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OD REDAKCJI
Tematem przewodnim trzeciego numeru „Znaczeń” uczyniliśmy pojęcie „rozproszenia”. Zawiera ono w sobie to wszystko,
co kryje się pod takimi mianami jak „kryzys”, „przewartościowanie” czy „dekompozycja”. O takich sprawach ciągle warto
przecież rozmyślać i pisać. Powodów ku temu nie brakuje – paradygmaty nie przestają ulegać erozji, etosy wietrzeją, poważne instytucje chwieją się w posadach. Spróbowaliśmy zebrać
w niniejszym zeszycie artykuły – zarówno naukowe, jak i publicystyczne – w których zaprezentowano nowe przykłady dekompozycji w sferze aksjologii, przeżycia religijnego, a także
ekonomii i organizacji życia społecznego.
Z rozmowy z profesorem Włodzimierzem Pawluczukiem dowiadujemy się m.in., co może wynikać z kryzysu zinstytucjonalizowanego życia Kościoła i jego doktryny, a także w jakim kierunku „dryfuje” obecnie cywilizacja Zachodu – ku katastrofie czy
raczej ku „nurtom przekraczającym dotychczasową kondycję
homo sapiens”, ku jakiejś „nowej psychiczności”. O „silnej deinstytucjonalizacji” i większym, niż mogłoby się zdawać, znaczeniu ruchów kontrkulturowych dyskutujemy z naszym kolejny rozmówcą – profesorem Tadeuszem Palecznym. Natomiast esej Bartosza
Jastrzębskiego – balansujący na pograniczu filozofii i historii kultury – dotyczy miłości. Mówi o różnych, często sprzecznych ze
sobą, sposobach jej pojmowania i przeżywania. Autor rzuca tym
samym światło na rozmaite dzisiejsze jej redefinicje.
Nie po to jednak zajmujemy się kwestią „rozproszeń”, by
dynamikę owych procesów, zapewne odwiecznych, demonizować, prognozować ich fatalne skutki. Czasem w dekonstruowaniu pewnych kategorii nasi autorzy – jak Dorota Majka-Rostek – widzą szansę na „zwiększenie rozmiarów indywidualnej
wolności”. Inni jednak zdają się nie zapominać o tym, co o naszych „płynnych” czasach napisał nie tak dawno Bauman, że
„zmiana układu, w jakim ludzkie życie upływa, rzadko kiedy, je-

śli w ogóle kiedykolwiek, bywa krokiem na drodze ku powiększeniu szczęśliwości”1.
Zebrane w trzecim zeszycie „Znaczeń” artykuły, szczególnie
te, które składają się na rozdział podejmujący temat przewodni, odnoszą się nie tylko do „rozproszeń” rozumianych jako dekonstrukcje i przewartościowania. Chcieliśmy odczytać je również inaczej niż według ponowoczesnego klucza. Bo przecież
„rozproszenie” to nie tylko erozja i rozpad, mimo że od takich interpretacji uciec całkiem nie sposób. (Tak jak nie sposób uciec
od refleksji nad kryzysem ekonomicznym – temat ten podejmuje na naszych łamach Mirosław Matyja). Pod „rozproszeniem”
kryją się także: fragmentaryczność naszych przekazów, zgubione wątki, problemy z komunikacją, a nawet z konstruowaniem
tożsamości. Nie zabrakło i tych ważkich kwestii. Zamieszczone
w „Znaczeniach” artykuły mówią bowiem nie tylko o uwiądzie
i erozji niektórych dyskursów, ich petryfikacji czy „nieprzemakalności”, ale w ogóle o „rozpraszaniu, rozczłonkowywaniu i rozsadzaniu” myśli w znakach pisma czy mowy, które – jak zauważa
Paweł Kuligowski – wynika z samej struktury języka.
Numer trzeci naszego periodyku przynosi kilka istotnych
zmian – i nie chodzi tu jedynie o większą objętość. „Znaczeniom” przybywa nie tylko arkuszy, ale przede wszystkim interesujących artykułów, które reprezentują mało w Polsce znane dyscypliny, takie jak neurofenomenologia czy psychologia
kwantowa, a których pojawianie się na naszych łamach zapowiadaliśmy w numerze drugim. Ponadto, począwszy od zeszytu trzeciego, artykuły naukowe poddajemy już nie tylko
ocenie kolegium redakcyjnego, ale również ocenie recenzentów. A wszystko to z myślą o naszych czytelnikach, których –
mamy nadzieję – ani trzeci, ani kolejne zeszyty „Znaczeń” nie
zawiodą.

>>

1

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 10.
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prof. Włodzimierz Pawluczuk

„NIE WRÓCIMY. DO PORTU NIE WRÓCIMY”
Z profesorem Włodzimierzem Pawluczukiem – socjologiem kultury, religioznawcą, autorem wznowionej
właśnie książki Wierszalin. Reportaż o końcu świata – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
>>Jędrzej Morawiecki: Tematem przewodnim najnowszego
numeru „Znaczeń” jest rozproszenie – różnorako rozumiane.
Proponuję, by zastanowić się nad takimi jego wymiarami,
które mogą nas niepokoić, ale także nad takimi, które mogą
być w jakiś sposób wyzwalające. Odnieśmy się na początku do alegorii statku, jaką Pan przywołuje, pisząc o teologu Blumenbergu, który tak oto przedstawił los dzisiejszego
człowieka: „Statek opuścił port, kotwice podniesiono, trapy zdjęto i nie ma, i nie będzie już powrotu do zacisznego
portu. Statek nie ma ni steru, ni kapitana, raczej dryfuje niż
płynie dokądkolwiek. Plany zagubione, mapy spalone, załoga skłócona”. Pisze Pan o tych, którzy „zorientowawszy się
w sytuacji, w panice rzucają się na tratwy i łodzie, próbując
się ratować”. To właśnie ci – „sekciarze różnych maści, prorocy prawd objawionych, ezoterycy, okultyści, spirytyści, mediumiści, zwolennicy głębokiej ekologii, głosiciele wolnej
miłości, programowi rozpustnicy i programowi umartwiacze, głodomorzy, wyznawcy diety wegetariańskiej, wegańskiej, frutariańskiej” itd. Odnieśliśmy wrażenie, sięgając do
Pana epilogu Wierszalina i szeregu innych tekstów, ogromnego smutku, jaki towarzyszy opisywaniu i patrzeniu na ten
dryfujący statek. Zastanawialiśmy się, czy udałoby się z takiej dziwnej podróży też cieszyć? Tak jak cytowany również
przez Pana Sokrat Janowicz, który raduje się z pożaru. Czy

możemy spojrzeć na dryfujący świat jako na pożar, napełniającą szczęściem, wielką, z dawna wyczekiwaną katastrofę?
>>Włodzimierz Pawluczuk: Ten dryfujący świat to oczywiście
metafora literacka, ale obrazująca w dużym stopniu sytuację
dzisiejszej cywilizacji. Chodzi tu o cywilizację Zachodu, a tylko
o niej możemy mówić, ponieważ losy świata od niej właśnie zależą. Jeśli ona upadnie, a związana jest przecież z losami całej
planety, to przepadnie cała ludzkość. Wypadek, jakiś wielki kataklizm cywilizacji Zachodu jest wszak w dalszym ciągu możliwy: wojna nuklearna, katastrofa ekologiczna czy inne kataklizmy związane z niewydolnością cywilizacji Zachodu są wysoce
prawdopodobne. Wiele jest zagrożeń, rzecz jednak w tym, że
powrotu do wcześniejszych stadiów nie ma. I tak musimy żeglować, a jeśli nie, to przynajmniej dryfować. Znaleźliśmy się (mówię o cywilizacji Zachodu, ale, jak już powiedziałem, dotyczy to
ludzkości, bo jak dotąd nie widać na horyzoncie innego niż zachodni znaczącego pomysłu na ludzkość) w sytuacji otwartej:
wszystko jest przed nami, przed nami perspektywy urzekające,
które rozpościera na przykład teologiczno-filozoficzna wizja Teilharda de Chardin. W zasadzie wszyscy futurolodzy mówią, iż
najbliższych czterdzieści lat zadecyduje o dalszych losach nie
tylko cywilizacji, ale w ogóle gatunku homo sapiens.
No i cóż, tu się rozpościera jedna z wizji kosmicznych: przeniknięcia w kosmos, uduchowienia tego kosmosu (to z Teilhar-
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da de Chardin), wcielenia, czyli przyjścia boga-syna, Chrystusa.
Coś, co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu, nie jest przecież aktem historycznym. Wcielenie jest bowiem procesem,
który trwa, i jego zakończeniem będzie przebóstwienie materii, czyli objęcie – że tak powiem – wszechświata w ludzki, lub
może ponadludzki, rozum. W różnych wizjach dzisiaj się pojawiających jest to rozum kosmiczny, ale „wyprodukowany” tu na
Ziemi, przez nas. Może tak być: to jedna z wizji. W każdym razie,
jeśli nie wydarzy się kataklizm, to czeka nas konieczność opanowania najpierw Księżyca i Marsa, a potem próby manipulacji
kosmicznej, czyli astroinżynieria – o czym pisze Stanisław Lem.
Lem zauważa również, iż jesteśmy samotni w tym przeogromnym wszechświecie. Wszystko na to wskazuje. Tak czy inaczej
– dryfowanie nie może trwać dłużej niż kilkadziesiąt lat. Potem
złapiemy wektor – albo ku katastrofom, albo ku nurtom przekraczającym dotychczasową kondycję homo sapiens i zmierzającym ku nowym rodzajom psychiczności, stanowiącym fuzję
biologicznej natury mózgu z układami cyfrowymi.
>>J.M.: Pisał Pan o ryzyku ponownej stratyfikacji czy tworzeniu pewnych elit, które będą miały dostęp do takich zespolonych układów...
>>W.P.: To wątek wzięty z Fukuyamy.
>>J.M.: Philip Dick również tworzył i opisywał takie światy.
>>W.P.: Tych autorów można traktować poważnie lub nie. Natomiast na pewno poważne jest to, o czym wspomniałem przed
chwilą: że w najbliższych latach rozstrzygną się dalsze losy
homo sapiens, cywilizacji, a w jakimś tam stopniu i wszechświata. Na razie płyniemy. I nie wrócimy. Do portu nie wrócimy.
>>Bartosz Jastrzębski: Jeżeli mówi Pan, że nie ma powrotu, i jednocześnie mówi Pan o najbliższych perspektywach
i kluczowych być może dziesięcioleciach, to czy oznacza to
koniec chrześcijaństwa? Czy ono przestaje być siłą kształtującą? Przywoływał Pan teologa niemieckiego, podług którego jedyne, co może zrobić współcześnie kapłan, to pomóc
chrześcijaństwu zejść z areny dziejów, zejść godnie. Czy to
oznacza, że w tym, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie,
chrześcijaństwo nie będzie miało znaczenia, że to jest jego
koniec? W tym też sensie pytamy: czy można mówić, że nie
ma powrotu? Czy żywy mit chrześcijaństwa nie jest aktywny
i już nigdy nie będzie? Czy takie jest również znaczenie niemożności powrotu?
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>>W.P.: Nie. Tak bym nie powiedział. To, co można orzec, to kryzys chrześcijaństwa zinstytucjonalizowanego, czyli Kościoła. Ale z tym się wiąże – i jest to ważniejsze, pierwszoplanowe
wręcz – kryzys doktryny teologicznej. Doktryna ta, kształtowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, związana była
z wiarą w zbawczą misję Jezusa z Nazaretu, rodziła się w strasznych bólach dlatego, że chrześcijaństwo kształtowało się jako
sekta żydowska i przez jakiś czas tak funkcjonowało. Chrześcijanie po śmierci Chrystusa niczym nie różnili się od faryzeuszy.
Zbierali się zresztą w tej samej świątyni i podobnie się zachowywali, spełniali wszystkie obrządki żydowskie. Ważne natomiast jest to, że Chrystus, Chrystus przekazany przez Ewangelię, zapewnia, i to z wielką stanowczością (tak to jest u św.
Mateusza i w innych dwóch ewangeliach tzw. synoptycznych,
wzorowanych na Ewangelii św. Mateusza): „Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.
Z absolutną powagą zaklinał, że na pewno jeszcze za ich życia powróci. W innym miejscu mówi przecież: „Idźcie i głoście:
«Bliskie już jest królestwo niebieskie»” albo „Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn
Człowieczy” itd. Więc to było wyznanie, to był ruch typowo chiliastyczny. Zresztą takie nastroje panowały wtedy w Palestynie.
Działał tam przecież także Jan Chrzciciel, który chrzcił Chrystusa i który mówił to samo: „Królestwo niebios jest na wyciągnięcie ręki; żałujcie za grzechy i chrzcijcie się”. Potem zaczęto mówić, że Królestwo jest tuż, tuż albo że Królestwo już nadeszło.
>>B.J.: Czy niepowodzenie takich przepowiedni nie oznacza
kresu chrześcijaństwa, jego śmierci, w tym sensie, że kryzys
teologiczny może być końcem ostatecznym?
>> W.P.: Cóż... Teraz niektórzy piszą, że chrześcijaństwo się sfalsyfikowało od razu, ponieważ Chrystus po prostu nie przyszedł.
Robs zwraca uwagę, że podczas ostatniej wieczerzy Chrystus zapewniał, że następna będzie dopiero, jak wróci. I nie wrócił. Krótko mówiąc, w tej wersji, w jakiej chrześcijaństwo zostało nam
przekazane, nie sprawdziło się. A zatem do dzieła przystąpić musieli teologowie, żeby wyjaśnić, „co autor miał na myśli”, dokonać
egzegezy całej sprawy. W interpretacjach można pójść choćby
za Luhmannem: religia to system autopoietyczny, tzn. taki, który sam siebie produkuje i sam sobie wystarcza, i nie potrzebuje
już innych uzasadnień. Luhmann mówił o różnicy miedzy nauką

a religią między innymi ze względu na autorytet. Autorytetem
w nauce jest ekspert, autorytetem w religii jest świadek. Lecz
świadkowie chrześcijańscy pomarli. I nic się nie stało. W związku
z tym Kościół buduje i przyjmuje doktrynę. I to jest najważniejsze
z punktu widzenia teorii Luhmanna. Kościół tworzy doktrynę,
w której zagwarantowuje sobie samemu rolę świadka. Świadków bezpośrednich nie ma, ale są sukcesorzy, którzy są świadkami w sensie substancjalnym, ponieważ to Apostołowie przed
śmiercią położyli rękę na biskupach i każdy biskup otrzymywał
moc substancjalnie – jest to moc świadka, moc świadczenia.
W związku z tym nikt nie ma prawa dociekać jakiejś tam prawdy racjonalnej. Jest świadek i jest napisane w pierwszym kanonie i w kanonie powtórzonym, w kanonie nicejskim i w innych,
że przyjęcie chrześcijaństwa było związane z wygłoszeniem formuły: „wierzę w Chrystusa i wierzę w Kościół”. Jeśli ktoś nie wygłosił tej formuły i nie przysiągł tej wiary we wszystko, co Kościół
twierdzi, nie mógł być chrześcijaninem, był wykluczany, był poza
wiarą chrześcijańską, a w czasach średniowiecza i renesansu nawet palony na stosie. Tu wyboru nie było. I w ten sposób ukształtowała się doktryna chrześcijańska, która zabezpieczała siebie
przez ową autopoietyczność przed krytyką. Sama sobie wystarczała. Natomiast w miarę rozwoju stawała się coraz odleglejsza
od doświadczenia ludowego, również religijnego i mistycznego.
Bóg w toku rozwoju chrześcijaństwa staje się coraz mniej ludzki,
aż osiąga status całkowicie pozaziemski. Już od św. Tomasza staje się całkowitą transcendencją – on jest i nie jest.
>>B.J.: Czyste istnienie – actus purus...
>>W.P.: Tak. Nie ma nic wspólnego z ludzkim losem. Tu już
o krok od nauki europejskiej, zakładającej, iż światem rządzą
prawa, których nikt ani nie ułożył, ani nie nakazał, ani nie wymyślił, ani nikt ich nie kontroluje i poprawiać nie może – to są
prawa Newtona, te cztery zasady znane z podręczników fizyki.
Ta wizja świata jest typowo europejska, zachodnia, ale jest
też typowo chrześcijańska. Ona nigdzie nie mogłaby powstać:
ani w Chinach, ani w Indiach, ponieważ nie zaistniałaby bez
doktryny transcendencji św. Tomasza z Akwinu. Dla mnie najbardziej istotne jest jego pięć dowodów na istnienie Boga, a w
zasadzie to pierwszy, tzw. dowód z ruchu, który mówi, że każda rzecz, ażeby się poruszała, musi być popchnięta, ale ta popchnięta też musi być jakoś poruszona, a to, co ją poruszyło,
też musiało być przez coś poruszone i tak dalej.

>>B.J.: Pierwsza przyczyna ruchu – rzecz, która się porusza
sama przez się...
>>W.P.: Tak. Wszystko się porusza, będąc poruszane przez coś
innego. Natomiast według św. Tomasza nie mogło tak być
w nieskończoność i najpierw musiał to ktoś poruszyć. I był to
Bóg.
Nie wiem, dlaczego sądził, że nie mogło, bo niektórzy twierdzili, że jak najbardziej mogło. Tacy choćby filozofowie jak Kant
i inni uważali, że nie jest Tomaszowy wywód przekonywający.
Ale jest to pierwsza formuła prawa zachowania energii, fizycznego prawa. Od tego już tak niewiele do Newtona, a od Newtona do kompletnego ateizmu. Hipoteza boga staje się niekonieczna. Może być już tylko taką etykietką czysto obyczajową,
polityczną, narodową – i taką się staje religia. Zaczyna pełnić
funkcje wcale nie światopoglądowe w sensie zbawczym, soteriologicznym, ale w sensie doczesnym.
>>J.M.: My jednak poruszamy się ciągle w kręgu cywilizacji
Zachodu. Czy zakłada więc Pan nadal, że to ona jest motorem przemian?
>>W.P.: Oczywiście. Pytaliście przecież o losy chrześcijaństwa.
Czy więc chrześcijaństwo jest skazane na odejście, tak jak to
niektórzy – nawet teologowie – twierdzą? Ja sądzę, że – mimo
wszystko – nie, bo żywe są w chrześcijaństwie nurty inne od
oficjalnego. Choćby właśnie te podobne do najbardziej znanej teorii de Chardina, ale także teologia śmierci Boga i wiele
innych odmian teologii wyrosłych na gruncie chrześcijaństwa.
>>B.J.: Czyli trzeba zmodyfikować doktrynę?
>>W.P.: Owszem. Na przykład traktować chrześcijaństwo jako
realizację mitu Chrystusa, ale mitu rozumianego jak u Eliadego, jako pewnej idei, która wyznacza kierunek ludzkich wysiłków i ludzkich spełnień. Wątek mówiący, że chrześcijaństwo
jest religią nieprzekraczalną, znajdujemy u wielu myślicieli. Z tych, których ja badałem i częściowo opisywałem, takim
jest między innymi Toynbee – wśród tych teoretyków cywilizacji najbardziej płodny i pracowity, ponieważ przeanalizował wszystkie cywilizacje. Można go rozumieć jako człowieka
Zachodu, który przypisuje swemu światu konieczność istnienia chrześcijaństwa. Twierdzi, że świat Zachodu innego wyboru nie ma. Nie jesteśmy Chińczykami i nigdy się nimi nie staniemy. Toynbee przywołuje całą serię herosów starożytnych,
których traktuje jako prototypy Chrystusa. Pewne motywy
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pojawiały się więc już wcześniej. Jednak zwieńczeniem jest
Chrystus. Dlaczego? (To, o czym wspomnę, nie będzie całkiem
zgodne z oficjalną doktryną chrześcijańską, ale ma obszerną
literaturę, chrześcijańską i mistyczną również, w literaturze
polskiej zaś najwięcej takich sugestii znajdujemy u ks. prof.
Hryniewicza, będącego kierownikiem Katedry Prawosławnej
na KUL-u i pracującego w tych różnych organizacjach ekumenicznych). Jaki to wątek jest prawdziwie nowy? Wątek boga
cierpiącego. Za co cierpiącego? Za swoje winy: stworzył świat
nie wiadomo po co. I tyle.
>>B.J.: U Junga w Odpowiedzi Hiobowi ta myśl również się pojawia...
>>W.P.: Tak. To jest zasadnicze novum chrześcijaństwa. Człowiek ponosi współwinę dlatego, że choć nie jest równy Bogu,
tak jak w niektórych prawosławnych sektach, to pozostaje istotowo z nim związany. W jednym z utworów Angelusa Silesiusa
czytamy: „Bóg bez pomocy mojej nie może nic tworzyć”. Jest
potężny, stworzył świat, ale nie stworzyłby nic, najmniejszego
robaczka, wręcz zginąłby bez mojej wiary.
To jest motyw gnostycki, który pojawia się i trwa w chrześcijaństwie. Obraz Boga zupełnie odmienny od historycznego praźródła, jakim był żydowski Jahwe, tego Boga, o którym
czytamy w Starym Testamencie. Boga, który nakazuje i wyczynia najdziwniejsze rzeczy. Tyle jest tam zresztą różnych brzydactw... Każe choćby Mojżeszowi, przed wyprowadzeniem
z Egiptu swego ludu, ogłosić Egipcjanom, że mają wielką uroczystość, i pożyczyć od nich najdroższe złote i srebrne talerze, a potem je ukraść... [śmiech] Najstraszniejsza jest rozprawa z Egipcjanami i faraonem, ponieważ sam Jahwe zatwardził
serce egipskiego władcy, a później, „za karę”, uśmiercił wszystko pierworodne w tym kraju.
Taki był ten Jahwe. Co ustalił, to ustalił. Był na tyle dobrotliwy, że nie wymyślił piekła, ale nie wymyślił też raju, wszak nigdzie w Biblii nie wspomina się o życiu pozagrobowym. Nie
obiecał nic oprócz długiego życia dla patriarchów. Słowem,
jest to Bóg nakazujący, z którym podpisuje się traktat. No i Żydzi podpisali ten traktat. A chrześcijaństwo jest oddechem. Pojawia się właśnie Bóg nienakazujący – czy raczej: nakazuje, ale
nakazuje to, co jest sercem i co otwiera Królestwo Niebieskie,
które, tak jak odczytują to dzisiejsi egzegeci, jest w nas. Oto
Chrystus przyniósł wieść, że nie będzie rewolucji politycznej,
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tylko – jeśli się zbierzemy i będziemy braćmi – dokona się rewolucja kosmiczna i boska...
Przechodzę zatem do odpowiedzi, czy chrześcijaństwo jest
skazane na odejście. Na odejście skazana jest doktryna uwikłana bardzo ściśle w tomizm i jego różne pochodne. Bóg stał się
w niej zbyt odległy, wręcz nieobecny, i trudno udowodnić, co
ma wspólnego z tym, co się dzieje wokół: że dach się zawalił
albo że Słońce się obraca.
>>J.M.: Czy z tego wynika, że instytucjonalizm oddala od
Boga?
>>W.P.: To, że instytucjonalizm oddala od Boga, można przyjąć
za pewnik socjologiczny. Socjologia religii Wacha bardzo to ładnie nakreśla.
Wach jest socjologiem, a w zasadzie fenomenologiem religii, ponieważ zjawisk religijnych nie wyprowadza od zjawisk
społecznych, tak jak u Durkheima i wszystkich innych socjologów, ale za punkt wyjścia bierze doświadczenie religijne, które jest człowiekowi dane i ono jest względem zjawisk społecznych czy związków religijnych absolutnie pierwotne. I wygląda
na to, że jakoś tam wpisane w istotę homo sapiens, w każdym
razie od początku ludzkości znane. Nie wnikając dokładnie
w to, jak rozumie Wach doświadczenie religijne i co na ten temat napisano. A napisano ogrom literatury – z klasycznym
dziełem Jamesa poświęconym wyłącznie doświadczeniu religijnemu, w którym autor wymienia cechy tego doświadczenia.
Jedną z tych cech jest to, że po spotkaniu z Bogiem, po tym
oszołomieniu (jeśli było to spotkanie z Bogiem osobowym, co
wcale nie jest oczywiste, ponieważ doświadczenia religijne,
takie jak te opisane u Jamesa, często nie mają nic wspólnego
ze spotkaniem z Bogiem osobowym, lecz raczej bezosobową
boskością) następuje doświadczenie niemożności jego wypowiedzenia i nazwania. Paradoksalnie jednak, ktoś, kto został
oszołomiony, ma potrzebę mówienia i działania. Losy takiego
delikwenta są, jak to już Kępiński opisał, dwojakie: albo znajdzie słuchaczy i zostanie prorokiem, albo uznają go za durnia
i wtedy trafia do zakładu psychiatrycznego. Jeśli, jak Jezus czy
Budda, trafi na słuchaczy, to już się zaczyna sprawa. U Jezusa
niefortunnie się zaczęło, bo potrzebna była jednak kasa i księgowy, a to Judasz umiał liczyć...
>>B.J.: Zatem teologowie przystąpili do sporządzania pewnej doktryny, reinterpretacji Objawienia po to, by było ono

przekonujące. Usiłowali – i nadal usiłują – odpowiednio
przekształcić i ożywić teologię. Dostosować ją do potrzeb
ludzkich i ducha czasu. Wydaje się jednak, że owa adaptacja dotyczy małej grupki intelektualistów, która się nad tym
w ten sposób – tak jak my tutaj – zastanawia. Natomiast
w przypadku szerokich rzesz ludzi, którzy ulegają na Zachodzie procesom sekularyzacyjnym, rozważania takie mogą
zdać się dalekie i abstrakcyjne... Czy coś jest jeszcze w stanie
ożywić religię nie w sensie jednostkowego doświadczenia,
tylko w sensie pewnej siły społecznej, przekształcającej życie zbiorowości – tak jak miało to być w Wierszalinie? Rozważania teologów i filozofów religii są coraz to bardziej subtelne i głębokie, ale czy nie jest tak, że z tego współczesnego,
ponowoczesnego świata wszystko ulatnia się, nie pozostawiając w życiu ludzi istotnych śladów?
>>W.P.: Że to garstka – oczywiście! Tylko tu chodzi o to, czy jest
taka garstka i czy są takie idee, które by przekroczyły zaklęty
krąg chrześcijaństwa uformowanego przez późną starożytność
i średniowiecze, przekroczyły ideę Boga absolutnie transcendentnego, który i tak nam nic nie pomoże, mimo iż łudzimy się,
że jeśli będziemy słuchać katechety i spowiednika, to trafimy
do raju.
>>J.M.: W prawosławiu herezje czy ruchy rozproszone były od
początku bardzo silne. Zaczęły się one pojawiać kilka lat po
chrzcie Rusi. Było ich przez cały czas w historii prawosławia
bardzo dużo i powstają do tej pory, teraz są może bardziej
skomercjalizowane, zorientowane na współpracę z wolnorynkowym systemem, lecz one właśnie były – i są – takim indywidualnym poszukiwaniem.
>>W.P.: Owszem. Natomiast co do sekt rosyjskich: było ich rzeczywiście mnóstwo i może w pewnym sensie są ciekawsze.
Były trochę dziwniejsze niż te zachodnie. Dziwniejsze, bo właśnie bardziej gnostyckie: założyciel objawiał się od razu jako
Bóg – oni zresztą często objawiali się jako bogowie – co nie
jest znowu uzurpacją tak daleko idącą, bo przecież w różnych
wersjach koncepcji gnostyckich jaźń jest boska. I rzecz w tym,
iż aby dotrzeć do Boga, trzeba dotrzeć do swojej jaźni. U Junga jest zresztą podobnie. Uznając więc rozstrzygnięcia Junga,
można powiedzieć, że ci różni prostaczkowie Boży i chłyści nie
byli tak daleko od prawdy, chociaż ich zachowania opisywane
są jako dzikie i nieokrzesane.

A wspomniana instytucjonalizacja? W Socjologii religii Wacha, można ją przyjąć za wzorcową, pojawia się następny etap:
instytucja, posługując się dogmatem, robi wszystko, żeby
zniszczyć, stłamsić doświadczenie religijne. To ostatnie jest,
rzecz jasna, nie do stłamszenia – w związku z tym wybucha
bunt. Wach rozróżnia dwa rodzaje rebelii: bunt zaadaptowany i bunt radykalny. Bunt zaadaptowany to taki, w którym „natchnionych” można gdzieś zamknąć – na pustyni lub w klasztorze – i tam mogą sobie wzajemnie opowiadać o swych
widzeniach i objawieniach, byleby nie wychodzili i nie głosili
tego ludowi. Lud ma wierzyć w to, co mówi katecheta. Drugi
to bunt radykalny – wtedy następuje potępienie, a jeśli to za
mało, to eksterminacja, tak jak w przypadku katarów. Tak mniej
więcej wyglądają relacje między indywidualnym doświadczeniem a instytucją.
>>J.M.: Pisał Pan niegdyś, że oficjalne instytucje nie tłumaczą nam, jak zachowywać się w warunkach agresji czy dzikości, o której Pan teraz wspomina: „żaden z podręczników nie
mówi, jak być agresywnym, żaden z poradników nie mówi,
jak kochać Pana Boga albo jak się z nim zmagać lub nienawidzić. A to w tym obszarze, w ostatecznej instancji, rozgrywa
się dramat życia”.
>>W.P.: Tak! Chcemy czy nie chcemy, nie da się uniknąć pytań,
dlaczego człowiek cierpi i co w takich chwilach powinien czynić. Jedną z bolączek, a właściwie niemocy, Kościoła jest to, że
nie potrafi udzielić w tych kwestiach zadowalających odpowiedzi. Zresztą ani Kościół, ani ktokolwiek inny.
>>B.J.: A metafizyka?
>>W.P.: Metafizyka? Nasza zachodnia metafizyka jest zbyt krucha, nic z niej nie wynika. Inaczej niż na Wschodzie, w Chinach
na przykład, bo tam wynika z niej wszystko: i sposoby leczenia,
i cała fizyka, i fizjologia, i moralność, i życie polityczne są częścią wiedzy o Tao. Otóż wszystko jest dziełem Tao i we wszystkim jest Tao – w swoich czterech odmianach: cztery żywioły
i cztery krańce, Jin i Jang, wyjaśniają istnienie i fizyki, i biologii,
i wszystkiego, czyli wszystko jest dziełem Tao – oprócz takiego szczegółu, że Tao nie istnieje – nic nie ma Tao i nie ma takiej
rzeczy jak Tao.
Idea absolutu u Plotyna jest pod pewnymi względami bardzo podobna. Już u Platona Dobro samo w sobie właściwie
nie istnieje, choć jest źródłem, z którego wypływa i do którego
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zmierza wszystko. U Heraklita znowuż pojawia się koncepcja
harmonii przeciwieństw. Są to koncepcje bliskie idei Tao i powstały mniej więcej w tym samym czasie, co taoizm, choć nie
było to przeniesienie. (Gumilow tłumaczy to rzutami Słońca).
>>J.M.: Sądzę, że te wpływy później były jednak silne, nawet
w Związku Radzieckim.
>>W.P.: Tak, później już tak! W każdym razie chrześcijaństwo
zinstytucjonalizowane przeszarżowało w kierunku Boga nakazującego i to tego Boga oddaliło. Jeśli pełni on dzisiaj jakieś funkcje, to raczej jako etykieta etniczna. Wojny między
prawosławnymi, katolikami i muzułmanami na Bałkanach
były wojnami między ateistami – bądźmy szczerzy: większość
z nich nie wierzy w nic, a się mordują. Nie ma to nic wspólnego (albo bardzo niewiele) z eschatologią. Natomiast funkcje
eschatologiczne przejmują nowe ruchy religijne i różne poboczne względem głównego nurtu odłamy – to są te wysepki intelektualne... Jest lub było wśród biskupów różnych wyznań wiele ważnych postaci: de Chardin – jezuita, katolik; jest
Tillich, jest biskup Robinson, anglikanin, który głosi te same
idee, Obirek i Węcławski. To teologowie wyraźnie idący w kierunku doktrynalnych reform. Porzucili Kościół, ale nie tylko
z powodu dogmatu. Tak czy inaczej myślę, że coś się szykuje, jakaś odnowa chrześcijaństwa, mimo że Kościół jest coraz
bardziej martwy, a Benedykt XVI jeszcze bardziej wszystko
uwstecznia.
>>B.J.: Mówił Pan o dojmującej tęsknocie za apokalipsą
wśród ludzi, którzy nie są w stanie się „pozbierać” w życiu
i dążą do tego, żeby się wszystko zawaliło. Czy sądzi Pan, że
istnieje zbiorowa niechęć do tego kierunku, w którym poszła
kultura Zachodu, i podświadome – być może w dużej mierze
– pragnienie, by miała miejsce apokalipsa? Niekiedy mówi
się, że pod płaszczykiem spokoju i bezpieczeństwa Zachodu
czai się niechęć do jego sposobu funkcjonowania.
>>W.P.: To, by piorun trzasnął, jest tęsknotą naturalną. Tak jak
w przywołanym na początku naszej rozmowy opowiadanku
Sokrata Janowicza: piorun trzasnął, wybuch pożar, wyszedłem
i się cieszyłem, że świat istnieje. To jest dobre [śmiech].
Ale to wątek trochę inny – mianowicie motyw stanów liminalnych. Oznacza to, krótko mówiąc, pojmowanie życia tylko
jako ciągłego budowania. Buduje się jeden dom, ale potem
przybudówki jeszcze jakieś i następne dobudówki... Kępiński
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napisał w swojej książce pod tytułem Melancholia, że w klinice krakowskiej, którą on kierował, ustalono jednostkę chorobową nazwaną „psychozą wiechy”. Dotyka ona tych, którzy przez
dwadzieścia lat budowali sobie dom i jak skończyli, to trafili
właśnie do Kobierzyna. Znaleźli się tam z nudów i z poczucia
bezsensu, które dopadły ich, gdy wykonali swe dzieło. Dlatego mówiłem, że ciągle trzeba konstruować jakieś „przybudówki do domu”, trzeba coś wymyślać. Cywilizacja Zachodu jest
skonstruowana na zasadzie tych przybudówek przynajmniej
od drugiej wojny światowej, to znaczy na wymyślaniu coraz to
nowych potrzeb.
Musi być jakiś pomysł, chociaż wszystkie potrzeby są zaspokojone... I to jest najstraszniejsze! Ale wymyśli się jakąś nową
straszną potrzebę, na przykład wojnę z Chinami.
>>B.J.: Chińczyków jest za dużo, to mogłoby być zbyt niebezpieczne i moglibyśmy się przeliczyć.
>>W.P.: W Iraku natomiast była marna wojna: trwała dwa tygodnie i tyle. Cóż to za sprawa? Jakoś nic lepszego nie przyszło
do głowy, żeby zmobilizować społeczeństwa i wygenerować
nowe potrzeby.
A weźmy telewizory. Sam tego doświadczyłem, bo mam
chatę w Czuchowie nad Dunajcem, a tam czasem przyjeżdża
wnuk i prosi zaraz, żeby coś kupować. Kupuję więc telewizor.
W Czuchowie jest mały sklepik, a w nim telewizor – co tam
w tym telewizorze nie ma, wszystkie możliwe funkcje, jeszcze się nie nauczyłem nawet, ale można wszystko ustawić,
wszystko zobaczyć. Ten telewizor kosztował 350 zł. Zastanawiałem się, jak można zbudować telewizor za 350 zł. Dajcie
spokój! To jest telewizor „z przesytu”, ponieważ jest przywożony z Niemiec, a w Niemczech już żaden porządny obywatel
nie będzie oglądał programów w zwykłym telewizorze, tylko
zawiesi sobie na ścianie plazmowy, w związku z tym te zwykłe telewizory są złomowane i można je zbierać w śmietnikach. Całkiem dobre telewizory. Dzieje się tak ze wspomnianej potrzeby budowania i zmieniania, ale w końcu pomysły
mogą się wyczerpać... A nie daj Boże tak usiąść i stwierdzić, że
wszystko już jest. „Psychoza wiechy” murowana!
>>B.J.: Czyli największym zagrożeniem jest nuda?
>>W.P.: I tęsknota, żeby wszystko runęło: „jakby ładnie było,
gdyby się paliło...”
>>J.M.: Pan sam odczuwa taką tęsknotę?

>>W.P.: Nie badałem siebie pod tym względem, ale niewykluczone. Byłoby ciekawe zobaczyć, jak będzie wyglądał koniec
świata. Nareszcie by się coś działo! A nie tylko słuchać w kółko
Kaczyńskich. W końcu coś oryginalnego... [śmiech]
>>J.M.: Czy doświadczenie religijne da się zmierzyć głębiej?
Czy poszukiwanie wskaźników jakościowych jest możliwe,
czy też socjologia humanistyczna jest wobec tego doświadczenia zupełnie bezradna? Metody ilościowe się sprawdzają, są rzetelne, ale przecież znacznie mniej trafne. Umyka im
to, co nazwać można gęstością pomiaru. Czy subiektywne,
miękkie metody, realizowane w duchu empatii, współodczuwania są skazane na klęskę?
>>W.P.: Sprawa mierzenia jest, by tak rzec, skodyfikowana
w polskiej socjologii. Kwestie te uporządkował świętej pamięci ksiądz profesor Piwowarski. On też narzucił – narzucił
w sensie bardzo pozytywnym – model pomiaru. Zresztą to
właśnie ks. Piwowarski pierwszy zastosował owe metody badawcze – studiował bowiem we Francji, znał tych, którzy prowadzili tego typu badania – i potem, już w Polsce, cały czas
je na swój sposób uzupełniał. Powstała ankieta, która stała się
przedmiotem zaleceń Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wszyscy prowadzący badania mieli
uwzględniać tę ankietę, jeśli modyfikując ją, to tylko nieznacznie. Chodziło o to, żeby badania były porównywalne, żeby
zadawano te same pytania, by można było zorientować się
w rozkładzie religijności w Polsce w sensie regionalnym oraz
w tym, jak to się zmienia w aspekcie czasowym. I w ankiecie
był parametr doświadczenia religijnego i były pytania mniej
więcej tego rodzaju: czy modląc się, masz wrażenie, że osoba,
do której się modlisz, wysłuchuje cię? czy masz wrażenie, że
odpowiada? czy masz wrażenie, że modlitwa poskutkowała?
itd. Takie badania wnoszą, oczywiście z punktu widzenia socjologicznego, wiele.
>>J.M.: Ale to są ciągle wskaźniki ilościowe, które wielu kwestii nie obejmują, nie są w stanie wyjaśnić. Sam Pan o tym
wspomina. Pisząc o pedofilii w Kościele, stwierdza Pan, że
naganne zachowania alumnów czy sióstr nie wykluczają głębokiego przeżycia religijnego. Wskaźniki ilościowe wychwytują więc tylko jeden wymiar zmiennej, ten behawioralny.
Jeżeli jednak stwierdzimy, że doświadczenia religijnego jakościowo badać się nie da, że religie można badać raczej ilo-

ściowo niż jakościowo, to byłoby to pewną oznaką bezradności nauki.
>>W.P.: Ależ część z tych rzeczy da się uchwycić twardymi metodami. Możemy badać ankietowo i ustalać liczbowo, ile osób
wierzących, chodzących do kościoła, wierzy, że ich modlitwy
odniosły skutek. I jest to interesujące. Tym bardziej iż okazuje się, że na ogół modlitwy odnoszą skutek, o czym świadczą
wota dziękczynne za spełnianie modlitw. Prof. Kowalski w swojej książce o wotach o tym wspomina. Wota dziękczynne za
to, że modlitwa pomogła – bo zdałam egzamin maturalny na
przykład – lub inne, już bardziej ryzykowne: że mąż przestał pić
– świadczą, że modlitwy pomogły wielu osobom. I to są kwestie możliwe do policzenia. Natomiast co do samego doświadczenia religijnego: w psychologii religii odróżnia się przeżycie
religijne od przeżycia mistycznego. Przeżycie religijne byłoby
właśnie tego rodzaju, że modlitwa pomogła, że została wysłuchana. Przeżycie mistyczne jest natomiast pewnym aktem,
który opisuje się jako wydarzenie trwające krótko, powiedzmy
parę minut, nie więcej niż pięć, polegające na doznaniu całości
– całości wszechświata i danego „ja” jako części tej całości. I to
nie jako osoba z zewnątrz, jedynie oglądająca, tylko jako będąca w środku wszechświata, w którym jest owo „coś”, co można
nazwać logosem, absolutem, mocą czy jeszcze jakoś inaczej.
Przeżycie to znane jest ludzkości od początku istnienia homo
sapiens, począwszy od szamanów poprzez różne greckie misteria, których celem było doprowadzenie do tego stanu, aż
po wizje chrześcijańskich świętych i innych ludzi – czasem zupełnie nieświętych. I to jest inne zjawisko. Tu socjologia nie ma
nic do badania. Co prawda pod koniec XX wieku rozwinęła się
dziedzina badania „odmiennych stanów świadomości” i te fenomeny były badane w sposób bezczelny, czego już nie chcę
wspominać, bo nie akceptuję tego ze względów estetycznych,
np. bandażowania głowy różnymi czujnikami, a następnie zażywanie LSD, które wywołuje akurat takie stany, i sprawdzanie,
jak w tym momencie funkcjonują różne fragmenty mózgu...
Badania te pod koniec XX wieku przybrały formy farmakologiczne, a nawet chirurgiczne. Znaleziono więc punkt spotkania z Bogiem – publikowano tego rodzaju artykuły w „New
Science”. James z kolei w którymś miejscu pisał, że niektóre rodzaje doznań kwalifikujących się jako doznania religijne psychiatrzy identyfikują jako zaburzenia funkcjonowania mózgu.
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Natomiast fenomenologowie widzą w tym doznaniu – doznaniu holistycznym, czyli znoszącym opozycję ja–świat, eksponowanym najmocniej w kultach wschodnich – źródło wszelkiej
religii. Doświadczenie to jest związane również z poczuciem
nieśmiertelności. Jak pisze jeden z rozmówców Jamesa: „i wiedziałem, że jestem nieśmiertelny, nie dlatego, że wierzyłem,
że będę żył wiecznie, tylko dlatego, że wiedziałem, że już jestem nieśmiertelny”. Słowem, patrzę na kasztany i mam świadomość, że te kasztany żyją moim życiem i moją świadomością i póki będą jeszcze kwitły jakiekolwiek kasztany, to ja będę
żył. To jest niezwykły fenomen i można go próbować opisać. Ja
gdzieś nawet w swoim Judaszu usiłowałem to uczynić. Ale to
jest kwestia literatury. Dla socjologii nic tu nie ma.
>>B.J.: À propos literatury, chciałbym zapytać, czy z perspektywy czasu bliższy jest Panu wyraz naukowy, czy literacki?
Czy woli Pan badać, czy pisać literaturę?
>>W.P.: Ja oczywiście wolałbym pisać, ale niestety już tego nie
zrobię. Pozostało mi jedynie uporządkować. Tak mi się jakoś
ułożyło życie, że zostałem opisującym, a nie piszącym. Napisałem trochę książek, w sumie to się ich trzynastu doliczyłem,
bardzo różnych zresztą. I niektóre sytuują się na pograniczu literatury, czysto zaś literacka to Judasz, a reszta to felietony, reportaże, ale też i trzy rozprawy: moja pierwsza książka Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej,
druga to Żywioł i forma, a trzecia to Potoczność i transcendencja.
Ale szczerze się przyznaję, że wszystko to, co pisałem, pisałem
dla siebie. W moim życiu nigdy nie byłem do niczego zmuszany – może dlatego, że byłem poza środowiskiem akademickim. Moje książki nie przynosiły mi profitów, tylko kłopoty: po
opublikowaniu Światopoglądu... zostałem wyrzucony z partii i z
pracy, bo wtedy jednocześnie z tych dwóch wyrzucano. Potem
pałętałem się po różnych firmach, między innymi pracowałem
przez jakiś czas w cegielni, ale nie przy cegłach – na stanowisku głównego specjalisty ds. organizacji cegielń – i dumny jestem z tego. Co prawda żadnej cegielni nie zorganizowałem,
ale...
Odpowiadając natomiast na Pana pytanie: co mi bardziej
odpowiada – pisanie literatury czy uprawianie nauki, to chcę
powiedzieć, że u mnie mniej więcej to się zbiega, bo wszystko,
co napisałem (chodzi o rozprawy naukowe), napisałem, żeby
sobie samemu coś wyjaśnić.
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W pierwszym rzędzie dokuczała mi kwestia etniczności,
a potem kwestia istnienia w ogóle, istnienia prawdy itp. Kiedyś w młodości zastanawiałem się, po co ludzie piszą powieści – jeszcze w czasach szkolnych, kiedy mnie uczono, jak rozumieć to, co przeczytałem. Pisało się autor – Bolesław Prus, tytuł
– Placówka i trzecia rubryka – co autor chciał przez to powiedzieć, np. autor chciał powiedzieć, że Polacy walczyli przeciwko germanizacji. I było ładnie. Zastanawiałem się jednak, po co
pisać całą powieść, kiedy można w jednym zdaniu: Polacy ciężko walczyli przeciwko germanizacji. Ale już po napisaniu i opublikowaniu Judasza zobaczyłem, że gdybym próbował rozszyfrować ten problem naukowo, to musiałbym dwadzieścia dzieł
uczonych napisać: o gnozie, o Bogu, o Judaszu, o złu, o dobru.
Literatura potrzebuje zatem egzegezy. W swojej książce Żywioł
i forma wyróżniłem trzy rodzaje tekstów: tekst banalny, tekst
istotny i tekst absolutny. Wszystkie teksty istotne dążą do tekstu absolutnego, ale tekstu absolutnego nie ma – bo jest absolutny. Tak jak u Schulza: bohater znajduje księgę, której szukał
całe życie. Ojciec bierze tę księgę i mówi: „Księgi nie ma, są tylko falsyfikaty”. Wszystkie książki, które dążą, żeby zbliżyć się do
księgi, to teksty istotne. A teksty istotne, takie jak na przykład
teksty Schulza, jeszcze trzeba przełożyć dla ludu w rubryce „co
autor chciał przez to powiedzieć”.
>>B.J.: O to właśnie pytam: czy łatwiej być tekstem istotnym
tekstowi literackiemu, czy naukowemu?
>>W.P.: Profesorowie często piszą księgi banalne typu „co autor
chciał powiedzieć”. W jakimś tekście opublikowanym przeze
mnie zaznaczam (chyba w nawiasie): „profesor na etacie”. Profesorowie nie na etacie mogą już pisywać teksty istotne. Sam
napisałem: „póki co ten tekst jest banalny”, bo wówczas jeszcze
byłem na etacie.
>>B.J.: Czy to znaczy, że te teksty literackie są tekstami istotnymi, a teksty naukowe są tekstami banalnymi? Czy również
teksty naukowe mogą być tekstami istotnymi?
>>W.P.: Teksty naukowe mogą być tekstami istotnymi, ale trzeba je przekładać. Teksty Platona na przykład – po dzień dzisiejszy można zostać profesorem filozofii, jeśli się znalazło jeszcze
jeden nowy przypis do Platona. Ciągle piszą o Platonie i robią
profesury, wyjaśniając, o co Platonowi chodziło. Dwa tysiące pięćset lat już mija i ciągle naukowcy piszą teksty banalne
i zostają profesorami. No cóż, można pisać... W czasach nowo-

żytnych teksty istotne na pewno dwóch napisało: Kant i Hegel.
Husserl napisał też sporo istotnych tekstów, ale bardzo mało
opublikował za życia. Ciągle jeszcze go publikują, dwadzieścia tysięcy stron w maszynopisach, a on ich nie wydawał, ponieważ miał do swych tekstów stosunek krytyczny, poprawiał,
przerabiał, ciągle wynajdywał błędy.
>>B.J.: A Heidegger jakieś teksty istotne popełnił?
>>W.P.: Na pewno jego Bycie i czas jest tekstem istotnym. Ale on
też się zmagał – wszak to miał być pierwszy tom dzieła. Drugiego tomu już jednak nie udźwignął.
>>J.M.: Patrząc na Pana dorobek, zadawałem sobie często
pytanie: czy kiedy realizował Pan karierę naukową, nie zaczęło Panu brakować reporterskiej pracy terenowej? I swobody, którą daje twórczość literacka? Wszak literatura daje
wolność, której nie ma w nauce, umożliwia wyjście z banału i nadmiernych rygorów, których nauka wymaga. Uniwersytet oferuje w zamian bardziej kompleksową wiedzę, a w
sensie socjalnym – stabilizację. Czy jednak czegoś w związku
z tym nie tracimy?
>>W.P.: A czy czegoś się nie traci, zajmując się nauką?
>>J.M.: Taką nauką na etacie?
>>W.P.: To jest oczywiste przecież! Ale etaty są na tym świecie
konieczne. Kiedyś był taki dziennikarz o nazwisku Pawluczuk,
którego lubiłem, zresztą on mnie też – Andrzej Pawluczuk, literaturoznawca. I robił on ze mną wywiad – tak o, przy piwku –
który potem ukazał się w „Kontrastach”, pod znakomitym tytułem O wyższości etatu nad istnieniem. Nawiasem mówiąc, była
to rozmowa, która z moich wywiadów najbardziej mi się podobała, co wszak – jeśli chodzi o wywiad dziennikarski – zawsze zależy od prowadzącego. Właśnie wtedy rozmawialiśmy
o prawdzie, o filozofie na etacie i filozofie bez etatu. Ja w każdym razie zawsze chętnie poruszałem się zarówno na dyscyplinarnych, jak i gatunkowych pograniczach: czasem reportaż
jakiś popełniłem, czasem pseudoreportaż, to w zasadzie opowiadanko wymyśliłem. To mi pozwalało na bardzo wiele za PRL
-u, pozwalało uniknąć cenzorskich ingerencji.
>>J.M.: Bo nie wiedzieli, co z tym zrobić?
>>W.P.: Tak. Natomiast ja się czułem dobrze. Chodziło o wyrażanie mojej wewnętrznej podmiotowości, na tyle, na ile było
to możliwe. Ale moje wrażenie było takie: cenzura PRL-owska
nie była moją zmorą, a raczej żartem – opowiadałem o inge-

rencjach cenzora zawsze dla śmiechu, bo jeśli się uczepił, to zawsze czegoś głupiego. Pamiętam swój tekst w „Kontrastach”
o magicznym świętym kosmosie u ludu i jako przykład podałem (ten przykład też jest w mojej książce), że cały dom był sacrum, sposób ustawienia mebli: gdzie był stół, gdzie taboret,
gdzie chleb, gdzie obraz święty, jak ma wyglądać łóżko, gdy
człowiek się kładzie, gdy wstaje itd. Wszystko było pod rygorem świętego obrzędu – to, co ustalone, było samo przez się
święte. I napisałem tam również, że kiedy w XIX wieku w niektórych domach pojawiły się pierzyny, to lud traktował to jak
obrazę boską. Podałem przy tym zanotowany cytat: „tylko Żyd
ne chryszczany walecie w perynach jak świnia w słomie, a człowiekowi chryszczonomu i brzydota, i chrech”. A było to akurat
po ’56 roku, kiedy w Polsce szalała histeria antysemicka. Wezwał mnie więc dobrodusznie cenzor i powiedział: „towarzyszu
redaktorze, ja rozumiem, że syjonizm krytykować można i należy, ale nie w ten sposób”.
Ale miałem też przyjemność taką: byłem recenzentem jakiejś habilitacji na Uniwersytecie Warszawskim i habilitacja ta
się skończyła, lecz Rada Wydziału jeszcze trwała. Poszedłem do
szatni, a młody docent zatrzymał mnie i pyta: „Panie Profesorze, czy Pan jest tym Pawluczukiem, co to kiedyś drukował takie felietony w «Kontrastach» w Białymstoku?” „Tak, to ja”. „A to
chciałem Panu serdecznie podziękować, bo ja z nich uczyłem
się odwagi myślenia”.
Zaskoczyło mnie to, bo wydawało mi się, że tam nic takiego
nie ma, że w tych facecjach pozwalałem sobie raczej na różne
żarciki z rzeczywistości.
>>J.M.: A myśli Pan, że teraz nauka jest bardziej odważna
w artykulacji pewnych rzeczy, niż była wtedy?
>>W.P.: Nie. Jaka nauka jest odważna? Żadnej odwagi nie ma,
bo żadna odwaga nie jest potrzebna. Žižek może jest odważny,
ponieważ ciągle cytuje Lenina. I wydaje. To może jest odważne, ale nie na tyle, żeby mu coś groziło. Rzekoma odwaga może
też być zasłoną dla bełkotu. Ale jakoś żyją ci, co bełkoczą... Nie
będę tu wymieniał profesorów, którzy bredzą... Dzisiaj w „Wyborczej”, przed pójściem na spotkanie z wami, znalazłem tekst
któregoś z naszych dobrych publicystów – tekstu jeszcze nie
przeczytałem, tylko rozwinięty nagłówek: „Nie ma takiej bzdury, na poparcie której nie znalazłoby się jakiegoś wybitnego
profesora”.
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>>B.J.: W swoich wykładach buduje Pan opozycję pomiędzy
życiem szczęśliwym a życiem pełnią – chciałbym zapytać, czy
wydaje się Panu, że możliwe jest życie szczęśliwe, które jest
zupełnie pozbawione aspektu religijnego czy światopoglądowego – ale nie mówię tu o światopoglądzie ułomnym, tylko o tym światopoglądzie pełnym, ścisłym, wedle Pańskiego
rozróżnienia. Czy człowiek jest się w stanie tak zaadaptować,
że – czymkolwiek jest to, co go otacza – jest mu dobrze bez
wymiaru transcendencji? Czy raczej to dobre samopoczucie
zawsze będzie formą jakiegoś samooszustwa i gdzieś go będzie „swędziało”, coś „gryzło”?
>>W.P.: Moja odpowiedź będzie ograniczona, powiedzmy to
– egzystencjalnie, biologicznie. Mam siedemdziesiąt pięć lat
i wszystkie swoje dni mam zorientowane na... No właśnie, na
co? Być może to jest wizja człowieka starego, ale, szczerze mówiąc, to w całym moim życiu obsesją wręcz była idea bycia, zaistnienia... Jestem emerytem od ponad dziesięciu lat, ale jeszcze niedawno pracowałem na dwóch etatach i powiedziałem
swemu synowi, że jak przejrzałem życie i różne swoje skazy,
to jedną z nich – skaz niewybaczalnych, strasznych – było dorabianie pieniędzy po sześćdziesiątce w celu niegodziwym.
Naprodukowałem tych magistrów i co oni będą robić? Będą
chodzić i pokazywać swoje magisteria, nikomu dzisiaj niepotrzebne. Czy nie lepiej byłoby napisać jeszcze jedną powieść?
To jest grzech. Więc mam na sumieniu grzechy.
Ale są różne wizje szczęścia: jest szczęście polegające na
używaniu, na przykład idea Don Juana – zresztą nieobca mi, bo
lubiłem te rzeczy... Niedawno właśnie tu, w tej knajpie, zostałem wyciągnięty z jedną dziewczyną na dyskotekę, tam się potłukłem i teraz muszę cierpieć... Nawet córce mówiłem: „Basiu,
za rok, za dwa umrę, na przykład na grypę, no i kto o tym będzie pamiętał? A gdybym na dyskotece nie wstał, murowana
tablica”. Już drugi raz uszkodziłem tę rękę, reperował mnie ten
sam profesor i jego asystent. Pytałem, czy będę mógł jeszcze
pisać na klawiaturze i samochód prowadzić: „Głowa do góry,
Panie Profesorze, zrobimy, będzie Pan mógł”. Jego asystent dodał jednak: „Ale to po raz ostatni. Po raz trzeci już tej ręki nie
poskładamy”. Natomiast pierwszy uraz był wtedy, gdy właśnie
stąd wychodziłem i się poślizgnąłem, i poleciał mi cały bark,
tak że mam metalowy wstawiony. A teraz potknąłem się przy
tych tańcach i pękły spojenia, i zrobiono mi jakieś klamry żela-
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zne. Za miesiąc mam jeszcze reperację tej dłoni... Więc już nie
będę chodził na dyskotekę, jeśli więcej nie zreperują.
Ale za pierwszym razem, tak jak i teraz, nie przerwałem nigdy zajęć. Wtedy byłem cały obandażowany i od razu się wypisałem ze szpitala, i w gipsie poszedłem na wykłady. Córka
powiedziała: „Tato, wiesz, że ty inaczej wyglądasz, jak odbyłeś
wykład”. To tak o szczęściu. Natomiast żyć pełnią – to jest logos.
>>B.J.: A można pogodzić te dwie rzeczy, logos i szczęście?
>>W.P.: Tak, pogodzić... Jeśli dobrze je pojąć, one są blisko siebie. Przecież doznania estetyczne, muzyczne – ja na przykład
bardzo lubiłem disco-techno – dają przybliżenie wrażeń mistycznych. Dzięki stroboskopom wchodzi się jakby w byt objawiony, jest się w pewien sposób odnowionym człowiekiem. To
nie jest po prostu rozpustne, to wręcz kultowe, to niemal namiastka religii. Stroboskopy, fraktale, to wszystko wprowadza
w mistyczny świat absolutu.
Ja tu byłem taką trochę legendą. Swego czasu bywałem
w dyskotekach, traktowano mnie poważnie. Po tym wypadku
w sposób niezwykle troskliwy od razu się mną zaopiekowano,
znalazłem się w szpitalu, a wszystkie drobiazgi odtransportowano mi i powitał mnie ten profesor, który tę rękę poskładał.
Boże, miałem poczucie wstydu...
Czy ja odpowiedziałem Panu na pytanie o szczęście?
Logos nie może być wydumany. „Będę żył w zgodzie z logosem” – no i cóż to znaczy? Logos nie ma katalogu. By poznać
głos logosu, trzeba poznać siebie – tak jest począwszy od Heraklita. Głos Boga jest wewnątrz, a chodzi o to, by umieć odrzucić
kolejne maski. Po porzuceniu tych masek mogę przyjąć inne,
ale wtedy to ja nimi manipuluję, a nie one mną.
>>B.J.: A śmierć?
>>W.P.: Ja mam odczucia bardzo pogodne. Śmierć jest czymś
naturalnym i pięknym. Był kiedyś taki artysta w Krakowie,
Adamski, który przy wódce powiedział: „Śmierć jest piękna, tylko najgorsze, kurwa, to umieranie”. No i to rzeczywiście jest problem – mieć pod koniec ten grzech, że mogłem przez dziesięć
lat dokończyć swoje prace, które zostawię niestety w rozsypce...
>>J.M.: A skąd Pan wie, że tego już nie zrobi?
>>W.P.: To wymaga więcej czasu. Choć teraz codziennie odwiedza mnie córka i zacząłem próbę dyktowania. To zmusza do
koncentracji, a i praca szybciej idzie. Będę więc próbował... A w
kwestii szczęścia jeszcze: można przyjąć, choć to mało przeko-

nujące, że szczęście to maksymalna ilość pozytywnych wrażeń
zmysłowych. To jeszcze starożytny pomysł, m.in. Epikura. Co
jednak dzisiaj znaczą te przyjemne wrażenia zmysłowe, przy
takim tempie zmian, codziennie nowych propozycji zmysłowych: w telewizji, w reklamie? Jak długo tak można? Cóż to za
rozkosz zmysłowa śledzić telewizor i kupować coraz to nowszy
samochód? Trzeba by było zostać pustelnikiem i cieszyć się jakimiś zmysłowymi nimfami.

Niech to będzie jako odpowiedź na pytanie o szczęście.
Żywe dziewczyny są czymś pięknym, tylko że jest ich za dużo
i nie można każdej poświęcić wystarczająco dużo uwagi. Jeśli
tak traktować życie, to zawsze będzie w obliczu śmierci straszny niedosyt.
>>B.J., J.M.: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Opracowała Justyna Patyk
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O MIŁOŚCI
Bartosz Jastrzębski

Byt jest percepcją – dany jest zawsze jakimś konkretnym
oczom, uszom i skórze. Świat ogląda sam siebie w rozkruszonym zwierciadle nieprzeliczonych, pojedynczych ludzkich
spojrzeń, smaków, dotyków, dźwięków i wyobrażeń. W nich
właśnie i poprzez nie rozpada się na frapującą swą mnogością ilość monadycznych, subiektywnych rzeczywistości. Zmuszeni jesteśmy przy tym „porzucić pogląd, iż nasze zasadnicze
przekonania i pragnienia mają odniesienie do czegoś istniejącego poza zasięgiem czasu i przypadku”1. Są więc one przygodne i nietrwałe. Ongiś jedynie wierzono, że skonstruowane
z tych przekonań pojedyncze i samotne światy, zebrane razem w oglądzie przekraczającym zwykłe człowiecze zdolności, tworzą Całość, że widziane z dystansu rozpościerającego
się pomiędzy naszą realnością a boską Pleromą (gościli tam
też czasem najwięksi mędrcy) odsłaniają wzór, motyw, istotę – Rysunek Świata, w którym każda Kreska jest ważna, znacząca i dlatego żadna z nich nie zniknie na wieki. Dziś jednak
bogowie odeszli, lub myśmy przestali ich słyszeć, i pozostała nam tylko heterogeniczna i heteromorficzna resztka realności w postaci wirujących w próżni płatków poszczególnych
przypadkowych ludzkich inności. Płatki te czasem zlepiają się
ze sobą, próbując uzgodnić jakoś swe skomplikowane, niepowtarzalne wzory, to znów rozłączają się przestraszone sczepienia powagą i ryzykiem – powagą odpowiedzialności i ryzykiem
wydania siebie na zatratę w niepewnej zewnętrzności innego.
Przecinają wzajem tory swego lotu, obijają się o siebie, odpychają, walczą o przestrzeń, widząc wszystko zawsze tylko z niepoznanego wnętrza siebie samych i chętnie sądząc, iż jest to
widzenie sub specie aeternitatis, choć bardziej przytomna ich
cząstka podpowiada, że takiego widzenia być nie może, boć
nie ma żadnej aeternitas. Tęsknią jednak i pytają, a „każde py-
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tanie jest prośbą i modlitwą”2, jak pięknie zauważa Levinas.
I próbują jakoś żyć, ułożyć się w istnieniu, przedsiębrać różne
sprawy, organizować, doznawać i marzyć. Doświadczać przyjemności, czasem też rozkoszy. Usiłują posiadać i zachowywać
to, co cenne, jeśli to mają, jeśli zaś nie – pragnąć tego i zdobywać. I próbują kochać, bo nauczono je, że miłowanie jest dobre: w nim właśnie wydarzać się ma to, co ważniejsze od bycia:
wartość i szczęście. Lepiej zresztą chyba ludziom jest czuć niż
myśleć, bo dziś – inaczej może niż kiedyś – więcej jest, zdaje
się, w czuciu prawdziwości i bytu. Lepiej przecież czuć szczęście niż o nim myśleć, myślenie zaś nazbyt rozproszonym się
stało, by na nim siebie budować. Dlatego „człowiek wtedy zdobywa wszelkie zaspokojenie, kiedy kocha i jest kochany – powiada Freud. – Tego rodzaju postawa psychiczna jest dość bliska nam wszystkim; jedna z form miłości, miłość płciowa, dała
nam najsilniejsze doświadczenie przemożnego odczucia rozkoszy, a tym samym dała nam prawzór dla naszego dążenia do
szczęścia. Cóż bardziej naturalnego niż pozostanie przy tym
prawzorze, szukanie szczęścia na tej samej drodze, na której
spotkaliśmy je po raz pierwszy?”3. Zwłaszcza że jest też tak, że
tych tańczących ku śmierci istot są jakby dwa rodzaje: oto są
mężczyźni i kobiety (choć miłość biegnie oczywiście czasem
także inaczej). Czy odróżniła i poróżniła je natura, czy kultura?
Tego pewni być nie możemy – spór trwa i trwać będzie, bo jest
on sporem o jądro człowieczeństwa. A jednak „gdy mężczyzna
stoi pośród zgiełku, który sam rozpętał, w kipieli własnych projektów i przedsięwzięć, widzi też, jak przemykają obok niego
ciche, czarowne istoty – to kobiety. I tęskno mu do ich szczęścia i ustronności i wydaje mu się niemal, że tam, wśród kobiet, mieszka jego lepsze Ja, że w tych cichych miejscach na-

>>
>>

E. Levinas, Bóg, śmierć i czas, przeł. J. Margański, Kraków 2008, s. 52.
S. Freud, Człowiek, religia, kultura, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1967,
s. 255.
2
3

ROZPROSZENIA < ZNACZENIA < 21

wet najhałaśliwsza kipiel staje się martwą ciszą, a życie samo
– snem o życiu”4. Zapewne podobnie też przemożne odczucie
kobiety do mężczyzn przywodzi i ciągną ku sobie jedni do drugich w przekonaniu, że gra o najwyższą stawkę idzie: o bycie
razem, wspólnie, w przytuleniu, w przenikaniu oddechów, blisko tak, jak to możliwe – w zaufaniu, w zawierzeniu. Tym ważniejsze to jest, im silniejsza staje się świadomość dookolnej
pustki, przypadkowości czasu i naszych zmiennych w tej przypadkowości kształtów, nieuchronności małych śmierci rzeczy
cennych i śmierci ostatecznej – cienistej przygody wrzucenia
w świat przemijania. Chodzi zatem o ciepło, co chłód metafizycznej (i nie tylko) nocy rozprasza, chodzi o łagodność, co koi,
pieści i leczy dotknięcia zła. Rzecz tyczy się możliwości obopólnego uznania, które niezbędne jest, by życie jakoś znosić
i nie nieść samotnie ciężaru samego siebie (bo przecież nawet
skarb może być ciężki). Uznania całej istoty w jej kruchej słabości, podatności na zranienie, osobliwym rozproszeniu tożsamości, która w zbyt wielu lustrach się przegląda (żyjąc przez to
w wielu różnych rzeczywistościach), szukając wciąż tego, które
nie byłoby krzywe i kontury jednostkowej konkretności właściwie oddało. Być może idzie tu nawet o to, by inny rzekł nam:
chcę, żebyś istniał, taki właśnie, nawet – lub zwłaszcza – wtedy,
gdy ty sam nie jesteś tego pewien: czy chcesz własnego bycia,
bo nie widzisz w nim celu ni wartości. Jest to ważne, ponieważ
nic w tym mroźnym uniwersum, prócz drugiego człowieka (no
i może psa), nie chce, byśmy istnieli, całej reszcie jesteśmy obojętni. Całkowicie.
Skoro miłość jest tak ważna, skoro miłość to pełnia bytu
i najwyższy dostępny dla człowieka tego bytu stan, to oczywiście najlepiej byłoby, abyśmy kochali się wszyscy, żeby miłość była wolna, byśmy ją rozdawali szczodrze oraz zawsze i od
każdego gotowi byli ją przyjmować. Czemu by nie objąć troską wszystkich? Czemu by wszystkich nie rozumieć, uznawać,
przytulać, usypiać, karmić i pielęgnować dobrem? To stara,
choć wciąż powracająca w nowych przebraniach idea. Złączyć
się węzłami miłości ze wszystkimi ludźmi, porzucić zaborczość
i zazdrość, zaniechać hodowania wewnętrznych resentymentów, doceniać wszystkich, wybaczać wszystkim w imię tej
cząstki, co kochania w każdym jest warta. Nie wybierać i nie
oceniać, bo nazbyt to przypomina koński targ, kupczenie in-

nością jak zwykłym towarem: wybierając jednych, odrzucamy
przecież drugich, mówiąc im tym samym, że nie są wiele warci.
Raczej więc oddać się innym, zawsze dawać im to, czego chcą.
W dobru, w nagości, w spleceniu ciał głosić chwałę każdego
człowieka – niczym tańczący taniec życia, bezgrzeszni, porzucający złość i wojnę adamici. Królestwo miłości zawsze pozostawało marzeniem człowieka.
Nie jest ono jednak możliwe, a nawet wydaje się, że jest
ono wbrew istocie miłości, bo, jak zauważa Nietzsche, „kochający chce posiadać upragnioną osobę na wyłączną własność,
chce mieć bezwzględną władzę nad jej duszą i ciałem, chce
być kochany wyłącznie, chce mieszkać i panować w innej duszy jako najwyższa zasada i najbardziej pożądana wartość. Jeśli
wziąć pod uwagę, że znaczy to tyle, co wykluczyć resztę świata z posiadania cennego daru, szczęścia i rozkoszy, jeśli wziąć
pod uwagę, że kochający zmierza do zubożenia i ograbienia wszystkich rywali i chciałby stać się smokiem strzegącym
złotego skarbu, jako najbezwzględniejszy i najbardziej egoistyczny zdobywca i łupieżca, jeśli wreszcie wziąć pod uwagę,
że kochającemu cała reszta świata wydaje się obojętna, bezbarwna i bezwartościowa oraz gotów jest ponieść każdą ofiarę, zburzyć każdy porządek, poświęcić każdy interes – to dziw
doprawdy, że tę nieokiełzaną chciwość i niesprawiedliwość
miłości płciowej od wieków aż tak sławiono i ubóstwiano, ba
– wysnuto z niej pojęcie miłości jako przeciwieństwa egoizmu, podczas gdy jest ona może właśnie najbardziej żywiołowym wyrazem egoizmu”5. Tak przynajmniej to widzi Nietzsche
i trudno mu odmówić pewnej gorzkiej racji. Freud także jednak
zgłasza poważne zastrzeżenia do możliwego zasięgu miłości (a
także przez to i jej natury), choć nie tak radykalne i gwałtowne
jak autor Tako rzecze Zaratustra. Przytoczmy je tu in toto: „Dlaczego mamy kochać innych ludzi? W czym ma to nam pomóc?
Przede wszystkim jednak, jak mamy to robić? Jak to w ogóle
jest możliwe? Moja miłość jest czymś dla mnie cennym, czymś,
czym nie powinienem lekkomyślnie szafować. Nakłada ona na
mnie obowiązki, które muszę być gotów ofiarnie wypełniać.
Kiedy kocham kogoś drugiego, musi on na to w jakiś sposób
zasługiwać. [...] Zasługuje on na moją miłość, jeśli jest do mnie
w ważnych względach tak podobny, że mogę w nim kochać
siebie samego; zasługuje on na nią, jeśli jest o tyle doskonal-
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szy ode mnie, że mogę w nim kochać ideał mojej własnej osoby; muszę go kochać, jeśli jest on synem mojego przyjaciela,
albowiem ból mojego przyjaciela – jeśli spadnie nań cierpienie – byłby także moim bólem, który powinienem z nim dzielić. Ale jeżeli jest to człowiek mi obcy i nie może mnie przyciągnąć żadną swą wartością i żadnym znaczeniem, nawet jeśli
uprzednio w moim życiu uczuciowym wiele znaczył, trudno by
mi było go pokochać. Uczyniłbym nawet coś niewłaściwego,
albowiem wówczas wszyscy mi bliscy oceniliby moją miłość
jako niesłuszne faworyzowanie tego człowieka; dopuściłbym
się wobec nich niesprawiedliwości, gdybym zrównał ich z kimś
obcym. Jeśli jednak powinienem go kochać ową wszechobejmującą miłością tylko dlatego, że jest on także mieszkańcem
tej Ziemi, jak jest nią owad, dżdżownica czy zaskroniec, to obawiam się, że przypadłaby mu w udziale niewielka ilość miłości,
taka, jaką rozsądnie rzecz biorąc wolno mi zachować dla siebie.
Po co jednak stawiać tak uroczyste wymaganie, którego spełnienie trudno uznać za rozsądne?”6. Tym bardziej że miłowanie,
nie dość, że trudne i w zasięgu ograniczone, jest także ryzykowne: „słaba strona tej techniki życiowej jest zupełnie oczywista: gdyby jej nie było, nikt nie wpadłby na to, żeby porzucić tę drogę dla innych dróg do szczęścia. Nigdy nie jesteśmy
bardziej bezbronni wobec cierpienia niż wtedy, kiedy kochamy, nigdy nie jesteśmy bardziej beznadziejnie nieszczęśliwi niż
wtedy, kiedy utraciliśmy ukochanego człowieka lub jego miłość”7. Oto zatem to, co przeszkadza kochać wszystkich: egoizm i lęk. I jedno, i drugie instynktowne, biologiczne, a przez
to wypływające z każdej komórki naszego jestestwa. Tego, co
cenne, pożądamy tylko dla siebie, jeśli zaś to, co cenne, zwraca się przeciw nam, wolimy, by przestało istnieć. Bowiem rany
zadane z tej strony są najgłębsze i lękamy się ich, zanim jeszcze
powstaną, co też często samą miłość zawczasu niszczy. Ponadto nawet w innym pożądamy siebie, nieuleczalnie narcystyczni, autoerotyczni, zakochani w sobie lub w swoim ideale, poza
którym niewiele nas obchodzi: myśli nasze i uczucia w nieunikniony sposób obsadzone są nami samymi, spoza nas zaś niewiele wyziera. Jak inny ma tu zyskać prawdziwe uznanie? Jak
może przebić się przez wały ochronne osobności i stać się bliski? W tej sytuacji pytanie „jak kochać wszystkich” należałoby,

zda się, zastąpić pytaniem bardziej fundamentalnym: jak kochać kogokolwiek? Zwłaszcza że w kochaniu, w rodzącej się
relacji, oprócz dwu powyższych zgryzot mamy jeszcze trzecią,
także niebłahą. Wspomina o tym Pessoa: „Jakże męczące jest
być kochanym! Być naprawdę kochanym! Zmęczenie wypływające z tego, że jesteśmy obiektem cudzych uczuć! Przemienia się kogoś, kto chce być wolny, zawsze wolny, w chłopca na
posyłki, obarczonego odpowiedzialnością za wzajemność, za
przyzwoitość nieoddalania się, aby nie pomyślano, że odmawia całkowitego oddania się. Zmęczenie pochodzące stąd, że
egzystencja nasza zostaje uzależniona całkowicie od naszego
stosunku do cudzego uczucia. Zmęczenie koniecznością odczuwania...” oraz: „znudzenie – jakby nie wystarczała nietrwała
monotonia życia i tylko mi tego brakowało, abym musiał poddać się obowiązkowej monotonii konkretnego uczucia”8. Tym
bardziej że – jak stwierdza autor Księgi niepokoju – „[n]ikt, jak
sądzę, nie przyjmuje naprawdę rzeczywistego istnienia innej
osoby. Może zgodzić się, że ta osoba żyje, myśli i czuje jak on,
lecz zawsze występuje nieokreślony element różnicy, jakiegoś niekorzystnego porównania. Istnieją postaci z dawnych
czasów, obrazy duchowe zarysowane w książkach, które są
dla nas bardziej realne od tych wcielonych nicości, które rozmawiają z nami nad ladami sklepów lub przypadkiem spojrzą
na nas w tramwaju, potrącą nas lub, przechodząc obok, ocierają się o nas przypadkiem na ulicy. Ci nie są dla nas niczym
innym jak krajobrazem, i, prawie zawsze, niezauważalnym krajobrazem na znajomej ulicy”9. Mamy tu przeto charakterystyczną ambiwalencję ludzkich uczuć, grę pomiędzy pragnieniem
i odrzuceniem przedmiotu pragnienia jako nierealnego, pustego, nieciekawego bądź wrogiego nam. Samotność nas trapi,
inni nas gnębią swą innością, która jest – z drugiej strony – jakby niczym, bo nie można dotknąć innych wnętrza, popłynąć,
choćby przez moment, strumieniem ich myśli bez zniekształceń i fałszywych wyobrażeń. Bez zaś tego dotknięcia owi inni
to fasady, maski, wersje demonstracyjne nieodsyłające nigdy
do tych pełnych – te pozostają przedmiotem naszych błąkających się domysłów. Zatem przeznaczeniem spotkania drugiego jest rozczarowanie, niedosyt, gorycz nieprzerwanej izolacji i obcości. Lub też, w lżejszej wersji, powierzchowność, brak
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znaczenia, chwilowość, przyjemna nieraz – choć płytka – estetyka spotkania.
A do tego dochodzi jeszcze wspomniane zmęczenie i znudzenie. Bo skoro na skutek działania w nas tajemniczego chcenia wspieranego społecznym ideałem i ideału tego naciskiem
(a także i seksualną podnietą) wpuszczamy drugiego pod swój
dach na dłużej, a czasem i – wedle deklaracji – na zawsze, to
jak nie znużyć się jego nieustanną obecnością? Jak nie zmęczyć się tym, iż uzurpuje on sobie prawo do ingerencji w nasz
byt? Że żąda i oczekuje, choć nie rozumie i nie chce rozumieć,
zbyt zamknięty w sobie? Że mówi, gdy chcemy ciszy, i milczy,
gdy pragniemy słów? Że obserwuje nas nieustannie i równie
nieustannie ocenia, nawet jeśli czyni to w głębi siebie i rzadko kiedy swoimi waluacjami epatuje? Jak nie zmęczyć się wyrzekaniem się tej cząstki siebie, która zawsze chce być wolna,
spontaniczna, dzika i nieujarzmiona? I co zrobić z tą z kolei
ciemną, paskudną cząstką, co zalega w każdym jak czarny,
zimny, nieodbijający światła kamień? Gdzie ukryć brudne, złe
myśli, niewierne i perwersyjne fantazje? „Chętnie zapominamy o tym – powiada w tym kontekście Freud – że człowiek nie
jest łagodną i godną miłości istotą, która najwyżej, kiedy zostanie zaatakowana, potrafi się tylko bronić, lecz że człowiek
posiada wśród swych popędów także potężną porcję skłonności agresywnych. Wskutek tego bliźni jest dlań nie tylko
potencjalnym pomocnikiem i obiektem pożądania płciowego, lecz także stanowi pokusę, aby w stosunku do niego dać
upust skłonnościom agresywnym, wykorzystać jego pracę,
nie wynagradzając go, wyzyskać go seksualnie bez jego zgody, zawładnąć jego mieniem, upokorzyć go, sprawić mu ból,
zadręczyć go i zabić”10. Jak tedy sprawić, by te skłonności nie
zwróciły się w końcu przeciw temu drugiemu, z którym postanowiliśmy złączyć swój los? Jest najbliżej, zawsze pod ręką,
nadto – z tytułu zakładanej bliskości – śmielszy, bardziej roszczeniowy („zrób to, zrób tamto, tego ci nie wolno”), interesowny (bo pod dachem, prócz dwojga, są także struktury władzy, ekonomii i życiowej polityki), uodporniony z czasem na
nasz urok i wartość, co powoduje, że przeglądając się w jego
oczach z czasem widzimy w nich już tylko własną zwyczajność i pospolitość, wyświechtanie i banał? Jak tu nie chcieć go
przemóc, zwyciężyć, upokorzyć przynajmniej czasami, kontro-

lnie, by powetować sobie utratę wszystkiego tego, czego musieliśmy się wyrzec, aby z nim być. Bo widać stąd przecież, iż
bycie z drugim to zawsze wyrzeczenie. Nie zawsze wprawdzie
poznać to od razu. Czasem wydaje się, że wszystko jest w porządku, wszystko wpasowane w siebie bez szwów, łat i nadmiernych napięć. A jednak, siłą rzeczy, nigdy tak nie jest. Podejmując wyzwanie i trud, decydując się na kogoś, przy kim
zrazu czuliśmy się dobrze, lepiej nawet niż samemu, decydujemy się tym samym na jakąś (jedną z wielu możliwych) opcję
siebie, metodę i styl życia, na taki a nie inny sposób kroczenia
przez codzienność. Pozostałe, niepasujące do obranego modelu, potencje i drogi musimy zostawić za sobą, a te znowu,
jakby w rewanżu za odrzucenie, promieniując z coraz dalszej
przeszłości, będą zawsze wabić, promieniować dyskretnym
czarem i rodzić tęsknotę za innym sobą. Do apelu staje tu stara egzystencjalna prawda: nie można być wszystkim, czym potencjalnie być by się mogło i chciało. Z tym, że tu gorycz tej
prawdy przelewa się na drugiego: to przez niego! On temu winien, on winien wszelkim blokadom i obumieraniu możliwości, i wysychaniu źródeł życia spontanicznego. Im więcej oceniał, tym mniej rozumiał, ślepy na mą prawdę, której wszak
i tak nigdy znać nie chciał. On zmusił do wyrzeczenia i porzucenia własnej substancji, zbyt długo dręczył badawczym spojrzeniem. Wzmacniał chytrze dokuczliwe, despotyczne superego, by szczuć także od środka i realizować własne plany. Nie
okazał się dobrym pomocnikiem w życiu, nie okazał się dobrym kompanem. Utrudniał. Łatwo przy tym obarczyć winą
drugiego, bo przecież był blisko, a nie zapobiegł, przeciwnie,
pogorszył sprawę, wymagając konsekwencji, będąc nieufny
wobec zmian, lękliwie i niechętnie spoglądał na nasze nostalgie i marzenia, zwłaszcza te, z którymi nijak nie było mu po
drodze. Chciwy nas, naszego bytu i wolności, stwarzał duchotę. A myśmy to znosili, bo przecież dojrzała miłość wymaga
wyrzeczeń. Tylko dni stają się coraz bardziej szare, gdy trzeba
się kiełznać o każdym poranku. Smakują źle, bo coś jakby obumiera, a przecież „żyć to nieustannie odtrącać od siebie coś,
co chce umrzeć; żyć to z całym okrucieństwem i nieubłaganie
być przeciwko wszystkiemu, co w nas i nie tylko w nas słabnie i starzeje się”11. Z czasem więc odtrącamy gdzieś w środku
siebie, z czasem też odtrącamy drugiego. Jesteśmy daleko, nie
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wiadomo gdzie. Poza jakimkolwiek miejscem, które moglibyśmy zidentyfikować. Ślepi w ciemności bez uczuć.
Ale miłość wymaga wyrzeczeń, bo trzeba w sobie zrobić miejsce drugiemu, a zrobić je można tylko kosztem siebie. Każdy inny pogląd jest szkodliwą, bo wzbudzającą płonne nadzieje, utopią. Trzeba tu bowiem – być może – myśleć
po kantowsku, w kategoriach powinności i obowiązku. Wówczas powyższe trudy i niedogodności staną się słodkie, gdy
przyjmiemy maksymę, iż tylko to, co czynione jest z obowiązku wobec moralnego prawa, ma wartość, co zaś z pobudek
i wewnętrznych skłonności idzie, to lichota egoizmu. Słowem,
nawet jeśli trwanie z innym cię męczy, trwaj z nim, bo tak realizujesz wartość i ideał człowieczeństwa, miłości, rodziny, odpowiedzialności, przemagasz samolubne porywy, a satysfakcja
z tego czerpana winna ci zrekompensować brak psychicznego dobrostanu. I wielu tak trwa, powtarzając sobie tylko nieraz, w duchu, gorzkie słowa: „Tak więc w dalszym ciągu robię
to, czego nie lubię, i snuję marzenia o tym, czego nie mogę
mieć – takie jest moje życie, absurdalne niczym zegar na stacji, który nie wskazuje godziny”12. To w środku, a na zewnątrz
dają jakoś radę, bo po prostu takie jest życie, że trzeba dawać.
Tak też można spojrzeć na tę sprawę i tak na nią rzeczywiście
przez wieki patrzono. Stara to bowiem droga, choć dziś coraz
rzadziej używana. Zapał do niej wygasł. Współczesny człowiek
nie znajduje bodaj takich wartości, dla których mógłby znosić
czas dłuższy mierne samopoczucie. Zbyt mu się życie skróciło,
odkąd wieczność odpadła, by się na to zdecydować.
A jest tu niestety jeszcze jedna trudność, psychoanalityczna, ropiejąca brzydko wątpliwość. Bo oto może miłość opiera
się na mistyfikacji, ta zaś na mitologizacji innego, na odnajdowaniu w nim swych własnych jedynie projekcji, tego, cośmy
weń sami włożyli, a czego w nim w ogóle nie ma i nigdy nie
było. Jest on przecież w gruncie rzeczy niepoznawalny i jako
taki stanowi wyborny ekran, na którym wyświetlać możemy
cudowne obrazy naszych spełnionych pragnień, fantazji, poszukiwanych – bezskutecznie dotąd – wartości. Narzucamy
nań przeto misternie utkany woal doskonałości i kochamy tę
zasłonę, a ten, kto ją nosi, niknie gdzieś pod nią. A jeśli się przypadkiem spoza kotary wychyla, karcimy go srodze, bo niszczy
w ten sposób nasz afekt, razi nieadekwatnością zachowań, po-
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spolitością uczuć, odległością od swego obrazu. Mówi o tym –
z męskiego punktu widzenia rzecz ujmując – Bohme: w końcu
„odsłania się nieuleczalna dialektyka takiej miłości zbudowanej na mistyfikacji: zmistyfikowana druga osoba czuje się stale
pomijana w swojej realności, a z drugiej strony robi wszystko,
aby mistyfikację utrzymać w mocy. Bo chce być właśnie kimś
wspaniałym, szczególnym, jedynym w swoim rodzaju i w ten
sposób przemóc, przynajmniej w oczach kochającego, własną
przeciętność i brak znaczenia. Ale nawet gdyby partner spełniał wymogi mitu albo przynajmniej starał się o to, stosunek
ten nie może się utrzymać. Ponieważ – pozostańmy na przykładzie – kobieta naprawdę naiwna, żyjąca w chaosie uczuć, jest
nie do zniesienia, jest szkodliwa dla mężczyzny zorientowanego na realność i społeczność. Gdy zaś kobieta nie odpowiada
mistyfikacjom, nie jest w ogóle potrzebna; miłość znika. Bo to,
co niezwykłe, owo inne, które się wielbi i za którym się tęskni,
jest właśnie tym, co inne w nas samych”13. Kochamy więc w innym tylko cząstkę siebie, której – z jakichś głębokich psychologicznych przyczyn – nie możemy kochać w sobie samych.
Im większy przy tym rozziew pomiędzy rzeczywistym człowiekiem i naszym jego obrazem, tym tragiczniejsza jest taka relacja, tym głębszy będzie i boleśniejszy jej konieczny upadek. Jak
powiada Skarga: człowiek to nie jest piękne zwierzę. Jeśli miłość powoduje, że widzimy go pięknym, to miłość kłamie i wiedzie do katastrofy. Z drugiej zaś strony: czy można kochać coś,
co niepiękne, ułomne, słabe, nijakie? Słowem, czy można kochać człowieka takim, jakim jest, bez upiększających makijaży
i wzajemnego pożerania w odwecie za swe wady? Tutaj wnioski są dość ponure. Oddajmy raz jeszcze głos Bohmemu: „Bo
skoro potrzeba innego ma swoją przyczynę w projekcji na zewnątrz pewnej stłumionej cząstki nas samych, skoro stosunek
mężczyzny i kobiety staje się próbą rozładowania pewnego
wewnętrznego napięcia, z którym nie potrafiliśmy się uporać,
to ów inny ma małe szanse, aby być mną samym. I oto problem
stosunku dwojga, wiązany pierwotnie z emfatycznym formowaniem miłości jako psychicznej jedności, zatracania się w sobie, komplementarności, bywa dziś w książkach psychoterapeutów przedstawiany jako neuroza we dwoje...”14. Miłość jako
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neuroza we dwoje... Naprawdę szkoda, bo dobrze czasem pomarzyć o cudownym zatraceniu się w innym.
Jest tu zatem, jak widać, tyle duchowych trudności i emocjonalnych raf, że zapytać należy raz jeszcze: jak w ogóle kochać?
Nie popadajmy wszakże pochopnie w przygnębienie. Może
nie jest aż tak źle. Może można tym biedom jakoś zaradzić.
Może istnieje duchowy wzór na miłość, co nie wymaga wyrzeczeń (lub wymaga ich niewiele), nie jest projekcją, nie jałowieje, nie zubaża, nie wywołuje obawy przed cierpieniem,
nie zawłaszcza, nie ogranicza, nie prowokuje agresji i zazdrości, a przeciwnie, pozwala wzrastać nieustannie kochankom
w swym bycie, dochodzić do swych najwyższych potencji, bez
walki, kłamstw, rywalizacji i ukrytego głęboko w glebie codzienności cierpienia. Taką definicję miłości proponuje Scheler: „Miłość jest ruchem, w którym każdy konkretny, indywidualny przedmiot noszący wartości dochodzi do możliwych dla
niego i zgodnie z jego idealnym przeznaczeniem najwyższych
wartości; albo w którym osiąga on swoją idealną istotę wziętą w aspekcie wartości, która jest dla niego swoista”15. Zatem
miłość pozwalająca wzrastać ku idealnemu przeznaczeniu naszej istoty... Nie można, przestrzega Scheler, mylić jej przy tym
z różnymi rodzajami rzekomej miłości. A jest ich wiele: „Istnieje także «rzekoma miłość», która jest tylko oddaniem, ponieważ dla kogoś «tak wiele uczyniliśmy», tyle «energii i troski
włożyliśmy w niego» – zgodnie z wartościowaniem podyktowanym przez resentyment: «dobre jest to, co wiele kosztuje».
Albo «rzekoma miłość» z przyzwyczajenia: jakiś element tzw.
przywiązania. Albo «rzekoma miłość» wywodząca się z ucieczki
przed sobą («niemożności bycia samemu»), bądź ze wspólnoty zainteresowań – która również nosicieli samego aktu może
przywieść do złudzenia, że «kochali» pewien przedmiot; albo
patologiczne zniewolenie przez jakiś rys kochanego przedmiotu, podobny do rysu wcześniej kochanego obiektu; albo
«wspólnota przekonań», która niekoniecznie obejmuje miłość, lecz polega tylko na szacunku [...]. Istota miłości nie powinna być osądzana na podstawie żadnego z tych możliwych
złudzeń”16. Sporo, jak widzimy, tych „rzekomych” form miłości,

tak wiele, że gdyby je wszystkie usunąć, niewielu by – jak sądzę – pod tym gwiaździstym niebem prawdziwych kochanków zostało. Jednak pozwala to, z drugiej strony, na wniosek,
iż może miłość, z istoty dobra, w przypadłościach tylko, w „rzekomych” formach, kuleje. Może jest sposób, by tak dotrzeć do
drugiego, iżby wszystko się udało, by on wzrastał i ja. Może jednak egoizm, lęk i zgubne tu nawyki społeczne dałoby się pokonać i wykorzenić, tak jak nieustannie przemagamy swą biologiczność, by być ludźmi. Otworzyć się, zaufać, oddać, choćby
miało się to skończyć krzyżową męką. Tylko jak to zrobić? Giddens ma tu pewien projekt godzien uwagi. Powiada on tedy,
kreśląc swe idee miłości współbieżnej i czystej relacji, że „miłość rozkwita tylko w takim stopniu, w jakim rozwija się intymność, czyli w stopniu, w jakim każdy z partnerów jest gotów ujawniać drugiemu swoje problemy i potrzeby i odsłaniać
przed nim swoje słabe punkty”17. Trzeba więc przestać czaić się
i skrywać. Wierzyć, iż inny nie będzie chciał nas zdominować
i ograniczyć, samemu porzucić pragnienie dominacji. Porzucić należy też marzenie o wyłączności, nie wyłączając tu wyłączności seksualnej – to element walki z egoizmem wspominanym przez Nietzschego. Wedle projektu Giddensowskiego
bowiem „w przeciwieństwie do miłości romantycznej, miłość
współbieżna nie musi być monogamiczna w sensie wyłączności kontaktów seksualnych. Czysty związek utrzymuje się
dzięki uznaniu przez każdą ze stron, «do odwołania», że czerpią z niego wystarczająco dużo korzyści, by pragnąć jego trwania. Wyłączność kontaktów seksualnych jest w takim związku
ważna o tyle, o ile jest pożądana przez obie strony i dla obu
istotna”18. Możliwe to, że te dwie rzeczy, miłość i seks, trzeba by
w końcu rozłączyć. Wiadomo przecież nie od dziś, że może być
seks – i to dobry – bez miłości (choć inni, dodać trzeba, twierdzą, że choć odrobinę miłować należy, aby seks był namiętny),
i dobra miłość, bez seksu, także się czasem udaje. Czemuż by
więc nie spróbować, skoro stare przepisy zwiodły nas na manowce? Czemuż by nie próbować różnych ciał jak rozmaitych
potraw? Czemuż karmić się jedną do znudzenia? W imię czego? Nawet jeśli miłość fizyczna rzeczywiście jest przereklamowana, bo przecież przyjemność to krótkotrwała i niezmieniają-

