot niczym się nie różni od tego, co można badać empirycznie. Kultura
(wraz z intencjonalnością działań i wytworów czy różnego rodzaju normami i wartościami) rozpływa się w tym, co przyrodnicze.
Naturalizowanie kultury?
„Naturalizm neguje istnienie możliwych do uzasadnienia materialnych
i formalnych różnic między naturą i kulturą. Wyciąga stąd wniosek o monopolu metod przyrodoznawczych i możliwości ich stosowania również w tej
dziedzinie, którą uważamy za dziedzinę kultury. Zgodnie ze stanowiskiem
naturalizmu nie mogą istnieć jako odrębne dyscypliny nauka o kulturze
oraz filozofia kultury. Tę utratę można by zapewne przeboleć, ale trudno
przejść do porządku nad negacją różnicy między naturą i kulturą”9. Chociaż
powyższe stwierdzenie Herberta Schnädelbacha ma charakter generalizujący i rości sobie pretensje do ważności w odniesieniu do wszelkich form
refleksji naturalistycznej w filozofii kultury, niemniej jednak pozwala ono
wyciągnąć wniosek, że naturalizm, jako stanowisko filozoficzne (metafizyczne) tudzież metodologiczne, może dotyczyć zarówno kultury pojętej
formalnie, jak i materialnie. Jeśli jednak się z tym zgodzimy, to okaże się, że
tak zarysowany radykalny (jak powiedziałby sam Schnädelbach – „straszliwy”10) naturalizm w zasadzie w całości redukuje kulturę do natury.
W czasie, gdy sukcesy poznawcze świętowała neopozytywistyczna filozofia nauki, filozofowie kultury uzyskiwali dopiero odpowiednią samowiedzę. Monopolistyczne tendencje scjentyzmu powodowały, że filozofia kultury i cała humanistyka zaczęły tracić autonomię metod po tym,
jak straciły autonomię swojego przedmiotu badań. Wywołało to reakcję
w postaci obrony za wszelką cenę autonomii metod humanistyki jako „nauki o kulturze” (termin Rickerta). Na różne sposoby próbowano wykazać, że
wszystko to, co kulturowe, nie daje się sprowadzić do tego, co przyrodnicze,
w szczególności mając na myśli kwestie metody poznawczej: wykazywano mianowicie, że humanistyka nie może być zredukowana (przykładowo)
ani do neurofizjologicznie zorientowanej psychologii, ani do biologicznej
teorii ewolucji11.
Obrona autonomii kultury z pozycji filozofii kultury za pomocą wykazania swoistości metod humanistyki nie sięga jednak jeszcze istoty rzeczy,
gdy w grę wchodzi monopolistyczny, radykalny pogląd naturalistyczny.
Wydaje mi się, że w przypadku naturalizmu kluczowa jest nie tyle kwestia

>
>

9

H. Schnädelbach, Kultura, op. cit. s. 583.
Por. H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, [w:] Próba rehabilitacji animal rationale, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 163.
> 11 Por. J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985 (rozdz. 3: Kultura a natura).
10
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redukcji metod poznawczych, ile raczej sama redukcja kultury do natury,
która często wynika z tej pierwszej12. Cytowany wyżej filozof pisze: „Z reguły naturalista jako filozof i teoretyk kultury postępuje po dyletancku, kiedy
interpretuje kulturę wyłącznie za pomocą narzędzi przyrodoznawczych”13.
Jak się okazuje, ten dyletantyzm jest wynikiem przeoczenia samego aktu
interpretowania kultury jako natury: „Naturalista [...] nie może jednak interpretacją naturalistyczną, choćby najbardziej przekonującą, przemienić
kultury interpretowanej jako natura w samą bez reszty naturę, bo przynajmniej sama ta interpretacja nie może być wyłącznie naturą. (Można by powiedzieć: naturalista zakłada to, że natura stała się refleksyjna, ale czymże innym jest kultura, jeśli nie właśnie tym?)”14. Niezależnie od tego, czy
będę bronił kultury jako „kultury wyższej”, czy będę obstawał za (nieistotne
w tej chwili, jak rozumianą) redukcją kultury do natury – zawsze zajmuję
stanowisko, które wymaga myślenia i interpretowania15, co eo ipso sytuuje mnie już w obszarze kultury jako kultury właśnie. „Tak więc naturalista,
który kwestionuje możliwość i konieczność formułowania pytań ze specyficznych stanowisk kulturoznawstwa i filozofii kultury, sam implicite zajmuje takie właśnie stanowisko”16. Dane pojęcie jest pojęciem kultury wtedy
i tylko wtedy, gdy zdolność do zajmowania stanowiska w sprawie jego statusu jest tożsama ze zdolnością do posiadania i rozumienia pojęć w ogóle:
rozumienie siebie zakłada po prostu kulturę17.
Dopiero gdy przyjmuję taki punkt widzenia, gdy uświadamiam sobie,
że to w samym akcie mojego myślenia do głosu dochodzi „kulturowość
kultury”, która w ten sposób jakby sama dowodzi swojej odrębności, mogę
zastanawiać się nad tym, co mówi natura u przywołanego wyżej Woltera,
czyli – czym miałby być naturalizm jako generalne stanowisko filozoficzne, podobne na przykład do materializmu czy kreacjonizmu. A jeśli uznaję
tę jakby dialektyczną opozycję między kulturą a naturą, to stwarzam tym
samym miejsce dla czegoś w rodzaju heglowskiej operacji zniesienia (Aufhebung): dzięki temu kultura może mi się jawić jako część większej całości – obiektywnie rozumianej natury. Sądzę zatem, że pod tym właśnie
względem możemy kulturę interpretować jako naturę – dziedzinę, za

którą człowiek jest odpowiedzialny i która mu podlega18. Pogląd ten jednak
jest słuszny tylko wówczas, gdy potrafię (jako świadoma istota) skrytykować monopolistyczne tendencje naturalizmu. Tak długo, jak jestem w stanie wyodrębnić samo pojęcie kultury i jego przedmiot oraz uzyskać jego
ściśle filozoficzne rozumienie, śledzenie i krytyka naturalistycznych redukcji
– nawet jeśli naturalizm może być zjawiskiem wielopostaciowym i krytycznym względem samego siebie – nie będą narażone na jałowość i trywialność.

>

>
>

12

Interesujące spostrzeżenia w odniesieniu do epistemologii i ontologii w naturalizmie
poczynił Rea. Por. M.C. Rea, World Without Design. The Ontological Consequences of Naturalism, Oxford 2002.
> 13 H. Schnädelbach, Kultura, op. cit., s. 585.
> 14 H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, op. cit., s. 159. (podkr. aut.).
> 15 Chodzi o zdolności do „myślenia” i „interpretowania” w ogóle, jako pewne inwarianty
antropologiczne.
> 16 H. Schnädelbach, Kultura, op. cit., s. 585.
> 17 Nie wchodząc tu w szczegóły, sygnalizuję, że przedstawiona tu w oparciu o prace
Schnädelbacha argumentacja ma charakter transcendentalny.

„Lepsza” kultura
Powyższe dygresyjne rozważania posiadają pewną niezwykle istotną konsekwencję. Zrozumienie swoistości kultury i wykazanie, że nie daje się ona
definitywnie sprowadzić do natury, odsyłają do zagadnienia umiejętności
krytyki. Jeżeli podkreślam zdolność krytycznego myślenia i rozróżniania, to
nie chodzi mi jednakże o krytykowanie po prostu (czyli krytykanctwo) czy
też o negowanie dla zasady. Chodzi o krytykę jako zdolność sprawdzania
i rewidowania zarówno podstaw moich własnych poglądów, jak i poglądów cudzych – i jej pozytywne znaczenie. Na tę własność krytyki wskazał
już Immanuel Kant19. Kiedy tak rozumianą krytykę odnoszę do obszaru kultury, to uzyskuję jeszcze jedną ważną konsekwencję: możliwość ewaluatywnego traktowania kultury – krytyka staje się krytyką kultury.
Tradycyjnie rozumiane kulturoznawstwo czy teorie kultury starają się
traktować swój przedmiot zgodnie z Weberowskim postulatem wolności
od wartościowań. Wiadomo powszechnie, że standardy naukowości powodują, iż trudno dziś podchodzić jednoznacznie i wprost wartościująco
do omawianego przedmiotu, gdy staramy się budować teorię kultury. Jakby z tego właśnie powodu wykształcił się osobny rodzaj piśmiennictwa,
odnoszący się nie do kultury w ogóle, lecz raczej do konkretnych zjawisk
w jej ramach, do „życia kulturalnego”. Piśmiennictwo takie nosi właśnie
miano krytyki kultury (cultural criticism); może ono przybierać bardzo różnorodne postaci20. Krytykę kultury uprawiało się i uprawia w ramach rozmaitych prądów myślowych – od „szkoły frankfurckiej” przez szeroko rozumiany postmodernizm21, myśl feministyczną po bardziej współczesne
18

Por. H. Schnädelbach, Kultura i krytyka kultury, op. cit., s. 174.
Por. np.: „Odmawiać [...] usłudze krytyki znaczenia pozytywnego pożytku byłoby tym
samym, co powiedzieć, że policja nie przynosi żadnej pozytywnej korzyści, ponieważ głównym jej zajęciem jest przecież tylko zapobieganie gwałtom, jakich jedni obywatele mogą
obawiać się od drugich, ażeby każdy mógł załatwiać swoje sprawy spokojnie i bezpiecznie”.
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 40 (B XXV).
> 20 W tej sprawie por. np. D. Gross, On Writing Cultural Criticism,„Telos”, 16, 1973, s. 38-60.
> 21 Termin ów powoli staje się humbugiem; w jego ramy wpisuje się pisarstwo spod
znaku – wymieniam nazwiska i prądy najmodniejsze oraz najbardziej reprezentatywne –
Nietzschego, Heideggera, Adorno, Foucaulta, Derridy, Deleuze’a, Vattimo, Baudrillarda, Ba19
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nurty kontestacji czerpiące z tych trzech nurtów. Mógłbym teraz zapytać:
co jest istotnego w krytyce kultury dla samej kultury?
U Jeana Baudrillarda, jednego z bardziej radykalnych krytyków kultury amerykańskiej, można na przykład przeczytać: „Kultura jest tam [tj.
w Ameryce – P.M.] dzika: składa intelekt i całą estetykę w ofierze poprzez
ich literalną transkrypcję na język rzeczywistości”22. Nie będę wdawał się
w sprawę oceny zasadności i wartości Baudrillardowskiej krytyki; w tym
krótkim fragmencie widać dość wyraźnie, że tym, co krytyka kultury tutaj szczególnie boli, jest groźba zagubienia tego, co „kulturowe” w kulturze: groźba zmiany kultury w barbarzyństwo. Tym właśnie byłaby przecież
kultura bez wyróżnionej roli tego, co Baudrillard nazywa „intelektem i całą
estetyką”. Zaryzykuję twierdzenie, że ich kulturowa (i jednocześnie kulturalna) rola najpełniej uwidacznia się dzięki krytyce. Krytyka kultury często
jednak odwołuje się do retoryki, żargonu, stosuje różnej maści chwyty, żeby
przeforsować swoje twierdzenia. To nie wystarcza, jeśli krytyka kultury ma
być czymś więcej niż tylko błyskotliwą negacją zastygłych w status quo
niepożądanych zjawisk23. Do definicji krytyki kultury należy chyba przede
wszystkim to, że musi ona pozostawać krytyką odpowiedzialną; przyjmuje się zatem, że musi ona również być krytyczna względem samej siebie
i zdolna do przyjęcia innej krytyki z zewnątrz.
Krytyka naturalizmu czy innych dogmatycznych tendencji (takich jak
relatywizm kulturowy, pojawiający się wraz z pluralizmem kulturowym
czy historyzmem) może być tak samo dla kultury szkodliwa, jak samo zjawisko przez nią krytykowane. W filozoficznej refleksji nad pojęciem kultury
zasadnie jest więc mówić (za Schnädelbachem) o „krytyce krytyki kultury”24, która otwarta jest na wielostronną rewizję, uwzględniającą maksymalnie wiele punktów widzenia (nie ogranicza się zatem wyłącznie do
piśmiennictwa, obejmuje również inne formy przekazu), i przy tym sama
potrafi krytycznie odnosić się do siebie samej, mając na celu rozjaśnianie
i przejrzystość rzeczywistości kulturowej.
Spojrzenie z perspektywy „krytyki krytyki” na wskazaną wyżej relację
kultura–natura oraz ciągle aktualne tendencje naturalistyczne w badadiou, Bataille’a, G. Agambena, neopragmatyzmu (Rorty, Shustermann), nurtów czerpiących
z tradycji krytyki literackiej (Blanchot, R. Barthes), teorii racjonalności (Lyotard, Welsh) czy z
tzw. posthumanizmu (np. R. Braidotti, D. Haraway).
> 22 J. Baudrillard, Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa 1998, s. 132. Warto zaznaczyć, że
uwagi Baudrillarda w interesujący sposób dają się zestawić z tendencjami naturalistycznymi
w filozofii amerykańskiej. W sprawie amerykańskiego naturalizmu por. np. J. Kim, The American Origins of Philosophical Naturalism, „Philosophy Documentation Center”, 2003, s. 83-98
(wersja elektroniczna: www.pdcnet.org/pdf/7Kim.pdf, 02.12.2006).
> 23 Por. D. Gross, On Writing..., op. cit., s. 60.
> 24 Schnädelbach używa określeń „krytyka krytyki kultury” oraz „krytyczna filozofia kultury”. Por. H. Schnädelbach, Kultura, op. cit., s. 555, Kultura i krytyka kultury, op. cit., s. 173.