15
M. Scheler, Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1980,
s. 250.
>> 16 Ibidem, s. 249-250.
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A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we
współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 80.
>> 18 Ibidem, s. 81.

ca zgoła nic w tkance egzystencji, to jednak zawsze jest to coś,
w świecie, w którym „granicą istotną do przekroczenia jest nie
ta oddzielająca czasowość od bezczasowej prawdy, lecz ta, która dzieli stare od nowego”19, bo nowe jest przecież zawsze „fajne”. Jedno zatem – seks – biologiczne, drugie – miłość – duchowe i wiadomo, że na przestrzeni dziejów i globu różnie ludzie
sobie te rzeczy układali i trzeba tu poluzować etyczne, obyczajowe i kulturowe postronki. Dodatkowo trzeba też koniecznie
zrezygnować z „tylko i na zawsze kompleksu miłości romantycznej”20, bo cóż o „zawsze” może wiedzieć biedna, ludzka
istota, zagubiona w czasie, która niewiele wie nawet o „jutro”,
o czym tak przekonująco dowodził Bułhakowowski Woland?
Jak można roić o wiecznotrwałości czegokolwiek, a tym bardziej czegoś tak efemerycznego jak międzyludzkie intymne
relacje? Tym bardziej że człowiek tak ma, iż to, co przysługuje mu „na zawsze”, przestaje być dla niego cenne, jak u Borgesa, gdzie nieśmiertelni ludzie stali się mniej niż zwierzętami, bo
żyjąc wiecznie i wiedząc, że przeżyją w wieczności wszystko, co
możliwe, przestali cenić cokolwiek, a życie zwłaszcza. Niewykluczone więc, iż rzeczy nabierają wartości i je utrzymują jedynie dzięki nieustannie zarysowującej się w oddali perspektywie ich kresu. Może wówczas uda się więc miłowanie, gdy rady
Giddensowskie przyjmiemy, porzucając romantyzm na rzecz
swoistego uczuciowego realizmu i pragmatyzmu, porzucając
przeczyste Platońskie wyobrażenia?
A może prościej, bo to, co powyżej, nazbyt zdaje się nowinkarskie. Może po prostu trzeba poszukać innego drugiego,
lepszego kochanka i przyjaciela. Może istnieje bardziej udana dla mnie istota ludzka? Zawsze jest bowiem nadzieja, że
następnym razem pójdzie lepiej. Wydaje się przynajmniej, że
w te same maliny już nie wpadniemy, bo wybór będzie rozsądniejszy, dokonany w oparciu o pogłębione doświadczenie
dotychczasowych klęsk. Tym razem będzie inaczej – powiadamy sobie. Bo przecież nawet przy założeniu, że udałoby się
egoizm i lęk pokonać, nie każdy może być z każdym. Nie każ>>
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R. Rorty, op. cit., s. 59.
Ibidem, s. 80.

dą przepaść między ludźmi można zasypać słowami i dobrymi intencjami, nie każdy z każdym może się dopasować. Niepowodzenie wynikło zatem z nieodpowiedniego obiektu, a nie
z wadliwej idei miłości. Zatem trzeba po prostu szukać dalej.
Szczęście miłości może czekać za każdym rogiem, napotkać
nas w każdej chwili. Lub nie napotkać wcale. Wtedy trudno,
trzeba zająć się czymś innym, nie miłością. Jednak z własnej
idei miłowania, pod naporem mizerii tego, co faktyczne, nie
zrezygnujemy. To też będzie romantyczne, choć romantyczne
w pojedynkę, romantyzm będzie się rozpościerał między mną
a moim wyobrażeniem, a rozpościeraniem tym – wiara.
Bo zresztą, jeśli nie wierzyć w miłość, to w co wierzyć, jeśli
wierzyć – by żyć – trzeba? Wszystko inne się już przecież pogruchotało, mamy pogruchotać także i ją? I co wówczas pozostanie do życia? Co, prócz pracy i podtrzymywania biologicznego bytu, będzie oświetlać dni? A jest przecież taka dawna myśl,
że w człowieku jest jakaś boska iskra do prawdziwego miłowania zdolna, wyższa ponad te wszystkie wątpliwości, których
trzeba wysłuchać, ale nie trzeba się im poddawać. Że w miłości osiągnąć można najwyższy stan człowieczeństwa, jego
ziszczenie i sens, bo jest umiłowaniem piękna i chęcią trwania
w nim, ruchem ku doskonałości – a to złe być nie może, powiadamy sobie. Prawdą jest, że miłość szuka dopełnienia, nieprawdą, że sama z siebie pusta. Plotyn mówi wszak o Erosie, że „jest
on jakby mieszańcem, albowiem z jednej strony ma on udział
w niedostatku, jako że chce się napełnić, a z drugiej strony nie
jest też zupełnie pozbawiony udziału w dostatku, jako że szuka tego, czego mu jeszcze brakuje do tego, co już posiada: to,
co jest zupełnie pozbawione dobra, nie będzie z pewnością nigdy szukać dobra!”21. Trudno do szczętu eksmitować platonika
ze swego umysłu. Ma on pewne prawa z tytułu zasiedzenia. Nie
do końca zresztą chcemy się go pozbyć, bo jest na swój sposób
uroczy. Ponadto uczy się nas od lat ponad dwustu, że to umysł
stwarza świat. Może więc uda mu się w końcu stworzyć taki
świat, w którym dla Miłości będzie miejsce. Lub przynajmniej
taki, w którym brak tego miejsca nie będzie nam przeszkadzać.
>>
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Plotyn, Enneady I-III, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2000, s. 300.
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TEORIE QUEER I WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ
Wyzwania, szanse i problemy płynące z kontestacji płciowych i seksualnych kategorii
Dorota Majka-Rostek

1.Queer – wprowadzenie
Perspektywa queer jest silnym nurtem teoretycznym powstałym w zachodniej humanistyce na początku lat dziewięćdziesiątych. Stanowiła ona opozycję wobec etnicznego modelu
tożsamości dominującego w ruchu gejowsko-lesbijskim oraz
w jego socjologicznych analizach1. Arlene Stein i Ken Plummer, analizując teksty dotyczące tej perspektywy, wyodrębnili
następujące zasadnicze jej elementy: 1) Postrzeganie seksualności w kontekście władzy funkcjonującej na różnych poziomach życia społecznego, wyrażanej dyskursywnie i wspieranej
poprzez kreowanie podziałów, granic i binarnych opozycji. 2)
Problematyzacja kategorii seksualnych i genderowych oraz generalnie tożsamościowych. 3) Odrzucenie strategii praw obywatelskich na rzecz karnawału, transgresji i parodii konstruujących strategie antyasymilacyjne. 4) Chęć włączenia do swych
analiz obszarów tradycyjnie nieujmowanych w kontekście seksualności. Przykładem jest rekonstruujące queerowe odczytywanie tekstów traktowanych dotąd jako heteroseksualne
bądź nieseksualne2. Początki teorii queer wiązały się z krytyką
polityki ruchu gejowsko-lesbijskiego jako wykluczającego lub
marginalizującego wiele osób, takich jak np. biseksualiści czy
czarnoskóre lesbijki. Krytyka ta skierowana była również przeciwko stosowaniu opresyjnych pojęciowych dualizmów typu
męskie/kobiece, homoseksualista/heteroseksualista, gej/lesbijka. Samo pojęcie queer traktować można jako przeciwstawienie się owym dychotomicznym kategoryzacjom, ponieważ
uwzględnia m.in. gejów, lesbijki, biseksualistów, transseksualistów, drag queens i wszelkie inne osoby, które z jakichś powoA. Stein, K. Plummer, „I Can’t Even Think Straight”: „Queer” Theory and the
Missing Sexual Revolution in Sociology, [w:] Queer Theory/Sociology, ed. S. Seidman, Cambridge–Oxford 1996.
>> 2 D. Majka-Rostek, Związki homoseksualne. Studium socjologiczne, Warszawa 2008.
>>
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dów identyfikowane są jako seksualni „odmieńcy”. Teorie queer,
chociaż silnie związane z problematyką seksualności, prezentują szeroko pojęte nowe propozycje postrzegania kultury
i społeczeństwa. Ich centralną kwestią jest kontestacja założenia o istnieniu jednej i jednolitej indywidualnej tożsamości.
Teoretycy queer argumentują bowiem, że tożsamości zawsze
są zmienne, płynne i niestabilne, składają się ponadto z nieskończonej ilości różnorodnych komponentów, wielorako ze
sobą łączonych. Branie pod uwagę jednych z nich zawsze powoduje wykluczenie pozostałych. Ponadto wszelkie kategorie
tożsamościowe traktowane są tu jako regulacyjne i normalizujące struktury represji i marginalizacji społecznej. Obszar zainteresowań teoretyków queer wiąże się też z problematyką
heteronormatywności, czyli zbiorem norm i procedur wymuszającym „obowiązkowy” heteroseksualizm3. Dychotomiczne,
jednoznaczne i „domknięte” kategorie stanowią w tej perspektywie narzędzia władzy i wykluczania.
Perspektywa queer może być rozpatrywana na różnych poziomach. Podstawą jest tu aspekt akademicki, gdzie dominują rozważania teoretyczne związane z pojęciami, definicjami,
dyskursami oraz konceptualizacją relacji pomiędzy wiedzą
a władzą. Drugi aspekt wiąże się ze strategiami działań mniejszościowych ruchów emancypacyjnych. Na bazie posttożsamościowych idei konstruowane są tu zasady polityki antyasymilacyjnej, opartej na zdecydowanym sprzeciwie i prowokacji
wynikającej ze świadomego przekraczania granic kulturowych
kategorii. Można też zauważyć trzeci aspekt – postulowanie
zmiany społecznej, która będzie widoczna nie tylko w obszarze dyskursu akademickiego czy też publicznego, ale obejmie
stopniową transformację społecznych postaw, stereotypów
i sposobów postrzegania rzeczywistości.
L.A. Kurdek, What Do We Know abort Gay and Lesbian Couples?, „Current
Directions in Psychological science”, Vol. 14, Issue 5, October 2005.
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2. Wyzwania
Kontestacja kulturowych kategorii jest wyzwaniem dla dominujących mechanizmów ludzkiej percepcji rzeczywistości. Jeśli potraktujemy teorie queer nie tylko jako naukowe dywagacje, ale jako projekty zmiany rzeczywistości społecznej, istotną
przeszkodą dla takich projektów jest właśnie specyfika postrzegania. W wielu koncepcjach psychologicznych człowiek
traktowany jest jako istota charakteryzująca się oszczędnością
poznawczą lub nawet poznawczym lenistwem. Ludzie, zazwyczaj ekonomicznie gospodarując swoją energią, nie chcą
jej tracić na „zbędne” procesy myślowe. Dlatego też podstawowym procesem percepcyjnym i zasadniczą cechą poznania jest kategoryzacja. Wszelkie bodźce umieszczane są od
razu w ogólnych kategoriach, co wymaga ignorowania cech
różnicujących, specyficznych dla danych obiektów. Zjawisko
to jest zarówno skutkiem, jak i źródłem ludzkich sądów i wiedzy o rzeczywistości. Najbardziej powszechne są kategorie
konstruowane na zasadzie dychotomii „swój–obcy”, „my–oni”.
Stanowią one dla ludzi swoistą mapę społeczną, ułatwiają też
kreowanie poczucia własnej wartości. Nieuniknioną konsekwencją kategoryzacji są stereotypy. Te upraszczające mechanizmy pełnią również pomocną rolę w radzeniu sobie ze złożonością świata.
Różnorodność i liczebność tworzonych kategorii jest niemal nieograniczona. W każdym typie społeczeństwa znaczącą
rolę w procesach percepcyjnych odgrywają kategorie dotyczące płci i seksualności. Pojęcia i podziały związane z tymi cechami stanowią jednocześnie definicje bazujące na koncepcji „normalności”. Normalna jest kobieca kobieta i męski mężczyzna.
Normalny jest heteroseksualizm, odejściem od normy jest homoseksualizm.
Postulowana przez perspektywę queer rezygnacja ze stosowania jednoznacznych i zamkniętych kategorii jest też wyzwaniem dla tradycyjnej socjologii. Dominująca w niej perspektywa funkcjonalistyczna zakładała, że jasno sformułowane
i sklasyfikowane różnice między płciami przyczyniają się do integracji i stabilności społeczeństwa. Klasyk funkcjonalizmu, Talcott Parsons, uważał, że podstawą ładu społecznego jest rodzina z wyraźnym płciowym podziałem pracy. Kobiety powinny
odgrywać rolę ekspresyjną, realizować kulturowe macierzyńskie wzorce opiekuńczości, empatii, dostarczania wsparcia
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emocjonalnego4. Dla mężczyzn zarezerwowana była rola instrumentalna – głowy i żywiciela rodziny. Późniejsze koncepcje,
pozostające pod wpływem teorii feministycznych, zrewidowały
nieco to podejście, ale nadal dominujące w socjologii definicje
rodziny kładą nacisk na biologiczną prokreację na bazie związku kobiety i mężczyzny. Takie postrzeganie rodziny, oparte na
jednoznacznych kategoriach płciowych, genderowych i seksualnych, nie jest adekwatne do współczesnej rzeczywistości. Coraz bardziej widoczne są nowe formy rodzinności, obejmujące między innymi rozmaite struktury formowane przez osoby
o nienormatywnych zachowaniach genderowych i orientacjach
seksualnych. Nazwą stosowaną w odniesieniu do tych różnych
konfiguracji jest sformułowanie queer family. Zgodnie z teoriami queer unika się tu klasyfikacji i kategoryzacji – jedynym kryterium definicyjnym jest bowiem odbieganie od dominującego heteronormatywnego wzorca. Towarzyszy temu oczywiście
szeroka, inkluzywna definicja rodziny, kładąca nacisk na subiektywny aspekt przynależności. Badacze związani z perspektywą
queer piszą, że pojęcie „rodzina” odnosi się do grup lub jednostek, które definiują same siebie jako rodzinę i dzielą wzajemnie
silne emocjonalne i/lub finansowe zaangażowanie, bez względu na to, czy łączy je konkubinat, więzy krwi, prawo lub adopcja, oraz bez względu na to, czy mają dzieci i czy są one uznane prawnie. Nie jest tu też istotna płeć ani orientacja seksualna.
Rodzina postrzegana jest przede jako miejsce emocjonalnych
i seksualnych gratyfikacji5. Dla teoretyków queerowych charakterystyczne jest spojrzenie na tradycyjną rodzinę jako na „kod
ideologiczny”, implikujący hegemoniczny wizerunek rodziny
nuklearnej typu: mąż, żona, dwoje dzieci, kot lub pies. Traktowane jest to nie tylko jako wyidealizowany i nierzeczywisty model, ale i jako uprzywilejowany konstrukt kulturowy, dla którego
wyzwaniem mają być rodziny queer. Samo ich istnienie postrzegane jest bowiem jako ilustracja dekonstrukcji heteronormatywności i zakwestionowanie arbitralnych – według zwolenników queerowej perspektywy – granic opartych na kategoriach
płci, genderu i orientacji seksualnej. Rodziny queer to również
różne modele tzw. rodzin z wyboru. Coraz częściej używa się
4
D.M. Smith, G.J. Gates, Gay and Lesbian Families in The United States:
Same-sex Unmarried Partner Households, Human Rights Campaign Report,
Washington, August 22, 2001.
>> 5 M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 262.
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w odniesieniu do nich „języka rodziny”, pisząc np. o modelach
„families of choice”, „family/friend” czy „friends as family”, rozszerzając tym samym tradycyjne pojęcie rodziny poprzez zawarcie w nim tzw. „znaczących innych”. „Rodzina z wyboru” to
w odróżnieniu od biologicznej rodzina „funkcjonalna”. Składać
się może ona z niektórych członków rodziny z pochodzenia
(mimo że niekiedy określana jest jako rodzina bez pokrewieństwa – beyond blood), z przyjaciół, ex-partnerów i ich nowych
bliskich, z osób heteroseksualnych, homoseksualnych bądź inaczej identyfikujących swoją tożsamość. W jej skład mogą wchodzić dzieci lub sami dorośli. Bez względu na konkretną strukturę ma ona kulturowe, symboliczne znaczenie dla osób w niej
partycypujących i deklarujących poczucie przynależności. Grupa ta realizuje podstawowe funkcje tradycyjnie związane z rodziną biologiczną. Rodziny z wyboru tworzą plastyczne, nieformalne i zróżnicowane, ale silne i wspierające, sieci bliskich osób.
Dostarczają podstawy do rozwoju wzajemnej opieki, odpowiedzialności i zaangażowania – nie tylko dla wielu osób o nienormatywnej seksualności, ale i dla licznych heteroseksualistów.
Coraz większa ich społeczna widoczność skutkuje też ich obecnością w kulturze popularnej. Ilustruje to np. znany brytyjski
serial (również z wersją amerykańską) Queer as Folk, którego
fabuła dotyczy życia kilkorga homoseksualnych przyjaciół. Scenariusz dostarcza przykładów różnych konfiguracji rodzinnych,
np. dwie kobiety wspólnie wychowują dziecko jednego z głównych bohaterów. Znany stał się także film dokumentalny Susan
Kaplan z 2005 r. pt. Trzy serca: postmodernistyczna rodzina (Three
Ukazuje on koleje życia rodzinof Hearts: A Postmodern Family). �������������������������������
nego i różnych typów relacji pomiędzy kobietą i dwoma homoseksualnymi mężczyznami, a potem także dwójką ich dzieci.
Problematyczna pozostaje kwestia szacunków ilościowych
dotyczących liczebności „nietradycyjnych” relacji rodzinnych.
W Polsce nie dysponujemy żadnymi naukowymi danymi na
ten temat. Także na Zachodzie dominują w tym obszarze badania jakościowe, bazujące na stosunkowo niewielkich, niereprezentatywnych próbach badawczych. Prace te jednak dostarczają wielu interesujących ilustracji tworzonych współcześnie
różnorodnych form rodzinnych6. W Stanach Zjednoczonych
głównym źródłem ilościowych danych na ten temat pozosta>>
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je Powszechny Spis Ludności (The United States Census), który
pozwala na szacowanie liczby gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby, które mają partnera tej samej płci. Badacze posługujący się tymi liczbami zaznaczają, iż dane te należy
traktować jako jedynie przybliżone, ze względu na ciągłą stygmatyzację społeczną związków nieheteroseksualnych i wynikającą z tego niechęć ankietowanych do ujawniania informacji
na temat swych relacji. Amerykański spis z 2000 r. zanotował
594 391 par jednopłciowych prowadzących wspólne gospodarstwa domowe. Spośród nich 301 026 to pary męskie, a 293
365 – kobiece. W tych związkach dzieci poniżej 18 lat wychowywane były w 22% par męskich i w 33% kobiecych7. Poprzedni spis, z 1990 r., wykazał ponad trzykrotnie mniejszą ilość tego
typu gospodarstw – 145 130. Przekonanie badaczy o pomniejszaniu liczby par jednopłciowych wynikającej ze spisów powoduje podejmowanie prób innego rodzaju szacunków. David Smith i Gary Gates przytaczają wyniki badań, z których
wynika, iż 30 % gejów i lesbijek żyje w związkach, mieszkając
wspólnie z partnerem. Biorąc pod uwagę inne dane, szacujące liczebność gejów i lesbijek na 5% ogólnej populacji Stanów
Zjednoczonych, autorzy sugerują, iż dane spisowe z 2000 r. zaniżają ilość związków homoseksualnych o ok. 62%8. Manuel
Castells, analizując dane na temat składu gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-1995, zauważył,
że najszybszy wzrost liczebności nastąpił w kategorii „inne gospodarstwa nierodzinne” – z 1,7% w 1970 r. do 5% w 1995 r. Do
grupy tej „[...] należą współlokatorzy, przyjaciele i jednostki niespokrewnione. W rzeczywistości kategoria ta obejmowałaby
zarówno pary heteroseksualne, jak i homoseksualne, zamieszkujące wspólnie bez dzieci”9.
Problematyzacja kategorii płciowych i seksualnych stanowi
wyzwanie dla tradycyjnego obrazu rzeczywistości oraz naukowego jej opracowywania. Niezbędna jest odpowiedź na to wyzwanie, adekwatna do szybko zmieniającego się świata relacji
międzyludzkich. Przed koniecznością rewizji stają ludzkie przekonania, sądy, postawy oraz teorie naukowe. Dostosować się
do zmieniającej się rzeczywistości powinny też państwowe inhttp://www.antyfacet.com.pl/IntroStroniczny2.html.
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35768,5400065,Wroclawski_antyfacet_chce_ochrony_policji.html.
>> 9 T. Kwaśniewski, Rafalala, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 28.08.2007.
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stytucje badawcze. Podczas ostatniego polskiego Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. gejowsko-lesbijskie organizacje bezskutecznie protestowały przeciwko nieuwzględnieniu
w spisowych kategoriach gospodarstw domowych tworzonych przez pary jednopłciowe. Ilustracją tego typu problemów
jest wypowiedź jednej z respondentek prowadzonych przeze
mnie badań – wywiadów z parami lesbijek i gejów:
Kiedyś przyszła do nas pani z GUS-u, zostałyśmy wylosowane do badań nad aktywnością zawodową. I tam było pytanie: kto tu mieszka w tym mieszkaniu? „No ja i ta pani”. „A
kim jest dla pani ta pani?”„Moją dziewczyną”. „O mój Boże, ja
nie mam takiej rubryki”. I była chyba najbardziej rozemocjonowana tym, gdzie ona nas umieści10.
3. Szanse
Podstawową szansą wypływającą z kontestacji tradycyjnych
kategorii płciowych i seksualnych jest zwiększenie obszaru
indywidualnej wolności. Jest to stopniowy proces związany
z modernizacją społeczną i zjawiskami indywidualizacji. Wraz
z nowoczesnością zmienia się pozycja jednostki, która ma
większe możliwości świadomego i autonomicznego kreowania
swojego projektu życiowego. Znaczącą rolę odgrywa tu zdolność do nonkonformizmu i transgresji. Porządek posttradycyjny nie tylko umożliwia, ale i wymusza dokonywanie wyborów
i ciągłe podejmowanie decyzji w ramach tzw. „polityki życia”11.
Zwiększenie kontroli nad własnym życiem wiąże się z wymogiem refleksyjności. Refleksyjność jest z kolei podstawą traktowania własnej tożsamości jako obszaru kreacji, negocjacji, projektu nie przypisanego, a osiągniętego.
Obecnie osoby, które korzystają z szans kulturowego oporu
wobec porządku tradycyjnych kategoryzacji, są coraz częściej
widoczne w obszarze publicznym. Znaną medialnie postacią stał się Marcin Boronowski, nazywający siebie Naczelnym
Antyfacetem Rzeczypospolitej Polskiej. Na swojej stronie internetowej pisze: „Jako Antyfacet zajmuję się krytyką i podważaniem w codziennym życiu oraz specyficznych akcjach
stereotypu Męskiej Roli Płciowej, albowiem postrzegam jego
negatywny, okaleczająco-ograniczający wpływ na jakość ży-

cia mężczyzn”12. Jego postać budzi społeczne kontrowersje jedynie dlatego, że nie realizuje on norm wprowadzających podział na ubrania kobiece i męskie. Noszenie spódnic, rajstop
i butów na obcasach traktuje wyraźnie nie tylko jako aspekt
samorealizacji, ale również jako świadomy bunt przeciwko tradycyjnym wzorcom kulturowym, będący próbą wpłynięcia na
rzeczywistość. Istotna w jego przypadku jest na pewno kwestia indywidualnej wolności, co ilustruje wypowiedź: „Realizuję
w ten sposób własną tożsamość. Jestem wolnym człowiekiem
i nie mogę zgodzić się na dresiarską, sprymitywizowaną wersję
wzorca faceta-macho. Nie jestem przeciwko mojej męskości,
czuję się samcem. Ale chcę mieć swobodę zainteresowań i postaw i odrzucam stereotypowo narzucone wzorce zachowań
i ubioru. Skoro swobodniej i lepiej czuję się w ubraniach zarezerwowanych dla kobiet, to je noszę”13. Wizerunek prezentowany przez Antyfaceta jest zanegowaniem wielu kategorialnych
dychotomii. O ile bowiem mężczyzna z zewnętrznymi kobiecymi atrybutami wyglądu może być umieszczany w kategorii „transwestyta”, o tyle w przypadku Antyfaceta gęsty zarost
– atrybut męski – stanowi dla obserwatorów potrzebujących
jednoznacznych klasyfikacji wyraźny problem. W każdej sytuacji zachowań nonkonformistycznych wolność jednostki okupiona jest zagrożeniem społecznymi sankcjami. Okazuje się, że
kilka elementów ubioru kulturowo zarezerwowanych dla kobiet, a wykorzystywanych przez mężczyznę, może powodować
nie tylko zdziwienie, ale i oburzenie oraz agresję. Ilustrują to
pełne niewybrednych ataków na Antyfaceta fora internetowe,
a także opisywane przez niego doświadczenia gróźb i agresywnych zachowań, z którymi się spotyka.
Inną znaną postacią wykorzystującą szanse na zgodne
z własnymi potrzebami kreowanie swojej tożsamości i wizerunku jest Rafalala – warszawska poetka i performerka. Sama
określa się jako „kobieta z penisem”. Atrybuty kobiecości –
ubiór, fryzurę, makijaż, styl komunikacji – łączy z akceptacją
swojej męskiej fizycznej budowy ciała. Jej procesualny i konstruowany charakter tożsamości ilustruje fragment reportażu
prasowego:
– Kim jesteś?

>> 10 M. Dubrowska, J. Zawadzki, Dlaczego Rafalala nie zagłosował w wyborach, „Gazeta Wyborcza”, Stołeczna, 24.10.2007.
>> 11 http://www.asexuality.org/pl/.

http://www.antyfacet.com.pl/IntroStroniczny2.html.
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35768,5400065,Wroclawski_antyfacet_chce_ochrony_policji.html.
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– Jestem Szatanem (śmiech). – Jestem Aniołem (śmiech). –
Jestem Kobietą z Penisem. – Jestem Rafałem. – Jestem Rafalalą.
– A jak mam się do ciebie zwracać?
– To zależy od ciebie. Ja ocenię później14.

Rafalala napotyka na problemy związane nie tylko z sankcjami nieformalnymi, ale również w sferze instytucjonalnej.
W 2007 r. media donosiły, iż uniemożliwiono jej głosowanie
w wyborach parlamentarnych, argumentując to niezgodnością jej wyglądu z danymi z dokumentu tożsamości. O kłopotach ze społeczną interpretacją zjawisk niemieszczących się
w kulturowych dychotomicznych kategoriach świadczy opis
tej sytuacji: „Jeden z policjantów udzielał mi złotych rad, żebym
szybciutko zrobiła sobie operację, obcięła to, co niepotrzebne,
wymieniła dowód i z głowy. Jakby mógł, to by mi jeszcze kobiece imię wymyślił – relacjonuje Rafalala. – Nikomu nie przyszło do głowy, że ja chcę w ten sposób funkcjonować. Chcę być
kobietą z penisem”15.
Publiczne funkcjonowanie osób świadomie przekraczających granice kulturowych kategoryzacji to również szansa na
zmianę postaw społecznych. Działać tu może bowiem zasada
„oswajania” odmienności, wiążąca się ze zwiększonym poziomem akceptacji różnorodności. Widoczność tych, którzy decydują się na nonkonformistyczną indywidualizację projektów tożsamościowych, sprzyjać też może większej społecznej
otwartości i refleksyjności, co jest podstawą nowoczesnego
społeczeństwa pluralistycznego.
4. Problemy
Podstawowe problemy wynikające z negowania czy rozmazywania granic pomiędzy kategoriami płci i orientacji seksualnej
postrzegać można w perspektywie jednostkowej oraz grupowej. W przypadku jednostek chodzi tu o występującą u niektórych osób „nienormatywnych” silną potrzebę autoklasyfikacji. Nierzadko młodzi ludzie po uświadomieniu sobie tego,
że w jakiś sposób nie pasują do seksualnej lub/i genderowej
normy, czują się przede wszystkim zagubieni i zdezorientowani. Poczucie odrębności i izolacji rodzi potrzebę innej – alterT. Kwaśniewski, Rafalala, “Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 28.08.2007.
M. Dubrowska, J. Zawadzki, Dlaczego Rafalala nie zagłosował w wyborach, “Gazeta Wyborcza”, Stołeczna, 24.10.2007.
>>
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natywnej, ale jednoznacznej – przynależności. Kategoria queer dla niektórych jest zbyt nieokreślona, niedająca możliwości
na skonstruowanie spójnej pozytywnej tożsamości. Ilustracje
tego zjawiska znaleźć można na wielu forach internetowych
skupiających osoby, dla których tradycyjne kategorie płciowe
czy seksualne nie stanowią odzwierciedlania ich doświadczeń
i potrzeb. Internet stanowi dla nich obszar poszukiwań podobnych sobie ludzi, którzy mogą stanowić grupę odniesienia
istotną w procesie konstruowania własnej tożsamości. Przykładem jest wypowiedź uczestniczki forum dla „Asów”, czyli osób
definiujących siebie jako aseksualne:
Niedawno zrozumiałam coś, co próbowałam zrozumieć
bezskutecznie przez długie 10 lat, czyli co jest ze mną nie
w porządku. Wreszcie się odnalazłam, wyzwoliłam z raniącego i wiążącego mnie potrzasku [...]. Dziś po raz pierwszy
mogę powiedzieć o sobie: JESTEM ASEKSUALNA, JESTEM
ASEM. Zrozumiałam to, w pełni się z tym pogodziłam. Cieszę się tym, nie czuję się już jak odmieniec, wyrzutek społeczeństwa, nieszczęśnik wyklęty przez Boga lub fatum. Zrozumiałam, że urodziłam się aseksualna i taka zostanę już
na zawsze. To nie jest nic złego, po prostu jedna z czterech
orientacji seksualnych, np. czwarta, a nie pierwsza (heteroseksualizm). Są też inni ludzie tacy jak ja16.
Powyższy cytat ilustruje problematyczność „programowego” negowania zasadności funkcjonowania jednoznacznych
i rozłącznych kategorii dotyczących orientacji seksualnych. Dla
niektórych osób postrzeganie siebie jako członka takiej kategorii może bowiem pełnić pozytywne, wręcz terapeutyczne
funkcje. Oczywiście istotne jest to, aby kategoryzująca etykieta
nie miała charakteru stygmatyzującego i nie wiązała się ze społecznym wykluczeniem.
Drugi problem wiąże się z konsekwencjami niejednoznaczności kategorii odnoszących się do funkcjonowania mniejszościowych ruchów społecznych. Teorie queer wywołują ciągle kontrowersje, m.in. ze względu na relacje pomiędzy ich
założeniami a praktyką i aktywnością ruchów gejowsko-lesbijskich. Chodzi tu o konflikt pomiędzy polityką budowania
tożsamości a polityką jej zamazywania. O ile bowiem ruch
emancypacyjny tradycyjnie wiązał się z polityką tożsamości gejowskiej, a więc miał tendencje do wzmacniania istnie>>

16

http://www.asexuality.org/pl/.
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jącego seksualnego podziału grupowego, to podejście queer
dąży do takiej dekonstrukcji i destabilizacji ustalonych tożsamości seksualnych, która kreuje pole płynnych, niebinarnych
i zmiennych zróżnicowań ludzkich. Trudno jest tu zatem budować projekty emancypacyjne, jeśli nie ma jednoznacznie
zdefiniowanego podmiotu owych projektów. Według niektórych analityków ruchów emancypacyjnych problem dotyczy
głównie lesbijek. Zaraz bowiem po tym, jak zaistniały one na
politycznym gruncie jako lesbijki, zostały wezwane nie tylko
do dzielenia tej tożsamości, ale jednocześnie do obalenia jej,
poprzez uznanie „kobiety” i „lesbijki” za niestałe, mgliste, płynne, a także opresyjne kategorie. Podobne kontrowersje dotyczą takiego postulatu ruchu gejowsko-lesbijskiego, jakim jest
legalizacja małżeństw jednopłciowych. Zwolennicy tej idei
traktują ją jako otrzymanie należnych równych praw. Według
niektórych zwolenników perspektywy queer małżeństwo to
kolejna, potencjalnie opresyjna i niepotrzebna kategoria społeczna. Dążenie do możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych traktowane jest tutaj jako przejaw nieuświado-
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mionej heteronormatywności i kopiowanie dominujących
wzorców. Krytyce poddawane jest także ograniczanie tej instytucji jedynie do osób hetero- i homoseksualnych. Dla teoretyków queer sama koncepcja małżeństw homoseksualnych
opiera się na nieodwołalnej i jednoznacznej tożsamości seksualnej, co jest zaprzeczeniem postulowanej przez nich kultury różnorodności.
Sposobem na minimalizację powyższych problemów, zarówno w perspektywie jednostkowej, jak i grupowej, jest skupienie się nie na tzw. „mocnej” wersji teorii queer, ale na ich
wersji „słabszej”. W tej formie nie postuluje się bowiem dyskursywnego i praktycznego odrzucenia wszelkich płciowych i seksualnych kategorii, a jedynie uznanie ich za niejednoznaczne
i otwarte konstrukty kulturowe. Z owych konstruktów w razie
potrzeby jednostki i ruchy społeczne mogą korzystać, ale zawsze ze świadomością ich relatywności i kulturowej arbitralności. Wówczas na pewno queerowe dekonstruowanie kategorii
będzie przede wszystkim szansą na zwiększenie rozmiarów indywidualnej wolności, a nie zagrożeniem.

SŁOWO I JEGO CIEŃ
Paweł Kuligowski

Pisanie jest wymuszonym przez linearność języka rozpraszaniem myśli. Takie rozpraszanie służy ostatecznie przeniknięciu
przez sito śmierci. Pozostawianie śladów jest pozostawianiem
siebie. Życie jest fragmentem, a myślenie – fragmentarycznym
wysiłkiem przekroczenia fragmentaryczności życia. Niebotyczna trudność kompozycji wynika z trudności systematycznego
(czyli językowego) traktowania tego, co nawet jeśli ma strukturę, to pewnie bardzo różną od struktury języka, która jest przecież wzorcem struktury w ogóle, a więc punktem odniesienia
dla orzekania o strukturalności. Mam wrażenie, że język – poprzez towarzyszący mu zawsze formalny porządek – przekracza dziejowość naszego położenia w czasie, położenia, którego
dynamika wiąże się z beznadziejnym wysiłkiem usuwania nieporządku z dziejów, czyli usuwania czasu z czasu. Można rzec,
że język, mimo iż diachronia przeważa w nim ostatecznie nad
synchronią, w swoim każdorazowym „teraz” jest tworem metahistorycznym. Używanie języka wiąże się ze zwykle nieświadomym założeniem, iż mówić znaczy obiektywizować siebie, czyli utrwalać przemijanie w śladzie, który osadzony w strukturze
konsekwencji i korespondencji będzie powoli znikał, ale nigdy
nie zniknie i zawsze pozwoli na idealne odtworzenie wszystkiego, gdyby kiedyś pojawiła się taka możliwość, to znaczy
gdyby z otchłani wynurzył się Bóg i z właściwym Sobie pietyzmem przystąpił do generalnej rekonstrukcji, czyli do maksymalnego rozproszenia: takiego rozszerzenia świata, w którym
każda chwila w każdym miejscu miałaby swoje osobne miejsce
(i osobną chwilę), a metapoziomy organizacji czasu i przestrzeni mnożyłyby się tak szybko, że nie byłoby problemu. Cóż, chyba nie powinno się tak myśleć.
Fragmentaryczność tworów językowych – zarówno pisanych tekstów, jak i mówionych mów – wiąże się ze względną
nieopisywalnością (niezrozumiałością) dziejów. Używanie języka wiąże się z przenoszeniem czasu poza czas – przenoszeniem

paradoksalnie osadzonym w czasie i dlatego konstytuującym
ważną część przenoszonych przez siebie dziejów, nawiasem
mówiąc. Paradoksalne zmieszanie historyczności i transhistoryczności w języku skazuje wszelką językowość na fragmentaryczność, czyli uwikłanie w dialogiczny kontekst, który dopiero umożliwia rozumienie: ludzkie stanowisko i ludzkie zadanie
na pograniczu światów względnie widzialnych (historycznych)
i względnie niewidzialnych (językowych).
Powtórzmy: pisanie jest rozpraszaniem dziejów w języku,
porządkowaniem przez rozczłonkowanie i osadzenie w różnych miejscach tego, co początkowo jawi się jako miazga, magma, zbita kula kosmicznego gnoju, miejsce pozbawione punktów osobliwych, amorficzna przyroda etc. Przyroda oglądana
w języku jest albo dziejami (historia naturalna, prehistoria),
albo mapą (systematyka, morfologia), albo jednym i drugim (fizyka, a zwłaszcza astronomia), albo wreszcie jednym i drugim
z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego” (historia
właściwa, geografia polityczna). Jeśli język pozostaje w obrębie
konstruowanej zresztą ex post gramatyki, to oznacza to, że więcej w nim porządku niż nieporządku, tyle że – i tutaj rozpoczyna się paradoks – język w swoim ruchu porządkowania świata
jest przecież początkiem kultury rozumianej jako niedziedziczna pamięć: język umożliwia gromadzenie na skalę absurdalną
z punktu widzenia pojedynczego życia, co prowadzi w końcu
do konstatacji, że język porządkuje przez gromadzenie, czyli porządkuje przez ciche mnożenie początkowo minimalnego chaosu, związane z opisywaną przez Simmela emancypacją
kultury obiektywnej. Mnogość porządkujących arcydzieł jest
w końcu nieporządkiem, zwłaszcza że wbrew klasycystycznym
złudzeniom bycie arcydziełem nie musi oznaczać formalnego
podobieństwa do innych arcydzieł.
Chciałbym się zatrzymać przy zaproponowanym wyżej obrazie kultury: kultury jako pamięci i kultury jako mechanizmu

ROZPROSZENIA < ZNACZENIA < 35

pamięci, kultury mnemonicznej i mnemotechnicznej (mój
dług wobec Łotmana i Uspienskiego jest oczywisty). Tak rozumiana kultura jest korelatem religii: chodzi w niej o ocalenie,
tyle że ocalenie fragmentaryczne, w którym z pewnością dochodzi do wielokrotnego podważenia i zmieszania tożsamości
tego, co ocalane, i tego, kto ocalany. Kultura jest lustrem religii,
w którym religia z pewnością siebie nie rozpozna, ponieważ to,
co w religii ma charakter natychmiastowy (metafizyczny), zastąpione jest w kulturze przez mniej lub bardziej niedoskonałą
mechaniczność zapisu:
• zapisu przestrzeni (symbolicznego w kartografii, mimetycznego w fotografii, mieszanego w rysunku czy malarstwie),
• zapisu czasu (symbolicznego w piśmie, mimetycznego
w fonografii monofonicznej, mieszanego w niemej kinematografii),
• zapisu przestrzeni i czasu zarazem (symbolicznego w literaturze, mimetycznego w kinematografii udźwiękowionej, mieszanego w fonografii stereo- i kwadrofonicznej),
• w końcu zapisu totalnego, zbliżonego do transhistorycznego synchronizmu (estetycznego w poezji, anestetycznego w Sieci).
Przedstawiona powyżej propozycja uporządkowania poszczególnych sposobów realizowania mnemoniczności kultury
nie jest precyzyjna ani kompletna, służy wstępnemu zobrazowaniu materiału, który nie może być ujęty w swojej totalności
bez zawsze podejrzanej ucieczki w abstrakcję, czyli teorię, która albo jest teorią niby-kultury, albo niby-teorią kultury1. Mój
obraz jest tylko początkiem, który nigdy nie znajdzie końca, bo
się pewnie, cholera, rozproszy.
Można o tym zresztą myśleć inaczej: druk jest symbolicznym zapisem dźwięku, który – jako język – sam jest symbolicznym zapisem tego, czego zapisem mimetycznym jest udźwiękowiona kinematografia: czyli wszystkiego. Tyle że „wszystko”,
do którego ma dostęp kinematografia, nie jest tym samym, co
„wszystko”, do którego ma dostęp druk, czyli pismo. Gdyby kinematografia umożliwiała mimetyczny zapis tego, czego zapis
symboliczny umożliwia druk, wówczas można by nakręcić film,
za sprawą którego czas stanąłby w miejscu albo raczej zapętlił
się, odtwarzając ciągle ten sam – choć coraz bardziej zdekon-
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Cf. S. Pietraszko, Studia o kulturze, Wrocław 1992, s. 19 & passim.

tekstualizowany – świat języka, który wychodząc ze względnej
widzialności dziejów zanurza się we względnej niewidzialności
obrazów ewokowanych w hermetycznej poezji i hermetycznej
humanistyce.
Zapis umożliwia przeniesienie w czasie i przestrzeni: takie przeniesienie, pospołu z formalnymi cechami możliwego zapisu, zawsze oznacza dekontekstualizację (która z kolei
nie oznacza oczywiście braku kontekstu, tylko bardzo swoiste jego przekształcenie). Zapis umożliwia pamięć, która – tak
jak pamięć naturalna – jest modyfikacją tego, co pamiętane,
tyle że tym razem mamy do czynienia z modyfikacją swoiście „obiektywną”, wymuszoną strukturalnie przez formalne
(czy wręcz techniczne) cechy tego, co stanowi medium zapisu. Zapis jest kłamstwem, krótko mówiąc. Kultura jest zapisywaniem i odtwarzaniem przez przekształcenie: kultura jest
ciągiem kłamstw, czyli przekształceń w czasie. Porządek obrazu chaosu rozproszonego w piśmie jest zawsze przesadzoną modyfikacją prawdziwości chaosu w dziejach. Kultura jest
mechanizmem, który kodując i zapamiętując to, co koduje i zapamiętuje, przekształca sam siebie, tak iż potem, kiedy
próbujemy w medium kultury odtworzyć to, co zostało zapisane, odtwarzamy coś innego. Ponieważ kultura jest wielością kłamstw, a nie jednym kłamstwem, przechowujemy
w niej – w postaci prawdopodobnie formalnej, a w każdym
razie względnie formalnej – prawdę o wszystkim, co możemy
wiedzieć. W dyskursywnym świecie ludzi, czyli świecie kultury,
prawda jest ukryta w strukturze tego, co nie jest prawdą poza
strukturą. Kultura jest cudem: nieskończonym rozjaśnieniem
względnej ciemności świadomości jednostkowej poprzez nieskończone rozszerzenie względnego ubóstwa jednostkowej
pamięci. Kultura jest mapą mnie: symbolicznym przekształceniem głupstwa na użytek wewnętrznej nieskończoności tego,
co może być pomyślane w szczupłych ramach dostępnego
czasu.
Wróćmy do pisma. Pismo jest szczególnym obrazem ludzkiej
specyficzności, ponieważ pismo – poza tym, że obrazuje to,
o czym w nim mowa – stanowi złożony i głęboko metaforyczny
(a także alegoryczny, o czym dalej) obraz tego, co w człowieku
niewidzialne: języka. Powiedziałem przed chwilą (w nawiasie)
o alegoryczności pisma: mam na myśli konwencję, która po-

zwalając na zmianę wyglądu poszczególnych liter (pozwalając
na substytucję tego i owego), nie pozwala przecież na zmianę
dowolną, a zwłaszcza diametralną (nie pozwala na komutację
wszystkiego). Alegoryczność pisma pozwala przewidzieć, która zmiana mieści się w idealnym obrazie danej litery, a która nie
(co odpowiada ograniczonej możliwości fonetycznej zmiany
w fonemie). Kiedy mówimy o pismach szeryfowych i bezszeryfowych, o kursywie, antykwie, alfabecie, cyrylicy, diakrytykach,
abrewiaturach etc., mówimy o alegorycznych granicach stabilności graficznego zapisu fonetyczności w obrazowym piśmie.
Ale ja właściwie nie o tym...
Pismo jest szczególnym obrazem ludzkiej specyfiki w świecie. Pisanie – jako rozpraszanie, rozczłonkowywanie, rozsadzanie – jest rozprawianiem się ze względną niezrozumiałością
świata. Nie mogę nie zakładać, że z całego świata tylko język
jest tym, co rozumiem, bo w tym, co rozumiem, widzę właśnie ślady języka, a nie czegoś innego (a pismo jest szczególną wyraźnością języka jako czegoś innego niż dzieje). Zrozumiałość świata zakłada uprzednią aktywność interpretacyjną
anonimowego języka, zakłada pracę, którą – jak mówi Gadamer – język wykonał zawczasu, za nas. Łowiąc niewidzialne
myśli w oceanie wyobraźni, czyli pisząc, wydobywam na powierzchnię gotowe słowa, a nie rzeczy, które trzeba dopiero
przełożyć na język, a więc wstępnie zinterpretować w duchu
jednej z dostępnych tradycji czy też konwencji. Oczywiście poszczególne słowa są również poza wszystkim rzeczami, ale nie
całkiem tymi, o których mówią. Język jest jedyną przeszkodą
na drodze do prawdy, która tylko w nim może świecić w sposób, o który nam chodzi, kiedy jej szukamy. Prawda poza językiem jest czymś stabilnym, a więc martwym. Prawda w języku
jest dramatem: przynajmniej minimalną niezupełnością intelektualnej, estetycznej, metafizycznej satysfakcji, niezupełnością, dzięki której myślenie zawsze ma siebie przed sobą, nawet
kiedy porusza się do tyłu, reflektując się i powtarzając, jak tutaj
i jak niżej zwłaszcza.
Rozpraszanie dziejowej gęstwiny w piśmie jest formą organizacji tego, co fragmentaryczne i co nie może chyba być brane pod uwagę, dopóki nie zostanie rozproszone: rozpraszanie
jest rozpędzaniem zgiełku i wprowadzaniem dystynkcji. Rozpraszające pisanie ujawnia ontyczne konsekwencje ontologicznego eksperymentu, którym jest język, ujawnia konstruk-

cyjne możliwości mowy: gigantyczną przewagę wysłowionej
hipostazy nad niewątpliwą w swojej rzeczowości (rzeczywistości) rzeczą pogrążoną w powszechnym milczeniu, regularnie pozbawianą potwierdzenia w krzywym zwierciadle prawdy, którym zawsze próbuje być język, składając się z fraz, zdań,
wypowiedzi, tekstów i rozmów, które (przynajmniej z dość formalnego punktu widzenia) opisują coś, co było, jest, będzie,
nie było, nie jest, nie będzie, byłoby albo powinno było być –
czyli coś uprzedniego wobec opisu, coś, co w swoim byciu lub
niebyciu po prostu jest albo nie jest, albo byłoby, gdyby było.
Warunkiem skuteczności języka jest przezroczystość pośrednictwa, które język zapewnia – dlatego pismo, przeciwieństwo
mimetycznej przezroczystości mediów konkurencyjnych, takich jak film, jest czymś tak ważnym w proponowanej tu analizie rozpraszającego mechanizmu kultury na przykładzie rozpraszającego mechanizmu pisma. Nie można mówić wtedy,
kiedy patrzy się na język, i nie można na język patrzeć, kiedy
się mówi: a przecież kiedy się pisze albo czyta, właśnie to się
robi – więc może pismo nie jest skuteczne jako zapis, zapisując
przede wszystkim siebie, jako wierzchnią (widoczną) warstwę
symbolicznego obrazu czegoś innego?
W mówieniu nie widzę języka, tylko ślad po nim: semantyczne korelaty sekwencji i struktur znakowych. Szczególnie
wyraźnym śladem języka jest pismo, a także analogowy bądź
cyfrowy zapis dźwięku. Pismo jest zbiorem znaków, przez które
widać to, co niewidzialne przede wszystkim: czas. Kultura jest
właśnie mechanizmem zapisu, wielowarstwową strukturą pamięci, której udało się prowizorycznie zneutralizować czas biologiczny, czyli śmierć. W kulturze chodzi o to samo, co w religii:
o ocalenie z pożaru czasu, przechowanie przez przekształcenie. Właśnie przekształcenie jest warunkiem zachowania: zachowując siebie, nie zachowamy przecież swojej absurdalnej
kruchości, dzięki której – jak mówi Steiner – „nasza literatura
jest głęboka”. Nie można zachować tego, co kruche, ale można zachować to samo, pozbywając się zawczasu kruchości i paradoksalnie utrzymując tożsamość za sprawą swoistego cudu.
Dawna Polska minęła, ale ciągle można ją odwiedzać. Brak sensualności smuci, osobliwa obecność cieszy. Lepiej być wątpliwym duchem w rozproszeniu pisma niż dziurą w moście przerzuconym ponad czasem, to jasne (a w każdym razie zgodne
z tym wszystkim, co stworzyło dynamikę europejskich dziejów:
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zgodne z reinterpretacją eschatologicznego marzenia w warunkach narzuconych przez dziejowość).
Kiedy piszę albo czytam, szczególnie łatwo dojść mi do
przypuszczania wyrażanego po wielokroć w zawsze rozpraszającym piśmie: Ὁ τὰ νῦν ἰδὼν πάντα ἑώρακεν, ὅσα τε ἐξ
ἀιδίου ἐγένετο καὶ ὅσα εἰς τὸ ἄπειρον ἔσται· πάντα γὰρ ὁμογενῆ καὶ ὁμοειδῆ2. „Kto widział to, co widać, ten zobaczył
wszystko, cokolwiek się stało od początku i cokolwiek będzie w nieskończoności: wszystko jest bowiem jednorodne i jednolite”. Mistycyzm Marka Aureliusza jest może zbyt
optymistyczny, kiedy przypuszcza, że miejsce każdego jest
tam, gdzie ten ktoś jest, a nie zupełnie gdzie indziej, gdziekolwiek by był. Właśnie pisanie każe sobie wyobrażać bycie
gdzie indziej, a zwłaszcza bycie poza (swoim) czasem. Pisanie
przynosi pokusę perspektywy apokaliptycznej, która potem
– ze względów na przykład instytucjonalnych, a także historycznych – ukrywa się w perspektywie teoretycznej, abstrakcyjnej. Pisanie jest byciem przed, byciem po, a zwłaszcza byciem poza: „Apokaliptyk niezwykle silnie doświadcza historii:
jako bólu, który należy ukoić, niemocy, którą trzeba wyleczyć,
winy, wymagającej odkupienia”3. W pisaniu ukryty jest pewien bizantynizm (czyli „kultura bez życia”, jak mówi Ortega
y Gasset), a rozpraszanie nie rozwiązuje problemu fragmentaryczności życia, tylko go przekształca. Historyczna realizacja
światów nie jest nigdy totalnością owych światów: podobnie
historyczna realizacja pisma nie realizuje pisma jako takiego,
tylko stanowi przygodę pisma w czasie, poza którym nie są
być może potrzebne ani przygody, ani samo pismo. Rozpraszanie myśli w piśmie, rozpraszanie świata w myśli, rozpraszanie pisma w świecie jest rozpraszaniem tylko wtedy, kiedy się
o tym myśli, obiektywizując i obiektalizując (czyli zakładając
autonomię i osobność abstrakcyjnej myśli, abstrakcyjnego
świata, abstrakcyjnego pisma). Od wewnątrz sprawy wyglądają inaczej:
Nasze życiowe treści, zawieszone niejako między życiem
jako takim a idealną totalnością światów, stają się fragmentami. Gdy patrzeć od wewnątrz życia, nie są fragmentami,
lecz falami jednolitego kontinuum; są fragmentami, gdy za
kontinuum uznamy własny sens treści, a życie widzieć bęMarcus Aurelius, Ad se ipsum 6.37 (Dalfen).
>> 3 S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1980,
s. 270.
>>
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dziemy jako strumień płynący skroś wielu światów, z każdego porywający kawałki i składający się z nich – w oczach
Boga te kawałki byłyby partykularnymi konkretyzacjami absolutnych kategorii, z których każda tworzy osobny świat.
Życie jest zupełnością i każdy świat jest zupełnością, ale gdy
się przecinają, wówczas powierzchnie przecięcia wyodrębniają pewien fragment – fragment życia i świata4.

Rozpraszanie myśli i świata w piśmie jest więc jeszcze jedną pułapką historii, która wcale nie jest pułapką, tylko jedyną
możliwością spójnego myślenia o zróżnicowaniu wszystkiego w strukturalności i dyskursywności języka sensu largo, czyli
kultury sensu stricto. Nie można zachować tego, co kruche, ale
można zachować to samo, pozbywając się zawczasu kruchości i paradoksalnie utrzymując tożsamość za sprawą swoistego
cudu, jednego z wielu. „Ecce mysterium vobis dico: Non omnes
quidem dormiemus, sed omnes immutabimur, in momento,
in ictu oculi, in novissima tuba; canet enim, et mortui suscitabuntur incorrupti, et nos immutabimur” (1 Kor 15.50-52). „Zdradzę wam tajemnicę: otóż nie wszyscy co prawda pośniemy,
ale wszyscy zostaniemy przemienieni, w niepodzielnej chwili,
w okamgnieniu, jak tylko zagrzmi trąba. Gdy bowiem zagrzmi,
umarli powstaną bez śladu rozkładu, a my, pozostali, staniemy
się jak oni, przemienieni”. Hmm.
Pisanie jest mówieniem pogrążonym w abstrakcji. Pisanie
jest samotne albo nie jest pisaniem. Pisanie nie szuka swego,
nie zazdrości, nie ustaje, nie popada w pychę... Oczywiście żartuję, dlatego wracam: pisanie jest mówieniem pogrążonym
w abstrakcji, samotnością mówienia skierowanego ni to na zewnątrz, ni to do środka, mówieniem skierowanym do siebie
jako do innego. Pisanie rozprasza, czyli przekracza czas, pozwalając na wielokrotne powtarzanie tego samego fragmentu wirtualnej autobiografii osoby piszącej. Mówię o „wirtualnej
autobiografii” mając na myśli „dzieje myślenia”, których wyrazem jest pisanie. Pisanie opiera się na zdumiewającym (acz
zrozumiałym) założeniu, że ruch do środka jest sposobem na
wydobycie się z siebie i umieszczenie poza czasem ludzkim:
w czasie książek, który pozostając czasem, jest nim w sposób
paradoksalny (wystarczy przypomnieć, że tutaj, w pisaniu tego
zdania, za dziesięć tysięcy dni spotkamy tę samą chwilę, której
G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa
2006, s. 335-336.

>>

4

ulotność tak nas zmartwiła, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, właśnie dziesięć tysięcy dni wcześniej). Mnemotechniczny
walor pisania uwalnia od dekoncentrujących efektów codzien-

ności: „Właśnie po to zapisałem, żeby nie musieć pamiętać”,
mówi profesor Jones senior w trzeciej odsłonie wiadomego filmu. Rozpraszanie przez pismo jest rozpraszaniem mroku.
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prof. Tadeusz Paleczny

TOŻSAMOŚĆ MATRIOSZKI
Z profesorem Tadeuszem Palecznym – socjologiem stosunków międzynarodowych
i badaczem wielokulturowości – rozmawiają Arkadiusz Lewicki, Jędrzej Morawiecki
>>Arkadiusz Lewicki: Szukamy rozproszeń, prądów wielorakiego typu, idących wbrew głównemu nurtowi, obok niego, przeczących konsolidacji. Grup rekonfigurujących i dekonstruujących społeczną rzeczywistość. W 1997 roku wydał
Pan swoją książkę Kontestacja: formy buntu we współczesnym
społeczeństwie. Ciekawi mnie, co się, według Pana, od tego
czasu w kontrkulturach zmieniło? Zastanawialiśmy się, jadąc do Pana, nad uwarunkowaniami polskimi. Doszliśmy do
wniosku, że u nas silnych nowych ruchów kontrkulturowych
nie ma...
>>Tadeusz Paleczny: Ależ one są – tylko mają charakter transgraniczny, międzynarodowy. Mam tu na myśli zarówno ruchy
wyłaniające się ze starego porządku, mające dziewiętnastoczy dwudziestowieczny rodowód, takie jak feminizm, jak również zupełnie nowe – alterglobalizm, New Age. Istotna zmiana wystąpiła zresztą nie tylko w samej naturze rzeczywistości,
ale również w sposobie jej opisywania. Nie używa się już raczej określenia: kontestacja, subkultura, mówi się o tożsamości oporu, o której pisał Manuel Castells. Mówi się o nowych
ruchach społecznych, ekskluzywizmie społecznym, buncie
środowiskowym, także tym związanym strukturalnie z określonymi kategoriami społecznymi. W modernizacyjnej nowoczesności wszystkie zjawiska alternatywne, krytyczne wobec
porządku kulturowego, obojętnie – czy wobec socjalizmu, czy

kapitalizmu, nazywano subkulturą. Miały być więc czymś, co
jednak mieści się w ramach kultury dominującej – jest wąskie,
stanowi ekosystem czy niszę kulturową.
Teraz mamy do czynienia z silną deinstytucjonalizacją. Proszę zobaczyć, co dzieje się z frekwencją wyborczą. To nie jest
tylko nasza polska specyfika! Coraz więcej Europejczyków nie
chodzi na wybory. Wolą uczestnictwo w nowych ruchach społecznych.
Pytacie jednak o Polskę. Tutaj – w odróżnieniu od Zachodu
– zjawisko nowych ruchów społecznych nie jest jeszcze tak wyraźne. Odpływ klienteli partii politycznych nie świadczy jednak
wcale o tym, że ludzie przestają się interesować sferą publiczną. Ludzie przechodzą od form instytucjonalnych czy bardziej
sformalizowanych sekt do luźniej powiązanych wspólnot.
To ma również związek z formami komunikacji. Nie trzeba
się już dziś spotykać, żeby wejść w kontakt, wystarczy włączyć
laptopa czy komórkę, by szybko wymienić poglądy, zamanifestować podobieństwo dążeń i celów.
>>Jędrzej Morawiecki: Pan mówi o podobieństwie dążeń i celów. Jednakże wcześniej, pisząc o kontestacji, podkreślał Pan
barwność, aspekt zewnętrzny. Gdzie teraz znaleźć takie ruchy? Mamy enklawy postpunków, skłotersów z w miarę silną reprezentacją środowiskową we Wrocławiu. Ich można
rozpoznać, reprezentują specyficzną estetykę cyberpunka,
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różowego disco. Co więcej? Wspomniał Pan o New Age, ale
członkowie tego ruchu nie spełnią przecież kryteriów barwności zewnętrznej.
>> Tadeusz Paleczny: Panowie odwołujecie się do mojej książki z 1997 roku. Ale ja publikowałem dalej. Zmieniła się nie tylko
rzeczywistość, która jest rzeczywiście niezwykle dynamiczna, ale
także refleksja naukowa. Wcześniej staraliśmy się ująć rzeczywistość w formę paradygmatu, typologii etc. Humanistyce coraz
trudniej jest utrzymać status nauki. Nasze opisy stają się raczej
refleksją humanistyczną. Dotyczy to szczególnie nauk o kulturze,
etnologii, antropologii, socjologii, ale również literaturoznawstwa, teatrologii. Pytacie mnie ciągle o różnorodność... Rzeczywiście, używa się dziś takich pojęć, jak dywersyfikacja, policentryzm itd. Te terminy można jednak wyrazić prościej, jako wielość
grup kulturowych, wielość uczestników, wywodzących się z różnych grup kulturowych, rasowych, etnicznych, religijnych.
Wąskie, ekskluzywne grupy subkulturowe, do których można zaliczyć także gangi, struktury mafijne, beatlesów, punków,
skinów, to zjawiska dwudziestowieczne...
>>J.M.: Są też dresiarze.
>>T.P.: Do tego blokersi, hip-hopowcy. To rzeczywiście stanowi
pewną kontynuację, próbę odpowiedzi na to, co bardzo enigmatycznie nazywa się ponowoczesnością. Mówicie jednak Panowie, że zabrakło nowych ruchów społecznych? Nie, społeczeństwo polskie jest również bardzo różnorodne. Po 1989
roku, kiedy – jak mówiono – wydobyto nas z zamrażalnika historii, przybyło wiele prądów, które wlały się do nas bardzo
szeroko. Pojawiły się właściwie wszystkie ruchy obecne w przestrzeni Zachodu. Wspominacie New Age. Ale to jest zbitka, korporacja, ruch ruchów – tak samo jak alterglobalizm, który skupia zarówno anarchistów i skrajnych ekologów i feministki, jak
również gejów, lesbijki, zwolenników tęczowych koalicji, które
są związane genetycznie z subkulturowością. Do tego dochodzi także parapsychologia, aromaterapia, alchemia, akupunktura, medytacja transcendentalna. To, co kiedyś kojarzyło się
z nurtami religijnymi, sektami, dziś jest znacznie bardziej indywidualne, a jednocześnie bardziej masowe. Wszystko to staje
się nie tyle zjawiskiem ideologicznym, grupowym, ile kwestią
indywidualnego wyboru. Stąd w tożsamości jednego człowieka miesza się tak wiele elementów, dlatego mówi się o transgresji, przenoszeniu elementów z jednej kultury do innej.
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W maju byłem w Brazylii, pojechałem na północ, do miejscowości oddalonej od Rio de Janeiro o ponad tysiąc kilometrów. To Aguia Branca, co tłumaczy się z portugalskiego jako
Orzeł Biały. Ta miejscowość została założona przez polskich
kolonistów. Podczas trzydniowego festynu 80-lecia emigracji polskiej miałem możliwość obserwowania nowej generacji tęczowych ludzi. Biali, czarni, Mulaci, Metysi... Nie dało się
ich sklasyfikować. Obserwowałem zwłaszcza osobniki płci żeńskiej, w wieku 16-20 lat (proszę wybaczyć, ale to zupełnie naturalne). Zupełnie niezwykła kategoria fizyczna! Chociaż także
kulturowa...
W trakcie tego festynu dominowały polskie zespoły folklorystyczne, w tym zespół dziecięcy, w którym nie było ani jednego białego dziecka. Wszyscy występowali w strojach ni to
krakowskich, ni to łowickich, trudno to dokładniej opisać. Melanż zupełnie przypadkowy, ilustrujący ich wyobrażenia na temat polskiego folkloru. To, co było zdumiewające, co mogłoby
gorszyć purystów, ale mnie wzruszało i inspirowało do refleksji,
to fakt, że dzieciaki tańczyły do Sto lat. Pierwszy raz widziałem,
żeby ktoś stworzył skomplikowany układ choreograficzny do
tej pieśni. Ale tam właśnie ona stała się symbolem polskości.
Nie Góralu, czy ci nie żal, nie hymn Polski! Oni zobaczyli w telewizji, że wielu Polaków śpiewało Sto lat papieżowi, i uznali, że
jest to pieśń narodowo-religijna.
Mało tego! Czarnoskóry biskup z pobliskiego stanu odśpiewał Sto lat podczas mszy, wykonując przy tym quasi-choreograficzny układ. Uczynił to z namaszczeniem i przejęciem.
Zwykłą pieśń biesiadną potraktował jako religijną.
Oto klasyczny przykład transgresji. Tego symbolu nie da
się już wykorzenić, on się stał centralnym symbolem polskości, emblematem odróżniającym tych mieszkańców środkowej
Brazylii od ludzi bardzo do nich podobnych, także tęczowych,
mających jednak pochodzenie włoskie, niemieckie czy portugalskie. Kto wie, czy za trzydzieści lat Sto lat nie będzie pełnić
podobnej funkcji w Paryżu, Londynie czy Berlinie?
>>J.M.: Pan już wcześniej pisał o ideologiach tęczowych i kosmicznych. Zastanawialiśmy się, czy nie jest tak, że wśród
pewnych narodów, bądź w pewnych przestrzeniach społecznych, istnieją silniejsze predyspozycje do budowania ideologii kosmicznych? Ja odnajdywałem tego typu wizje bardzo
często w Rosji, gdzie kosmologia ma silną tradycję. W Polsce

owe elementy są reprezentowane znacznie słabiej. Być może
dlatego, że próbujemy się jednoznacznie wpisać w racjonalną tradycję okcydentalistyczną, co – chociaż pozornie rozstrzygnięte – nie jest wcale tak oczywiste, biorąc pod uwagę uśpiony w dyskursie publicznym nurt słowianofilski. Czy
Pan dostrzega taką zależność – że w pewnych obszarach
tego typu ideologie trafiają na bardziej podatny grunt? Czy
Brazylia jest obszarem, który sprzyja budowaniu takich wizji, obrazów?
>>T.P.: Na pewno. Istotna jest tu kwestia konsekwencji wielokulturowości, wcześniej przybierającej postać zderzenia
dwóch kultur – białych i czarnych, protestantów i katolików,
żydów i chrześcijan, Indian i kolonistów, purytanów i Irokezów.
Dziś jednak wielokulturowość nie oznacza już takiej dychotomii, a kontakt wielu grup równocześnie, i to realizowanych na
różnych poziomach: plemiennym, autochtonicznym.
Pyta Pan jednak o konsekwencje asymilacji czy raczej amalgamacji. Pyta Pan nie tylko o mieszanie się języków, ubiorów,
przepisów kulinarnych, ale o to, co dzieje się z nami w sytuacji wielokrotnego pochodzenia, gdy mój doktorant żeni się
z Japonką, a doktorantka wychodzi za Francuza. Ameryka Łacińska jest miejscem, gdzie amalgamacja osiągnęła najwyższy poziom. Pelé jest dla Brazylijczyków rasowo przezroczysty.
W naszych strukturach poznawczych to się nie mieści! Oni nie
widzą, że są biali czy czarni. Oni widzą tęczę. Określenia „rasa
kosmiczna” użył najpierw w Meksyku Leopold Zea, potem José
Vasconcelos. Zaczerpnęli to zresztą z indiańskich jeszcze legend dotyczących Rainbow Warriors, mówiących o ludziach,
którzy zstąpią z kosmosu i wyeliminują wszelkie konflikty – nie
będzie białych, czarnych, czerwonoskórych. Wszyscy staną się
tęczowi.
I rzeczywiście Brazylia ma strukturę tęczy. Znikły granice
między odcieniami skóry, wszystko się zlewa. W jakim stopniu
Ameryka czy Europa może się stać tęczowa?
W wymiarze religijnym, rasowym – bariery są wciąż bardzo
silne. Zanikają natomiast granice etniczno-narodowe. To widać
po amalgamacji polsko-niemieckiej, polsko-angielskiej, polsko-irlandzkiej etc. Jednakże w USA mamy tylko 2,5 procent
ludzi deklarujących mieszaną tożsamość rasową i pochodzenie. W Brazylii 40 procent populacji deklaruje dwu lub trzyrasowość.