niu kultury nie tylko umożliwia określenie dogmatyzmu naturalizmu, lecz
również daje możliwość znalezienia takiego sensu tego, co naturalne, który
pozwala w transparentny sposób odnosić kulturę i naturę do siebie nawzajem, bez redukowania pierwszej do tej ostatniej, czy też – radykalnego zrywania pokrewieństwa między nimi. Jestem skłonny twierdzić, że w świecie współczesnym, w którym nauka zajmuje tak wyróżnione miejsce,
nie jest to rzecz bez znaczenia. Również dzięki takiej optyce dużo łatwiej
zrozumieć25 na przykład stwierdzenia krytykujące niezależność „natury
ludzkiej”od kultury26: sam akt interpretacji natury ludzkiej jako niezależnej
od kultury jest aktem kulturowym, niezależnie od tego, ile racji jest w tym,
że istnieją pewne niezmienniki wpisane w naturę ludzką – od kultury niezależne. W tym właśnie, w zdolności do ciągłej rewizji swoich własnych
założeń i rewizji rozumienia samej siebie, uwidacznia się humanistyczny
charakter kultury, którego ani przekroczyć, ani znieść nie mogą tendencje
do jej naturalizacji.
Zarysowałem tu możliwości posługiwania się jednym pojęciem kultury, określając szkicowo jego charakter w kontekście tendencji naturalistycznych. Możliwości te są prostymi konsekwencjami racjonalności i krytycznego myślenia. Idea „krytyki krytyki kultury” stanowi po prostu ich
rozwinięcie i, jak się wydaje, tylko dzięki niej możliwe staje się ugruntowanie krytyki pewnych zjawisk w kulturze. Tym samym zagadnienie krytyki
krytyki, niejako na przykładzie i za pomocą stanowiska naturalizmu, immanentnie rozwija pojęcie kultury.
W świetle powyższego można pokusić się o stwierdzenie, że filozoficzne pojęcie kultury musi pozostawać dzisiaj jakby wewnętrznie „pęknięte”.
Nie wystarczy, że potrafię podać przekonujące charakterystyki kultury w jej
maksymalnie szerokim rozumieniu, muszę również umieć wyjść poza nie,
żeby uzyskać odpowiednio pełne rozumienie jej pojęcia. Bez istnienia zagrożeń, jakie pojawiają się wraz ze zjawiskami takimi, jak na przykład radykalny naturalizm, rozwinięcie zdolności krytyki nie mogłoby właściwie odpowiednio się ukonstytuować. Bez zdolności skrytykowania danej krytyki
nie mogłaby z kolei istnieć kultura odpowiedzialna za siebie samą, a to pociąga za sobą stwierdzenie, że nie mogłoby wówczas istnieć współczesne
pojęcie kultury.„Pęknięcie” pojęcia kultury wynika zatem z tego, że refleksja
nad nim musi pozostawać teoretycznie niedomknięta.

>

25
D. Gross wprost wskazuje na wyróżnioną rolę hermeneutyki rzeczywistości kulturowej w krytyce kultury. Por. D. Gross, On Writing..., op. cit., s. 60.
> 26 Por. np. C. Geerz, The Impact of The Concept of Culture on the Concept of Man, [w:] J.
Platt (ed.), New Views on the Nature of Man, Chicago 1965, s. 112 n.
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KILKA UWAG NA TEMAT PORNOGRAFII
I Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski I

Jak twierdzi Gérard Vincent: „W roku 1769 Restif de La Bretonne wymyślił
słowo «pornografia», które określało nie tyle samą seksualność, ile komentarze, jakie wywoływała, na co wskazuje jej etymologia (pórne, kobieta
sprzedajna, graphé, pismo)”1. Choć powstało wcześniej, słowo to w dyskursie publicznym zaczęło funkcjonować„w latach 50. XIX wieku, kiedy hasło pornography pojawiło się po raz pierwszy w słownikach, odnosząc się
do tekstów «lubieżnych» i «wyuzdanych seksualnie»”2.
Od tego czasu powstały dziesiątki, jeżeli nie setki, definicji pornografii.
Wśród nich można wyróżnić trzy zasadnicze kategorie. Pierwsze z nich definiują pornografię przede wszystkim jako materiały przedstawiające zachowania seksualne, zmierzające do wywołania podniecenia u odbiorcy.
W drugiej grupie mieszczą się te określenia, które koncentrują się na obsceniczności przekazu i jego sprzeczności z normami moralnymi wyznawanymi przez dane społeczeństwo. Trzecią stanowią definicje tworzone z pozycji feministycznych, mówiące nie tylko o jawnie seksualnych treściach, ale
także wskazujące na ich degradującą kobiety rolę.
Trzeba jednak zauważyć, że niemalże wszystkie definicje pornografii
skażone są piętnem arbitralności. We wszystkich z nich pojawiają się określenia niejasne, podlegające indywidualnej ocenie, zmienne nie tylko w zależności od uwarunkowań kulturowych, geograficznych czy czasowych, ale
również ze względu na osobnicze preferencje i idiosynkrazje, które nie pozwalają na jasne i wyraźne oddzielenie chociażby pornografii od erotyki
(czy też jak chce Zbigniew Lew-Starowicz – erotografii3). W gruncie rzeczy
wszystkie próby zdefiniowania pornografii można by zamknąć w stwierdzeniu Pottera Stewarta, sędziego amerykańskiego Sądu Najwyższego,
który rozpatrywał sprawę dopuszczenia na ekrany w Stanach Zjednoczonych filmu Louisa Malle’a z 1957 roku zatytułowanego Kochankowie. Podczas tej rozprawy „poproszony o zdefiniowanie pornografii sędzia Potter

>

1

G. Vincent, Historia sekretu?, przeł. K. Skawina, [w:] Historia życia prywatnego, t. 5: Od
pierwszej wojny światowej do naszych czasów, red. A. Prost i G. Vincent, Ossolineum, Wrocław 2000, s. 397.
> 2 B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E.
Klekot, MUZA, Warszawa 2004, s. 124.
> 3 Por. Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, MUZA, Warszawa 2004, s. 470.

Sterwart oznajmił: «Wiem, co to jest, kiedy to widzę»”4. Zapewne nie jest
to ani prawna, ani naukowa definicja, ale w tym trywializującym ujęciu
zawarta jest arbitralność, która za każdym razem okazuje się podstawą kolejnych określeń. Jak słusznie zauważył ojciec Bruce Ritter – franciszkanin
pracujący w tzw. Komisji Meese’a powołanej przez prezydenta Reagana
w celu zbadania przekazów o charakterze obscenicznym – „to, co dla jednego jest nagością, dla drugiego jest materiałem erotycznym, dla trzeciego
miękką pornografią, dla czwartego twardą, a dla piątego zwykłą nudą”5.
Jeżeli więc konstruowanie kolejnej definicji wydaje się bezzasadne,
to nie można ignorować dziś tego, że jak twierdzi na przykład Xavier Delau: „W przestrzeni publicznej jesteśmy dziś bez przerwy bombardowani
erotycznymi obrazami i przekazami”6, a sfera porno staje się coraz istotniejszym elementem naszej rzeczywistości, nie tylko społecznej, ale i na
przykład ekonomicznej. Jeżeli w roku 1972 amerykański rynek pornografii
wart był jedynie 10 milionów dolarów, to w roku 1996 jego wartość szacowano na 8 miliardów7, w 1998 roku w USA wypożyczono 686 milionów
pornograficznych filmów wideo8, a w Internecie funkcjonuje, według dość
przybliżonych szacunków, około 5 milionów witryn pornograficznych, zawierających ponad 400 milionów stron9. Nawet jeżeli niektóre z tych liczb
wypada uznać za niezbyt wiarygodne10 – ich zwiększenie jest na rękę zarówno producentom, jak i przeciwnikom pornografii – to nie można ich
ignorować, wskazują bowiem na pewien społeczny fenomen – wszak
za tymi liczbami kryją się realni odbiorcy, a podaż zawsze jest powiązana