Powiada się, że to Europa przoduje w procesach uniwersalizacji kulturowej. Ta sama Europa jest jednak wbrew pozorom najmniej różnorodna. U nas jest sporo języków, ale o wiele
mniej grup plemiennych, rasowych, etnicznych, religijnych niż
na przykład w Ameryce.
Jednak widać, że i u nas globalizacja, która jest bardzo rozległym zespołem zjawisk (nie traćmy tu czasu na powtarzanie
banałów naukowych), ma swoje poważne konsekwencje nie
tylko na poziomie makrostrukturalnym, ale także indywidualnym, tożsamościowym. Z tym wiążą się towarzyszące europeizacji pytania o groźbę utraty więzi narodowej, języka, zagrożenie struktur władzy.
>>J.M.: Po 1989 roku pojawiały się jednak także idee alternatywne. Vaclav Havel miał nadzieję obronić tożsamość środkowoeuropejską, chociaż później przyznał się do porażki
w tym zakresie...
>>T.P.: No tak, żywotne pozostają także koncepcje euroazjatyckie. Ale ja zmierzam do tego, że coraz liczniejszą grupę stanowią ludzie funkcjonujący w kilku przestrzeniach, nie tylko
w polskiej. Jest nas coraz więcej. Podróżników. A także turystów. Ci ostatni dotykają wielokulturowości powierzchownie,
ale część z nich do niej powraca. Zakochują się w innym kraju,
nabywają predyspozycji do identyfikacji z nim. Wyobraźmy sobie przeciętnego górala, Bartka Gąsienicę czy Makowieckiego.
Niechże kroczy w kierpcach, powozi bryczką, chodzi na imieniny do szwagra z ciupagą, mówi po góralsku. Ale kiedy pójdzie
na zebranie Związku Podhalan albo sesję rady gminy – staje się
obywatelem Polski. Jedzie do Brukseli po grant. Mówi, że jest
Gąsienicą, ale i Europejczykiem.
Właśnie w Brazylii czy Stanach te tożsamości nakładają się
bardzo silnie. Nie tylko w gronie uczonych i artystów, ale także
zwykłych ludzi. No i proszę mi powiedzieć – jak opisać syntezę góralskości i europejskości? Przez literaturę? Folklor? Taniec?
Na jakim poziomie to badać? Najprędzej zapewne poprzez deklarację tożsamości – należy spytać górala – co mu się podoba
w Europie, a co nie, co mu jest znane, a o czym nie słyszał.
Z tożsamością jest jak z matrioszkami. Pamiętam, w 1986
roku wyjechałem pierwszy raz na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Nie było Internetu, e-maili, telefonów komórkowych, minuta rozmowy z Nowego Jorku do Polski kosztowała
pięć dolarów, a ja w Polsce zarabiałem miesięcznie dwadzie-
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ścia dolarów. Pisałem więc listy. Pierwszy wysłałem na drugi dzień po przyjeździe, tworzyłem go całą noc, pierwsze impresje z lotniska i z Manhattanu. Idę więc z tym listem, szukam
skrzynki. Powiedzieli mi: „Big blue box, znajdziesz je na każdym
rogu”. No więc dobra, jest skrzynka. Tylko jak ten list włożyć?
Powinien być jakiś otwór wrzutowy, szparka. Obmacuję więc tę
skrzynkę, mocuję się z nią o ósmej rano. W pewnym momencie zauważam trzech ludzi, nie wiadomo jakiej płci, jakiej narodowości, rasy (w Nowym Jorku na pierwszy rzut oka tego nie
rozpoznasz). Oblewa mnie zimny pot. Mam w sobie idiosynkrazje, przyzwyczajenia ze stanu wojennego. Myślę więc tak: jak
oni mnie spytają: „Co ty tu chłopie robisz, co z tą skrzynką wyprawiasz?”, to jak się im wytłumaczę? Spytam, jak się wrzuca
list? Oni na to: „To skąd ty ciołku jesteś?”. Powiedzieć, że z Polski? Żeby się ze mnie śmiali? Nie! Odpowiem, że jestem Europejczykiem. Jakby co – niech się śmieją z faceta z Europy, a nie
z Polaka.
Oto na czym polega wielokrotność tożsamości. Oczywiście
tych konsocjacyjnych. Przy tożsamościach konfliktowych ów
mechanizm nie zagra. Jeśli Żydówka ożeni się z Palestyńczykiem, to małe mają szanse na normalne, spokojne wychowywanie dziecka. Choćby uciekli na koniec świata, to zawsze konflikt między żydowskością a arabskością ich dopadnie.
Mój epizod pokazuje jednak, że mamy więcej ojczyzn, nie
tylko Polskę, nie tylko Kraków, Wrocław, Dolny Śląsk, nie tylko
wspólnotę sąsiedzko-rodową. My nie tracimy ojczyzny, ona się
nam rozszerza. Tak jak rozszerzały się ojczyzny regionalne Ślązaków, Kaszubów, Wolinian, Małopolan. Procesy nacjonalizacji
były właśnie takim rozszerzeniem. Czy ktoś dziś zarzuca nam
odbieranie języka Ślężanom, Żmudzinom? Swój język zachowali jeszcze Ślązacy i Kaszubi...
>>J.M.: Pisał Pan niegdyś o kryteriach, wedle których należałoby uznać Ślązaków za grupę etniczną. Tyle że te zdania
odnajduję w dawniejszych tekstach. Jak więc Pan sądzi teraz
– czy problem mniejszości kaszubskiej i śląskiej jest rzeczywiście spychany i w niedługim czasie wybrzmi znacznie silniej, wraz z bardziej otwartym deklarowaniem mniejszościowej tożsamości?
>>T.P: To jest doskonały przykład uniwersalizacji przemiany
grup kulturowych, idącej coraz bardziej w kierunku subiektywizacji, indywidualizacji, prywatyzacji tożsamości. Jeśli istnie-
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je w Polsce grupa stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy uważają, że należą do narodu śląskiego, to nie ma znaczenia, że
prawnicy czy socjologowie twierdzą, iż taki naród nie istnieje. Albowiem ci ludzie mają prawo uważać się za naród. Proszę zauważyć, że jeszcze około 1930 roku mieliśmy w Europie
dwadzieścia państw. Dziś mamy ich 49. Pojawili się na przykład Estończycy, Łotysze, a nie jest ich dużo więcej niż Ślązaków. Oczywiście powstaje inne pytanie: czy jest sens i miejsce
na kolejne narody? Wkraczamy bowiem w nową fazę, postnarodową, postnowoczesną.
Pyta mnie Pan, co się stanie ze Ślązakami? Skoro Łużyczanie
przetrwali w obrębie kultury niemieckiej, która jako niezwykle asymilacyjna miała niwelować tego typu odrębności? Moje
stanowisko jest takie: uważam Ślązaków nie tylko za grupę etniczną, ale i naród.
Jest ich 170 tysięcy, od kilkunastu lat próbują zarejestrować
stowarzyszenie narodowości śląskiej, nie udaje się im to z powodów prawnych.
Z kwestią śląskości jest podobnie jak z kaszubskością. Przez
ponad sto lat naukowcy dużego kalibru, nawet Humboldt,
uważali, że język kaszubski jest odmianą języka niemieckiego. Polscy wybitni językoznawcy dowodzili z kolei, że jest to
odmiana języka polskiego. Teraz okazało się, że kaszubski jest
odrębnym językiem etnicznym, którego można się uczyć na
lektoratach. Nauka niejednokrotnie próbuje narzucić jeden
sposób myślenia o danym zjawisku, zwykle z powodów politycznych, ideologicznych. Kaszubi tymczasem przetrwali
wbrew owym tendencjom i zachowali znacznie więcej niż tylko własny język. Moim zdaniem Kaszubi, Ślązacy, Walończycy,
Flamandzi, Baskowie, Retoromanie mają znacznie lepszą przyszłość w Europie niż w państwach narodowych. Choćby przez
dostęp do grantów i innych funduszy. Nie mówiąc o Romach,
którzy mają status narodu bez państwa i bez terytorium. Właśnie Romowie są prawdziwymi Europejczykami. Oni nie boją
się Europy, oni chętniej będą się uczyć języka angielskiego niż
polskiego. I tak się już dzieje w bogatszych rodzinach. Bo polonizacji się słusznie bali, europeizacja zaś nie odbierze im ich
odrębności.
>>J.M.: Kiedy pisałem reportaż o wrocławskim Brochowie,
dowiedziałem się o niemożliwym wcześniej do realizacji cyklu letnio-zimowym, wedle którego Romowie zaczęli żyć

po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Na zimę wyjeżdżają
razem z dziećmi do Londynu, tam ciężko pracują, po czym
wracają na wiosnę do Polski, spłacają długi i rozpoczynającą
trwającą do jesieni fiestę, wielką zabawę wśród kamienic. Liście spadają z drzew, oni znów jadą do Londynu...
>>A.L.: Zauważmy jednak, że o procesach globalizacyjnych
mówimy raczej z entuzjazmem. Tak w każdym razie odczytuję Pana wypowiedzi. Tymczasem równolegle z procesami
integracyjnymi można zaobserwować ruchy nacjonalistyczne, które coraz wyraźniej dochodzą do głosu w Niemczech,
jeszcze silniej na Węgrzech. Na Słowacji weszła ustawa zakazująca używania w urzędach języka innego niż słowacki, co
godzi w liczną mniejszość węgierską i romską. Co więc z ruchami, które próbują te wspólnotowe, narodowe wartości
zakonserwować?
>>T.P.: To kwestia fundamentalna, która nurtuje zarówno teoretyków, uczonych, jak praktyków, polityków, liderów grup kulturowych. Pytamy o przyszłość Europy, zastanawiamy się – całkiem poważnie – czy nasz kontynent ulegnie islamizacji, czy
się zamknie. Europa jest w końcu mała, bardzo zagęszczona.
O Ameryce mówi się, że została już „stracona”. W połowie tego
stulecia w USA będzie więcej „kolorowych” niż „białych”, a pod
koniec stulecia język angielski może być trzecim co do ważności – po hiszpańskim i mandaryńskim. Tak wynika z prognoz.
Można powiedzieć, że globalizacja jest nurtem rzeki. Jej nic
już nie zawróci – tak samo jak i wcześniejszych procesów uniwersalizacji, mających nacjonalny, państwowotwórczy charakter. Globalizacji nie powstrzymamy, chociaż możemy próbować budować tamy. Pytanie, jak ten nurt – podobnie jak
wcześniej rzeka amerykanizacji – rozleje się. Czy leniwie, czy
szeroko? W Ameryce wody białe, żółte i czarne toczyły się
osobno, nie mogły się mieszać. Te dopływy były regulowane i separowane. Dziś, w rzece globalizacji, wszystko płynie
jednym nurtem, łącznie z Azją i telewizją Al Jazeera. Pytanie
więc: co globalizacja po drodze zmyje? Co zmiesza? Czy zaleje wszystko, czy pozostaną enklawy, wyspy? Czy brzegi zostaną precyzyjnie uregulowane systemami ekonomicznymi,
spięte w ryzy finansowe? I wreszcie: co tym nurtem popłynie?
Czy zniknie w nim autochtoniczność, autentyczna indiańskość
na przykład? A co pojawi się w zamian? Europejskość i amerykańskość? Ja w to nie wierzę. Istnieje przecież tak wiele od-

nóg, globalizacja tworzy całą sieć hydrosocjologiczną. Aby to
wszystko dopłynęło do Atlantyku, najpierw musi być zasilone
przez regionalny Dunajec, narodową Wisłę, przejść przez lokalny, ale już międzynarodowy Bałtyk i wreszcie wlać się w światowy ocean.
Koncepcja Castellsa jest bardzo płodna heurystycznie. Castells powiada bowiem: rzeczywiście, globalizacji towarzyszy
coraz silniejsza kontra, i to wyrażona nie tylko w postaci ruchu
antyglobalistycznego, ale poprzez nacjonalizmy – te bałkańskie, ten rosyjski...
>>J.M.: Rozmawialiśmy właśnie z profesorem Pawluczukiem...
>>T.P.: Pewnieście mówili o religii.
>>J.M.: Wyszliśmy od spraw dawniejszych, począwszy od
proroka Ilji. Rozmowa porwała nas jednak zupełnie niespodziewanym nurtem. Mówiliśmy więc również o Pawluczukowym opisie ponowoczesności. On przyznał, że zakłada, iż te przemiany globalne, ta jedna rzeka, o której Pan
mówi i pisze w książkach, jest metaforą, której źródło stanowi niewyartykułowana wiara. Otóż interpretacja globalizacji opiera się w jego przypadku na wierze w to, że pewne
obszary społeczne są progresywne (chodzi tu o cywilizację
euroamerykańską). Czy Pan również w to wierzy? Zgodnie
z takim założeniem fakt, iż zjawiska mające być dla globalizacji charakterystyczne nie występują na przykład w Rosji,
nie podważa ogólnej teorii, bo tam wspomniane tendencje
i tak wystąpią, tyle że później. Mimo że na poziomie makro
– w obszarze poradzieckim mamy do czynienia z dynamiką
odwrotną niż projektowany ponarodowy wektor globalizmu. O ile bowiem wcześniej głoszono w Rosji ideę internacjonalizmu, rozpowszechnioną rzeczywiście w świadomości
ludzi, na przykład Czeczenów, o tyle teraz jesteśmy świadkami cementowania sfery symbolicznej wokół narodowości rosyjskiej i prawosławia. Czy nie jest więc tak, że paradygmat
globalny, w ramach którego poruszamy się podczas tej rozmowy, również mieści w sobie pewien dogmat? Wedle tego
dogmatu istniałyby jakoby postępowe obszary rzeczywistości, stanowiące wyróżnik ogólnoświatowych przemian, bez
względu na to, czy gdzie indziej (tj. w obszarach „zapóźnionych”) istnieją wskaźniki projektowanych przez nas zmiennych globalnych.
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>>T.P.: No cóż... Kiedy mówię o globalizacji, to ja naprawdę
wierzę, że dochodzi do globalnej integracji. I możemy odnaleźć potwierdzenie tej wiary: spójrzmy lotnisko we Frankfurcie, São Paulo, Heathrow, Szeremietiewo... One się niczym
od siebie nie różnią. Lotniska tworzą przestrzeń internacjonalistyczną. Inna rzecz, że poza tymi lotniskami globalizacja funkcjonuje w innej fazie, która jest już postnarodowa,
ale w wymiarze kontynentalnym, a nie ogólnoświatowym.
To łączy się z tym, co Huntington nazywa układem cywilizacyjnym. Konflikt palestyńsko-żydowski, chorwacko-serbski,
serbsko-albański nie stanowią już waśni narodowych czy międzypaństwowych, a globalne, dotyczące z jednej strony np.
prawosławia czy chrześcijaństwa, a z drugiej – islamu. Rosjanie od co najmniej kilku stuleci pretendowali do budowania
imperium i mieli ku temu podstawy. Nic dziwnego, że konstruują model alternatywny wobec cywilizacji zachodniej. Jaką
bowiem Rosja ma przyszłość, jaką drogę rozwoju? Albo docelowo wstąpić do Unii Europejskiej, albo związać się ze Stanami Zjednoczonymi (do których jest im tak naprawdę geograficznie bliżej), albo wybrać trzeci model – odrębności. To byłby
model Iwana Groźnego, model Stalina (ten ostatni okazał się
jednak zbyt ekspansywny w swoim globalizmie). Sam Związek Radziecki jest zresztą bardzo szczególnym eksperymentem globalistycznym: Gruzin na czele państwa, Żyd – ideolog,
Polak – szef policji itd. Gdzie znaleźć na to miejsce w wielkoruskim nacjonalistycznym szowinizmie, który nazywa teraz Czeczenów czy Gruzinów „czarnymi”?
Istnieje jeszcze czwarty model, który po części się realizuje,
niezależnie od tego, co Rosjanie artykułują. To integracja z Chinami, i to dokonywana nie poprzez rusyfikację, a poprzez sinizację południowej Syberii. Oto na tych obszarach osiedlają się
miliony Chińczyków, budują handel, infrastrukturę, zakładają
firmy. Może do końca tego stulecia w połowie Syberii będzie
się mówić po mandaryńsku? To bardzo prawdopodobne. Pytanie o Rosję jest dla mnie fenomenalne. Co stanie się z takimi
nacjonalizmami, jak ich? I szerzej: czy globalizacja jest jednokierunkowa?
Chiny są tu przypadkiem szczególnym. Uznano, że są nie
do ogarnięcia, a w każdym razie próba ogarnięcia się nie opłaca. Próbowano podbić te rejony inaczej, choćby poprzez wojny opiumowe. Dziś coraz częściej mówi się o tym, że globali-
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zacja odwraca kierunek, nie jest już związana z westernizacją,
a z sinizacją. W każdym razie z punktu widzenia ekonomii. 80
procent rzeczy, które mamy na sobie, zostało albo wyprodukowane w Azji, albo co najmniej zawiera w sobie taki komponent. Czy to oznacza zawłaszczenie uniwersalizacji kultury poprzez cywilizację chińską? Jeszcze nie. Nie słuchamy jeszcze
powszechnie chińskich przebojów, nie oglądamy masowo wyprodukowanych tam filmów. W każdym razie nie w Europie.
Natomiast w Ameryce Północnej jest to już widoczne. W Kalifornii Azjaci stanowią 16 procent populacji. A stan ów osiąga
PKB wielkości ponad półtora biliona dolarów, dziesięciokrotnie
więcej od Polski, przy tej samej liczebności ludności.
Jednocześnie w tejże Kalifornii nie było uniwersytetu, gdzie
odsetek studentów azjatyckich byłby niższy niż 40 procent. Na
lepszych uniwersytetach odsetek ów wzrasta nawet do 60 procent. Azjaci idą drogą żydowską. Mówią: integrujemy się społecznie, wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne, zawodowe, obywatelskie, przyjmujemy ich język i pewne elementy
kultury, ale nie tracimy ani swojego języka, ani swojej religii.
Stajemy się dwukulturowi.
Ameryka nie powstrzyma tego procesu. Barack Obama to
początek. Pod koniec tego stulecia Ameryka będzie bardzo odległa od Europy.
>>J.M.: Z Rosją może być bardzo podobnie.
>>T.P.: To prawda.
>>J.M.: Na zakończonym właśnie pierwszym Kongresie Globalistyki w Moskwie, notabene bacznie obserwowanym
przez Kreml, podczas wystąpień naukowców i rosyjskich
polityków zaskakująco często pojawiał się zapomniany po
1991 roku związek frazeologiczny: „gniłyj Zapad”, to jest
„zgniły Zachód”. Akademicy wspólnie z przedstawicielami
administracji państwowej postulowali również zwrócenie
się w kierunku konfucjanizmu, stawianego jako opozycja dla
„rozpasanego indywidualizmu”.
>>T.P.: Ja jednak wierzę, że pojawi się nowa generacja Rosjan
europejskich, tak samo jak za Piotra I.
>>J.M.: Te opcje ciągle żywo się ścierają.
>>T.P.: Rosjanie zaczną szukać na Zachodzie pomocy, kiedy zorientują się, że Chiny ich już zalewają. Chiny stanowią dla Rosji
zagrożenie. Nie mówię o kulturowym czy politycznym, militarnym – bo nikt się już nie spodziewa wojny chińsko-rosyjskiej.

Mam na myśli zagrożenie ekonomiczne i demograficzne. Chińczyków jest półtora miliarda, a Rosjan ubywa.
>>J.M.: Do 2050 roku przy dzisiejszej dynamice ich liczebność
ma się zmniejszyć z obecnych 150 do 70 milionów mieszkańców.
>>T.P.: Właśnie wtedy uda się być może znaleźć alternatywę
atrakcyjną zarówno dla Europy, jak i dla Rosji. Bo Europa albo
się udusi, albo otworzy. Z kolei jeśli się otworzy, to do końca
tego stulecia zostanie zislamizowana. Panowie! Europa jest
malutka, mniejsza niż Kanada, Australia, Rosja, niewiele większa od Brazylii. Rosjanie są od nas w o wiele lepszej sytuacji.
Europa ma o wiele poważniejsze problemy. Dla nas szansą jest
tylko duże zagęszczenie.
>>J.M.: A jak Pan, jako naukowiec, porusza się po tym europejskim obszarze? Może źle szukam, ale mam wrażenie,
że instytucjonalnie wspierane są te projekty, które budują
wspólną europejską tożsamość i sferę symboliczną, co zresztą ma swoje uzasadnienie ideologiczne. Na gruncie humanistyki znacznie trudniej jest zaś odnaleźć refleksję na temat
obszarów pozaeuropejskich, o których Pan mówi. W tym
sensie owa konsolidacja oznacza zamknięcie na obszary
świata o największej dynamice...
>>T.P.: Wywodzę się z Instytutu Polonijnego, badaliśmy tam
diaspory polskie. Ja osobiście zajmowałem się tym w Stanach
Zjednoczonych, potem w Ameryce Łacińskiej. Brazylia wydaje
mi się przy tym o wiele atrakcyjniejsza niż USA. Fascynuje mnie
dynamika procesów asymilacyjnych, amalgamacyjnych, międzykulturowych, wyłaniania nowej kategorii tęczowych ludzi,
zmieszanych rasowo, religijnie. Niezwykle ciekawe jest odejście Brazylijczyków od katolicyzmu w kierunku różnego rodzaju synkretyzmów. Odsetek katolików spada na łeb na szyję na
rzecz ruchów protestanckich. Nie mówię o baptystach, a o zielonoświątkowcach, atrakcyjnych ze względu na proweniencję
rasową, na związek z czarnym mistycyzmem. Jesteśmy świadkami rozkwitu pankulturowości, afrocentryzmu! I panindianizmu. Niewielu zostało Indian, ale oni stają się prezydentami
Ekwadoru, Boliwii, Wenezueli. Proszę spojrzeć – oto przedstawiciele kultur traktowanych jako drugorzędne, skazanych na
wchłonięcie, zagładę, stają przed nami i mówią: nie jesteście
lepsi. Jesteście gorsi. Zniszczyliście nasze kultury. Daliście niewiele, zaledwie technologię, w której i tak staniemy się lepsi.

Natomiast językowo, religijnie – przynieśliście więcej złego niż
dobrego. Zachód nie ma nam już nic do zaoferowania. Tak powiadają Chiny, Japonia, Brazylia, cała Ameryka Południowa.
Owszem, wśród nich jest wiele krajów skazanych na kapitał
amerykański, na zachodni system organizacji...
Ale Azja? Gdyby doszło do fuzji chińsko-japońskiej – mielibyśmy największe mocarstwo na świecie. Z kolei kulturowo
największym wyzwaniem jest islam, który mówi: Zachód jest
zgniły, Zachód jest dziełem Szatana, Zachód należy zniszczyć.
I gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia mieszkańców Iraku
czy okupowanego Afganistanu – to coś w tym jest. Postawmy
się na ich miejscu. Wejdźmy w ich buty – jak powiedziałby Florian Znaniecki.
Oni mają wiele racji. Ameryka i Europa narzuca im bowiem
standardy siłą, powiadając: robimy to dla waszego dobra. Nie
będę już pytał, po co Polska wysłała wojska do Iraku, Czadu czy
Afganistanu.
>>J.M.: Motywowano to korzyściami ekonomicznymi...
>>T.P.: To jest paranoja. Nie zyskaliśmy na tym niczego ekonomicznie, więc znowu zaczęliśmy bronić swej pozycji solidarnością z wartościami Zachodu. Korzyści odniosła tylko armia, bo
mamy dostęp do sprzętu nowszej generacji.
Tylko czy istnieje jeden Zachód? Coraz częściej spotyka się
francuskich, niemieckich, nawet amerykańskich teoretyków –
chociażby Riffkin – którzy twierdzą, że Ameryka i Europa nie są
jedną cywilizacją, że należy je już rozpatrywać oddzielnie.
Stają tym samym w opozycji do Samuela Huntingtona, który mówi o jednej cywilizacji Zachodu z hegemonem w postaci
USA. Oni zaś uważają, że Zachód stracił swój czas.
Chińczycy idą dalej – przypominają, że byli pierwsi, że ekspansja Zachodu nie była niczym pionierskim. Udowodniono,
że Chińczycy byli w Ameryce jeszcze przed Wikingami. Dopływali do Australii, opływali całą Afrykę. Gdyby jeden z cesarzy
dynastii Ming nie kazał spalić całej floty, co stało się parę lat
przed wyprawą Kolumba, nie wiadomo, jak wyglądałyby dziś
losy świata.
Chiny wracają do punktu, który zajmowały tysiąc lat przed
narodzeniem Chrystusa. To tam był ośrodek rozwoju cywilizacyjnego.
My prawimy o etyce protestanckiej i indywidualistycznym duchu kapitalizmu, o przedsiębiorczości, kompetencji.
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Chińczycy mówią: kapitalizm, ale w duchu konfucjanizmu. To
przynosi także wiele złego. Na wschodnim wybrzeżu powstają potworne molochy, dziesięciomilionowe miasta bez roślin
i słońca, tonące w smogu. Chłopi zostali tam skoszarowani
w blokowiskach przyspieszonej industrializacji. Za pół dolara
pracują w betonie od świtu do zmroku, by przez kilka lat odłożyć 100 czy 200 dolarów, wrócić do środkowych Chin, ożenić
się, podnieść swój prestiż. To zderzenie feudalizmu z postnarodowym kapitalizmem.
>>A.L.: A jeżeli okaże się, że wygrają inne cywilizacje niż zachodnia, to czy proces globalizacji będzie rzeczywiście nadal
postępować? Czy nie dojdzie do zamknięcia?
>>T.P.: To bardzo ciekawe pytanie. Tym bardziej że – jak powiedzieliśmy – sama Ameryka odchodzi od tej cywilizacji zachodniej, którą nazywamy euroamerykańską. Jakie będą Stany
Zjednoczone pod koniec tego stulecia? W Kalifornii Latynosi dochodzą do 40 procent, Azjaci do 20 procent. Mamy więc
już 60 procent populacji, która nie jest ani angielskojęzyczna,
ani protestancka. Dodajmy do tego jeden procent Indian, 5-6
procent Afroamerykanów. Na czele Kalifornii stoi Austriak, co
prawda biały, ale nieurodzony w USA. Był obcy, znalazł więc
poparcie imigrantów. Jednocześnie gdyby Kalifornia była niepodległym państwem, byłaby w pierwszej dziesiątce ekonomicznych potęg świata. Oni wyznaczają Stanom Zjednoczonym standardy na przyszłość. O ile Nowy Jork jest silnie
związany z Europą, o tyle właśnie Kalifornia od Starego Kontynentu bezpowrotnie odchodzi, podobnie jak Arizona, Nowy
Meksyk, Teksas z trzydziestoma sześcioma procentami Latynosów...
Jeszcze dwadzieścia lat temu Latynosi byli poniżani, pogardzani. Dziś artyści, lekarze, gwiazdy muzyczne, intelektualiści
pochodzenia latynoskiego – mówią: jesteśmy dwujęzyczni.
Tym się różnimy od was. To angielskojęzyczni protestanci zaczynają popadać w kompleksy, mają do czynienia z rosnącą
kategorią ludzi znaczących. Latynosi rzucają w wielu rejonach
Stanów Zjednoczonych wyzwanie anglosaskiemu establishmentowi. Nie mówię o mniejszościach latynoskich w Nowym
Jorku, Chicago, które są symbolem imigracyjnych dołów, biedy. Mam na myśli tych, którzy powiadają: Tu nie było Meksyku,
tu była Hiszpania, jesteśmy potomkami Hiszpanów. Na długo
zanim wyście głodni i obdarci przyjechali zabierać nam ziemie
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i winnice, tu kwitła wysoko rozwinięta kultura – od Santa Fe po
Santa Barbara. Latynosi mają ku temu legitymację historyczną.
>>A.L.: Ale nadal pozostajemy w kręgu zachodnim...
>>T.P.: Ma Pan rację. Jeżeli jednak te trendy się utrzymają, to
w okolicach 2030 roku w Stanach Zjednoczonych będzie więcej emigrantów azjatyckich niż latynoskich. W ostatnich 30 latach do USA przybyło legalnie około 40 milionów ludzi, wśród
nich tylko trzy miliony przyleciały z Europy.
Na naszym kontynencie dynamika jest inna. Chociaż
w Hiszpanii trwa rekonkwista... Kiedy pojedzie Pan do Andaluzji, zobaczy Pan, że mieszka tam już około 700 tysięcy Marokańczyków. Następuje islamizacja. Francuzi mają problem
z Algierczykami, Niemcy z Turkami. Jednakże w perspektywie
tego wieku nie da się Niemiec czy Francji zislamizować, przynajmniej ja takiej możliwości nie widzę. Co prawda nie zatrzymamy napływu kolejnych rodzin imigrantów, co prawda i w innych krajach – Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii – powstaje
więcej meczetów niż kościołów, tak mówią statystyki. Nie zapominajmy jednak, że protestantyzm i katolicyzm zbudował
już po prostu infrastrukturę, a oni ją tworzą.
Nie wiem, co się stanie. Powiedziałem, że szansą dla nas jest
zagęszczenie.
Nie da się wyprzeć Włochów znad ich plaż, z ich willi i zamków. Tak samo jak górale nie sprzedadzą obcym ziemi. Mechanizm samoobrony już działa, mimo że my mamy tylko pojedynczych obcych. A w Stanach Zjednoczonych, kiedy czarny
pojawi się na jakiejś ulicy, to ceny domów w kwartale spadają
o połowę, a w ciągu kilku lat wszyscy biali się wynoszą. Obserwowałem to w Baltimore i w Chicago. Tak dzieje się do tej pory,
pomimo że Amerykanie próbują Afroamerykanów wchłonąć.
W tym samym czasie Azjaci, Latynosi, Metysi dokonują swojej ekspansji. Stany Zjednoczone musiałyby zmienić konstytucję, by zatrzymać ten exodus. Ale to byłoby wbrew ich polityce
społecznej, wizji ideologicznej.
>>J.M.: I godziłoby w podstawę ich tożsamości...
>>T.P.: Oni nie mogą się zamknąć. Do 2030 roku w Stanach będzie więcej kolorowych niż białych, to już jest pewne. A do
2050 językiem angielskim jako macierzystym będzie mówić
mniej ludzi niż hiszpańskim czy mandaryńskim.
Czy z kolei Europa ma szansę stać się krajem trzyjęzycznym?
Czy zaniknie polski, węgierski, fiński? W perspektywie stu lat

– nie. Ale w perspektywie 300-400 lat te języki mogą stać się
tym samym, czym polski w Stanach Zjednoczonych. Zapewne da się znaleźć enklawy, gdzie ludzie będą mówić tylko po
polsku – ale te obszary zaczną stanowić getto, rezerwat. Przyszłość dla Europy to dwu-, trzyjęzyczność, tak jak w Szwajcarii. Jeśli Europa ma budować jedność, to nie zdoła tego uczynić
na 27-30 językach. W Europie pojawią się więc takie tendencje
jak w Stanach. Tyle że USA pójdzie wyraźnie w kierunku koloru,
Azji i Ameryki Południowej. Europa zaś ma wciąż szansę dzięki
Rosji, a także dzięki temu, że jest ciasna i że jest droga.
>>J.M.: Mobilność w Unii jest również stosunkowo niska.
>>T.P.: Europa jest mała, niezbyt atrakcyjna w sensie ekspansji.
O wiele trudniej połknąć ludności arabskiej kawałek Lotaryngii
czy Bawarii niż skierować tę ekspansję na Kanadę, Stany Zjednoczone, Australię, które to obszary mają większy potencjał.
I taka będzie, Panowie, przyszłość. A my z Europy będziemy
na to patrzeć i będzie nas ubywać, czy tego chcemy, czy nie. Ja
mam dom góralski na Marcówce, nie podłączyłem tam nawet
Internetu, chcę być z dala od cywilizacji. Umieściłem zdjęcie
tego domu w komórce na tapecie. Uciekam tam, kiedy mogę.

Dziś po zajęciach też tam będę. Żyję poza globalizacją, w małej wspólnocie. Pozornie. Tydzień temu miał miejsce w mojej
małej wsi pierwszy ślub tubylca z Chinką. Pojawił się też u nas
Jugosłowianin. Pejzaż zmieni się jeszcze silniej, kiedy osiedli
się tam pierwszy Murzyn, choć to w najbliższej perspektywie
raczej nie nastąpi. Na razie mamy więc pojedyncze przypadki. One już przekształcają naszą mentalność, przede wszystkim
jednak stawiają pytanie: co, kiedy zamiast jednego przybysza
pojawi się dziesięć rodzin? Potem kolejne? A potem biali staną
się na wsi mniejszością? Taka będzie Europa. Tylko czy ci kolorowi Europejczycy pozostaną chrześcijanami? Czy będą mówić
po angielsku? Procesy demograficzne wskazują, że rasa biała pozostanie w mniejszości. Tylko co ma właściwie oznaczać
„biała rasa”, oprócz konstruktu w głowach ideologów? Przyszłością chrześcijaństwa są przecież kolorowi. Szansą na przetrwanie dziedzictwa europejskiego jest jedynie amalgamacja. Nie
możemy izolować Arabów, musimy się z nimi pobierać, żenić.
Mimo że oni nie są chętni do asymilacji. Ja jednak przyszłość
świata widzę w ludziach, dla których nie stanowi już problemu,
czy są biali, czarni, czy są Arabami. Przyszłością jest tęcza.

ROZPROSZENIA < ZNACZENIA < 49

50

DZIENNIKARSTWO

DZIENNIKARSTWO < ZNACZENIA < 51

52

Leopold Unger

„ROZPROSZENIE MOŻE BYĆ LOSEM, NIE MUSI BYĆ DRAMATEM”
Z Leopoldem Ungerem – dziennikarzem i publicystą, komentatorem belgijskiego dziennika „Le Soir”
oraz „Gazety Wyborczej”, laureatem nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich
przyznawanej przez polski PEN Club – rozmawiają Katarzyna Konarska i Anna Pacześniak
>>Katarzyna Konarska: Przeszło dwa lata temu berlińska fundacja Nowa Synagoga zaprosiła Pana na otwarcie wystawy
„Gdzie jest Lwów?”. Powiedział Pan wtedy m.in.: „Jestem Żydem. Żydem ze Lwowa, miasta trzech narodów: Polaków,
Ukraińców i Żydów (nie licząc Ormian, Karaimów, Tatarów
itd.), miasta trzech aspiracji, trzech filozofii, języków, religii
i nieskończonej liczby krzyżujących się konfliktów. Miasta,
które właśnie dzięki tym sprzecznościom, na styku tylu rozmaitych kultur było wspaniałym pulsującym terenem konfrontacji rozmaitych wizji świata, dzięki czemu Lwów był
tyglem wielkich – polskich, żydowskich i europejskich – osiągnięć kulturowych i cywilizacyjnych”. Czy miejsce urodzenia
wpłynęło na to, kim jest Pan teraz?
>>Leopold Unger: Gdyby ktoś się mnie pytał, kim jestem,
to mogę powiedzieć, że jestem Europejczykiem, ale przede
wszystkim kosmopolitą. Jestem otwarty na wszystkie kultury. Los targnął mną w rozmaite strony. Ja tego losu przecież
nie wybierałem, z wyjątkiem paru ważnych decyzji. Właściwie
wszystkie pozostałe los podejmował za mnie.
>>Anna Pacześniak: Mówi Pan, że Pana Lwowa już nie ma.
I już nie będzie.
>>L.U.: Bo to prawda. Normalny człowiek ma miasto, gdzie się
urodził, skąd pochodzi. Mojego miasta nie ma, a ja nie mam

swoich korzeni. Polski Żyd czy lwowski Żyd urodzony w 1922
roku nie może mieć korzeni prawdziwych, bo wszystko zostało
starte. To jest właśnie moje rozproszenie.
Rozproszenie może być losem, ale nie musi być dramatem.
Są idioci, którzy twierdzą, że Moczar wyrządził Żydom olbrzymią przysługę, wyganiając ich z Polski, bo wszystkim nam powodzi się lepiej, niż gdybyśmy tu zostali. Ale to musi być idiota,
który nie wie, czym dla człowieka jest emigracja. Dla setek tysięcy ludzi to był prawdziwy dramat i przeżywają to do dzisiaj.
>>K.K.: Gdzie są zatem Pana korzenie?
>>L.U.: Korzenie? Ja nawet nie wiem, gdzie i czy w ogóle są
pochowani moi rodzice. Ich historia jest symptomatyczna.
Urodzili się, pobrali i założyli rodzinę w Austrii, budowali byt
w niepodległej Polsce, zginęli w hitlerowskich Niemczech, pochowani zostali w nieznanym grobie na sowieckiej Ukrainie.
Wszystko to bez zmiany adresu – niezmiennie mieszkali przy
ulicy Gródeckiej 99 we Lwowie. Kiedy pierwszy raz po wojnie
znalazłem się we Lwowie, 21 sierpnia 1992 roku, na inauguracji
pomnika w miejscu, gdzie była brama do getta, okazało się, że
lwowski grób moich wszystkich bliskich nie istnieje. Ich zwłoki
spalono, a popioły rozsiano.
Gdzie w takiej sytuacji można mieć korzenie? Ja mam korzenie w kulturze polskiej, choć nie w samej Polsce. Na pewno je-
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stem bardzo mocno zakorzeniony w tradycji żydowskiej, a bycie Żydem widzę nie tylko jako dumę z tego, że ta kultura ma
ponad siedem tysięcy lat, ale także jako pewną tożsamość. I co
nie mniej ważne: mam na pewno korzenie w kulturze europejskiej.
To wszystko razem sprawia, że moich korzeni nie ma nigdzie
i jednocześnie są wszędzie. Jestem naprawdę bardzo dobrym
przykładem prawdziwego kosmopolity. Moje rozproszenie polega też na tym, że wszędzie czuję się u siebie. Do Wrocławia
przyjechałem z ciekawości, następnym razem przyjadę z przyjemności, do Krakowa jeżdżę zawsze z przyjemności, czuję się
znakomicie w Brukseli, czułbym się świetnie w Nowym Jorku...
To, co powiedziałem, nie oznacza, że neguję znaczenia korzeni. Tam, gdzie one naprawdę istnieją, mogą tylko wzbogacić człowieka.
>>K.K.: W swoim berlińskim kadiszu powiedział Pan także, że
lwowskiej społeczności już nie ma i nie będzie.
>>L.U.: Mam 85 lat, jestem więc jednym z niewielu chyba żyjących i ciągle aktywnych niedobitków z masy prawie stu tysięcy lwowskich Żydów. Żydom w tym mieście nie było łatwo żyć.
Kampanii antysemickiej w polityce towarzyszyły bojkot ekonomiczny i rajdy nacjonalistycznych bojówek, ale właśnie ci
lwowscy Żydzi wnieśli ogromny wkład do historii i kultury ziemi, na której żyli i na której umarli.
Polska ma straszliwego pecha, że jest jednorodnym, jednonarodowym państwem. W Polsce nie ma tego, co było przed
wojną, i to jest w pewnym stopniu jej nieszczęściem. Nie ma tu
Żydów, nie ma Ukraińców.
W moim odczuciu prawdziwe wartości narodowe w bliskim
kontakcie z innymi nie słabną, mogą się jedynie umocnić. Wcale nie muszą być antagonistyczne w stosunku do innych. Wręcz
przeciwnie, są tym, co się wnosi w darze dla innych. Uważam,
że dialog wszystkich ze wszystkimi jest naprawdę możliwy,
a wyjątkiem jest jedynie nacjonalizm, który burzy, który wymaga dogadywania się pod szantażem istnienia.
Właśnie dlatego uważam, że tak ważna jest znajomość języków obcych. Tylko w ten sposób możemy czerpać z innych kultur, poznawać się wzajemnie, rozumieć. Dziś zupełnie naturalną sprawą dla młodego człowieka jest podróżowanie. Pojechać
za granicę, zobaczyć coś innego. Nieważne, czy motywacją jest
chęć przeżycia przygody, czy potrzeba zarobku. Ci ludzie za
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każdym razem przywożą nowe doświadczenia, nowe korzenie.
W tym sensie pojęcie rozproszenia jest niezwykle twórcze, bo
tworzy nowe ogólnoświatowe wartości.
>>A.P.: Mawia Pan, że żyjemy w epoce powszechnej akcji poszukiwania i utrwalania miejsc wspólnej pamięci. Czy to nas
wzbogaca, łączy, czy raczej utrwala podziały między narodami?
>>L.U.: Wspólne utrwalanie pamięci jest niezbędnym czynnikiem budowy europejskiej tożsamości. Jesteśmy świadkami
wielkiego sporu między ideą wspólnej europejskiej pamięci
a pamięcią, jaką ma każdy naród i każdy z nas, zależną tylko od
jego własnego stosunku do przeszłości. To właśnie narodowa
i indywidualna pamięć raczej dzieli, niż łączy, i to ona utrudnia
zrozumienie pamięci innych.
>>A.P.: Kto ma pomóc w budowaniu europejskiej tożsamości, przezwyciężaniu barier, pomagać ludziom zrozumieć
innych? Może właśnie ludzie tacy jak Pan – człowiek żyjący
w rozproszeniu: lwowski Żyd, brukselczyk, Europejczyk? Dla
wielu autorytet.
>>L.U.: Dziennikarz nie powinien być dla nikogo żadnym autorytetem! Jestem przeciwny definiowaniu dziennikarzy jako
ludzi misji politycznych, bo to od razu zamienia nas w bojowników o sprawę. Dziennikarz nie powinien być absolutnie żadnym bojownikiem o sprawę, ani w sensie partyjnym, ani propagandowym. To nie znaczy, że dziennikarzowi w jego pracy
nie powinien przyświecać żaden cel, że ma pozostać obojętny.
Michnik napisał kiedyś o mnie, że pootwierałem Polakom oczy
na świat tym swoim pisaniem. Może taki właśnie jest cel mojego pisania?
Cała moja historia z paryską „Kulturą” zaczęła się tak, że pojechałem do Giedroycia – nie wiedząc nawet, czy zostanę przez
niego przyjęty – z przekonaniem, że w „Kulturze” brak publicystyki, takiego pisania nie literackiego, bo to akurat Gombrowicz czy Miłosz robili lepiej ode mnie, ale dziennikarskiego, opartego na informacjach, analizie i tłumaczeniu faktów
ze świata. Ja to nazwałem pompatycznie „zdzieraniem maski”.
Mnie chodziło o to, by Polacy rozumieli, co naprawdę dzieje się
na świecie. I w pewnym stopniu mnie się to za sprawą „Kultury” udało.
Podobnie zresztą było z Wolną Europą. Tam się czuło, że ludzie pracują z misją. To były prawdziwe dreszcze.

Kiedy w czasie zimnej wojny miałem swój epizod z amerykańską gazetą „The International Herald Tribune” – największą
pod względem zasięgu gazetą, która trafiała do najpotężniejszych decydentów tego świata – to miałem dreszcze, bo wiedziałem, że to właśnie jest dziennikarstwo, które coś znaczy.
Dwadzieścia lat zimnej wojny, które przeżyłem i przepracowałem na Zachodzie, to było prawdziwe dziennikarstwo. Człowiek wiedział, że obowiązkiem – nie tylko dziennikarza, ale
w ogóle wszystkich – jest sprawić, żeby ludzie nie zapomnieli,
że wolność jest możliwa.
>>K.K.: Jak widzi Pan Polskę z perspektywy dwudziestu lat
od rozpoczęciu procesu transformacji systemowej, przemian
społecznych i kulturowych?
>>L.U.: Mogę się jedynie podzielić poglądem dziennikarza, bo
socjologiczne podejście jest mi obce. Powiem tak: Polska jest
tam, gdzie powinna być. Mogłoby być lepiej? Na pewno. Mogłoby być gorzej? Też na pewno. Ale Polska się normalnie rozwija.

Uważam, że mogłaby się rozwijać lepiej i szybciej. Jest ogromna
liczba niesprawiedliwości, jest za dużo złośliwości, złej woli po
prostu, upartyjnienia. To jest w dużym stopniu chyba spadek posowietyzmu. Ale to nie jest zjawisko tylko polskie. Przykładowo
w Belgii bez partyjnej karty też kariery się nie zrobi.
W istocie rzeczy Polska jest normalnym europejskim krajem,
biedniejszym, ale to jest kwestia czasu. Można zarzucić Wam
bardzo wiele rzeczy, ale nie ma kraju, który funkcjonuje w sposób idealny.
W Polsce nie ma wynaturzeń. Ale tak jak powiedziałem, Polsce brak różnorodności. Polska była krajem mniejszości narodowych i jestem głęboko przekonany, że to ważna część polskiej historii i polskiej kultury. Z tego nie wszyscy zdają sobie
sprawę. A różnorodność to fenomenalna część tożsamości. Tu
nie chodzi tylko o Żydów. Chodzi o to, że Polacy są sami w tym
kraju. I nie jestem przekonany, że polskie społeczeństwo tak
chętnie czeka na odmianę kulturową.
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MIĘDZY RZECZYWISTOŚCIĄ A WYOBRAŻENIEM
– wizerunek Polski w opiniotwórczej prasie brytyjskiej
Dorota Czepik

Kształtowanie wizerunku państwa w środowisku międzynarodowym (międzynarodowe PR) jest jednym z istotniejszych
elementów polityki zagranicznej, a także międzynarodowych
stosunków – politycznych, gospodarczych i kulturalnych1. Koncentruje się na kreowaniu jego pozytywnego obrazu wśród innych uczestników stosunków międzynarodowych, takich jak
np. państwa, narody, organizacje międzynarodowe itp.
Niektórzy badacze zajmujący się tematyką PR uważają, że
analiza wizerunku (w tym obrazu państwa) powinna mieć trzystopniowy przebieg. Składają się na nią: badanie instrumentów służących budowie wizerunku, realizacja samego programu i jego kształtowanie oraz badanie uzyskanego wyniku2.
Jedną z metod realizacji ostatniego etapu jest monitoring zawartości mediów, w tym prasy, wykorzystywany m.in. przez
placówki dyplomatyczne. Służy on również określeniu stanu
wyjściowego, jeszcze przed podjęciem działań z zakresu międzynarodowego PR.
Analiza zawartości prasy – jak zauważa Walery Pisarek – „nie
odkrywa [jednak] świata rzeczywistego”3, a to, co badamy, to
obraz świadomie (lub nie) ukształtowany przez nadawcę. Rzeczywistość przedstawiana w mediach nie jest więc zwykłą kopią autentycznego stanu rzeczy, podobnie jak nie jest nią eksponowany w mediach wizerunek państwa, ukazujący jedynie
fragment prawdy, któremu często również towarzyszy utrwalanie stereotypów. Według Reinholda Berglera wizerunkiem
jest „uproszczone, przesadzone i wartościujące wyobrażenie,
pseudoosąd, niemające ograniczeń ważności (obowiązywania) i niepoddające się w sposób dostateczny empirycznemu
potwierdzeniu. [...] Wizerunki są fenomenem uniwersalnym.
>> 1 Zob. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002,
s. 209.
>> 2 W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007, s. 62.
>> 3 Cyt. za: M. Ryniejska-Kiełdanowicz, op. cit., s. 46.

Odtwarzają rzeczywistość nie w sposób fotograficzny, zgodną
co do detali, ale budują wnioski na silnych wrażeniach, pojedynczych osiągnięciach, sukcesach, a także na pojedynczych
klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na to psychologia
pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na podstawie minimum dostępnych informacji”4.
Wizerunkiem nazywany jest także obraz stworzony
w określonym celu i odbierany przez opinię publiczną, na który
wpływ mają czynniki nie tylko rozumowe i społeczne, ale również emocjonalne. W procesie jego tworzenia istotna będzie
więc nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również obawy, lęki,
przypuszczenia, sympatie, antypatie oraz normy otoczenia5.
Według Beaty Ociepki wizerunek państwa powstaje w złożonym środowisku, w procesie przepływu informacji i różnych
form komunikowania, w którym ważną rolę pełnią prywatne
i publiczne źródła informacji, takie jak: kanały medialne, produkty i usługi (doświadczenia bezpośrednie), doświadczenia
z obywatelami danego państwa, przedstawicielami narodu,
doświadczenia i przeżycia na terenie danego państwa. Bezpośredni wpływ mają na niego również politycy i wydarzenia
polityczne. Ponadto istnieją różnorodne metody pośredniego
i bezpośredniego oddziaływania na odbiorcę, wykorzystywane przez państwo do budowania jego pozytywnego wizerunku. Są nimi m.in.: oddziaływanie na media i dziennikarzy m.in.
poprzez utrzymywanie bezpośrednich kontaktów, konferencje
prasowe itp., oddziaływanie poprzez służby informacyjne oraz
krajowe i międzynarodowe agencje informacyjne, działalność
kulturalną za granicą, działalność w organizacjach międzynarodowych (metody pośrednie) oraz promowanie turystyki za
granicą, inne akcje reklamowe i promocyjne, sprzedaż i pro>>

4

>>

5

Zob. ibidem, s. 46-48.
Zob. B. Ociepka, op. cit., s. 209-211.
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mocja najlepszych produktów przemysłowych, oddziaływanie
przez produkty kultury masowej (metody bezpośrednie)6.
Analiza wizerunku Polski i Polaków docierającego do czytelników opiniotwórczej prasy brytyjskiej wydaje się ważna
z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, której jednym
z głównych celów jest dbanie o pozytywny wizerunek państwa
za granicą. Zwłaszcza w kraju, w którym według oficjalnego raportu GUS z 25 lipca 2008 r. pod koniec 2007 r. przebywało około 690 tysięcy Polaków7. Tym samym staliśmy się trzecią co do
wielkości grupą imigrantów oraz najliczniejszą grupą imigrantów zarobkowych (78%) w Wielkiej Brytanii8. Liczba obywateli
polskich, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, może być
znacznie większa, a ustalenie rzeczywistych rozmiarów fali imigracji jest trudne, ponieważ oficjalne dane obejmują jedynie
osoby, które zarejestrowały się w Worker Registration Scheme
(WRS)9. Tym samym liczby te ukazują jedynie tendencję w zatrudnieniu pracowników przybywających z państw członkowskich Unii Europejskiej.
I chociaż według ekspertów w 2008 r. z Wielkiej Brytanii wyjechało około 200 tysięcy Polaków, to były to głównie osoby
samotne lub bezdzietne pary. Nadal około 500 tysięcy naszych
rodaków, głównie rodziny z dziećmi, decyduje się pozostać
na emigracji dłużej. Raport Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej
Brytanii podaje, iż liczba polskich dzieci uczęszczających do
londyńskich szkół zwiększyła się o około 40% między majem
2007 r. a grudniem 2008 r. Fakt ten świadczy o tym, iż polskie
rodziny, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii, chcą związać
swoją przyszłość właśnie z tym krajem10.
Wydaje się, że nawet kryzys gospodarczy nie wpłynie radykalnie na wzrost ilości powrotów do kraju. Według sondy przeprowadzonej przez Polskie Radio Londyn w lutym 2009 r. tylko
około 11% badanych Polaków zastanawia się nad powrotem
6
Dane GUS: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, 25.07.2008, www.stat.gov.pl.
>> 7 „Program Rejestracji Pracowników” brytyjskiego Home Office, w ramach którego prowadzi się ewidencję pracowników z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.
>> 8 Emigranci przeczekają kryzys na Wyspach. Sonda radiowa: Polacy nie chcą
wracać, 6.02.2009, http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article313876/Sonda_
radiowa_Polacy_nie_chca_wracac.html.
>> 9 C. Fitzsimmons, NRS Figures Show BOOT in Readers for Quality Dailies,
„The Guardian”, 19.02.2009.
>> 10 Zob. M. Ryniejska-Kiełdanowicz, op. cit., s. 102.
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do Polski. Około 5% zamierza zmienić miejsce pobytu na inny
kraj europejski, natomiast aż 67% emigrantów stwierdziło, że
nadal opłaca się pracować na Wyspach, mimo recesji11. Badanie zostało przeprowadzone jedynie wśród słuchaczy Polskiego Radia Londyn, dlatego przedstawione wyniki należy traktować jako orientacyjne. Istotny jest natomiast fakt (na co
zwraca uwagę również prasa brytyjska), iż w wypadku utraty
pracy przez osobę, która pracowała legalnie co najmniej dwanaście miesięcy w Wielkiej Brytanii, bardziej opłacalne jest pozostanie w tym kraju i pobieranie wyższego niż w Polsce zasiłku.
Tak duża liczba polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii
jest istotnym zjawiskiem społecznym. Warto więc przyjrzeć
się, jaki obraz Polski dociera do odbiorców w procesie przepływu informacji w brytyjskich mediach i tym samym ocenić,
na ile jest on uproszczony i niepełny. Pozwoli to na zorientowanie się, w jaki sposób media brytyjskie kształtują wyobrażenie o kraju tej najliczniejszej grupy imigrantów pochodzących
z Europy, upraszczając rzeczywistość poprzez wartościowanie
oraz dobór informacji.
Poniżej przedstawiono wyniki analizy wizerunku Polski w „Daily Telegraph” oraz „The Times”, przeprowadzonej
w pierwszym półroczu 2009 r. W badaniu wzięto pod uwagę
artykuły z kategorii „News” (bieżących wiadomości, mających
w założeniu przekazywać informacje w sposób rzeczowy i najbliższy faktom, bez ich interpretacji), w których pojawiło się
słowo „Poland”.
Wybór tytułów podyktowany był faktem, iż uważane są one
za najbardziej wpływowe opiniotwórcze gazety brytyjskie i posiadają największe w tym segmencie prasy nakłady – w maju
2009 r. ich średni dzienny nakład wynosił odpowiednio 817
692 oraz 590 765 egzemplarzy12. Jednocześnie zarówno „Daily
Telegraph”, jak i „The Times” są faworytami wśród tytułów elitarnych, jeżeli chodzi o poczytność – ich średnie dzienne czytelnictwo (od poniedziałku do soboty) wynosiło w 2008 r. odpowiednio 1,9 mln oraz 1,81 mln13.
B. Pancevski, G. Chamberlain, N. Popova, Kaliningrad Nappy to Host Antimissile Complex, „Daily Telegraph”, 7.07.2007.
>> 12 D. Rennie, Poland Sets a ‘Good Example’ As It Speeds Up Its Troop Deployment, „Daily Telegraph”, 27.10.2006.
>> 13 D. Charter, Nato Calls for 4,000 Extra Troops to Safeguard Afghanistan Poll,
„Times”, 19.03.2009.
>>

11

Na wizerunek państwa składają się: jego obraz na arenie
międzynarodowej, a także jego instytucji (władz), a wpływ na
ten obraz mają m.in.: stabilność polityczna, polityka zagraniczna, stosunki z innymi państwami oraz poziom rozwoju gospodarczego14. Dlatego też przedstawione poniżej wyniki analizy
zostały usystematyzowane w podobny sposób – obraz polityki zagranicznej Polski oraz obraz jej polityków i rządu. Ponadto
dodatkowe grupy tworzą artykuły, w których Polska pojawiła
się w kontekście problematyki imigracyjnej, oraz te, które nie
dotyczą żadnej z wymienionych kategorii, a które dostarczają
informacji mogących wzbogacać całościowy wizerunek naszego kraju (kategoria „Inne”).
Polityka zagraniczna
W omawianym okresie wspominano najczęściej o Polsce
w kontekście prowadzonej przez nas polityki zagranicznej –
obecności polskiego wojska w Afganistanie oraz planów budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium naszego kraju. W artykułach tych Polska była jednak wymieniana
najczęściej przy okazji szerszej dyskusji na temat bezpieczeństwa Europy oraz stosunków amerykańsko-rosyjskich.
We wszystkich analizowanych artykułach dotyczących tarczy nasz kraj był przedstawiany, obok Czech, niemal wyłącznie
jako miejsce lokalizacji określonych elementów obrony przeciwrakietowej. Prasa brytyjska wspominała o tej kwestii przy
okazji, pisząc o spotkaniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, z prezydentem Rosji na szczycie
G20 w Londynie, o inicjatywie Obamy dotyczącej redukcji broni nuklearnej oraz wizycie amerykańskiego prezydenta w Europie. Analizowane gazety w ogóle nie poświęciły uwagi stanowiskom rządów polskiego i czeskiego, w przeciwieństwie
do okresu drugiego półrocza 2007 r., kiedy to można było wyczytać m.in., iż dla obu rządów zgoda na instalację tarczy jest
jednocześnie okazją do wzmocnienia więzi ze Stanami Zjednoczonymi, zapewnienia politycznych i ekonomicznych korzyści
czy „udaremnienia Rosji ponownego ekspansjonizmu”15. Z prasy możemy dodatkowo dowiedzieć się, iż wybór lokalizacji tar>> 14 Fakty te były przytaczane w tekstach z kategorii „News” w drugiej połowie 2006 r., kiedy to pisano o naszym zaangażowaniu w Afganistanie.
>> 15 S. Jagger, Prudent Prompt for Gordon Brown about the Perils of Debt,
„Times”, 29.04.2009.

czy antyrakietowej przez administrację G. Busha m.in. w Polsce
podyktowany był faktem, iż była ona najbardziej optymalna
z punktu widzenia bezpieczeństwa całej Europy, a ewentualna rezygnacja USA z jej umiejscowienia na terytorium Polski
i Czech może zostać błędnie odebrana jako oznaka słabości16.
W monitorowanym okresie wspomniano również o Polsce
jako o kraju zaangażowanym w walkę ze światowym terroryzmem i biorącym udział w międzynarodowej misji wojskowej
w Afganistanie.
Polskie wojska stacjonowały w Afganistanie w ramach koalicji antyterrorystycznej od marca 2002 r., a ich zadaniem
miały być tzw. „stabilizacja” i zapewnienie pokoju. Sytuacja
wewnętrzna jednak pogarszała się – odsunięci w 2001 r. od
władzy talibowie zaczęli odzyskiwać wpływy i jednocześnie
nasiliły się ataki na wojska międzynarodowe. Okoliczności
te sprawiły, iż ówczesny sekretarz generalny NATO – Jaap de
Hoop Scheffer – zaapelował o zwiększenie zaangażowania
państw członkowskich w zagrożoną operację. Apel pozostał
praktycznie bez echa, jednak Polska zobowiązała się wysłać
do Afganistanu swoje wojska w liczbie około tysiąca żołnierzy.
Tym samym nasz kontyngent stał się jednym z najliczniejszych,
obok USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Decyzja ta była szeroko
opisywana w prasie brytyjskiej w drugiej połowie 2006 r. Pisano wtedy o decyzji polskiego rządu jako dobrym przykładzie
dla innych państw członkowskich, określając ją jednocześnie
jako bardzo ważny krok dla działań sojuszniczych. Przy tej okazji przypominano również słowa Radosława Sikorskiego, który
zapewniał, że „[k]iedy nasi sojusznicy znajdą się w potrzebie,
będziemy spieszyć z pomocą”, oraz podkreślano, że „wojskowość jest w Polsce źródłem dumy”17.
W pierwszym półroczu 2009 r. obecność Polski w Afganistanie została zaznaczona w kontekście apelu byłego sekretarza generalnego NATO o zwiększenie liczby wojsk natowskich
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym kraju w trakcie tegorocznych wyborów. Polska w badanych tekstach została jedynie wymieniona jako kraj (obok Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji, Chorwacji, Grecji i Holandii),
który zdecydował się wspomóc siły NATO. Ponadto w jednym
>> 16 J. Pawlicki, O Afganistanie z Brownem, o Buzku z Berlusconim, „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2009.
>> 17 Gay Elephant Sparks Anger in Poland, „Daily Telegraph”, 10.04.2009.
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z tekstów18 decyzja Polski o wysłaniu dodatkowego personelu została uzasadniona chęcią zwiększenia szans Radosława
Sikorskiego na objęcie stanowiska Sekretarza Generalnego
NATO po ustąpieniu Scheffera19.
Uwaga prasy została również skupiona na naszej obecności w Afganistanie w związku z porwaniem i zamordowaniem
przez Talibów polskiego geologa Piotra Stańczaka oraz odzyskaniem jego ciała. Były to teksty w całości poświęcone wspomnianym wydarzeniom, w których Polska ukazana była jako
„bliski sojusznik Waszyngtonu”, który wysłał tysiące żołnierzy,
będących częścią sił natowskich, do graniczącego z Pakistanem Afganistanu.
W porównaniu z wcześniejszym okresem wizerunek Polski
jako państwa działającego na rzecz bezpieczeństwa światowego jest w opiniotwórczej prasie brytyjskiej mniej wyraźny,
a znaczenie Polski jako sojusznika NATO w walce z terroryzmem wydaje się mało istotne czy nawet niezauważone. Przykładem jest raport „Timesa” dotyczący rozmieszczenia wojsk
NATO w Afganistanie, w którym nie uwzględniono na mapie
obecności polskich żołnierzy we wschodniej części tego kraju.
Warto dodać, iż przeoczenie to spotkało się z reakcją polskiej
ambasador w Wielkiej Brytanii Barbary Tuge-Erecińskiej, która
w liście do „Timesa” zwróciła uwagę na to przeoczenie i podkreśliła zaangażowanie Polski w operacje NATO na tamtym terenie20.
Polscy politycy i rząd
Obszarem składającym się na całościowy wizerunek kraju jest
także obraz jego rządu i polityków. W monitorowanym okresie
prasa brytyjska wspomniała kilkakrotnie o ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim jako kandydacie do objęcia
stanowiska Sekretarza Generalnego NATO oraz w tekstach dotyczących zabójstwa Piotra Stańczaka, w których minister zapowiadał ukaranie winnych śmierci Polaka. Co interesujące,
prasa brytyjska nie poświęciła w bieżących informacjach wiele
uwagi Sikorskiemu jako potencjalnemu następcy Scheffnera,
T. Whitehead, The Primary Schools Where No Pupil Speaks English, „Daily
Telegraph”, 27.01.2009.
>> 19 A. Fresco, Visiting Polish Football Fans Blamed for Violence in Belfast, „Times”, 30.03.2009.
>> 20 K. Devlin, Britain ‘Has Fewer Hospital Beds Than Lithuania and Hungary’,
„Daily Telegraph”, 12.01.2009.
>>
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wspominając np. o ukończonych przez niego studiach na Uniwersytecie Oksfordzkim czy fakcie, iż był on brytyjskim korespondentem wojennym podczas wojny sowiecko-afgańskiej21.
Kolejnym politykiem, którego nazwisko pojawiło się
w prasie, był Donald Tusk, o którym pisano w kontekście
kwietniowej wizyty Gordona Browna w Polsce. „Times” cytował wypowiedzi polskiego premiera dotyczące kryzysu gospodarczego i sytuacji ekonomicznej naszego kraju oraz sytuacji w Afganistanie. Gazeta podała m.in., iż „podczas gdy
Wielka Brytania zmaga się z efektami dekoniunktury, Polska pławi się w nieprzerwanym dwunastoletnim wzroście”22.
Dziennikarz pominął jednak kilka kwestii mogących pozytywnie wzbogacić wyobrażenie Brytyjczyków o Polsce. Podczas spotkania bowiem Gordon Brown chwalił Polskę za
wysłanie do Afganistanu dodatkowych żołnierzy na czas wyborów, jednocześnie stwierdzając, iż „Polacy będą znacznym
wzmocnieniem dla demokracji afgańskiej”. Ponadto podziękował polskiemu premierowi za wkład Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii w „rozwój brytyjskiego społeczeństwa i naszej gospodarki”23.
W badanym okresie pojawiła się również informacja o Lechu Wałęsie, w związku z ukazaniem się książki Pawła Zyzaka
Lech Wałęsa. Idea i historia (tytułu książki nie podano w tekście).
Czytamy w niej, iż „były prezydent Polski grozi zwróceniem
swojej Nagrody Nobla i opuszczeniem Polski” po tym, jak po
raz drugi w wydanej w tym roku książce oskarża się go o bycie
agentem SB24.
Obraz polskiej sceny politycznej ubarwia nieco artykuł opublikowany w dziale przyrodniczym „Daily Telegraph”: Słoń gej
wywołał gniew w Polsce25. Dowiadujemy się z niego, że według
Michała Grzesia – „konserwatywnego radnego” z „prawicowej
opozycji Prawo i Sprawiedliwość” – miasto „nie po to wydało 37
milionów złotych na największy w Europie wybieg dla słonia,
aby teraz mieszkał na nim słoń gej”. W tekście wyjaśniono także, że wspomniany radny nazywa gejem młodego słonia, któR. Smith, Half of Women Survive Cancer, „Daily Telegraph”, 24.03.2009.
E. Fitzsimons, Think Tank: Ireland Will Die without Foreigners, „Times”,
12.04.2009.
>> 23 B. Machell, Fertilizer Festival Highlights the Shine of the Polish, „Times”,
8.05.2009.
>> 24 Informer Claim Angers Lech Walesa, “Times”, 31.03.2009.
>> 25 Gay Elephant Sparks Anger in Poland, “Daily Telegraph”, 10.04.2009.
>>
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ry nie osiągnął jeszcze dojrzałości płciowej, wolącego towarzystwo swoich męskich towarzyszy.
Problematyka imigracyjna
Zauważalną cechą w analizowanych artykułach jest częste
przywoływanie nazwy naszego kraju przy okazji omawiania
kwestii związanych z problematyką imigracji. Ograniczają się
one jednak do podania przybliżonej liczby polskich imigrantów
przebywających w Wielkiej Brytanii czy po prostu umieszczenia Polski w zestawieniach podających państwa członkowskie
Unii, z których pochodzi najwięcej imigrantów. Polska pojawia
się w kontekście takich tematów, jak m.in. istnienie takich szkół
w Anglii, w których obecnie żadne dziecko nie mówi po angielsku, skala urodzeń mieszkańców Wielkiej Brytanii poza jej granicami oraz kryzys ekonomiczny. W artykułach podejmujących
taką tematykę czytamy m.in., że „w niektórych przypadkach
imigranci z takich państw jak Polska pomogli utrzymać małe
wiejskie szkoły, które byłyby w przeciwnym razie zamknięte ze
względu na zmniejszającą się liczbę uczniów”26, oraz poznajemy motywy pozostania Polaków na Wyspach mimo trwającego
kryzysu ekonomicznego. Według ekonomisty z Social Research
Institute (ESRI), na którego powołuje się „Times”, głównym powodem wstrzymywania się od powrotu do Polski mimo zwiększającego się wśród emigrantów bezrobocia jest chęć pobierania zasiłku, który w Wielkiej Brytanii jest wyższy27.
W porównaniu jednak z okresem drugiego półrocza 2006 r.
i pierwszego 2007 r. informacje dotyczące Polski jako kraju pochodzenia tak dużej liczby imigrantów są zdawkowe. W latach
wcześniejszych opisywano bowiem (przy okazji omawiania
problematyki imigracyjnej) historie polskich pracowników
oraz dokonywano oceny Polaków m.in. jako chętnych do pracy, zdolnych czy zaskakująco radosnych. Być może świadczy to
o tym, iż po kilku latach od przystąpienia naszego kraju do Unii
Europejskiej tak znaczna liczba Polaków na Wyspach przestała być dla wielokulturowego społeczeństwa brytyjskiego zaskakująca, chociaż nadal jest zjawiskiem widocznym, zauważanym również przez media.
26
T. Whitehead, The Primary Schools Where No Pupil Speaks English, “Daily
Telegraph”, 27.01.2009.
>> 27 S. McInerney, Unemployment Rising Fastest among Migrants, “Times”,
3.05.2009.
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Warto dodać, iż opiniotwórcza prasa brytyjska stara się
obiektywnie opisywać nawet te zdarzenia, które mogą stawiać
Polaków w niekorzystnym świetle. Przykładem jest artykuł dotyczący bójki wywołanej przez Polaków po przegranym meczu
z Irlandią Północną, po którym miały miejsce ataki Irlandczyków na domy polskich imigrantów oraz akty agresji wymierzone w naszych rodaków. Autor tekstu zaznacza jednak, że
w Irlandii żyją tysiące Polaków, a „policja podkreśla, że chuligani przyjechali z Polski i nie mieszkają na miejscu”. Fakt ten przywołuje również nagłówek artykułu28.
Inne
Wśród tekstów, które pojawiły się w pierwszym półroczu
2009 r. w opiniotwórczej prasie brytyjskiej, są również takie,
które wspominają o Polsce, ale nie dotyczą żadnej ze wspomnianych wcześniej kategorii, tj. polityki zagranicznej, polityków czy problematyki imigracji. Dostarczają one czytelnikowi
dodatkowych informacji o naszym kraju, uzupełniając i wzbogacając wizerunek Polski ukazywany w prasie.
Zauważalnym trendem jest wspominanie o Polsce w kontekście wydarzeń historycznych (np. 65. rocznicy lądowania
wojsk alianckich w Normandii). Na fakt ten zwróciła uwagę
M. Ryniejska-Kiełdanowicz, analizując prasę brytyjską jeszcze
w latach 2000-200129. Można więc wysnuć wniosek, iż tendencja ta widoczna jest od dawna. O naszym kraju pisze się najczęściej w nawiązaniu do drugiej wojny światowej (inwazji wojsk
nazistowskich, obozów śmierci, zagłady Żydów), okresu komunizmu oraz „Solidarności”.
Polska pojawia się w prasie także w zestawieniach statystycznych, ilustrujących artykuły o różnorodnej tematyce.
Z lektury gazet czytelnik dowiaduje się m.in., że w Polsce przypada więcej szpitalnych łóżek na 100 tysięcy mieszkańców
(647,5) niż w Wielkiej Brytanii (388,7)30, że w naszym kraju udaje się wyleczyć 21,3% mężczyzn oraz 38% kobiet cierpiących
na raka (w Anglii jest to odpowiednio 34,5% oraz 49,8%)31.
A. Fresco, Visiting Polish Football Fans Blamed for Violence in Belfast, “Times”, 30.03.2009.
>> 29 M. Ryniejska-Kiełdanowicz, op. cit., s. 144-146.
>> 30 K. Devlin, Britain ‘Has Fewer Hospital Beds Than Lithuania and Hungary’,
“Daily Telegraph”, 12.01.2009.
>> 31 R. Smith, Half of Women Survive Cancer, “Daily Telegraph”, 24.03.2009.
>>
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W natłoku informacji czytelnik może również wyłowić
wzmianki o takich znanych Polakach, jak Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki czy Jan Paweł II. Dowie się także, że polscy naukowcy spopularyzowali w Europie Wschodniej krioterapię jako metodę walki z chronicznym bólem, że tego lata
Polskę nawiedziły powodzie, a od 2003 r. nastąpił znaczny
wzrost liczby turystów z Wielkiej Brytanii odwiedzających nasz
kraj. „Polska cierpiąca na podwójny szok spowodowany migracją i zmniejszającym się przyrostem naturalnym płaci kobietom za każde narodzone dziecko”32, a w Jabłonowie „w centralnej Polsce” starsza kobieta obudziła się w kostnicy kilka godzin
po tym, jak lekarz stwierdził jej zgon33.
Jeżeli chodzi o polską kulturę, prasa brytyjska nie poświęca temu zagadnieniu w bieżących informacjach wiele uwagi.
W monitorowanym okresie pojawił się natomiast jeden artykuł w całości mówiący o polskim zespole jazzowym Pink Freud,
goszczącym na londyńskim Fertilizer Festival, na którym prezentowana jest najbardziej innowacyjna i oryginalna muzyka
z całego świata. Znaczący jest również nagłówek artykułu –
„Fertilizer Festival podkreśla blask polskości”34.
Przeprowadzony monitoring prasy wykazał, iż Polska w badanym okresie była raczej marginalnym tematem artykułów
zaliczanych do kategorii „news”. Jeśli już pisano o naszym kraju, to w ramach zagadnień o wadze międzynarodowej czy też
ważnych z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Dlatego też o Polsce najczęściej wspominano w kontekście polityki zagranicznej oraz problematyki migracyjnej, a znacznie mniej uwagi
poświęcono sprawom związanym z sytuacją wewnętrzną naszego kraju.
Z lektury opiniotwórczej prasy brytyjskiej wyłania się wizerunek Polski jako kraju „wschodnioeuropejskiego”, miejsca pochodzenia największej liczby imigrantów z krajów Unii Europejskiej, którego nazwę przywołuje się również w kontekście
drugiej wojny światowej, a czasem w nawiązaniu do innych
różnorodnych zagadnień. Nasza polityka zagraniczna postrzegana jest przez pryzmat uczestnictwa w międzynarodowych
misjach na rzecz bezpieczeństwa światowego, chociaż fakt ten,
E. Fitzsimons, Think Tank: Ireland Will Die without Foreigners, “Times”,
12.04.2009.
>> 33 Polish Woman Wakes Up in Morgue, “Daily Telegraph”, 15.06.2009.
>> 34 B. Machell, Fertilizer Festival Highlights the Shine of the Polish, “Times”,
8.05.2009.
>>
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w porównaniu z latami wcześniejszymi, przytaczano w omawianym okresie stosunkowo rzadko lub pomijano (np. „Times”
we wspomnianym wcześniej artykule). Ignorowanie informacji, które mogłyby wzbogacić wyobrażenie o Polsce, miało
miejsce również w artykule opisującym wizytę Gordona Browna w Warszawie, w którym przemilczano pochwałę premiera
Wielkiej Brytanii dotyczącą naszego zaangażowania w Afganistanie oraz podkreślenie przez niego pozytywnych skutków
napływu polskich imigrantów do Wielkiej Brytanii.
W prasie brytyjskiej Polska jawi się jako „bliski sojusznik Waszyngtonu” (o czym świadczą liczne wzmianki o planach lokalizacji tarczy antyrakietowej na terenie naszego kraju mimo
sprzeciwów Rosji) oraz kraj, w którym odbyło się lutowe spotkanie ministrów państw NATO, co z punktu widzenia naszego
wizerunku na arenie międzynarodowej jest istotnym faktem.
Polska scena polityczna zarysowana w prasie jest mało
wyrazista, chociaż wydaje się bardziej stabilna, porównując ją z okresem sprawowania rządów przez koalicję PiS, LPR
i Samoobrony. W opiniotwórczych tytułach ukazujących się
w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 lipca 2007 r. szeroko opisywano te poczynania polityków, które stanowiły pewną ciekawostkę, m.in. obawy Ewy Sowińskiej odnośnie do orientacji
seksualnej jednego z Teletubisiów. Padały również takie określenia, jak „kłopotliwi bliźniacy”, „pasjonaci spiskowej teorii”,
a premiera Jarosława Kaczyńskiego określano jako „ekscentryka, kawalera uwielbiającego koty, którego można odróżnić
od brata jedynie, kiedy zapomni usunąć sierść kota ze swoich
spodni”35.
W pierwszym półroczu 2009 r. prasa brytyjska pisała już
o polskich politykach (Tusku i Sikorskim) w kontekście spraw
istotnych z punktu widzenia polityki międzynarodowej oraz
polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii, powstrzymując się od
używania mało neutralnych określeń. Pewne kontrowersje
mógł wzbudzić artykuł o poznańskim radnym doszukującym
się skłonności homoseksualnych u słonia, jednak – jak wspomniano – tekst pojawił się jako wiadomość przyrodnicza, więc
trudno ocenić jego wagę z punktu widzenia czytelnika gazety
codziennej, zainteresowanego głównie informacjami zawartymi w bieżących wiadomościach.
K. Connolly, How the Kaczynski Twins Are Dragging Poland Back in Time,
„Daily Telegraph”, 9.08.2006.
>>
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Wizerunek państwa jest więc uproszczonym jego wyobrażeniem, ukształtowanym przez język oraz system przekonań
funkcjonujących w danej kulturze, czynniki rozumowe, ale
też emocjonalne, działania polityków i wydarzenia polityczne
związane z danym krajem. Na to wyobrażenie ma także wpływ
świadome wykorzystanie przez państwo metod i środków służących budowaniu jego pozytywnego i wyrazistego wizerunku jako spójnej i dobrze zorganizowanej całości.
Przedstawione wyniki analizy obrazu Polski w opiniotwórczej prasie brytyjskiej pokazują, iż wizerunek naszego kraju nie

jest uformowany w sposób obiektywny. Funkcjonuje w pewnej rzeczywistości ukształtowanej przez nadawcę komunikatów i dociera do odbiorców za pośrednictwem mediów, które
poprzez uwypuklanie określonych wydarzeń, faktów, wypowiedzi i pomijanie innych ukazują jedynie fragment rzeczywistości, w której funkcjonuje Polska, fragment „zdeformowany
i oceniony”36.
36
R. Fowler, Language in the News. Discourse and Ideology in the Press, London–New York 1998, s. 11.
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GRA W REKLAMĘ
Łukasz Śmigiel

Medialna układanka
Tuż przed premierą płyty Year Zero, nagranej przez zespół
Nine Inch Nails, fani grupy znajdują podczas koncertu porzucone w ubikacji twarde dyski. Odkrywają na nich dema piosenek pochodzących z zapowiadanego albumu, który nie wszedł
jeszcze do sprzedaży. Kilka dni później wspomniane dema pojawiają się w Internecie, natychmiast wzbudzając medialne poruszenie. Muzyczne serwisy internetowe donoszą o wyciekach,
wytwórnia płytowa odmawia komentarzy, a zainteresowanie
premierą płyty rośnie z dnia na dzień.
Jakiś czas później media informują o zniknięciu najnowszego modelu samochodu marki Audi. W Internecie oraz telewizji
można obejrzeć nagranie z kamery przemysłowej, która utrwaliła włamanie i zuchwałą kradzież. Firma Audi apeluje o zwrot
samochodu i oferuje nagrodę osobie, która odnajdzie skradziony wóz. Kolejne informacje na ten temat trafią do prasy
i radia, a ludzie poszukujący auta dyskutują o nim na internetowych blogach. Każdy chce znaleźć zgubę i wygrać nagrodę.
Kolejne medialne doniesienia dotyczą pewnej zaginionej
książki. Chodzi o pamiętnik dziewczyny imieniem Cathy, który
został odnaleziony przez nastolatka w Nowym Jorku. Chłopak
zadzwonił pod numer telefonu zapisany flamastrem na okładce książki i okazało się, że Cathy ma poważne kłopoty. Wkrótce wyszło na jaw, że w księgarniach na terenie USA pojawiło
się całe mnóstwo pamiętników Cathy i wiele osób, które weszły w ich posiadanie, spotkała niesamowita, fantastyczno-sensacyjna przygoda.
Kto za tym stoi?
Trzy powyższe opowieści, z pozoru jakże różne, mają ze sobą
wiele wspólnego. Każda z nich okazała się pieczołowicie opracowaną grą marketingową. Promocję tego rodzaju nazywa się
ARG – Alternate Reality Gaming. Jest to interaktywna gra nar-

racyjna, do której nie potrzebujemy ani planszy, ani nowoczesnej konsoli. ARG wykorzystuje do swoich potrzeb prawdziwy
świat, żywych ludzi i sprawnie działające media – w szczególności Internet.
Twarde dyski z nagraniami grupy NIN zostały podłożone
w toalecie przez wytwórnię płytową Trenta Raznora. Podana
do mediów informacja o wycieku piosenek wzbudziła wielką
sensację i rosnące zainteresowanie odbiorców1. Podobne działania podjęła firma Audi. Jej menadżerowie wynajęli twórców
słynnego horroru Blair Witch Project do tego, aby opracować
historię kradzieży prototypu ich nowego samochodu. Projekt
nazwano Art of the Heist, a gra w kotka i myszkę ze złodziejami
spowodowała, że przez kilka miesięcy tysiące ludzi interesowało się poszukiwaniami zaginionego wozu marki Audi2.
Kulisy kampanii ARG wyjaśniają nam także zagadkę związaną z pamiętnikiem Cathy. Napisana przez dziewczynę książka, którą ostatecznie każdy mógł kupić w księgarni, okazała się
wprowadzeniem do wirtualnej gry wykorzystującej Internet3,
filmy wideo, telefonię komórkową oraz samą książkę. Czytelnicy pamiętnika napisanego przez Cathy byli przez marketingowców stopniowo wciągani w jej życie, poznawali przyjaciół
Cathy i tajemnice pamiętnika. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii Cathy’s Book stała się bestsellerem. W Internecie powstały dziesiątki forów dotyczących książki oraz ogromna ilość stworzonych przez fanów nagrań wideo.
Czym jest ARG?
Alternate Reality Gaming jest naturalnym przedłużeniem pomysłu na gry Role Playing (RPG – gry fabularne, do których
nie wykorzystuje się komputera, a jedynie wyobraźnię, kartkę
>>
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http://yearzero.nin.com/.
http://www.stolena3.com/.
http://www.cathysbook.com/.
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i ołówek) oraz współistniejących obok nich tak zwanych LARP-ów (Live Action Role Playing), w czasie których gracze odgrywający postacie ze scenariusza bawią się w prawdziwych lokacjach, takich jak lasy, zamki czy opuszczone fabryki.
Aby ARG działało właściwie, muszą być spełnione pewne
warunki. Alternate Reality Gaming – podobnie jak RPG czy LARP
– potrzebuje kogoś, kto stworzy scenariusz gry i będzie stopniowo wprowadzał graczy w świat zabawy, reagując na podejmowane przez nich decyzje. W Role Playing Games osobę inicjująca zabawę nazywa się „mistrzem gry”. W ARG zastępuje go
zespół specjalistów od marketingu, których fachowo określa
się mianem „władców marionetek” (Puppetmasters). To właśnie
oni projektują wszystkie układanki związane z danym projektem ARG i są zarówno wsparciem dla graczy, jak i ich przeciwnikami. PM opowiadają graczom historię, podsuwając im kolejne elementy gry, w odpowiedniej chwili sugerując ewentualne
podpowiedzi, tworzą układanki i kreują postacie niezależne
(BN, czyli bohaterów niezależnych, których role odgrywają zawodowi aktorzy). „Władcy marionetek” nigdy się nie ujawniają,
ukrywając się za zasłoną opowieści aż do końca zabawy.
Wspomniana zasłona to kolejny element klasycznego ARG,
nazwany w marketingu kurtyną (Curtain). Jest to zasłona budowana dzięki mediom, za pośrednictwem których podsuwa
się graczom kolejne elementy układanki, pobudzając ich do
działania i zyskując ich zainteresowanie.
Jak każda gra, tak i ARG musi mieć swój początek. Rozpoczęcie zabawy, czyli „opuszczenie kurtyny”, odbywa się poprzez stworzenie kolejnego elementu rozgrywki, nazwanego
„króliczą norą” (Rabbithole). Jest ona przynętą odkrytą przez niczego niespodziewających się potencjalnych graczy. W omawianych przykładach rolę Rabbithole spełniały np. skradzione
z wytwórni płytowej twarde dyski z nagraniami NIN, upublicznione informacje na temat kradzieży samochodu marki Audi
czy też znaleziony przez przypadkową osobę tajemniczy pamiętnik Cathy. „Króliczą norą” może być także strona internetowa, blog prowadzony przez podstawioną osobę albo też
nagranie wideo, które pojawiło się nagle w jednym z ogólnie
dostępnych serwisów filmowych.
Wszystkie wymienione dotąd elementy układają się
w sprawnie działającą całość, jeżeli twórcy ARG spełniają jedno podstawowe założenie całej zabawy. W języku marketingu
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nazywa się je warunkiem: To Nie Jest Gra (This Is Not A Game).
TINAG zakłada, że powodzenie ARG jest tym większe, im dłużej gracze nie są do końca przekonani, iż zabawa, w której biorą udział, rzeczywiście jest tylko zabawą. Położenie nacisku na
TINAG zmusza twórców ARG do tego, aby zadbać o wiarygodne szczegóły gry. Na przykład: dostępne w danym projekcie
ARG numery telefonów powinny być sprawne, a gracze muszą
otrzymać możliwość napisania wiadomości na podane w czasie trwania zabawy konta mailowe itd. TINAG zakłada, że do
wiadomości publicznej nie podaje się informacji na temat personaliów „władców marionetek” ani spisu zasad gry. Nie określa się także granic świata stworzonego na potrzeby danego
ARG.
Siła działania gier alternatywnych
Podstawową siłą ARG jest połączenie elementów prawdziwego życia z wymyśloną fabułą i wykorzystanie do przekazu nowoczesnych mediów. Gracze nie muszą odgrywać żadnych
postaci, wystarczy, że będą sobą. Sekretne i tajemnicze informacje, które trafiają do odbiorcy, są zaledwie wyszeptane, a nie
wykrzyczane, przez co szybciej przyciągają uwagę osób ciekawskich4. W ten sposób ARG staje się alternatywą dla coraz
mniej skutecznej tradycyjnej reklamy.
Aby zwiększyć siłę oddziaływania na odbiorcę, Alternate Reality Gaming stosuje strategie marketingowe wykorzystujące
marketing wirusowy (Viral Marketing) oraz marketing szeptany (Buzz Marketing), dla których idealną platformą do działania stał się Internet. W sieci każdy dobry pomysł może bardzo
szybko znaleźć miliony odbiorców, którzy z własnej nieprzymuszonej woli zaczną o nim opowiadać znajomym, rozsyłając
linki do blogów, nagrań wideo czy grafik5. Dzięki temu gry ARG
zyskują na wiarygodności i skutecznie odciągają nas od szarej
rzeczywistości, nie zmuszając do wielkich wydatków.
Każdy projekt ARG jest sterowany tak, aby skutecznie stymulować rozwój nowych internetowych społeczności. Na
przykład w grę ARG o nazwie The Beast (projekt związany z akcją promocyjną filmu A.I.) czynnie zaangażowały się ponad trzy
>>
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J. Blithe, Komunikacja marketingowa, przeł. G. Górska, Warszawa 2002,
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M. Hughes, Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak zrobić szum medialny
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miliony użytkowników sieci, a ich współpraca doprowadziła do
powstania grupy zapaleńców o nazwie Cloudmakers6, którzy
po wygaśnięciu projektu The Beast rozpoczęli tworzenie kolejnej gry tego typu dla własnej satysfakcji i przyjemności.
Tak pozytywny odbiór ARG i zaangażowanie w całą zabawę
dużych grup odbiorców powoduje, że inwestorzy coraz bardziej interesują się zjawiskiem Alternate Reality Games, w których bez większych nakładów finansowych stosuje się skuteczny product placement.
ARG w Polsce
Dwa lata temu w serwisie internetowym „YouTube” pojawiły się
kilkuminutowe nagrania filmowe kręcone „z ręki”, na których tajemnicza nastolatka, podpisująca się nickiem LonelyGirl157, opowiadała o swoich problemach z rodzicami, o miłostkach, pierwszym pocałunku i zabawnych perypetiach z życia przyjaciół.
Serial, który zaczęły tworzyć jej nagrania, szybko zyskał popularność. Zainteresowanie zwierzeniami nastolatki znacznie wzrosło po tym, gdy do historii obyczajowych wprowadzono wątki
sensacyjne. Ostatecznie miniserial LonelyGirl15, który dzięki wykorzystaniu marketingu wirusowego oraz buzz-marketingu rozrósł się do pięciuset pięćdziesięciu odcinków, obejrzało ponad
sto pięćdziesiąt milionów użytkowników z całego świata. Była to
kolejna akcja ARG bazująca na product placement. Twórcy kampanii LonelyGirl15 – Miles Beckett oraz Greg Goodfriend – po
niespodziewanym sukcesie projektu założyli swoją własną firmę
EQAL, zajmującą się tworzeniem kolejnych gier ARG.
Niedawno licencję na produkcję serialu bliźniaczego do
słynnego LonelyGirl15 wykupiła AGORA. Polski odpowiednik
Samotnej nastolatki, który jest już dostępny w Internecie8, nosi
nazwę N1ckola i jak dotąd wzbudził większe zainteresowanie
odbiorców ARG ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii aniżeli z Polski. W serial zainwestowali poważni sponsorzy:
Hasbro, Microsoft Polska, Polkomtel oraz Samsung Electronics
Polska. Powodzenie całego projektu już na samym początku
zakwestionowali jednak internetowi fani ARG.
Fabuła opowiadająca o losach tytułowej Nikoli, która za
sprawą sensacyjnych wydarzeń przenosi się z Londynu do
>>
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http://www.cloudmakers.org/.
http://www.youtube.com/user/lonelygirl115.
http://n1ckola.pl.