>

4
J.R. Petersen, Stulecie seksu, red. i przedmowa H.M. Hefner, przeł. A. Jankowski, Rebis,
Poznań 2002, s. 253.
> 5 Ibidem, s. 422.
> 6 X. Delau, Le Consensus pornographique, Mango, Paris 2002, s. 8.
> 7 Por. E. Schlosser, The Business of pornography,„US News and World Report”, 1997, no. 8.
> 8 Por. W. Hamilton, The mainstream flirts with pornography chic, „New York Times”, 21
marca 1999.
> 9 M. Pęczak, Nagie fakty o porno, „Polityka”, 2007, nr 13.
> 10 Jak na przykład pogodzić je z informacją, że w 1958 roku „gazety przedrukowały
oświadczenie rządu [USA], że wysyłkowa sprzedaż obscenicznych wydawnictw jest interesem przynoszącym firmom 500 milionów dolarów rocznie” (J.R. Petersen, Stulecie..., op. cit.,
s. 261).
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z popytem. Wydaje mi się, że popularność pornografii można wytłumaczyć
na trzy różne sposoby.
Ponadczasowość pornografii
Z jednej strony jest to, jak mi się wydaje, element rzeczywistości, który istniał od zawsze; każda epoka wytwarzała przedmioty i komunikaty o charakterze erotycznym, które służyły wywołaniu seksualnego podniecenia.
Nie zawsze oczywiście określano to mianem pornografii, ale erotografia
istniała od zawsze. Nawet jeżeli przyjmiemy za feministkami, że prehistoryczne figurki kobiece to wyraz czci dla bogini-matki, a nie przedstawienia o charakterze seksualnym11, to już malowidła naskalne z Lascaux, La
Magdaleine w departamencie Tarn czy ryty z groty Ariege12 pokazują, że
erotyzm nie był nieobecny w erze prehistorycznej. To samo można powiedzieć o zachowanych do naszych czasów przedstawieniach starożytnych.
Zarówno malarstwo wazowe starożytnej Grecji, jak i niektóre utwory literackie z tamtych czasów wskazują, że ars erotica była czymś mocno zakorzenionym w antyku. Być może przedstawienia te nie miały charakteru obscenicznego, w tej sferze często skazani jesteśmy na domysły, choć niektórzy
badacze dość kategorycznie twierdzą, że na przykład malowidła naścienne z Pompei mają jednoznacznie pornograficzne zabarwienie13. Być może
najmniej pornografii było w czasach średniowiecza, choć uważne przyjrzenie się pochodzących z tej epoki kościelnym plafonom i płaskorzeźbom
mogłoby nas niejednokrotnie zdziwić i zszokować. Jednak już w schyłkowej fazie wieków średnich widoczne jest wyraźne przesunięcie akcentów
i różnego typu zmiany (jak choćby powolne upowszechnianie się zwyczaju
cichej lektury) sprawiają, że, jak pisze Paul Saenger: „od końca średniowiecza, w czasach rozpowszechnienia rękopisu [...] można mówić o sukcesie
odpowiednio ilustrowanych książek erotycznych”14.
W dodatku już od czasów średniowiecznych pojawiła się (a później była
rozwijana i udoskonalana) jedna ze strategii związanych z upowszechnianiem tego, co zabronione. „Uważa się, iż nadzwyczajne w wieku XVI i XVII
rozpowszechnienie książek o czarownicach i ich pocałunkach wynika ze
specyficznej dla tego rodzaju literatury siły przyciągania. Pod pozorem,
iż służy nawracaniu i odstraszaniu, potrafiła ona zminimalizować lub nawet całkowicie ominąć cenzurę. Jako jedyny w tamtych czasach gatunek
sztuki mogła właściwie bez przeszkód mówić o objętej tabu sferze sek-

>

sualnej z pornograficzną wręcz szczegółowością, nie troszcząc się przy
tym o «wzorcowość» ani «pozytywność» przedstawionych bohaterów”15.
Jak rozpowszechniona i ponadczasowa jest ta strategia omijania cenzury,
może świadczyć obiegowe stwierdzenie, którym posługiwano się w Hollywood w latach 20. i 30., wedle którego, by nie mieć problemów z „obrońcami moralności”, na sześć rolek rozpusty należy dodać jedną rolkę potępienia. Lecz nawet prawdziwie zaangażowane dzieła ganiące erotyzm mogą
wywierać zupełnie odwrotny skutek, czego najbardziej dobitny przykład
podaje Reay Tannahill w Historii seksu, pisząc:
Bywało i tak, że te dyskretne [dotyczące domów publicznych] informacje znajdowały się w wydawnictwach będących zaprzeczeniem ówczesnych „świerszczyków”. W miarę rozgarnięty nowojorczyk w latach
30. XIX wieku mógł znaleźć stosowne adresy w czasopiśmie wielebnego Johna R. McDowalla „McDowall’s Journal”. Świętobliwy pastor tępił

11

Por. C. Blackledge, Wagina. Kobieca seksualność w historii kultury, przeł. K. Bartuzi,
Prószyński, Warszawa 2005, s. 57.
> 12 Por. K. Kowalski, Eros i Kostucha, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990.
> 13 Por. K. Clark, Pornography: The Lognford Report, Coronet, London 1972, s. 99-100.
> 14 Por. P. Saenger, Silent reading: its impact on the late medieval script and society,„Viator.
Medieval and Renaissance Studies”, vol. XIII, 1982.

>

15

O.F. Best, przy współpracy W.M. Schleidta, Historia pocałunku, przeł. A. Kryczyńska,
MUZA, Warszawa 2003, s. 278.
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występek, a czynił to, ujawniając na swych łamach siedliska wszelkiego
grzechu. W kręgach zainteresowanych czytelników gazeta zyskała nieoficjalny tytuł „Przewodnika po burdelach”16.

Drugą ze strategii stosowanych przy tworzeniu utworów erotycznych
było wpisywanie ich w kontekst sztuki. Wraz z początkiem ery nowożytnej zaczynają pojawiać się pierwsze akty. Jak twierdzi Philippe Braunstein
„Pierwszym studium nagości, do którego pozował żywy model, jest prawdopodobnie ów rysunek Dürera z roku 1493, przedstawiający młodą kobietę, która zrzuciła suknię, pozostawiając jedynie domowe pantofle chroniące
od chłodu posadzki”17. Malarstwo renesansu i baroku już pełne jest nagości,
a niektórzy badacze sztuki definiują akt jako obraz przeznaczony „do oglądania przez mężczyzn, na którym przedstawienie kobiety jest tak zbudowane, aby stało się przedmiotem pożądania”18. Choć nie wszyscy historycy
sztuki zgodziliby się z tego typu opinią (zwłaszcza ci uznający za konstytutywne podziały stworzone przez Kennetha Clarka w pionierskiej książce
Akt. Studium idealnej formy19, w której to wprowadza on wyraźny podział
na erotyczną nagość i idealizujący ciało akt), jednak coraz częściej badacze
zauważają, że – jak twierdzi Orest Ranum – chociażby „[l]iczne «Wenus»
Tycjana są wyidealizowaniem kobiecego ciała i jednocześnie pornografią
dla elity”20. Pisząca o polskim akcie Maria Poprzęcka dodaje zaś, iż„spospolitowanie nagości rozpoczęło się w malarstwie rokokowym, które w swym
libertynizmie ograniczało mitologię do kilku frywolnych scen. Owa dekadencja dopełniła się w XIX-wiecznym malarstwie Salonów, wypełnionych
wyobrażeniami nagich kobiet nieprzyzwoitych właśnie za sprawą hipokryzji «artystycznego» kamuflażu: etykiety «Sztuka», broniącej skutecznie
przed zarzutem pornografii”21.
W dodatku każda epoka oprócz dzieł, które maskowały swój pornograficzny charakter pod płaszczykiem utworów moralizatorskich lub ubierały
go w kostium sztuki, miała mnóstwo utworów stricte pornograficznych.
Zarówno twórcy wybitni (np. Rembrandt: chociażby miedzioryty Francuskie łoże czy Mnich w polu zboża, czy przedstawiający burdele i stręczycielstwo Jan Vermeer i Pieter de Hooch), jak i pomniejsi wyrobnicy pędzla

>
>

16

R. Tannahill, Historia seksu, przeł. G. Woźniak, KiW, Warszawa 2001, s. 377-378.
P. Braunstein, Bliżej intymności. XIV-XV wiek, przeł. K. Skawina, [w:] Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Ossolineum, Wrocław 1998, s.
616.
> 18 T.J. Clark, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Monet and his Followers,
Thames & Hudson, London 1985, s. 131.
> 19 Por. K. Clark, Akt. Studium idealnej formy, przeł. J. Bomba, WAiF, Warszawa 1998.
> 20 O. Ranum, Ostoje intymności, przeł. K. Osińska-Boska, [w:] Historia życia prywatnego,
t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. Roger Chartir, Ossolineum, Wrocław 1998, s. 237.
> 21 M. Poprzęcka, Akt polski, Edipresse Polska, Warszawa 2006, s. 19.

parali się sztuką o jawnie erotycznym zabarwieniu. Równie wiele, jeśli nie
więcej, przykładów sztuki rozbudzającej pożądanie odnajdziemy w literaturze. Brian McNair twierdzi, że mianem pierwszego dzieła pornograficznego można określić Sonety Aretina (1527 r.), „ponieważ tekst zawierający
jednoznacznie seksualne treści łączył się w nich z odpowiednim obrazem”22.
Jednak prawdziwy rozkwit tego typu literatury przypada na wiek XVIII, kiedy to praktyka cichego czytania stała się praktyką dominującą i pojawiła się
powieść, która okazała się świetnym medium, wykorzystywanym w celach
pornograficznych. Wtedy to powstały takie klasyczne pozycje tego typu literatury jak: „Histoire de Dom Bougre, portier de Chartreux, écrite par luimême Gervaise’a de La Touche (1718), Thérèse philosophe markiza d’Argens
(1748), Erotika Babilion Mirabeau (1783), Anti-Justine Restifa de La Bretonne (1793), których wielokrotne wznowienia ofiaruje się czytelnikom.
Żaden z wielkich autorów XVIII w. nie opiera się pokusie erotycznej. Diderot pisze swoje Bijoux indiscrets, Montesquieu – le Temple de Gnide, Wolter
rozsiewa anegdoty erotyczne, jak np. historia staruszki w Kandydzie”23. Pod
koniec XVIII wieku, jak twierdzi Jean Marie Goulemomot: „literatura pornograficzna jest wszechobecna i wszędzie dozwolona. Krąży na publicznym
placu, w pracowniach, buduarach i salonach”24 – Justyna markiza de Sade
w 10 lat po swojej publikacji w 1791 roku doczekała się sześciu wydań25.
A dotyczy to nie tylko libertyńskiej Francji. Podobnie rzecz miała się na
przykład w Anglii, gdzie: „Jeden z restauratorów, niejaki Harris, publikował
w latach 1760-1793 regularny rocznik z sylwetkami dam z Covent Garden,
bywających w jego tawernie przy Drury Lane. Nakład wynosił ponoć osiem
tysięcy egzemplarzy i rozchodził się w całości. Nieco więcej i nie tylko takich informacji zawierał «The Ranger’s Magazine», który w latach 90. XVIII
wieku drukował co miesiąc «Listę Cypryjek z Covent Garden, czyli vademecum przyjemności każdego mężczyzny». Tradycje te kontynuowało przez
pewien czas erotyczne wydawnictwo «The Exquisite», które na początku
lat 40. XIX wieku zamieszczało stosowne informacje pod takimi tytułami
jak «Wizerunki kurtyzan», «Uwodzenie bez tajemnic»”26. Również wielbiciele bardziej wyrafinowanych podniet mogli liczyć na fachową pomoc literatów. XIX-wieczni flagelanci na przykład mogli korzystać z takich dzieł
jak: Venus Scholmistress, or Birchen Sports (Nauczycielka Wenus lub rozryw-
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B. McNair, Seks..., op. cit., s. 82.
J.M. Goulemomot, Praktyki literackie albo jawność życia prywatnego, przeł. K. Osińska-Boska, [w:] Historia życia prywatnego, t. 3, op. cit., s. 417.
> 24 Ibidem.
> 25 Por. L. Hunt, Rewolucja francuska a życie prywatne, przeł. A. Paderewska-Gryza, [w:]
Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej, red. M.
Perrot, Ossolineum, Wrocław 1998, s. 46.
> 26 R. Tannahill, Historia..., op. cit., s. 378.
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ki z rózgą) z roku 1788 (drugie wydania – rok 1898), Lady Bumtickler’s Revels (Zwierzenia pani Tyłkochłosty), Madame Birchini’s Dance (Taniec Pani
Rózgowskiej) czy The Romance of Chastisement: or revelations of school and
bedroom (Romans z chłostą, czyli tajemnice szkoły i sypialni), By an Expert,
etc. (Piórem eksperta i coś więcej)27.
Okazuje się więc, że pornografia jest znacznie starsza, niż nam się wydaje, i nie jest wcale wynalazkiem naszych czasów, choć niewątpliwie wraz
z narodzinami w połowie XIX wieku epoki nowoczesnej pewne jej aspekty
uległy zwielokrotnieniu, a związane to jest zarówno z rozwojem technologicznym, jak i ze zmianami społecznymi.
Pornografia a rozwój technologiczny
„Nowych technologii zawsze używa się w celach związanych z seksem”28
– twierdzi Pat Califia, a wtórujący mu Philip Elmer-Dewitt dodaje, że „historia pornografii i wysiłków, by ją stłumić, są nierozdzielnie związane
z narodzinami nowych mediów”29. I rzeczywiście – wynalazki w dziedzinie druku zaowocowały, o czym pisałem powyżej, rozwojem pornograficznej literatury. Jednak punktem zwrotnym w rozwoju sfery pornograficznej był wynalazek fotografii. „Zrewolucjonizował on dostępność i zasięg
przedstawień w ogóle, stanowiąc zarazem początek utowarowienia kultury seksualnej”30, zwłaszcza gdy w latach 50. XVIII wieku „wprowadzono
proces wywoływania negatywu, pozwalający na uzyskanie nieograniczonej liczby odbitek jednego wizerunku”31. W tym właśnie momencie pornografia przestała być zarezerwowana jedynie dla elit, które mogły pozwolić sobie na zakup drogiej książki czy też frywolnego obrazka „do sypialni”,
i stała się dobrem ogólnodostępnym. Jak bardzo rozpowszechnione były te
„nieobyczajne fotografie” czy też „francuskie pocztówki”, mogą świadczyć
dane podawane przez Anthony’ego Cumstocka, agenta specjalnego poczty amerykańskiej i sekretarza New York Society for the Suppression of Vice,
który zajmował się tropieniem obscenicznych przesyłek wysyłanych pocztą. W sprawozdaniu z 1900 roku szczyci się on tym, że zniszczył 877412
niemoralnych obrazków i 8495 negatywów pornograficznych zdjęć oraz
73608 funtów książek32. Jeżeli przyjmiemy, że cenzurze zawsze udaje się
przechwycić jedynie ułamek zabronionych materiałów będących w obiegu,
to okaże się, że koniec wieku XIX wcale nie był tak purytański, jak nam się
niekiedy wydaje. Zwłaszcza że fotografie tego okresu zasadniczo nie róż-
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Por. ibidem, s. 403-405.
P. Califia, Public Sex: The Culture of Radical Sex, Cleiss Press, Pittsburgh 1994, s. 169.
P. Elmer-Dewitt, On a screen near you: cyberporn, „Time”, 3 lipca 1995.
B. McNair, Seks..., op. cit., s. 82.
W.A. Ewing, The Body, Thames & Hudson, London 1994, s. 208.
Por. J.R. Petersen, Stulecie...., op. cit., s. 23.