Wrocławia, wydaje się dość interesująca, ale twórcy gry, pracując nad swoim dziełem, złamali wszystkie fundamentalne zasady Alternate Reality Game. Nie dość, że pierwsze odcinki serialu nie wypadają najlepiej pod względem aktorskim, to całemu
przedsięwzięciu szkodzi dodatkowo upublicznienie wielu informacji na temat produkowanego przez AGORĘ serialu. Gracze od samego początku wiedzą, kim jest „władca marionetek”,
przed którym nie postawiono żadnej medialnej zasłony. Serial,
którego produkcja przewiduje aż sto odcinków, ukazuje się na
oficjalnej stronie projektu i nie został przedstawiony graczom
z użyciem marketingu szeptanego (trudno bowiem uznać za
takowy wiszące w miastach plakaty, które reklamują projekt).
Na końcu każdego odcinka pojawiają się nazwiska aktorów,
dane licencyjne i produkcyjne materiałów, a to sprawia, że gra
zostaje odarta z tajemnicy. Nie stworzono także żadnej „króliczej nory”, która miałby wciągnąć graczy do zabawy. Prawdopodobnie właśnie dlatego serialem N1ckola bardziej interesują
się osoby, które już wcześniej grały w Samotną nastolatkę i teraz potrzebują substytutu dawnej zabawy, czyli odbiorcy z USA
i Wielkiej Brytanii. Gwoździem do trumny pierwszego polskiego ARG mogą okazać się także zapowiadane od pewnego czasu telewizyjne emisje kolejnych odcinków serialu.
Pomimo że całe przedsięwzięcie jest nadal rentowne, polskiej N1ckoli wróży się klęskę ze względu na brak wiarygodności związany ze złamaniem zasady: This Is Not A Game. Jeżeli
zaś pierwszy poważny polski projekt ARG okaże się klęską, polski odbiorca prawdopodobnie nieprędko spotka się z kolejną
dużą kampanią Alternate Reality Game.
Koniec gry
Dobrze zaprojektowane Alternate Reality Games są coraz częściej doceniane przez światowy przemysł rozrywkowy. Gry
ARG, takie jak ReGenesis czy Truth About Marika, otrzymały
w latach 2007 i 2008 nagrody Emmy.
Dzięki upowszechnieniu się ARG przeciętny odbiorca zaczyna rozumieć, że może wymagać od specjalistów z branży marketingu czy PR-u czegoś więcej niż tylko tworzenia prostych
przekazów reklamowych, które namawiają do zakupu danego
produktu. Aby tworzyć Gry Alternatywne, nie trzeba ogromnych nakładów finansowych; wystarczy dobry pomysł i ciekawa, umiejętnie opowiedziana historia. Potencjał ARG dostrze-
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gają także coraz częściej twórcy reklam społecznych, czego
przykładem jest udany projekt World Without Oil z 2007 roku,
który miał zwrócić uwagę opinii publicznej na kryzys naftowy
(WWO zaliczono do tak zwanych Serious ARG).
Współczesny marketing wsparty przez nowe technologie
(Internet, telefonia komórkowa) ma jeszcze wiele do zaoferowania i być może za jakiś czas zupełnie wyprze z mediów tra-

68

dycyjną reklamę (spot radiowy czy telewizyjny lub plakat zostaną przesunięte na medialny margines). ARG będzie się
nadal rozwijało i nawet jeśli gra w polską N1ckolę zakończy się
klęską, to nie można obok tego zjawiska przejść obojętnie. Nigdy bowiem do końca nie wiadomo, które z medialnych doniesień zaprezentowanych w Internecie może okazać się kolejnym Rabbithole.

O FETYSZYZACJI FAKTÓW I DOKUMENTÓW W PRAKTYCE REŻYSERSKIEJ
PODCZAS REALIZACJI FILMOWEGO WIERSZA TCHNIENIE1
Grzegorz Fedorowski

Moje1zawodowe i prywatne kontakty ze środowiskiem artystów plastyków i równoczesne, bardzo wybiórcze, zgłębianie
elementów historii i teorii sztuki przyczyniły się do zaistnienia licznych przyjacielskich więzi. Był to niejednokrotnie bezwzględny warunek akceptacji ze strony artystów ryzykownych
z ich punktu widzenia pomysłów na filmowe realizacje. Chodzi m.in. o więzi z Leksem Drewińskim – Lex Drewiński – myślenie na skróty (1997), z Erazmem Kalwaryjskim – 6 myśli na
20-lecie twórczości (1994), z Ryszardem Wilkiem – Rytmy Wilka (2000) i Keramikos (2003), z Jerzym Tadeuszem Lipczyńskim
– Fetysze (1997), Leszkiem Żebrowskim – Toporołby (1995),
Leszkiem Knaflewskim – Partytura. Koncert na trumnę jednostrunową (1999), Zbysławem Markiem Maciejewskim – Obrazy i myśli (1998), Piotrem Wieczorkiem – Ciche życie Piotra W.
(1997), Edwardem Marandą – Maranda (1997), Janem i Marcinem Berdyszakami – Ojciec i syn (1996) czy z Ryszardem Kiełtyką – Spojrzenie (1996)2. Bez autentycznego emocjonalnego zaangażowania ze strony autora te telewizyjne filmy w ogóle by
nie powstały. Tego rodzaju zaangażowanie to z różnych względów praktyka często niemieszcząca się w standardach pracy
w Telewizji, czasem uciążliwa i niepożądana dla tej instytucji.
Pomimo to starałem się konsekwentnie ją stosować od roku
1994. Dotyczyło to również filmu Tchnienie.
Projekt Tchnienia to naturalna konsekwencja zrealizowanego w roku 1997 telewizyjnego filmu Ciche życie Piotra W. Była
to filmowa impresja bez słów na temat martwej natury uprawianej przez malarza Piotra Wieczorka. Zaufanie, jakim obdarzył mnie ten artysta, zaowocowało po kilku latach tym, że P.
Produkcja: TVP SA Oddział w Szczecinie, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, 1999 i 2009; opieka
artystyczna prof. Stanisław Śliskowski.
>> 2 Wszystkie wymienione filmy są dostępne w Archiwum Telewizji Polskiej
SA Oddział w Szczecinie.
>>
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Wieczorek pokazał mi liczący dziesiątki arkuszy swoisty intymny dziennik artystyczny – zbiór rysunków węglem oraz barwnych pasteli. Wszystkie te prace powstały w czasie, gdy malarz
opiekował się umierającym ojcem. Wszystkie były przepojone
synowskim bólem, a jednocześnie chłodnym analitycznym dystansem. Były to szkice i portrety starca.
Intensywne przeżycie, jakiego doznałem w zetknięciu z tym
dziełem, skłoniło mnie do powzięcia idei filmu o umieraniu,
którego zasadniczym tworzywem miały się stać prace Piotra
Wieczorka. Z mojego punktu widzenia ich atrakcyjność polegała zwłaszcza na tym, że nie powstawały one jako obiekty wystawowe czy komercyjne, lecz były z jednej strony naturalnym,
jakkolwiek stoickim, wyrazem ludzkiego cierpienia w obliczu
rychłej śmierci najbliższej osoby, z drugiej zaś przykładem zrealizowanego imperatywu twórczości zakodowanego w każdym artyście. W tym przypadku imperatywu przekraczającego
tabu śmierci. Powiedziałbym nawet – imperatywu kategorycznego w rozumieniu Kantowskim, czyli bezwarunkowego nakazu moralnego. Oczywiście chodzi w tym wypadku nie
o powinność ogólnoludzką, o której myślał Immanuel Kant,
ale o powinność jak najbardziej „ludzką”, zindywidualizowaną.
Tradycyjnych kategorii filozoficznych nie traktuję tu, rzecz jasna, w sensie ściśle naukowym, a tylko przywołuję je, by osiągnąć nieco wyższy stopień obrazowego przybliżenia mojego
toku rozumowania w pracy nad koncepcją filmu. W tym sensie miałem przed sobą, a jako realizator miałem „do dyspozycji”, przejaw sztuki w stanie czystym. Jednocześnie in statu nascendi.
Piotr Wieczorek był bowiem w tym czasie na etapie, jak
bym to nazwał, uwewnętrzniania przeżycia śmierci ojca, zatem
i jego rysunki właśnie stawały się dla niego ważne. Był to więc
trudny, ale bardzo odpowiedni moment, by ewentualny film
mógł zostać nasycony „autentyczną emocją”, którą określam
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jako prymarną i pochodzącą od samego artysty (jak i z aury
miejsca oraz obiektów), a nie tylko emocjami wtórnymi wynikającymi z przeżycia dzieła przez osobę trzecią, w tym wypadku przez autora filmu.
Wstępny proces dokumentacji do filmu Tchnienie poddałem z góry założonym ograniczeniom. Po pierwsze dlatego,
że zobrazowanie tematu, czyli umierania, a ściślej świadomości umierającego, sprowadziłem siłą rzeczy do jednostkowego przykładu. Jest to zresztą często najlepsza droga do uogólnienia i uniwersalizacji wypowiedzi, co stanowi najwyższy cel
dokumentalisty. Po drugie, oczywiste ograniczenie wynikało z faktu, że podstawowym tworzywem filmu była zamknięta seria obiektów plastycznych. I wreszcie po trzecie: założone samoograniczenie polegało na zawężeniu sfery obiektów
zdjęciowych3 do niewielkiej przestrzeni pracowni Piotra Wieczorka.
Pierwszym krokiem w czynnościach dokumentacyjnych
było możliwie dogłębne poznanie osoby portretowanego przed śmiercią ojca artysty. Odbyło się to drogą ponawianych wielokrotnie rozmów z Piotrem Wieczorkiem. Interesowały mnie zarówno kluczowe momenty życiorysu bohatera
(dzieciństwo spędzone w rodzinie kupieckiej w małomiasteczkowym środowisku, okres młodzieńczy, edukacja, służba
wojskowa, losy wojenne), jak i upodobania estetyczne, przyzwyczajenia, nawyki, natręctwa myślowe i obsesje zaobserwowane przez syna u ojca u kresu jego życia. Zebranie tego
rodzaju danych stwarzało możliwość wygenerowania dynamicznej siatki portretu psychologicznego, który stał się kanwą
filmowego obrazu.
Drugim nurtem pracy dokumentacyjnej było zapoznanie
się z liczącą niemal sto obiektów serią portretów oraz dokonanie ich selekcji. Obrazy podzieliłem na wielobarwne, wykonane techniką pasteli, i czarno-białe, rysowane węglem. W wyniku eliminacji do etapu zdjęciowego weszło 60 prac, z czego
46 zaistniało w filmie (17 barwnych, 29 czarno-białych). Ponadto wybrałem jeszcze sześć obrazów Piotra Wieczorka malowanych techniką akrylową na płótnie, które były pejzażowymi
ujęciami rodzinnej miejscowości bohatera. Ostatecznie w filmie zaistniał tylko jeden z nich, zatytułowany Bryczka.
Obiekt zdjęciowy – miejsce filmowania niebędące ani studiem, ani plenerem.
>>
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Kolejnym etapem dokumentacji było zapoznanie się z rodzinnym archiwum fotograficznym. Z udostępnionych mi kilkudziesięciu zdjęć wybrałem 15, z których 11 znalazło się w filmie.
Wnętrza, w których zaplanowana była realizacja zdjęć filmowych, znane mi były z pracy nad wspomnianym wyżej Cichym
życiem Piotra W. Pracownia artysty jest adaptowanym mieszkaniem o powierzchni około 40 metrów kwadratowych, zlokalizowanym w oficynie przedwojennej kamienicy. Do realizacji
wybrałem dwa pomieszczenia: pracownię malarską sensu stricto (około 20 metrów kwadratowych) i przylegający do niej korytarz (długości 4 metrów). Przy tak niewielkiej powierzchni,
ograniczonej dodatkowo przez wszechobecne materiały i akcesoria malarskie, dziesiątki składowanych oprawionych obrazów i surowych płócien na krosnach oraz nagromadzenie
niezliczonych obiektów służących na co dzień jako elementy martwych natur, miały jednak te pomieszczenia niezaprzeczalne zalety – zalety natury technicznej: wysokość 3,5m, dwa
duże okna na przeciwległych ścianach (wschód–zachód) zapewniające ciekawe oświetlenie, oraz natury psychologicznej:
filmowanych portretów nie wyrwałem z ich naturalnego środowiska.
Z powyższych uwag jasno wynika, że wnętrza, z powodu
stwarzanych przez nie ograniczeń, wymuszały specjalną dyscyplinę pracy, zwłaszcza precyzyjne planowanie topografii
wszystkich ujęć, przy ograniczonej liczbie możliwych ustawień
kamery.
Dopełniającym elementem dokumentacji było kompletowanie i studiowanie literatury, w której szukałem potwierdzenia swoich intuicji, a także inspiracji do konkretnych rozwiązań,
a która ostatecznie może być w pewnym stopniu uzasadnieniem dla całościowo pojętej struktury semantyczno-emocjonalnej Tchnienia. Aczkolwiek zaznaczam, że całkowitą rację
przyznaję tym teoretykom, którzy uważają utwór filmowy za
fenomen autonomiczny, mający oddziaływać bez konieczności
stwarzania dla niego alibi poza nim samym, na przykład w literaturze, filozofii, medycynie czy krytyce.
Eksploracja literatury przebiegała więc w trzech zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, dotyczyła psychologicznych
aspektów śmierci i umierania w interesującym mnie zakresie
świadomości i podświadomości umierającego. Tu ostatecznie

skoncentrowałem się na prostej analogii śmierć–sen i umieranie–śnienie. Po drugie, w konsekwencji tego zawężenia, sięgnąć należało do literatury dotyczącej surrealizmu, a zwłaszcza
dokonać przeglądu tych technik surrealistycznych w literaturze i sztuce, które bazowały na mechanizmach podświadomości i na poetyce snu. Trzecim kierunkiem bibliograficznym stała
się teoria literatury, a zwłaszcza, wywodząca się z poststrukturalizmu, koncepcja i technika analityczna, jaką jest dekonstrukcja, oraz zagadnienie poetyckości, co ma związek z pojęciem,
jakim określiłem film Tchnienie – filmowy wiersz o umieraniu.
Zagadnienie poetyckości poruszę nieco później. W tym miejscu wypada powiedzieć, co istotnego dla myślowej pracy nad
Tchnieniem wyławiam z dekonstrukcji.
Jak wiadomo, dekonstrukcja jest koncepcją oraz techniką
analityczną zapoczątkowaną przez francuskiego filozofa i krytyka Jacques’a Derridę4. Ale „dekonstrukcja jest przede wszystkim wnikliwą analizą tekstów literackich, w której pomija się
socjohistoryczny kontekst oraz jego zamierzoną wymowę, natomiast postrzega się je [dekonstruowane teksty] jako pole
wzajemnego oddziaływania powierzchniowych założeń i znaków. Podejście takie, przy którym krytyka wykracza w swej interpretacji dzieła poza intencje autora, a więc może podążać
tropem różnorodnych subwersywnych relacji5 i snuć rozmaite
spekulacje, pozwoliło teorii literatury [...] wyjść poza strukturalizm”6 i sformułować podstawy poststrukturalizmu i postmodernizmu. Derrida, posługując się elementami abstrakcyjnego myślenia i subiektywnymi założeniami, stworzył podstawy
swojej techniki krytyczno-analitycznej, wychodząc od gry słów
i niuansów semantycznych obecnych w języku francuskim.
Chodzi zwłaszcza o pojęcia différence (różnica) i différance
(różnia). „Różnica” wskazuje na to, że parom słów, pojęć lub
idei znaczenie nadaje ich wzajemna przeciwstawność. „Różnia” oznacza, że zrozumienie sensu tekstu jest w nieskończoność odwlekane przez samego interpretatora w toku badania
rozlicznych aspektów samego tekstu. Dlatego Derrida pojęcie
„różni” obrazowo przybliża za pomocą takich określeń jak „ruch
O zakresie pojęcia dekonstrukcji i dekonstruktywizmu zob. R. Nycz, Tekstowy świat, Warszawa 1993, s. 23.
>> 5 Tzn. dotyczących podrzędnych elementów budowy.
>> 6 T. Thorne, Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje, przeł. Z. Batko, Warszawa 1995, s. 70.
>>
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znaczenia”, „różnica między obecnością a tym, co obecne”, „różnica między byciem a bytem”7.
Dekonstrukcja Derridy jest oczyszczaniem kategorii filozoficznych z nadbudowanych nad nimi tradycyjnych dyskursów. Derrida przede wszystkim dekonstruuje podstawowe opozycje metafizyczne, takie jak: zewnątrz–wewnątrz, ciało (materia) – umysł
(duch), rzecz–znak, znaczone–znaczące, mowa–pismo, dosłowne–metaforyczne, natura–kultura, forma–znaczenie. Wychodząc
poza te opozycje, dekonstrukcja nie polega na ich neutralizacji.
Dekonstrukcja ma tylko przekraczać systemy wartości, w których
tworzy się opozycje. Podważa hierarchie, przechodzi do porządku dziennego nad konfliktem opozycyjnych wartości, a jednocześnie starannie je analizuje, nie unicestwiając jednej z nich na
korzyść drugiej. Sygnalizuje nierozstrzygalność opozycji8.
Dekonstrukcja fonocentryzmu (poglądu o pierwszeństwie
mowy wobec pisma) i logocentryzmu (poglądu o pierwszeństwie znaczenia wobec aktywności znaczącej) prowadzi do
dekonstrukcji tradycyjnej idei podmiotu9. Nie mówi się zatem
w dekonstrukcji o indywiduum, które wyraziło się w tekście, ale
o wypracowanym przez ten tekst efekcie subiektywności10.
Oczywiście każdy tekst coś wyraża. Z tym poglądem Derrida
się zgadza i nazywa go „ekspresywizmem”. Ale Derrida uważa
jednocześnie, że nieprawdą jest, iż jednostkowy tekst to przedstawienie czy odkrycie jakiejś prawdy, która, gdy zaistnieje,
ukazuje swoją wieloznaczność, załamując się w pryzmacie wieloznacznego uniwersum literatury. Zamiast o polisemii, która
zakłada przecież istnienie jednego, idealnego sensu w wieloznacznych artykulacjach, Derrida mówi o dysseminacji – procesie rozplenienia sensu w nieskończonej siatce różnic znaczeniowych i w nieskończonym kontekście. „Dysseminacja znosi
więc granice sensu”11.
To, co się nazywa sensem, czyli czymś do wyrażenia, znaczeniem, jest z góry na wylot przeniknięte przez siatkę różnic
J. Derrida, Różnia, przeł. J. Skoczylas, [w:] Drogi współczesnej filozofii, red.
M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 374-411.
>> 8 Na temat metafizycznych opozycji u Derridy zob. R. Nycz, op. cit.,
s. 32-33.
>> 9 O rozumieniu przez Derridę monocentrycznego i logocentrycznego
modelu komunikacji zob. E. Kuźma, Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy (Derrida – Luhmann), „Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne”, nr 16, http://
nowakrytyka.pl/spip.php?article229.
>> 10 Zob. J. Sochoń, Spór o rozumienie świata, Warszawa 1998, s. 431.
>> 11 E. Kuźma, op. cit.
>>
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(znaczeniowych). Tekst jest zawsze siatką odwołań do innych
tekstów, jest wynikiem zwielokrotnionej transformacji, w której każdy rzekomo prosty element jest naznaczony śladem
drugiego (lub wielu innych). W tym znaczeniu wewnętrzność
każdego sensu jest już przepracowana przez swoje własne zewnątrz. Odnosi się do tego, co jest poza nią. Z tego wynika, że
wewnętrzność każdego sensu (czegoś do wyrażenia) jest odmienna od samej siebie już przed jakimkolwiek aktem ekspresji.
I tylko pod tym warunkiem może tworzyć syntagmę rozumianą jako oryginalny porządek, a nie paradygmat rozumiany
jako nieoryginalny wzorzec, schemat. W takich właśnie okolicznościach, w wyniku wyrażania jakiegoś sensu, powstaje zindywidualizowany tekst znaczący, inaczej mówiąc – fenomen
utworu. Na przykład, interesujący mnie tu najbardziej, film12.
Sformułowanie „poetycki charakter filmu” wskazuje na zagadnienie dla mnie najistotniejsze, fundamentalne od momentu zrodzenia się pomysłu aż do etapu funkcjonowania
Tchnienia w obiegu emisyjnym13. Chodzi o ontologię utworu
filmowego.
Tchnienie nazwałem filmowym wierszem o umieraniu. Jak
uzasadniam to pojęcie? Hasło poetic film, zamieszczone na
przykład przez Jamesa Monaco w jego Standardowym słowniku filmowym, telewizyjnym i innych środków przekazu14, tylko
w pewnym sensie pokrywa się z moim tokiem rozumowania,
w którym chodzi o nieco inne rozłożenie akcentów. Konstatacja dotycząca nie-narracyjności czy eksperymentów jest niewystarczająca. Z kolei terminy wiersz czy poetyckość, pochoSwobodnie przywołując wybrane elementy myśli Derridańskiej do objaśnienia procesu twórczego, nie zajmuję jednak stanowiska w towarzyszącej dekonstrukcjonizmowi dyskusji, rozpiętej między fascynacją tą teorią
a jej potępieniem. Skutecznym hamulcem chroniącym przed bałwochwalczym stosunkiem do wszelkich modnych teorii jest nauka płynąca ze słynnej
prowokacji z 1996 roku, kiedy amerykański fizyk Alan Sokal opublikował bez
przeszkód w szanującym się periodyku naukowym swój zmistyfikowany esej.
Słynny jest też generator bredni – strona internetowa australijskiego informatyka Andrew Bulhaka, który uruchomił program tworzący automatycznie eseje pseudo-postmodernistyczne (po wejściu na stronę http://www.elsewhere.
org/pomo/).
>> 13 Poza kilkakrotnym zaistnieniem filmu w programie telewizyjnym był on
również pokazywany na Małym Przeglądzie Form Dokumentalnych w Szczecinie, na EuroShortsFestival oraz w programie konkursowych projekcji festiwalu DokumentART w Neubrandenburgu.
>> 14 J. Monaco, Standardowy słownik filmowy, telewizyjny i innych środków
przekazu, przeł. H. Kluba, Łódź 1998.
>>
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dzące z obszaru literatury, uprawniają do kolejnych odwołań
do myśli teoretycznej dotyczącej twórczości literackiej. W wielu bowiem wypadkach elementy teorii literatury dają się z powodzeniem zastosować do teoretycznego opisu utworu filmowego.
Na początku należy użyć stwierdzenia genologicznego: podobnie jak gatunki literackie, również i gatunki filmowe są
zbiorami konwencji i oczekiwań odbiorczych. Oznacza to,
że u odbiorcy wiedzącego, czy oglądany przez niego film jest
westernem czy melodramatem, filmem fabularnym czy dokumentalnym, relacją czy rekonstrukcją, w procesie percepcji
utworu nastąpi automatyczne ukierunkowanie na specyficzne elementy gatunku istotne ze względu na rozumienie i interpretację przekazu.
Bez prób sztucznego wtłaczania rodzajów i gatunków filmowych w schemat genologiczny literatury przechodzę od razu
do zagadnień poezji w literaturze przez analogię do filmowego wiersza. Precyzyjniej rzecz ujmując, chodzi o poetycki filmowy utwór epicki. Uzasadniam to analogią do skontrastowanych w teorii pojęć „poezja epicka” i „poezja liryczna”. Cechą
liryki jest występowanie wyraźnej kategorii podmiotu mówiącego, zaś epiki – ukształtowanie fabularne.
Poezję, niegdyś uznawaną przede wszystkim za sposób ekspresji wzniosłej, wytworne wyrażanie wartości i postaw kulturowych, z czasem zaczęto postrzegać jako ekspresję silnych
uczuć, dotyczącą zarówno życia codziennego, jak i wartości
transcendentnych, dającą konkretny wyraz najskrytszym uczuciom indywidualnego podmiotu.
Filmowej poetyckości nie należy jednak pojmować jako wyrazu uczuć autora filmu (podobnie jak literackiej poetyckości,
której wyznacznikiem bywa świadome używanie języka, konwencji, autoteliczność i metatekstowość, nie zaś samo wyrażanie emocji). Chodzi raczej o oparte na skojarzeniach i wyobraźni operacje przeprowadzane na języku filmowym. Działania
te to swobodne eksperymentowanie z obiektami i narzędziami, czyli formułami, schematami i konwencjami. Za sprawą
tych eksperymentów film jest raczej czynnikiem burzącym niż
składnicą wartości kulturowych.
Do filmowego wiersza można podchodzić na rozmaite sposoby: jest on zarówno pewną warstwową strukturą złożoną
z obrazów i dźwięków, jak i zdarzeniem – aktem ekspresji auto-

ra, doświadczeniem widza, wydarzeniem w dziejach filmografii
lub realizacyjną klapą.
Najważniejsze jednak jest rozpatrywanie filmowego wiersza w kategoriach pewnej konstrukcji, stworzonej w obrębie
języka filmowego. Główną rolę odgrywa wówczas związek
między znaczeniami a niesemantycznymi cechami tego języka, czyli na przykład:
a) między obrazem filmowym przedstawiającym portret
starca umieszczony w pracowni na sztaludze, widziany z perspektywy korytarza, a prędkością, z jaką dokonana zostanie
zmiana ogniskowej w obiektywie kamery podczas ujęcia tego
obrazu;
b) między obrazem przedstawiającym pracownię malarza
a jakością światła na planie i prędkością ruchu kamery w panoramicznym ujęciu tejże pracowni.
A zatem gatunek, który określam filmowym wierszem, charakteryzuje się: po pierwsze bardzo ścisłym, znacznie większym
niż w innych gatunkach filmowych, uzależnieniem pomiędzy
znaczeniami a niesemantycznymi cechami języka filmowego.
Konstytutywne składniki liryki jako rodzaju literackiego
określono kiedyś jako „paplanie” i „bujanie” („babble” and „doodle”)15, a ich pierwotnych źródeł doszukiwano się w jednym
przypadku w zaklęciu, w drugim w zagadce. Filmowy wiersz
„papla”, wysuwając na pierwszy plan właśnie pozasemantyczne cechy języka filmowego – rytmy montażowe, prędkości ruchów kamery, powtórzenia. Tworzy w ten sposób efekt zaklęcia, które ma wywołać na kliszy pamięci zapomniane obrazy.
Tchnienie zwodzi nas, mówi zagadkami w swym przewrotnym
krętactwie, w niejasnych sformułowaniach, nieostrych, ponakładanych obrazach: co to za śmiejące się dziecko, co to za kawałki końskich nóg, co to za stłuczona szyba, co to za bucik?
Silne rytmy – niekoniecznie schemat rytmiczny połączony z układem rymów, jak w wierszach dla dzieci i balladach –
stworzone w obrębie różnych elementów języka filmowego
wysuwają się w filmowym wierszu na plan pierwszy, co z jednej strony zachęca interpretatora-widza do poświęcenia im
„To Northrop Frye, it is the way poetry foregrounds the signifier over the
signified (or as he terms it, «babble» versus «doodle»). [...] In The Anatomy of
Criticism Northrop Frye refers to what he calls «Babble», or the musical/sonic
quality of poetry and «Doodle», or the structure and rhetoric of poetry” (cyt.
za: G.J. Freeman, Lyric Voice and American Democracy, University of Florida,
2005, http://purl.fcla.edu/fcla/etd/UFE0010002, s. 20).
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szczególnej uwagi, z drugiej strony odwodzi od nadmiernych
poszukiwań: filmowy wiersz ma swój własny porządek, który
sam w sobie może odbiorcy sprawić przyjemność bądź przykrość, czy inny rodzaj wyraźnego doznania. Nie trzeba więc pytać o znaczenie.
Język filmowego wiersza staje się, można powiedzieć, nieprzezroczysty. Skupia uwagę na sobie samym, stanowi gęsty filtr, przez który musimy się przedzierać, żeby dostrzec to,
o czym język opowiada. Filtr staje się sam w sobie ważniejszy
od tego, co jest za nim. Możemy więc mówić o nadmiarze organizacji w języku filmowego wiersza. W odróżnieniu od języka narracji filmowej, który ma być jak najbardziej przezroczysty i nie powinien odwracać uwagi od znaczonego. Ów
nadmiar organizacji w filmowym wierszu powinien pozwolić
jego językowi przechytrzyć czuwający rozum i zająć miejsce
w mechanicznej pamięci oglądającego. Trafiać do jego podświadomości.
Czytając poezję, zajmujemy się, mówiąc najprościej, ustalaniem związków między rozmaitymi typami organizacji języka –
organizacją metryczną, fonologiczną, semantyczną, tematyczną. Oglądając filmowy wiersz, podświadomie ustalamy relacje
między semantycznym i pozasemantycznym wymiarem jego
języka. Między tym, co film mówi, a tym, jak mówi. Filmowy
wiersz można więc zdefiniować w sposób następujący: jest to
struktura elementów znaczących, która wchłania i na nowo
konstytuuje elementy znaczone. Należy przez to rozumieć, że
wzorce formalne filmowego wiersza oddziałują na jego struktury semantyczne, asymilując znaczenia, które obrazy i dźwięki mają w innych kontekstach, poddając je nowej organizacji,
przesuwając akcenty i środki ciężkości, zmieniając znaczenia
dosłowne w figuratywne, zestawiając kategorie, zgodnie ze
wzorami paralelizmu.
Na koniec wywodu o istocie poetyckości filmowego wiersza podam wymowny przykład ilustrujący funkcjonalną różnicę użycia konkretnego elementu języka filmowego. Kiedy
w klasycznym filmie dokumentalnym (albo fabularnym) kamera pokazuje człowieka w dużym zbliżeniu, a następnie w planie totalnym, to rolą tego zabiegu jest prawie zawsze i przede
wszystkim opis kontekstu i lokalizacja zdarzenia, zarysowanie
rzeczywistych relacji czasoprzestrzennych podmiotu i jego
otoczenia.
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Ten sam zabieg będzie kierować uwagę widza na siebie samego, gdy wystąpi w funkcji figury oznaczającej sytuację psychologiczną bohatera. Na przykład jego osamotnienie, alienację, zagubienie. W filmowym wierszu Tchnienie zabieg ten jest
bezpośrednim wyrazem utraty świadomości przez bohatera,
ucieczką w stan pomiędzy życiem a śmiercią, nie kieruje uwagi na wygląd korytarza czy pracowni malarskiej, gdzie na sztaludze ustawiony jest portret starca. Transfokacja sama w sobie,
jako zabieg techniczny, staje się najważniejsza. Jako element
znaczący filmowego języka przeobraża się w znaczony. Znak
i desygnat ulegają utożsamieniu.
***
Dopiero teraz, kiedy w ogólnym zarysie dane już są założenia,
źródła oraz czynniki emotywne i intelektualne Tchnienia, mogę
przejść do najbardziej zindywidualizowanych elementów metody tworzenia filmowego wiersza o umieraniu. Będzie to
równocześnie odpowiedź na postulowany w tytule tej wypowiedzi paradygmat rewitalizacji filmu i fotografii. Metodę tę
nazwałem fetyszyzacją faktów i dokumentów.
Fetysz jest przedmiotem obdarzonym domniemaną magiczną mocą. Założyłem więc, że wszystkie fakty dotyczące
okoliczności, w jakich Piotr Wieczorek portretował swojego
ojca, wszystkie znane mi wątki biograficzne jego dotyczące
oraz udostępnione mi przez malarza autentyczne dokumenty
posiadają specjalny walor – ową magiczną moc. To one i tylko
one (poza określonymi wyjątkami, o których za chwilę) będą
stanowić tworzywo tego konkretnego filmowego wiersza
o umieraniu.
W tym sensie fetyszem jest jedyny obiekt zdjęciowy, jakiego
użyłem podczas realizacji, czyli pracownia malarska Piotra Wieczorka. Z całą pewnością o wiele lepsze warunki do realizacji
zdjęć można by stworzyć, przenosząc rysunki w inne dogodne miejsce, gdzie nie występowałyby wymienione wcześniej
ograniczenia, ale miejsce to nie byłoby już fetyszem.
Fetyszem jest również rewitalizacyjnie wykorzystany w filmie zbiór zdjęć z rodzinnego archiwum pp. Wieczorków. Jest
fetyszem, bo nie ma przecież większego znaczenia z punktu
widzenia siły wyrazu, jasności przekazu lub jego wymowy to,
czy na przykład młoda kobieta w sukience w grochy jest autentyczną kuzynką bohatera (i obiektem niespełnionych dążeń
erotycznych), czy nią nie jest. Czy inaczej zadziałałaby w filmie

74

jakakolwiek inna niż ta autentyczna fotografia przedstawiająca młodych żołnierzy z oddziału Korpusu Ochrony Pogranicza?
Nie rozpoznajemy przecież na niej twarzy człowieka z portretów Wieczorka. W tym sensie fetyszem jest również pojawiający się pejzaż z bryczką, a nawet uwięziona w małej drewnianej
ramce za szkłem, jak zasuszony motyl, wstążeczka od ubrania
do Pierwszej Komunii – autentyczna pamiątka po ojcu Piotra
Wieczorka.
Portretowany ojciec był melomanem. Słuchał dużo, a jego
gust muzyczny podobno charakteryzował się wyrafinowaniem. Przed śmiercią, w okresie, z którego pochodzą szkice
portretowe, słuchał wyjątkowo często, wręcz z obsesyjnym
upodobaniem, albumu z nagraniem opery Nabucco Giuseppe Verdiego. Co więcej – nie chodziło o całą operę, ale o pieśń
niewolników z III Aktu zatytułowaną Va, pensiero (Leć, o pamięci moja), której tekst w wolnym przekładzie jest następujący:
O, pamięci moja słodka!
Leć na skrzydłach złotych,
By spocząć na stokach wzgórz
Z Ojczystego kraju.
Brzeg Jordanu tam spotkasz
I zgliszcza twierdz Syjonu.
O, żyj Ojczyzno droga, utracona
We wspomnieniu brzemiennym rozpaczą.
A ty złota harfo proroków,
Co milcząca tkwisz u wierzby,
Rozpal swe serce w płomieniu pamięci
I o przeszłości śpiewaj.
Piej lament Jeruzalem,
Co w boleści gorzkiej padło.
A nasyci nas Pan ducha hartem,
Byśmy zerwali to cierpienia jarzmo16.
Treść pieśni w żaden sposób nie koresponduje z Tchnieniem
i mogłaby prowadzić na manowce interpretacyjne. Jednak
z przyjęcia metody fetyszyzacji faktów i dokumentów wynikła
idea zbudowania ścieżki dźwiękowej filmu – właśnie z tworzywa, jakie stanowił wskazany fragment opery Verdiego. Był więc
on w procesie udźwiękowienia filmu używany permanentnie
w postaci oryginalnej i w formie preparowanej.
>>

16

Tłumaczenie autora – G.F.

A co z kategorią określoną jako rewitalizacja filmu? Wiąże
się ona ze wzmiankowanym odstępstwem od ściśle pojętej
metody fetyszyzacji faktów i dokumentów. Było nim użycie –
jako części tworzywa Tchnienia – filmu z mojego prywatnego
archiwum. Odstępstwo jest jednak pozorne. Sublimujące i pogłębiające metodę. Wyjaśnia ono również pojęcie empatii autorskiej jako metody pracy.
Ową empatię uzasadnia następujące doświadczenie. Otóż
kilka osób, z którymi rozmawiałem o Tchnieniu, podkreślało,
że film wywołał w nich silne przeżycie związane z pamięcią
o umieraniu ich własnych ojców. Zagłębianie się w relacje Piotra Wieczorka na temat okresu, gdy portretował swojego ojca,
wywołało również we mnie przeżycie osobiste, ożywiło pamięć przykrego doświadczenia utraty bliskiej osoby. Praca nad
Tchnieniem nie miała więc nic wspólnego ze spoglądaniem
chłodnym okiem. Wręcz przeciwnie: polegała na głębokim
wczuwaniu się w sytuację. To z kolei naprowadziło mnie na pomysł uczynienia z materialnej pamiątki po moim ojcu jednego
z istotniejszych elementów tworzywa filmu. Pomysł ten został
zresztą zaakceptowany przez Piotra Wieczorka.
Gdy w roku 1946 mój ojciec jako nastolatek przyjechał do
Szczecina po sześcioletnim okresie deportacji ze Lwowa do Kazachstanu, penetrował z młodzieńczą ciekawością ruiny i zgliszcza miejskie, nasycone śladami niedawnej obecności Niemców. Wśród znajdowanych przedmiotów była płaska metalowa
puszka średnicy 15 cm, zawierająca wywołany film z szesnastomilimetrowej kamery. Dokument ten zawiera około 15 minut
różnorodnego materiału zdjęciowego: ujęcia niezidentyfikowanego miasta, dzieci, młodych kobiet, wnętrza mieszkania, ujęcia
przedstawiające młodocianych żołnierzy niemieckich, sceny nakręcone najprawdopodobniej podczas pierwszego etapu ofensywy niemieckiej w Związku Radzieckim.
Dopiero użycie tych kilkudziesięciu metrów wąskiego paska
skruszałego celuloidu – mojej niezwykłej, najbardziej osobistej

pamiątki, fetyszu mojego odczuwania przodków – pozwoliło
mi zakończyć Tchnienie. Uznać, że dopełnił się pewien duchowy proces. Powstał filmowy wiersz.
***
Realizacja Tchnienia wzbogaciła mnie o różnorakie doświadczenia warsztatowe. Jednak po latach, jakie minęły od rozpoczęcia tamtej pracy, najwyżej cenię utrwalone refleksje związane z intertekstualnością utworu filmowego oraz dotknięcie
problematyki przekładu intersemiotycznego: wiersz – film.
Z tego powodu na zakończenie, w myśl idei dekonstruktywistycznej i w imię intertekstualności, sparafrazuję lakoniczne stwierdzenie Ciorana: „Pisanie jest występkiem”. Występkiem jest również filmowanie. Co więcej – filmowanie
i oglądanie filmów to dwie formy tego samego występku,
którego dowodem jest ruchomy obraz. Filmowanie i oglądanie filmów to występki dlatego, że podczas tych czynności występuje się poza granice samego siebie: nieodwołalnie
i nieskutecznie. Nieodwołalnie, bo jutro nic już nie będzie takie samo. Ani ja, ani to, co oglądam, ani to, co sfilmowałem.
Nieskutecznie, bo zawsze jednak po nieudanym wypadzie
w film, choćby własny, można liczyć na powrót do samego
siebie. A poza mną świat i tak toczyć się będzie po staremu.
Jeśli nieodwołalnością występku filmowania i oglądactwa
rządzi marzenie o byciu kimś innym, niż się było i jest, to nieskuteczność występku zagwarantowana jest ciążeniem tożsamości i obojętnością świata.
Występkowi filmowania towarzyszy daremne pragnienie,
którego najwłaściwszą nazwą jest odTWARZanie. Chcę pozbyć
się mojej twarzy i przywdziać nowy wizerunek. Muszę odważyć się od-twarzyć, bo nie mogę być sobą, nie będąc nieustannie kimś innym. Choć z drugiej strony, próbując wyjść poza siebie, wciąż odtwarzam samego siebie w nieskończonym ciągu
powtórzeń. Na dodatek wciąż odtwarzam ten sam gest, bez
którego nie chciałbym istnieć. Gest filmowania.
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Tomasz Różycki

„HIERARCHIE NIEPRZEMAKALNE”
Z Tomaszem Różyckim o jakości komunikacji literackiej, uprawianiu „geopoetyki”
i literaturze małych ojczyzn rozmawia Jacek Grębowiec
>>Jacek Grębowiec: Tomku, pozwól, że podzielę się z Tobą
pewnymi obawami, które nie dotyczą Ciebie bezpośrednio,
ale być może pomożesz mi się z nimi rozprawić. Zanim bowiem przejdziemy do poezji, chciałbym pomówić o losach
współczesnej krytyki literackiej i w ogóle o jakości komunikacji literackiej w Polsce, a więc tego, co istnieje w relacjach
twórca–krytyk–odbiorca. Czy nie jest tak, że ktoś, kto dziś
chciałby zgłębić tajniki najnowszej literatury polskiej, odczuje prędzej czy później, że oto mimo chęci i pewnych kompetencji pozostaje poza dyskursem. Na ogół nie z ust samych
literatów, ale z ust krytyków i rozmaitych eksponowanych
medialnie ekspertów płyną słowa mało klarowne: wymienia się nazwiska, które nie składają się na jakiś podstawowy
kod kulturowy, ustanawia granice, w języku i geście, które
umownie można nazwać granicami między Parnasem a profanami, ogłasza wreszcie niezrozumiałe werdykty. Być może
przebije się przez to wytrawny znawca literatury współczesnej, najlepiej artysta, ale adept może mieć duży problem
z rozpoznaniem tego, co się w naszej literaturze dzieje.
>>Tomasz Różycki: Jest kilka takich miejsc, środowisk na mapie
krytyki literackiej i życia literackiego, które wyspecjalizowały
się w mówieniu w ten sposób. Jest to wynik naszej spirali edukacyjnej, która chyba już od XIX wieku produkuje „akademic-

kość” i rości sobie prawo do posiadania jedynej prawdy na temat literatury. To przypomina sytuację, która miała miejsce we
Francji na początku lat siedemdziesiątych, że oto wytworzył się
taki klan, ze swoim językiem i kodem, który nie dopuszcza innych. Dodajmy, że klan ten tworzyły osoby ze sobą związane –
wszyscy chodzili na własne wykłady i byli w relacjach student–
profesor, więc często wciąż w hierarchii akademickiej. Ktoś,
kto nie używa tego języka, nie stara się w jakiś sposób włączyć
w tę dyskusję, którą zresztą trudno nazwać czasem dyskusją,
jest w ogóle ignorowany. Nieużywanie pewnego języka czy
pewnych kategorii oznacza równocześnie bycie nienowoczesnym, bycie poza kręgiem tego, co jest ważne. Mam wrażenie,
że związane jest to również z walką o władzę w tychże środowiskach literackich. Tak jak niegdyś, tak i teraz ociera się to o jakieś doktrynerstwo. W niektórych przypadkach to bardzo ostra
walka o miejsce w pewnej hierarchii. Niektóre osoby są do niej
niedopuszczane, zatem powstają inne alternatywne, przynajmniej na początku, hierarchie, co zresztą nie jest złe. Ale później one także stają się nieprzemakalne i z tymi starymi wzajemnie się wykluczają lub udają, że w ogóle ich nie zauważają.
I wtedy jest rzeczywiście gorzej.
Wielokrotnie przy jakichś rozmowach z kolegami stwierdzałem, że nie wymienia się niektórych nazwisk, nie można mó-
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wić, że coś się podoba, używać pewnych słów czy kategorii
bezkarnie, bo to w tym środowisku jest akurat niemodne: są
tacy, którzy boją się powiedzieć „lubię wiersze Zagajewskiego i Sosnowskiego”, żeby nie narazić się na kpiny albo po prostu nie stracić twarzy. Według tych kryteriów takie zdanie jest
kompromitacją, a człowiek, który się owemu tabu nie podda,
wypada natychmiast z tego kręgu towarzyskiego.
Byłem niesłychanie zdziwiony (a raczej podniesiony na duchu) podczas moich podróży po Europie i Stanach Zjednoczonych, że osoby ortodoksyjne, jeśli chodzi o gusta literackie, doskonale rozumiały i potrafiły docenić przedstawicieli innych
tendencji, ludzi, którzy mają inną wizję tego, co w literaturze
cenne. To sprawa jakiegoś profesjonalizmu, w tym sensie, że
doceniamy warsztat i całą pracę innej osoby, nawet wtedy, gdy
nam się to nie do końca podoba. Ale także zwykłej otwartości i życzliwości dla innych, wyzbycia się hipokryzji. Trzeba być
wolnym i odważnym, żeby mieć zdanie, które wychodzi poza
granice własnego getta, umyka terrorowi modnej nomenklatury i niekoniecznie zgadza się z gustami kolegów. W Polsce
natomiast następuje zamknięcie. Mam też wrażenie, że to jest
rzeczywiście jakiś wyścig.
>>Mówimy teraz o konkurencyjnych środowiskach artystycznych czy literackich. Inna sprawa to próby przezwyciężenia
blokady pomiędzy tymi, których uznaje się za profanów, bo
pewnych środowisk literackich nie rozumieją czy też nie znają, a tzw. Parnasem. Był taką próbą, moim zdaniem nieudaną, program telewizyjny „Łosskot”, w którym Jacek Dehnel
starał się mówić o literaturze, ale ostatecznie dał się zapamiętać jako ktoś nieustannie żonglujący nazwiskami, z pozą
prymusa, w jedwabnym szaliku i cylindrze. Dbał bardziej
o swój wizerunek niż o gusta czytelników. Inną próbą, bardziej udaną, była i chyba ciągle jest „Lampa” Dunina-Wąsowicza, z którą jakoś byłeś przecież związany.
>>To jest problem i dystrybucji, i komunikacji. Sztuka i literatura pozostaną na pewno elitarnymi zajęciami, zwłaszcza teraz,
kiedy taką siłę medialną ma rozrywka. Wszelkie próby dotarcia do świadomości masowej będą wątpliwe, ale także cenne.
Wszystko zależy od tego, czy program, w gruncie rzeczy rozrywkowo-popularyzatorski, jest jedynym momentem, w którym czytelnik może się dowiedzieć o istnieniu literatury, czy
ma też mnóstwo innych możliwości i ten jeden jest dla niego
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ciekawostką, poszerzającą, a nie jedyną. To na pewno bardzo
złożona sprawa. Wiąże się też z problemem władzy. Chodzi bowiem o dostęp do publicznej świadomości.
>>Zgadzasz się zatem, że chodzi ostatecznie o decydowanie
o tym, co mamy czytać?
>>Tak. Toczyła się do niedawna wielka wojna o tę jedyną nagrodę literacką, jaką była jeszcze kilka lat temu Nike. Za każdym razem jej przyznanie wywoływało burzę, budziło wielkie emocje.
Teraz, gdy tych nagród jest więcej, emocje ucichły. I dobrze, że
się tak stało. Z drugiej jednak strony, paradoksalnie, dla czytelnictwa to gorzej, ponieważ ludzie stracili nagle busolę. I z tych
nakładów, które po Nike były takie wielkie, nie zostało prawie
nic. Okazało się, że mamy kilka prestiżowych nagród i czytelnicy nie wiedzą, która jest lepsza.
Można pomyśleć sobie tak: powinna być jedna nagroda, jedna lista laureatów i byłoby wiadomo. Żartuję oczywiście, bo wiadomo, że tacy czytelnicy, którzy kierują się wyłącznie laurami, to
żadni czytelnicy. Teraz być może to czytelnictwo zostało zweryfikowane. Wiemy, kto idzie po książkę, bo ją pokazano w telewizji,
a kto, bo chce ją z istotniejszych powodów przeczytać.
>>Traci już na wyrazistości funkcjonujący jeszcze kilkanaście
lat temu podział na poetów młodych i uznanych wieszczów,
bo tych ostatnich zostało już naprawdę niewielu. Ale z tego,
co mówisz, można wywnioskować, że obecnie tych podziałów, barykad jest trochę więcej.
No tak, oczywiście. Opowiadam zawsze, że gdy jadę do Krakowa, muszę się określić, czy jestem za Wisłą, czy za Cracovią,
bo tam pewne środowiska się wręcz bojkotują.
>>Mówimy teraz o zachowaniach pewnych środowisk. To
ważne dla rozważań o komunikacji literackiej. Ale proponuję wrócić jeszcze do kwestii języka, kwestii środowiskowego
kodu.
Czytanie Twoich tekstów jest przyjemnością, choć i nie
lada wyzwaniem. Natomiast kontakt z tym, czym obrasta
Twoja twórczość, wprawia czasem w zakłopotanie. Interesuje mnie bowiem, jak odbierasz słowa recenzenta, gdy na
łamach „Odry” pisze o Koloniach: „Rzeczywistość rzucona
w głąb interioru fantastycznieje na oczach czytelników”. To
zdanie może oczywiście budzić podziw, ale gdy inna pani redaktor, mówiąc o elegancji Twojego języka, pyta: „Nie masz
ochoty się z tego wyrwać, potarmosić frazy, zrujnować wier-

sza?”, wtedy, przyznaję, nie wiem, czy jeszcze robi wywiad,
czy już, zazdroszcząc poecie, sama za niego wiersze układa?
Czy podzielasz zatem moje zakłopotanie takim sposobem
uprawiania krytyki literackiej i sztuki dziennikarskiej?
>>Tak, choć zdaję sobie sprawę, że to jest dziś bardzo modne.
Dziś wywiad musi być jakimś dziełem sztuki. To nie może być
zwykła rozmowa, normalne zadawanie pytań. Od momentu,
gdy zaczęły się pojawiać takie wywiady-utwory literackie, które przyszły do nas wraz z Derridą, uznano, że sam wywiad należy zniszczyć jako jakiś sztuczny twór. Podobnie przedstawia
się sprawa recenzji. Ale czasami te małe dzieła sztuki wychodzą
dość dyskusyjne, to prawda.
>>Mam jednak wrażenie, że w wywiadach na pytania takie
jak to przytoczone wcześniej reagujesz w sposób anegdotyczny. W jednej z przytaczanych już rozmów zadano Ci pytanie o to, czy w swej twórczości balansujesz na granicy autyzmu i obłędu. Odpowiedziałeś w przezabawny sposób
(myślę, że można by to wydać jako osobną miniaturę), że starasz się balansować na cienkiej linii pomiędzy nadmiarem
złego cholesterolu, spowodowanym spożywaniem dużych
ilości sera, a niedoborem dobrego, spowodowanym spożywaniem dużych ilości wina. Dziennikarka chyba nie zrozumiała dowcipu.
>>To miało być jeszcze inaczej. Niestety, zostało pocięte przez
redakcję do tego stopnia, że ja tej swojej wypowiedzi prawie nie rozpoznałem. To też dla mnie symptomatyczne: balansujemy pomiędzy dwoma biegunami – albo rozmawiamy
w taki sposób, że rozumieją nas jedynie specjaliści, zakładamy bowiem, że i tak nikt inny tego nie czyta, nie interesuje się,
a i nam nie potrzeba nikogo innego oprócz naszych kolegów,
przed którymi koniecznie chcemy się popisać znajomością metajęzyka i inteligencją; albo mamy wyraźny nakaz: to ma być
wywiad dla „ludzi” i wówczas wycinamy te trudniejsze niby
zdania, ponieważ nasi wirtualni „czytelnicy” przy tym założeniu
to średnio inteligentna banda, której trzeba streszczać dowcipy. Ponieważ jestem uznawany na klasyka czy skamandrytę,
a te moje wierszyki są rzekomo tak proste, czytelne, że nie ma
sensu, mówiąc o nich, używać zbyt skomplikowanego języka,
rzadko więc takiego się używa. Natomiast gdy się czyta inne
wywiady, inne teksty pojawiające się wokół literatury, to czasami to są rzeczywiście jakieś olbrzymie konstrukty. Jestem pe-

łen podziwu dla ich autorów, podziwu dla zdolności przyswojenia sobie tego kodu. To jest bardzo metaforyczny język i taki
też rodzaj pisania, który zostawia sobie wiele otwartych furtek, polega bowiem na unikaniu konkretów. I kiedy pojawiają
się takie rzeczy wokół mnie, budzi się we mnie jakiś chochlik,
który próbuje to rozbroić. Inaczej musiałbym wejść na taki sam
poziom metafory czy abstrakcji, a to mnie już męczy i boli. Zupełnie swobodnie się w tym nie poruszam. Jestem za mało
oczytany, by tego typu kody odczytywać. Natychmiast więc
uciekam z tego poziomu.
>>Ale czy mówienie tym eksperckim socjolektem, używanie
owych kodów i manier rzeczywiście ma coś jeszcze wspólnego z derridiańską rizomatyką?
>>Gdy mówiłem o próbach dekonstrukcji wywiadu, miałem na
myśli kilka udanych przykładów. Ale później zrobiła się z tego
maniera, pokazywanie znaków rozpoznawczych – „my również
należymy do tego kręgu”. W tej chwili roi się od postderridiańskich potworków, i gdyby Derrida o nich wiedział, niszczyłby je
zatrutym jadem ironii.
>>Co z odbiorcą prymarnym, z potencjalnym czytelnikiem
pism kulturalnych i literackich, a ostatecznie literatury, gdy
komunikacja zdaje się przebiegać głównie pomiędzy artystą
i krytykiem?
>>Wydaje mi się, że już dawno „rozjechały się” te ścieżki. „Lampa” zresztą próbowała ten kryzys komunikacji przezwyciężyć.
Mam jednak wrażenie, że dziś czytelnik poezji, jeśli nie jest
z branży, jeśli sam nie pisze albo nie jest krytykiem, to w ogóle ma problem z czytaniem poezji (jeśli nie jest to poezja, która trafia do niego na zasadzie łączności emocjonalnej, prostego utożsamienia się). Dunin próbował pisać o poezji w sposób
naiwny, jakby nie zdając sobie sprawy lub ignorując to, co się
stało od czasów Mallarmégo. Więc chyba z premedytacją. Ale
niestety preferowana przez niego estetyka, choć w miarę różnorodna, często budzi sprzeciw, poza tym – drugie „niestety”
– taka rozmowa o literaturze często sprowadza ją do jakichś
strasznych banałów, co mu zarzucano, jego krytyka innych była
często pisana z pozycji infantylno-bezczelnych, jakby gdzieś
w tle majaczył ten nieszczęsny blog „Kumple”, jak nazwali to redaktorzy, „brukowiec literacki on-line”. Interesuje mnie jednak
to – często zadaję sobie to pytanie – czy to miało swoich odbiorców. Czy ktoś w ten sposób chce czytać o poezji? Czy są
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w ogóle ludzie, którzy chcą czytać o poezji? Bo odnoszę wrażenie, że jeśli już są, to tacy, którzy rozpoznają się w tych środowiskowych kodach, są wystarczająco w nie „wkręceni”.
>>Jakiś czas temu w obszernym wywiadzie dla „Gazety Wyborczej ” Dunin w czarnych barwach rysował przyszłość
„Lampy” i tego typu „naiwnego” pisania o kulturze. A przecież ten mariaż współczesnej poezji ze sceną rockową, postpunkową czy alternatywną był całkiem udanym pomysłem,
wynikał bowiem z dobrego rozpoznania pokolenia, zarówno
twórców, jak i odbiorców. „Lampa” sprzedawała się poza tym
w kilku tysiącach egzemplarzy. To chyba duże osiągnięcie.
>>Tak sobie teraz myślę, że gdyby takie pismo istniało, gdy ja
chodziłem do liceum, to byłaby rewelacja.
>>Jak się czujesz z etykietką klasyka czy „skamandryty”, poety z pokolenia „po «brulionie»” czy „po «Nowym Nurcie»”,
bo i tak zdarza się określać Ciebie i twórców bliskich Ci pod
względem generacyjnym? Zdarza się również bardzo często zestawiać Różyckiego z Schulzem, mówiąc o poetyce
snu, oniryzmie. Karol Maliszewski nazwał Cię kiedyś „poetą
ośmielonej wyobraźni”. Która z tych etykiet jest najmniej
nieznośna? Czy któraś przypadła Ci może do gustu?
>>Akurat z Schulzem... Ja się przeciwko temu nie buntuję. Może
to jest łatwe skojarzenie, ale oznacza przynależność do nielicznego jednak klanu. Ja zresztą Schulza bardzo lubię, więc to
mnie w ogóle nie obraża.
Natomiast pisanie o mnie jako o klasyku wciąż uważam za
zbyt proste. Cały ten podział na klasycystów i barbarzyńców
uważam za idiotyczny.
Później usiłowano mnie wpisać do roczników siedemdziesiątych. Na szczęście te roczniki siedemdziesiąte nie stworzyły jakiejś wyraźnej grupy. Nie pojawiłem się w słynnych Tekstyliach,
z czego się naprawdę bardzo cieszyłem, podczas gdy wszyscy
zarzucali mi, że mnie tam nie ma. To był później jakiś problem.
Ale ja bardzo nie chciałem się tam pojawić, również wtedy, gdy
wydawano je po raz drugi. Z tego, co wiem, ktoś mnie jednak
tam dopisał... Chyba, bo ja tego nigdy nie czytałem.
No więc roczniki siedemdziesiąte nie pojawiły się jako wyraźna grupa ani cezura. Coś tam zaczęto mówić, ale ja natychmiast
przestałem pasować, bo zrobiłem się już wtedy „klasycystą”.
>>Roczniki siedemdziesiąte to problem szerszy, wręcz socjologiczny. Przez kraj potoczyła się przecież debata, którą roz-
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począł tekst Kuby Wandachowicza o znaczącym tytule Generacja Nic – wypowiedź o pokoleniu, które jako pierwsze
zaczęło korzystać z dobrodziejstw transformacji ustrojowej,
z uroków konsumpcji, nie wytwarzając żadnej wyrazistej formacji kulturowej.
>>No tak. Z kolei mówienie o generacji poetów, którzy nastali
„po «brulionie»”, to nazwa budowana na negacji. Bo co to znaczy, że „po «brulionie»”? O ile konstrukty szersze, jak postmodernizm, można sobie budować, o tyle podobne cezury i nazwy nic właściwie nie tłumaczą.
>>To chyba bierze się z jakiejś bezradności. Po „brulionie” nie
było żadnej wyrazistej grupy poetyckiej, do której można
by kogokolwiek przypisać, zatem trochę młodszych poetów
próbuje się sygnować ową „pobrulionowością”, ewentualnie
pisze się o tych, którzy nastali po „Nowym Nurcie”.
>>W tym rzecz. Wolę już, by określano mnie jakąś kategorią
z plusem, tzn. że czymś się charakteryzuję, a nie, że czymś się
nie charakteryzuję lub jestem po czymś. Dlatego, gdy pojawiają się jakieś określenia, których ktoś używa, by nie błądzić,
by nazwać sobie to, co widzi, to ja to rozumiem, ale traktuję je
z rezerwą.
Na początku denerwował mnie ten „klasycyzm”, choć teraz
widzę, że pojawiły się teksty, której bardziej sensownie opisują,
dlaczego moje pisanie jest nienowoczesne. Ponieważ odnoszą
się do modernizmu. Jeśli ktoś mi mówi, że używam typowych
dla modernizmu chwytów, to wtedy zgoda, bo wiem, że to są
jakieś konkrety. I zostaje to jeszcze przeciwstawione temu, co
postmodernistyczne, w tym sensie, że nie jestem awangardowy, że jestem według ich opinii w tyle, jeśli chodzi o najnowocześniejsze tendencje.
To jest też wtedy kwestia światopoglądu. Myślę o światopoglądzie tych, którzy piszą o mojej poezji. Ona jest wykorzystywana dla ich celów prywatnych, po to, by sami mogli wygłosić swoje poglądy na literaturę, podać mnie jako dobry lub zły
przykład. Posłużyć się tym. To kłopot polski, że literatura wciąż
służy polityce, podlega manipulacji.
>>Z pewnością. Chciałbym poruszyć tu jeszcze jedną myśl
związaną z uproszczeniami, które stosuje krytyka. Obok tych
wszystkich etykietek – dopuszczalnych i tych, co tu ukrywać, głupich – spotkałem się kilka razy z epitetami: poezja
łatwa w odbiorze, poezja przyjemna, gdy tymczasem moje

wrażenia są nieco odmienne. Postanowiłem więc uważniej przyjrzeć się Twoim wierszom, najdokładniej zaś Koloniom. Zastanawiałem się, co jest dla mnie łatwe, a co ukrywa się za barierą intymności, do której nie tak łatwo znaleźć
klucz – jakiś symbol, zakorzeniony w kulturze motyw, jakieś
miejsce. Zdałem sobie sprawę, że w tym tomiku, który bardzo przecież lubię, połowa utworów trafia do mnie bez przeszkód, odkrywam pewną sferę przeżyć i emocji mi bliskich.
Natomiast wobec niektórych jestem po prostu bezradny, nie
odczytuję ich jako całości. Mimo iż mogę znaleźć w nich estetycznie czy językowo fascynujący fragment, jakiś przekonujący obraz, ich sens wydaje się jakoś zakamuflowany.
W Koloniach znajduję utwory, które przemawiają szybciej, co wcale nie oznacza, że są banalne. Wręcz przeciwnie
– mam je za niezwykle wartościowe. Przemawia do mnie ta
afirmacja dzieciństwa ukazana w wierszu Kakao i papugi,
ukazana, jak przypuszczam, z perspektywy ojca, utwór Żarłacze i mątwy jako nostalgiczne wspomnienie miłości przeżywanej w jakimś tajemniczym mieście czy nawet zabawne
Żaglowce Jej Królewskiej Mości (któż nie ma dziś takich doświadczeń ze światem gier komputerowych). Ale nie brakuje w tym tomiku też wierszy trudniejszych, nasyconych zaskakującymi kontrastami, o mniej oczywistych inspiracjach,
których nie sposób wręcz dociekać. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że uparte dochodzenie sedna jest jakimś nieporozumieniem. Podobnie jak poszukiwanie aksjologii (a
tego uczy szkoła). To zresztą nie jest najistotniejsze. Dziwi
mnie natomiast głoszone tu i ówdzie przekonanie o łatwości, klarowności całej Twojej poezji.
>>No tak, to jest rzeczywiście dziwne. Z jednej strony bardzo
szybko ją w ten sposób skwitowano. Istnieje nawet taka notka, która bardzo mnie kiedyś gniewała, chyba na stronie „Kultura polska”. Trafiłem na nią przypadkiem i to, co napisano w niej
o mojej poezji, wydało mi się strasznie płytkie. Tak samo denerwowały te pierwsze odczytania, które mówiły, że jestem „klasycystą”, że moja poezja jest łatwa, bo ma rymy. Dopiero później
uspokoiłem się i stwierdziłem: Co w związku z tym? Niech tak
będzie.
>>To jakieś nieporozumienie, bo przecież w Twojej poezji
rymy występują nie tak znowu często, a jeśli już, to są to
przede wszystkim rymy niedokładne, nieregularne, zazwy-

czaj wewnętrzne, które z klasycyzmem nie mają wiele wspólnego.
>>No właśnie. Wydaje mi się czasem, że to, co piszę, nie jest
w ogóle czytane albo czytane pod kątem (nie chcę mówić „z
premedytacją”) wyszukiwania haseł, które dadzą możliwość jak
najszybszego opisania tego, zamknięcia w jakimś pudełeczku. Odnoszę wrażenie, że nakładają się tu dwa porządki: polityczny i krytycznoliteracki. To znaczy, że ci, którzy czytają teksty, chcą znaleźć w nich rzeczy, które by mogły podeprzeć ich
tezę. Natomiast teza bierze się zupełnie skądinąd. Na przykład
Dwanaście stacji – jest historia, a to z kolei oznacza wejście do
grupy starszaków. Nie chcę tego spłycać, ale momentami miałem wrażenie, że ten poemat jest niestety czytany w ten sposób. Dlatego z tych wszystkich wierszy cytowane są dwa lub
trzy fragmenty, a cała reszta jakby w ogóle nie istniała.
>>Podobnie postępowano z Koloniami. Krytycy i dziennikarze wybierali z tomu na ogół te wiersze, które podejmowały
temat poety: „Kiedy zacząłem pisać...” Wszyscy się na to rzucili na zasadzie: mamy go, wreszcie się odkrył, wyszedł zza
zasłony. Natomiast te wiersze, w których pozwoliłeś na przekroczenie bariery intymności, gdzie podzieliłeś się naprawdę istotnymi wrażeniami o innych zupełnie sprawach niż
proces tworzenia, nie wzbudzały tak spontanicznego zainteresowania.
>>Masz rację. Nie chcę się tu skarżyć, ale nawet osoby piszące
dobrze o tym tomie nie chciały czasem zauważać wielu istotnych części tej układanki, jaką Kolonie przecież są.
>>Wróćmy na chwilę do pierwszego tomu. Wszystko zaczęło się od znaczącego tytułu Vaterland, co oczywiście ma głęboki związek z Opolem. Znaczenia, jakie przypisujesz temu
miastu, są jednak uniwersalizowane. Dobrze się je odczytuje nie tylko w Opolu, ale również w Szczecinie i Wrocławiu.
Uważny czytelnik szybko jednak odkrywa, że tych istotnych
dla Ciebie miejsc jest więcej. Bardzo często w Twojej twórczości pojawia się Prowansja, Paryż, a ostatnio w Twojej eseistyce pojawił się też Petersburg. No to gdzie właściwie jest
ten „Vaterland”? Które miejsce z tych wszystkich jest dla Ciebie najważniejsze?
>>Na pewno Opole, w takimi mitycznym jego rozumieniu, jako
miasto wielowarstwowe, w którym jest i Lwów, i dawne Opole. To jest najważniejszy dla mnie obszar. Ale zaraz obok jest to
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Południe. W ogóle jest to jakieś moje dziecięce marzenie, mit,
kraina szczęśliwości. Do tej pory się na nią nabieram. Lubię sobie pomyśleć, że gdybym wreszcie tam się przeniósł i zostawił
to wszystko, to byłbym szczęśliwy. Oczywiście wiem, że jest to
mit uświadomiony, a skoro tak, to pewnie gram nim na różne
sposoby.
Miejsca to w ogóle ciekawa sprawa. Kiedy cokolwiek zaczynam teraz robić innego oprócz wierszy, zaczynam zajmować
się miejscami, np. w felietonach. Piszę do „Charakterów” coś,
co się nazywa Przewodnik. Wymyśliłem sobie, że napiszę książkę, która będzie przewodnikiem po miejscach. To będzie taka
mapa Europy (choć później okazało się, że nie tylko Europy), pisana na zasadzie: „Gdzie to nie byłem!”
Miejsca mnie fascynują bardzo geograficznie. Ja jestem bardzo bliski tego wszystkiego – jeśli chodzi o moje fascynacje
i emocje – o czym pisze Stasiuk. Ale jeszcze bliżej tego, o czym
mówi Jurij Andruchowycz, tego, co on nazywa „geopoetyką”, co wynika z pomieszania geografii z mitologią i fantastyką. W większości to fantazmat, to wymyślone, ale jeśli o czymś
zaczynam teraz pisać, najszybciej przychodzi mi uprawianie
„geopoetyki”. I to najprzyjemniejsze z tego, co mogę zrobić.
A ten Petersburg to tylko jedna część, bo napisałem kilka
tekstów o Rosji. One nie wychodzą poza takie typowe pisanie
podróżnicze, że ktoś przyjechał do jakiegoś miasta i coś mu się
tam przydarzyło. Ale mnie samemu, powiem nieskromnie, te
teksty się podobają. Jest kilka tekstów rosyjskich, kilka śródziemnomorskich, kilka amerykańskich. Część z nich już została
opublikowana, część jeszcze nie, a część dopiero się pisze. Od
jakiegoś czasu mam wrażenie, że moje życie tak wygląda. Duża
jego część to jeżdżenie i oglądanie różnych miejsc. Czasem nie
bardzo wiem, co z tym wszystkim zrobić.
Miałem takie szczęście, że widziałem bardzo dużo, do tej
pory odbyłem już bardzo wiele podróży. Jak sobie myślę o tym,
co mi opowiadano w rodzinie, że raz pojechali nad morze i to
wszystko albo ich wywieźli i to była jedyna podróż w ich życiu, to wydaje mi się, że te moje doświadczenia to niesłychanie dużo. I mam takie głupie wrażenie, wynikające z mojego
charakteru, że to jest jakiś dar, że muszę coś z tym zrobić. Dlatego, gdy jestem gdzieś sam, mam taki przymus, żeby o tym
opowiedzieć albo przynajmniej zrobić zdjęcie. To taki japoński
przymus. Albo żeby wrócić i napisać o tym jakiś tekst. Oczywi-
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ście nie zaraz. Nie zdarzyło mi się, oprócz Londynu i Stanów,
napisać czegoś na miejscu, co miałoby jakiś większy sens.
>>To przypadek czy świadomy wybór, że prawie wszystkie
z tych miejsc, które opisujesz w poezji czy w felietonach, to
miasta?
>>Ostatnio nawet się na tym zastanawiałem, nad tym fenomenem. Czy tak naprawdę jestem zwierzęciem miejskim? To chyba nie tak. Działa na mnie również ten pozamiejski krajobraz,
jego aura. Ale rzeczywiście – miasta mają w sobie genius loci,
te wszystkie duchy, które się w nich kręcą, tę kulturę, i ona prowokuje do dialogu. Problem jest też w tym, że gdy będę budował swoją książkę o miejscach, to ją zbuduję w sposób troszkę
inny niż to, co już opublikowano w prasie jako esej czy felieton, bo to, co już jest, miało w planie odniesienie się do kultury, natomiast to, co napiszę w książce, będzie odnosiło się do
innych również sfer, a kultura nie będzie w tym wszystkim najważniejsza.
>>Wróćmy jednak do Opola. Chciałbym przez Opole, a może
w ogóle przez tzw. Ziemie Odzyskane czy pozyskane (jak
mówią niektórzy), dotknąć problemu, który znów jest żywo
dyskutowany. Chodzi bowiem o poniemiecką spuściznę,
którą – według niektórych polityków – środowiska naukowe czy artystyczne adorują zbyt mocno, doprowadzając do
jej fetyszyzacji. Jeśli przyjmiemy, że o takim zjawisku można w ogóle mówić, to mnie się wydaje, że Tobie udało się
zarówno w poezji, np. w tomie Vaterland, jak i w Dwunastu
stacjach uniknąć tej ckliwości, mimo że wiele uwagi owym
poniemieckim resztkom poświęcasz. Pojawia się w Dwunastu stacjach zegar, który inspiruje bohaterów do uczestnictwa w krótkiej odysei ulicami Opola, jest wspaniała szuflada, w której bohater poematu znajduje wiele wzruszających
drobiazgów, jest wreszcie atlas anatomiczny, najbardziej
fascynująca pamiątka po rodzinie Petersów. Ale nabierają
one nowych znaczeń, są elementami fantastycznego zbioru
wspomnień, elementami świata dziecięcej wyobraźni. Swej
wartości nie zawdzięczają tylko temu, że zostawili je Niemcy, choć to dodaje im posmaku egzotyki, czegoś nieznanego, a przede wszystkim owemu filtrowi wyobraźni i pamięci.
>>Oczywiście. Choć w którymś momencie, począwszy od Hanemanna Chwina, modne stało się takie wymienianie w nieskończoność poniemieckich przedmiotów.

Ale wiele osób, np. w Opolu, doświadczyło takiej wymiany
przedmiotów. Te swoje zostawili tam na wschodzie, a tu zyskali
te poniemieckie, które w jakiś dziwny sposób zaczęły być polonizowane, w tym sensie, że zaczęły nabierać cech bardzo swojskich
i zaczęły tworzyć historię rodzinną. Często było tak, że ludzie
przybywający do Opola ze wschodu w ogóle niewiele mieli, a tutaj dopiero zaczęli posiadać rzeczy pewnego formatu i wartości.
Ponieważ w mojej rodzinie nastąpiła owa wymiana i to, co
zastane, zostało jakoś oswojone, te przedmioty stały się pamiątkami rodzinnymi, ale pamiątkami, które... Jakby to powiedzieć? Istniała taka świadomość, że te drobiazgi były jednak
pewną podróbką pamiątek. W związku z tym, gdy stłukł się poniemiecki kieliszek, mówiono: „no trudno, nie ma problemu”.
A może to dlatego, że im dalej na wschód, tym większa nonszalancja w traktowaniu przedmiotów? Sam nie wiem.
To zresztą bardzo ciekawe. Można by napisać esej prezentujący inne, psychologiczne zupełnie podejście do tej sprawy.
Np. mój dziadek ze Lwowa zamiast rzeczy przywiózł tutaj cały
kufer książek. A to nie był żaden inteligent! Ale jednak wydawało mu się, że to będzie najważniejsze, żeby wziąć książki po
polsku, choćby przygodowe.
>>No właśnie. Mówimy o Twoich przodkach, którzy przybyli
na Opolszczyznę ze wschodu. Nie dziwi mnie zatem, że ten
Śląsk Opolski okazał się w Dwunastu stacjach przede wszystkim „Śląskiem Podolskim”, „chadziajskim”. Nie miałeś o to
pretensji ze strony autochtonów?
>>Miałem, miałem... Odnoszę nawet wrażenie, że niektórzy są
obrażeni do dziś. Ale wydawało mi się, że dużo więcej pretensji
miałem ze strony tzw. „chadziajów”. Może z tego względu, że oni
mówili od razu, „nie czaili się”. Natomiast tamci trochę „się czają”,
do dziś zresztą, i nie wiedzą chyba za bardzo, jak to odbierać.

Oczywiście różne były reakcje. Były ze strony śląskiej głosy
pozytywne. Ale spotykałem się też z takimi reakcjami: „Dlaczego tak mało o Ślązakach, tylko ci chadziaje, Moszczanka?” Dlaczego nie? Bo po prostu ja też jestem „chadziajem”! Napiszcie
epos śląski! Bardzo bym chciał, żeby taki poemat powstał.
Miałem więc takie poczucie, że to nie zostało potraktowane
jako ich literatura. Zresztą bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę,
bo nie chciałbym, by to było czyjąkolwiek literaturą. Podobnie
bardzo bym nie chciał, by jakieś towarzystwo lwowiaków czy
kresowiaków w Opolu robiło mi spotkania autorskie albo uznało mnie za jakiegoś członka honorowego.
>>Istnieje taka pokusa, by Dwanaście stacji wpisać w ten porządek literatury, który jeden z krytyków nazwał „śląskim
zagłębiem literatury polskiej”, by ustawić Twoje Dwanaście stacji obok powieści Wańka, Tokarczuk, którzy ten obcy
większości Polaków Śląsk starali się czytelnikowi przybliżyć,
często z dużym powodzeniem. Chyba nie o to chodziło, by
znaleźć się w tej grupie? Sam przecież przyznajesz, że Dwanaście stacji to przypadek, to utwór, który Ci się przydarzył
i nie miał zaważyć na Twojej karierze.
>>Powiem być może coś, czego nie będę potrafił wytłumaczyć.
Miałem bowiem taki zamiar, pisząc Dwanaście stacji, żeby zabić ten temat. Oczywiście, z jednej strony jestem w to emocjonalnie bardzo zaangażowany, bardzo to doceniam i rozumiem
– z racji mojego pochodzenia, z powodu miejsca, w którym
mieszkam. Z drugiej jednak strony ta literatura małych ojczyzn okropnie mnie męczy, jest oczywiście potrzebna i cenna, ale strasznie przewidywalna. Postanowiłem więc, że napiszę o tym, ale napiszę tak, żeby ten temat zamknąć, skończyć,
coś z nim zrobić, by, jak tego upiora, kołkiem przybić. Pewnie
mi się to nie udało. Ale taki miałem zamiar.
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POŁUDNIE JAKO PRZESTRZEŃ POCIESZENIA
O dziennikowych obrazach Włoch Sándora Máraiego
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz

„Chciałbym przeżyć jeszcze kilka lat wśród ruin znanej mi kultury.
Tu mogę żyć jedynie wśród znajomych ruin braku kultury; a to nie to samo”
Sándor Márai (1900-1989), Węgry 1946

Sándor Márai, węgierski prozaik, publicysta i felietonista Radia Wolna Europa, przez wiele lat prowadził dziennik. Zapiski
te, zapoczątkowane w 1943 roku, zastąpiły mu w pewnym sensie działalność publicystyczną, zakończoną wskutek wydarzeń
politycznych. Od 1944 roku pisarz, nawykły do wnikliwej obserwacji rzeczywistości, przestał drukować na łamach gazet,
a swoje przemyślenia i refleksje odnotowywał przede wszystkim w diariuszu. Dziennik – jak napisała Teresa Worowska – towarzyszył rozpoczęciu emigracji wewnętrznej Máraiego i był
znakiem jego samotności z wyboru1. Z sześciu tomów zapisków w Polsce ukazał się materiał obejmujący około jednej piątej tej całości, będący reprezentatywną częścią diariusza i, jak
zapewnia znakomita tłumaczka, zachowujący proporcje w doborze tematów, do których pisarz wracał przez całe życie. Notatki ukazują przenikliwość i trafność sformułowań Máraiego,
jego umiejętność nadawania aforystycznej formy swoim refleksjom i zadziwiającą jasność widzenia. Diariusz węgierskiego twórcy jest przede wszystkim dziennikiem intelektualnym
– zapisem myśli. Pisarz nie wplątał się na jego kartach w sieć
nieistotnych drobiazgów, błahostek, przyziemności. Rejestrowane fakty stanowiły raczej pretekst do rozważań lub krótkiego, celnego komentarza, nie zaś cel sam w sobie. Sándor Márai
był bowiem mistrzem dyskretnej obecności w tekście, myślicielem raczej niż skrupulatnym kronikarzem.
Jednym z ważnych tematów Máraiego, do którego wielokrotnie
wracał w Dzienniku, było Śródziemnomorze. Stało się tak niewątpliwie dlatego, iż momenty iluminacji w kontakcie z tamtejszą przyrodą i kulturą przynosiły mu, szczególnie w latach
T. Worowska, Świadek entropii, [w:] S. Márai, Dziennik (fragmenty), przeł.
T. Worowska, Warszawa 2004, s. 613.
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emigracji, bezcenne pocieszenie i spokój. Zdecydował się zamieszkać w Italii, kiedy poczuł się osaczony na rodzinnych Węgrzech; gdy zrozumiał, że nawet jego milczenie będzie mogło
być wykorzystane propagandowo. Pierwszym wybranym przez
niego miejscem było Posillipo pod Neapolem. W mieście, którego nazwa oznacza po grecku „bez kłopotów”, pisarz mieszkał
przez cztery lata, aż do 1952 roku, kiedy wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, by wykształcić przybranego syna i podratować zdrowie. Wraz z żoną wrócił do Europy w 1967 roku,
gdy wychowanek się usamodzielnił. Kolejnych dwanaście lat
spędzili w Salerno, potem jeszcze raz wybrali Amerykę, przede
wszystkim w nadziei na dobrą opiekę lekarską. Tam też oboje
po latach zmarli. Choć Italia nie mogła być dla Máraiego drugą ojczyzną, to jednak przywróciła mu – w pewnym stopniu –
poczucie bezpieczeństwa. Stała się przestrzenią wieloletniej peregrynacji ku samopoznaniu i ku zrozumieniu świata. Zaistniała
również jako „Europa w pigułce” – miejsce, przez pryzmat którego węgierski emigrant obserwował zachodzące na kontynencie
przemiany. Márai widział Włochy tuż po wojnie obolałe i upokorzone, patrzył, jak podnoszą się z kolan i jak – parę lat potem
– zmienia je dobrobyt. Jeszcze później z goryczą zauważał, iż
nie ustrzegły się pułapek cywilizacji. Nawet wówczas jednak język włoski pozostawał dla niego „muzyką sensu”2, a południowe słońce sprawiało mu radość – jak pisał – nieporównywalną z żadną inną3. Sędziwy już pisarz odnotował któregoś dnia,
iż w słoneczny poranek przypomina sobie, co znaczyło: żyć4.
Márai był apologetą słońca, należał, podobnie jak na przykład
>> 2 S. Márai, Dziennik (fragmenty), przeł. T. Worowska, Warszawa 2004,
s. 502.
>> 3 Ibidem, s. 409.
>> 4 Ibidem, s. 411.
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Andrzej Bobkowski, do niestrudzonych głosicieli jego potęgi,
do grona wyznawców. W zapisie z 1943 roku, w którym pisarz
umieścił rozproszone wspomnienia ze swojej przeszłości, zwraca uwagę to dotyczące morderczej drogi przez pustynię, którą
przemierzał gnany wizją „granatu morza za żółtym piaskiem”5.
Chwila warta utrwalenia, gdyż Márai otarł się wówczas o śmierć
w wyniku udaru. Co najważniejsze jednak, zapamiętał, iż perspektywa umierania w słońcu nie wzbudziła w nim grozy, przeciwnie – zdawała się sposobem na powrót z długiego wygnania, na osiągnięcie spokoju.
Ogarniająca nas obojętność i pogodna rezygnacja na chwilę przed porażeniem słonecznym – pisał – jak zawsze, gdy
człowiek spotyka się z żywiołem, z odwieczną potęgą: najwyżej umrzemy! Jakby ta możliwość, możliwość śmierci,
była, gdy stoi się oko w oko z żywiołem, dobra i podnosząca
na duchu; jakby człowiek powiedział: wracamy do domu6.
Márai był w tej refleksji bezsprzecznie człowiekiem Śródziemnomorza. Słoneczność czynił – wzorem południowców – kategorią podstawową, wiarygodną i osadzającą w znaczącej
totalności; zmieniającą głęboko percepcję świata, a nawet
wyobrażenie zaświatów. W południowej świadomości światło niweluje lęk, pozwala wierzyć, że po śmierci osuniemy się
w wieczną świetlistość, a nie w wieczną ciemność.
W krajach Północy człowiek ma tendencję – stwierdzał
w 1927 roku Dawid Herbert Lawrence – aby instynktownie
wyobrażać sobie i sądzić, że słońce zapalone jest jak świeca w wieczystej ciemności i że pewnego dnia świeca wypali
się, słońce wyczerpie się, a wieczysta ciemność odzyska nieprzerwaną władzę. Stąd też dla człowieka Północy świat zjawiskowy jest esencjalnie tragiczny, ponieważ jest czasowy
i musi przestać istnieć. Z samej jego istoty wynika, że przestanie istnieć i to leży u źródeł poczucia tragedii.
Ale dla południowca słońce jest tak dominujące, że gdyby cały zjawiskowy świat zniknął z uniwersum, nie pozostałoby nic prócz jasnej światłości, słoneczności. Słoneczność
jest absolutem; a cień albo ciemność są najwyżej względne:
są rezultatem czegoś, co trwa między rzeczą a słońcem7.
Ibidem, s. 7.
Ibidem.
>> 7 D.H. Lawrence, Flowery Tuscany, [w:] Selected Essays, b.m.w. 1954, cyt. za:
D. Czaja, Toskania. Trzy podróże, „Konteksty” 1998, nr 3-4 (242-243), s. 38.
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Márai, emigrując do Italii jako naoczny świadek śmierci wojennych, naznaczonych ciemnością schronów, wiedział, że
pamięci o takim umieraniu nie uciszy się światłem. Słońce go
nie unieważni. Myśl o odchodzeniu jako skoku w słoneczność
przechował w diariuszu niczym bezcenny relikt dawnej epoki,
ślad innej wrażliwości. Tęsknota za światłem okazała się jednak
na tyle silna, by stać dla niego drogowskazem.
Był pielgrzymem niedoskonałym, wątpiącym, współwinnym – jak to odczuwał – wielkiemu nieszczęściu. Ale powojenna Italia także nie budziła skojarzeń z mityczną Arkadią,
a współwinę dzieliła z przybyszem... Nie mogło być mowy
o pełnym zadomowieniu, ale została nadzieja na pocieszenie,
na kojącą wszechobecność jasności. Po drugiej stronie Alp pojawia się bowiem – jak pisał Henrik Ibsen – „uczucie wyzwolenia się z ciemności do światła, z mgieł przez tunel do blasku
słonecznego”8. Podobne emocje – spotęgowane dramatycznymi wydarzeniami historycznymi – utrwalił także Sándor Márai.
Wspominając pierwszą powojenną peregrynację, pisał w autobiograficznej powieści Ziemia! Ziemia!...:
Pojechałem do Rzymu, a stamtąd do Neapolu. Na Posillipo
świeciło słońce. Wspomnienie tego słońca towarzyszyło mi
przez całą dalszą podróż, wróciło ze mną do domu, na Węgry i ciągle jeszcze świeciło, w ciemnych czasach, jakie nastąpiły. Podczas podróży na Zachód słoneczne światło na
Posillipo było jedyną godzącą mnie ze światem rzeczywistością. Wspominałem później to światło, to wołanie, a kiedy
znów ruszyłem w drogę – tym razem bez nadziei na powrót
– pojechałem prosto tam. Dałem nurka w słoneczne światło
Posillipo jak samobójca, który po długim zastanawianiu się
odrzuca koło ratunkowe i skacze do wodospadu Niagara.
W Światło, w czyste Światło, po ciemności, obłędnym mroku, z powrotem w Światło, gdzie nie można oszukiwać, nie
warto kłamać, gdzie wszystko promieniuje – prawda i fałszerstwo, spojrzeć prosto w Światło, które kiedyś, przed wiekami stąd zaczęło promieniować na mroczną, dziką Europę9.
Máraiemu Światło wydawało się jedyną nadzieją na przetrwanie, na przezwyciężenie poczucia osaczenia przez zło. Dlatego pojechał „prosto tam”, gdzie świat przyjmowany jest bez
>> 8 Cyt. za: L. Sokół, Henrik Ibsen – mit osobisty, „Konteksty” 1998, nr 3-4
(242-243), s. 31.
>> 9 S. Márai, Ziemia! Ziemia!..., przeł. T. Worowska, Warszawa 2005.

osłony, a wrażenia zapadają głęboko, nie natrafiając na żaden
sprzeciw. Chciał, by południowe słońce było obietnicą także
dla niego; by przyniosło mu chwile iluminacji, w których ciało zatraca indywidualne granice, a umysł, bez wątpliwości, oddziela prawdę i fałsz. Oczywiście miewał też wahania, podzielał
bowiem zdanie Katherine Mansfield, iż oślepiający blask Południa uniemożliwia twórczą pracę. Ale z drugiej strony – komentował jej słowa – jest w nim porywająca siła, ruch, wsparcie10.
Stanowi wszak jednocześnie centrum śródziemnomorskiego
krajobrazu i świadomości, uświęca codzienność, przezwycięża historię.
Ciepła świetlista jesień – pisał w 1951 roku. – Idąc przed południem bulwarem Posillipo spotkałem tego szczupłego
Włocha z włosami jak czarna wełna, który zajmuje się pośrednictwem w wynajmie mieszkań w naszej okolicy. Mijając mnie, rozwarł ramiona szerokim gestem, jak ksiądz
udzielający wiernym błogosławieństwa, i wykrzyknął: – Il
sole! C’è il sole! Jego czarne oczy błyszczały. To ich święto,
dziś tak samo jak od zawsze: chwila, gdy słońce świeci z palącą siłą11.
Prócz słońca ważne było też morze – żywioł przełamujący grozę istnienia. Diarysta potrafił o nim pisać bez patosu, w taki
sposób, iż zdawać by się mogło, że łączy go z falami osobista
relacja, głęboka przyjaźń, dająca rodzicielskie oparcie. „Moje
ciało nie zachowuje w wodzie żadnej odrębności – notował na
przykład. – Jak embrion w wodach płodowych, przeżywam tę
godzinę w doskonałym ukryciu i poczuciu bezpieczeństwa”12.
Przywiązanie do morza stało się częścią osobistej mitologii
Máraiego. Kontemplacja wody to stale powracający temat diariuszowych zapisków. Utrwalały one spotkania z żywiołem, pozostając najczęściej jedynie „szkicem do obrazu”, przebłyskiem,
minirefleksją; nie ciążyły na nich gotowe określenia. Dzięki
temu węgierski mistrz przekraczał granice gatunku, stawał się
poetą.
„Na plaży obramowanej rozłożystymi sosnami kąpię się
w morzu – pisał. – To moja pierwsza kąpiel w morzu od dziesięciu lat. Woda jest twarda, zimna, znajoma, mądra”13. Zaś wiele
>>
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S. Márai, Dziennik..., op. cit. s. 150.
Ibidem, s. 173.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 151.

lat później: „Każdego ranka w morzu. W znajomym, miękkim,
«siwym» Morzu Śródziemnym”14.
Węgierski pisarz z niezwykłym wyczuleniem dostrzegał
zmienność wodnych barw, odczytywał ukryte w morzu sensy.
Czasami widział w nim przede wszystkim miejsce narodzin nieudanego ludzkiego dziecka, niezdolnego do samodzielnego
trwania. Ubolewał, iż przyszło doczekać mu chwili, gdy unicestwiło ono dzieło własnych rąk – trwającą trzy tysiące lat kulturę – i ogłupiałe, bezradne, ze skorupą w ręce, patrzyło na groźne oblicze rodziciela. W 1949 roku zanotował:
Czerwonoczarne jak żar i szarosrebrne wzgórze; a w głębi
morze, które tego późnego grudniowego popołudnia jest
jasnozielone, z grzebieniami piany i tymi pienistymi, wściekłymi falami bije o brzeg. Smak, kolor, linia miejsca, liczące trzy tysiące lat święte kamienie, jaskinia wróżki Sybilli,
dobiegające z jej głębin orficzne echo, które jakby do dziś
przynosi słowa przepowiedni podziemnych istot... Stoimy
na progu: tu pojawia się na scenie Człowiek Europy, który
przybył z morza, by na tym brzegu rozpocząć swoje dzieło.
Tym dziełem była zachodnia kultura. Trwała trzy tysiące lat.
Dziś pozostały po niej tylko ruiny; w Kume, wszędzie indziej,
nawet w naszych systemach nerwowych15.
Morze stanowiło dla Máraiego osobny, wieloznaczny byt – zarazem symbol kresu i początek pocieszenia, jego konieczną
komponentę. Pisał: „Postne wiatry. Od dwóch dni wiosenne
światło. Morze jasnozielone, obłaskawione, mruczące, szumiące. Nad zatoką, na szczytach gór pobłyskuje jeszcze śnieg. Ludzie skostniali wyłażą z wilgotnej, mroźnej nory zimy. Na ulicach już śpiewają”16.
Ci rozśpiewani ludzie, cierpliwy włoski tłum, to także ważny powód, dla którego węgierski emigrant wybrał Italię. Włosi
zdawali się organicznie zespoleni ze swą kulturą, a jednocześnie, jak nikt inny, rozumieli, że człowiek jest nie tylko umysłem, lecz i ciałem. Pomimo wojny pozostali życzliwi, otwarci,
pozbawieni masek dystansu. Byli mieszkańcami basenu Morza Śródziemnego, co w oczach Máraiego miało niebagatelne
znaczenie. „To ich ranga”17 – konstatował z szacunkiem. Jedyna
>>
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Ibidem, s. 377.
Ibidem, s. 154.
Ibidem, s. 333.
Ibidem, s. 176.
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zresztą, która im pozostała, gdy powojenna nędza przekreśliła
dotychczasowe różnice. Diarysta dostrzegał, iż neapolitańskie
współistnienie ludzi, natury i sztuki jest źródłem promieniującej z miasta mocy. Siła ta – mimo zwierzęcego niemal charakteru – nie odbierała jednak temu miejscu swoistej elegancji,
naturalnego szlachectwa.
„Neapol kłębi się i błyszczy – notował. – Nigdzie nie czuje się
tak bezpośrednio cielesności jak w Neapolu. Ta animalność jest
szczególnie wytworna, jak przeciąganie się szlachetnego zwierzęcia”18. Bo też: „Duch i Natura nigdzie nie łączą się ze sobą tak
bezpośrednio, tak bez żadnego przejścia jak w Neapolu”19.
Miasto Wezuwiusza uczyło pisarza nowego sposobu istnienia, było przewodnikiem, pokazującym, jak skoncentrować się
na życiu „tu i teraz”. Swoją triumfującą witalnością łagodziło
skutki wojennej traumy, niwelowało rozpacz, oddalało poczucie bezdomności. Bywało nawet podobne do utraconej Kassy,
dzięki czemu tym łatwiej tworzyło enklawę pocieszenia, osobistą przestrzeń konsolacji. Sándor Márai chętnie odwiedzał
także Rzym, Asyż, Sienę. O włoskich miastach pisał najczęściej
z pozbawionym czułostkowości wzruszeniem, widocznym także wówczas, gdy po latach skażone już były współczesnością.
Nawet wtedy bowiem dostrzegał na przykład włoskich rzemieślników, którzy w epoce automatyzacji pozostali artystami. W 1973 roku napisał o swoim sąsiedzie – szewcu, iż „[...]
pozostaje w osobowej więzi ze swoją pracą, tak samo dziś, jak
od początku wieków. But, który bierze do ręki, zawsze coś mu
mówi – przynosi wieść o właścicielu, o dziecku, kobiecie, mężczyźnie. Ten samotny człowiek w świetle kaganka jest jak poeta, artysta czy kapłan, który stara się podczas pracy zachować
indywidualność. Prawdopodobnie nigdy się nie nudzi”20.
Márai doceniał, wcale nie oczywistą dla emigranta, możliwość obcowania z ludźmi; bez względu na to, czy rozmawiał
z Benedetto Crocem, czy z kimś znacznie skromniejszym, zapiski dotyczące spotkań z bliźnimi są najczęściej pełne życzliwości i empatii. Potrafił być wdzięczny za to, że jego samotność
uczynili znośną, że w ich kraju mógł czuć się akceptowany.
Dzięki temu chwiejnemu poczuciu przynależności, choć tęsknił za Węgrami, udało mu się odzyskać spokój. Włochy wybrał
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zatem, jak się zdaje, słusznie. Przekonany, iż w czasie drugiej
wojny światowej wszyscy Europejczycy stracili wspólną ojczyznę, wrócił do początków, do krainy Marka Aureliusza. Tej
postaci dotyczył jego ostatni odczyt na Węgrzech i do niej się
zwracał w 1944 roku, w jednym z diariuszowych zapisów:
Marku Aureliuszu – pisał wtedy – wielki, szlachetny i wierny
przyjacielu! „Ludzki cesarzu”, jak cię nazywał Herder: w tych
strasznych czasach jesteś mi największą pociechą! Świat teraz zmienia się tak samo jak w twojej epoce: zanika styl życia, którego treścią główną była kultura. Z ludzkiego punktu
widzenia patrzeć na to i znosić to można tylko tak, jak patrzyłeś i znosiłeś to ty: z cierpliwością, zrozumieniem, wycofując się w głąb duszy, ciało i los wydając siłom świata, a duszę i prawdziwe zamiary zatrzymując dla siebie21.
Wobec barbarzyństwa obaj pozostali bezradni. Nie sposób tu
nie przywołać jeszcze jednego głosu: „Dobranoc Marku lampę
zgaś...”.
Przez pierwsze powojenne lata Sándor Márai szykował się
do wewnętrznej emigracji, długo był przekonany, że to wystarczy. Ostatecznie jednak zrozumiał, że zostając na Węgrzech, nawet niemy, stanie się wspólnikiem rządzących. Podróż, w jaką
wyruszył, była z definicji bezpowrotna, a zatem – odwrotnie
niż to ma miejsce w przypadku większości peregrynacji – nie
przeciwstawiała się zadomowieniu, lecz była jego poszukiwaniem. Nie chodziło o przezwyciężenie rutyny, ale o jej odbudowę. Márai na różne sposoby oswajał Italię. Robił to, mimo iż bywał tam wcześniej, czego śladem jest choćby zapis dotyczący
atakowanego przez Anglików Palermo, które pisarz porównywał z bólem do niszczonej przez Niemców Warszawy22. Już jako
emigrant Márai czytał Goethego i Stendhala, komentował ich
uwagi o Włoszech, a tym samym osadzał ten kraj w kontekście
sprzed katastrofy, reinterpretował, na nowo odkrywał. Z podobnych – jak się zdaje – powodów studiował włoskie zabytki
– odporne na paroksyzmy historii, zakorzeniające w przeszłości, a niejako „przy okazji” stanowiące też przyczynek do rozważań o dniu dzisiejszym. Wielowiekowe arcydzieła nie przystawały do koszmaru współczesności jak zdeformowane kształty
Guerniki Picassa, ale wciąż fizycznie obecne, nie uległy dewaluacji i miały moc „przeprowadzenia” przybysza – ponad krzy>>
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kiem historii – ze swego czasu do bezpiecznego „teraz”. Osobny zapis węgierski pisarz poświęcił swojej wizycie w Sienie,
której mieszkańcy mówili najczystszym włoskim w Italii i żyli
tak, jakby nie było żadnej apokalipsy:
Kelner w kawiarni – zanotował diarysta w 1950 roku – sprzedawca w sklepie z rękawiczkami, strażnik w muzeum: wszyscy oni zwracają się do mnie najczystszą włoszczyzną, językiem Petrarki. To jakby ktoś pozmywane naczynia wycierał
złotogłowiem. W tym mieście nie tylko każdy kamień, każde
okno, lecz także każdy mieszkaniec zachował organiczną,
wewnętrzną więź ze średniowieczem. Za podcieniami dwunastowiecznych kamienic żyją dalej Rzemieślnik, Ksiądz,
Urzędnik, gibelin... niezależni od czasu, który przeminął23.
Wszechobecne trwanie, zaklęte w kamieniach, języku, ludziach, niosło Máraiemu nadzieję; zdawało się przeczyć jego
przekonaniu, że wszystko się już skończyło. Nawet wówczas
bowiem, gdy w arcydzieła wpisywał współczesne znaczenia,
sama ich obecność pozostawała pomostem, drogą ucieczki, zaprzeczeniem bezdomności. A także przynosiła niepewną
wiarę w nowy początek, odrodzenie, które – jeśli było możliwe
– to tylko tu, w krainie, która sama w sobie uosabiała mit genezyjski. Wojenna przeszłość nie mogła tego przekreślić, tym bardziej że Włosi – tak jak ich widział Márai – pamiętali o niej, lecz
nie chcieli, by determinowała ich współczesność.
„Lud włoski – pisał Węgier – nie zapomniał dwudziestopięcioletniego romansu z dyktatorem, ale nigdzie nie widać śladu
>>

23

Ibidem, s. 163.

tworzenia fałszywych mitów wokół jego osoby. Pamiętają go
bez gniewu, lecz i bez nostalgii”24. W optyce Máraiego mieszkańcy Italii zasługiwali za to na szacunek. „Niewiele narodów
umie przegrywać. Włosi umieją”25 – stwierdzał. W swoim upadku pozostali pełni godności i nie ulegli złudzeniu (co przytrafiło
się zwycięzcom), że mogą arbitralnie oceniać inne nacje.
Włochy Sándora Máraiego jawią się w Dziennikach jako miejsce, w którym udręczony pisarz odnalazł namiastkę domu i duchowe wyciszenie („Trzeba mi było dojść aż pod Wezuwiusz,
żebym odczuł wreszcie spokój”26 – zanotował w 1948 roku ).
Przyjechał tu z komunistycznych Węgier, w których mógł już
tylko patrzeć na powolną śmierć ojczystej kultury. Odradzał się
chwiejnie, nie wierząc w sukces, zmagając się na co dzień z tęsknotą i poczuciem przegranej. Italia cierpliwie udzielała mu
wsparcia. Była podobna morzu, które, niosąc na falach węgierskiego rozbitka, nie pozwoliło mu zatonąć. Błądził po jej uliczkach, rozmawiał z ludźmi, chłonął arcydzieła, udawało mu się
też – co nie mniej ważne – pracować. Cieszył się słońcem, zupełnie świadomie czerpiąc z niego ożywczą siłę. We wszystkie
te działania wpisany był początek, niepodważalny ukryty sens
Śródziemnomorza, który Márai potrafił dostrzec i odczytać. Inicjacyjna moc tej przestrzeni sprawiła, że właśnie jej postanowił
się powierzyć, gdy poczuł, że zabrakło mu sił. Nie pomylił się.
Włoskie doświadczenie odnowiło jego przymierze ze światem.
>>

24

>>

25

>>

26

Ibidem.
Ibidem, s. 234.
Ibidem, s. 139.
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MANIPULACJA?
Między faktami biografii a filologią (Aftoniosa Pochwała Tukidydesa i Nagana Filipa)
Krzysztof Obremski

Twierdzimy, że jedynie od opinii zależy, co uznaje się za szlachetne,
a co za haniebne. [...] Dobro samo polega na opinii, opinie zaś są
bardzo różne i wielka jest rozbieżność mniemań ludzkich.
Protagoras1
Czym innym jest intencja, czym innym odbiór tekstu jako
manipulatorskiego.
Jadwiga Puzynina2

Przed1kilkoma2laty Bartosz Awianowicz przygotował pierwsze
tłumaczenie na język polski czterech rozdziałów Progymnasmatów Aftoniosa (O miejscu wspólnym, O pochwale, O naganie i O porównaniu) wraz z przykładowymi opracowaniami3. Jak
sam wyjaśnił:
O wyborze tych właśnie gatunków, związanych (z wyjątkiem toposu) z genus demonstrativum, zdecydowała rola,
jaką odgrywały one w okresie Renesansu i Baroku, z jednej
strony w literaturze panegirycznej (pochwała, porównanie),
z drugiej zaś w polemikach religijnych (miejsce wspólne, nagana)4.
W kontekście owej roli pochwały i nagany w kulturze nowożytnej5 pragnę tym tekstem unaocznić, że chociaż obydwa
Aftoniosowe ćwiczenia retoryczne, tj. Pochwała Tukidydesa
>> 1 Za: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, oprac. J. Legowicz, Warszawa
1968, s. 115.
>> 2 J. Puzynina, O manipulacji językowej (na materiale z lat 1980-1981), [w:]
Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 180.
>> 3 B. Awianowicz, Miejsce wspólne, pochwała, nagana i porównanie w „Progymnasmatach” Aftoniosa oraz w łacińskim przekładzie Rudolfa Agricoli, „Terminus”, 7 (2005), z. 1-2 (12-13), s. 307-310; Aftonios, Progymnasmata, ibidem,
s. 311-331. W cytatach pomijam, podawane przez B. Awianowicza w nawiasach kwadratowych, ważniejsze terminy oryginalnego greckiego tekstu.
>> 4 B. Awianowicz, Miejsce wspólne..., op. cit., s. 309-310.
>> 5 „[...] niewielki szkolny tekst retora z Antiochii wzbudzał zainteresowanie nie tylko teoretyków wymowy, lecz również, w stopniu nie mniejszym niż
dzieła Arystotelesa, Cycerona i Kwintyliana, stymulował powstanie szeregu
arcydzieł literatury Renesansu, Baroku oraz Oświecenia” (B. Awianowicz, Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy

i Nagana Filipa (ich autor żył na przełomie IV i V w. po Chr.),
współcześnie mogłyby jawić się jeszcze starożytnym przykładem manipulacji faktografią, to nawet, zdawałoby się, tendencyjna, wręcz arbitralna selekcja faktów nie musi w trybie automatycznym zostać uznana za manipulację. Tak więc pierwsza
część tego tekstu jest zapisem mojego świadomego podążenia błędną drogą – zarazem w drugiej części, unaoczniwszy to
wszystko, co pozwalałoby mówić o manipulatorskiej postawie
autora, którego imię „od czasów Bizancjum aż po koniec wieku XVII było niemal synonimem szkolnego podręcznika retoryki”6, zakwestionuję ów trop jako fałszywy, gdyż uwarunkowany
powierzchowną lekturą, tzn. taką, która poprzestaje na porównaniu dwóch postaci Filipa: tej, którą przez wieki pokoleniom
uczniów przekazywał autor ćwiczeń wstępnych Aftonios, i tej,
jaka wyłania się z monografii współczesnego historyka Nicholasa Hammonda. Abstrahując od anachronizmu takiego porównania, świadomie podążę błędną drogą, by unaocznić, że
wiedzie ona donikąd. Tym samym tekst ten stanie się ostrzeżeniem przed pochopnym formułowaniem tak poważnego zarzutu, jak ten zwerbalizowany słowem „manipulacja”. Zarzutu,
w kontekście Pochwały Tukidydesa i Nagany Filipa, uwarunkowanego bowiem niedostatecznym zrozumieniem tzw. sytuacji
komunikacyjnej.
XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Jahanna
Christopha Gottscheda, Toruń 2008, s. 314).
>> 6 B. Awianowicz, Progymnasmata..., op. cit., s. 44.
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A. Manipulacja:
„czarna” kreacja postaci Filipa, teoria retoryczna i sofistyka?
Co prawda teoria retoryczna nakazuje obydwa gatunki wymowy pokazowej (z powodu ich statusu „sztuki dla sztuki” i tym
samym jako przeciwstawienie wymowy sądowej oraz doradczej) czytać jedynie jako pokaz (popis) sztuki oratorskiej mówcy7, jednak „praktyczny sąd odnoszący się do zawartości” Aftoniosowych przykładowych opracowań pozwoli dostrzec, że
nawet jednostronne przedstawienie Tukidydesa i Filipa Macedońskiego nie musi być interpretowane w kontekście sofistycznej tradycji wymowy pokazowej.
Tak więc wbrew teorii retorycznej, nakazującej poprzestać na estetycznej postawie wobec nagany i pochwały –
wszak wymowa pokazowa to „sztuka dla sztuki” – zapytajmy
jednak o historyczną zawartość Aftoniosowych przykładów
pochwały i nagany. Już nawet tylko pobieżna lektura okaże
się pouczająca, jak bowiem przeczytamy w komentarzu tłumacza:
[W kontekście przywołania innych bitew] Może dziwić
u Aftoniosa przemilczenie oblężenia i zdobycia przez Filipa
Olintu oraz o przesądzającej późniejsze losy państw greckich bitwie pod Cheroneją. O obu tych wydarzeniach wspomina natomiast Libanios (Prog. IX 3; VIII s. 298, 12-14 i 300,
15-301, 8), który w swej vituperatio poświęca też sporo uwagi sytuacji Aten w czasie ekspansji macedońskiej, opierając
się w dużej mierze na Mowach olintyjskich i Filipikach Demostenesa (NF 325)8.
Podobnych zdziwień, uwarunkowanych „nie-pokazową” lekturą Pochwały Tukidydesa i Nagany Filipa, można wskazać znacznie więcej. Porównanie tych ćwiczeń retorycznych jest uza-

sadnione genologicznie, ponieważ obydwa gatunki wymowy
pokazowej współtworzą relację wręcz symetryczną9.
Aftonios, wyjaśniwszy, czym jest porównanie10, pomija milczeniem to, co w teorii literatury bywa określane jako tertium
comparationis. Tenże – można powiedzieć – wspólny mianownik porównywanych osób czy rzeczy11 wydaje się warunkiem
koniecznym jakiegokolwiek porównywania. Można o nim powiedzieć, że jest wielkością większą niż wspólny mianownik
znamienny dla metafory: jeśli według Arystotelesa „[t]worzenie
dobrej metafory jest przecież równoznaczne z dostrzeganiem
podobieństwa w rzeczach niepodobnych” (Poetyka 1459a 8)12,
to w porównaniu zakres owego podobieństwa jawi się znacząco większy.
Jaki jest więc wspólny mianownik Tukidydesa i Filipa? Jest
nim SŁAWA. To ona jako tertium comparationis pozwala ich zarazem porównać i przeciwstawić. Innymi słowy: warunkiem
koniecznym unaocznienia tego, jak bardzo obydwaj są sobie
przeciwni, jawi się to, co im wspólne. Ich niejako powierzchowna niezgodność jest uwarunkowana jakby głębinową zgodnością. Aftonios zwerbalizował głównie to, co przeciwstawia obie
tytułowe postacie, jednak czytelnik niejako podświadomie
jako warunek konieczny owego przeciwstawienia przyjmuje, że są one swoim statusem historycznym podobnie ważne
w dziejach starożytnego świata.
Jeśli więc SŁAWĘ uznamy za wspólny mianownik Tukidydesa
i Filipa, wówczas licznikami będą CHWAŁA (dla tego pierwszego) i NIESŁAWA (dla drugiego). Gdyby Filip był jedynie jakimś
tam władcą, wówczas jako postać poprzez przeciwstawienie
wywyższająca Tukidydesa byłby znikomo funkcjonalny. Można mówić o relacji sprzężenia zwrotnego między nimi: im god-

„Przedmiot mowy, który rozpatrywany jest poważnie w genus iudicale i genus deliberativum, nie ma dla słuchacza [wypowiedzi należącej ro rodzaju pokazowego] istotnego znaczenia; jest on traktowany po prostu jako
możliwość pokazowego ćwiczenia w sztuce oratorskiej, podczas gdy w genus iudicale i genus deliberativum znaczenie mowy wypływa wyłącznie z jej
przedmiotu. [...] Genus ten [tj. demonstrativum] pielęgnuje l’art pour l’art
(«sztukę dla sztuki»): mówca pokazuje swą sztukę oratorską wobec zaproszonej publiczności, która nie wyraża praktycznego sądu odnoszącego się
do zawartości mowy, lecz ocenia (podziwia) sam artyzm” (H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. i oprac. A. Gorzkowski,
Bydgoszcz 2002, s. 134-135).
>> 8 Aftonios, op. cit., s. 325. Odtąd cytaty z obydwu tekstów, tj. Pochwały Tukidydesa i Nagany Filipa, lokalizuję skrótowo w tekście głównym: PT i NF, po
czym podaję stronę.

„[Nagana] [d]zieli się zaś na te same rozdziały, co i pochwała. I należy
ganić te same rzeczy, które się chwali [...]. I układając wstęp przedstawisz ród,
który podzielisz podobnie jak w pochwale, i tak, jak w pochwałach, umieścisz wychowanie, czyny i porównanie oraz zakończenie” (Aftonios, op. cit.
(IX. O naganie), s. 322). Zaś Stagiryta stwierdza: „Nagana opiera się bowiem
na przeciwieństwach pochwały” (Arystoteles, Retoryka, [w:] Retoryka. Poetyka,
przeł. i oprac. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 111).
>> 10 „Porównanie jest mową porównawczą, która w oparciu o zestawienie
łączy z danym przedmiotem porównania coś odeń większego” (ibidem (X.
O porównaniu), s. 326).
>> 11 Tertium comparationis czy wspólny mianownik? – za tym drugim przemawia to, że to on bardziej naocznie oddaje znamienną dla porównania paradoksalną relację „niezgodnej zgodności” porównywanych elementów.
>> 12 Arystoteles, Poetyka, [w:] Retoryka. Poetyka, op. cit., s. 356.
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Argumenty13:
Ród
– narodowość
– ojczyzna
– przodkowie
– rodzice
Wychowanie
– obyczaje
– zręczność
– przestrzeganie praw
Czyny

– związane z duszą

– związane z ciałem
– związane z losem
Porównanie

Tukidydes: CHWAŁA

Filip: NIESŁAWA

Ateny
królowie

[macedońska]15
Pella
Filip
Amyntas
barbarzyńskie nieumiarkowanie

praworządne bogactwo
wynalazca najpotężniejszego stylu
zniewolenie rodziny
najwyższa mądrość wymowy
niewierność przymierzom
wiedza o tym,
„jak łączyć w życiu służbę wojskowa z wymową” najazdy na sąsiadów
zwycięzca jedynie ciał barbarzyńców
[Wojna peloponeska]14
(ich umysły pozostały wolne)
zniszczenie wielu państw
zniewolenie sprzymierzeńców
„bogactwo rodu
zakładnik Teban
pokrywające państwowy niedostatek”
wojna
śmierć wśród rozkoszy
porównanie z Herodotem
porównanie z Echetosem

Tab. 1

niejszy potępienia jeden, tym wspanialszy drugi – i odwrotnie.
Mówiąc najkrócej: dialektyka wzoru osobowego i antywzoru.
Jeden i drugi konstytuują siebie – wartości pożądane stają się
wyrazistsze dzięki wartościom odrzucanym. I odwrotnie.131415
O Aftoniosowej pochwale i naganie można powiedzieć, że
są gatunkami „symetrycznymi”, ponieważ jedna i druga jest

>>

Tj. argumenty, na których podstawie ludzie mogą być chwaleni lub ganieni. Ponieważ terminy „miejsce wspólne”, „topos” czy „topika” nie charakteryzują się jednoznacznością, przyjmuję inny termin: właśnie „argumenty”. Ich
porządek zaś przejmuję za samym autorem Pochwały Tukidydesa i Nagany Filipa: „Aftoniosowy podział elementów kompozycyjnych pochwały, obejmujący
części główne oraz ich wewnętrzną klasyfikację, jest niewątpliwie najbardziej
usystematyzowanym i syntetycznym podziałem tego gatunku w literaturze
progymnasmatycznnej. Wyrasta przy tym z tradycji podręcznika Hermogenesa [...]” (B. Awianowicz, Progymnasmata..., op. cit., s. 63). Bardziej rozbudowany
porządek pochwały lub nagany ludzi w: H. Lausberg, op. cit., s. 137-139.
>> 14 Nawiasem kwadratowym opatruję argumenty zwerbalizowane opisowo; tu: „I wkrótce los przyniósł wojnę, i czyny wspólne wszystkim Grekom
uczynił on tematem sztuki, i stał się strażnikiem tego, do czego doprowadziła
wojna. Nie dozwolił bowiem, by to, co uczyniła każda ze stron, czas skazał na
zapomnienie” (PT 318).
>> 15 Filip „[p]ochodził bowiem z narodu, który jest najgorszy z barbarzyńców, ponieważ z powodu tchórzostwa starał się przenosić z miejsca na miejsce” (NF 322).
13

uzasadniana podobną argumentacją16 [potrzebna zmiana w
zdaniu z odniesieniem do tabeli Tab. 1].
W Naganie Filipa próżno będziemy szukać nie tylko zdobycia Olintu czy zwycięstwa pod Cheroneją, ale również np.
tak boskiego pochodzenia Filipa17, jak też utworzenia Związku Greckiego. Co poniekąd oczywiste: Aftonios pisze naganę,
więc pomija to wszystko, co jej przeciwstawia się czy tylko ją
>> 16 „Punkty zaś wykorzystywane przy układaniu pochwały i nagany są następujące [...] Będziesz też chwalił albo ganił, biorąc pod uwagę [...]. Dalej
uwzględniasz lata życia: czy żył długo, czy krótko; obie te okoliczności dostarczają bowiem okazji do pochwały albo do nagany” (Pryscjan z Cezarei, Ćwiczenia wstępne, [w:] Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska, Warszawa
1999, s. 110-111). O tym, że według Arystotelesa i Hermonegesa nagana składa się z elementów przeciwnych niż pochwała, zaś przytoczone przez Aftoniosa tematy nagany oraz jej części składowe są identyczne jak w enkomionie: B. Awianowicz, Progymnasmata..., op. cit., s. 64-65.
>> 17 Aftoniosową charakterystykę narodu macedońskiego B. Awianowicz
opatrzył następującym komentarzem: „Za mitycznych protoplastów dynastii
macedońskiej i jednocześnie założycieli państwa uchodzili potomkowie Temenosa, pochodzącego z rodu Heraklidów mitycznego władcy Argos. Por.
Herodot, VIII 1337-139 i Tukidydes, II 99, który ukazał Macedończyków jako
lud dość bitny i ekspansywny” (NF 323, przyp. 42).
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podważa. Problem luk przez niego zwerbalizowanej argumentacji splata się z innym, mianowicie z pytaniem o jeśli już nie
arbitralną, to przynajmniej bezdyskusyjnie subiektywną interpretację przywoływanych argumentów, tj. „lżenia tego, co podłe”, a czego uosobieniem Aftoniosowi jawi się ojciec Aleksandra Wielkiego.
Nagana Filipa nieporównywalnie mocniej niż Pochwała Tukidydesa unaocznia twierdzenie, że Aftonios z ich biografii czerpie argumenty w trybie wręcz arbitralnym, tzn. poprzestaje na
tych, które potwierdzają przyjętą przezeń kwalifikację „kto na
co zasługuje”, zaś pomija te argumenty, które tejże kwalifikacji
przeczą. Liczbę i doniosłość najpoważniejszych luk argumentacji, zwerbalizowanej Naganą Filipa, unaoczni poniższe wyliczenie18:
• Filip pochodził z wywodzącego się od bogów arystokratycznego greckiego rodu, o czym Aftonios zapewne nie
mógł nie wiedzieć (FM 19-209)19,
• Filip zrewolucjonizował ówczesną sztukę wojenną:
W istocie to on wymyślił zwarty szyk falangi oraz
uzbrojenie falangitów, naśladując zwarty szyk, w jakim
walczyli herosi pod Troją, pierwszy też ustawił w szyku
bojowym macedońską falangę (Diodor 16.3.1-2) (FM
149, por. 39-40).
• jak pisze Nicholas Hammond: „Pieniądze bite przez Filipa były wówczas najmocniejszą walutą Europy” (FM 185),
• słów Aftoniosa o „niegodziwych postępkach Filipa” (NF
325) niepodobna pogodzić z tym, że prochy poległych
pod Cheroneją Ateńczyków odprowadził orszak honoro-

18
Tak w tym, jak też w następnym wyliczeniu pomijam dwa problemy:
barbarzyństwo Macedonii oraz materię ustrojową. Jedynie nadmienię, że:
„Różnica między najzamożniejszymi i najbiedniejszymi Macedończykami
była o wiele mniejsza niż różnice majątkowe w polejs. Z tego powodu pod
wieloma względami macedońskie państwo było stabilniejsze i sprawniejsze
niż typowe miasto-państwo z IV wieku przed Chrystusem. [...] Ustrój oparty na
centralizacji władzy sprawdzał się w państwie prowadzącym ciągłe wojny, jak
zauważył Arystoteles, pisząc o podobnych [jak w Macedonii] ustrojach Sparty
i Malis” (N. Hammond, Filip Macedoński, przeł. J. Lang, Poznań 2002, s. 24-25).
>> 19 „Fakt, że ród Filipa wywodził się od Heraklesa, był powszechnie znany,
gdyż potwierdził to najwyższy grecki autorytet, kolegium sędziów igrzysk
olimpijskich, uznając pochodzenie Aleksandra, jego prapradziadka. [...]
Przede wszystkim jednak w prostej linii pochodził od Heraklesa, dobroczyńcy Greków, i Zeusa, najpotężniejszego boga [...]” (N. Hammond, op. cit., s. 19209). Odtąd cytaty lokalizuję skrótem FM, po czym podaję paginację.
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wy: „W całych dziejach świata ten wyraz hołdu złożonego pokonanym przeciwnikom jest wyjątkowy” (FM 207),
• według Aftoniosa „bogowie oburzeni na zrywanie przymierzy zgotowali mu odpowiedni koniec”, tj. wśród rozkoszy (NF 325) – wbrew tym słowom należy powiedzieć,
że Filip był władcą pobożnym: Grecy poważali go za
obronę Apollona (FM, s. 127), więcej: „W powszechnym
przekonaniu – sam prawdopodobnie też tak uważał – łączyła go bliska więź z Zeusem, Apollonem i Ateną” (FM
131),
• jeśli nawet zgodzić się z najsurowszą oceną działalności Filipa, zwerbalizowaną przez Aftoniosa słowami „niegodziwe postępki” (NF 325), to jednak niepodobna abstrahować od ówczesnego kontekstu, który Isokrates
przedstawił niczym usprawiedliwienie: „nie było w Grecji
miejsca, gdzie nie byłoby wojen, przewrotów, rzezi i niezliczonych zbrodni” (FM 104),
• w Macedonii Filip był czczony jako bóstwo, jego sukcesy dowodziły, że był ulubieńcem bogów olimpijskich (FM
240-241).
Te w Naganie Filipa wręcz fundamentalne luki Aftoniosowej argumentacji splatają się z taką interpretacją jego czynów (determinowaną Filipikami Demostenesa), którą można określić
jedynie jako wyraz już nie złej, lecz wręcz najgorszej woli retora
z Antiochii: najsurowszą ocenę nie tyle wywiódł z zwerbalizowanych przez siebie argumentów, ile odwrócił kolejność rzeczy, tj. czyny Filipa tak przedstawił, by potwierdzały najsurowszą ocenę:
• autor Progymnasmatów orzekł: „Pella zaś jest najpodlejszym [miastem] na ziemi macedońskiej” (NF 323) – temu
twierdzeniu należy przeciwstawić to, że za panowania Filipa rzekomo najpodlejsze miasto było większe od ówczesnych Aten (FM 87),
• czy faktycznie (jak twierdzi Aftonios) Filip „miał przodków jeszcze gorszych niż ziemia [macedońska]” (NF 323)?
– przeciwko tej ocenie, przynajmniej jeśli chodzi o ojca
Amyntasa, przemawiali tak Isokrates, jak też Macedończycy20,
20
„Nie tylko Isokrates, ateński autor broszur propagandowych, docenił
wytrwałość Amyntasa, który wyprowadził swe królestwo z tylu dramatycznych sytuacji. Macedończycy również uważali go za wielkiego króla i przyzna-
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jako jedynie połowicznie zasadną należy określić ocenę
zwerbalizowaną słowami: „I najpierw [Filip] zniewolił rodzinę” (NF 324) – po śmierci Perdikkasa Filip został regentem w trybie wręcz demokratycznym (FM 44), później zaś
co prawda (mówiąc eufemistycznie!) definitywnie wyeliminował dwóch pretendentów do tronu (FM 48, 93), ale
to pod naciskiem poddanych przejął władzę królewską
(FM 54),
Aftoniosowe twierdzenie, że zwycięski Filip „[z]awładnął
w walce ciałami barbarzyńców, wraz z ciałami nie zdobył jednak ich umysłów, lecz będąc zniewolonymi przez
wojsko, śnili o wszczęciu buntu” (NF 324), unaocznia swą
gołosłowność i zarazem już nie arbitralność, lecz wręcz
fałszywość w przeciwstawieniu temu faktowi historycznemu, jakim jest to, że tenże rzekomy tyran „stworzył
jedno królestwo i jeden naród z wielu plemion” (Justyn
8.6.2), toteż dzięki temu – jak twierdzi Nicholas Hammond – nie doszło do powstań ani nawet do zamętu aż
do ostatnich stadiów rzymskiej ofensywy w 197 r. (FM
244),
słowom Aftoniosa, że Filip „niczym w pijatyce zniszczył
wiele [państw]” (NF 325)21, można przeciwstawić słowa
Teopompa, że tenże dla autora Progymnasmatów „barbarzyński diabeł” (NF 114) dokonał wielkiego dzieła: „z wielu ludów i plemion stworzył jedno królestwo i jeden lud”
(FM 151),
Aftoniosowemu „nieumiarkowaniu” Filipa przeczy np.
jego polityka po bitwie pod Cheroneją:
Jeśli porównamy jego zachowanie z ówczesnymi obyczajami, musimy stwierdzić, że podczas wojny wykazał
się umiarem, humanitaryzmem i dążeniem do zgody.
Była to jedyna sytuacja w dziejach Grecji, gdy zwycięzca poprosił zarówno sprzymierzeńców, jak i pokonanych wrogów, by wspólnie omówić jego plany (FM
213).
także inne fakty nakazują odrzucić słowa Aftoniosa o nieumiarkowaniu Filipa i powtórzyć za Polibiuszem: „dzięki

li mu «boską cześć». Należy przypuszczać, że zadecydowało o tym zgromadzenie” (FM 26).
>> 21 „W tamtych czasach [ustanowienia Związku Greckiego] jednak często
wykorzystywano motyw pijanego barbarzyńskiego despoty ganionego przez
światłego Greka” (FM 207).

umiarowi, szlachetności i przychylności osiągnął to, że
jego wrogowie stali się zwolennikami pełnej współpracy” (FM 246),
• czy (jak to twierdzi Aftonios) Filip jedynie swoimi wojskami zdobywał coraz większe terytoria (NF 324)? – odpowiedź musi być przecząca:
Filip powiększył swoje królestwo po części namową,
jak w wypadku Górnej Macedonii, po części w wyniku podboju – przyłączając Pajonię i Chalkidikę – a sporadycznie również dzięki przymierzom, na przykład
z Krenides-Filippoj (FM 244).
• czy śmierć Filipa była faktycznie karą bogów, wymierzoną „wśród samych rozkoszy” za jego nieumiarkowanie (NF 325)? – spośród autorów żyjących w owych czasach tylko Arystoteles (Polityka 1311 b 2-4) wspomniał
o zamachu podczas uroczystości weselnych: Filip zginął,
gdyż „pozwolił Attalosowi i jego przyjaciołom zgwałcić
Pauzaniasza” (za: FM 229); jeśli już można powiedzieć, że
Filip sam sobie winien był swojej śmierci, to tylko w tym
sensie, że nie ukarał odpowiedzialnego za gwałt Attalosa
i niedostatecznie wynagrodził zgwałconego przez mulników Pauzaniasza.
Poprzestawszy na lekturze Aftoniosowej Nagany Filipa, niepodobna dowiedzieć się, że ów uosabiający „wszelką niegodziwość” (NF 322) król Macedonii uczynił ją imperialną potęgą,
zaś wprowadzone przez niego „połączenie monarchii z dobrze
funkcjonującą administracją było wzorem dla państw Macedończyków oraz ich naśladowców w Azji i Egipcie przez kolejne dwa lub trzy stulecia” (FM 242). Tymczasem zarysowana
piórem retora z Antiochii postać jest godna wyłącznie najsroższego potępienia: począwszy od dnia poczęcia Filipa poprzez
zwycięstwa odnoszone jedynie nad ciałami pokonanych wrogów i dzięki zrywaniu przymierzy aż po hańbę śmierci wśród
rozkoszy (tj. kiedy podczas najważniejszych uroczystości ślubnych córki przyboczny strażnik zabił go mieczem, mszcząc się
za niesprawiedliwość Filipa)22.
„Pauzaniasz, który był niegdyś kochankiem Filipa (niewątpliwie jako
paź), był już dojrzałym mężczyzną, wyróżniającym się wojownikiem i przybocznym strażnikiem króla ([Diodor] 93.3). Gdy spostrzegł, że władca darzy
uczuciem chłopca królewskiego o tym samym imieniu, dokuczał paziowi, że
jest hermafrodytą. Chłopiec powiedział o wszystkim Attalasowi, hetajrowi
z bliskiego otoczenia króla («przyjacielowi»), mówiąc, że zamierza popełnić
>>

22

LITERATURA < ZNACZENIA < 97

O ile Pochwała Tukidydesa jako problem relacji między faktami biografii a ich interpretacją przez Aftoniosa nie musi prowadzić do pytania o tzw. historyczną podstawę (ostatecznie
można przyjąć takie wyjaśnienie: skoro osoba chwalona nie
zawiniła utracie Amfipolis, wówczas bezpodstawne oskarżenie stratega wraz z jego następstwami w postaci kar wygnania
z Aten i konfiskaty majątku można pominąć milczeniem), to już
Nagana Filipa nie pozwala przejść do porządku nad pytaniem
o historyczną podstawę potępienia. Ostatecznie kiedy Filip został regentem, wówczas „[u]padek królestwa wydawał się nieuchronny” (FM 44), zginął zaś jako władca, który Aleksandrowi
pozostawił imperium.
Oczywiście pewnym wyjaśnieniem „czarnej” kreacji postaci przez Aftoniosa ganionej jest tradycja mów, które jako Filipiki stały się najogólniejszą dyrektywą progymnasmatycznej
imitacji, sam Filip zaś został przedstawiony tak, jak widzieli go jego wrogowie z Demostenesem na czele: „barbarzyński diabeł” (FM 114). Tj. jako postać jednowymiarową. Zarysowany piórem Aftoniosa obraz Filipa został podporządkowany
skrajnie krytycznej ocenie, można nawet mówić o odwróceniu, zdawałoby się, naturalnego porządku rzeczy: to nie fakty biograficzne prowadzą do oceny, lecz rzecz ma się akurat
odwrotnie, tzn. potępienie stało się determinantą Aftoniosowych argumentów. Determinantą dwojaką, potępienie bowiem rozstrzyga zarówno o selekcji argumentów, np. darmo
będziemy szukać Związku Greckiego czy Filipa jako wybitnego retora23, jak też o (niejako dogmatycznej?) wrogiej interpretacji faktów biograficznych. Inna sprawa, że Aftonios nie
podjął argumentu dla Greków z polejs i dla chrześcijan tak
istotnego, jak bigamia Filipa: ten miał bowiem w sumie osiem
żon (FM 67, 225).
samobójstwo. Kilka dni później istotnie zginął podczas bitwy z Peluriasem,
wysuwając się przed króla i zasłaniając go przed pociskami [...]. Attalos zaprosił wówczas Pauzaniasza na ucztę, upił i pozwolił zgwałcić go grupie mulników. Kiedy Pauzaniasz poskarżył się Filipowi, ten był zaskoczony okrucieństwem czynu. Attalosa nie zamierzał jednak karać, gdyż był jego krewnym
i potrzebował go jako dowódcy oddziałów przednich wysyłanych do Azji. Aby
udobruchać Pauzaniasza, Filip dał mu wiele prezentów i wysokie stanowisko
w straży przybocznej. Pauzaniasza to nie zadowoliło, postanowił więc zabić
króla” (FM 230).
>> 23 „Zwołując kolejne zebrania Makedones i siłą swej wymowy zachęcając
ich do mężnej postawy [po bitwie, w której zginęły cztery tysiące jego żołnierzy], sprawił, że uwierzyli we własne siły” (FM 49, por. 145-146, 241, 244).
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Jednowymiarowość postaci Filipa prowadzi nie tylko do
pytania o historyczne uwarunkowania tak swoistej selekcji faktów biograficznych oraz ich interpretacji, że trudno powstrzymać się przed skojarzeniem z manipulacją. Przynajmniej
podobnie ważna kwestia wiąże się z pytaniem o to, jak określić miejsce Nagany Filipa w kontekście pokazowej sztuki postaciowania. Postać zarysowana piórem Aftoniosa nie mieści
się bowiem nawet w granicach wytyczonych problemem nie
tyle wolności, ile arbitralności, z jaką mówca wykorzystuje pokrewieństwo cech:
Zarówno w przypadku pochwały, jak i nagany należy przyjąć za identyczne z istniejącymi cechami te, które są im
pokrewne i np. podejrzliwego nazwać „zimnym” i „intrygantem”, prostolinijnego – „uczciwym”, niedrażliwego –
„uprzejmym” i podobnie w każdym przypadku wśród cech
pokrewnych wybierać najbardziej pochlebną i np. człowieka gniewliwego i niezrównoważonego nazwać szczerym,
zarozumiałego – dostojnym i czcigodnym. A również cechy
posiadane w nadmiarze przedstawiać jako cnoty i np. człowieka zuchwałego przedstawić jako mężnego, a rozrzutnika
jako hojnego24.
Miejsca Nagany Filipa w kontekście pokazowej sztuki postaciowania nie pozwala określić także niejako konkretyzacja ogólnej wypowiedzi Stagiryty, którą to konkretyzację poniekąd
znajdziemy w Wojnie peloponeskiej (III 83):
Wtedy [tj. kiedy wybuchały walki partyjne] również zmieniano dowolnie znaczenie wielu wyrazów. Nierozumna zuchwałość uznana została za pełną poświęcenia dla przyjaciół odwagę, przezorna wstrzemięźliwość – za szukające
pięknego pozoru tchórzostwo, umiar – za skrytą bojaźliwość, a kto z zasady radził się rozumu, uchodził za człowieka wygodnego i leniwego; bezmyślną zuchwałość uważano
za cechę prawdziwego mężczyzny, a jeśli ktoś się nad czymś
spokojnie zastanawiał, sądzono, że szuka dogodnego pretekstu, aby się wycofać25.
Nawet połączenie Arystotelesowskiego pokrewieństwa cech
z Tukidydesową ‘semantyką na wspak’ nie jest jakimkolwiek
wyjaśnieniem (mówiąc ahistorycznie) ‘czarnego PR’ Filipa. AftoArystoteles, Retoryka, op. cit., s. 107-108.
Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 1991 , s. 245-246.
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niosowy obraz ojca, było nie było, samego Aleksandra Wielkiego to bowiem zdecydowanie coś więcej niż jedynie wybór pokrewnych cech i więcej niż arbitralna semantyka: o ile w czasie
walk partyjnych „zmieniano dowolnie znaczenie wielu wyrazów”, to Aftonios jako autor Nagany Filipa zmienia nie znaczenia słów, ale fakty biograficzne. Zmienia tak arbitralną selekcją,
jak też ich skrajnie wrogą (doktrynerską?) interpretacją. Jego
Naganę Filipa najkrócej można określić jako „faktotwórczą” interpretację faktów26.
Jeśli czyny Filipa mogą być dwojako interpretowane27, to
niejako siłą rzeczy jest on przez jednych potępiany (Demostenes), przez innych zaś wywyższany (Justyn?)28. Taka konstatacja
prowadzi ku sofistom.
Analogicznie jak Gorgiasz (który świadom tego, że ludzkie
mniemania można dowolnie kształtować) oskarżaną o wywołanie wojny Helenę przedstawia jako niesłusznie obwinianą ofiarę sił nadludzkich i tym samym oskarżyciele jej stali się
oszczercami kobiety zasługującej jedynie na współczucie, tak
Aftonios dzieło stworzenia imperium przedstawia jako destrukcyjną sekwencję zwycięstw „barbarzyńskiego diabła”, którego wiarołomność zawartym przymierzom została ukarana
Chociaż czegoś takiego jak „faktotwórcza” siła interpretacji faktów nie
zna dawna teoria retoryczna, ten mechanizm dźwigni panegirycznej wykorzystałem w analizie panegiryku królewskiego: K. Obremski, Panegiryczna
sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, Promienie cnót królewskich...), Toruń 2003, passim.
>> 27 „Później, według Justyna, «aby już żadne prawo i żadna godziwość nie
pozostały nienaruszone, zabrał się do uprawiania piractwa». Określenie «piractwo» oddaje jednak punkt widzenia Ateńczyków [...]. Ateny toczyły przecież wojnę z Macedonią i odrzuciły pokojowe propozycje Filipa, ataki jego floty były więc normalnymi działaniami wojennymi, być może reakcją na napaści
Ateńczyków na macedońskie miasta na wybrzeżu. [...] W Drugiej filipice, wygłoszonej jesienią 344 roku, Demostenes stwierdził, że Filip narzucił Tessalom
«obecną dekadarchię». Słowo to miało negatywne konotacje, podobnie jak
teraz «junta». Isokrates natomiast w tym samym roku chwalił Filipa za zręczne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy w Tesalii. [...] Jeśli ktoś nie zgadzał
się z Demostenesem, ten nazywał go zdrajcą i płatnym agentem Filipa. Wiemy jednak, że nie miał racji. Dowodzą tego reakcja Isokratesa na sukcesy Filipa
i list Speusipposa, scholarchy Akademii, który porównywał dokonania Filipa
do czynów Heraklesa” (FM 116, 159, 169).
>> 28 „Skoro Filip doszedł do władzy, zrodziła się u wszystkich [Macedończyków] wielka nadzieja i to zarówno z uwagi na jego talent, który kazał w nim
widzieć wielkiego męża, jak i z uwagi na dawne przepowiednie dotyczące
Macedonii, które głosiły, że pod panowaniem jednego z synów Amyntasa
państwo macedońskie dojdzie do największego rozkwitu” (cyt. za: FM 44, por.
poprzedni przypis).
>>
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przez bogów hańbiącą śmiercią wśród rozkoszy. Obydwaj, Gorgiasz jako autor Pochwały Heleny i Aftonios jako autor Nagany
Filipa, są przynajmniej podobni jako ci, których można wpisać
w tradycję sofistyki29. Zwerbalizowana ich piórami wymowa
pokazowa unaocznia, że nawet jeśli istnieje obiektywna prawda, to jej osiągnięcie pozostanie iluzją. Zaś prawdy względne
tylko w tym sensie mogą jawić się prawdziwymi, że takimi wydają się ludziom. Dlatego wymowa pokazowa, przeciwnie niż
sądowa i doradcza, jest tylko, jak ją określił Heinrich Lausberg,
„sztuką dla sztuki”30.
Przeciwieństwo dwóch postaci Filipa, tj. wyłaniającego się
z ćwiczeń Aftoniosa i monografii Hammonda, jest dwakroć
uwarunkowane: tak teorią retoryczną, jak też sofistyką. Pamiętając o tym wszystkim, co zarzucano sofistom, tym łatwiej
Aftoniosowi przypiszemy manipulację. Ale przypisać nie powinniśmy...
B. Manipulacja przekreślona filologią
Czy Aftoniosa Nagana Filipa jest jeśli nie pierwszym, to przynajmniej jednym z najstarszych przykładów tego, co współcześnie zwiemy manipulacją? Wstępna odpowiedź jawi się oczywista: jeśli wśród dwunastu głównych grzechów przeciwko
prawdzie i etyce zawodu dziennikarza Maciej Iłowiecki wymienia przemilczanie informacji niewygodnych, to z takim „bodaj
najczęstszym i zarazem najłatwiejszym rodzajem manipulacji”31 szczególnie w Naganie Filipa niewątpliwie mamy do czynienia. Jednak zarazem wraz z taką konstatacją, współcześnie
„Tak więc, jeżeli dla Protagorasa istniała jakaś prawda względna (w tym
sensie, że wszystko jest prawdziwe, jeśli wydaje się takie człowiekowi), to dla
Gorgiasza prawda wcale nie istnieje i wszystko jest fałszem. [...] Jeżeli nie istnieje Prawda absolutna (ani nawet względna, jak utrzymywał Protagoras), to jest
jasne, że słowo uzyskuje autonomię, autonomię niczym nie ograniczoną, ponieważ słowo nie jest związane żadnym prawem bytu. W swej ontologicznej
niezależności słowo służy lub służyć może do wykazania wszystkiego. W taki
oto sposób Gorgiasz odkrywa, i to właśnie na płaszczyźnie teoretycznej,
ów aspekt słowa, z racji którego jest ono nośnikiem zupełnie nie związanych
z prawdą sugestii, perswazji i przekonywania. Właśnie retoryka jest sztuką, która potrafi dogłębnie wykorzystać ten aspekt słowa, i dlatego można ją nazwać
sztuką przekonywania. A jest to przekonywanie, które nie odwołuje się [...] do
żadnego poznania prawdy, bo ta jest nieosiągalna, lecz wyłącznie do samych
tylko mniemań” (G. Reale, Myśl starożytna, przeł. E. Iwo Zieliński, Lublin 2003,
s. 95-97; podkr. kursywą aut. – K. O.).
>> 30 Por. przyp. 6.
>> 31 M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003,
s. 114.
>>
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brzmiącą niczym oskarżenie, stajemy przed wielorakimi problemami, jakie stwarza manipulacja głębiej rozumiana niż jedynie jako arbitralna selekcja faktów biograficznych. Problemy
te można zwerbalizować w kilku punktach:
• nawet jeśli Aftonios milczy o tych wszystkich faktach biografii Tukidydesa i Filipa, które przeczą pochwale pierwszego czy naganie drugiego, i tym samym jeśli już nie
kłamie, to przynajmniej wkracza w szarą przestrzeń między prawdą a kłamstwem, to niepodobna jakkolwiek dowieść mu, że kieruje się innymi celami niż dydaktyczne, tj.
teorię retoryczną dopełnia wzorami pochwały i nagany –
zgodnie z tą teorią, która przecież stwierdza, że obydwa
gatunki wymowy pokazowej pozostają tylko pokazem
sztuki oratorskiej32 i tym samym pytanie o historyczną
wiarygodność postaci Tukidydesa i Filipa jako materii
ćwiczeń progymnasmatycznych okazuje się pytaniem po
prostu niedorzecznym;
• jeśli manipulacja jest formą działań perswazyjnych podejmowanych bez wiedzy manipulowanych (tzn. charakteryzuje ją ukrywanie intencji oraz celów manipulującego podmiotu)33, wówczas niczego podobnego
Aftoniosowi zarzucić niepodobna: zawsze mógłby odpowiedzieć, że jako autor ćwiczeń progymnasmatycznych
jest oczywiście jedynie imitatorem autora tak wzorcowych mów, jak te wygłaszane przez Demostenesa przeciw Filipowi – tym samym mówienie o jakichkolwiek
ukrytych intencjach czy celach powinno pozostać bezprzedmiotowe;
• oczywiście Aftonios jako autor Progymnasmatów posiada (bodaj znamienną przynajmniej dla większości działań perswazyjnych w szkołach)34 przewagę nauczyciela
nad uczniem, jednak owa przewaga sama przez się wcaPor. przyp. 6.
U. Żydek-Bednarczuk, Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a problem strategii i manipulacji, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P.
Nowak, Lublin 2004, s. 33-34.
>> 34 „Jeżeli słowo «manipulacja» dobrze rozumiemy, oznacza ono bodaj takie posunięcia komunikacyjne, w których nieświadomy odbiorca jest prowadzony w kierunku, z jakiego tylko nadawca zdaje sobie sprawę. Z drugiej strony jednak zabiegów tego rodzaju nie nazywamy manipulacyjnymi, gdy są
stosowane w pewnych szczególnych dziedzinach życia, na przykład w edukacji, w usankcjonowany społecznie sposób” (M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006, s. 294).
>>

32

>>

33
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le nie musi być nieetyczna – tymczasem instrumentalne bądź przedmiotowe traktowanie adresatów perswazji
jest konstytuowane właśnie takim wykorzystaniem owej
przewagi, które zostanie uznane za nieetyczne;
• jak z jednej strony raczej niepodobna przypisywać Aftoniosowi świadomości tego, że mechaniczne wzorce
ludzkich zachowań czynią retoryczne audytorium bezbronnym wobec tych, którzy wiedzą, jakie są zasady ich
działania, tak zarazem można powiedzieć, że retor z Antiochii wykorzystuje argumentację, która jest zaprzeczeniem rozumowania, tzn. nakłania audytorium do tego, co
Marek Tokarz określa jako „przyjęcie wniosku przed zapoznaniem się z wspierającymi go przesłankami”, czyli
„przyjęcie wniosku bez uzasadnienia”35;
• warunkiem koniecznym odpowiedzialnego sformułowania oskarżenia o manipulację jest pełna rekonstrukcja sytuacji komunikacyjnej36 – takiej możliwości Pochwała Tukidydesa i Nagana Filipa nie stwarzają i dlatego należy
pozostać przy tym, co współcześnie jest określane jako
domniemanie niewinności.
Jako autor Pochwały Tukidydesa i Nagany Filipa jest Aftonios
imitatorem dwóch prozaików epoki klasycznej: autora Wojny peloponeskiej (szczególnie trzech pierwszych ksiąg dzieła)
i autora Filipik (głownie trzeciej mowy przeciwko Filipowi)37.
Imitowanie Demostenesa można uznać za definitywne wyjaśnienie tak swoistej selekcji oraz interpretacji faktów biograficznych, że przywodzących myśl o tym, co współcześnie jest
zwane manipulacją. Mówiąc najkrócej, Filipiki jako przedmiot
imitacji unieważniają oskarżenie Aftoniosa o manipulowanie
biografią ojca Aleksandra Wielkiego także z tego powodu, że
to Demostenes niejako narzucił potomnym skrajnie negatywną ocenę Filipa, której niepodobna dziwić się – wszak jako polityk ateński autor Filipik był przywódcą stronnictwa antymaIbidem.
„Każde postępowanie badawcze powinno obejmować inwentaryzację zjawisk, ich opis, interpretację i na samym końcu wartościowanie. A więc
dopiero w ostatnim etapie badań – po rozpoznaniu i opisaniu całej sytuacji
komunikacyjnej – termin manipulacja może pojawić się jako nazwa służąca
etycznemu ocenianiu działań nadawcy [...]” (I. Kamińska-Szmaj, Propaganda,
perswazja, manipulacja – próba porządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, op. cit., s. 25).
>> 37 B. Awianowicz, Progymnasmata..., op. cit., s. 76.
>>
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>>
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cedońskiego. Nie tylko przyjęty przez retora z Antiochii wzór
nagany pozwala zrozumieć, dlaczego jego obraz Filipa i obraz
współczesnego historyka Hammonda są tak gruntownie przeciwne. Drugie wyjaśnienie, obok faktu imitacji Filipik, znajduje
się w klasycznej teorii retorycznej.
Jak stwierdza autor Retoryki:
I w ogóle ze wszystkich środków retorycznych wspólnych
wszystkim rodzajom wymowy amplifikacja jest najbardziej
stosowna dla mów popisowych; dotyczą one bowiem uznanych powszechnie dokonań; wystarczy więc tylko pokazać
ich wielkość i piękno38.
To właśnie niejako przyrodzona wymowie pokazowej amplifikacja pozwala zrozumieć, dlaczego zwerbalizowana piórem
Aftoniosa postać Filipa jest tak skrajnie jednowymiarowa (np.
nawet sukcesy militarne potwierdzają niesławę). Amplifikacja
jest bowiem powiększeniem dokonywanym „w interesie czyjejś strony”, zarazem „[z]ależnie od tego, jakie są zamiary strony, amplificatio może ukazać się jako forma pomniejszenia
(Verminderung) swojego przedmiotu”39. Tak właśnie rzecz się
ma z Aftoniosową Naganą Filipa: retor z Antiochii jako imitator Filipik Demostenesa podejmuje „interes” najwymowniejszego wroga ojca Aleksandra Wielkiego i dlatego selekcję faktów
biograficznych splata z ich interpretacją w węzeł poniekąd gordyjski.
Co więcej można by powiedzieć o Pochwale Tukidydesa i Naganie Filipa w kontekście przekreślenia manipulacji filologią?

Obydwa zwerbalizowane piórem Aftoniosa wzory ćwiczeń progymnasmatycznych czekają na interpretację historyka propagandy i medioznawcy. Pisząc o manipulowaniu i jego zakresie,
Oliver Thomson zauważa, że „kreowaniu lub obaleniu bohaterów” może służyć „jedynie niewielkie przeinaczanie faktów”40.
Nagana Filipa wydaje się czymś zdecydowanie więcej niż tylko takim „niewielkim przeinaczeniem faktów”. Jeśli kreatywność językowa jest wpisana w każdą formę komunikacji, zaś
w przekazach medialnych pełni rolę szczególną41, wówczas badania historyczne nad medialną wizją świata można prowadzić począwszy m.in. od Filipa jako postaci kreowanej przez
Demostenesa i Aftoniosa. W obawie przed błędem, jakim byłoby anachroniczne traktowanie dawnych tekstów – zachowując
najwyższą ostrożność. Chociażby dlatego, że niepodobna powiedzieć, czy retor z Antiochii znał te źródła, które mógł wykorzystać współczesny historyk. Zarazem Aftoniosową imitację Filipik należy wpisać w kontekst ówczesnej kultury literackiej: autor
Nagany Filipa był attycystą, tzn. pogardzał pismami w hellenistycznym dialekcie koine i albo czytał autorów klasycznych (w
tym najwyżej cenionych: Demostenesa i Tukidydesa), albo autorów nowszych – był zależny od Libaniosa, tj. autora podobnej
w wymowie, zarazem obszerniejszej Nagany Filipa. Jednak postacią kluczową pozostaje Demostenes – to jego Filipiki na wieki
zawładnęły obrazem ojca Aleksandra Wielkiego.
>>

40

O. Thomson, Historia propagandy, przeł. S. Głąbiński, Warszawa 2001,

s. 55.
41
P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w:]
Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007,
s. 9.

>>
>>
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>>

39

Arystoteles, Retoryka, op. cit., s. 111.
H. Lausberg, op. cit., s. 259.
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NOTES (2)
Książki i pisarze
Andrzej Zawada

Chwin dla dorosłych
Stefan Chwin opublikował bardzo ciekawą książkę, która przeszła ledwie zauważona. Otrzymała tytuł Dziennik dla dorosłych.
Zaraz na początku znalazłem eseik o Zbigniewie Herbercie,
idealnie współbrzmiący z moją nieufnością do tego patetycznego retora. Kilka stron dalej przeczytałem uwagę o oszukańczym, zwodniczym uroku literatury i dołączoną do tej uwagi
refleksję o naszych wojennych przejściach z Niemcami. Dużo
miejsca przeznacza Chwin na wątek polsko-niemiecki. Patrzy
niezależnie, pod prąd stereotypom i poprawności politycznej,
widzi ostro i odkrywczo. Warto byłoby wypisać kilka cytatów
z tych partii książki. Na przykład znakomity wywód o „wypędzeniach”. Pisze go – zauważmy – autor Hanemanna, powieści,
która otworzyła w naszej współczesnej literaturze śluzy dla fali
literackiego pojednania polsko-niemieckiego:
Gdybyśmy mówili o tym, co naprawdę zdarzyło się podczas wojny między nami a Niemcami, wylibyśmy do Nieba
jak stado wilków” (S. Chwin, Dziennik dla dorosłych, Gdańsk
[2008], s. 11).
Ciekaw jestem, co by po przeczytaniu tego zdania powiedzieli niektórzy moi znajomi aktywiści porozumienia nie tylko ponad granicami, ale i ponad pamięcią. Czasami podczas rozmowy z nimi mam wrażenie, że jestem dla nich jednym z dzikich
azjatyckich najeźdźców. Trudno, niech i tak będzie. Kiedy patrzę na tak preparowaną „niemieckość”, z przekonaniem, a nawet z przyjemnością czuję się Azjatą. Bardzo też byłbym ciekaw, jak by owi aktywiści zareagowali na przypomnienie im
opinii Tomasza Manna:
„Niemcy nie lubią prawdy, nie chcą jej poznać, nie znają jej
uroku i jej oczyszczającej siły. Kochają odurzające opary, gnuśne, boleściwe, brutalne «nastroje duszy» i nawet dziś, kiedy
stali się wskutek tego «śmieciami i pomiotłem pośrodku ludów», najchętniej mordowaliby każdego, kto chce im obrzy-

dzić ten duchowy fuzel” (T. Mann, list z 12 października 1946,
w: Hermann Hesse, Tomasz Mann, Korespondencja, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 168).
Gdyby to były lata trzydzieste ubiegłego wieku, to kto wie...
Czy staliby w kręgu ludzi rzucających książki Manna na płonący stos?
Nie będę teraz rozwijał tego tematu, piszę dziennik lektur,
czyli zapisuję – dla pamięci – impresje i pojedyncze refleksje.
Jeżeli ktoś ma ochotę, niech myśli o mnie źle. Mimo to żadnych
szerszych i uzasadniających wywodów w tym miejscu nie będzie. Notuję chwilowe wrażenia i emocje.
W Dzienniku Stefana Chwina są też inne znakomite partie i eseje, jak choćby piękne studium Królowej śniegu Andersena. Chętnie zapamiętam również uwagi autora Hanemanna
o mieszczaństwie, złośliwy i sugestywny, bardzo „niepoprawny
politycznie” wywód o fundamentalnym fałszu poezji Herberta,
a także wspaniały, prześmiewczy eseik Kruki a sprawa polska.
Zresztą dziwnie korespondujący z niedawną (z marca 2009)
głośną wypowiedzią Władysława Frasyniuka o polskim chłopstwie.
Żeromski wciąż żywy
A było mianowicie tak: w związku z nagłośnieniem przez
dziennikarzy nepotyzmu uprawianego przez wicepremiera
z partii ludowej (PSL), odezwał się Władysław Frasyniuk i powiedział między innymi (cytuję dokładnie): „oni częściej dobijali powstańców i ściągali kamasze, niż tak naprawdę brali udział
w walce o niepodległość”. Zebrał gromy i kopniaki ze wszystkich stron, dotknięci poczuli się politycy wszelkich opcji. Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski domaga się przeprosin.
Poseł Żelichowski twierdzi, że Frasyniuk nie zna historii. Jarosław Kaczyński mówi, że Frasyniuk się skompromitował. Gorliwie ujadają pomniejsi szczekacze.
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Żaden z ich widocznie nie czytał Żeromskiego i nie wie,
o czym jest opowiadanie Rozdziobią nas kruki, wrony. Kiedy byłem uczniem, czytaliśmy w szkole tę nowelkę Stefana Żeromskiego. Mowa w niej o tym, jak śmiertelnie rannego powstańca – jest rok 1863 – znajduje w polu rolnik, polski chłop, i jak
ograbia go z odzienia i broni, a jego konia z uprzęży. I zapewne
nikt już także nie zna Wesela, napisanego ponad sto lat temu
przez niejakiego Stanisława Wyspiańskiego, malarza, w którym to dramacie mówi się w pewnym miejscu: „mego dziadka
piłą rżnęli”... A Frasyniuk – który zawsze był bezkompromisowy i siedział w więzieniu prześladowany przez komunę, z którą
partia tak zwana chłopska znakomicie kolaborowała (wówczas
nazywała się ZSL, lecz format i mentalność zmieniają się wolniej od realiów politycznych i ekonomicznych) – powiedział to,
co się powszechnie myśli w miastach: że tak zwani rolnicy są
teraz w Polsce nadmiernie uprzywilejowani, nie płacą podatków, dostają unijne dotacje, a politycy ich reprezentujący – czy
zasadnie, czy samozwańczo, to już inna kwestia – cynicznie obnoszą się ze swoją demoralizacją.
Wydaje mi się, że Władysław Frasyniuk chciał nas sprowokować do poważnej ogólnopolskiej rozmowy o fundamentalnych i – jak to teraz nieustanie mówią w telewizji posłowie
wszystkich partii – „zamiatanych pod dywan” nierozwiązanych
kwestiach społecznych i ekonomicznych. Ale nie udało się.
Wszystkie wrony, kruki, sępy, a nawet wróble rzuciły się dziobać Frasyniuka.
Herodot Kapuściński
Kto nie chce słuchać o klasowych napięciach i cywilizacyjnych
zaburzeniach współczesnej Polski, przykrytych dywanem specyficznego, postkomunistycznego kapitalizmu, niech otworzy
opowieść Ryszarda Kapuścińskiego Podróże z Herodotem. Zostałem uwiedziony od pierwszych zdań i od pierwszych stronic. Czytam uważnie, w skupieniu, rozkoszując się harmonią
stylu i mądrością obserwacji. To jest prawdziwa, najprawdziwsza literatura. Nie jakieś tam ekwilibrystyki M.W.P. czy D. Żeby
książka mogła być człowiekowi potrzebna, musi być w niej naturalny zrost rozumnej obserwacji i precyzyjnego wyrazu. Wielu polskim literatom taka recepta wydaje się zbyt banalna.
Czytam, smakuję każde zdanie i już w połowie książki zaczynam żałować, że moja lektura nieuchronnie zmierza do końca.
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To naturalna i mądra, bezpośrednia i bezpretensjonalna opowieść o ludziach, historii, świecie, o uniwersalności losu. Nic
dziwnego, że Kapuścińskiego tak wszędzie adorowano. Był
otwartym przyjacielem ludzi, empatycznym obserwatorem życia. I posiadał dar zamiany tych umiejętności w słowa. Nie był
reporterem, czy raczej był nie tylko reporterem. Był świadkiem
istnienia, który zdawał sobie sprawę z zadania i powagi sporządzania świadectwa. W takim świadectwie, jeżeli się zrozumie
jego potrzebę i jego rygory, nie ma miejsca na kokieterię, egocentryzm, humory i teatralizacje. Albo się pisze szczerze, albo
lepiej nie pisać wcale.
Pod koniec eseju Ryszard Kapuściński pisze o swoim przywiązaniu do Dziejów Herodota, o bliskości tej opowieści, która stała się dla niego dziełem ponadczasowym, podręcznikiem
objaśniającym świat. Zastanawia się nad powodami, dla których ten wytrwały starożytny podróżnik zasiadł do spisywania
swoich obserwacji. „Bo człowiek wie – pisze polski podróżnik
nam współczesny – a w miarę przybywania mu lat wie to coraz
lepiej i odczuwa coraz dotkliwiej, że pamięć jest słaba i ulotna
i jeżeli nie zapisze swojej wiedzy i doświadczenia w formie bardziej trwałej, to, co nosi w sobie, zginie. Stąd wszyscy chcą pisać książkę. Piosenkarze i piłkarze, politycy i milionerzy. A jeżeli
sami nie potrafią lub nie mają czasu, zlecają to innym. Tak jest
i tak będzie zawsze. Zwłaszcza że pisanie wydaje się zajęciem
łatwym i prostym. Ci, którzy tak myślą, mogą powołać się na
zdanie Tomasza Manna, że «pisarz to człowiek, któremu pisać
jest trudniej niż innym ludziom»” (s. 206-207).
Pisarze
Wielu uparcie wierzy, że od publikowania można zostać pisarzem. Nie będę nikomu odbierał tej dziecięcej wiary. Ale to zupełnie tak, jakby od rozbierania się na plaży zostawało się Miss
Świata.
Piwnica Świdnicka
Pewne posiedzenie pewnego naukowego gremium postanowiono odbyć, jak głosiło zaproszenie, w Piwnicy Świdnickiej
wrocławskiego ratusza, w Sali Rajców. Znalazłem się w Piwnicy po raz pierwszy od około trzydziestu pięciu lat i poczułem
się dokładnie tak, jak narrator wierszy Czesława Miłosza z cyklu
Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach. Sala Rajców, w której ze-

braliśmy się, była nie za duża, w sam raz, żeby na środku zmieścił się długi stół na kilkanaście osób. Podłogę stanowiły grube
i popękane ze starości, szerokie i zdeptane dechy. Na ścianach
spłowiała i toporna boazeria, wyglądająca tak, jakby ją tu przeniesiono wprost z zamczyska Juranda ze Spychowa. Wejście
z gotyckim łukiem, obrobionym od wewnątrz kawałkami spękanych belek w roli futryny. Istne średniowiecze.
A ja pamiętam to pomieszczenie z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku: czarnobiała kaflowa posadzka, normalne współczesne drzwi, przeszklone, z czarną metalową kratą, żadnej boazerii, wewnątrz biurowe meble z fornirowanej
płyty. Wszędzie stosy zrolowanych afiszy i broszur, segregatory,
maszyna do pisania, czarny ebonitowy telefon, pełna popielniczka. Było to bowiem biuro kierownika Piwnicy Świdnickiej,
która nie była wówczas gospodą – czy restauracją – ale Klubem
Młodzieży Pracującej Związku Młodzieży Socjalistycznej. Kierownikiem Klubu, a więc szefem Piwnicy, był mój kolega M.G.,
który wynajmował pokój od tych samych co ja gospodarzy
przy ulicy Wojszyckiej. M., sam poeta i krytyk literacki, urządzał
tu regularnie wieczory poetyckie, tu odbywały się stałe spotkania Koła Młodych ZLP. Tu przedstawiał swoje monodramy festiwal Teatru Jednego Aktora. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych tutaj się toczyło młodoliterackie życie Wrocławia.
Już po przedwczesnej śmierci M., kilka lat temu, dowiedziałem się, że donosił Służbie Bezpieczeństwa, że był tzw. „kontaktem operacyjnym”. Nie zdziwiłem się – był ideowym, naiwnym, utopijnym, anachronicznym komunistą, z czego się
trochę w rozmowach z nim podśmiewałem i czym mu dokuczałem. Znosił te docinki dobrze, nie obrażał się. Zresztą – co
naprawdę ukrywa się pod dzisiejszym określeniem „donosił”?
Czy, według dzisiejszych pojęć i kryteriów, narzucanych przez
IPN i zdominowanych przez umysłowe lenistwo, był wyłącznie
godnym najwyższego potępienia komunistycznym agentem?
Tak sobie rozmyślałem, siedząc przy fachowo postarzonym
stole w Piwnicy Świdnickiej, w której pozostali, młodsi ode
mnie uczestnicy narady widzieli wyłącznie knajpę istniejącą
tam nieprzerwanie od pięciuset czy więcej lat. Miałem silne,
dokuczliwe uczucie, że to wszystko, o czym myślę, co się w tym
miejscu działo i w czym uczestniczyłem, nie istnieje; że utonęło
na zawsze w niepamięci, że nikogo to nie interesuje i że nawet
nie ma sensu próbować o tym komukolwiek opowiadać; że

nikt o tym już nie wie i wiedzieć nie będzie, a może nawet nie
powinien. Rozumiałem najdokładniej, co czuł Miłosz, pisząc:
Nikomu nie powiedziałem, że znam tę okolicę.
Bo i po co. To jakby myśliwy z włócznią
Zjawił się i szukał czegoś, co tu było.
Czesi
W finale tegorocznej – 2009 – Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus znalazły się aż dwie powieści pisarzy czeskich.
Obydwie mają duże szanse na nagrodę, są po prostu znakomite. A niewiele brakowało, żeby były nawet trzy.
Tematem powieści Oty Filipa Sąsiedzi i ci inni jest czesko-niemiecka koegzystencja w Europie końca XX wieku, wymuszona czy ukształtowana przez integrację i poprawność polityczną. Mamy tu groteskowy, ale przenikliwy, pełen imponującej
społecznej i językowej spostrzegawczości portret lokalnego
bawarskiego i prowincjonalnego środowiska niemieckiego,
w którym żyją m.in. czeski pisarz i „wypędzony” Niemiec sudecki. Lekko karykaturalni mieszkańcy zaułka Im Krähwinkel to
kolekcja ludzi na najprzeróżniejsze sposoby doświadczonych
i poniekąd zdeformowanych przez współczesną historię, drugą wojnę światową, niemiecki i sowiecki totalitaryzm, różne
odmiany politycznego konformizmu drugiej połowy XX wieku.
Reprezentatywność, typowość tego małego środowiska, a zarazem jego barwność i symboliczność zostały znakomicie zrealizowane literacko.
Żywiołem powieści są cienka ironia, racjonalny dystans
i groteskowa, żartobliwa, finezyjna narracja. Rzecz została
świetnie napisana, jest wartka, wdzięczna, perfekcyjnie skonstruowana. Portrety postaci, obserwacje psychologiczne, refleksje „kulturoznawcze” czy „socjologiczne” charakteryzuje
wnikliwość, trafność, a zarazem autoironiczna lekkość formy.
Fabuła, naszkicowana pozornie od niechcenia, jest w istocie
konsekwentnie zbudowaną całością.
Powieść Oty Filipa jest wspaniałym wizerunkiem splątanej
współczesności środkowej Europy, zniekształconej przez kataklizmy drugiej wojny i komunizmu, a także – jak się okazuje –
powojennych procesów społecznych zachodzących w zachodnich Niemczech.
Chciałbym też zwrócić uwagę na znakomity, profesjonalny,
przygotowany na wysokim literackim poziomie przekład Jana
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Stachowskiego. Dzięki temu przekładowi polski tekst powieści zachowuje walory czeskiego oryginału, nie traci nic z jego
subtelnego poczucia humoru i stylistycznych oraz językowych
niuansów. Moim zdaniem za ten przekład Jan Stachowski powinien otrzymać nagrodę przewidzianą dla tłumacza.
Druga z czeskich powieści to Przypadki inżyniera ludzkich
dusz, dzieło szeroko w świecie znanego czeskiego autora emigracyjnego Josefa Škvorecký’ego. Panoramicznie, wręcz epopeicznie zamierzona powieść o czeskich powojennych losach,
zwłaszcza o okresie po 1968 roku. Tematyka tej powieści może
być określona jako polityczna, obyczajowa, narodowa. A także
oraz w tym samym stopniu jako refleksyjna i historiozoficzna.
Jednym słowem – realistyczna. W najlepszym, najszerszym i jak
najbardziej współczesnym znaczeniu.
Jest to powieść z gruntu, esencjonalnie czeska – zarówno
na poziomie problematyki, jak i koncepcji jej przedstawiania.
Kilka równoległych i przeplecionych wątków, niejednokrotnie znakomicie kontrapunktowanych, przedstawia powojenne
losy Czechów w realiach krajowego komunizmu i – po sierpniu
68’ – emigracji. Równie istotny jest obecny w powieści wątek
wojennej pamięci głównego bohatera i narratora. Razem tworzą tkaninę czeskich doświadczeń rozpiętą na nadzwyczaj bezwzględnym półwieczu.
Zarazem w tym samym, najwyższym stopniu jest to powieść
środkowoeuropejska. Opisane w niej losy, doświadczenia, postawy, świadomość i poczucie bycia igraszką historii są wspaniale (w sensie artystycznego wyrazu) tożsame z doświadczeniami i postawami innych nacji Środkowej Europy, które łączy
z Czechami wspólnota losu, nie tylko po drugiej wojnie, ale
znacznie dawniejsza i poważnie głębsza, sięgająca historycznego i kulturowego pokrewieństwa.
Artystycznie Przypadki inżyniera ludzkich dusz to powieść
wybitna, napisana atrakcyjnie, barwnie, nowocześnie, a zarazem przenikliwie. No i to fantastyczne, jedyne swoim rodzaju
czeskie poczucie humoru, będące jednocześnie formą i najgłębszą treścią, jest warte każdej nagrody.
W pewnym sensie powieść Škvorecký’ego jest – mówiąc
uogólniająco – o tym samym, o czym opowiada powieść Oty
Filipa, tylko napisana została kilkanaście lat wcześniej i bazuje
na doświadczeniu i świadomości czeskiej diaspory o dwie dekady wcześniejszych. Obydwie te powieści są dla obrazu do-
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świadczeń środkowoeuropejskich drugiej połowy XX stulecia
bardzo ważne, dla wiedzy i rozumienia tych przejść istotnie
potrzebne i w pewnym sensie tworzą chronologiczną całość –
prawie jak pierwszy i drugi tom.
Podziwiam Czechów za ich literackie umiejętności i zdolność do opisu naszej chaotycznej współczesności. Na mojej
liczącej siedem tytułów prywatnej liście są aż trzy książki czeskie. Czesi wspaniale opowiadają. Nasi polscy autorzy wyraźnie pogubili się, piszą ciężko, nudno, bez wdzięku. Wręcz nieprofesjonalnie.
Podobnie jak w przypadku powieści Oty Filipa, uznanie należy się również tłumaczowi, Andrzejowi S. Jagodzińskiemu.
Trzecia z czeskich powieści, którą uważam za bardzo dobrą
i ważną, to Pieniądze od Hitlera Radki Denemarkovej. Świetnie
napisana książka, przenikliwa, mądra, gorzka. Autorka znalazła
trafny wyraz dla wciąż otwartych ran wojennej pamięci, które w tej chwili są już doświadczeniem niejako dziedzicznym.
I w istocie fundamentalnym, nadal decydującym o naszych –
w sensie: środkowoeuropejskich – postawach, uprzedzeniach,
urazach, opiniach, sądach, emocjach i postępkach.
Zastanowiło mnie podobieństwo powieści Radki Denemarkovej Pieniądze od Hitlera i powieści Miljenki Jergovicia, także
mającej duże szanse na tegorocznego Angelusa, zatytułowanej Ruta Tannenbaum. Pierwsza należy do literatury czeskiej,
druga do serbskiej. Obydwie odnoszą się do pamięci o drugiej
wojnie światowej. Obydwie odkrywają trupa w domowej szafie – opowiadają o starannie ukrywanych warstwach doświadczenia wojennego: o zdradzie, kolaboracji, rasowej nienawiści,
prześladowaniu przez Czechów i Serbów swoich współobywateli pochodzenia żydowskiego. Obydwie negują prosty, czarno-biały podział na złych najeźdźców i niewinnych podbitych.
Obydwie są rachunkiem sumienia czynionym w imieniu pokolenia wojennego przez jego dzieci czy nawet – lub raczej –
wnuki.
Opowieść o Rucie Tannenbaum, żydowskiej dziewczynce, która była małą aktorką, ulubienicą publiczności teatralnej
przedwojennego Zagrzebia, jest tematem opowieści Jergovicia. W istocie jest to narracja o chorwackim mieszczaństwie
i stopniowej ewolucji jego postaw, dokonującej się pod wpływem wydarzeń politycznych. Zarazem jest to w tym samym
stopniu opowieść o losie chorwackich Żydów, krok po kroku

zmierzającym do Zagłady, a także o losach Chorwatów. Największą zaletą tej powieści jest sposób prowadzenia narracji – szeroki, epicki, z retorycznymi powtórzeniami charakterystycznymi dla folklorystycznej epiki, gawędziarski, barwny
i plastyczny. Trochę ta proza przypomina styl Myśliwskiego, ale
jest – mimo pesymistycznego tematu – bardziej pogodna, czy
może bardziej afirmatywna.
Druga wojna w dalszym ciągu mocno ciąży na świadomości Środkowej Europy. Ten ciężar jest również głównym tematem kilku innych książek stających w tegorocznej konkurencji
o nagrodę Angelus – Mamidła Davida Albahariego, Fabryki muchołapek Andrzeja Barta, Ciągu dalszego Henryka Grynberga,
po części także powieści Filipa Sąsiedzi i ci inni, Škvorecký’ego
Przypadki inżyniera ludzkich dusz, Bernharda Schlinka Powrót
do domu, a nawet powieści Ingi Iwasiów Bambino. Połowa książek środkowoeuropejskich w dalszym ciągu zmaga się z psychicznymi i etycznymi skutkami wojny, które wciąż nie przestają kształtować naszej współczesności.
Janusz Anderman, To wszystko
W tym roku na moją osobistą listę siedmiu najlepszych książek
zgłoszonych do nagrody Angelus dostała się tylko jedna powieść polska, To wszystko Janusza Andermana. Odpadli Pilch
(Marsz Polonia), Bart (Fabryka muchołapek), Grynberg (Ciąg dalszy), chociaż nie są to przecież książki niedobre. Nie zachwyciła
mnie, chwalona przez krytykę, opowieść Ingi Iwasiów Bambino, chociaż, przyznaję, zakrojona została ambitnie. Wśród książek nadesłanych przez wydawców było w tym roku niepokojąco wiele słabych. A zarazem współczesnych polskich powieści
pisze się zadziwiająco mało. Kiedy media ogłaszają kolejno finałowe listy książek nominowanych do głównych polskich nagród – Nike, Cogito, Gdynia, Angelus – na tych listach powtarzają się w kółko te same nazwiska i tytuły.
Powieść Andermana to monolog pisarza, który był poczytny
w PRL, a nie umie się odnaleźć w komercyjnej rzeczywistości
po 1989 roku. Doszedłszy do desperacji, postanawia się spektakularnie zabić, aby samobójstwo stało się skutecznym chwytem marketingowym, przywracającym zainteresowanie jego
literackiemu dorobkowi. Narracja w pierwszej osobie, czas narracji wypełniany jest monologiem wewnętrznym, w którym
pojawiają się wspomnienia. Kompozycja eliptyczna, zamknię-

ta. Słuch językowy, wyczucie współczesnego stylu kolokwialnego.
Dobra powieść, napisana – widać to – przez zawodowca.
Można ją czytać jako opowieść o zmianie epok politycznych
i zarazem cywilizacyjnych, o gwałtownym załamaniu się i końcu kultury literackiej. Anderman jest jednak na tyle sceptyczny, że umie pokazać, iż ta epoka kultury literackiej była w PRL
sztucznie podtrzymywana przy życiu, stymulowana i wykorzystywana przez strukturę polityczną państwa. Wątek polityczny jest w powieści poboczny i dyskretnie nieeksponowany, ale
ma swoją rolę w realistycznych proporcjach całości. Moim zdaniem ta całość jest niezła.
A przede wszystkim to próba opisania tej głębokiej i wieloaspektowej zmiany, zmiany chyba naprawdę epokowej, która
się dokonuje w ostatnich kilkunastu latach i która wszystkich
nas wpędza w bezradny niepokój.
Jak uczcić pisarza
Zespół Pieśni i Tańca Wrocław, tutejszy kuzyn zespołów Mazowsze i Śląsk, odtańczył kujawiaka przed X.Y., któremu miasto ufundowało wieczór literacki na dziewięćdziesiąte urodziny. Tancerki i tancerze odśpiewali też jakąś pochodzącą
raczej z epoki Władysława Gomułki piosenkę o wrocławskim
rynku, nad którym unosi się piastowski orzeł biały. Ponadto
prezydent gratulował, wicemarszałek województwa wręczał
medal zaordynowany przez ministra, rozdawano dyplomy
jednorazowym lub permanentnym lirykom, którzy napisali ponad sto trzydzieści wierszy o Juliuszu Słowackim. Ktoś
zagrał na trąbce hejnał, co zabrzmiał jak na pogrzebie. Były
dyrektor dawno zapomnianego studenckiego teatrzyku wygłosił do pisarza mowę o niejasnej treści i nieczytelnym znaczeniu, a przewodniczący komitetu, p.o. prof. Pimki, zapewnił,
że wieszczem etc. Wszystko spajała akademijną nowomową pani redaktor z miejscowej telewizji, zapewniając jubilata, że wprawdzie najnowszej jego książki jeszcze nie czytaliśmy, ale go „uwielbiamy”. Jubilat z oskomą przyglądał się
przyodzianym w mazowiecko-sandomiersko-podhalańskiemultikulturowodolnośląskie kostiumy chłopakom-tancerzom z zespołu Wrocław, a potem przeczytał kawałek złej prozy, wyraźnie się przy tym wzruszając. I ja tam byłem i gorzkie
piwo wstydu piłem.
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Nadrealista
W listopadowe południe szedłem przez plac Grunwaldzki. Padał dość mocno deszcz, było zimno i każdy z przechodniów
szybkim krokiem, pod parasolem lub skulony, starał się szybko dotrzeć do swego celu. Wśród tych energicznie przemieszczających się sylwetek zobaczyłem wolno, pingwinim krokiem
drepczącego dziadka, w rozdeptanych butach, w jakimś ciemnym, grubym i długim płaszczu, w futrzanej pilotce głęboko
wciśniętej na uszy, w przedpotopowych okrągłych okularkach,
zarośniętego siwą szczeciną, trzymającego w ręku pomiętą
i chyba pustą foliową torbę, zwaną powszechnie reklamówką.