niły się od oferty dzisiejszych stron internetowych. „Seria zdjęć z San Juan
ukazuje scenę, w której kobieta w słomkowym kapeluszu z trudem hamuje
śmiech, mierząc w partnera pomalowanym w gwiazdy i pasy sztucznym
penisem. Inne zdjęcie przedstawia kobietę leżącą na czarnym, aksamitnym
materacu. Z jednej strony atletycznie zbudowany młodzian przygotowuje
się do wejścia w nią. Z drugiej inna kobieta składa pocałunek tak szybko,
że jej włosy są zamazane. Na kolejnej pocztówce chichocze hoża dziewoja,
ściskając między piersiami wyprężony członek swego partnera”33. Być może
rację więc ma Lynda Nead, która twierdzi, „że samo już medium fotografii wystarcza, aby w obrazie pojawiły się konotacje pornograficzne”34, i to
właśnie z możliwością uzyskania bezpośredniego i wyrazistego przedstawiania rzeczywistości wiązać należy początek „pornografizacji” sfery publicznej, zaś dalsze wynalazki były jedynie rozwinięciem erotycznego potencjału tkwiącego w fotograficznej „realności”.
Bowiem również film od samego początku wykorzystywany był w celu
rejestracji zachowań seksualnych i już w latach 90. XIX wieku pojawiły
się stag reels – krótkie nieme filmy dla kawalerów. A jak twierdzi Tomasz
Szlendak: „Wczesne filmy erotyczne były tak śmiałe w prezentowaniu nagości, a nawet stosunków seksualnych, że w roku 1906 zabroniono w Stanach Zjednoczonych ich wyświetlania w «normalnych» kinach, gdzie dotąd «bezkarnie» ukazywały się na ekranie”35. Późniejsze zaś dzieje X Muzy
są w zasadzie świadectwem nieustannej walki z cenzurą, toczonej zarówno
przez Hollywood, jak i przez filmowe podziemie, które rozwijało się bujnie,
o czym może świadczyć chociażby działalność grupy zwanej „Czterdziestoma Rozbójnikami”36, czy niejeden samotny przedsiębiorca, który w czasach
Wielkiego Kryzysu przemierzał amerykańską prowincję „z kufrem pełnym
filmów erotycznych, pokazując w klubach, siedzibach organizacji weteranów i bractw, na wieczorach kawalerskich i męskich spotkaniach A Stiff
Game, Matinée Idol, Buried Treasure, Hycock’s Dancing School, Mexican Dog
i Unexpected Company”37.
O ile jednak w latach 30. pornografia pojawiała się jedynie na zamkniętych męskich spotkaniach i w lupanarach (Polly Adler, jedną z najsłynniejszych nowojorskich właścicielek zamtuzu, aresztowano w latach 30., nie za
prowadzenie domu publicznego, a za posiadanie „filmów dla mężczyzn”),
o tyle „w 1971 roku nie gdzie indziej, a w «The New York Times» ukazał
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Ibidem, s. 24.
L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. E. Franus, REBIS, Poznań
1998, s. 93.
> 35 T. Szlendak, Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2002, s. 78.
> 36 Por. J.R. Petersen, Stulecie..., op. cit., s. 134.
> 37 Ibidem, s. 135.
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się materiał, w którym dostępność twardej pornografii nazwano «oznaką zdrowia». Tysiące Amerykanów, z których większość nigdy nie widziała innego penisa penetrującego kobietę poza własnym, obejrzały w 1972
roku Deep Throat (Głębokie gardło), film, który przyniósł milion dolarów ze
sprzedaży biletów – sumę bez precedensu, jeśli chodzi o film pornograficzny”38. A nie był to wszak jedyny film tego typu, który pojawił się w latach 70.
Jednak kina erotyczne nadal posiadały wielką wadę – czyniły korzystanie z pornografii sprawą publiczną – pójście na taki film wiązało się z koniecznością okazania zainteresowania sprawami seksu. Na szczęście dość
szybko pojawiły się odtwarzacze wideo, które pozwoliły na „udomowienie” pornografii i na powrót zamknęły ją w czterech ścianach prywatnych
domostw. Choć nadal w jej konsumpcji pojawiał się moment, gdy w sklepie czy wypożyczalni wideo trzeba było publicznie zadeklarować zainteresowanie „obsceną”. Dopiero Internet stworzył warunki idealne do rozwoju pornosfery. Nie wymaga on bowiem przełamywania wstydu, zapewnia
(przynajmniej pozornie) całkowitą anonimowość i likwiduje część moralnych zahamowań związanych z kontaktem z „nieobyczajnymi obrazami”.
Dlatego też rozwój technologii nie tylko powoduje wzrost liczby pornograficznych komunikatów, ale także czyni ją coraz bardziej prywatną i łatwiej
(także pod względem moralnym) dostępną.
Pornografia a zmiany społeczne
Masowa pornografia, której początki, jak już ustaliliśmy, datować należy
na połowę XIX wieku, związana jest jednak nie tylko z przemianami technologicznymi, ale również z przemianami społecznymi, jakie wtedy właśnie się rozpoczęły. Zmiany te oczywiście są splotem bardzo różnych czynników i nie sposób uwzględnić ich w całej rozciągłości, a obejmują zarówno
takie przeobrażenia jak postępująca urbanizacja, alfabetyzacja czy wzrost
dochodu dyskrecjonalnego, ale również, na przykład, upowszechnienie się
na początku XX wieku przejażdżek rowerowych, które wpłynęło na zmniejszenie się wagi ubrań zakładanych na siebie przez kobiety (w tym czasie
kobieta na forum publicznym nosiła na sobie strój ważący około 19 kilogramów), co wpłynęło na odsłanianie kolejnych partii kobiecego ciała, co
z kolei sprzyjało rozluźnieniu erotycznych rygorów etc., etc. Przemiany dokonały się na bardzo różnych poziomach i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które z nich były decydujące.

>

38
D.M. Friedman, Pan Niepokorny. Kulturowa historia penisa, przeł. J. Kolczyńska, MUZA,
Warszawa 2003, s. 264. Friedman podaje, że film ten zarobił ostatecznie 25 milionów dolarów, Petersen twierdzi zaś, że dzieło to przyniosło 100 milionów zysku (por. J.R. Petersen,
Stulecie..., op. cit., s. 348).

Można próbować oczywiście znaleźć kilka dość prostych wytłumaczeń popularności pornografii. Może być ona uznana za przekaz o charakterze transgresyjnym, pozwalającym na łamanie społecznych tabu
i zaspokajanie potrzeby kontrkulturowej39. Można skonstatować, że dziś
wzrasta liczba wszelkich przedstawień medialnych, więc proporcjonalnie więcej jest i pornografii. Można wpisywać pornografię w strukturę
patriarchalną i twierdzić, tak jak radykalne feministki, takie jak Andrea
Dworkin, że „pornografia to zapośredniczona forma prostytucji”, lub pisać, jak Anthony Giddens, iż „zamieszczane w pismach pornograficznych
zdjęcia neutralizują kobiecą seksualność i zagrożenie intymnością. Wzrok
kobiety jest z reguły skierowany na czytelnika: jest to właściwie jedna
z najskrupulatniej przestrzeganych konwencji prezentowania materiałów porno. Mężczyzna, który spotyka ten wzrok, z definicji przejmuje
kontrolę, penis na nowo staje się fallusem – władzą absolutną mężczyzn
nad kobietami”40. Choć akurat ta interpretacja ma pewną wadę, którą zauważa Brian McNair, twierdząc, że „pornografia, podobnie jak inne sposoby przedstawiania, jest historycznie zdominowana przez mężczyzn
(tak jak proza, poezja, kino, sztuki piękne, reklama); jest więc formą,
której zawartość i znaczenie są określane i kształtowane w interakcji zachodzącej z jednej strony między zamierzeniami i wartościami producentów a pragnieniami konsumentów z drugiej”41. Przypisywanie więc
pornografii jakiegoś szczególnie androcentrycznego spojrzenia mija się
z celem o tyle, że cała kultura ma taki charakter, a po drugie w kulturze patriarchalnej także ciała męskie (co w obrazach pornograficznych,
w którym prezentacja męskiej fizyczności ogranicza się często do zbliżeń
penisa w stanie wzwodu, jest szczególnie widoczne) poddawane są reifikacji i stereotypizacji.
Gdyby jednak przyjąć nie tak znowu kontrowersyjną tezę, że seks jest
jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, a pornografia w pewien sposób
potrzebę tę zaspokaja, to okaże się, iż na masową skalę pojawiła się ona
dokładnie w momencie, gdy była potrzebna, by ugasić potrzeby, których
nie można było rozładować w inny sposób. Do połowy XIX wieku pornografia pojawiała się jedynie w klasach wyższych, zaspokajając bardziej wyszukane erotyczne fantazje. Warstwy niższe pornografii nie potrzebowały,
bo miały seks. Jeżeli arystokrata mógł o seksie poczytać, wieśniak go po
prostu uprawiał, lub mógł go oglądać w sposób niezapośredniczony przez
żadne medium.

>
>
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Por. A. Carol, Nudes, Prudes and Attitudes, New Clarion Press, Cheltenham 1986, s. 5.
A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnym
społeczeństwie, przeł. A. Szulużycka, PWN, Warszawa 2006, s. 145.
> 41 B. McNair, Seks..., op. cit., s. 96.
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Bowiem próbując porównywać przeszłość z teraźniejszością, popełniamy zazwyczaj jeden błąd. Zestawiamy dzisiejszego amatora internetowych stron z treściami pornograficznymi z przedstawicielem klas wyższych z przeszłości. W alarmistycznym tonie konstatujemy, że „trzy czwarte
dwunastoletnich chłopców i połowa dziewcząt zdążyła już obejrzeć film
pornograficzny”42, zapominając, że w czasach starożytnej Grecji czy we
wczesnym średniowieczu ta dwunastolatka mogłaby już być czyjąś żoną,
nawet jeżeli należała do arystokracji. A jeżeli porównalibyśmy dzisiejszych
nastolatków z dziećmi z mniej zamożnych rodzin? Gdyby tak nie porównywać ich z młodym giermkiem, który może już nawet nauczył się czytać
i wie co nieco o miłosnych pieśniach trubadurów, czy z dziedziczką małej burżuazyjnej fortuny, ale z siódmym synem chłopa, który nadal sypia
w łóżku z trójką rodzeństwa, w tej samej izbie, gdzie znajduje się łoże rodziców, folgujących co jakiś czas swoim żądzom? Albo z nieślubną córką
służącej, podszczypywaną (i nie tylko podszczypywaną) przez pana, chcącego zaoszczędzić parę funtów, jakie musiałby wydać w lupanarze? Z premedytacją zestawiam tutaj przypadki skrajne, ale warto pamiętać o tym,
co niejednokrotnie przyznają na przykład autorzy Historii życia prywatnego, że „o pracowitych masach [stanowiących cztery piąte społeczeństwa]:
rolnikach, rybakach, pasterzach, niewolnikach czy wolnych, wiemy bardzo
mało”43, tak samo jak, co zauważa Alain Corbain,„niewiele wiadomo o seksualności stadeł chłopskich”44 w XIX wieku. Zestawiamy wyidealizowany
obraz średniowiecznej damy czy wiktoriańskiej matrony z dzisiejszą„kobietą wyzwoloną”, zapominając o przeważającej części społeczeństwa, która
żyła wedle zupełnie innych zasad. Jak nie bez racji pisze Anna Zadrożyńska :„Zapewne niewiasty z ludu – pałacowy fraucymer, mieszkanki wiosek
albo plebejskie mieszczki – niezbyt liczyły się z zaleceniami obowiązującymi wśród warstw wyższych. Ich obowiązki i prace każdego dnia wymagały wyjścia na świat pełen koedukacyjnych prowokacji, których także nie
szczędziły dworskie zajęcia”45. Czy niegdysiejszy służący musiał oglądać kobiece akty, skoro „żyjąca w XVIII w. markiza du Châtelet mogła z doskonałą obojętnością kazać obsługiwać się swojemu lokajowi Longchamp, który
był jednak wystarczająco świadomy swojej męskości, by odczuwać z tego
powodu zmieszanie, jak wyznaje w swoich Mémoires”?46 Tego typu opisów