Posuwał się niezdarnie, ignorując kałuże. Wzrok miał odwrócony do wewnątrz, nie zauważył mnie i nie poznał.
Za to ja poznałem: J.S., poeta. Autor kilkunastu tomików
wierszy. Barwna postać wrocławskiego środowiska literackiego lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, nadrealista, oryginał, sympatyczny dziwak. Zawsze był nieprzystosowany, ale
zaprzyjaźnieni z nim ludzie i opiekuńczy Związek Literatów nie
dawali mu zginąć. Dzisiaj zapomniany, samotny menel, mający
już chyba zasadnicze trudności z przetrwaniem. Tyle jest warta
tak zwana sława literacka. Nie więcej od pomiętej, brudnej jednorazowej torby-reklamówki?
listopad 2009
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Francisco VarelA

„O ŚWIADOMOŚCI WIEMY TYLE,
CO LUDZIE PRZED GALILEUSZEM PATRZĄCY W NIEBO”
Wywiad z Francisco Varelą, neurofenomenologiem1
Francisco Varela przez całe życie poszukiwał odpowiedzi na
jedno pytanie: dlaczego wszędzie wokół pojawiają się emergentne jaźnie czy też wirtualne tożsamości? Na jego pracę dotyczącą świadomości miała również wpływ medytacja buddyjska. Będąc jednocześnie fenomenologiem i badaczem układu
nerwowego, ukuł termin neurofenomenologia.1
Najbardziej znany ze swojej pracy nad trzema zagadnieniami: autopoiesis, czyli samoorganizacji w żyjących obiektach,
enaktywnego podejścia do systemu nerwowego i poznania
oraz układu odpornościowego. Do śmierci pełnił funkcję Dyrektora Badań przy CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique����������������������������������������������
) w laboratorium Neuronauk Poznawczych i Obrazowania Mózgu w Paryżu. Pisał i redagował książki na temat
etyki, świadomości oraz fenomenologii. Był również współautorem książki The Embodied Mind (1992).

>>Susan Blackmore: Czym jest dla Ciebie problem świadomości? Co czyni go specyficznym i innym od innych problemów?
>>Francisco Varela: Cóż, może jednak nie jest on wcale taki
inny. W istocie nie powinno się go w ogóle nazywać proble-

>> 1 Wywiad pochodzi z: Susan Blackmore, Conversations on Consciousness,
Oxford 2005, s. 222-233. Redakcja dziękuje Oxford University Press za zgodę
na opublikowanie tekstu.

mem. Mam na myśli to, że – mówiąc naiwnie – gdy spoglądam
na rzeczywistość, wyłaniają mi się z niej dwie rzeczy: jest świat
i jestem ja. Proste, prawda?
Jeśli jesteśmy naukowcami, a przez to rozumiem to, że chcemy zrozumieć świat przyrody, to wówczas ta część-ja/część-my
– świadoma część – stanowić będzie dokładnie połowę tego
obrazu, który musimy uwzględnić.
Z różnych powodów ten konkretny fakt dotyczący świata
był w historii nauki pomijany. Sprawa jednak nie jest prosta.
W wielu momentach ma ona charakter polityczny. W XX wieku powracała aż dwukrotnie po to tylko, aby po raz kolejny zostać odsunięta na bok. Niesłychanie ważna stała się w 1905 czy
1910 roku, wraz z narodzeniem się w Niemczech fenomenologii oraz introspekcjonizmu. Następnie w latach trzydziestych,
a na pewno po wojnie, została ponownie zmarginalizowana.
Teraz powróciła z neuronaukowym nadzieniem i niewykluczone, że za dziesięć lat znowu zostanie odrzucona.
>>Dlaczego uważasz, że kwestia ta na początku ostatniego
wieku została odrzucona? Czy było to dla ludzi po prostu za
trudne, czy może w grę wchodzi jakiś zupełnie inny powód?
>>Nie wydaje mi się, żeby było na to jakieś jedno proste wyjaśnienie. Nie wydaje mi się również, aby było to bardziej czy
mniej trudne od innych tematów. Powiedziałbym, że w pierwszej kolejności odegrały tu swoją rolę czynniki socjologiczne.
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Musimy na przykład pamiętać, że toczyła się wówczas wojna.
Wszystko, co miało w jakiś sposób do czynienia z badaniem
świadomości, na przykład fenomenologia Husserla i Wundta, kojarzone było z Niemcami – a przez Heideggera również
z nazistami. Po powojennym rozbiciu Europy badania wystartowały w Stanach Zjednoczonych i zostały natychmiast zdominowane przez ludzi, którzy następnie stali się sławnymi behawiorystami.
W Stanach Zjednoczonych był również William James. Interesujące, że dzisiaj każdy cytuje Williama Jamesa tak, jak niegdyś Rosjanie w swoich przemówieniach Marksa i Engelsa. Ale
William James jest interesującym człowiekiem. Jego Principles
of Psychology napisane są we współczesnym duchu naukowego dochodzenia. A w swoich późniejszych pracach, w Doświadczeniu religijnym oraz w Pragmatyzmie, wybiega on naprzód – o wiele dalej, niż się ludziom wydaje. Świadomość jest
tu najistotniejszą substancją wszechświata. Dlatego też podstawowy fakt dotyczący tego, co istnieje, ufundowany jest na
świadomości, a tej, według niego, nie da się zredukować do
wyjaśnień biologii czy neuronauki.
Jak widzisz, sam jestem w kropce. Nie uważam, że istnieje
jakieś proste tego wyjaśnienie, ale musimy żyć ze świadomością, że napotykamy tu na mocny opór. Pewien jego rodzaj,
który stanowi również część wyjaśnienia, dotyczy tego, że aby
badać świadomość, potrzeba danych, które ona ze sobą niesie
– danych pierwszej osoby.
>>I tu pojawiają się problemy, prawda? Normalnie, gdy mówimy o danych, mamy na myśli dane z zewnątrz – dane, które są publicznie dostępne – ale Ty mówisz o danych z wewnątrz. Czy nie jest to problematyczne?
>>Takie jest oczywiście standardowe rozumienie: dane z zewnątrz są wiarygodne, natomiast dane z wewnątrz są subiektywne i rozmyte. Czy jest w tym ziarno prawdy, czy może tylko coś, co w rzeczywistości wiąże się z niechęcią do badania
świadomości?
Gdy myślimy o tzw. obiektywnych danych w fizyce czy biologii, musimy pamiętać, że nic nigdy nie zostanie zaobserwowane, dopóki nie będzie kogoś, kto nam to zrelacjonuje.
Nieuchronnie mamy tu do czynienia z komponentem pierwszej osoby. To pierwsza rzecz. Po drugie, fakt, że relacjonujesz
dane – wówczas stają się one umownie „obiektywne” – wyni-
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ka z tego, że relacja jest intersubiektywnie uprawomocniona
przez innych ludzi. Oznacza to, że mogą oni, używając tego samego protokołu, postępować i patrzeć pod tymi samymi warunkami – taka jest istota nauki.
Teraz ja Cię o coś zapytam: Gdy posiadasz relacje z danych
dostępnych za pomocą metody pierwszej osoby i przedstawiasz je pod intersubiektywną ocenę, dlaczego nie miałyby być
one równie prawomocne i stać się częścią powszechnej wiedzy? Czym jest zatem rozróżnienie „obiektywnego” i „subiektywnego”? Zmianą rodzaju narzędzi używanych do obserwacji.
>>Ale czy to rzeczywiście to? Weźmy na przykład kolor. Masz
na sobie przepięknie jaskrawą żółtą koszulę. Mam teraz silne wrażenie, że moje subiektywne świadome doświadczenie
tej żółtej koszuli jest dla mnie czymś całkowicie prywatnym.
Wszystko, co mogę zrobić, to powiedzieć Ci, że widzę żółty,
ale w żaden sposób nie mogę przekazać Ci, „jaki on dla mnie
jest”, ten żółty. Czy to nie stanowi problemu? Czy nie jest to
coś, o czym powinniśmy wiedzieć, jeśli zamierzamy mówić
o świadomości – ale nie możemy do tego dotrzeć poprzez
perspektywę trzeciej osoby?
>>No cóż, o to dokładnie chodzi, czy powinniśmy widzieć różnicę pomiędzy jakością prywatności a jakością dostępu. Prawdą jest, że jedynie Ty możesz mi powiedzieć, co jest Twoim
doświadczeniem mojej koszuli, ale nie oznacza to, że jest to
prywatne. Dlaczego? Ponieważ możesz to zrelacjonować, a relacja ta może być intersubiektywnie uprawomocniona. Więc
jeśli powiem: „Nie, nie, to nie żółty, to czerwony”, wówczas możemy temu albo zaprzeczyć, albo to potwierdzić, tak jak robi
się to w innych naukach.
>>Ale czy nie chodzi tutaj o coś zgoła innego? Zgadzam się,
że mogę Ci powiedzieć, że widzę żółty. Ale nie o to mi tu chodzi. Mam wrażenie, że dla mnie żółtość jest czymś, czego nie
mogę zakomunikować; słowo „żółty” nie wystarcza.
>>Zastanówmy się nad czymś „głębszym” – powiedzmy, że naprawdę czuję się czymś emocjonalnie poruszona. Wówczas
słowa, których użyję, by Ci o tym powiedzieć, nie oddadzą tego
wiernie.
Poruszasz tu dwie kwestie, które leżą u podstaw trudności,
z jakimi, jeśli chodzi o świadomość, boryka się społeczność naukowców. Jedna jest, według mnie, bardziej fundamentalna
od drugiej.

Pierwszy problem nazwałbym problemem metodologicznym. Rzeczywiście, gdy mówisz o kolorze koszuli, nie wystarczy
powiedzieć po prostu „żółty”. Dobry wgląd w to, czym jest twoje doświadczenie, nie jest prostą sprawą. W rzeczywistości jeśli
zrobisz to z normalnymi podmiotami – jeśli przyprowadzisz ich
do laboratorium i zapytasz o ich emocje – „czego doświadczacie?” – większość ludzi po prostu spojrzy na Ciebie bezmyślnie.
Nie jest człowiekowi dane być ekspertem w sprawie swego własnego doświadczenia; fakt posiadania doświadczenia nie kwalifikuje nas jako ekspertów w jego relacjonowaniu, w podobny
sposób jak chodzenie po ogrodzie nie czyni z nas ogrodników
czy botaników. Należy mieć za sobą solidny trening.
Ale to, według mnie, budzi na Zachodzie opór. Mamy jeden rodzaj metody, która wywodzi się z tradycji naukowej, ale
w istocie uważam, że musimy dostrzec i zrozumieć zgromadzoną wiedzę empiryczną, zaobserwowaną w innych tradycjach. Szczególnie interesuje mnie tradycja buddyjska, gdzie
wyszukane metody treningu podmiotów umożliwiają im relacjonowanie swojego życia emocjonalnego w skrajnie dokładnych, wyszukanych oraz dających się współuprawomocnić kategoriach.
Zatem taki jest punkt pierwszy. Jednym z powodów, dla
których wydaje się niewystarczające powiedzieć po prostu
„żółty”, jest to, że brakuje tu bogactwa opisu. Aby mieć do niego dostęp, musimy wprowadzić metodologię pierwszej osoby,
wykraczającą ponad te metodologie, którymi posługujemy się
obecnie. Oznacza to socjologiczną rewolucję w nauce. Należy
między innymi tak wyszkolić młodego naukowca, by stał się
biegły w owych technikach. Potrzebujemy kompletnej zmiany
w programie nauczania itd.
Wydaje mi się, że jesteśmy skrajnie naiwni – o świadomości
wiemy tyle, co ludzie przed Galileuszem patrzący w niebo i myślący, że uprawiają astronomię.
>>A drugi punkt?
>>Gdy już masz metodę, należy jeszcze wyjaśnić zjawisko jako
takie. To znaczy: jakie to jest, że jest. Pytanie dotyczy więc tego,
jak to jest, że świadomość odczuwamy tak osobiście, intymnie, tak centralnie dla tego, kim jesteśmy. Oczywiście z tego też
względu jest ona interesująca.
Badanie świadomości jest pewnego rodzaju ewenementem
w nauce, badamy bowiem najbardziej cenioną jakość tego,

z czym wiąże się bycie żywym. Zatem druga kwestia musi dotyczyć tego, jak wytłumaczyć taką intymność. Teraz to już inny
problem i myślę, że postęp w jego rozwiązywaniu musi wynikać ze zrozumienia tego, jak działa mózg: w jaki sposób może
on rozróżniać kolory i formy, posiadać zaprogramowanie motoryczne i różnego rodzaju emocje. Cała ta maszyneria nie jest
jak komputer, który musi wygenerować jakiś wynik. To jest
urządzenie, które wyewoluowało w trakcie długiej historii, zarówno filogenetycznej, jak i ontogenetycznej. Ma ono sens jedynie w kontekście bycia czynnym w świecie. I to wcielenie jest
dokładnie tym, co doświadczamy.
Doświadczamy siebie intymnie, ponieważ jesteśmy wcieleni. Dlatego stan świadomości postrzegany jako czysty mechanizm to za mało; mechanizm ten jest warunkiem możliwości
zaistnienia czegoś, co odczuwa, ponieważ to coś jest wcielone.
Dotykam np. fragmentu tej tutaj butelki. Butelka sprawia
wrażenie, jakie sprawiać ma butelka: jest stała, nieruchoma
i tamująca, bowiem taką jakość posiada, gdy jej dotykam. Innymi słowy, fizyka świata jest taka, że stałość jest tym, co umożliwia ci robienie pewnych rzeczy, a innych nie.
>>Ale ten twardy problem wciąż zdaje się gdzieś tylko majaczyć. Mam na myśli to, że możemy opisywać Ciebie trzymającego ten kawałek butelki na jeden sposób – w kategoriach
potencjałów neuronowych wędrujących w górę przedramienia i do mózgu itd. – albo na inny sposób – w kategoriach
tego, jak to odczuwamy od środka. Więc jak to jest, że odczucie butelki wyłania się z tej wcielonej relacji między pewnymi neuronami w mózgu a tą butelką?
>>Z tego właśnie względu nazywam to neurofenomenologią.
Cześć neuro- wyraża tu fundamentalny wgląd w pracę mózgu,
ale pomija jednocześnie część -feno-. Część -feno- wymaga zarówno umiejscowienia we wcieleniu, jak i posiadania dostępu
pierwszej osoby do relacji z tego, jak jest. I można to właśnie
osiągnąć za pomocą kombinacji tych dwóch. Innymi słowy
twierdzę, że nie obejdzie się bez jednego czy drugiego. Najważniejsze to przyzwyczaić się do myślenia i uprawiania nauki
w inny sposób, poprzez połączenie tych dwóch perspektyw.
Powodem, dla którego wykorzystuję tu stałość obiektu, jest
to, że sposób, w jaki trzymamy obiekty, jest w neuronauce dobrze zbadany. Jednocześnie idea wcielonego działania stanowi również bogaty wątek w fenomenologii. Zatem gdy połączy
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się obie te tradycje, nagle patrzymy na rzeczy jakby z dwóch
perspektyw: obraz staje się jakby trójwymiarowy. Nie ma już
postulowanej przez twardy problem sprzeczności. Twardy problem pozostanie twardym, tylko jeśli sami pozostaniemy półślepi.
>>A co z tym komputerem, o którym wspomniałeś wcześniej? Załóżmy, że mamy taki wcielony komputer, robot, który miałby ręce i mógł podnieść butelkę, tak jak Ty to przed
chwilą zrobiłeś. Czy on, Twoim zdaniem, posiadałby subiektywność?
>>Nie byłaby to subiektywność naszego rodzaju, ponieważ my
mamy za sobą długą historię ewolucyjną. Niemniej byłby on
na dobrej drodze do jej posiadania. Mógłby mieć coś w rodzaju świadomości pierwotnej, jak u karalucha czy psa. Nie sądzę,
żeby ta świadomość wymagała jakiegoś dodatkowego składnika.
>>Czy myślisz, że mogłoby istnieć stworzenie, które robiłoby
wszystko to, co Ty, zachowywałoby się dokładnie jak Ty oraz
mówiłoby jak Ty, ale jednocześnie nie miałoby wewnątrz
żadnego doświadczenia?
>>Taki argument zawsze wydawał mi się trudny, ponieważ wygląda mi to na typowy rodzaj argumentacji charakterystyczny
dla tradycji angloamerykańskiej filozofii umysłu, która w rzeczywistości nie jest moją tradycją. Ja po prostu tego nie widzę; nie rozumiem tego. Oczywiście można sobie wyobrazić,
że taka rzecz byłaby możliwa, niemniej wyobrażanie sobie
tego wydaje się absurdem. To problem, który sami stwarzacie poprzez wynajdywanie problematycznych sytuacji. No i co
z tego?
>>Jestem zaskoczona, ponieważ myślałam, że Twoja odpowiedź będzie oczywiście brzmiała „nie”. Czy nie wynika to
z wszystkiego tego, co powiedziałeś do tej pory o wcieleniu
i zachowaniu?
>>Można by tak powiedzieć, ale problem jest w tym, że ludzie
zakładają, iż te rzeczy nie mają i nie będą miały świadomego
doświadczenia; są zatem uwikłani w tę wyimaginowaną sytuację, która dla mnie po prostu nie działa. Z mojego punktu widzenia jest to otwarte pytanie empiryczne.
>>Czy aby na pewno? Wydawało mi się, że pytanie empiryczne jest zawsze tym, na które można zdobyć odpowiedź. Ale
gdybyś miał dobrze rozbudowanego robota, który chodził-
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by wokoło i mówił: „jestem świadomy, mogę doświadczać
tej żółtej koszulki”, można by powiedzieć, „no tak, nie wiemy
jednak, czy to jest naprawdę świadome”.
>>Nie, bo sposób, w jaki formułujesz pytanie, ujawnia ciężar
tradycji. Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy mieli wewnętrzny
problem z określeniem tego, czy ktoś jest świadomy.
Jako kontrargument przywołam to, że bycie człowiekiem,
bycie żywym wiąże się z dogłębnym przekonaniem o tym, że
ci wokół mnie są świadomi. A pomysł, że muszę przekonywać
siebie, iż jesteś świadomy, jest nie do pojęcia. To jakiś kompletny nonsens, ponieważ niemożliwe jest posiadanie świadomości identyfikowanej z Francisco bez jednoczesnego istnienia
w świecie Susan, Jimów i Joe.
Mamy na to bardzo silne dowody empiryczne, wynikające ze sposobu, w jaki rozwijają się dzieci: kiedy jesteś małym
dzidziusiem, świadomość własnego ciała zbudowana jest na
rozumieniu tego, czym jest posiadanie ciała dla innej osoby.
I zauważmy, co się dzieje u wyższych naczelnych: im więcej
ludzie pracują z tymi stworzeniami i im więcej empatii może
się rozwinąć w trakcie współżycia, tym więcej będziemy mieć
naukowców takich jak pracująca z Bonobo Sue Savage-Rumbaugh. Nie ulega dla niej wątpliwości, że dysponują one doświadczeniem.
Stanie się tak wtedy, kiedy będziemy mieć wokół siebie roboty, które będą z nami dorastać. I tak jak w dobrym filmie
science fiction z czasem będziemy w stanie powiedzieć, kiedy robot jest z rodzaju świadomych, a kiedy stworzono go po
to, by był głupim małym niewolnikiem czyszczącym chodniki.
Dlatego argument ten nie niesie dla mnie żadnej siły.
>>Podoba mi się sposób, w jaki odrzucasz niektóre z argumentów, które tak głęboko wrosły w naszą tradycję. Jak zresztą
trafnie zauważasz, dla mnie one są problemami, ale Ty uświadamiasz mi, że nie musimy o nich w ten sposób myśleć.
>>Przejdźmy jednak od tego, jak się o tym myśli, do tego, jak
Ty chciałbyś, aby o tym myślano. Mówiłeś o ćwiczeniu naukowców na inny sposób oraz o uczeniu się zdyscyplinowanego używania perspektywy pierwszej osoby. Jak według ciebie
mogłoby się to wydarzyć? Czy to już się wydarza i jak powinno
się to robić?
Do tej pory robiono to w następujący sposób: mamy na planecie niewielki procent ludzi, którzy są wysoce wyszkolonymi

podmiotami, którzy spędzili lata, ucząc się, jak opisać, czym
właściwie doświadczenie jest – bowiem doświadczenie nie
jest czymś danym nam natychmiast, musi ono być ujawnione. Jak wszystko inne w tym złożonym świecie pierwszy rzut
oka po prostu nie wystarczy. Problem polega na tym, że większość tych ludzi nie jest naukowcami. Dlatego można ich jedynie ściągnąć do laboratorium i przeprowadzić z nimi doświadczenia. Mam na przykład ludzi, którzy od 20 czy 25 lat szkoleni
są w tradycji buddyjskiej medytacji. Ludziom tym można zadać
pytania, których normalnej osobie się nie zada albo można kazać im wykonać czynności, których normalnie nikt nie wykona,
takich jak utrzymanie stabilnej uwagi przez 25 czy 30 minut.
Literatura donosi, że studenci amerykańskich uczelni mają
średnią rozpiętość uwagi (w najlepszym przypadku) w granicach ok. 2,5 minuty. Nasuwa się prosta metafora: przy mrugającym światełku świecy na wietrze zaobserwujesz to jedynie,
na co pozwoli ci blask światła. Teraz, gdy masz kogoś o tak stabilnej uwadze, to jakby mieć żarówkę, której mrugnięcia trwają
20 minut. Wówczas widzimy inne rzeczy. I o to tu chodzi.
To z pewnością nie będzie moje pokolenie, a pokolenie ludzi młodych, którzy zainteresują się nowym paradygmatem
neurofenomenologii, uzmysłowi sobie, że sami muszą nabyć
tej wiedzy.
>>Ale czy nie ma obecnie takich ludzi? Nie podałabym siebie jako idealnego przykładu, ale medytuję od 20 lat i nawet
jeśli nie robię tego perfekcyjnie, zazwyczaj mogę utrzymać
na czymś uwagę przez 30 minut. Wiem, że są inni naukowcy wyszkoleni w tradycji buddyjskiej, ale z tego, co widzę,
nic wstrząsającego całą ziemią jeszcze z tego nie wyszło. Co
chciałbyś z taką osobą zrobić? To znaczy, gdybyś miał mnie
w laboratorium i gdyby to, co twierdzę, było prawdą – że
mogę być skoncentrowana przez 30 minut – co chciałbyś ze
mną zrobić?
>>Co chciałbym zrobić? Pierwszy krok jest bardzo prosty. Wrócimy do prostych eksperymentów, takich choćby jak z postrzeganiem twarzy. Obecnie badania nad postrzeganiem, pamięcią, uwagą itd. oparte są na uśrednianiu wyników grupy
badanych podmiotów. Ja natomiast biorę jeden wysoce wyszkolony podmiot oraz to samo zadanie, tyle że teraz bierzemy
prezentację za prezentacją. Po każdej prezentacji prosisz ich
o konkretny opis tego, co się wydarzyło podczas danej próby.

Mamy więc dokładnie te same paradygmaty, które studiowaliśmy od lat, ale tym razem z całą gamą stanów mentalnych i ich
uwarunkowań, lub też bardzo jednorodny i wysoce stabilny zestaw stanów mentalnych.
Przede wszystkim chciałbym zobaczyć, czy występują u ciebie te same korelaty neuronalne. I mogę ci już powiedzieć, że
nie występują; że kiedy bierzesz takie opisy i oddzielisz różne
próby, korelaty dla różnych stanów mentalnych okazują się
kompletnie różne.
>>Co masz na myśli, mówiąc o korelatach neuronalnych? Czy
mówisz o skanowaniu mózgu albo EEG, albo...
>>Specjalnie pozostawiłem to w niejasności. Ja pracuję z korelatami EEG oraz MEG, ponieważ interesują mnie rzeczy, które
są relatywnie szybkie, ale to samo można by zrobić z PET czy
z MRI.
>>Czego zatem dowiedziałeś się o dających się zmierzyć
w mózgu różnicach pomiędzy zwykłymi studentami a wyspecjalizowanymi podmiotami?
>>Pozwól, że podam tu jeden krótki przykład. W naszym laboratorium badaliśmy nakładanie stereoskopowe, w którym podmioty postrzegają obraz w 3-D. Zazwyczaj jest to stosunkowo
długie zadanie i podmioty mają czas na wypracowanie sobie
strategii działania, ale kiedy obserwujemy dane z kolejnych
prób, odkrywamy, że podlegają one zmianom. Ostatnio mieliśmy w laboratorium wyszkolony podmiot, który doniósł nam
o możliwości wejścia w stan nieposiadania absolutnie żadnych
myśli. Potrafił on wykonać zadanie całkiem precyzyjnie i przycisnąć guzik, kiedy pojawiło się nakładanie. Zarejestrowaliśmy
absolutnie czystą aktywność mózgu, w którym jego obszary
i pasma częstotliwości, zazwyczaj aktywne, zredukowane były
do jednego; w zasadzie do tego związanego z odpowiedzią
motoryczną. Interesujące jest przyjrzeć się korelatowi mózgu
kogoś, kto nie doświadcza żadnych myśli czy rozproszeń uwagi. Dochodzimy tu do pytania, którego inaczej zadać nie sposób: co dzieje się w mózgu, który nie doświadcza żadnej myśli;
gdy ma się tylko świadomość pierwotną, a nie ma świadomości zwrotnej implikowanej w myśli?
>>Według mnie sugeruje to, że każdy z nas ma ten niezwykły instrument – nasz mózg – oraz że przez większość czasu
zalewany jest on bzdurami i nie jest wykorzystywany efektywnie. Czy twierdzisz, że kiedy odczuwamy od wewnątrz
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uspokojenie umysłu, zwolnienie myśli do niemalże punktu
bezruchu, to jest to widoczne jako zredukowana aktywność
mózgu?
>>Dałbym sobie rękę obciąć, że różnice te dałyby się zaobserwować. Ty rozumiesz kwestię dotyczącą treningu, sama byłaś w niego zaangażowana, ale problem mamy wówczas, gdy
usiłujemy dogadać się z klasycznym naukowcem, dla którego idea ta jest kompletnie obca. Trudno mu pojąć, że jest coś
takiego, jak trening w uzyskiwaniu dostępu do własnego doświadczenia.
>>Czy naprawdę w takich sytuacjach napotykasz opór naukowców?
>>Opór nie jest tu dobrym słowem – to raczej zakłopotanie. Oczywiście niewielka ich część jest otwarcie wroga i cały
pomysł uważa za nonsens. Większość z nich spogląda tylko
i mówi: „Aha, interesujące, hm”. Nie są przeciwko, ale po prostu tego nie rozumieją. Uważam więc, że postęp zależeć będzie
od tych, którzy wierzą, że jest to kierunek, który należy obrać.
>>Wydaje mi się, że w pewnych obszarach poszłabym dalej
niż Ty. Zawsze np. interesowałam się badaniami nad „ślepotą na zmiany” [change blindness], które wyraźnie pokazują
faktyczną niemożność wykrycia wielu istotnych zmian w polu
naszego widzenia, bowiem za każdym razem, gdy przesuwamy nasz wzrok czy mrugamy powiekami, ulegający zmianom obraz świata jest po prostu odrzucany. Wydaje się to
dziwne i nie zgadza się ze zwykłym codziennym doświadczeniem. Medytowałam więc długo, obserwując i zadając sobie
pytanie: czy tak właśnie jest? I rzeczywiście. Doświadczenie
zmienia się, by przybrać kształt tego, czego oczekiwalibyśmy.
Mogę siedzieć i spoglądać na świat w taki sposób, że rzeczy
pojawiają się i znikają. Pojawia się jedna, a po niej kolejna.
W pewnym sensie ulatnia nam się jakaś stabilność, niemniej
nie jest to szczególnie dezorientujące. Dla mnie byłby to sposób na połączenie perspektywy „pierwszoosobowej” z „trzecioosobową”. Ale z tego, co mówisz, zgaduję, że napotkałoby to na jeszcze większy opór niż badania, o których mówisz.
>>Tak. Dlatego właśnie lepiej nie używać siebie jako podmiotu.
Widzisz, wydaje mi się, że zanim zaczniemy badać bardziej interesujące rzeczy, takie jak brak myśli, powinniśmy na początku robić rzeczy proste, np. nakładanie stereoskopowe, które
możemy powiązać z bardziej tradycyjnymi badaniami.
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>>Znów mam nieodpartą chęć pójścia dalej niż Ty. Wydaje
mi się, że jest to ważna część mojej pracy – zrozumieć świadomość, którą również sama uprawiam. Inaczej jak ma to
wszystko mieć dla mnie jakikolwiek sens?
>>Zgadzam się. Nie sądzę, żebym mógł sobie o tym wszystkim
pomyśleć, gdybym sam nie był w tę pracę zaangażowany. To
punkt wyjścia zarówno dla pytań, które stawiam, jak i dla doboru badanych. Sama jednak widzisz, że mówimy tu o zjawisku
socjologicznym. Musimy przestrzegać reguł i podążać ze społecznością, żebyśmy nie byli traktowani w sposób marginalny.
Osobisty dramat mojego życia polega na tym, że z jednej strony opieram się na owych regułach i nie pozwalam się
zmarginalizować, z drugiej zaś odmawiam uciszenia tej połowy
mnie, która wie, że badanie perspektywy pierwszej osoby jest
nie tylko możliwe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
>>Jesteś niezwykłym człowiekiem, ponieważ łączysz poważną naukę z zainteresowaniem fenomenologią. Co studiowanie tego wszystkiego wniosło do Twojego życia?
>>No cóż, było na odwrót. Rozpocząłem moją wewnętrzną pracę – jeśli tak chcesz to nazywać – z tych samych powodów, co
inni w tradycji buddyjskiej, czyli z poczucia zagubienia, bólu,
nieporządku. Do tego miałem na karku wojnę domową – sytuację, w której mówisz: „Cóż, nie sądzę, żebym cokolwiek z tego,
co tu się dzieje, rozumiał”. Następnie zabrało mi około dziesięciu lat, by zdać sobie sprawę z tego, że za moją praktyką uspokajania umysłu kryła się jego buddyjska teoria. Było to fascynujące – jak ukryty skarb, który ludzie ci utrzymywali przy życiu
oraz wspaniale wyrażali i analizowali. To był punkt, w którym
tradycja pierwszej osoby wpłynęła na moje życie profesjonalne, uświadamiając mi, że to, co do tej pory robiłem, nie było
całkiem właściwe. Doprowadziło mnie to jednoznacznie do
pojęcia wcielenia, które wyraziłem w mojej książce The Embodied Mind (Wcielony umysł). Uczyniłem to po to, by przesunąć naukę kognitywną od idei przetwarzania informacji ku
perspektywie enaktywnej, wcielonej, która obecnie przyjmuje
się całkiem dobrze. Zmieniło to mój sposób uprawiania nauki,
a sformułowanie neurofenomenologii jest krokiem w tym właśnie kierunku.
W moim życiu było więc tak, że oba aspekty mojej osobowości istniały oddzielnie, a teraz trudno mi powiedzieć, który jest który – czuję się coraz bardziej zjednoczony. Staję teraz

przed całkiem nowymi pytaniami: co cenię sobie najbardziej
i co sprawia mi przyjemność?, a odpowiedź na nie nie jest już
taka prosta.
>>Czy masz zamiar poszukiwać odpowiedzi?
>>No cóż, to coś więcej niż odpowiedź – to będzie raczej
stwierdzenie na temat tego, gdzie jestem. Czasami zadaję sobie pytanie: Dlaczego zależy ci na tym tak bardzo? Dlaczego

tak usilnie starasz się pchać to dalej? Większość czasu mógłbym przecież spędzać w południowej Francji, w małym pięknym domku z kamienia, który posiadam, po prostu nim się ciesząc. Ale wówczas byłbym dobry jedynie jako podmiot, a nie
jako naukowiec.
Przełożył Paweł Kamiński
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„I WTEDY WYDARZA SIĘ CUD”1
Henry P. Stapp

Satysfakcjonujące zrozumienie powiązania pomiędzy umysłem i materią powinno udzielić odpowiedzi na następujące
pytania: jakiego rodzaju aktywność mózgu koresponduje ze
świadomą myślą? W jaki sposób treść myśli wiąże się z formą
odpowiadającej jej aktywności mózgu? W jaki sposób świadome myśli zawiadują cielesnymi działaniami?1
Jak do tej pory odpowiedzi na te pytania wykraczały daleko
poza zasięg nauki: dostępne dowody empiryczne nie rozróżniały alternatywnych teorii. Ostatnio jednak badania dotyczące
mózgu i umysłu dostarczyły danych pozwalających na wyraźne rozróżnienia, przenosząc powyższe pytania z domeny filozofii na obszar nauki oraz wspomagając formułowanie jednoznacznych odpowiedzi.
Przy próbach zrozumienia powiązania umysłu i materii zakłada się zazwyczaj, że idei materii wykorzystanej w mechanice Newtona można użyć do opisu wewnętrznej pracy mózgu.
Jednak owa czcigodna koncepcja nie umożliwia ekstrapolacji
z domeny planet i spadających jabłek na królestwo subtelnych
procesów chemicznych w tkance ludzkiego mózgu. W rzeczywistości klasyczna idea materii jest logicznie niekompatybilna z naturą przeróżnych procesów ważnych dla funkcjonowania mózgu. Logiczna spójność wymaga przyjęcia perspektywy,
w obrębie której znajdzie się miejsce dla tych istotnych procesów. W zasadzie powinno się tu wykorzystać perspektywę
kwantową.
Uważa się niekiedy, że teoria kwantowa to jedynie teoria dotycząca zjawisk atomowych. Jednak z pewnej szczególnej formy efektów kwantowych wynika, że zwykłe klasyczne
idee dotyczące natury świata fizycznego są z gruntu nietrafne
nie tylko w odniesieniu do własności pojedynczych atomów.
Model rzeczywistości fizycznej najszerzej dzisiaj akceptowany wśród fizyków – model Heisenberga – cechuje się obecno>> 1 Fragment rozdziału pierwszego książki Mind, Matter and Quantum Mechanics, Berlin 2009. Redakcja dziękuje wydawnictwu Springer za zgodę na
opublikowanie tekstu.

ścią wielu nieklasycznych efektów na dużą skalę. One zaś, powiązane ze współczesnymi ideami dotyczącymi neuronalnego
przetwarzania, prowadzą do prostego modelu połączenia pomiędzy umysłem i mózgiem, nieprzypominającego żadnego innego wymyślonego dotychczas przez naukę. Model ten
uwzględnia dostępne dane empiryczne, z których większość
jest wysoce restryktywna i wyjątkowo kłopotliwa z tradycyjnego punktu widzenia.
Konkurujące ze sobą teorie relacji umysł-mózg zdają się zawsze zawierać jakąś logiczną lukę, którą można żartobliwie
ująć słowami „...i wtedy wydarza się cud”. W modelu wyrastającym z koncepcji materii Heisenberga nie ma żadnych cudów czy specjalnych cech oprócz tych, które właściwe są dla
samego modelu rzeczywistości Heisenberga. Teoria ta znajduje w procesach mózgu miejsce dla świadomości, a także tłumaczy zarówno zawartość świadomej myśli, jak i jej zdolność
przyczynowego oddziaływania.
Powyższy model systemu umysł-mózg nie jest żadną odrębną teoretyczną koncepcją. Jest to racjonalny wynik procesu historycznego toczącego się przez większość tego wieku, łączący
serię przełomów w psychologii oraz fizyce. Mimo że model ten
można omawiać we względnej izolacji, najlepiej rozpatrywać
go w kontekście dwudziestowiecznej myśli naukowej, z której
się wyłonił.
Historyczną i logiczną podstawą dla rozwoju tej koncepcji
jest zderzenie fenomenologii umysłu z nakazami klasycznej fizyki. Na taką sytuację zwrócił uwagę już pod koniec XIX wieku
William James. Przytoczę tu niektóre z kluczowych idei Jamesa,
a następnie z ich perspektywy przyjrzę się kilku istotniejszym
dwudziestowiecznym orientacjom w psychologii: ruchowi behawiorystów, rewolucji kognitywnej i dominującemu obecnie
materializmowi. Po stronie fizyki przełomowymi wydarzeniami
są: szczególna teoria względności Einsteina, teoria kwantowa,
paradoks Einsteina–Podolsky’ego–Rosena oraz rozwój niektórych modeli rzeczywistości fizycznej, zaspokajających wymo-
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gi nałożone przez naturę zjawisk kwantowych. Model zaproponowany przez Heisenberga jest wśród nich, moim zdaniem,
modelem najlepszym. W połączeniu z koncepcją umysłu Jamesa generuje on model wszechświata umysłu-materii realizujący
w obrębie współczesnej teorii fizycznej ideę, zgodnie z którą
procesy mózgu podlegają przyczynowemu wpływowi subiektywnego, świadomego doświadczenia.
Ów model umysłu-mózgu łączy ze sobą odrębne gałęzie nauki, szczególnie fizykę, psychologię oraz fizjologię mózgu. Postaram się nakreślić niezbędne tło dla wszystkich tych trzech
obszarów. Nie będę jednak podążać za porządkiem historycznym, skupię się na istocie tematu.
Zacznijmy od sprawy podstawowej. Ustalmy więc, że osobliwości natury widoczne dzięki zjawiskom kwantowym nie
mogą być ignorowane czy określane jako zjawiska ezoteryczne
pojawiające się jedynie w skali atomowej. Paradoks Einsteina–
Podolsky’ego–Rosena (EPR) ujawnia konieczność radykalnej
rekonstrukcji naszych fundamentalnych idei dotyczących natury rzeczywistości fizycznej. Dowodzi również, iż restrukturyzacja nie może ograniczać się do skali atomowej. Fizycy kwantowi od lat głosili potrzebę gruntownej rewizji potocznych idei
dotyczących natury świata fizycznego. Jednak ich argumenty
były zazwyczaj oparte na interpretacjach zjawisk atomowych,
dostępnych tylko ekspertom z danej dziedziny. Dla postronnych cała kwestia owiana była tajemnicą. Ale paradoks EPR
jest zagadką, którą można w pełni wyrazić w kategoriach zachowań obiektów dających się zaobserwować nieuzbrojonym
okiem.
Aby przekonać czytelnika, że z klasycznymi ideami dotyczącymi natury faktycznie jest coś gruntownie nie w porządku, zacznę od opisu owego paradoksu.
1.1. Paradoks Einsteina–Podolsky’ego–Rosena
W 1935 roku Albert Einstein, Boris Podolsky oraz Nathan Rosen napisali słynną pracę2, która doprowadziła do odkrycia
tego, co dzisiaj uważane jest za nieoczekiwaną własność natury: widoczną potrzebę występującego na jakimś głębokim
poziomie silnego natychmiastowego oddziaływania na dużą
odległość.
A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, Is Quantum Mechanical Description of
Physical Reality Complete?, „Phys. Rev.” 47 (1935), s. 777-780.
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120

2

Wniosek ten, diametralnie różny od koncepcji Einsteina
związanych z naturą, wydedukowany został z przewidywań
teorii kwantowej dotyczących pewnych specjalnych warunków
eksperymentalnych. Są to sytuacje, w których w tym samym
czasie, ale w odseparowanych obszarach, dwóch eksperymentatorów dokonuje niezależnych pomiarów pojedynczego rozciągniętego systemu. Każdy z eksperymentatorów na owym
rozległym systemie może dowolnie wybrać – i następnie natychmiast wykonać – jeden z dwóch możliwych pomiarów.
Kombinację pomiarów wykonanych przez obu eksperymentatorów nazwiemy parą pomiarów.
W sytuacji tej możliwe są cztery pary pomiarów. Dla każdej z tych par teoria kwantowa formułuje twierdzenia dotyczące powiązania pomiędzy ich wynikami. Einstein i jego
współpracownicy wykazali, że łącznie założenia te pozostają
w konflikcie z mocno zakorzenionymi koncepcjami natury rzeczywistości fizycznej. Na przestrzeni lat sformułowano ważne
uogólnienia oryginalnych argumentów paradoksu EPR, tym
samym zaostrzając ów konflikt.
Najnowsza wersja paradoksu EPR oparta jest na eksperymentach zaprojektowanych przez Luciena Hardy’ego3. Szczegóły eksperymentalne są w tej chwili nieważne. Ważne jest to,
że wykorzystuje się tu pewną eksperymentalną procedurę, wytwarzającą duży zbiór podobnie spreparowanych systemów,
z których każdy jest następnie poddany parze pomiarów. Wykonywane są one w tym samym czasie w dwóch oddalonych
od siebie miejscach. Pomiar dokonany w każdym regionie będzie jednym z dwóch możliwych pomiarów, a wynik każdego
pomiaru będzie jednym z dwóch możliwych wyników.
Aby ów opis zobrazować, nie zmieniając przy tym jego logiki, powiem, że w każdym z obszarów jeden z dwóch alternatywnych pomiarów dotyczy „koloru”, a drugi „rozmiaru”. Te
dwa słowa są jedynie graficznym uproszczeniem dwóch konkretnych pomiarów, szczegółowo opisanych przez Hardy’ego.
Urządzenie mierzące „kolor” mieści się w skrzynce o objętości
trzydziestu centymetrów sześciennych i ma widoczny wskaźnik, który oscyluje pomiędzy pozycją „czarny” i „biały”. Urządzenie mierzące „rozmiar” skonstruowane jest podobnie i ma
pozycje oznaczone jako „duży” i „mały”. W każdym obszarze
można dokonać tylko jednego z dwóch możliwych pomiarów.
>>
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L. Hardy, “Phys. Rev. Lett.” 71 (1993), s. 1665.

Ryc. 1 Schematyczna reprezentacja przewidywań teorii kwantowej
dla eksperymentu EPR w wersji Hardy’ego.

Teoria kwantowa, zapisana w naszym języku, formułuje cztery twierdzenia dotyczące tej sytuacji. Okaże się, że wzięte łącznie w ustalonej sytuacji eksperymentalnej są one logicznie
niekompatybilne z następującym rozsądnie brzmiącym założeniem lokalności: wybór dokonany przez eksperymentatora w ostatniej sekundzie w jednym obszarze, dotyczący tego,
którego z dwóch pomiarów dokona, nie może wpłynąć na wynik uzyskany w tym samym czasie w innym miejscu. Założenie
to jest podobne do kluczowego założenia lokalności użytego
przez Einsteina, Podolsky’ego i Rosena.
Cztery twierdzenia teorii kwantowej brzmią następująco (patrz
ryc. 1):
1. Gdyby w regionie 1 mierzono „rozmiar” i uzyskano wynik
„duży”, wówczas przy pomiarze „koloru” w regionie 2 wynikiem byłoby „biały”.
2. Gdyby w regionie 2 mierzono „kolor” i uzyskano wynik
„biały”, wówczas przy pomiarze „koloru” w regionie 1 wynikiem byłoby „czarny”.
3. Gdyby „kolor” mierzono w regionie 1 i uzyskano wynik
„czarny”, wówczas przy pomiarze „rozmiaru” w regionie 2
wynikiem byłoby „mały”.
4. Gdyby w obu regionach mierzono „rozmiar”, wówczas
w dużym zbiorze par pomiarów oba wyniki byłyby „duży”
w około jednej szesnastej przypadków.

Wykażę teraz, jak owe cztery twierdzenia teorii kwantowej, połączone z naszym założeniem, że nie istnieje oddziaływanie
na odległość, prowadzą do logicznej sprzeczności. Czytelnicy
niezainteresowani szczegółami argumentacji logicznej mogą
ominąć część pisaną małą czcionką.
Argument brzmi następująco. Załóżmy, że przewidywania 1 i 2
teorii kwantowej są poprawne. Załóżmy również, że niezależnie od tego, który z dwóch pomiarów będzie przeprowadzony w regionie 1, uzyskany wynik musi być niezależny od tego
uzyskanego w regionie 2. Załóżmy też, że podobnie dzieje się
w przypadku zamiany regionów. Uzyskujemy zatem taką konkluzję:
Konkluzja A. Załóżmy, że w regionie 1 mierzony jest „rozmiar”
i wynikiem jest „duży”. Zatem jeśli w obszarze 1 zmierzony był
„kolor”, a nie „rozmiar”, wynik musiał być „czarny”.
Aby zweryfikować ten rezultat, załóżmy, że w regionie 1 mierzony jest „rozmiar” i zgodnie z założeniem konkluzji A wynikiem jest „duży”. Załóżmy ponadto, że „kolor” jest mierzony
w regionie 2 tak, jak wymaga tego warunek przewidywania 1
teorii kwantowej. Wówczas przewidywanie to zakłada, iż wynik
w regionie 2 musi być „biały”. Mając wynik w regionie 2 i twierdzenie, że nie może on zależeć od tego, co mierzy się w regionie 1, prognoza 2 teorii kwantowej implikuje, że jeśli w obszarze 1 zmierzony został „kolor” zamiast „rozmiaru”, wówczas
wynikiem powinien być „czarny”.
Tak ma się przedstawiać konkluzja. Jednak wykorzystano tu
dodatkowe założenie: mianowicie, że w obszarze 2 zmierzono „kolor”. Warunek ten można odrzucić, ponieważ jedno z naszych założeń mówi, że niezależnie od tego, jaki pomiar został
dokonany w regionie 1, jego wynik musi być niezależny od
tego, który uzyskano w regionie 2. Stąd związku ustanowionego pomiędzy wynikami w regionie 1 nie można zakłócić, zmieniając to, co robimy w obszarze 2.
Naturalna interpretacja konkluzji A stwierdza, iż jeśli w warunkach tego eksperymentu coś mierzone jest w obszarze 1
i okazuje się „duże”, to jest również „czarne”. Jednak wnioskowanie to wykracza poza to, czego rzeczywiście dowiedziono,
ponieważ opiera się na dodatkowym założeniu, mówiącym,
że istnieje „coś”, co „posiada” mierzone właściwości. Ale jedno
z twierdzeń teorii kwantowej mówi, że w przyrodzie nie może
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istnieć nic, co posiada jednocześnie owe dwie własności reprezentowane tu przez słowa „duży” i „czarny”. Nie chcielibyśmy
z góry o tym przesądzać, zatem trzymać się będziemy naszej
bardziej konserwatywnej konkluzji A.
Konkluzja A połączona z przewidywaniem 3 teorii kwantowej daje nam:
Konkluzja B. Załóżmy, że w regionie 1 mierzony jest „rozmiar”,
a wynik to „duży”. Wówczas jeśli w obszarze 2 mierzony jest
również „rozmiar”, wynikiem, który tam się pojawi, musi być
„mały”.
Przyjęte tu założenie nie różni się od założenia konkluzji A.
Dlatego możemy ją wykorzystać: jeśli w obszarze 1 mierzy się
„kolor”, a nie „rozmiar”, wówczas wynik w regionie 1 musi być
„czarny”. Ale wówczas przewidywanie 3 łącznie z założeniem,
że rezultat w regionie 2 nie może zależeć od tego, jakiego pomiaru dokonano w obszarze 1, implikują, że wynikiem pomiaru „rozmiaru” w obszarze 2 musi być „mały”. Stwierdza to konkluzja B.
Konkluzja B przeczy przewidywaniu 4 teorii kwantowej.
Dlatego przewidywania teorii kwantowej są logicznie niekompatybilne z twierdzeniem, że wynik każdego pomiaru
na jednej części systemu kwantowego musi być niezależny
od tego, który pomiar został wykonany jednocześnie na jego
odległej części: duże systemy kwantowe wydają się zachowywać (przynajmniej w pewnych szczególnych sytuacjach), jak
gdyby były całościami powiązanymi w natychmiastowy sposób.
Cały ten argument odnosi się tylko do dużych, widocznych
obiektów, mianowicie do makroskopowej pozycji urządzeń
i ich wskaźników. Przewidywania ortodoksyjnej teorii kwantowej są z reguły twierdzeniami dotyczącymi takich obserwowalnych obiektów. Szczegóły procedury, z której przewidywania
te wyprowadzono, nie są istotne dla naszej konkluzji, mówiącej, że same przewidywania są niekompatybilne z założeniem
EPR, że żadne oddziaływanie nie może wywierać natychmiastowego wpływu na duży dystans.
Paradoksy typu EPR nie są jedynie dziwnymi anomaliami
w teorii kwantowej, a wręcz przeciwnie. Takich paradoksów
jest w niej bowiem mnóstwo. Odkryte w połowie lat trzydziestych przez Schrödingera i Einsteina były od tamtej pory głów-
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nym przedmiotem badań w dziedzinie podstaw fizyki. Problemu EPR dotyczyły liczne międzynarodowe konferencje fizyków
i filozofów, a odniesienia do niego są w podstawowej literaturze wszechobecne. Zjawiska typu EPR wiążą się najwyraźniej
z koniecznością silnych jednoczesnych oddziaływań na jakimś
głębokim poziomie. To z kolei wskazuje na potrzebę głębokiej
restrukturyzacji naszych idei dotyczących fundamentalnej natury fizycznego wszechświata.
Fizycy wypracowali trzy alternatywne możliwe sposoby rozumienia tego, jak obowiązywać mogą przewidywania teorii
kwantowej. Modele te zostaną opisane później. Wszystkie są
„radykalne” w tym sensie, że niezgodne są z konwencjonalnymi ideami na temat natury świata fizycznego.
Powracam teraz do porządku historycznego.
1.2. Koncepcja umysłu u Jamesa
James definiuje psychologię jako naukę o życiu umysłowym,
które obejmuje takie zjawiska jak „wrażenia zmysłowe, pragnienia, procesy poznawcze, rozumowania, decyzje itp.”4 Wyróżnia on natychmiast dwa możliwe sposoby ujednolicenia
tego materiału, a mianowicie stanowiska spirytualistyczne oraz
asocjacjonistyczne. Pierwsze dąży do „przypisania różnorakich
stanów umysłu [...] pewnemu prostemu bytowi, osobistej duszy”, drugie natomiast poszukuje raczej „wspólnych elementów
w różnorodnych faktach umysłowych niż wspólnego elementu
kryjącego się za nimi”. W rozdziale pierwszym, po opisaniu wielu różnych faktów życia mentalnego, mówiąc o podejściu spirytualistycznym, James zauważa, że
nasze wyjaśnienie staje się tak złożone jak surowe fakty, od
których zaczęliśmy. Co więcej, jest coś groteskowego i irracjonalnego w założeniu, że dusza jest wyposażona w siły
elementarne tak pomysłowego i zawiłego rodzaju5.
Z drugiej strony twierdzi, że
czysto asocjacjonistyczne wyjaśnienie życia mentalnego
jest prawie tak samo zdumiewające jak wyjaśnienie czysto
spirytualistyczne. Ta mnogość idei, istniejących bezwzględnie, ale przylegających do siebie, tkających z siebie niekończący się dywan, nieustannie zmieniających się jak kostki
>> 4 W. James, The Principles of Psychology, Dover–New York 1950 (przedruk
tekstu z 1880), vol. 1, s. 1.
>> 5 Ibidem, s. 3.

domina lub kawałki szkła w kalejdoskopie – skąd wzięło się
owo fantastyczne prawo ich przylegania do siebie i dlaczego przylegają w sposób, w jaki przylegają?6

W odpowiedzi James cytuje liczne przypadki oczywistego powiązania ciała i umysłu w celu poparcia konkluzji, iż
spirytualista i asocjacjonista muszą być „cerebralistami”
przynajmniej w tym zakresie, że zgodzą się, iż pewne osobliwości w sposobie funkcjonowania ich ulubionych zasad
można wyjaśnić tylko dzięki faktowi, że to prawa mózgu
współdeterminują ostateczny wynik7.
Konkluzja ta czyni problem interakcji ciała i umysłu głównym
zagadnieniem w myśli Jamesa.
Po obszernym przeglądzie czynności nawykowych i odruchowych James przywołuje temat teorii automatu:
Koncepcja czynności odruchowych jest z pewnością jednym z najlepszych osiągnięć teorii psychologicznej; dlaczegóż nie być w niej radykalnym? Dlaczego nie powiemy, że
tak jak rdzeń kręgowy jest maszyną z kilkoma odruchami,
tak i półkule są maszyną z wieloma takimi odruchami i że na
tym polega jedyna różnica? Zasada ciągłości zmusiłaby nas
do przyjęcia takiego poglądu8.
[K]oncepcja ta z fizjologicznego punktu widzenia jest tak
atrakcyjna i prosta, że zdumiewające jest, jak późno zajęła
się nią filozofia i jak nieliczni, nawet gdy się im ją tłumaczy,
w pełni rozpoznają jej wartość9.
Kartezjusz uczynił krok w kierunku tej „teorii świadomego automatu”,
ale dopiero w 1870 roku, jak mi się zdaje, Hodgson wykonał
krok decydujący, mówiąc, że bez względu na swą intensywność uczucia nie mogą wywierać żadnego wpływu przyczynowego10.
James kontynuuje, przywołując słowa uznanego biologa:
Najwyższy czas, aby naukowcy zaprotestowali przeciwko
uwzględnianiu w badaniach naukowych czegoś takiego jak
świadomość11.
Odpowiedź Jamesa:
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Ibidem.
Ibidem, s. 4.
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Ibidem.
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Krótko mówiąc, odczucia stanowią „nienaukową” część egzystencji i każdy, kto nazywa się „naukowcem”, będzie nad
wyraz szczęśliwy, uzyskując w swoich badaniach nieograniczoną jednorodność niewielkim kosztem przyjęcia dualizmu, który, przyznając umysłowi status niezależnego istnienia, jednocześnie skazuje go na otchłań przyczynowego
bezwładu, z którego strony nie należy obawiać się żadnej
ingerencji12.

Mimo to James przytacza jeden powód przemawiający za
przyczynowym bezwładem świadomości:
Należy przyznać, że oprócz postulatu zachowania prostoty istnieje jeszcze inny abstrakcyjny powód, aby zaprzeczyć
przyczynowemu wpływowi naszych uczuć. Nie potrafimy
stworzyć pozytywnego modelu modus operandi woli czy innej myśli wywierającej wpływ na cząsteczki kory mózgu13.
Cytuje on fragment autorstwa „niezwykle wybitnego pisarza”,
kończący się następującym zdaniem:
Spróbuj wyobrazić sobie ideę steku, łącząc ze sobą dwie
molekuły. Jest to niemożliwe. Równie niemożliwe jest wyobrażenie sobie podobnej idei poprzez osłabienie siły przyciągania pomiędzy molekułami14.
Ta oczywista niemożliwość wyobrażenia sobie, jak idea czy
myśl mogłyby wpłynąć na ruch molekuł w mózgu, jest z pewnością główną przesłanką dla podtrzymania sprzecznego z intuicją poglądu, że umysł nie może wywierać wpływu na materię. Gdyby istniał prosty model, obrazujący, jak taki wpływ
mógłby się odbywać w całkowicie naturalny sposób oraz
w ramach przyjętych praw fizyki, wówczas pogląd, że myśli nie
mogą być przyczynami naszych działań, straciłby na atrakcyjności.
James dalej przytacza tego samego autora:
Rozumiejąc w pełni i wyraźnie owe dwa pojęcia, tj. absolutnego rozdzielenia umysłu i materii oraz niezmiennego współwystępowania zmian w umyśle oraz ciele, badacz wkraczać będzie w obszar studiów psychologicznych
z przezwyciężoną już połową trudności15.
James ripostuje:
>>
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Raczej połową trudności zignorowanych. Bowiem to „współwystępowanie” w kontekście „absolutnego rozdzielenia” jest
pojęciem zupełnie irracjonalnym. Jest dla mnie nie do pomyślenia, że świadomość nie ma nic do czynienia ze sprawami, z którymi jest tak wyraźnie związana. A „co ma do
czynienia?” to pytanie, którego psychologia nie ma prawa
„przezwyciężyć”, bowiem jej zadaniem jest je rozważyć16.

James przytacza pozytywny argument na wpływ świadomości,
rozważając „szczegóły dystrybucji świadomości”. Twierdzi, iż
badania przeprowadzone w dalszej części jego książki „pokażą,
że świadomość jest w każdej chwili przede wszystkim instancją selekcyjną”. Jest ona obecna, gdy należy dokonać wyboru
pomiędzy różnymi możliwymi kierunkami działania. Taka dystrybucja jest zrozumiała tylko wtedy, gdy świadomość odgrywa rolę w podejmowaniu czy aktualizowaniu tych wyborów;
w przeciwnym razie nie można by jej wytłumaczyć.
Z tym niesłychanie ważnym zagadnieniem wywierania
wpływu przez świadomość wiąże się główne twierdzenie Jamesa, że na podstawowym poziomie każda świadoma myśl
stanowi całość lub jedność. Każda myśl składa się z komponentów, ale, jak twierdzi, całość jest czymś więcej niż zbiorem owych komponentów. Złożone myśli doświadczane są
łącznie i w szczególny sposób, który czyni z doświadczanej
całości nową jedność. Właśnie te całościowe myśli, a nie jakiś zbiór „elementarnych komponentów”, z których, jak się zakłada, przez proste zsumowanie formowane są nasze myśli,
są właściwymi, podstawowymi elementami teorii psychologicznej.
Zatem obiekt każdej myśli jest właśnie tym, co myśl myśli,
dokładnie tym, jak myśl to myśli niezależnie od tego, jak jest
to skomplikowane oraz jak bardzo symboliczny byłby sposób myślenia.
[B]ez względu na to, jak złożony jest obiekt, myśl o nim
jest jednym niepodzielnym stanem świadomości17.
To samo dotyczy mózgu:
Przypadki umysłowej głuchoty czy ślepoty, słuchowej
i wzrokowej afazji, dowodzą, że działać musi cały mózg,
żeby pojawić się mogły pewne świadome myśli. Świadomość, która sama w sobie jest zintegrowaną, niepodzielo>>
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ną na części całością, „koresponduje” z całą aktywnością mózgu, czymkolwiek miałaby ona być w danym momencie18.

Główna konkluzja tej pracy polega na tym, że idee Jamesa
dotyczące umysłu i jego powiązania z mózgiem znakomicie
harmonizują z współczesnymi prawami fizyki. Jednak pomiędzy twórczością Jamesa a tym wnioskiem mamy do czynienia
z monumentalną rewolucją w nauce XX wieku.
1.3. Szczególna teoria względności
Szczególna teoria względności została ogłoszona przez Einsteina w 1905 roku. Interesuje nas ona z dwóch powodów. Po
pierwsze, była przyczyną istotnego odejścia od ogólnie przyjętej idei natury nauki. Prosty, mechaniczny obraz wszechświata, z powodzeniem rozwijający się w ciągu trzech poprzednich
wieków, zwiódł naukowców do tego stopnia, że uwierzyli, iż ta
właśnie koncepcja natury jest dokładnym wizerunkiem rzeczywistości. Ten klasyczny pogląd zakładał, jak to określił sam Newton, absolutną, jednorodną przestrzeń, w której rzeczy podlegały zmianie w absolutnym i jednorodnym czasie. Newtonowska
wizja pociąga za sobą pojęcie uniwersalnego „teraz”: obecnej
chwili czasu jednoznacznie określonej dla każdego punktu
w przestrzeni. Obalając, na podstawie braku możliwości empirycznej sprawdzalności, intuicyjne pojęcie chwilowego „teraz”,
Einstein zaufał idei, że każde pojęcie w fizyce powinno być doświadczalnie testowalne. Jak zobaczymy, sam później sprzeciwił
się takiej interpretacji, jednak idea żyła dalej: ogólny pogląd, że
zadaniem nauki jest zwiększanie zakresu ludzkiego „rozumienia”
natury, umożliwił tymczasowe pojawienie się postawy „pozytywistycznej”, która unikała czy nawet gardziła jakimkolwiek komponentem wiedzy, który nie był empirycznie testowalny.
Odrzucenie idei natychmiastowego „teraz” pociągnęło za
sobą również odrzucenie idei natychmiastowego oddziaływania na odległość – bowiem „natychmiastowe” straciło jakiekolwiek znaczenie. Doprowadziło to do drugiej ważnej konsekwencji szczególnej teorii względności, do idei, że żadne
oddziaływanie mające początek w punkcie „A” nie może wywrzeć wpływu na punkt „B”, nim coś poruszającego się z prędkością światła nie dotrze z A do B. Jak zobaczymy później,
zarówno idea wpływu nie-szybszego-od-światła, jak i sam pozytywizm zostały również zakwestionowane.
>>
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1.4. Ruch behawiorystów
William James, podobnie jak inni dziewiętnastowieczni psychologowie, uznał świadomość za podstawowy przedmiot
psychologii, a introspekcję za niezbędne narzędzie do jej badania. Zdawał sobie sprawę, że „introspekcja jest trudna i podatna na błędy”, jak również z tego, że problemu powiązania
procesów świadomości z procesami mózgu nie można rozwiązać w ramach klasycznej fizyki jego czasów – przewidział tym
samym ważne zmiany w jej obrębie. Inni, mniej cierpliwi, wybierali rozwiązania radykalne: przedefiniowanie psychologii
w celu wykluczenia nastręczających się trudności. Z takim właśnie zamiarem w 1913 John B. Watson zapoczątkował ruch behawiorystów:
Wydaje się, że nadszedł czas, gdy psychologia musi odrzucić wszelkie odniesienia do świadomości; nie musi się więcej oszukiwać, sądząc, że obiektem swoich obserwacji czyni
stany umysłu.
Jej celem teoretycznym jest przewidywanie i kontrola zachowania. Introspekcja nie stanowi istotnej części jej
metody...19
Odnosząc się do funkcjonalistycznego podejścia do psychologii, Watson pisze:
Jedną z trudności na drodze do spójnej funkcjonalnej psychologii jest hipoteza paralelistyczna. Gdy funkcjonalista
próbuje wyrazić swoje twierdzenia w kategoriach przedstawiających stany mentalne jako coś, co rzeczywiście funkcjonuje, odgrywa aktywną rolę w świecie przystosowań,
prawie zawsze zaczyna mimowolnie posługiwać się kategoriami konotującymi interakcje. Zapytany odpowiada, że tak
jest wygodniej oraz że pozwala mu to uniknąć wymijających
sformułowań, jak też niezręczności właściwych radykalnemu
paralelizmowi. Jestem przekonany, że funkcjonalista myśli
w terminach interakcji, a do paralelizmu ucieka się jedynie po
to, aby wyrazić swoje poglądy. Sądzę, że behawioryzm jest jedynym spójnym i logicznym funkcjonalizmem, bowiem unika zarówno Scylli paralelizmu, jak i Charybdy interakcji20.
Fragment ten ujawnia zaciemniający wpływ dogmatów klasycznej fizyki na myślenie psychologa: ideę aktywnego, wza19
J.B. Watson, Psychology as the Behaviorist Views It, “Psychol. Rev.”, 20
(1913), s. 158-177.
>> 20 Ibidem.

>>

jemnego oddziaływania pomiędzy umysłem a materią odrzucono jako coś, czego nie bierze się pod uwagę.
Behawioryści dążyli do wyjaśnienia zachowania ludzkiego w kategoriach stosunkowo prostych mechanizmów, takich jak bodziec i reakcja, tworzenie nawyków, integracja nawyków oraz różnego rodzaju uwarunkowań. Obecnie panuje
powszechna zgoda co do tego, że te proste mechanizmy rozpoznane przez behawiorystów nie tłumaczą pełnej złożoności ludzkiego zachowania. Wypróbowanie najpierw prostych
idei jest oczywiście właściwą częścią naukowego postępowania. Jednak w świetle olbrzymiej złożoności ludzkiego mózgu
założenie, że jego funkcjonowanie dałoby się w pełni zredukować do czegoś znacznie prostszego niż sama świadomość, wydaje się naiwne. To raczej świadomość jest względnie prostym
aspektem złożonych procesów w mózgu. Wgląd w jego złożoną pracę, jakkolwiek niedokładny i podatny na błąd, dostarcza
naukowcom spostrzeżeń podlegających dalszym obróbkom.
„Zjawiska” te są danymi, które należy wyjaśnić, a konieczność
ich wyjaśnienia wyznacza tor naszym teoriom.
1.5. Teoria kwantowa
Wyjaśnienie świadomości w kategoriach teorii kwantowej nie
powie nic osobie, dla której teoria ta jest tajemnicą. Ponieważ
większość naukowców zajmujących się badaniem ciała i umysłu nie jest fizykami kwantowymi, zamiarem moim jest odczarowanie teorii kwantowej w celu uprzystępnienia poniższej
pracy szerszym kręgom.
Teoria kwantowa jest teorią statystyczną: ma do czynienia
z prawdopodobieństwami. Jeśli cząstka znajduje się w pudełku, w niewiadomym dla nas miejscu, ale wiemy, że każde
możliwe miejsce jest równie prawdopodobne, wówczas możemy sobie wyobrazić podział pudełka na wiele małych sześcianów równego rozmiaru i przypisanie każdemu z nich
takiego samego prawdopodobieństwa. Gdy mamy więcej informacji, wtedy prawdopodobieństwa przypisane miejscom
mogą ulegać zmianie. Dla każdego z tych sześcianów możemy mieć również probabilistyczne informacje dotyczące prędkości danej cząsteczki, gdyby miała się ona w nim znajdować.
By zobrazować to dalej, możemy sobie wyobrazić wyznaczenie
małych sześciowymiarowych obszarów w przestrzeni położenia-i-prędkości oraz przypisanie każdemu z nich prawdopodo-
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bieństwa. Zbiór tych prawdopodobieństw wyznaczałby „rozkład prawdopodobieństwa” dla danej cząsteczki: określałby on
prawdopodobieństwo wystąpienia „cząsteczki wraz z jej prędkością” dla każdego z tych małych obszarów w przestrzeni położenia-i-prędkości. Taki rozkład prawdopodobieństwa podlegałby zmianie w czasie.
Gdybyśmy posiadali urządzenie wykrywające te cząsteczki,
wówczas można by wyznaczyć rozkład podobny do opisanego przed chwilą. Jednak nie opisywalibyśmy tu prawdopodobieństwa wystąpienia cząsteczki w każdym niewielkim sześciowymiarowym obszarze, a jedynie jej wykrywalność w danym
miejscu: czyli prawdopodobieństwo (na jednostkę czasu), że
jeśli cząsteczka znajduje się w danym małym obszarze, wówczas detektor zarejestruje „moment detekcji”. Połączenie tych
dwóch rozkładów daje możliwość obliczenia pełnego prawdopodobieństwa (na jednostkę czasu) zajścia momentu detekcji
w warunkach określonych przez początkowy rozkład prawdopodobieństwa.
Powyższy opis dotyczy przypadku klasycznej cząsteczki.
Jednak ta sama formuła dla „prawdopodobieństwa momentu detekcji” dotyczy również sytuacji kwantowej. Zachodzą jedynie następujące różnice: po pierwsze, ewolucja dystrybucji
prawdopodobieństwa w czasie podlega innemu równaniu ruchu; po drugie, ilość, w klasycznych obliczeniach interpretowana jako prawdopodobieństwo w niewielkim obszarze w przestrzeni położenia-i-prędkości, może być ujemna. Druga różnica
świadczy, że interpretacje dwóch pojedynczych części wzoru
prawdopodobieństwa detekcji nie mogą być takie same, jak
jest to w przypadku klasycznym. Jednak tylko wzór liczy się naprawdę: jedynie on może być porównany bezpośrednio z eksperymentem. To, czego nie zaobserwujemy, czego na poziomie atomowym zaobserwować się nie da, jest nieważne dla
praktycznego człowieka nauki.
To praktyczne czy pragmatyczne podejście do teorii kwantowej nazwane jest interpretacją kopenhaską. Dowodzi ono,
że, będąc naukowcami, powinniśmy zadowalać się regułami,
które umożliwiają nam obliczanie empirycznie weryfikowalnych relacji pomiędzy naszymi obserwacjami. Pogląd ten zakłada, że żadne „głębsze zrozumienie” nie stanowi istotnej części nauki. Jednak ważne jest to, czy próbując „zrozumieć” to, co
wydarza się niezaobserwowane, moglibyśmy rozszerzyć zakres
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teorii, by włączyć w nią relacje, których istnienia wcześniej nie
zauważano lub które wydawały się być poza zasięgiem nauki.
Kwestię tę poruszył Einstein, kiedy powiedział:
Wydaje mi się, że obecna teoria kwantowa [...] stanowi optymalną formułę [pewnych] powiązań, [ale] nie oferuje żadnego użytecznego punktu wyjścia dla przyszłego rozwoju21.
W związku z tym interesować nas będzie rozmowa pomiędzy
Einsteinem a Heisenbergiem przytoczona przez tego drugiego.
1.6. Rozmowa pomiędzy Einsteinem a Heisenbergiem
Nowa teoria kwantowa została opisana przez Heisenberga
na początku 1926 roku na sympozjum w Berlinie, w którym
uczestniczył również Einstein. Później, w prywatnej rozmowie,
Einstein nie zgodził się z pominięciem orbity atomów. Uważał, że ponieważ w komorach pęcherzykowych obserwować
można trajektorie elektronów, absurdem jest zaprzeczanie ich
obecności wewnątrz atomu. Heisenberg natomiast, mówiąc
o nieobserwowalności orbit w atomie, wskazywał, że podążał
jedynie tropem filozofii wykorzystanej przez samego Einsteina.
Na to ten odpowiedział:
Możliwe, że stosowałem taką filozofię wcześniej, a nawet
o niej napisałem, ale niezależnie od tego jest ona nonsensem22.
Heisenberg był „zadziwiony”: Einstein wycofał się z idei, za pomocą której zrewolucjonizował fizykę!
By znaleźć możliwą przyczynę tego zadziwiającego zwrotu,
wystarczy spojrzeć na to, co Einstein robił pomiędzy 1905, gdy
stworzył szczególną teorię względności, a 1925, kiedy powstała teoria kwantowa. W 1915 stworzył ogólną teorię względności. Teoria ta zespoliła absolutną przestrzeń i absolutny czas
Newtona w absolutną czasoprzestrzeń. Nie ma obserwatorów
ani pomiarów. Istnieje natomiast plenum niedających się zaobserwować punktów czasoprzestrzennych powiązanych ze
sobą równaniami różniczkowymi. W swoich dziesięcioletnich
poszukiwaniach ogólnej teorii względności Einstein kierował
się nie tyle chęcią usystematyzowania danych, ile raczej wymogiem racjonalnej spójności i abstrakcyjnej „zasady równoważności”. Ukończoną pracę wysłał swojemu przyjacielowi, Mak21
A. Einstein, w: Albert Einstein: Philosopher-Scientist, ed. A. Schilpp, New
York 1951, s. 87.
>> 22 W. Heisenberg, Tradition in Science, New York 1983, s. 114.
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sowi Bornowi, mówiąc, że nie wymaga ona uzasadniającej jej
argumentacji, bowiem gdy się ją zrozumie, żaden argument
nie będzie potrzebny. Przeprowadzono testy krytyczne i przewidywania teorii zostały potwierdzone.
Jako osiągnięcie intelektualne ogólna teoria względności
przerosła szczególną teorię. Podważyła również dwa wspomniane powyżej ogólne wnioski szczególnej teorii, a mianowicie uznanie w nauce wartości, jaką stanowi rygorystyczne
podporządkowanie pozytywizmowi oraz nieobecność w naturze wyróżnionego bieżącego „teraz”. Wiele rozwiązań równań ogólnej teorii względności posiada wyróżnioną sekwencję bieżących „teraz”. Co więcej, wszechświat, w którym żyjemy,
ma globalny wyróżniony spoczynkowy układ odniesienia, który empirycznie definiuje bieżące „teraz”. Układ ten został ostatnio określony empirycznie z dokładnością do kilkunastu części
na milion.
Z trzymania się filozofii pozytywistycznej wynikły w nauce
pewne ważne osiągnięcia. Ale jeśli doświadczenie Einsteina
jest dobrym przewodnikiem, wówczas oczekiwać można, że
wymóg racjonalnej spójności może doprowadzić nas dalej.
Pomimo powściągliwości Einsteina (i innych) kopenhaski
pogląd zadowolił w pierwszej połowie XX wieku większość fizyków kwantowych. Z pewnością było to częściowo spowodowane przez rozpowszechnione przekonanie o niemożliwości
zrozumienia tego, co dzieje się za widocznymi zjawiskami. Jednak w latach pięćdziesiątych powstały trzy modele tego, „co się
właściwie dzieje w naturze”, a trzeci był autorstwa samego Heisenberga.
1.7. Współczesne modele rzeczywistości fizycznej
W 1952 roku David Bohm zaproponował model świata fizycznego, który przewidywania teorii kwantowej tłumaczył w zasadniczo mechaniczny sposób23. Jednym z kluczowych założeń
jest istnienie wyróżnionego spoczynkowego układu odniesienia. Układ ten definiuje „bieżące teraz” oraz pozwala na wprowadzenie natychmiastowego oddziaływania na odległość.
Drugim ważnym założeniem jest to, że pojawiający się w teorii
kwantowej „rozkład prawdopodobieństwa” rzeczywiście istnieje w naturze, a nie jest konstruktem w umysłach naukowców.
D. Bohm, A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Term of
„Hidden” Variables, „Phys. Rev.”, 85 (1952), s. 166-193.
>>
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W fizyce klasycznej rozkład taki jest jedynie tworem w ludzkich
umysłach, ale we wszystkich modelach spełniających wymagania teorii kwantowej rozkład prawdopodobieństwa lub coś
do niego podobnego istnieje w samej naturze poza umysłami
ludzi. Trzecim kluczowym założeniem modelu Bohma jest istnienie klasycznego świata cząsteczek punktowych (i/lub klasycznych pól). Ten klasyczny świat jest światem fizycznym tego
samego rodzaju, co postulowany w fizyce klasycznej.
Założenia te umożliwiły Bohmowi wyprowadzenie natychmiastowej dodatkowej siły, która podlega (obiektywnie istniejącemu) rozkładowi prawdopodobieństwa i rozkład ten „podtrzymuje” w następującym sensie: dla każdego takiego rozkładu
wyobraźmy sobie zbiór klasycznych światów początkowo podlegających dystrybucji pod względem położenia i prędkości
w taki sposób, aby odpowiadał danemu rozkładowi; wówczas,
zakładając, że każdy z tych światów w zbiorze ewoluuje pod
wpływem siły Bohma, tak wyobrażony zbiór będzie się ciągnął
w nieskończoność zgodnie z ewoluującym rozkładem.
Jak model Bohma tłumaczy opisany wcześniej paradoks
EPR?
Załóżmy, że urządzenie mierzące kolor jest skonstruowane tak, że wynik „czarny” wskazywany jest przez przesunięcie
wskazówki urządzenia w prawo, a wynik „biały” – przez przesunięcie wskazówki w lewo. Załóżmy również, że urządzenie mierzące „rozmiar” będzie wskazywać „duży” lub „mały” wskazówką przesuniętą odpowiednio na prawo lub lewo. Następnie, po
interakcji pomiarów, odpowiedni makroskopowy wskaźnik będzie zajmował jedno z dwóch miejsc; będzie albo przesunięty
w prawo, albo w lewo – nigdy pomiędzy. Zatem rozkład prawdopodobieństwa będzie rozdzielał się na dwa oddzielne rozgałęzienia, korespondujące z każdym z dwóch alternatywnych,
możliwych wyników pomiaru. Rozgałęzienia te będą ograniczone do dwóch różnych obszarów zgodnie z pozycją wskaźnika. Obszary te muszą być dobrze rozdzielone w skali wizualnie
wykrywalnych różnic, jeśli dwa alternatywne wyniki mają dać
się rozróżnić w wyniku bezpośredniej obserwacji wskaźnika.
Ale który z dwóch alternatywnych możliwych wyników „naprawdę się wydarza”?
W modelu Bohma decyduje o tym pozycja klasycznie opisanego wskaźnika, którą zajmuje on po zakończonej operacji pomiaru. Na przykład wynik jest określony jako „czarny”,
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gdy klasyczny wskaźnik przechylony jest na prawo, „biały” –
gdy przesunięty w lewo. Ostateczna pozycja wskaźnika zależeć będzie oczywiście od sił na niego oddziałujących. Jednak
siły potrzebne do uzgodnienia obserwowanych wyników różnych alternatywnych możliwych pomiarów z założeniami teorii
kwantowej muszą być „nielokalne” w następującym sensie: siły
działające na obiekty w jednym obszarze muszą w pewnych
przypadkach zależeć od tego, który eksperyment wykonywany jest w innym obszarze. Ale jeśli dopuści się siły nielokalnego rodzaju, wówczas rozwiązuje się problem paradoksu EPR.
Paradoks bowiem powstaje przy milczącym założeniu (wyrażonym przez Einsteina, Podolsky’ego i Rosena), że to, co wydarza
się w pewnym czasie i miejscu, musi być niezależne od tego, co
postanowi zmierzyć eksperymentator działający w tym samym
czasie w oddalonym obszarze. Jednak siła Bohma zakłada natychmiastowe działanie na odległość i prowadzi do wyraźnego naruszenia wiarygodnego założenia o oddziaływaniu-nieszybszym-od-światła, które jest częścią naszego klasycznego
rozumienia działania przyrody.
Pomimo występowania oddziaływań szybszych od światła
model Bohma może odtworzyć wszystkie przewidywania relatywistycznej teorii pola kwantowego. Co więcej, zezwala on
na nie-szybszą-od-światła kontrolę wydarzeń w jednym obszarze dzięki ludzkiej decyzji podjętej w innym obszarze. Tak
więc model Bohma ma zakamuflowany nielokalny charakter:
ten nielokalny charakter siły, choć wyraźny w modelu, jest nam
niedostępny na poziomie praktycznym.
Kluczowymi cechami modelu Bohma jest to, że rozkład
prawdopodobieństwa istnieje obiektywnie i na poziomie makroskopowych zmiennych w trakcie pewnych procesów fizycznych „typu pomiarowego” ulega dynamicznemu rozkładowi
na rozróżnialne gałęzie, z których mechanizm nielokalny „wybiera” jedną. Zakłada się zatem, że w ludzkiej świadomości doświadczana jest jedynie ta wyłoniona gałąź.
W drugim modelu rzeczywistości fizycznej zaproponowanym przez fizyków kwantowych dystrybucja prawdopodobieństwa również istnieje obiektywnie i tak jak poprzednio
ulega rozkładowi na wyróżnialne gałęzie na poziomie makroskopowym. Jednak doświadczanej przez świadomość ludzką
gałęzi nie wybiera żaden mechanizm: istnieje – w pełni natury – świadome doświadczenie odpowiadające każdemu z al-
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ternatywnych możliwych wyników każdego z pomiarów. Fakt,
na przykład, że pewien wskaźnik jest widziany przez każdą grupę komunikujących się ze sobą obserwatorów jako przesunięty tylko w jedną stronę lub w drugą, nie w obie naraz, rozumie
się tak, że na poziomie makroskopowym wszechświat rozdziela się na różne niekomunikujące się gałęzie. Nie będę usiłował tłumaczyć tu, jak to działa. Ale fakt, że tak wyobrażony model jest tematem badawczym czołowych fizyków, wskazuje, że
wypracowanie spójnego modelu fizycznego świata zgodnego,
nawet na poziomie makroskopowym, z wymaganiami nałożonymi na modele rzeczywistości fizycznej przez naturę zjawisk
kwantowych nie jest zadaniem trywialnym.
Praca ta oparta jest na modelu fizycznej rzeczywistości Heisenberga, a właściwie na moim rozwinięciu modelu, którego
jego autor nie opisał w szczegółach. Model Heisenberga jest
prostszy od dwóch poprzednich. Odchodzi on od klasycznego
fizycznego świata Bohma, choć podtrzymuje opinię, że znany
z teorii kwantowej rozkład prawdopodobieństwa występuje
w samej naturze. W modelu Heisenberga rozkład prawdopodobieństwa i jego nagłe zmiany stają się całkowitą reprezentacją fizycznej rzeczywistości. Przejście od jawnie dualistycznej
reprezentacji rzeczywistości fizycznej Bohma do reprezentacji
nieco bardziej jednorodnej zrekompensowane jest przyjęciem
dualistycznej dynamiki. Dynamiczna ewolucja świata fizycznego – reprezentowana przez dystrybucję prawdopodobieństwa
– postępuje w toku przeskoków pomiędzy dwoma fazami:
stopniowa ewolucja dokonująca się poprzez prawa deterministyczne, podobne do praw fizyki klasycznej, jest czasami przerywana nagłymi, niekontrolowanymi kwantowymi skokami
lub wydarzeniami.
Podstawowe cechy modelu rzeczywistości Heisenberga
można ukazać ponownie, rozważając paradoks EPR. Podczas
pierwszej fazy procesu pomiaru uporządkowana ewolucja,
zgodna z deterministycznymi prawami ruchu, sprawia, że rozkład prawdopodobieństwa rozwija się w ten sam sposób, jak
w modelu Bohma: prawdopodobieństwo związane z pozycją
makroskopowego wskaźnika koncentruje się na dwóch oddzielnych obszarach, z których każdy jest związany z jednym
z dwóch alternatywnych możliwych wyników pomiaru. Zatem w przypadku urządzenia mierzącego „kolor” „prawdopodobieństwo” skoncentruje się na dwóch obszarach, jednym na

prawo, gdzie wskaźnik sygnalizuje „czarne”, i drugim na lewo,
gdzie sygnalizuje „białe”. W modelu Bohma oprócz rozkładu
prawdopodobieństwa istnieje ponadto prawdziwy klasyczny świat, a określenie tego, który z dwóch możliwych alternatywnych wyników ma rzeczywiście miejsce, zależy od tego,
czy klasyczny wskaźnik zatrzymuje się odchylony w prawo, czy
w lewo. W modelu Heisenberga taki klasyczny świat nie istnieje. Postuluje się w nim natomiast istnienie „wydarzenia detekcji”, które występuje po tym, jak deterministyczne prawa
ruchu dokonają rozkładu prawdopodobieństwa na dwie dobrze oddzielone gałęzie. Zdarzenie to jest przeskokiem kwantowym i aktualizuje jedną z dwóch alternatywnych makroskopowych możliwości, eliminując tym samym inne. Uważa się, że
te wydarzenia Heisenberga są tym, co w naturze „wydarza się”
naprawdę, oraz że dzięki dokonanemu wyborowi determinują
kierunek fizycznych zdarzeń.
Model Heisenberga jest strukturalnie prostszy od modelu
Bohma, ponieważ nie wiąże się z rozwikływaniem skomplikowanego ruchu klasycznego świata pod wpływem nielokalnych sił.
Moment detekcji Heisenberga również eliminuje gałąź rozkładu
prawdopodobieństwa reprezentowana przez niewykrytą możliwość. W modelu Bohma w dziwny sposób istnieje ona dalej.
Przeskok kwantowy aktualizuje zatem jedną z dwu makroskopowych możliwości wygenerowanych wcześniej przez
deterministyczne prawa ruchu. Zgodnie z koncepcją Heisenberga siły „tendencji” do aktualizacji różnych alternatywnych
możliwości określa (obiektywnie istniejący) rozkład prawdopodobieństwa. Zapewnia to spełnienie przewidywań teorii kwantowej.
Przedstawiony tu model Heisenberga fizycznej rzeczywistości ma trzy ważne cechy: (1) model postuluje istnienie w naturze „zdarzeń” uznawanych za to, co dzieje się w naturze; (2)
każde z tych wydarzeń aktualizuje wydarzenie o wysokiej skali, które zachowuje całkowity makroskopowy wzorzec aktywności i eliminuje pozostałe alternatywy; (3) zdarzenie takie
może wydarzyć się tylko po tym, jak początkowa faza mechaniczna doprowadziła do powstania różnych alternatyw makroskopowych możliwości, z których wybrana ma zostać jedna.
Model ciało-umysł, który ma tu być przedstawiony, oparty
jest na podobieństwie pomiędzy mózgiem a urządzeniem pomiarowym. Pewne zdarzenia Heisenbergowskie, aktualizujące

na wysoką skalę wzorce neuronalnej aktywności w ludzkich
mózgach, będą uznane za fizyczne korelaty ludzkich świadomych zdarzeń. Decydującym warunkiem takiego utożsamienia
jest to, by dwa skorelowane zdarzenia (a więc zdarzenie fizyczne w mózgu i zdarzenie psychiczne w świecie mentalnym) były
swymi wzajemnymi obrazami wyrażonymi izomorfizmem matematycznym, opisanym w następnych rozdziałach. W opisie
mózgu przez fizyka izomorfizm ten odwzorowuje świadome
zdarzenia ze świata psychicznego na korespondujące z nimi
zdarzenia Heisenberga.
By połączyć ten model mózgu i umysłu ze współczesnymi
ideami w psychologii, wspomnę pokrótce rewolucję kognitywną w psychologii, a następnie zbadam niektóre prace wpływowych pisarzy występujących przeciwko dualizmowi.
1.8. Rewolucja kognitywna
Obecnemu w fizyce w latach pięćdziesiątych rozwojowi modeli tego, co może dziać się poza widocznymi makroskopowymi zjawiskami, dorównał dekadę później rozwój psychologii. Postęp w językoznawstwie ujawnił, że pojęcia używane
przez behawiorystów były zbyt proste, by adekwatnie tłumaczyć wszystkie złożoności ludzkiego zachowania. Przykłady olbrzymich maszyn liczących ze złożonym oprogramowaniem
dostarczyły ilustracji tego, jak procesy „kognitywne”, a więc
przypominające myślowe, mogą być generowane w złożony,
choć mechaniczny sposób, poprzez użycie wewnętrznych reprezentacji rzeczy zewnętrznych w stosunku do komputera.
Może on owe symbole rzeczy zewnętrznych tworzyć i interpretować. Mózg można sobie zatem wyobrazić przez analogię do
komputera, a matematykę, rozwiniętą w obrębie sztucznej inteligencji, można przenieść do psychologii. Jednak koncepcja
ta nie rozwiązała kwestii powiązania poznania i świadomości,
a „mentalne” zaczęło oznaczać raczej „kognitywne” niż „świadome”, bowiem poznanie było tym, co można było badać. Nas
jednak interesować będzie świadomość.
1.9. Gilbert Ryle i błędy kategorialne
Daniel C. Dennett jest wpływowym autorem i filozofem umysłu. W jego książce Consciousness Explained znajduje się rozdział zatytułowany „Dlaczego odchodzi się od dualizmu”. Rozpoczyna się on słowami:
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Idea umysłu jako czegoś różnego [...] od mózgu, złożonego nie ze zwykłej materii, ale z jakiegoś innego, szczególnego tworzywa, to dualizm, i ze zrozumiałych powodów
cieszy się on złą reputacją [...]. Od klasycznego ataku Gilberta Ryle’a na to, co nazwał on kartezjańskim „dogmatem
ducha w maszynie”, dualiści zmuszeni byli przyjąć postawę
obronną. Powszechnie przyjętą koncepcją, różnie wyrażaną
i argumentowaną, jest materializm: jest tylko jeden rodzaj
rzeczy, mianowicie materia – materialny przedmiot fizyki, chemii i fizjologii – a umysł jest niczym więcej niż zjawiskiem fizycznym. Krótko mówiąc, umysł to mózg24.