znajdziemy oczywiście więcej. Ervin Goffman w książce Człowiek w teatrze
życia codziennego powołuje na przykład passus z książki Mrs. Trollope, która
w 1832 roku pisała: „Kiedyś widziałam młodą damę, która przy stole wstydziła się dotknąć łokciem mężczyzny, ale w obecności murzyńskiego służącego z całkowitym spokojem sznurowała sobie gorset. Pewien gentleman
z Wirginii powiedział mi, że od czasu gdy się ożenił, przywykł do tego, że
w tym samym pokoju, co on i żona, spała młoda Murzynka. Spytałam, do
czego jest mu potrzebny taki nocny dozorca. – Mój Boże – odpowiedział
– a cóż zrobiłbym w nocy, gdyby zachciało mi się pić?”47.
„W porównaniu z klasą uprzywilejowanych warstwy ludowe długo
uchodziły przed urządzeniem «seksualności»”48 – twierdził w Woli wiedzy
Michel Foucault, a wraz z tym uchodziły przed pornografią. Działo się tak
między innymi dlatego, że „pojęcie intymności nie istniało. Życie seksualne,
stanowiące tabu w mieszczańskich domach – z wieloma pomieszczeniami
o charakterze prywatnym, takimi jak: sypialnia małżeńska, buduar, a przynajmniej alkowa, czyli prywatna część wspólnego pomieszczenia – w domach ludzi niezamożnych nie mogło stanowić tajemnicy. O menstruacji
dziewcząt wiedzieli wszyscy domownicy [...]. Kontakty seksualne odbywały się zarówno na marginesie życia prywatnego, jak i publicznego, np.
w ciemnym miejscu na jakiejś zabawie, w krzakach itp. albo w obecności
członków rodziny”49.
Dopiero postępująca demokratyzacja i bogacenie się społeczeństw spowodowały, że również niższe klasy społeczne zaczęły mieć dostęp, potrzebę, a przede wszystkim możliwość korzystania z pornografii.
Być może najlepiej zróżnicowanie tego, co w XIX wieku dopiero się rozpoczynało, by osiągnąć apogeum w końcu wieku XX, ilustruje różnica dotycząca zakazów w sferze seksualnej. Wielu badaczy próbuje porównać koniec wieku XIX i XX, wskazując na pewne podobieństwa pomiędzy tymi
czasami. Brian McNair zauważa, że fin de siècle charakteryzował się powstaniem „Nowej Kobiety” i ruchu estetów, strachem przed syfilisem (według niektórych obliczeń chorowała na niego np. ponad połowa mieszkańców Nowego Jorku) i ruchem antyprostytucyjnym; koniec tysiąclecia
zaś powstaniem ruchów feministycznych i emancypacją gejów, strachem
przed AIDS i ruchem antypornograficznym50. Podobne analogie zauważa
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E. Badinter, Fałszywa ścieżka, przeł. M. Kozłowska, WAB, Warszawa 2005, s. 106.
P. Veyne, Cesarstwo rzymskie, przeł. K. Arustowicz, [w:] Historia życia prywatnego, t. 1: Od
Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red. P. Veyne, Ossolineum, Wrocław 2005, s. 149.
> 44 A. Corbain, Kulisy, przeł. W. Gilewski, [w:] Historia życia prywatnego, t. 4, op. cit., s. 567.
> 45 A. Zadrożyńska, Damy i galanci. O polskich zwyczajach towarzyskich, Twój Styl, Warszawa 2004, s. 68.
> 46 M. Perrot, Postaci i role, przeł. A. Paderewska-Gryza, [w:] Historia życia prywatnego, t.
4, op. cit., s. 184.
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Mrs. Trollope, Domestic Manners of the Americans, London 1832, t. 2, s. 56-57; cyt.
za: E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, opr. i słowem wstępnym poprzedził J.
Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 179.
> 48 M. Foucault, Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, [w:] M. Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 1995.
> 49 A. Prost, Granice i obszar prywatności, przeł. K. Skawina, [w:] Historia życia prywatnego, t. 5, op. cit., s. 76-77.
> 50 Por. B. McNair, Seks..., op. cit., s. 40.
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Lynda Nead, która jednak dostrzega także pewną niezwykle istotną różnicę. Jeżeli bowiem „[r]egulacja w duchu odnowy moralności lat 70. [XX
wieku] polegała na dążeniu do kontrolowania przedstawień seksu w przeciwieństwie do regulowania seksualnych zachowań”, to „[e]kspresja symboliczna znalazła się w centrum zabiegów i dyskursów tego czasu”51. Dziś
bowiem istotniejsza od realności wydaje się sfera symboliczno-obrazowa.
W świecie symulakrycznym przedstawienie zaczyna mieć większą wartość
niż rzeczywistość. Zwłaszcza jeżeli przedstawienie ma formę wizualną, bowiem akty werbalne coraz częściej nie interesują nawet prawodawców. „W
końcu lat 70. pojęcie pornografii przestało obejmować werbalne formy
ekspresji. W Raporcie Komitetu Williamsa z 1979 roku zalecano całkowite
wyłączenie słowa pisanego spod cenzury czy innej formy kontroli prawnej
jego ewentualnej obscenicznej natury”52. Do podobnych wniosków doszła
amerykańska komisja do spraw pornografii, która w 1986 roku stwierdziła,
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L. Nead, Akt..., op. cit., s. 176.
Ibidem, s. 163; także por.: Report of the Committee on Obscenity and Film Censorship,
przewodniczący Bernard Williams, Her Majesty’s Stationery Office, London 1979, Cmnd.
7772.
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że: „gdy tekstowi nie towarzyszy fotografia, aby przyswoić sobie jego przekaz, musimy wręcz automatycznie uruchomić nasze zdolności myślenia.
Słowo pisane nie prowokuje do bezwarunkowej reakcji, charakterystycznej dla odbioru fotograficznego. Czytanie książki i oglądanie obrazu to dwa
z gruntu rzeczy odmienne zajęcia”53.
Prawdopodobnie więc dzisiejsza popularność porno nie wynika tylko
ze strachu przed AIDS ani z męskiego lęku przed wyemancypowanymi kobietami, ale także z faktu, iż erotyzm interesował ludzi od zawsze, a dzisiaj mamy techniczne i społeczne warunki, by z niego w pełni korzystać.
A ponadto żyjemy w świecie zdominowanym przez media, w którym – jak
twierdzą pesymiści – symulakra wypierają rzeczywistość, co zapewne także sprzyja przeniesieniu pewnych zachowań w sferę wirtualną. Choć z drugiej strony, jak twierdzą optymiści, seks uprawiamy nadal i nie są w stanie
tego zmienić nawet miliony erotycznych wizerunków, które możemy znaleźć w Internecie.
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The Attorney General’s Commission on Pornography – the Meese Commission – Final
Report, US Government Printing Office, Washington DC 1986, s. 1, 383; cyt. za: L. Nead, Akt...,
op. cit., s. 163.
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