Bernard Baars w swojej książce A Cognitive Theory of Consciousness również cytuje Ryle’a:
[F]ilozof Gilbert Ryle zaprezentował bardzo wpływowe argumenty przeciwko domniemanym bytom mentalnym,
które wyśmiał jako „duchy w maszynie” i „homunkulusy”.
Ryle wierzył, że wszystkie mentalistyczne wnioski wiązały
się z mieszaniem niekompatybilnych kategorii i że ich użycie prowadziło do regresu w nieskończoność25.
Ponieważ argumenty Ryle’a z 1949 roku do dziś silnie oddziałują, winniśmy przyjrzeć się, jak wpływają one na nasz model.
Pierwszym krokiem jest rozróżnienie dwóch odmiennych rodzajów umysłu: „umysłu ducha-w-maszynie” oraz „umysłu Jamesa”.
James pod koniec swojego długiego rozdziału zatytułowanego „Świadomość «ja»” przytacza wnioski:
Świadomość „ja” obejmuje strumień myśli, którego każda
część jako „ja” podmiotowe pamięta te części, które pojawiły się przed nią, zna rzeczy, które znały one i w najwyższym stopniu troszczyły się o niektóre z nich będące „ja”
przedmiotowym, oraz powoduje uznanie przez nie pozostałych. To „ja” przedmiotowe jest empirycznym zespołem rzeczy znanych obiektywnie. „Ja” podmiotowe, które je
zna, nie może samo być zespołem ani też dla celów psychologicznych nie musi być niezmiennym bytem metafizycznym, jak dusza, ani zasadą, jak ego transcendentalne traktowane jako „pozaczasowe”. Jest ono myślą, w każdej chwili
różniącą się od poprzedniej myśli, lecz uznającą ją wraz ze
wszystkim, co określiła ona jako swoje. [S]ą one [myśli] je>>
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D.C. Dennett, Consciousness Explained, Boston 1991, s. 33.
B. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge 1988, s. 8.

dynym „tym, co poznaje”, jakie psychologia może brać pod
uwagę26.

Model kwantowy właśnie objaśnia „umysł Jamesa”: nie wiąże
się on z żadnym „wiedzącym”, który stoi za samymi myślami.
Stąd jest mniej podatny na regres w nieskończoność.
Ryle podaje kilkanaście argumentów opartych na regresie w nieskończoność. Pierwszy ma do czynienia z inteligencją
i wiedzą. Wprowadza on rozróżnienie inteligentnego zachowania i operacji myślenia o tym, co się robi.
Wyraża się to w potocznym powiedzeniu, że inteligencja
pokazuje się w działaniu wtedy i tylko wtedy, gdy działający myśli o tym, co robi, i to myśli w taki sposób, że gdyby o tym nie myślał, to by mu robota nie szła tak dobrze...
Chcę dalej wykazać, że ten mit intelektualistyczny jest fałszywy i że gdy określamy działanie jako inteligentne, nie
znaczy to, że zachodzi podwójna operacja, namyślania się
i realizacji [...]. Główny zarzut przeciw legendzie intelektualistycznej jest następujący: zastanawianie się nad sformułowaniami określającymi sposób wykonania czynności jest
samo w sobie czynnością, która może być wykonana mniej
lub bardziej umiejętnie czy mniej lub bardziej niezdarnie.
Gdyby zaś było tak, że aby wykonać jakąkolwiek czynność,
trzeba by też wykonać – i to wykonać umiejętnie – odpowiednią operację myślową, to przełamanie kiedykolwiek
tego błędnego koła byłoby logiczną niemożliwością [...].
Cofanie się nie miałoby końca i to sprowadza do absurdu
ową teorię, że inteligentne poczynania muszą być kierowane przez rozgrywającą się uprzednio operację intelektualną. To, co odróżnia działania inteligentne od nieinteligentnych, to nie ich źródło, ale sposób ich przeprowadzania,
a to odnosi się w równym stopniu do czynności teoretycznych, jak i praktycznych. „Robić coś z myślą” nie znaczy tyle,
co „myśleć w trakcie robienia o tym, co się robi”. Kiedy robię
coś inteligentnie, tj. robię z myślą, robię wtedy jedną rzecz,
a nie dwie. To, co charakteryzuje wówczas moje czynności,
to sposób ich wykonywania, a nie jakiś specjalny rodzaj poprzedzających je zdarzeń27.
Zgodnie z tym poglądem umysł, mówiąc ogólnie, wiąże się ze
sposobem, w jaki może zachować się ciało, na przykład inte>>

26

>>

27

W. James, Psychologia, przeł. M. Zagrodzki, Warszawa 2002, s. 163 i nast.
G. Ryle, Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, Warszawa 1970.

ligentnie, a nie z jakąś rzeczą należącą do tej samej kategorii,
co ciało.
Argument Ryle’a nie obala naszego dualistycznego modelu, bowiem myślenie i robienie czegoś nie stanowią tandemu.
Myśl i akt fizyczny, który ją wprowadza w czyn, to dwa różne
aspekty jednego wydarzenia umysł-mózg. Z „myśleniem o tym,
co się robi, w trakcie robienia tego” rzecz ma się następująco: myśl i robienie czegoś to dwa aspekty pojedynczego wydarzenia, dlatego nie stanowią tandemu. Koncepcja fizycznej
rzeczywistości Heisenberga prowadzi do idei działania umysłmózg łączącego intelektualny i funkcjonalny aspekt wykonania czegoś w pojedyncze wydarzenie i tym samym uchyla się
przed ciosem Ryle’a wymierzonym w dualizm.
Rozpatrzono tu jedynie pierwszy argument Ryle’a, oparty na
regresie w nieskończoność, ale wszystkie one z podobnych powodów tracą siłę w przypadku modelu Heisenberga/Jamesa. Ważne
jest to, że argumenty Ryle’a skierowane są przeciwko „umysłowi
jako duchowi-w-maszynie”: zatem nie odnoszą się do koncepcji „umysłu Jamesa” wykorzystanej w modelu H/J, gdzie myśl jest
myślącym, jest odczuciem dziejących się w mózgu wydarzeń.
1.10. Consiousness explained Dennetta
Książka Daniela Dennetta Consciousness Explained (Świadomość wyjaśniona) podchodzi do problemu świadomość z perspektywy materialistycznej. Dennett oznajmia:
jednym z zadań tej pracy jest wyjaśnienie świadomości bez
poddania się syreniej pieśni dualizmu. Co zatem jest nie
w porządku z dualizmem? Dlaczego budzi on taką niechęć?28
W odpowiedzi przytacza problem rozumienia tego, jak umysł
może wchodzić w interakcję z materią:
Podstawową zasadą w fizyce jest to, że każda zmiana trajektorii cząsteczki jest przyśpieszeniem wymagającym wydatku energii [...]. Ta zasada zachowania energii [...] jest przez
dualizm najwyraźniej naruszana. Zderzenie standardowej
fizyki i dualizmu było szeroko omawiane od czasów Kartezjusza i wciąż uznawane jest za niedającą się obejść wadę
dualizmu29.
Zarzut ten nie tyczy się modelu Heisenberga/Jamesa. Model ów uznaje przyczynowe oddziaływanie, ale jednocześnie
>>
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zgodny jest ze wszystkimi znanymi prawami fizyki, włączając
w to prawo zachowania energii.
Dennett przyjmuje „najwyraźniej dogmatyczną zasadę,
że dualizmu należy unikać za wszelką cenę”. Odziera umysł
z kartezjańskiego dualizmu i dochodzi do pojęcia, które odgrywa kluczową rolę w jego argumentacji: materializmu kartezjańskiego. Jest to idea, że istnieje:
wewnętrzny [ale materialny] Teatr, gdzie „wszystko się zbiega”. [M]iejsce, gdzie porządek przypływu równa się porządkowi „przedstawienia” w doświadczeniu, ponieważ to, co się
tam dzieje, jest tym, czego jesteśmy świadomi30.
Następnie mówi o publiczności czy świadku przedstawienia w owym kartezjańskim Teatrze; albo o Ego, Wewnętrznym
Wykonawcy czy Wewnętrznym Myślącym jako świadku tych
przedstawień. Te odniesienia do „świadka” zdają się ponownie
wprowadzać pojęcie „umysłu”. Jednak po to, by umocnić swoją
własną kontrpropozycję, Dennett odrzuca prostą ideę „przedstawienia” w wewnętrznym Teatrze Kartezjańskim, niezależnie
od tego, kto mu się przygląda.
Główny argument Dennetta przeciwko idei przedstawień
na kartezjańskiej scenie opiera się na eksperymentach Kolersa i von Grünaua: „Dwa różnokolorowe światła [oddzielone od
siebie o, powiedzmy, 4 stopnie] zapalano na 150 msek. każde (w odstępach 50 msek.); wydawało się, że pierwsza lampka
zaczyna poruszać się, a następnie, w połowie iluzorycznego
przemieszczania się do drugiego miejsca, gwałtownie zmieniała kolor”. Zagadką jest: „Jak możemy [...] wypełnić przerwy
w czasie i przestrzeni w trakcie przejścia od jednego błysku do
drugiego, zanim ten drugi zdąży się pojawić”. Tę czasową inwersję trudno pogodzić z modelem umysłu i mózgu zakładanym w Kartezjańskim Teatrze, bowiem w modelu tym informacja, której wymaga spektakl, pojawia się w teatrze dopiero pod
jego koniec.
Dennett wykorzystuje tę trudność związaną z modelem Kartezjańskiego Teatru, aby uzasadnić własne podejście, które określa mianem Modelu Wielokrotnych Szkiców. Model ten odrzuca
intuicyjną ideę pojedynczego strumienia świadomości.
Zamiast pojedynczego strumienia (jakkolwiek szerokiego)
mamy wiele kanałów, w których wyspecjalizowane obwody
>>
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próbują, w równoległych pandemoniach, wykonywać swe
różne zadania, tworząc na bieżąco Wiele Szkiców31.

Twierdzenie to, że strumień świadomości, który „zdaje się
istnieć”, w rzeczywistości nie istnieje, jest zasadniczym punktem teorii Dennetta. Odpowiadając na to zaskakujące twierdzenie, jego fikcyjny interlokutor, „Otto”, zauważa:
Zdaje mi się, że zaprzeczyłeś właśnie istnieniu niewątpliwie
najbardziej rzeczywistych zjawisk, jakie istnieją, prawdziwych naoczności, w które nawet Kartezjusz w Medytacjach
nie potrafił zwątpić32.
Dennett odpowiada:
W pewnym sensie masz rację; to, czemu przeczę, istnieje33.
Następnie odwołuje się do pewnych optycznych iluzji, w których „zdaje się być widoczny różowy krąg”, mimo że nie istnieje on w zewnętrznym obserwowanym obiekcie. Dennett twierdzi, że
nie ma czegoś takiego jak różowy krąg, który jedynie zdaje
się istnieć34.
Fenomenologia wydaje się istnieć. [A]le z tego niezaprzeczalnie uniwersalnie poświadczonego faktu nie wynika,
że fenomenologia rzeczywiście istnieje35.
Dennett zaprzecza, jakoby doświadczenie było tym, czym się
wydaje. Potrzebuje on silnego argumentu, aby podtrzymać takie sprzeczne z intuicją twierdzenie. Jego argument polega na
tym, że niepowodzenie modelu Kartezjańskiego Teatru wyklucza strumień świadomości.
Nie ma żadnego pojedynczego dobrze określonego „strumienia świadomości”, ponieważ nie ma też żadnej Kwatery
Głównej, żadnego Kartezjańskiego Teatru, gdzie „wszystko
schodzi się w jedno” dla Wewnętrznego Myślącego36.
Argument ten nie jest logicznie przekonujący: brak centralnego miejsca, gdzie porządek wstępujący równa się porządkowi przedstawienia, nie implikuje logicznie braku strumienia
skomplikowanych i zunifikowanych myśli takiego rodzaju, jakiego doświadczamy.
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Podstawowy problem polega tu na tym, jak logicznie możliwe jest utworzenie obiektów, które z natury – tj. ściśle wewnętrznie, bez pomocy żadnego czynnika wiążącego – są
złożonymi całościami w obrębie logiki z gruntu redukcjonistycznej, stwierdzającej, że wszystko jest jedynie agregatem
części prostych. Wyczyn ten jest logiczną niemożliwością i z
tego też względu James nie miał nadziei na rozwiązanie problemu umysłu w obrębie fizyki klasycznej. Aby założyć wewnętrznie jednolitą myśl, różną od agregatu, który interpretowany jest przez coś innego jako jedność, należy przyjąć
perspektywę logiczną inną niż ściśle redukcjonistyczna: perspektywę, która wśród swoich komponentów logicznych posiada jakąś jedność lub operację formującą całości. Wydarzenie
heisenbergowskie jest takim właśnie elementem, a model H/J
dostarcza kontrprzykładu dla twierdzenia Dennetta. W modelu tym nie ma Teatru Kartezjańskiego, ale przyjmuje się w nim
strumień świadomości typu Jamesa. Dowód empiryczny, który podważa możliwość Teatru Kartezjańskiego, łatwo znajduje miejsce w modelu H/J, zatem kontrprzykład ten obala argumentację Dennetta. Szczególnie łatwo wyjaśnia się w nim
wyniki badań Kolersa i von Grünaua, jak również resztę cytowanych przez niego „zagadkowych” wyników eksperymentalnych, takich jak prekognitywna karuzela Greya Waltera, skórny
królik Geldarda i Sherricka oraz subiektywne opóźnienie Libeta.
Parę słów wyjaśnienia. Niezbędne jest przede wszystkim
zrozumienie podstaw dynamiki mózgu. W zwykłej maszynie liczącej aktywna w danym momencie informacja gromadzona
jest we względnie małej liczbie katalogów. Natomiast w mózgu znaczna liczba osobnych wzorców wyładowań neuronalnych może pojawić się w tym samym czasie. Wzory te mogą
zostać skorelowane z bodźcami i reakcjami oraz mogą pośredniczyć w zachowaniu organizmu. Jak szczegółowo zobaczymy
w jednym z następnych artykułów, struktura wzorców neuronalnych może tworzyć reprezentacje ciała i jego środowiska
wraz z historią gromadzonych w pamięci przedstawień. Główny postulat tego modelu głosi, że świadome wydarzenie jest
psychologicznym odpowiednikiem pewnego rodzaju wydarzenia heisenbergowskiego w mózgu, a mianowicie wydarzenia, które aktualizuje wzór aktywności neuronalnej konstytuującej z kolei reprezentacje tego ogólnego typu. Jednak każda

taka reprezentacja musi być uformowana, zanim zostanie wybrana: zanim będzie mogła się stać rzeczywistą reprezentacją,
musi być skonstruowana w wyniku nieświadomej czynności
mózgu zależnej od poprzedzającej ją mechanicznej fazy dynamicznej ewolucji. W trakcie tej wstępnej mechanicznej fazy
generowana jest superpozycja wielu takich reprezentacji. Podczas następującej potem aktualizacji fazy wybrana zostanie
jedna z tych reprezentacji.
Ten ogólny obraz zastosowany do przypadku Kolersa i von
Grünaua oznacza, że jakieś intensywne, nieświadome, równoległe procesy w mózgu będą, zgodnie z dostępnymi wskazówkami, dążyć do skonstruowania spójnego obrazu zmieniającego się środowiska, zanim zacznie on podlegać możliwym
wyborom z poziomu świadomości. W każdej dobrej organizacji
działania wyprowadzane są na tej samej zasadzie. W tym procesie konstruowania spójnej reprezentacji środowiska nie ma
jakiegoś centralnego miejsca w mózgu, gdzie porządek przypływu równałby się porządkowi „przedstawienia” w świadomości. Reprezentacje ewoluującego środowiska konstruowane
są przez dostosowujące się do siebie wzory aktywności neuronalnej ograniczone nadchodzącymi danymi, ale na sposób
zgodny z regułami formowania spójnych reprezentacji owego ewoluującego środowiska. Ostateczne wzory są w zasadzie
globalne i zależne od mózgu. Świadome wydarzenie aktualizuje jedynie w pełni skonstruowaną i spójną reprezentację „ewoluującego ja-i-środowiska” po tym, jak została ona uformowana przez procesy nieświadome. Wyniki Kolersa i von Grünaua
są jedynie przykładem tego ogólnego trybu funkcjonowania
umysłu i mózgu. Z tego dualistycznego modelu wynika naturalnie, że (1) jest on kompatybilny z prawami fizyki, (2) uznaje świadomość za funkcjonalną oraz że (3) każde świadome
wydarzenie, takie jak opisuje je James, identyfikuje jako obraz
w szczególnej psychologicznej dziedzinie heisenbergowskich
wydarzeń w mózgu.
Aby zrozumieć lepiej charakter tych heisenbergowskich
wydarzeń, rozważmy podawany przez materialistów przykład
człowieka w „czarnej skrzynce”, odizolowanego od wszystkich
zewnętrznych wpływów i obserwatorów. Jeśli system ten opisać w kategoriach ścisłych praw fizyki i jeśli nie zachodzi żadna
obserwacja czy wydarzenie detekcji, wówczas system będzie
rozwijał się zgodnie z czysto mechanicznym aspektem prawa

ruchu. Równoległe procesory w mózgu zaczną podlegać różnym determinacjom, a system będzie ewoluował, jak słynny
kot Schrödingera, w superpozycje makroskopowo rozróżnialnych systemów. Tak jak znany kot przechodzi w superpozycję
„żywego kota” i „martwego kota”, tak też człowiek-w-skrzynce
może wejść, pod działaniem praw czysto mechanicznych,
w superpozycje na przykład „stojącego człowieka” i „siedzącego człowieka”. Jednak jeśli człowiek ten obserwuje samego siebie i nastąpi wydarzenie detekcji, wówczas zostanie wybrana
jedna z alternatywnych możliwości, a inne zostaną wyeliminowane z królestwa potencjalności. „Obserwacja” ta nie musi być
koniecznie wizualna: „widzenie” nie jest jedynym sposobem
ustalania makroskopowych faktów. Człowiek ten mógł zamiast
tego jedynie odczuwać, że stoi lub siedzi: tego rodzaju zmysłowe wyczuwanie również stanowi „obserwację”.
Model H/J przyjmuje, że owo wydarzenie odczuwania
może być sprowadzone do mózgu, gdzie w pełni formowana
jest reprezentacja „stojącego człowieka” czy „siedzącego człowieka”. Wydarzenie odczuwania aktualizuje w mózgu jedną
z nich. Związane z daną reprezentacją doświadczenie jest jej
obrazem. To, opisane w szczegółach, izomorficzne powiązanie
jest podstawą modelu.
Wydarzenie Heisenberga aktualizuje dokładnie to, co niezbędne jest do przeprowadzenia efektywnego działania. Rzeczywiście, według ideomotorycznej teorii Jamesa, to właśnie
tylko ten rodzaj projektowanej na przyszłość odczuwanej reprezentacji pozycji ciała oraz działania stanowi szablon umysłu-mózgu dla działań cielesnych. Książka Baarsa, A Cognitive Theory of Consciousness, stanowi współczesne empiryczne
wsparcie dla teorii Jamesa. Tak więc ta druga aktualizująca faza
procesów dynamicznych wykracza poza fazę mechanicznego
przetwarzania równoległego. Tworzy ona strukturę w mózgu,
która, w przypadku zwykłej uwagi, jest mózgową reprezentacją „ja-i-środowisk” oraz, w przypadku intencji działania, jest reprezentacją, która służy jako szablon dla wybranego kierunku
działań.
Innym przykładem świadectwa empirycznego przytoczonym przez Dennetta przeciw modelowi Kartezjańskiego Teatru, a także przeciwko rzeczywistemu wydarzaniu się zjawiska strumienia świadomych wydarzeń, które zdają się
wydarzać, jest prekognitywna karuzela Greya Waltera. W eks-
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perymencie tym uczestnikowi pokazuje się sekwencję slajdów.
Gdy tylko chce, może on przejść do następnego slajdu naciskając guzik. Ale w rzeczywistości przejście do następnego obrazka powodował wzmocniony sygnał z elektrody umieszczonej
w korze ruchowej uczestnika (pacjenta). Pacjenci „donieśli, że
gdy tylko mieli nacisnąć guzik, ale jeszcze nim rzeczywiście się
na to zdecydowali, projektor już wyświetlał następny slajd”.
Zjawisko to jest całkowicie zgodne z modelem H/J, który stwierdza, że dobrowolne czynności cielesne inicjowane
są przez aktualizację projektowanych reprezentacji – oczekiwanych następnych reprezentacji ciała i jego środowiska. Ponieważ przechwyceniu ulega sygnał neuronalny, który ma inaugurować dalsze postępowanie, a zamierzona czynność
inicjowana jest przedwcześnie, monitorowane reprezentacje
tego, co ma w rzeczywistości miejsce, nie pasują do oczekiwań.
Rozbieżność ta będzie doświadczana jako tymczasowa anomalia w podmiotowej reprezentacji „ja-i-środowiska”. Podmiot
będzie zaskoczony „przedwczesnym” ruchem slajdu, którego
oczywiście nie może przewidzieć.
Czym różni się model H/J od modelu Dennetta? Z jednej
strony pierwszy jest bardziej konkretny, jeśli chodzi o powiązanie pomiędzy zdarzeniami mózgu i świadomości. Przyjmuje on strumień świadomości Jamesa jako surowe dane i próbuje z widocznym powodzeniem wytłumaczyć zarówno formę
tych danych, jak też ich powiązanie z procesami mózgu. Teoria
Dennetta, z drugiej strony, zamiast tłumaczyć te dane, próbuje je obejść. Kwestionując istnienie fenomenologii za pomocą
teoretycznego argumentu, że nie może istnieć nic takiego jak
Teatr Kartezjański, próbuje zdyskredytować wszystkie dane in-
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trospekcyjne, które nie mają wsparcia w danych obiektywnych.
Jednak teoretyczna argumentacja Dennetta, tak jak argumentacja Ryle’a, skierowana jest w zasadzie przeciwko umysłowi
Kartezjańskiemu, a nie umysłowi Jamesa. Gdy ideę „świadka”
zastąpi się ideą, że każde jednorodne świadome doświadczenie po prostu się wydarza w powiązaniu ze złożonym globalnym zdarzeniem mózgu konstytuującym złożony „osąd”,
dochodzi się do dualizmu, który niekoniecznie jest tak zdecydowanie różny od „materializmu” Dennetta. Materializm ten
przyznaje, że świadomość istnieje i dlatego musi – by być stanowiskiem kompletnym – ostatecznie opisać, jak relatywnie
proste treści świadomej myśli odnoszą się do o wiele bardziej
złożonych procesów w mózgu. Chcąc dysponować pełnym,
spójnym modelem mózgu, Dennett będzie musiał przyjąć teorię kwantową. Zatem ten „materialistyczny” model, uzupełniony odpowiednio o pewne szczegóły, mógłby wyewoluować
w model H/J.
Pozostałości pozytywizmu przetrwały w psychologii dłużej
niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie nauki. Jednak zaleta teorii
naukowej nie polega na weryfikowalności jej poszczególnych
części, ale na jej wewnętrznej spójności i ekonomii, w zakresie
i adekwatności, oraz zgodności z resztą nauki. Model Heisenberga i Jamesa, pomimo swej nowości, sprawdza się w każdym
z tych punktów.
Przełożył Paweł Kamiński37.
>> 37 Za nieocenioną pomoc w tłumaczeniu i redakcji tekstu chciałbym podziękować Andrzejowi Orzechowskiemu (przyp. tłum.).

ROZRYWKI NACJONALISTYCZNE
Dominik Lewiński

Za tytułem niniejszego komunikatu kryje się hipoteza następująca: we współczesnej Europie najpoważniejszym obszarem
manifestacji dyskursu nacjonalistycznego, jego reprodukcji
i utrwalania jest obszar rozrywki. Nacjonalizm został urozrywkowiony (lub jest w trakcie urozrywkowienia). Także dalsze
losy i przyszłość nacjonalizmu/patriotyzmu upatruję w przeniesieniu, ewolucyjnym przejściu punktu ciężkości komunikacji nacjonalistycznej do sfery komunikacji rozrywkowej. Nacjonalizm i patriotyzm to zabawa w wolnym czasie. Patriotyzm
dzisiaj służy do rozrywki tak samo jak Doda czy M jak miłość.
Idee, konstrukty nacjonalistyczne nie pełnią już tych funkcji, co
kiedyś, uległy refunkcjonalizacji w kierunku, nazwijmy to tak,
przemysłu rozrywkowego.
Zdaję sobie sprawę, że hipoteza taka może nie brzmieć
szczególnie dobrze czy wiarygodnie, dlatego muszę się wytłumaczyć z teoretycznych założeń, które ją wygenerowały.
Nie biorę pod uwagę komunikacji nacjonalistycznych użytkowanych przez system komunikacji politycznej, którego semantycznym korelatem jest „interes narodowy”. Nie zajmuję się nimi nie tylko dlatego, że uważam (podobnie jak np.
Ulrich Beck we Władzy i przeciwwładzy w epoce globalnej1), iż
państwo narodowe nie jest już najważniejszym aktorem na
scenie politycznej, ale także dlatego, że uważam je za pozbawione większego znaczenia. System polityczny (przynajmniej
w Europie) musi ich używać, ponieważ legitymizacja narodowa
pozostaje jedyną formą legitymizacji władzy politycznej, rządzi się przecież „w imieniu” społeczeństwa i w „jego interesie”,
co oznacza w imieniu narodu i jego interesie. Lecz codzienna
praktyka polityczna, szczególnie ta wewnętrzna, praktycznie
wcale z konstrukcji nacjonalistycznych nie korzysta. Chodzi mi
o nacjonalizm, niezgrabnie mówiąc, w komunikacji społecznej,
w codziennych medialnych i osobistych komunikacjach, o pozapolityczny nacjonalizm życia codziennego.
U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2005.
>>
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Z punktu widzenia obserwacji drugiego stopnia, którą podejmuję, nie odróżniam nacjonalizmu od patriotyzmu, bo komunikacyjnie konstrukty te są funkcjonalnie dokładnie tym samym, granice między nimi wyznaczane są arbitralnie, a różnice
między nacjonalizmem a patriotyzmem służą określaniu dyskursywnej pozycji komunikującego. Każde działanie, postawa,
wypowiedź, która może być kwalifikowana jako patriotyczna,
może być z innych pozycji dyskursywnych kwalifikowana jako
nacjonalistyczna i odwrotnie. Nacjonalizm, naród, ojczyznę czy
patriotyzm uważam wyłącznie za konstrukty komunikacyjne,
zbiór symboli kolektywnych (w rozumieniu Fleischera2).
Moja teoretyczna pozycja pozostaje w dużej mierze w zgodzie z głównymi założeniami społecznego konstruktywizmu,
a szczególnie zadłużona jest w klasycznej już chyba pracy Benedicta Andersona o wspólnotach wyobrażonych3 oraz pracy Erica Hobsbawma Nations and Nationalism since 17804. Tak
samo jak Hobsbawm uważam, że nacjonalizm, taki jakim dzisiaj
go znamy i przeżywamy, jest wynalazkiem XIX wieku, że nacjonalizm wymyślił narody, że wynaleziona i następnie zinternalizowana tożsamość narodowa jest warunkiem koniecznym dla
istnienia narodu i przed jej pojawieniem się narodów po prostu nie było, zgadzam się również częściowo z tezą o schyłku,
nieuchronnym słabnięciu idei narodowych (bo o dysfunkcjonalności chyba nie może być mowy), ale nadaję jej inną interpretację. Chciałbym jednakże odciąć się od nierzadko pojawiających się pomysłów konstruktywistów społecznych, czy też
ich interpretacji, zakładających, że jeśli narody są wynalazkiem,
to dają się zlokalizować ich wynalazcy, elity, burżuazja, czy też
nawet, co zapewne ociera się o śmieszność, konkretni autorzy,
tacy jak Fichte czy Kant. Nacjonalizm sam się wynalazł, ściślej
mówiąc, jest/był adaptacyjnym wytworem systemu komuni>> 2 E. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth,
Reality, Cambridge 1991.
>> 3 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991.
>> 4 M. Billig, Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej, Kraków 2008.
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kacji. Nacjonalizm wyewoluował jako produkt abstrahowania
w ramach klasy konstruktów integrujących. Adaptacyjna koncepcja nacjonalizmu pojawia się już m.in. oczywiście u Ernsta Gellnera5. Wedle niej nacjonalizm miałby być narzędziem
społecznej reintegracji w obliczu załamania się tradycyjnych
form organizacji społeczeństwa, spowodowanego czynnikami zasadniczo ekonomicznymi. Mówiąc prościej, nacjonalizm
i narody są pochodną industrializacji. Niezupełnie jednak dobrze widać, dlaczego właśnie nacjonalizm miałby umożliwiać
społeczną mobilność, tak potrzebną industrializacji. I właściwie po co industrializacji wytwarzana przez nacjonalizm unifikacja. Funkcję przymuszania do mobilności z powodzeniem
przecież pełnił i jeszcze jakoś pełni inny dziewiętnastowieczny wynalazek – mianowicie miłość romantyczna. To miłość romantyczna, nieznająca barier klasowych, geograficznych, państwowych, znosząca różnice w statusie i majątku, ożeniona ze
swoim dopełnieniem – małżeństwem, ułatwia i dynamizuje
społeczną mobilność, pionową i poziomą. Co przepięknie pokazał Prus w Lalce. Również popularna adaptacyjna hipoteza
McNeila, wiążąca powstanie nacjonalizmu z masowym poborem wojskowym i migracją ze wsi do miast, nie wygląda szczególnie przekonująco6. Po wygaśnięciu owych przyczyn nacjonalizm błyskawicznie by się zdefunkcjonalizował, a nic takiego
nie miało przecież miejsca.
Chciałbym zaproponować nieco inną hipotezę, oddalającą
się od Gellnerowskiego determinizmu socjoekonomicznego,
i przemieścić akcent z procesów industrializacji na nieco odmiennie skonceptualizowane procesy. Oprę się tutaj na koncepcji Luhmanna. Narodziny nacjonalizmu widziałbym jako
adaptacyjny proces podtrzymujący społeczną integrację w obliczu przejścia od społeczeństwa zorganizowanego warstwowo do społeczeństwa zorganizowanego funkcjonalnie. W okolicach XVIII-XIX wieku społeczeństwa europejskie utraciły swój
warstwowy charakter, z przynależącymi do danych warstw stylami życia, tożsamością warstwową, metafizyką warstwową,
jednym słowem utraciły warstwowe samoreferencje. Również
środowiskowe identyfikacje, ludzkie poczucie bycia szlachcicem czy chłopem przestały ukierunkowywać motywacje i se>>
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lekcje, i w konsekwencji decyzje. Społeczeństwo straciło podział
warstwowy, a zyskało funkcjonalny, podział na gospodarkę, politykę, prawo, religię, edukację, naukę itp. W tej nowej sytuacji
prędzej czy później okazywało się, że po pierwsze, system funkcyjny jest inkluzyjny i każdy członek społeczeństwa ma zyskać
prawo do udziału w każdym z subsystemów funkcyjnych niezależnie od dotychczasowego warstwowego uplasowania, pojawia się więc po prostu konieczność pionowej integracji społecznej, po drugie zaś, co z pierwszym jest jakoś powiązane,
konieczność zastąpienia starych tożsamości nowymi konstruktami integrującymi, gdyż inaczej społeczeństwo po prostu by
się rozpadło. Nie dało się już dłużej identyfikować siebie jako
„szlachcica” czy „chłopa”. Podjęta w okolicach Rewolucji Francuskiej próba wytworzenia integrującej tożsamości za pomocą
konstruktów korzystających z semantyk obywatela i obywatelstwa nie powiodła się z dość niejasnych przyczyn. Najprawdopodobniej dlatego, że była już zbyt abstrakcyjna; poza tym (podobnie jak tożsamość oparta na „państwie”) miała charakter
nieco zbyt formalny i zewnętrzny, tożsamość obywatelska wynika przecież z prawa i geografii. W odróżnieniu od niej tożsamość narodowa jest subiektywistyczna, esencjonalistyczna i łatwa do obudowania w emocje, choćby semantyki krwi i ziemi,
przygotowane wcześniej przez wspólnoty rodzinne i etniczne.
Ponadto tożsamość narodowa z powodu czasowej i przestrzennej ekstensji jest potencjalnie trwalsza niż tożsamość obywatelska. Można przecież zmienić obywatelstwo, ale nie narodowość.
Tożsamość obywatelska jest kwalifikacją wobec jednostki zewnętrzną, natomiast narodowa (wedle własnej semantyki) wypływa jakby z wewnątrz człowieka poprzez konstrukt historii,
zagubiona daje się odnaleźć, odzyskać, choć nie daje szczególnego wyboru. Narodowość daje specyficzną autonomię – można komuś narzucić przynależność obywatelską i związane z nią
kontyngentne prawa i obowiązki – nie da się jednak przymusić
kogoś do narodowości, a wypełnianie obowiązków z nią związanych pozostawia się „sumieniu” jednostki. Tożsamość narodowa przez swój „osobisty” charakter ma bardzo wysoki potencjał
wzbudzania emocji, niezbędnych przecież do wytworzenia więzi o tak niesłychanie wysokiej temperaturze, że umożliwiającej
samopoświęcenie np. wojenne. Łatwiej umrzeć za ojczyznę niż
za państwo, czyli za jego widzialną emanację – administrację.
Mówiąc metaforycznie, problem, jaki stał przed dziewiętnasto-

wiecznymi społeczeństwami, był następujący: jak wytworzyć
więź między małorolnym chłopem z Białostocczyzny a młodym
uczonym szlacheckiego pochodzenia z Wielkopolski? Abstrahowanie z więzi rodzinnych, „wydłużanie ich”, aby objęły całość
społeczeństwa, mogło przebiegać po dwóch narzucających się
współrzędnych, obywatelskiej i narodowej, jednak semantyka narodowa pozwala stworzyć ze społeczeństwa metaforyczną rodzinę, natomiast obywatelska – co najwyżej dom dziecka. Nawiasem mówiąc, jak trudno za pomocą „obywatelskości”
wytworzyć więzi widać i dzisiaj po rozpaczliwych próbach implementacji w Polsce tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Ale
oczywiście łatwiejsze do wdrożenia semantyki nacjonalistyczne
mają swoje wady; choć stworzone do inkluzji, mają swoją drugą
stronę – potencjał ekskluzji niemożliwy w konstruktach obywatelskich. Gdy mamy do dyspozycji konstrukt narodu, łatwo znaleźć „innego”, „obcego”, Żyda, Rumuna, Ukraińca i wykluczyć go
ze społeczeństwa, co bywa prostą drogą do uprzedmiotowienia, a następnie nawet eksterminacji. Pojawiają się też nieprzezwyciężalne paradoksy komunikacyjne oddzielające państwo
od narodu, tak że w logice rozwoju nacjonalizmu nieuchronnie
rodzi się radykalna pokusa ich rozwiązania – potworna w konsekwencjach koncepcja państwa narodowego.
Rzecz jasna proces unarodowienia społeczeństwa nie dokonał się nagle, mamy wszak do czynienia z procesami długiego
trwania. Bywało i tak, iż uprzywilejowane ze względu na dostęp do zasobów symbolicznych (umiejętność czytania i pisania!) resztki warstw, przeważnie społeczne elity, konstytuowały początkowo same siebie jako naród, np. naród szlachecki
w Polsce, ale było to rozwiązanie jawnie prowizoryczne, cóż
bowiem począć z „resztą”? Wykluczyć? Oczywiście, że włączyć.
Z pomocą przyszło rodzące się szkolnictwo, a dalej przymus
szkolny. Do dzisiaj jedną z najważniejszych funkcji edukacji
szkolnej jest patriotyczna/nacjonalistyczna indoktrynacja, czyli, mówiąc oględniej, internalizacja narodowej narracji. W świetle tego, co wyżej powiedziane, funkcje nacjonalizmu wydają
się jasne: społeczna integracja i dostarczenie ludziom nowej
tożsamości.
Dochodzimy tutaj , okrężną drogą, do koncepcji banalizacji
nacjonalizmu, głoszonej przez Michaela Billiga w głośnym Banal Nationalism7. Billig znakomicie odpowiada na pytanie, dzię>>
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ki czemu nacjonalizm trwa, dlaczego, mimo może aż za bardzo
rzucającej się w oczy słabości nacjonalizmu, nie porzucamy nacjonalistycznych konstruktów, których nie da się przecież utrzymać przy życiu jedynie za pomocą flag na państwowych budynkach i odpowiednich obrazków na banknotach. Musi być on
zakorzeniony w codziennych komunikacjach. Dlatego nie odbieramy jako niesłychanego dziwactwa informacji medialnej, że
w wypadku kolejowym w New Delhi nie zginęli żadni Polacy, że
przeżywamy („my”!) skoki z dużej górki wykonywane przez niskiego wąsatego człowieka gdzieś z Wisły, dlatego uparcie nie
chcemy się cieszyć z sukcesów żużlowca Rune Holty i niezmiennie nazywamy go „Norwegiem z polskim paszportem”, denerwujemy się, gdy jakiś nieznany nam osobiście, niewysoki człowiek swoimi niefortunnymi wypowiedziami przynosi „nam”
wstyd na „forum międzynarodowym” itd., itp. Wydaje się jednak,
mimo iż praca Billiga jest znakomita, że wprowadza ona pewne materii pomieszanie. Nic bowiem bardziej banalnego niż
teza o banalności nacjonalizmu. Bez banalizacji, uniewidocznienia (inwizibilizacji) nacjonalizm po prostu by nie działał, nasz nacjonalizm musi być dla nas „ślepą plamką”, bo poddany permanentnej obserwacji zostałby najpewniej po prostu odrzucony.
Powodzenie komunikacji nacjonalistycznych jest bowiem wysoce nieprawdopodobne w tym sensie, w jakim dzisiaj Holocaust
wydaje się nam nieprawdopodobny. Znacznie jednak ciekawsze
wydaje się pytanie o to, co umożliwia banalizację nacjonalizmu,
dlaczego jest słabo reflektowany, odruchowy, niewidoczny,
oczywisty. Odpowiedzi najpewniej należałoby szukać w procesach socjalizacji: przede wszystkim szkolnej, także medialnej,
być może też rodzinnej. (Ale na to potrzeba osobnych badań).
Banalizacja nie jest specyficznym etapem w rozwoju nacjonalizmu, jest koniecznym warunkiem jego reprodukcji.
Nacjonalizm należy bowiem do standardowego wyposażenia naszych habitusów i choć do codziennego życia wydawać
się może zupełnie niepotrzebny, to pozostaje w gotowości do
aktywizacji. Przede wszystkim w społecznych koniunkturach
kryzysowych, kiedy regresja w stronę habitusów jest zjawiskiem całkowicie normalnym. I mam na myśli nie tylko zagrożenia wojenne. Nikt chyba nie powoływałby się na „ochronę
polskiego rolnictwa” (ziemniaki nie mają narodowości), gdyby
interesy rolników były w zadowalającym ich stopniu respektowane, mimo iż owa ochrona być może zrujnuje ledwo wiążące-
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go koniec z końcem rolnika z Zimbabwe. Aktywizacja nacjonalistycznych dyspozycji habitualnych w sytuacjach kryzysowych
zachodzi jednak zbyt rzadko, żeby nacjonalizm pozostawał
trwałą dyspozycją o poważnej społecznej relewancji. Dlaczego
nacjonalizm trwa? Banalizacja jest odpowiedzią w jaki sposób
trwa, a nie dlaczego. Funkcja integracyjna nacjonalizmu została (przeważnie) osiągnięta, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z państwem narodowym. Również tożsamość narodowa nie odgrywa dzisiaj większego znaczenia (poza dyskursem
politycznym rzecz jasna), ponieważ pojawiły się ekwiwalentne
sposoby definiowania i manifestacji tożsamości. Tych dostarczył skulturalizowany rynek w postaci marek, światów przeżyć,
którymi obudowane są produkty. W myśl sentencji: pokaż mi,
jakich marek używasz, a powiem ci, kim jesteś. „Bycie Polakiem”
nie należy dziś do standardowego wyposażenia tożsamościowego albo zajmuje w nim poślednie miejsce.
Nacjonalizm przetrwał i trwa w postaci przefunkcjonalizowanej na system rozrywki. Przez rozrywki nacjonalistyczne rozumiem te wszystkie rozrywki, w których relewantne są dyferencje narodowe. Więc na przykład festiwal Eurowizji, wybory
Miss Świata, także konkurs zwany Nagrodą Nobla, sporty: tam,
gdzie używa się narodowościowych kluczy, np. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata w piłce nożnej itp., itd.
Społeczeństwo zorganizowane funkcjonalnie przyniosło
nam konstrukt „czasu wolnego”, o który to wolny czas zabiegamy po to, aby się go pozbawić. Najefektywniej pozbywamy
się czasu wolnego, uczestnicząc w systemie rozrywki. Rozrywką jest zarówno uczestniczenie w rozrywce, jak i obserwacja
rozrywki. Możemy grać w meczu piłki nożnej jako zawodnik
albo obserwować go jako kibic – tak czy inaczej uczestniczymy w rozrywce. Rozrywka wymaga powołania fikcyjnego świata o ustalonych regułach. Zawsze jest specyficznym rodzajem
gier społecznych. Rozrywka „[...] jest rodzajem podwojenia realności, w którym realność określona jako gra wyodrębniona
zostaje z normalnej realności, bez konieczności jej negowania. Stworzona zostaje spełniająca określone warunki druga
realność, z punktu widzenia której zwyczajny sposób życia widziany jest jako realna realność. Dla ukonstytuowania się gry
niezbędne jest pewne z góry przewidywalne ograniczenie czasowe. Gry są epizodami”8. Przyczyn, dla których nacjonalizm
>>
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uległ urozrywkowieniu, daje się wymienić kilka. Codzienny nacjonalizm traktowany „na serio” byłby raczej czymś nieznośnym
i trudno osiągalnym. Co byśmy sądzili o człowieku, który czyta
książki jedynie polskich autorów, ubiera się w kreacje wytworzone wyłącznie z polskich tkanin przez polskich projektantów, je ryby złowione tylko w polskich wodach, słucha polskiej
muzyki na polskim sprzęcie, pracuje tylko w firmach z polskim
kapitałem, jeździ polskim samochodem, nie używa wyrazów
obcego pochodzenia? Nacjonalizm jest konstruktem o temperaturze emocjonalnej zbyt wysokiej do codziennego życia.
Ale możemy (pamiętając o mechanizmie zawieszenia niewiary)
odgrywać nacjonalistyczne emocje, uczestnicząc w rozrywce.
Rozrywka ze swej natury musi budować i rozładowywać napięcie, napięcie zaś, także ze swej natury, jest podłożem dla budowy emocji. Przesuwamy nasz nacjonalizm w sferę fikcji. Ważne
jest też to, że przez swą zamkniętą strukturę rozrywka pozwala
nam dawkować swój nacjonalizm. Czyli być aktywnymi nacjonalistami od czasu do czasu, czy też od meczu do meczu.
Większość z nas nie czułoby się chyba najlepiej, nienawidząc
np. Anglików i życząc im wszystkiego najgorszego, upokorzeń
czy śmierci, możemy to jednak czynić bezkarnie, o ile właśnie
oglądamy mecz Polska–Anglia w piłkę nożną, czyli uczestniczymy w pewnej fikcji. Po meczu spokojnie dalej lubimy i może
nawet podziwiamy Anglików. Ciekawy tu jest przypadek premiera Donalda Tuska, który, jak wiemy, zdradził po meczu Polska–Austria chęć uśmiercenia angielskiego sędziego. Można
spokojnie założyć, że na co dzień Tusk jest zapewne kosmopolitą, który nie potrafi uśmiercić karpia na święta. Skandal i problem polegał na tym, że Tusk wypowiedział pogróżkę pod adresem sędziego Webba w modalności fikcyjnego świata gry,
została ona zaś odebrana nie tyle może nawet jako wypowiedź
z realnej realności, ile wzbudziła obawy, że ktoś inny, nieprzestrzegający reguły oddzielania rozrywki od realności, mógłby
za słowami Tuska podążyć w realności. Bo nacjonalistą jest się
dzisiaj przeważnie na niby. Nasi przodkowie bohatersko walczyli pod Monte Cassino, my zaś lubimy Adama Małysza głównie za to, że zwyciężał Niemców, Schmitta i Hannawalda. Rzutujemy narodową historię na rozrywkę. Nieczęsto bowiem
zdarzało się Polakom zwyciężać Niemców. Porażki Małysza z Finem Ahonenem przyjęliśmy przecież bez szczególnych emocji,
kiedy zaś Polaka pokonywał Hannawald, wielu kibiców czuło

się znów upokorzonych przez Niemców. Rozrywka jest dzisiaj
właściwie jedynym obszarem, na którym nacjonalizm może
ulegać odświeżaniu. Bowiem problemem w reprodukcji nacjonalizmu jest jego orientacja na historię, bardzo słabo produkuje on nowości, których tak wymaga system komunikacji i my
sami. Kto z nas z autentycznym wzruszeniem celebruje rocznice powstań narodowych, kto 3 maja wyrusza na miasto z flagą
w ręce, z twarzą pomalowaną w narodowe barwy? Kto z nas
rozpamiętuje wiktorię wiedeńską, bohaterską śmierć księcia
Poniatowskiego w nurtach Elstery, kto w dzień przyjęcia Polski
do Unii wrzeszczał ze szczęścia przed telewizorem? Kto snuje
się w smutnym skupieniu w rocznicę stanu wojennego? Rozrywka czyni nacjonalizm nowym, produkuje nowych narodowych bohaterów: Edytę Górniak, Roberta Korzeniowskiego,
najpiękniejszą swego czasu w świecie Anetę Kręglicką, zespół
metalowy Vader, Andrzeja Wajdę. Niejeden wzruszył się do łez
słuchając mazurka Dąbrowskiego granego na cześć olimpijskiego złota dla Polaka czy Polki, ale kto się wzrusza słuchając
mazurka w czasie świąt państwowych? Flagą powiewamy też

głównie na meczach. W naszej codziennej narodowej pamięci żywszy jest chyba mecz na Wembley niż bitwa pod Cedynią,
rumuński sędzia Paduranu, a nie Bismarck, noblistka Szymborska, a nie Pułaski, Wiedźmin, a nie Jan III Sobieski. Rozrywka
okazała się dobrym miejscem do komunikacji nacjonalistycznych przede wszystkim dlatego, że tak samo jak sam nacjonalizm wymusza porównywanie, co najmocniej widać na przykładzie sportu, gdzie muszą być wygrani i przegrani, my i oni.
Nie bez znaczenia dla urozrywkowienia nacjonalizmu zapewne są i inne czynniki, choćby fakt, że przemysł rozrywkowy należy do najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie, bo np. przecież głównie ze sprzedaży rozrywki
żyją Stany Zjednoczone Ameryki. Można też całkiem zasadnie utrzymywać, że pewną rolę odgrywa także tzw. polityczna poprawność, utrudniająca artykułowanie jawnie nacjonalistycznych treści w komunikacji medialnej. O ile nie wybuchnie
wojna, nie widzę innej przyszłości dla komunikacji nacjonalistycznej niż trwanie w systemie rozrywki do czasu, kiedy nikt
nie będzie już pamiętał, o co chodziło z tymi narodami.
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OGRÓD, OGRÓDKI DZIAŁKOWE I ŚRODOWISKO
Jan Kurowicki

1. Dlaczego ogród i ogródki?
Uważa się, że współczesnym punktem odniesienia dla estetyki
i praktyki kształtowania środowiska naturalnego może i powinien być ogród. Tak bowiem w historii kultury się zdarzyło, że
praktyczne materialne stosunki człowieka do przyrody kształtowały się m.in. poprzez tworzenie ogrodów. W nich traciła ona
grozę, spontaniczność i nieobliczalność swych przyrodzonych
żywiołów. Wpisywała się w ład różnorodnych ogrodowych
konstrukcji. Stawała się naturą uczłowieczoną, która harmonijnie współistniała z resztą świata. Dlatego nie traktowano ogrodów jako tworów sztucznych, ale jako prawdziwą przyrodę;
mikrokosmos, w którym przegląda się Bóg.
Może więc warto zabiegi takie podejmować dzisiaj wobec
środowiska? Tylko czy jest to możliwe, gdy nasz stosunek do
przyrody radykalnie się zmienił, sztuka ogrodnicza podupadła,
zaś estetyczne wartości ogrodów funkcjonują nie w kulturze
wysokiej, lecz popularnej, jako np. atrakcje turystyczne?
Z drugiej natomiast strony uważa się, że młodszym, siermiężnym krewnym ogrodów są dzisiaj ogródki działkowe,
w których ludzie także obcują z przyrodą i bezpretensjonalnie
organizują przestrzeń dla obecności jej tworów. Napawają się
również ich swoistą estetycznością i zabiegają o jej eksponowanie.
Czy więc zdegradowane przez cywilizację przemysłową jakości ogrodów nie spotykają się dzisiaj z jakościami owych
ogródków na tej samej płaszczyźnie aksjologicznej, współtworząc bezstylowość naszego świata? A jeśli tak, to co z tego wynika dla praktyki kształtowania środowiska? Warto się nad tym
zastanowić.
2. Ogród jako Raj i natura
Sądzi się oto dość powszechnie, że gdy człowiek wygnany
został z Raju, zstąpił do ogrodu. I najchętniej by go nigdy nie
opuszczał. Zdawał mu się on bowiem zarazem idealnym odbiciem Kosmosu i Księgą, z której odczytać można Wszechświat,

chociaż tylko z jego dobrej strony. To zaś, co było znojem pracy, chorób, prozaiczności życia i śmierci, tliło się gdzieś poza
jego horyzontem. Jednocześnie ogród zdawał się analogią Biblii. Stanowił tekst, w który wpisana była boska wola1.
Ten „człowiek” wszakże to właściciel, bawiący się i odpoczywający w ogrodzie. Chociaż nie należy brać tego dosłownie. Samo posiadanie ogrodu było bowiem oznaką bogactwa.
Cena jego utworzenia bywała większa niż pałacu. Jeżeli więc
nawet właściciel rzadko oddawał się jego urokom, to ogród
sam w sobie pełnił tę samą rolę, co kapłan wobec Boga. Jakby
powiedział T. Veblen: „próżnował” zamiast niego. A jeśli „próżnował”, to i to, co w nim było, mogło należeć przede wszystkim
do wyższego porządku estetycznego.
Dlatego przebywanie w nim odświeżać miało duszę ludzką; brak zaś takiej możliwości sprawiał, że nawet najbardziej
wzniosłe budowle i pałace zdawały się jeno prymitywnym wytworem ludzkich rąk. Więc to w nim właśnie od tysiącleci starannie przygotowywano ziemię. Dbano, by była ona odpowiednio nawodniona i nawożona. Uprawy zaś dostosowane
do klimatu. Troszczono się też, by miały one właściwe światło i cień. Aby znajdowały się w nich starannie dobrane kwiaty, krzewy, drzewa, ptaki i zwierzęta, z których każde stanowiło
wyraz istotnych dla ludzi wartości, a całość uosabiała obfitość
i pełnię życia.
Ogród był także ozdobą natury. I nic w tym dziwnego. Już
wtedy bowiem, gdy człowiek tylko z natury wychynął, począł zdobić siebie, narzędzia pracy i walki, przedmioty i środki zaspokajania potrzeb, obiekty kultu oraz swe bliższe i dalsze
otoczenie. Zaczął też ozdoby wytwarzać, aby jego ciało było
czymś więcej niż tylko ciałem, a rzeczy mu niezbędne – czymś
innym niż jedynie środkami pracy, przemocy i konsumpcji.
Dzięki temu wszystko przestawało być tym, czym z natury jest,
i stawało się cząstką jego dobrego bytu, do pełni którego bezZob. D. Lichaczow, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, przeł. K.N. Sakowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s.17.
>>
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ustannie zmierzał i zmierza. Więcej: kiedy tylko osiągał określony pułap zaspakajania potrzeb-konieczności, to w pierwszym rzędzie zdążał do tego, by nowymi postaciami zdobienia
i ozdób dać choćby tylko intencjonalny wyraz obecności nadmiaru, zbytku, w którym dobry byt rozkwita doskonałym blaskiem swych walorów2. Jego zaś wyrazem zawsze były i są
ogrody.
Sprawiło to, że gdy nawet ogrodowa natura ulegała w czasach nowożytnych odczarowaniu, tracąc z wolna sensy sakralne i znaczenia mityczne, nadal stanowił ogród określoną jakość
estetyczną, niezależnie od wielu, wielu innych, które w nim
(lub dzięki niemu) dochodziły do głosu. Stąd też – co podkreślał w XVII w. w jednym ze swych Esejów sam F. Bacon – jego
tworzenie i pielęgnowanie wymagało największych umiejętności i finezji3.
Style ogrodowe natomiast i ich odmiany zdawały się przez
wieki czymś wprost wyrastającym z porządku natury, choć
wyrażały one tylko możliwości twórcze człowieka, jego idee,
sposoby ukształtowania się wyobraźni przedstawiającej i stan
oraz możliwości właściwych mu sił wytwórczych. Odpowiadały więc charakterowi określonej praktyki społecznej i kultury.
Inspirowały też filozofów, pisarzy, plastyków do obrazowania
różnorodnych swych aspektów, jako esencji natury.
Wyobrażano sobie zresztą, że owa esencja zaspokaja
wszystkie człowiecze zmysły. Nie tylko wzroku, ale też smaku
(stąd w ogrodach owoce i jagody), słuchu (to wyjaśnia obecność ptaków, koncertów ogrodowych, zakładanie szumiących
wodospadów i „harf Eola”), węchu (dlatego stale hodowano
tam pachnące kwiaty, zioła, troszczono się o kwitnące drzewa
i krzewy) i dotyku (co było dość skomplikowane: trzeba było na
przykład uwzględnić kaprysy pogody i zmiany sezonów i dostosować do nich konieczność spacerów – tak aby dostarczały one przebywającemu w ogrodzie człowiekowi maksimum
przyjemności)4.
Z tęsknoty zaś za Edenem np. w epoce średniowiecza i renesansu starano się, by wystrój ogrodów przypominał Raj w miniaturze czy też Arkadię – sielską krainę, w obrębie której nie
Szerzej w: J. Kurowicki, Dlaczego ozdoba zdobi?, Warszawa 2006 (esej tytułowy).
>> 3 F. Bacon , O ogrodach, [w:] Eseje, przeł. Cz .Znamierowski, Warszawa
1959.
>> 4 D. Lichaczow, op. cit., s.16.
>>
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działało prawo pańszczyźniane; zaś – jak powiada D. Lichaczow
– „zatrudniona w nim służba, zupełnie jak w teatrze japońskim,
nie brała udziału w grze; wysoko urodzeni właściciele sami prowadzili swoje gospodarstwo, wykonywali prace ogrodnicze
i hodowali bydło, wiodąc wieśniaczy żywot kilka godzin dziennie – tyle, ile trwało przedstawienie”5.
Ta praca w ogrodzie jednak, nawet niezbyt intensywna i niestała, była czymś więcej niż zwykłą, chwilową fanaberią lub powtarzającym się przedstawieniem. Stanowiła bowiem przejaw
swoistej sprzeczności, cechującej uczestników bytu ogrodu.
Z jednej oto strony ogrodowy wszechświat pozwalał im na
dystans wobec klas pracujących; wobec ich życia, trudu i jego
konkretnego przyrodniczego otoczenia. Stwarzał też odpowiednią atmosferę i nastrój ideowy, jak wiązy naprzeciwko
okien pałacu czy srebrzące się azjatyckie rośliny, w których
mieszkały chmary ptactwa. Z drugiej wszakże chciano się tego
dystansu, stwarzanego przez ogród, pozbyć i nawiązać z przyrodą więź bezpośrednią. Ale – paradoksalnie – miało się to dokonać za jego pośrednictwem, jakby był on naturalnym jej
przedłużeniem. Na przykład tak, jak wyobrażał to sobie dziewiętnastowieczny romantyczny pisarz rosyjski Karamzin w powieści Wieś:
Bądźcie błogosławione – czytamy w niej – spokojne wiejskie ustronia, gęste, kędzierzawe gaje, pachnące łąki i pola
złotym kłosem bujne! Bądź pozdrowiona cicha rzeczko
i wy szemrzące strugi w niej przepływające! Przybyłem do
was, by poszukać wytchnienia. [...] Na wsi sprzeciw wywołuje wszystko, co sztuczne. Łąki, lasy, rzeka, jar czy wzgórze milsze są niż francuskie i angielskie ogrody. [...] Natura
wie lepiej od nas, gdzie ma rosnąć dąb, wiąz, lipa; człowiek
wymądrza się i psuje wszystko. Nie, nie! Nigdy nie będę
przyozdabiał przyrody. Wieś moja powinna być wsią-pustkowiem. Dzikość jest dla mnie święta; podnosi ona mię na
duchu. Zagajniki moje pozostaną nienaruszone – niech porasta je wysoka trawa! Pastusząca dziewczyna pójdzie szukać zbłąkanej owieczki i wydrepcze dla niej ścieżkę6.
Nie chodzi tu wszakże wcale o wieś prawdziwą, lecz taką, która
potrafi sprostać temu, co w danym momencie mu potrzebne,
jako człowiekowi ukształtowanemu przez romantyczny byt ogro>>

5

>>

6

Ibidem, s. 226.
Cyt. za: ibidem, s. 262-263.

dowy, który, w przekonaniu bohatera, jest już samą naturą. Idzie
mu więc mniej więcej o to, że: „Rzeczka szemrzy i nęci mnie – zbliżam się do brzegów jej – rzeczne strugi oczarowują, wołają mnie
– nie mogę przeciwstawić się pokusie i rzucam się w nurt ciekłego kryształu. Dwie iwy wyplatają nade mną altanę [...]. Usłużny ogrodnik przynosi mi koszyk wonnych malin [...]. Upał zelżał
– wyruszam na łąkę botanizować”7. Czyli – dopowiedzmy za bohatera – duchowo i emocjonalnie wkraczamy w przyrodę samą
w sobie i odkrywamy dla siebie jej naturę. Dzięki ogrodowi!
Aliści nie zawsze tak było. Przez długie wieki przyroda
i ogrody pozostawały względem siebie wyraźnie odgraniczone. Najpierw więc były one tworzone, jako obszary wydzielone i zamknięte. Otaczał je mur albo jakieś inne ogrodzenie.
Stopniowo jednak otwierały się na otaczające je przestrzenie
oraz na ich wizualną, przyrodniczą i wieśniaczą zawartość. Powoli też zadomawiały się w ich obrębie nie tylko znajdujące się
na zewnątrz nich drzewa i rośliny, ale i naturalne ukształtowanie przestrzeni oraz dzikie (a niekiedy i hodowlane) zwierzęta i ptactwo. I było to traktowane na równi z różnorodną egzotyczną florą i fauną sprowadzaną do nich, wypielęgnowaną
i udomowioną ze względu na ich byt ogrodowy, to znaczy:
z uwagi na zaplanowane dla nich miejsca i role w ogrodowej
konstrukcji oraz funkcje wobec jego użytkowników.
Wreszcie (właśnie w okresie romantyzmu) ogrody, nic przy
tym nie tracąc ze swej stylowej i estetycznej osobliwości,
otwierają się, pozornie bezgranicznie, na bezpośrednio otaczające okolice, czyniąc je swym przedłużeniem i częścią. Owo zaś
otwarcie dokonuje się w sferze wizualnej dzięki m.in. świadomie projektowanym punktom widokowym, ścieżkom i dróżkom w przyległych do ogrodów polach i lasach czy nad brzegami rzek lub jezior; dzięki ławeczkom w uznanych za urokliwe
miejscach, a także samym ogrodowym drogom, zdającym się
biegnąć w nieskończoność.
To pierwotne zamkniecie ogrodów i dokonujące się w historii stopniowe ich otwieranie się aż do anektowania przestrzeni pozaogrodowych jako własnych momentów powinno dawać do myślenia. Przede wszystkim: ich zamknięcie oddzielało
od przyrody, widzianej i pojmowanej jako skomplikowane domeny tworów i sił tajemnych, dzikich, nieobliczalnych i niebezpiecznych. Trzeba się było przed nimi bronić i chronić.
>>
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Ibidem, s. 263.

Ogrodzenia zaś lub mury ogrodu były też widomym znakiem dystansu właściciela i innych jego użytkowników nie tylko wobec grozy zewnętrznej natury, ale i wobec świata ludzkiego. Stwarzały utrudnienie dla prób zawładnięcia ich rajską
aurą, pełnią i dostatkiem. To natomiast, co znajdowało się w ich
obrębie, stanowiło przyrodę godną człowieka. Było piękne,
dobre i prawdziwe. Gdy jednak w czasach nowożytnych nasiliły się procesy pacyfikacji przyrody (powstaje infrastruktura
komunikacyjna, doskonalą się środki podróżowania i obrony
przed zwierzętami i rabusiami), powoli zmieniają się i otwierają ogrody. A różnorodne ich style umożliwiają nie tylko obecność flory i fauny wcześniej wykluczanej, lecz także wpływają
na charakter ogrodzeń.
Przychodzi wreszcie moment ich otwarcia. Nie znaczy to
jednak, że się po prostu w przyrodę wtapiają, zatracając swą
tożsamość. Przeciwnie: anektują i zawłaszczają przestrzenie
poza ich ustalonymi granicami i nadają im własne znamiona. To zaś, co pozornie tracą na zacieranych granicach fizycznych, zyskują w wymiarze duchowym i kulturowym. To one bowiem, jak już wyżej powiedziałem, uosabiały rajską aurę; były
(a przynajmniej rościły sobie ku temu pretensje) samą jej istotą, jądrem pełni i samowystarczalności przyrody. Były skrysztaleniem czystej naturalności. Ich otwieranie się na zewnętrzne
okolice w gruncie rzeczy polegało przecież na hierarchicznym
podporządkowaniu przyrody dziewiczej i im niepodległej;
bądź też wiązało się z widzeniem i wartościowaniem przyrody
(a także ówczesnej wsi) poprzez ukształtowane w ich obrębie
formy postrzegania.
Może to więc dzięki temu włączano do natury i zaliczano
do wolnego piękna przyrody, jak czynił to już Schiller, wszystko, co istnieje spontanicznie na mocy własnych niezmiennych
praw? Obok więc roślin, skał, zwierząt, krajobrazów itp. dodawano doń także dzieci, ludzi pierwotnych i wieśniaków, od
wiek wieków kultywujących swe trwałe, powtarzalne obyczaje
oraz pomniki dawnych czasów. Upodobanie zaś do nich miało
mieć charakter nie tylko estetyczny, lecz także moralny.
Już jednak autor Zbójców wiedział, że owo upodobanie
do niej nie ma w sobie nic naturalnego. Jest ono, wedle niego, jeno wyrazem takiego stanu kultury i stosunków społecznych, które coraz to mocniej i dotkliwiej zniewalają człowieka.
Utrzymują go bowiem w nieustannych konfliktach, skłaniając
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do ucieczki tam, gdzie – jak mu się zdaje – istnieje błogi spokój
moralnego ładu i cichy, kojący powiew wolności. Naturalność
ta zatem (i związane z nią piękno wolne) stanowiła utopijną niszę, ogrodowy substytut Raju na ziemi, w którym wolni ludzie
oddychają estetyczną aurą, a różnorodne dobra same do nich
spływają. Ten Raj wszakże mógł istnieć jedynie jako realność
idei estetycznych. Poza nimi zaś nie miał żadnej racji bytu. Był
utopią, którą usiłowano zrealizować m.in w ogrodach romantycznych i formach spędzania w nich czasu.
3. Sens tego, co małe
Istnieje jednak współcześnie coś, choć w postaci aksjologicznie zdegradowanej, co chce być tym, czym były dawne ogrody,
bez pretensji jednak, by waloryzować estetycznie całe środowisko naturalne człowieka. Jest to zarazem coś znamiennego
dla naszej kultury i coś, co na swój sposób utrwala w nas owo
dawne ogrodowe ujmowanie natury. Ale, jak powiedziałem,
tak ma się do nich, jak kultura popularna do wysokiej.
Oto któregoś wiosennego popołudnia spacerowałem rozsłonecznioną drogą wśród podmiejskich ogródków działkowych. Ptaszki świergoliły. Leniwie trwała w cieple powietrza
woń kwitnienia. Zieleń, czerwień, biel, żółć, różowość i fiolet
sprzeczały się ze sobą i zarazem godziły. To tu, to tam poszczekiwały psy na przechodzących drogą ludzi, ostrzegając przed
wkroczeniem na ich terytoria. A nad tym wszystkim stało niebo
ze spokojnie przesuwającymi się pierzastymi chmurami. Nic,
tylko się zachwycać!
Przyszła mi wtedy myśl, że może warto spróbować uchwycić sens i urodę tego wszystkiego. Było w tym bowiem coś, co
w Historiach o panu K. dostrzegał niegdyś B. Brecht w zwyczajnie rosnącym drzewie: naturalność, istnienie poza codziennością, „niezwykły stopień realizmu”, obecny nawet w pozornie
zwykłych obiektach, gdy są one wyłączone z porządku funkcjonowania towarów8. A takimi podczas spaceru zdały mi się
zarówno te ogródki, jak i krzątający się przy grządkach ludzie.
Zajmowanie się jednak filozoficznym sensem czy nawet
osobną estetyką ogródków działkowych i ich zawartości wygląda na czystą prowokację lub kpinę. Co innego rozmyślać
nad ogrodami! Choćby tak, jak czynił to Kant, a zwłaszcza Schil-

ler. Ale jak można bez ironii zastanawiać się, powiedzmy, nad
egzystencjalną funkcją altanki lub znaczeniem dla człowieka społeczeństwa obywatelskiego urody rzodkiewki, piękna
grządki z koperkiem, harmonii krzaków z agrestem czy wdzięku kupy kompostu? Wprawdzie zdarzają się nam zaczarowania
kwitnieniem drzew owocowych itp., itd., ale nie jest to zjawisko
typowe tylko dla ogródków. Nad czym tu więc myśleć?
Oto w pierwszej chwili zdało mi się, żem się nadto bezwiednie poddał banalnemu nastrojowi i chcę wyssać zeń sens jak
dziecko słodycz z cukierka. Machnąłem więc na to wszystko
ręką. Niebawem zapomniałem też i o całym tym spacerze. Jego
treść wszakże wróciła do mnie teraz, gdy zająłem się ogrodami i znaczeniem ich estetyki dla środowiska naturalnego. Owe
ogródki bowiem zdają się ucieleśniać coś, czego jego wielkie
i znamienite poprzedniczki nie posiadały: naturalność estetyczną, jako swoistą i ważną dla kultury współczesnej jakość,
którą zresztą niedawno przedstawiłem w innym miejscu9.
Ukazuję tam, że ludzie pragną naturalności, jak niegdyś
Raju, poprzez bytowanie w ogrodach, mimo iż skutkiem industrialnych praktyk przyroda uległa denaturalizacji. Straciła bytową samoistność. Ale owa nowa, wtórna niejako, naturalność
pojawia się dzisiaj nie tylko jako właściwość tworów przyrody,
lecz również w postaci jakości estetycznej, wcielającej się równie dobrze w obiekt naturalny, w określony znak lub w odpowiednio ukonstytuowany substytut tworu przyrody. Ludzie
godzą się jednak na to, bo zdaje się im to jednym z istotnych
warunków zadomowienia się w świecie. I w tym właśnie kontekście powróciły do mnie impresje i myśli z owego spaceru.
Bo to w działkowym ogródku mamy do czynienia z prawdziwym społecznym królestwem naturalności estetycznej. Żadna wprawdzie rosnąca w nich roślina, drzewo, okalający je płot
lub siatka czy ludzkie czynności wokół ich pielęgnacji, gdy widzimy je osobno, nie tworzą jakiejś zastanawiającej swoistości.
Nieobecna jest tam także dawna wspaniała ogrodowa natura. Rozkład oraz kształt grządek i rabatek z kwiatami – wszędzie mniej więcej jest taki sam, jak przedstawiają to książkowe,
standardowe poradniki i pisma dla działkowiczów. Są mniej
lub bardziej udaną ich kalką. Ludzie zaś krzątający się na działce zdają się zwykli, jak i ich codzienność. Przeważają wśród
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nich dojrzali lub starzy, jakby działka była dla nich tylko miejscem spokojnego dogorywania.
A jednak to poprzez ogródkową małość prześwitują interesujące mnie tutaj rzeczy i sprawy. Ogródek działkowy bowiem
zdaje się stanowić nie przyrodniczą, ale kulturowo-społecznie
ukonstytuowaną cząstkę dobroczynnego „łona natury”, która
stanowi coś autonomicznego względem całej prozy istnienia
i zarazem wpisana jest w porządek codzienności. Rezultaty zaś
wykonywanych w nim czynności zdają się wartościami same
dla siebie. Kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, drzewa owocowe,
a nawet (z drobnymi zastrzeżeniami) niewielkie warzywniaki
mają natomiast podobny status, co amatorskie malarstwo czy
majsterkowanie. Unosi się nad nimi duch bezinteresowności.
I na dobrą sprawę nie tyle pracuje się w nim (w znaczeniu produkcyjnym lub działań przynoszących dochód albo zysk), ile
wypełnia swymi czynnościami czas. Jak w święta czy podczas
zabawy.
Należy dlatego zauważyć, że naturalność ogródkowych wytworów, tak na pierwszy rzut oka oczywista i zrozumiała sama
przez się, jest nie naturalna, lecz całkowicie sztuczna. Więcej!
Sztuczna też jest ziemia, na której jest on usytuowany. I to nie
tylko dlatego, że miejsca, przeznaczone nań, są najczęściej rezultatem arbitralnych decyzji urzędniczych, lecz z tego powodu, że jest ona starannie przygotowywana, aby stanowić
podłoże działki. Zastana zaś struktura gleby – zmieniona lub
poprawiona tak, by mogły rosnąć na niej takie, a nie inne rośliny. Dlatego odpowiednio ją się nawozi, zapewnia właściwe nawodnienie; z powierzchni – mechanicznie i chemicznie – usuwa się chwasty; rośliny sadzi się tak, by sobie wzajemnie nie
przeszkadzały w dostępie do słońca; kształtuje się grządki itp.
Ogródki działkowe są więc żywym uosobieniem sytuacji, w której człowiek, jak dawniej w ogrodzie, znajduje się
w dystansie wobec przyrody, ale jednocześnie zdaje się mu,
że dzięki nim zyskuje maksymalną wobec niej bezpośredniość,
a rezultaty jego pracy – uobecniają naturalność, jak twory
przyrody, powstające w efekcie żywiołowego działania jej sił.
Jest zaś dokładnie na opak.
Oto, dla przykładu, nie uprawia się działki gołymi rękoma.
Kupuje się narzędzia do pracy na niej. Kupuje się też nasiona,
nawóz. Z poradników uczy się sposobów jej uprawy i pielęgnacji roślin, kształtowania grządek, rabatek, budowania klatek dla

królików. Jego altanka zbudowana została z prefabrykatów,
desek, cementu, cegieł, kupionych w odpowiednich magazynach i hurtowniach. Jej wyposażenie nabywa się w sklepie
ogrodniczym. Na działkę, gdy jest mocno oddalona od miejsca
zamieszkania, przyjeżdża się samochodem, rowerem lub motorowerem.
Za każdym ze wskazanych tu momentów, jak i licznymi innymi, które są niezbędne do uprawiania działki, kryje się społeczny podział pracy, złożone relacje świata produkcji, rynek
i panujące na nim stosunki towarowo-pieniężne; nawet polityczne, których działkowicz nie ogarnia, skupiony na bezpośrednim znaczeniu użytkowym potrzebnych mu rzeczy. Wrażenie bezpośredniości natomiast pochodzi stąd, że rezultat jego
pracy w ogródku (kwiat, owoc, warzywo) ma charakter jakby
przez niego samego ukształtowanej całości, gdy wszystko, co
powstaje skutkiem jego działalności zawodowej, ma charakter
elementu lub prefabrykatu, pozbawionych znaczenia dla siebie, bez powiązania z innymi elementami lub prefabrykatami,
których przeznaczeń i możliwych funkcji nie ogarnia.
Jedyne, co tu wydaje się „naturalne”, to człowiek, a właściwie
jego praca w czasie wolnym od roboty zarobkowej. Owo zarabianie bowiem rozumie się jako konieczne, ale „nie naturalne”.
Wolny od niego człowiek zdaje się i sobie samemu wolny. I tę
wolność urzeczywistnia np. przez dziabanie motyką. Przekopywanie grządek, spulchnianie ziemi, sianie trawy, kwiatów, warzyw, pielenie chwastów, zrywanie malin, porzeczek, agrestu,
znoszenie roślinnych resztek na kompostowisko itp., itd. to formy pracy, która nie zawsze lub przynajmniej nie do końca traktowana jest jako praca, jak łowienie ryb wędką nie uchodzi za
rybołówstwo. Właściwsze określenie tych czynności to nazwanie ich zakorzenieniem, udomowianiem w (zdenaturalizowanej) przyrodzie.
Swoistości ogródkom działkowym w Polsce nadaje bowiem
to, że uprawiające je klasy – robotnicza i inteligencja – są historycznie młode. Wyrosły z wiejskich imigrantów, którzy po wojnie lub dziesięć, piętnaście lat później poszli do miast za robotą i chlebem. Zdarzało się, że niektórzy z nich, zanim stali się
działkowiczami, próbowali (nawet w Warszawie!) w łazienkowych wannach hodować prosiaki, a na podwórzach stawiali
kurniki, budowali szopy, trzymali w nich króliki. W małych zaś
miastach i miasteczkach (zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich)
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dzierżawili ziemię uprawną; mieli konie, krowy, owce, kozy,
a nawet podwórka niekiedy przekształcali w coś w rodzaju
przydomowych ogródków.
I nie było w tym nic dziwnego: idąc do miast, szli tam z wpojonymi od dzieciństwa sposobami zdobywania środków do życia i wzorami zachowań, funkcjonowania w świecie. Życie dla
wielu z nich było więc niewyobrażalne bez tych środków i wzorów. Dlatego starali się stworzyć warunki ich urzeczywistniania. Dopiero z czasem, niekiedy po latach pracy produkcyjnej
czy biurowej, uległy one zatarciu, posiadanie zaś ogródków
działkowych i ich uprawianie stało się dla nich możliwością
(częściowego) życia „jak dawniej”, choć tylko w miniaturze. I to
z nich zwłaszcza rekrutują się najbardziej zapaleni i wytrwali
działkowicze.
Owe ogródki były dla nich miejscem obcowania z czymś
swojskim, co dawało o sobie znać wiatrem, zapachem ziemi, poczuciem przestrzeni, nawet gdy ograniczała się ona do
ogrodzonych siatką lub płotem kilkuset metrów powierzchni.
A to, co na nich wytwarzali, wprawdzie nie musiało być jakościowo lepsze od tego, co mogli kupić w warzywniaku, ale sytuowało się aksjologicznie wyżej. Miało inny smak. Urodę. Sobie właściwą świeżość. Budziło nawet inne wrażenia dotykowe.
Czas oczywiście robił swoje; więc z jego upływem stawali się
jak inni, ale coś z tego wszystkiego zostało i trwa po chwilę
obecną.
W ogródku działkowym oto, poniekąd tak jak w dawnym
ogrodzie, nie ma miejsca na dowolność. Nie wszystko więc
może w nim być posadzone czy zasiane. Jest tam miejsce na
określone kwiaty, warzywa, rośliny ozdobne, krzewy i drzewa
owocowe, nawet na jakiś żywopłot czy okalającą go drucianą
siatkę. Nie ma na chwasty, perz, samosiejki drzew, które rosną
samopas np. w lasach, parkach czy przy drogach. Ogródek ma
być „ładny”, ale sam dla siebie, jako ogródek. Ma być też wyłączony dla obcych i intruzów. Dostępny jest tylko dla swoich, co
go uprawiają lub zostali doń zaproszeni.
Owa „ładność” ogródka z kolei ma jedno ograniczenie: nie
może być ekspozycyjna, wystawna, jak kwiaty lub warzywa na
straganie lub w kiosku, lecz ma być taka sama dla siebie. Po
prostu: swoja własna, ogródkowa. Odpowiada ona w całości,
jak się zdaje, „niezwykłemu stopniowi realności” drzewa z Historii o panu K. Brechta, które istnieje dla siebie, ale zarazem
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musi się wiązać z pozaekonomicznym życiem swych właścicieli. Stanowi bowiem wizualne przedłużenie codzienności, a właściwie – życia domowego, jego zwykłych funkcji i wyobrażenia
schludności.
Z drugiej zaś strony jest czymś więcej: miejscem i oznaką
nagromadzonej (lub zapowiadanej) obfitości i nadmiaru dóbr
uzyskiwanych od natury, które stanowią wartości dla siebie.
Uosabia – jak dawniej ogród – dobry byt, którego pełni brakuje w życiu codziennym. I nawet gdy zbiera się jego bogactwo
w postaci wiśni, agrestu, szczypiorku, ogórków czy gdy zrywa
się kwiaty, aby umieścić je w wazonie w mieszkaniu, to wszystko to stanowi jakby przenoszenie ogródkowej aury do życia
domowego; jego wzbogacanie o coś, czego nie ma w żadnym
innym miejscu; czego nie można kupić w sklepie czy na rynkowym straganie lub w kiosku z kwiatami. Momenty tego bogactwa mają w siebie wcieloną jakość: „ogródkowość”. I zdają się
nie posiadać nawet znamion towarowości.
Ogródek działkowy pełnił jednak kiedyś ważną funkcję ekonomiczną dla ludzi z klas pracujących. Był istotny, podobnie
jak hodowane w szopie w nim kozy i króliki. Dostarczał dodatkowych środków do jedzenia dla rodziny. Dzięki temu jedni
mogli przeżyć w miarę bez głodu, inni za środki, których nie
wydali na nie, mogli po robocie napić się piwa, wódki albo taniego wina. Latem lub jesienią czynili to zresztą też w ogródku, zwłaszcza w sobotnie popołudnia. Potem mogli zdrzemnąć się w altanie, w oddali od skrzeku bab i dziecięcego hałasu,
skubnąć owoc, nakarmić króliki, wydoić kozę, wreszcie wrócić
do mieszkania, zjeść kolację i położyć się spać przed zbożnym
znojem kolejnego dnia roboczego.
Umacniało to na swój sposób rodzinę i czyniło przejrzystymi stosunki męsko-damskie oraz między rodzicami i dziećmi. Pozwalało też żywić złudzenie, że czas po pracy jest czymś
głębszym niż reprodukcją siły roboczej. Zdawało się, że się żyje
w pewnej całości, której momenty nie dają się przeliczyć na
pracę zarobkową; że alkohol, powiew wiatru, zapach koperku,
kwiatów, nawet woń kozich i króliczych bobków to coś więcej
niż to, co jawi się bezpośrednio. Była to bowiem prawie pełnia
życia. A gdyby tylko zarobki były wyższe, mogłaby się ona wydarzyć w każdej chwili. Tymczasem trzeba tylko powyrywać
chwasty, wyrównać grządki, zebrać ogórki na mizerię i zrobić
bukiet kwiatów do domu...

Działalność działkowicza jest bowiem żywym uosobieniem
nieustannego balansowania między krainą użyteczności i istnienia wśród sytuacji oraz rzeczy trwających dla siebie. Dla samego trwania. O jej podejmowaniu lub też zaniechaniu decyduje on samodzielnie, jeżeli tylko nie ma innych obowiązków,
a pora roku i dnia, pogoda są odpowiednie, i nie nęka go jakaś dolegliwość. Zależnie od nastroju i chęci może swe czynności ogródkowe wykonywać szybciej lub wolniej; może też
robić dłuższe lub krótsze przerwy w swej pracy. Przynajmniej
teoretycznie, bo w praktyce różnie to bywa; często wszak pracują w ogródku całe rodziny, wtedy zdarza się, że żona pogania
męża lub oboje pokrzykują na dzieci, by się nie leniły.
Ale mimo to nad tempem, charakterem i jakością ich działań
nie ciąży ten przymus, który cechuje rygory produkcji fabrycznej czy regulamin urzędu lub jakiejkolwiek instytucji, gdzie
człowiek jest tylko rzeczą użytkową, sterowaną i manipulowaną przez mniej lub bardziej bezosobowy system zarządzania.
W ich bowiem obrębie nikt i nic nie istnieje dla siebie, a wartość wykonywanych czynności określają parametry techniczne
lub pragmatyczne, w ostatecznym zaś rachunku płaca robocza.
W działalności ogródkowej to wszystko znika. Wprawdzie
też działa się tu celowo i planowo, podlega się koniecznościom
przyrody i organizuje się pracę, oczekuje się również określonych jej owoców, lecz człowiek sam siebie tutaj używa zgodnie z własną wolą, a nie jest używany. Sam też siebie dyscyplinuje lub folguje sobie. Dlatego miast systemów i rygorów
odczuwa swobodę trwania, nawet gdy męczy go podejmowany wysiłek. Wysiłek ten wszakże może być porównywany nie
z robotą zarobkową, a z trudem kogoś, kto się podejmuje np.
górskiej wspinaczki albo przepłynięcia wpław jeziora podczas
wakacji. I jak tu nagrodą jest znalezienie się na szczycie czy na
drugim brzegu, tak tam dorodna sałata czy marchew albo cudnie kwitnące kwiatki na rabatce. One zaś nie stanowią zapłaty
(choć przecież mają też wartość pieniężną), lecz są widomym
znakiem spojenia działkowicza z ogródkiem i z naturalnością
(estetyczną), która się mieni różnymi odcieniami tego, co swojskie i bliskie.
Moja żona, która prowadzi pracownię plastyczną dla amatorów, opowiedziała mi kiedyś coś, co to wszystko pozwala dobitnie uwyraźnić. Oto jedna z uczestniczek jej pracowni przez
kilka ostatnich miesięcy letnich i jesiennych malowała wszyst-

ko, co znajduje się na jej działce. Nie tylko „ładne” kwiatki, ale
i konewkę, altankę, rozsypujące się wiklinowe fotele, ścieżki,
chwasty, krzewy itp. Przedtem zaś, nim poddała się tej dziwnej
pasji, bardzo starannie wybierała obiekty do swych malarskich
przedstawień. Teraz, gdy zajęła się przedstawianiem swego
ogródka – właściwie jak leci. Na pytanie: dlaczego? – odpowiedziała, że działka, wraz z sąsiednimi, ma być zlikwidowana, bo
uznano, że to doskonały teren pod szosę, a ona chciałaby ją dla
siebie zachować. Przynajmniej w obrazach.
Co jednak faktycznie utrwalała farbą na płótnie? Coś, co nie
ma właściwie postaci wizualnej: bliskość, której doświadczała
w godzinach pracy na niej, nieobecne już momenty gawędzenia z przyjaciółmi, zanurzanie rąk w krzewy agrestu itp., czyli
coś takiego, co istniało jeno w relacji między nią i ogródkiem,
w ich spojeniu ze sobą. To zaś wszystko było naturalne – naturalnością estetyczną, bo inna żyje dziś tylko w mitach i utopii.
Już Wolter w swym Kandydzie zachęcał, by każdy z nas tylko
uprawiał swój ogródek i o nic więcej się nie troszczył. Może by
więc nawet nie wybrzydzał, gdyby to była uprawa tylko ogródka działkowego, choć ten uprawiany przez niego był zapewne
ogrodem na miarę historycznego czasu i możliwości bohaterów utworu. Jeśli jednak mówię o działkowym właśnie, to z jednej strony, by podkreślić uwodzicielską jego moc, której uległem
podczas wspomnianego tu wiosennego spaceru, z drugiej, że
i ten działkowy właśnie na dobrą sprawę tylko kpi z nas sobie
sztucznością naturalności (jeno) estetycznej, o której Wolter nawet nie wiedział. Pragnął zaś on i wierzył w powrót do natury,
której ład da to, czego nie ma w społecznym świecie stwarzanym
przez ludzi. My jednak już wiemy, że nie ma z niego ucieczki.
4. Przyroda i środowisko naturalne
Ogrody i ogródki działkowe coś łączy i zarazem dzieli. Łączy to,
że dla swych właścicieli i użytkowników mają one w sobie coś
rajskiego. Dlatego, jak powiedziano na początku, gdy człowiek
wygnany został z Raju, zstąpił do ogrodu. Chociaż faktycznie
– w imieniu wszystkich ludzi i za nich – dokonywał tego tylko określony człowiek z klas panujących. Potem zaś, współcześnie, jego niebogaty i podporządkowany nowym klasom panującym następca – zstąpił do ogródka działkowego. W obu
jednak przypadkach tak samo uobecnia się natura i jej wzrostowe siły, przynoszące im określone owoce.
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Człowiek zdaje się tu przedłużeniem i dopełnieniem tych sił.
Gdy więc postępuje zgodnie z ich prawami, natura mu sprzyja,
nie ma w sobie niczego złowrogiego i obcego. Jest mu przyjazna i objawia – chciałoby się rzec – ludzki charakter. Praca zaś
nie jest w nich ani nużącym trudem, od którego zależy utrzymanie się przy życiu, ani też formą przemocy na przyrodzie,
wymuszającej na niej świadczenie dóbr.
Wszelka bowiem w nich działalność właścicieli lub użytkowników należy do zakresu dobrowolnych, bezinteresownych
czynności; równie swobodnych jak beztroska rozmowa czy zabawa. Dlatego i ogrody, i ogródki stanowią domeny wolności,
obfitości i beztroski, w których nie może pojawić się nuda jednostajnej codzienności, gra materialnych interesów czy prozaiczność produkcyjnej pracy dla zarobku.
Ogrody i ogródki działkowe coś wszakże i dzieli. Przede
wszystkim to, że gdy patrzymy na nie z historycznego punktu
widzenia, pierwsze stanowią obszary i wytwory wydarte przyrodzie i ucywilizowane, jako zbytek, oznaka bogactwa, władzy
i teren do danego przez Boga prawa do próżnowania. Drugie
zaś to puste obszary (chwilowo) zmarginalizowanych urbanistycznie lub produkcyjnie miejsc, które, dzięki dużemu nakładowi prostej pracy żywej i wytworzonym fabrycznie środkom
uprawy i pielęgnacji roślin, przybierają tylko postać wycinka
natury, aby służyć właściwie efektywnej reprodukcji siły roboczej i (często) obniżaniu jej ceny.
Każda bowiem historyczna odmiana ogrodu, jako miejsca
zastępującego Raj, stanowiła niegdyś jedność kilku podstawowych dlań momentów: 1. wyobrażenia „dobrego bytu” klas
i stanów panujących, którego ogród, jako zbytek, był wyrazem;
2. wiodących wyobrażeń światopoglądowych, określających
sposób rozumienia i określania wartości człowieka i natury,
ich przyrodzonych determinant i form ich ładu; 3. możliwości technicznych i technologicznych, właściwych dla cywilizacji danego czasu, których zastosowanie umożliwiało daną konstrukcję ogrodową.
Jedność zaś tych momentów trwała dopóty, dopóki obecne było społeczeństwo tradycjonalne, z właściwym dlań rolnictwem i rzemiosłem. Wraz z rewolucjami przemysłowymi
od drugiej połowy XIX w. po chwilę obecną ogrodowe formy
Raju, utożsamiane z naturą, rozkwitają jednak w całej pełni
już tylko w muzeum wyobraźni i w kompendiach z zakresu
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sztuki ogrodniczej. Ich zaś różnorodne formy wizualne istnieją też w supermarketach kultury, skąd wyciągają je zawodowi lub domorośli architekci zieleni, by je ponownie wcielać wokół współczesnych willi i pałaców, choć z tych wcieleń
zawsze wyparowuje duch i aura pierwowzorów. To zaś, co
z nich ocalało, niszczeje lub dziczeje albo, po recyklingu, należy do domeny szacownych zabytków i stanowi, coraz bardziej zbanalizowane, atrakcje turystyczne. Ogródki działkowe zaś trwają i dalej są miarą siermiężnej obfitości dla swych
właścicieli.
Mimo więc pewnych zbieżności bytowania w ogrodach
i ogródkach, różnica między nimi jest zasadnicza. W pierwszym
bowiem przypadku ogród był formą zadomowienia w przyrodzie; gdy w drugiej jeno jego cywilizacyjnie stworzonym pozorem. To zapewne dzięki temu właśnie wszystko, co z ogrodów
pochodziło (lub mogło mieć z nimi związek), nabierało swoistej barwy aksjologicznej i promieniało estetycznie. Zawierały więc tę swoistość zarówno kwiaty, jak i owoce, aleje drzew
i łąki, śpiewające ptaki i ścieżki, ginące gdzieś w odległej przestrzeni za horyzontem. Gdy zaś szło o przedstawianie przyrody poza nimi i myślenie o niej – rzeczywistość ogrodowa była
punktem odniesienia i kryterium jej treści, sensów i jakości estetycznej. Szukano w niej właśnie tego, co znane było z ogrodów lub z nimi kojarzyło się. W ten sposób ogrody traciły granice nie tylko realnie, lecz również intencjonalnie. I z czasem
wszystko stawało się ogrodem.
Ogródek natomiast to miejsce zajmowane przez określony
cywilizacyjny wytwór, powoływany do istnienia żmudną pracą
użytkowników. Wytworem tym jest swoista naturalność wtórna, estetyczna, której obecność zakłada się wszędzie, gdzie
istnieje choćby złudzenie działania wzrostowych sił natury.
Przyroda zaś znika tu w grze ogródkowych obiektów, które
uosabiają tę naturalność. A człowiek korzystający z nich staje
się tylko wykorzenioną z przyrody, zdenaturalizowaną funkcją ekonomicznych stosunków i relacji. Staje zaś tym bardziej,
że zawsze, kiedy tylko obszary ogródkowe okażą się atrakcyjne
pod zabudowę komunikacyjną, mieszkalną, handlową lub produkcyjną, on, jako właściciel, zostaje, prędzej lub później, pozbawiony prawa do nich. Natomiast dawne ogrody zawsze pozostawały sobą, przynajmniej jako oznaki bogactwa. Zmieniali
się jeno nosiciele takich oznak.

Kiedy więc już w XIX w. pojawił się problem ochrony środowiska naturalnego, estetyka ogrodów stanowiła podstawę dla
tworzenia kategorii opisujących jego jakości i wzór dla podejmowanych wobec niego działań. To w ich bowiem rozmaitych
zakątkach powstawały np. Kantowskie idee estetyczne bezinteresownego, wolnego piękna rozmaitych tworów przyrody;
to tutaj człowiek, czując się momentem i cząstką trwania natury, doznawał wzniosłości, gdy mierzył się z jej obecnością. Kiedy zatem powstawały problemy uchronienia przyrody przed
dewastacją, jaką powodowało uprzemysłowienie, gdy myślano
też o przywróceniu jej stanu pierwotnego, ogrodowe pojęcie
natury i jakości estetycznych zdało się oczywistym punktem
wyjścia dla refleksji nad przyrodą i dla podejmowanych działań
ochronnych i rekultywacji. Dlatego wiele znaczył (i wciąż znaczy) pogląd, że nie tylko ratunkiem, ale i zbawieniem dla niej
może być jej „uogrodowienie”. Znajduje on wielu entuzjastów
zarówno wśród estetyków10, jak i teoretyków oraz praktyków
zielonej architektury11. O ogródkach zaś w ogóle wśród nich
nie ma mowy.
Nic dziwnego. Kształtowanie się bowiem wszelkich kulturowych wzorów działania zaczyna się zawsze od przyswojenia
wartości i idei, które głównie przyświecały warstwom panującym. Tak samo jest i w tym przypadku, kiedy to miarą recyklingu przyrody czyni się dawne ogrodowe miary natury. Boć
to właśnie, jak się zdaje, w ogrodach mieliśmy do czynienia
z świadomą grą różnymi postaciami naturalności i planową ich
organizacją. One to uchodziły (a w niektórych ujęciach uchodzą po dziś dzień) za naturę samą w sobie, pozbawioną jeno
bałaganu, brudu i śmieci dziewiczej przyrody. Ogrody tedy, jeśli można tak powiedzieć, to „uporządkowana przyroda z wygodami”, które stworzył człowiek, a w które nie zechciał je wyposażyć Stwórca po wygnaniu z Raju Ewy i Adama.
Dlatego też przywracanie stanu pierwotnego środowisku
naturalnemu, zdegradowanemu przez przemysł i urbanizację, oznacza nie tyle działania na rzecz jego przyrodniczej
dziewiczości, ile – jak niegdyś w ogrodach – nadanie mu
kształtu owej „przyrody z wygodami”. Niekiedy zaś punkDla przykładu: G. Böhme, Znaczenie ogrodu angielskiego i jego teorii dla
rozwoju ekologicznej estetyki przyrody, w: Filozofia i estetyka przyrody, przeł. J.
Merecki, Warszawa 2002.
>> 11 Np. J. Wines, Zielona architektura, red. Philip Jodidia, przeł. M. Frankowski, Taschen–Köln 2008.
>>
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tem wyjścia tych działań są właśnie, zakrzepłe w historii sztuki, modele dawnych ogrodów. One bowiem, pozbawione
swych społecznych kontekstów i kulturowych odniesień, rozkwitają gdzieś na kopalnianych hałdach, wyrobiskach czy na
innych nieużytkach, zależnie od potencjału ekonomicznego,
politycznej siły przebicia konkretnych ruchów ekologicznych
oraz w zależności od wyobraźni, inteligencji i talentu specjalistów i urzędników od zagospodarowania przestrzeni i architektury zieleni.
Zapomina się jeno o dwu rzeczach. Po pierwsze, że tworzone przez tysiąclecia ogrody były, jak powiedziałem, obszarami wydartymi przyrodzie dziewiczej, formami odróżnienia od
niej rzeczywistości ludzkiej. Istniały jednak w jej kontekście,
jako przeciwieństwo i wyraz dystansu wobec niej. Taka wszakże przyroda już od dawna nie istnieje. Została przekształcona.
Jej zaś każdorazowy stan jest wyrazem kalkulacyjnych mocy
świata produkcji, którym podporządkowane zostały (choć nie
do końca) samoczynne niegdyś siły natury. I nie da się zmienić tego ani sztuką, ani też sztuczkami ogrodowymi. Wszelka
w związku z tym naturalność może być, jeśli chodzi o jej istotę,
taka jeno, jak w ogródkach działkowych: naturalnością wtórną,
estetyczną.
Po drugie Ogrody, jakie zna historia kultury, należą do wytworów społeczeństwa „stabilności” (tradycjonalnego), które z wolna odchodzi w przeszłość, a pojawia się inne: społeczeństwo
„mobilności”. W pierwszym życie konkretnej jednostki przebiega w określonej przestrzeni, zaś miejsce zamieszkania jest
w miarę trwałe. W nim lub w jego okolicy zdobywa ona wykształcenie, pracuje, gromadzi życiowy dorobek i określone
oznaki prestiżu, do których należy posiadanie ogrodu albo
możliwość uczestniczenia w bycie ogrodowym.
W drugim natomiast – znika konieczność stabilizacji przestrzennej. Człowiek nie tylko traci korzenie, ale też potrzebę
trwałego przebywania w jednym, niezmiennym Raju obfitości i pełni naturalnej. Wyrazem stanu posiadania jest nie tyle
obiekt, czy ich zbiór, ile konto bankowe. Im zaś to konto wyższe, tym bardziej wzrastają możliwości obcowania z wszelkimi
ogrodami świata, jakie stworzono w dziejach, zachowano lub
odrestaurowano. Co więcej: dla posiadaczy kont najobfitszych
– przemysł kulturowy i turystyczny „uogradawia” nawet najbardziej niedostępne zakątki świata. Tylko dla niższych warstw
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klas pracujących mobilność jest słabo dostępna. I dla nich właśnie są ogródki działkowe, choć stabilność ich posiadania jest
niepewna, bo określają ją interesy i kaprysy urbanizacji, handlu
i uprzemysłowienia.
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Aliści i jedni, i drudzy mogą czuć się posiadaczami świata
jako zbioru cudownych ogrodów, gdy siedzą przed telewizorami i chłoną piękno przyrody. Wtedy dla wszystkich jest ona Rajem, do którego zstępuje człowiek.

ETYKA W DOBIE KRYZYSU EKONOMICZNEGO
Mirosław Matyja

Kryzys ekonomiczny
Konstelacje kryzysowe w ekonomii generowały w historii
nowe koncepcje w stosunkach między społeczeństwem, państwem i gospodarką. Wymienić wystarczy chociażby żywe pod
koniec XIX wieku idee państwa socjalnego czy projekt socjalnej gospodarki rynkowej tuż po drugiej wojnie światowej.
W wypadku tych nowych koncepcji wspólnego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i gospodarki na centralnym
miejscu pojawiał się problem zdefiniowania nowej relacji pomiędzy rynkiem i etyką. Również w okresie aktualnego kryzysu finansowego problem owej relacji znajduje się w centrum
zainteresowania. Spowodowane jest to konsekwencjami społecznymi, jakie pociągnął za sobą (i nadal pociąga) kryzys lat
2008/2009.
Po pierwsze, konsekwencje tego kryzysu mają głębokie
etyczne implikacje, np. bezrobocie, niszczenie środowiska naturalnego, rosnące różnice poziomu życia między biednymi i bogatymi oraz powiększające swój zakres spekulacje finansowe.
Po drugie, uwidoczniły się w niespotykanych dotąd rozmiarach takie aspekty psychologiczne, jak chciwość, nierespektowanie wartości etycznych, brak wzajemnego zaufania
i zachwianie moralnej równowagi w transakcjach rynkowych,
które odpowiadają za doprowadzenie do kryzysu ekonomicznego.
Po trzecie, globalizacja ekonomii oznacza w pewnym sensie koniec demokratycznego funkcjonowania gospodarki, chociażby z tego powodu, iż państwo i gospodarka przestały działać w tych samych granicach geograficznych. Potwierdza się tu
teza Carla Schmitta, iż demokracja jest tylko wówczas formą
polityczną, gdy jest ona demokracją ludową, a nie demokracją
ludzkości. Globalizacja doprowadziła więc niejako do anarchii
gospodarczej poprzez stworzenie demokratyczno-moralnej
przepaści.
Kryzys ekonomiczny wskazuje zawsze na fakt naruszenia
podstawowej równowagi w ramach ludzkiego postępowa-

nia i funkcjonowania instytucji oraz zachwiania równowagi
między dynamiką gospodarczą i wartościami kultury, a także
między wolnością i instytucjonalnymi ustaleniami. Funkcjonowanie owej równowagi wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie ekonomii. Już nawet pionier gospodarki rynkowej,
Adam Smith, widział optymalny rozwój procesu ekonomicznego w skoordynowanej relacji dwóch metafizycznych zasad,
mianowicie „ręki widzialnej” (rynku) i „ręki niewidzialnej” (sprawiedliwości i sumienia).
Koncepcja państwa socjalnego, która rozwinęła się pod koniec XIX wieku, po raz pierwszy wzięła pod uwagę wartości
etyczne, posiłkując się ideałami kościołów. Niemałą rolę odegrała wówczas papieska encyklika Rerum novarum z 1891 roku.
Państwo socjalne rozumiane było jako pewnego rodzaju etyczna „korektura” rynku.
Podobnie było w wypadku powstania socjalnej gospodarki
rynkowej po drugiej wojnie światowej, kiedy to znani teolodzy
i ekonomiści (Eucken, Rüstow czy Roepke) próbowali zdefiniować społeczno-etyczne ramy dla gospodarki rynkowej.
Obecny kryzys ekonomiczny i finansowy ponownie pokazał, iż aspekty etyczne należy wziąć koniecznie pod uwagę.
Zachwianie stabilizacji rynkowej wskazało na fakt, że trójkąt
społeczeństwo–państwo–gospodarka nie jest w stanie funkcjonować w dotychczasowych formach i że konieczna jest głęboka etyczno-ekonomiczna reforma. Sygnałów ostrzegawczych, takich jak bezrobocie, pogoń za pieniądzem, ubóstwo,
niszczenie środowiska naturalnego itp., nie brakuje i nie można
ich zlekceważyć. Rozproszenie wartości etycznych jest faktem.
Tym razem rynek zareagował na te niepokojące od lat zjawiska, które wynikają głównie ze ślepego dążenia do maksymalizacji zysku.
Niewymierność maksymalizacji zysku
Szeroko rozumiany (nie tylko ekonomiczny) zysk jest niewątpliwie jednym z podstawowych motywów działania racjonal-
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nej jednostki, a co za tym idzie – działania te dadzą się bez wyjątku sprowadzić do wymiaru ekonomicznej, społecznej lub
moralnej opłacalności w każdej rzeczywistości, zarówno rynkowej, jak i rynku pozbawionej.
W niektórych sytuacjach, gdy różnice są tylko wymierną ilością jakiegoś elementu, można stwierdzić, ile się zyskało, dysponując wszystkimi danymi o owych sytuacjach i dokonując
analizy strat i korzyści. Przypuśćmy, że ktoś w wyniku swojego działania zwiększa, zgodnie z tym, co planował, swój stan
posiadania. Ani on, ani nikt inny nie jest w stanie ocenić, ile
efektywnie zyskał lub stracił, a tylko od jego aktualnego subiektywnego wartościowania zależy, czy w ogóle był to dla
niego sumaryczny zysk, czy też strata, a także – czy podejmując się działania, musiał uznać, że poświęcony mu przewidywany czas i wysiłek jest mniej warty od uzyskanych korzyści. Działa jednak, dlatego że wyżej ocenia przewidywaną satysfakcję
lub zysk z efektu tej działalności aniżeli ewentualne straty. Innymi słowy, robiąc coś, zyskuje lub ma nadzieje na zysk. Dzięki subiektywnemu wartościowaniu jest w stanie podejmować
decyzje w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność dokonania
wyboru pomiędzy zachowaniami, z których każde może przynieść mu zysk.
Ograniczenie słowa „zysk” jedynie do zwiększenia ilości posiadanych pieniędzy lub dóbr materialnych jest jednak zwykłym wulgaryzowaniem ekonomii. Oczywiste jest, że ludzie
w swym zachowaniu nie dążą jedynie do tego, by zwiększyć ilość posiadanych dóbr wymiernych, i każdy model, który upraszczałby w ten sposób ich zachowanie, nie byłby zbyt
przydatny w objaśnianiu świata. Wiodący ekonomiści dawno zdali sobie już z tego sprawę, ale w świadomości praktyków wciąż niestety przeważa pogląd, że ekonomia ogranicza
się wyłącznie do świata pieniędzy i maksymalizacji dóbr materialnych. Używanie słowa „zysk” w owym uproszczonym znaczeniu umacnia ten pogląd. Tymczasem chodzi właściwie o to,
że mechanizmy te nie różnią się – w każdym przypadku motywem działania jest chęć osiągnięcia stanu znajdującego się
aktualnie wyżej w hierarchii wartości danej jednostki – różnią się jedynie szczegółowe cele owych działań. Trzeba jednak
stwierdzić, że ekonomia nie zajmuje się szczegółowymi celami,
a zwłaszcza ich dokładnym wartościowaniem. Jak więc wytłumaczyć światowy pęd do zysku z ekonomicznego, choć już nie
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tylko rynkowego, punktu widzenia? Niewątpliwie odpowiedzi
na to pytanie należy szukać w uwarunkowaniach etycznych takiego postępowania, a nie tylko w samej ekonomii.
Etyka i zysk
Trywialnie mówiąc, ekonomia i etyka są ze sobą sprzeczne.
Ekonomiści postępują racjonalnie, natomiast moraliści stawiają na pierwszym miejscu wpojone człowiekowi etyczne
podstawy i reguły postępowania. Postępowanie racjonalne
(rational choice) zdefiniowane jest jako subiektywny wybór
najlepszej spośród możliwych opcji danej alternatywy. Etyka natomiast to postępowanie moralne oparte albo na własnych, indywidualnie określonych, albo ogólnie przyjętych
preferencjach. W konsekwencji podmioty kierujące się racjonalnym interesem, działające w interesie moralno-etycznym,
są w pewnym sensie ograniczone w swojej subiektywnej wolności optymalnego dla nich wyboru, jakim jest maksymalizacja
rożnie pojmowanego zysku.
Jak już wspomniałem, ludzie działają dla jakiegoś zysku zawsze, nie tylko na rynku, ale nawet wtedy, gdy zysk jest niewymierny i nieprzeliczalny na pieniądze. Warunkiem koniecznym
w tym wypadku jest umiejętność łączenia zjawisk w związki
przyczynowo-skutkowe, tj. racjonalne działanie i dokonywanie
na tej podstawie prognoz oraz posługiwanie się swoimi fizycznymi i umysłowymi zdolnościami w celu dokonania optymalnego wyboru. Naturalnie, hierarchie ich wartości są rożne i z
tego powodu zysk dla jednego jest czymś innym niż zysk dla
drugiego. Stąd też konieczna jest analiza korzyści i strat, nawet
tych niewymiernych. Jeśli bowiem ktoś dopuszcza się przestępstwa, robi to też dla jakoś pojmowanego zysku, podobnie jak ktoś, kto udziela komuś pomocy filantropijnej. W tym
wypadku nawet samozadowolenie czy satysfakcja z udzielenia komuś pomocy jest również swego rodzaju moralnym zyskiem. W zależności od przejawianych przez jednostki hierarchii wartości zarówno rynek, jak i inna działalność, niezwiązana
z rynkiem, przybierają rozmaite etyczne rozmiary. Tam, gdzie
dominują dobra materialne, celem transakcji handlowych,
działań wojennych, napadów, grabieży itp. jest zgromadzenie jak największej ilości i jak najcenniejszych dóbr – zarówno
tych mierzalnych, jak i niemierzalnych. Gdzie ceniona jest nade
wszystko władza, celem zarówno rynku, jak i propagandy (czy

działań z użyciem przymusu) jest zdobycie dominacji nad innymi. Przykłady można by zresztą mnożyć. Etyka jest elementem,
który występuje jednak w każdym z tych przypadków, niezależnie od motywów działania. Ważne jest, aby ogólnie przyjęte
aspekty moralno-etyczne były respektowane przez podmioty,
które dążą do osiągnięcia zysku. Jeśli nie są one respektowane,
dochodzi do naruszenia równowagi w relacji społeczeństwo–
państwo–ekonomia, co w konsekwencji wcześniej czy później
prowadzi do kryzysu.
Etyka w procesie globalizacji
Obecnie przeżywamy tę fazę globalizacji, której skutki są trudne do przewidzenia. W skali światowej dokonuje się przetasowywanie dochodów, wykorzenianie zastanych i nawykowych
sposobów życia i zdobywania środków do życia, rozkład więzi społecznych oraz sieci zobowiązań i praw etycznych, dewaluacja przyjętych tytułów ludzkiej godności. Rodzaje gospodarowania, wywiązywania się z powinności etycznych wobec
rodziny i reszty otoczenia są kompleksowe, zaś etyka występuje tutaj jako problem cywilizacyjny i społeczny i od tej strony
trzeba do tego problemu dzisiaj podejść. Jak więc najprościej
i najskuteczniej zachować zasady moralne i etyczne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie?
Niewątpliwie pomiędzy etyką i gromadzeniem zysku istnieje poważny konflikt, który przybiera na sile szczególnie
w obecnej fazie procesie globalizacji. Z ekonomicznego punktu widzenia globalizację można określić jako ujednolicenie
preferencji konsumenta, które z kolei umożliwia ujednolicenie rynku światowego na mniej więcej jednakowym poziomie.
Z drugiej strony globalizacja oznacza zintensyfikowaną organizację procesów produkcyjnych dzięki strategicznym fuzjom
i innym powiązaniom firm i przedsiębiorstw na całym świecie.
W polityce przez globalizację rozumie się przesunięcie środka ciężkości w procesach decyzyjnych nowoczesnych społeczeństw z płaszczyzny narodowej na międzynarodową. Potężne firmy próbują coraz intensywniej sterować procesami
politycznymi w najprzeróżniejszych dziedzinach życia: edukacji, polityce społecznej, finansach, polityce rozwojowej i sporcie. Coraz częściej zadania państwa przejmowane są przez organizacje prywatne, co w fachowym języku określa się chętnie
słowem „deregulacja”.

Jak należy więc rozumieć zasady moralne i etyczne w szeroko rozumianym procesie globalizacji? Faktem jest, iż etyki
nie można inaczej interpretować, jak tylko w powiązaniu z pojęciem odpowiedzialności. W tradycyjnym rozumieniu etyki
każdy ponosi odpowiedzialność za skutki własnego działania.
Z prawnego i moralnego punktu widzenia oznacza to rozmyślne sterowanie własnym postępowaniem oraz konieczność wynagradzania za – świadomie lub nieświadomie – poniesione
straty.
Kluczowe wydaje się już samo pojęcie obietnicy. Zawiera
ono w sobie dużą dozę odpowiedzialności. Jeśli ktoś komuś
coś obiecuje, zawiera z nim w pewnym sensie umowę, której
jednak nie podpisuje. Mimo to obietnica jest słownym zobowiązaniem, zakłada jakieś minimum odpowiedzialności moralnej, zarówno w rozumieniu etycznym, jak i ekonomicznym.
I w tym kontekście trzeba również oceniać międzynarodowe
i międzykulturowe systemy wartości funkcjonujące w szeroko
pojętej ekonomii.
Nie da się ukryć, iż na świecie istnieje wielu znakomitych
etyków, odległych od rzeczywistości, oraz wspaniałych ekonomistów, niemających pojęcia o etyce. Etycy skupiają się na jednostce, ekonomiści zaś na maksymalizacji zysku, a tymczasem
problemem podstawowym jest złożoność związków międzyludzkich oraz rozmaitość układów współzależności i ponoszonej odpowiedzialności. Mimo iż odpowiedzialność nie jest kategorią ekonomiczną, to jednak umowy gospodarcze opierają
się na ich odpowiedzialnej realizacji. Odpowiedzialność nie jest
również pojęciem obiektywnym, bywa różnie interpretowana i ma przede wszystkim charakter społeczny, mimo iż skutki działalności, za którą dana jednostka bądź firma odpowiada,
posiadają wymiar ekonomiczny, materialny. W socjologicznopolitycznym pojęciu firmy ponoszą odpowiedzialność za swoje
działania, które przynoszą im – z ekonomicznego punktu widzenia – zyski, jednakże skutki tych działań mogą być w innych
dziedzinach życia negatywne (gdy chodzi np. o środowisko naturalne, problem bezrobocia itp.).
Czy można jednak w tym kontekście oceniać działania, które są całkowicie lub w pewnym stopniu pozbawione odpowiedzialności moralnej? I czy jest konieczne, aby firmy kreowały
własny kodeks etyczny (codex of codes), który stanowi często
obronę przed odpowiedzialnością?
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Otóż ekonomiści odróżniają moralność subiektywną od
obiektywnej. Dla ekonomistów moralność subiektywna jest
związana zawsze z aktualną sytuacją rynkową bądź polityczną.
Jeśli ta sytuacja się zmienia, kreują oni automatycznie nowe
wartości etyczne, na których budują swoją nową bazę dla maksymalizacji zysku. Ludzie patrzący na świat przez pryzmat rynku rozwijają w ten sposób niedogmatyczne formy, formułując
normatywną etykę. Nie uważają tego za destabilizujące lub
niemoralne, lecz przynoszące zysk (bądź nie) w danych warunkach polityczno-ekonomicznych. Wszyscy racjonalnie funkcjonujący aktorzy (rational agents) dopasowują się niejako automatycznie do tych zmieniających się warunków i dzięki temu
wykalkulowana zostaje mniej lub bardziej stabilna baza ich
działania. Za przykład może tu posłużyć funkcjonowanie wielkich międzynarodowych firm, które posiadają własną płaszczyznę działania z własnymi regułami gry, które nazywają etycznymi, jeśli wszyscy aktorzy je spełniają (corporate identity).
Problem polega jednak na tym, że w dużych firmach obiektywny element etyczny albo nie istnieje, albo jest swoiście interpretowany. Ma on jednak niewiele wspólnego ze społeczną i obiektywną etyką oraz odpowiedzialnością. Duże banki
światowe, tzw. big banks, określają zarobki dla swoich menedżerów w sposób, który nie ma nic wspólnego z realiami systemu płacowego w krajach, w których funkcjonują. Dlaczego tak
się dzieje? Ponieważ w przypadku międzynarodowego dużego przedsiębiorstwa odpowiedzialność społeczna jest w pewnym sensie dobrowolna, rozumie się ją w aspekcie coraz częściej stosowanego w prawie międzynarodowym tzw. „soft law”
oraz wprowadzanych systematycznie menedżerskich systemów etycznych. Lekceważenie obiektywnych zasad etycznych
przez liczne instytucje finansowe doprowadziło w ostatnich
dwóch latach do kryzysu finansowego w skali globalnej. Kryzys ten pokazał, iż odpowiedzialnością za szkody wyrządzone
przez przedsiębiorstwo można obciążyć konkretnego pracownika, jeśli udowodni się, że jego działanie było sprzeczne z wewnętrznymi normami przedsiębiorstwa. To jednak nie rozwiązuje problemu zróżnicowanego pojmowania zasad etycznych.
Jak przezwyciężyć kryzys ekonomiczny?
Niewątpliwie globalizacja budzi potrzebę przekraczania barier
kulturowych, szukania czegoś, co jest wspólne. Powraca w tym
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wypadku pojęcie kultury, a zatem jakiejś hierarchii wartości, jakiegoś kodeksu zachowań, który byłby zrozumiały i możliwy
do przyjęcia dla wszystkich aktorów działalności, nie tylko gospodarczej, ale najogólniej – społecznej.
Najgorsze, co można by dzisiaj zrobić, aby przezwyciężyć
obecny kryzys, byłoby sięganie do arsenału środków zmierzających do szybkiego pobudzenia koniunktury gospodarczej,
np. drukowanie pieniędzy. Powrót do metod keynesizmu wydaje się również problematyczny. Rynek przesłał sygnały ogólnego etyczno-społecznego i ekonomicznego kryzysu i tylko
w tym ogólnym kontekście należy ten kryzys przezwyciężać.
Długoterminowe uzdrowienie trójkąta społeczeństwo–państwo–gospodarka wymaga stworzenia nowej ekonomicznej
koncepcji etycznej dla sprawnego funkcjonowania gospodarki
rynkowej. Koncepcja ta winna zastąpić model socjalnej gospodarki rynkowej, który się przeżył i nie spełnia w dzisiejszej dobie pokładanych w nim nadziei.
Nowy model etycznej gospodarki rynkowej winien wziąć
pod uwagę aktualne zmiany w rozwoju ekonomicznym i technologicznym. Należy powiązać postępujący proces informacyjny i aktualny stan środowiska naturalnego z potrzebami dzisiejszego społeczeństwa i stworzyć nowe relacje między ekonomią
i etyką. Zasady etyczne winny zostać wbudowane w ramy corporate identity i codex of codes w przedsiębiorstwach.
Oczywiście dążeniem do maksymalizacji zysku trudno jest
sterować bez ingerencji państwa. Stąd wynika regulacyjna
i kontrolna rola państwa i organizacji ogólnonarodowych (np.
Unii Europejskiej). To właśnie państwo winno określać etyczny
rating przedsiębiorstw i instytucji finansowych i honorować ich
działalność np. poprzez korzystne kredyty, ulgi podatkowe itp.
W procesie działalności gospodarczej trzeba usankcjonować wprowadzenie kodeksów etycznych (code of ethics), które odpowiadałyby obiektywnemu pojęciu etyki i nie kreowały
– jak dotychczas instytucje finansowe – własnych subiektywnych systemów wartości moralnych.
Kto jest przekonany o tym, iż postępuje etycznie, winien
zadać sobie pytanie: czy sam jest moralnym modelem dla innych? W tym wypadku nie może zdać się na własne subiektywne odczucia, gdyż inni mogą postępować w ten sam sposób
i wówczas etyka będzie pojęciem egalitarnym i zupełnie niedefiniowanym.

Ludzie, którzy dochodzą do stanowisk kierowniczych, winni
powoli dostrzegać, że problemy, z którymi codziennie się stykają, nie mają jedynie charakteru ekonomicznego, opartego
na maksymalizacji zysku, lecz również aspekt ogólnoetyczny
i społeczny. Powinni szukać odpowiedzi na podstawowe pytania, które stawia życie zawodowe.
Mimo że dzisiejsze problemy gospodarcze są bardzo złożone i trudno o proste recepty, należałoby jednak sięgnąć do
przykładu najmniejszej jednostki społecznej, jaką jest rodzina.
Rodziny (czy niektóre niewielkie grupy społeczne) zawsze były
środowiskami, w których dokonywał się podział dóbr, ale nie
tylko na zasadach ekonomicznej wymiany. Jeśli ten rodzaj więzi zanika, to tym bardziej makroekonomiczne działania będą
zdominowane maksymalizacją zysku. Tak długo nie rozwiąże
się problemów społecznych, np. bezrobocia, jak długo myślenie polityczno-ekonomiczne będzie zdominowane przez kategorie finansowe lub podporządkowane za wszelka cenę tylko
jednemu celowi, tj. maksymalizacji zysku. Występuje wówczas

ryzyko ograniczenia się jedynie do rozwiązań techniczno-ekonomicznych i nieuwzględnienia aspektów społecznych i etycznych. To państwo winno określać i egzekwować reguły harmonizacji życia społecznego z ekonomią, co stworzy możliwość
znalezienia skutecznych rozwiązań. Dlatego też coraz częściej
wśród postępowych ekonomistów krytykowana jest praktyka
oceniania zjawisk społecznych wyłącznie przez pryzmat rynku
i maksymalizacji rynku. Jakość życia społeczno-ekonomicznego należy oceniać na podstawie szeroko pojętego społecznego zysku, który byłby opłacalny dla wszystkich uczestniczących w życiu społecznym aktorów.
Najlepszą metodą jest zasada, aby każdy doglądał porządku na własnym podwórku, bez względu na ciężar ponoszonej
odpowiedzialności. Praca u podstaw, jak w XIX wieku, oraz rola
rodziny w społeczeństwie zyskuje w tym kontekście znowu na
popularności.
I to jest szansa dla nowego modelu etycznej gospodarki
rynkowej.
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POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA WROGIEM RZETELNEJ ANALIZY
Andrzej Krzeczunowicz

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuł Jędrzeja Morawieckiego Codzienność reportera w koncernie międzynarodowym w inauguracyjnym numerze „Znaczeń”. Była tam mowa
o pracy dziennikarza w redakcji ekonomicznej agencji prasowej Reuters, pracy podlegającej wielu ograniczeniom w procesie produkcji depesz i przekazu informacji. Moja ciekawość wzięła się stąd, że przez wiele lat miałem do czynienia ze wszystkimi
wielkimi zachodnimi agencjami prasowymi jako konsument,
a nie jako producent depesz. (O wschodnich – w epoce komunistycznej – agencjach prasowych nie wspominam, bo ich towarem nie była informacja, tylko propaganda). Relacja Morawieckiego sprowadza się, na wąskim polu informacji ekonomicznej,
do dwóch głównych obserwacji: po pierwsze, zasady deontologii dziennikarskiej słabną łub ustępują pod naciskiem wymogów marketingu i zysku, a po drugie, dyskurs medialny regulowany jest przez potrzeby public relations. Ten stan rzeczy
przypomniał mi sytuacje, które wielokrotnie mogłem zaobserwować w przeszłości jako odbiorca depesz agencyjnych i publikacji medialnych, sytuacje trwające zresztą po dziś dzień: chodzi
tu o zabarwienie lub wręcz wypaczenie informacji przez zjawisko, które przyjęło się nazywać poprawnością polityczną.
Pierwsze użycie tego określenia odnotowano podobno
dwieście lat temu, jednakże jego historia we współczesnym
znaczeniu jest stosunkowo bardzo krótka. Jest ona zarazem
barwna, bo niewiele wytrychów werbalnych tego typu nosi
w sobie podobny ładunek emocjonalny. Moje uwagi na ten
temat nie będą miały charakteru opracowania naukowego,
będą publicystyczne, miejscami nawet polemiczne. Postaram
się zilustrować za pomocą aktualnych przykładów skutki, jakie może mieć sztywne, żeby nie powiedzieć ślepe, stosowanie
zasad poprawności politycznej, przede wszystkim w dyskursie
dotyczącym zagadnień międzynarodowych. Skutki te mogą
być zgubne dla właściwej oceny wydarzeń bieżących, a zatem
zgubne dla optymalności decyzji, nawet na najwyższych szczeblach państwa.

Pojęcie poprawności politycznej – jak wiele innych współczesnych trendów i zjawisk – powstało w Stanach Zjednoczonych. Było ono – pół wieku temu – produktem pochodnym
tamtejszego equal rights movement: początkowo chodziło o to,
aby w dyskursie publicznym – słownym, pisemnym czy wizualnym – wszystko czynić, by nie urażać uczuć łub dumy poszczególnych mniejszości rasowych, religijnych, seksualnych i tym
podobnych. Celem była ochrona dóbr osobistych różnych jednostek lub grup społecznych, które mogły się czuć pogardzane
lub w jakiś sposób dyskryminowane. Inaczej mówiąc, powstał
cały system zakazów i nakazów regulujący sposoby wyrażania
się o indywidualnych obywatelach, o grupach społecznych czy
też o sytuacjach politycznych. Jak każdy taki system pokazał
on prędko zarówno mocne, jak i słabe strony. Mocna strona to
oczywiście położenie kresu opisom współobywateli lub stworzonych przez nich sytuacji, opisom uznawanym przez nich lub
przez osoby postronne za uwłaczające ich godności lub tożsamości. Doprowadziło to do powstania różnych eufemizmów
typu „Afroamerykanie”, tam gdzie dawniej mówiono o „Murzynach”, później zaś o „czarnych”. premier Włoch Silvio Berlusconi
wywołał na początku 2009 r. oburzenie medialne, gdy zauważył, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, wydaje się człowiekiem sympatycznym, choć mocno opalonym.
Nie ulega wątpliwości, że poprawność polityczna doprowadziła do humanizacji stosunków między poszczególnymi grapami społecznymi. W pewnym sensie ucywilizowała relacje polityczne, złagodziła obyczaje, uczyła tolerancji, przyczyniła się
do wyeliminowania szkodliwych skrajności i nienawiści. Chciałoby się w tym miejscu wyrazić życzenie, aby zachowania takie
stały się udziałem naszej klasy politycznej w Polsce i wykorzystywanej przez nią sceny medialnej.
Słabą stroną rygorystycznie stosowanej poprawności politycznej jest sposób, w jaki podporządkowuje się jej, często
bezkrytycznie, podmiot nowego systemu zakazów i nakazów
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– przede wszystkim dziennikarz i polityk. Nacisk, aby nie narazić się nikomu, w dobie błyskawicznej i wszechobecnej informacji jest tak wielki, że prowadzi do samoograniczenia zawartości, sensu i wydźwięku wypowiedzi słownej lub pisemnej.
Chodzi tu o samocenzurę, która w czasach komunistycznych
uchodziła za zjawisko może nawet gorsze od cenzury partyjno-państwowej. Jeśli bowiem cenzor z ulicy Mysiej skreślił pisarzowi jakieś słowo, zdanie czy paragraf, autor przynajmniej
miał satysfakcję, że napisał to, co napisał, nawet jeśli jego opinie nie ujrzały światła dziennego. Swoją wypowiedz schował
do szuflady i czekał na lepsze czasy. Wielu się takich czasów
doczekało. Natomiast człowiek uprawiający samocenzurę miał
już w swojej najgłębszej świadomości zakodowany obowiązujący system zakazów i nakazów. On nie potrzebował już ingerencji czy kontroli cenzora, bo wiedział dokładnie, co jest grane. Nie próbował więc nawet przecisnąć się przez otaczającą
go sieć zapisów cenzorskich, za co czytelnik niekoniecznie był
mu wdzięczny. „Tygodnik Powszechny” sporo potrafił przekazać porządkową na pozór notatką „(Ustawa z dnia...)” wciśniętą
między zdania tekstu.
Nie bądźmy jednak niesprawiedliwi. Samocenzura miała swoje pozytywne, choć całkiem poboczne, dobre strony.
Nauczyła publicystów starannego przekazywania prawdziwego sensu ich wypowiedzi, a odbiorców rozszyfrowywania
tego kodu. Była to często znakomita szkoła ironii i autoironii.
Na podstawie skrupulatnej analizy tekstów z czasów PRL można świetnie ocenić potęgę instrumentu, jakim był i pozostaje chwyt semantyczny. Kłopot polega na tym, że usystematyzowanie każdego sposobu postępowania i nadanie mu cech
obowiązującej poprawności prowadzi do konformizmu. Powstaje wokół tego kolejna nowomowa i przystosowany do danych okoliczności system stereotypów. Francuzi, z właściwą
sobie wdzięcznością, znaleźli w tej kwestii wzorowo zręczne
określenie: la pensée unique, co można by luźno przetłumaczyć
jako „jedynie dopuszczalny sposób myślenia”. W warunkach
wolności demokratycznej walory takiej uniformizacji myślenia
są wątpliwe, wartość zaś pedagogiczna samej metody pozostawia wiele do życzenia.
Przypatrzmy się teraz niektórym współczesnym przykładom
poprawności politycznej w praktyce. Jak wspomniałem na początku, pojęcie to miało swój początek w Stanach Zjednoczo-
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nych na tle kampanii przeciw dyskryminacji rasowej w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Stwierdzono wówczas, że jednym
z głównych problemów ludności czarnej USA jest upośledzenie w szkolnictwie: czarne dzieci uczęszczały niemal wyłącznie
do szkół w czarnych dzielnicach, a ponieważ dzielnice te były
biedne lub bardzo biedne, poziom nauczania był mizerny. Konsekwencją był oczywiście opłakany start życiowy. Postanowiono temu zaradzić metodą zwaną busing, która polegała na wożeniu autobusami dzieci z dzielnic czarnych do bogatszych (a
więc lepszych) szkół w dzielnicach białych i odwrotnie – dzieci
białe wożono do szkół w dzielnicach czarnych. Nie obeszło się
bez protestów i awantur, ale stopniowo integracja na poziomie
szkolnictwa wykazywała postępy. Jednocześnie – z tych samych szlachetnych pobudek – zaczęto przyjmować na studia
studentów czarnych nieposiadających odpowiednich kwalifikacji albo wyników na egzaminach wstępnych. I w tym wypadku wieloetniczność stała się w końcu faktem. Zarazem ujawniła
się obosieczność systemu, ponieważ ogólny poziom wykształcenia spadł, a niektórzy biali maturzyści w pełni na to zasługujący nie mogli się dostać na wybrany kierunek na preferowanej
uczelni, bo wszystkie wolne miejsca zajęli ich czarni koledzy.
Inaczej mówiąc, jeden rodzaj dyskryminacji zwalczano innym
rodzajem dyskryminacji. Zresztą zdawano sobie z tego sprawę,
bo nowy system przezwano „dyskryminacją pozytywną”. Nie
zabrakło wypadków, kiedy dobre chęci dawały skutki odwrotne do zamierzonych.
Przypomina to trochę system punktów szkolnych w pierwszym okresie PRL. Dzieci inteligentów czy ziemian otrzymywały mniej punktów, ponieważ uchodziły za uprzywilejowane z domu, natomiast dzieci mające poprawne w tym systemie
pochodzenie robotniczo-chłopskie miały tych punktów więcej. W epoce gierkowskiej (czyli już w następnym pokoleniu)
okazało się z kolei, iż dzieci nomenklatury powinny mieć mniej
punktów, ponieważ przysługiwało im pochodzenie „inteligenckie”. Proszę zgadnąć, co z tego wynikło!
Poprawność polityczna prowadzi do standaryzacji nie tylko myślenia, ale też słownictwa politycznego. Sądzę, że gdyby
językoznawcy pokusili się o zbadanie tego problemu, stwierdziliby, że nasi (i obcy) politycy operują niesłychanie skromnym zasobem słów. Jest ich prawdopodobnie tylko kilkaset, co
źle świadczy o grupie, która uważa się za część „inteligenckie-

go establishmentu”. Dla dalszej oszczędności werbalnej przekazuje się niektóre myśli w formie skrótowej albo sloganowej.
Bardzo aktualnym przykładem jest pojęcie „wspólnota międzynarodowa”. Na dobrą sprawę jest ono pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, bo nie wiadomo, kogo dokładnie obejmuje. Wspólnotą międzynarodową mogą być ex definitione tylko
Narody Zjednoczone i podległe im agencje. Tymczasem słyszymy te słowa tylko z ust polityków i komentatorów zachodnich
(przy czym przez Zachód należy rozumieć Europę i Amerykę
Północną). Inaczej mówiąc, „wspólnota międzynarodowa” to
„my”, a reszta to „oni”, czyli Azja i południowa półkula. Matematycznie „my” stanowimy mniej niż jedną piątą ludności świata,
nie przeszkadza to jednak naszym politykom lansować gromkich haseł typu „wspólnota międzynarodowa domaga się...”
albo „wspólnota międzynarodowa nie dopuści do...”. W jednym
z głosowań Zgromadzenia Ogólnego ONZ (było to za pierwszej kadencji prezydenta Busha juniora) wynik wykazał z jednej strony przytłaczającą większość członków ONZ, z drugiej
Stany Zjednoczone, Izrael, Wyspy Marshalla i Mikronezję! Nie
przeszkodziło to prezydentowi Bushowi w proklamowaniu, że
„wspólnota międzynarodowa stanowczo sprzeciwia się...”.
W maju 2009 r. prezydent Francji Nicolas Sarkozy odwiedził
Abu Dhabi, by uruchomić tam francuską bazę morską i lotniczą
– pierwszą w historii francuską bazę wojskową w Zatoce Perskiej. W przemówieniu inauguracyjnym Sarkozy oświadczył,
że powstanie bazy „nie ma absolutnie nic wspólnego” z jej lokalizacją (w domyśle: o 200 kilometrów w prostej linii od wybrzeży Iranu, kraju należącego z wszelką pewnością do obozu
„onych”). Gdzie są więc granice mowy-trawy? Czy naprawdę
uważamy przywódców Republiki Islamskiej za ludzi do tego
stopnia łatwowiernych? Sformułowania te przypominają zaklęcia z czasów komunistycznych o niemieszaniu się w sprawy
wewnętrzne innych państw lub o całkowitej równości sygnatariuszy rytualnych układów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.
W niemal tym samym czasie premier Francji François Fillon
poleciał do Nigerii, by odwiedzić platformy wiertnicze francuskiej firmy naftowej Total nieopodal delty rzeki Niger. Fillon oświadczył, że przyjechał, by „dowartościować działalność
przedsiębiorstwa szczycącego się sukcesami”. Total jest drugim po holendersko-brytyjskiej firmie Shell operatorem eks-

ploatacji naftowej delty Nigru. Parę dni po wizycie Fillona miał
rozpocząć się w Nowym Jorku proces firmy Shell, oskarżonej,
ni mniej, ni więcej, o zbrodnie przeciw ludzkości. Dziesięć lat
temu doszło w delcie Nigru do rewolty plemienia Ogoni, któremu firmy naftowe kompletnie zdewastowały podstawy egzystencji: rybostan i przyrodę. Przy pełnej akceptacji firmy Shell
rząd Nigerii krwawo stłumił rewoltę i powiesił dziewięciu jej
przywódców, w tym pisarza Kena Saro-Wiwę. Zanim proces
się rozpoczął, Shell w ostatniej chwili zaproponował poszkodowanym ugodę, przewidującą wypłacenie im rekompensaty
w wysokości piętnastu i pół miliona dolarów. Shell zaznaczył,
że ugoda nie jest dowodem przyznania się korporacji do winy.
Jest jednak rzeczą oczywistą, że Shell uniknął w ten sposób kolosalnej kompromitacji, a zarazem – że proklamowana na plakatach w całym świecie dbałość o ekologię takich firm naftowych jak Shell i Total wymaga potężnego dowartościowania.
Jednym z ulubionych tematów poprawności politycznej
jest terroryzm. Mamy „globalną wojnę przeciw terroryzmowi”
wypowiedzianą przez prezydenta Busha juniora, mamy wysoce wyszkolone jednostki składające się z „antyterrorystów”,
mamy ustawodawstwo „antyterrorystyczne” i tym podobne.
Nie mamy natomiast energicznych, skoordynowanych w skali światowej działań politycznych, mających na celu usunięcie
przyczyn terroryzmu, przede wszystkim frustracji całych społeczeństw, wynikającej z nędzy, ucisku, obcej okupacji lub niesprawiedliwości. Niestety, nawet w okresie światowego kryzysu finansowego, wywołanego przez naszych anglosaskich
aliantów, przepaść między bogatymi a biednymi stale się powiększa, a ucisk słabych przez silnych wcale nie maleje.
Przypominam sobie przestrogę mojego wieloletniego szefa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, na konferencji redakcyjnej
w Wolnej Europie w momencie nieudanego uprowadzenia
przez zamachowców palestyńskich izraelskiej ekipy w czasie
Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 r. Jak wiadomo, interweniowała wtedy niezręcznie policja niemiecka i wszyscy
atleci i zamachowcy zostali zabici. „To, co stało się ze sportowcami izraelskimi, wymaga najbardziej surowego potępienia
– mówił Nowak (cytuję z pamięci). Ale trzeba też być ostrożnym z przylepianiem etykietki terroryzmu. Kiedy Armia Krajowa umieszczała bombę w pociągu jadącym do Berlina, a bomba ta wybuchała na peronie w punkcie docelowym i zabijała
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niewinnych ludzi, nie był to terroryzm, tylko akt oporu wobec
obcej okupacji”.
Terrorystami są oczywiście wyłącznie „oni”, najlepiej ci, którzy należą do „osi zła”. Może się jednak okazać, że to mimo
wszystko ludzie pozytywni. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał w 1994 r. były terrorysta Jaser Arafat, a wcześniej, w 1978 r.,
były terrorysta Menachem Begin. Podobnie jak Begin terrorystą był w 1947 r. inny późniejszy premier Izraela Icchak Szamir
oraz rodzice niedawnego premiera Ehuda Olmerta i rodzice
byłej minister spraw zagranicznych Tzipi Livni. O tym się jednak
nie mówi, bo są to tempi passati i byłoby rzeczą politycznie niepoprawną do nich wracać.
Na dobrą sprawę największe zagęszczenie zakazów i nakazów wiąże się z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Żaden dziennikarz nie zapyta polityka zachodniego, zwłaszcza amerykańskiego, o izraelski arsenał nuklearny, choć przybiera na sile
kampania przeciw proliferacji tego rodzaju broni. Mało mówi
się o murze oddzielającym znaczne połacie Izraela od Palestyny, zwanego skromnie separation fence (czyli „płotem oddzielającym”), mimo że jest trzy razy wyższy od niesławnego berlińskiego „muru hańby” i naszpikowany najnowocześniejszą
elektroniką. Za takie pytania można się narazić na zarzut antysemityzmu, który na Bliskim Wschodzie musi brzmieć jak mistyfikacja, bo przecież Arabowie są też semitami, a jest ich kilkanaście razy więcej w świecie niż Żydów. Terrorystami są rzecz
jasna ludzie Hezbollahu w Libanie i ludzie Hamasu w strefie
Gazy. Z takimi ludźmi się nie rozmawia. A może jednak trzeba
będzie rozmawiać, bo Hezbollah jest we własnym kraju potęgą polityczną i chronicznych problemów politycznych Libanu
nie da się bez niego rozwiązać, Hamas zaś rządzi niepodzielnie
w Gazie i nie będzie można go pominąć w przyszłych rokowaniach pokojowych.
Poprawność polityczna obejmuje także problematykę negacjonizmu. Jak wiemy, tematem tabu jest negowanie Holokaustu. W niektórych krajach można za to powędrować do
więzienia, choć wydaje się to sankcją nieproporcjonalną, albowiem negowanie faktów historycznych może być tylko dziełem ignorantów. Za ignorancję można być wyśmianym albo
potępionym, ale czy można uwięzić kogoś – na przykład – za
twierdzenie, że rzeź Ormian w Imperium Osmańskim w czasie
Wielkiej Wojny nigdy nie miała miejsca?
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Zaskakujący jest fakt, że negacjonizm może, w niektórych
wypadkach, być politycznie poprawny! Oto przykład: w czasie
prac nad projektem konstytucji Unii Europejskiej przewodniczący komisji mędrców, były prezydent Francji Valéry Giscard
d’Estaing�������������������������������������������������
, stanowczo sprzeciwił się propozycjom, by w preambule wspomnieć chociażby jednym zdaniem o chrześcijańskich tradycjach Europy. Propozycje te odrzucono przy decydującym wkładzie Giscarda, uzasadniając decyzję tym, że
wzmianka o tradycjach chrześcijańskich mogłaby urazić wyznawców innych religii. Krótko mówiąc, niezaprzeczalny fakt
historyczny uznano za potencjalnie szkodliwy.
W równym stopniu zastanawiające były debaty w Parlamencie Europejskim pięć lat temu nad kandydaturą do Komisji Europejskiej włoskiego polityka Rocco Butiglione. Nie ukrywając
własnych poglądów, Butiglione podał, że jest wierzącym katolikiem, ale zaznaczył, że w swojej pracy będzie skrupulatnie
przestrzegał ustawodawstwa europejskiego. Powstała w parlamencie istna wrzawa, której przewodził nie kto inny jak poseł Daniel Cohn-Bendit, który w imię „laickości” doprowadził
do upadku kandydatury Włocha. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że jako wódz rewolty studenckiej w Paryżu w maju
1968 r. Cohn-Bendit lansował hasło il est interdit d’interdire, czyli ,,zakazuje się zakazywać”. Butiglione najwyraźniej popełnił
kilka błędów: posiadał własne poglądy, nie wstydził się tych
poglądów i nie zdawał sobie sprawy, że jest to zakazane, bo
politycznie niepoprawne.
Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Obama, mocuje się od początku kadencji z orzechem trudnym do zgryzienia, czyli obozem koncentracyjnym w amerykańskiej bazie
Guantanamo na Kubie. Odgadując w tym miejscu zdziwienie
w oczach czytelnika, wyjaśniam: wynalazcą obozów koncentracyjnych, dokładnie w tych słowach wtedy nazwanych, byli
Brytyjczycy, którzy w czasie wojny burskiej przeszło sto lat
temu założyli takie obozy, by odosobnić w nich swoich przeciwników politycznych. Nie były to obozy śmierci, podobnie jak Guantanamo nie jest obozem śmierci, tylko miejscem
koncentracji i odosobnienia. Dotychczas nikomu jednak nie
przyszło do głowy, by nazwać Guantanamo po imieniu, a to
ze względów na poprawność polityczną. Co by było, gdyby
pomyślano, że Amerykanom zarzuca się założenie nowego
Auschwitz!

Wielkim współczesnym hasłem jest „szerzenie demokracji”. Polska w akcji tej uczestniczy przez udział naszych wojsk
w kampanii w Afganistanie, wcześniej w Iraku. Mało kto zastanawia się nad tym, jaka będzie demokracja, która wychodzi
z lufy karabinu? Chwilowo ta metoda doprowadziła do destabilizacji ogromnego obszaru, sięgającego od Libanu do Kaszmiru. Kowbojski sposób postępowania (najpierw strzelać, potem rozmawiać) preferowany przez Busha juniora przynosi
fatalne owoce. Wojny w Iraku i Afganistanie są, zdaniem rzetelnych obserwatorów, już przegrane, w Pakistanie zaś dopiero
dojrzewa potencjalnie katastrofalny kryzys.
Wydarzenia te (nie mówiąc o 11 września i o zamachach samobójczych) sprawiły, że antyislamizm – choć politycznie całkiem niepoprawny – stał się ostatnio modny. Świadczą o tym,
na przykład, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
w tradycyjnie tolerancyjnej Holandii, gdzie wielki sukces odniósł ksenofob Geert Wilders. Opamiętanie przyszło dopiero
za sprawą prezydenta Obamy. Jego przemówienie w Kairze z 4
czerwca 2009 r., skierowane do muzułmanów w całym świecie,
można by podsumować w dwóch słowach: najpierw rozmawiać. Sytuacja woła jednak przede wszystkim o czyny, należy
zatem mieć nadzieję, że niebawem nastąpią.
Przykłady poprawności politycznej w akcji można by mnożyć w nieskończoność. Te, które zestawiłem powyżej, wybrałem, aby wykazać, że poprawność polityczna potrafi być bardzo selektywna. „Nasza” poprawność jest oczywiście właściwa,
„ichnia” natomiast niewłaściwa i szkodliwa. Powiedział mi kilka
lat temu pewien Arab spotkany w Oksfordzie, że dla jego ziomków największym aktem terroru na początku XXI w. był zmasowany atak rakietowy na bezbronną stolicę państwa trzeciego świata, a wcale nie słynny 11 września. Chodzi tu oczywiście
o bombardowanie Bagdadu przez siły amerykańskie i brytyjskie w marcu 2003 r. Zrzucono tam 14 tysięcy pocisków zwanych cruise, powodując wielkie straty wśród ludności cywilnej.
Cały świat oglądał to „na żywo” w telewizji, niczym fajerwerki
w rocznicę zdobycia Bastylii. Widok był fascynujący, ale żaden
z naszych komentatorów zachodnich nie pokusił się o nazwanie rzeczy po imieniu, to znaczy o stwierdzenie, że mamy do
czynienia z typowym przykładem zasady might is right, czyli
„siła ma rację”. Najazd na Irak był oparty na trzech przejrzystych
kłamstwach: że Saddam Hussein był wmieszany w zamach 11

września, że współpracował z Al Kaidą i że Irak posiada broń
nuklearną. Przyparty do ściany w Izbie Gmin premier Blair najpierw zainscenizował parę publicznych dochodzeń obliczonych na wybielenie rządu, a potem oświadczył nonszalancko
we have to move on, czyli „przestańmy rozpamiętywać, lepiej
patrzmy w przyszłość”. Tu leży pies pogrzebany. Bo jeżeli mamy
patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość w sposób możliwie
obiektywny, to zasłony dymne w rodzaju poprawności politycznej utrudnią nam właściwe spojrzenie.
W tym miejscu przypomina mi się opowiadanie cytowanego już Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zaraz po drugiej wojnie
światowej pracował on przez parę lat w polskiej sekcji BBC.
Przełożeni angielscy stale podkreślali w rozmowach z pracownikami sekcji obcojęzycznych konieczność zachowania obiektywności. Nowak w końcu spytał jednego z nich, co to jest
obiektywność. Otrzymał na to pozornie zaskakującą odpowiedź: obiektywność to jest to, co służy interesom BBC! Łatwo
rozpoznać tu „cnotliwe koło”, na którym opiera się odpowiedź.
W ten sam zwięzły sposób można podejść do kwestii wpływu
poprawności politycznej na nasze zdolności analityczne. Jeżeli
rozważania nad jakąś sytuacją czy wydarzeniem będą zamącone względami asekuranctwa, zahamowaniami spowodowanymi cudzym sterowaniem naszymi poglądami, naciskami
inżynierii myślowej, wówczas końcowa analiza będzie niewłaściwa. W skali indywidualnej nie jest to koniecznie groźne zjawisko, natomiast w skali polityki państwowej efekty mogą być
zgubne.
Parę miesięcy temu znakomity pianista Krystian Zimerman
wywołał burzę w czasie recitalu w Los Angeles. Przerywając
program, oświadczył publiczności, że nie będzie już koncertował w Ameryce, bo stała się ona żandarmem świata. Czyniąc
aluzję do tarczy antyrakietowej dodał: „Ręce precz od mojego
kraju”. Był to swoisty szczyt niepoprawności politycznej. Bo kto
widział, żeby artysta mieszał się do spraw politycznych? Część
audytorium opuściła salę na znak protestu, ale znaczna część
zgotowała Zimermanowi owację. Cały incydent daje asumpt
do optymizmu. Bo w dobie głupoty szerzonej przez tabloidy,
seriale i celebrytów, ale też przez media i polityków, nie brak
ludzi gotowych bronić się przed homogenizacją i schematyzacją poglądów. Dawno nie było tak aktualne słynne hasło z października 1956 r. – myślenie ma kolosalną przyszłość.
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MIASTO JAKO RDZEŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
O poszanowaniu historycznego pejzażu miasta
Jacek Grębowiec, Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery (do 1945 r.),
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008.
Jarosław Petrowicz

Przez Dolny Śląsk przepływa rzeka publikacji na temat regionu. Są to opracowania historyczne, historycznoliterackie, antropologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze, z zakresu historii sztuki i innych dziedzin szeroko pojętej humanistyki.
Nie brakuje też wartościowych dzieł literackich poświęconych
temu regionowi. Wystarczy wspomnieć książki Olgi Tokarczuk,
Henryka Wańka czy Marka Krajewskiego. Nie sposób o tych
wszystkich książkach w ramach jednej recenzji czy szkicu pisać
lub choćby wspomnieć. Ale z pewnością na uwagę zasługuje
książka Jacka Grębowca zatytułowana Inskrypcje w przestrzeni
otwartej Wrocławia (do 1945 r.).

Rozprawa składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Autor posługuje się językiem precyzyjnym, ale jednocześnie żywym, nieszablonowym, bogatym, nazywającym pojęcia, ale też niestroniącym od wyrażenia osobistej opinii.
Grębowiec przyjął szeroką perspektywę badawczą. W swoich rozważaniach przechodzi od ogółu do szczegółu Stara się
dotrzeć do istoty zurbanizowanych osiedli, opisać ich funkcje,
zrozumieć skomplikowaną konstrukcję symboliczną „kamiennego krajobrazu”. Daje też przegląd koncepcji dotyczących miasta:
Richarda Sennetta, Leonarda Benevolo, Maksa Webera, Piotra
Bogdanowicza, Aleksandra Wallisa i innych. Analizuje też „funkcje miastotwórcze”, przeciwstawiając się wąskiemu, funkcjonalno-usługowemu rozumieniu miasta. Autor wyjaśnia: „Miasto to
również porządek urbanistyczny i architektoniczny, w którym
dokonują się przemiany kulturowe, społeczne i historyczne. To
również ikonosfera, obejmująca m.in. rozmaite znaki przeszłości
przydające mu dodatkowych znaczeń”. Dlatego wrocławski regionalista mówi o dwóch rodzajach odbioru interesujących go
tekstów kultury – typowym i optymalnym. Ten drugi z pewnością wymaga wytężonego wysiłku intelektualnego, ale i daje nieporównywalnie większą satysfakcję poznawczą.
Dokonując przeglądu epigrafiki europejskiej, Grębowiec
zastanawia się nad istotą inskrypcji. Autor rozpoznaje kulturę dawnych mieszkańców Wrocławia, porusza też treści wykraczające poza historię małej ojczyzny. Interesują go zmiany
w ikonosferze miasta po 1945 roku. Ukazuje polityczne, społeczne i kulturowe przyczyny przeobrażeń w symbolicznym
pejzażu miasta. W 1945 roku wymieniono tutaj, jak pisze Andrzeja Zawada, język i mieszkańców, którzy się nim posługują.
W roku tym Dolny Śląsk przestał istnieć w formie budowanej
od wieków. Została po nim pusta i pogruchotana forma. „W tę
formę wlała się z kolei ludzka treść wyjęta równie bezwstydnie
z innej formy”.
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Niszczono wszelkie znamiona kultury niemieckiej, dewastowano czasem nawet zabytkowe budowle, cmentarze,
w tym pomniki i inskrypcje. Grębowiec o tym wszystkim pisze w żywy, a zarazem kompetentny sposób, przywołując pamiętniki, dzienniki, artykuły z dawnych lat. Dochodzi też do
wniosków przydatnych w dalszych badaniach. Na przykład
stwierdza, że zestawienie współczesnych nazw ulic i placów
z dawnymi wiele powiedziałoby nam o dwóch kulturach, którym przyszło tu się rozwijać.
Na Dolnym Śląsku tworzenie wspólnoty w czasie i przestrzeni jest utrudnione, ale słowa okazują się trwalsze od granic i ustrojów. W stolicy regionu pozostało niewiele inskrypcji,
może kilkadziesiąt. Grębowiec wybrał kilkanaście najciekawszych pod względem kulturowym i historycznym, by w praktycznej części pracy dokonać ich eksplikacji.
Są to inskrypcje łacińskie i niemieckie.
Pierwszy omawiany napis znajduje się na fasadzie budynku
przy ulicy Katedralnej 9 (dawna kanonia kapituły świętokrzyskiej) i pochodzi z epoki renesansu. Brzmi: „Non domo dominus sed domus domino honestanda” i „Non locis viri, sed loca
viris efficiuntur honorata”, co znaczy: „Nie pan domem, lecz
dom szczyci się panem. Nie mężowie przez siedziby, lecz siedziby przez mężów stają się sławne”. Oczywiście „regionalista
i zapalony wędrowiec” nie poprzestaje na przekładzie tekstu.
Odnajduje starożytną proweniencję sentencji w twórczości Cycerona. Przytacza jej oryginalne brzmienie i podaje filozoficzny kontekst. Pisze o kroju pisma, na podstawie którego można
wnioskować na temat genezy śląskiego renesansu.
Niezwykle ciekawą historię ma inskrypcja na domu królewskiego poborcy podatkowego Heinricha Rybischa przy ulicy
Ofiar Oświęcimskich 1. Autor odczytuje ukryte sensy, odwołując
się do biografii szesnastowiecznego patrycjusza i historii lokalnej.
Jako uważny turysta we własnym mieście Grębowiec nie
omija zaułków i miejsc niepozornych. Odnotowuje inskrypcje
z pomników św. Jana Nepomucena, opiekuna mostów, spowiedników, tonących, a także patrona dobrej sławy. Przytacza
legendę o praskim świętym i interpretuje napisy jako komunikaty wysyłane ku pokrzepieniu serc katolików i ku przestrodze
protestantów.
Eksplikuje łacińskie inskrypcje z pomników Maryjnych. Prezentuje program inskrypcyjny kościoła św. Michała Archanio-
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ła na Ołbinie, składający się z cytatów z Ewangelii według św.
Jana, Księgi Przysłów i Księgi Psalmów. Jak pisał Bogusław Czechowicz, kościół ten to „katedra odnowionego katolicyzmu wrosła korzeniami w najdawniejsze tradycje śląskiego chrześcijaństwa”. Inskrypcje na tej świątyni mają polemiczny charakter na
polu konfesyjnym i politycznym. Pomniki z drugiej połowy lat
dwudziestych i z lat trzydziestych były natomiast, jak konstatuje autor, wyrazem dążenia do militaryzacji pamięci społecznej,
a inskrypcje wzmacniały ich perswazyjny charakter. Przykładem
takiego pomnika jest obelisk poświęcony niemieckim bohaterom pierwszej wojny światowej znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Szachistów i Wędkarzy w peryferyjnym Rędzinie.
Jacek Grębowiec ze względu na zakres pracy nie zajmuje się
zabytkami sepulkralnymi – nekropolie pod tym względem stanowią osobną i bardzo ciekawą przestrzeń. Jednakże wśród opisanych inskrypcji znajduje się niemiecki napis brzmiący w tłumaczeniu: „Również ból jest zwiastunem Boga”, umieszczony pod
cmentarnym aniołem, który „objął we władanie przestrzeń”
obecnego Parku Zachodniego, na miejscu którego przed drugą
wojną światową znajdował się cmentarz. Jako ostatnią inskrypcję wybrał Grębowiec napis na murze kamienicy przy ulicy Lnianej 15, utrwalający najbardziej tragiczny w historii Wrocławia rok
1945. Znane tylko z imion osoby napisały na murze: „Gdzie jesteś,
ciociu? Mieszkamy przy Marthastrasse. Babcia Trude i Grete”.
W tej wieloaspektowej rozprawie autor nie pomija też drobnych znaków egzystencji, takich jak chronogramy, chronostychy,
szyldy, inskrypcje graniczne i fundacyjne. Nieco miejsca poświęca też nazwom ulic jako inskrypcjom, które interesują przede
wszystkim historyków. Grębowiec snuje refleksje na temat procesu nadawania polskich nazw poniemieckim ulicom. Pisze, że
władze komunistyczne nie liczyły się z tradycjami onomastycznymi. W kreowaniu nowego pejzażu symbolicznego Wrocławia decydowały względy natury politycznej i ideologicznej. Odrzucono
w większości lokalne tradycje kulturowe i lingwistyczne konwencje. Zmiana nazw ulic miała bowiem charakter rewolucyjny. Najmniej ucierpiały na niej ulice Starego Miasta, gdzie zastosowano przede wszystkim tłumaczenie z języka niemieckiego.
Jacek Grębowiec zredagował i zinterpretował kilkanaście inskrypcji z przestrzeni otwartej Wrocławia z perspektywy historii miasta i regionu, ale postarał się także o wyjaśnienie przyczyny kreślenia tychże znaków. Jego odczytanie mówi

o okolicznościach powstania komunikatów, kontekście społecznym, kulturowym i politycznym, nie pomija też sytuacji samego odbiorcy. Rozprawa, jak zaznacza sam autor, bierze się
z chęci uczestniczenia w procesie rejestrowania i interpretowania frapujących elementów ikonosfery Wrocławia oraz dążenia
do identyfikacji z obszarem codziennej egzystencji. Wrocławianie to spadkobiercy wielu tradycji i choć mieszkaniec miasta
doświadcza przede wszystkim niemieckiego charakteru tutejszej przeszłości, w budowaniu lokalnej tożsamości nie można
jej przecież ignorować.
Karol Maliszewski w Wyprawie do miasteczka. Notatniku sudeckim pisał, że „nie wystarczy wędrować. Trzeba czegoś wię-

cej”. To coś więcej ma szeroki zakres – mieści się w nim także „odbiór optymalny”. „Zapalony wędrowiec”, jak sam siebie
określił autor, jest właśnie odbiorcą optymalnym, odznacza się
ciekawością poznawczą, zdobywa się na przezwyciężenie nawyku prześlizgiwania się po fasadach, z semiotyczną uwagą
śledzi każdy szczegół ikonosfery miasta, cechuje się estetyczną wrażliwością i zdolnością do zadziwienia światem. Autor,
oddychając treściwym powietrzem miejskiej przestrzeni, wyłuskuje z inskrypcji ziarenka pamięci. Dzięki takim ludziom jak on
przedwojenna przeszłość miasta nie jest już niedostępna i wroga, przyczyniając się dziś do rozwiązywania problemów z tożsamością i identyfikacją z miejscem.
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PORTRET LITERACKI RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008.
Andrzej Zawada

Dwoje kompetentnych literaturoznawców, znakomicie obeznanych z pisarstwem dokumentalnym i dziełem Ryszarda
Kapuścińskiego, kierując się zapewne tym samym imperatywem przedłużania indywidualnej pamięci, o którym czytamy
w Podróżach z Herodotem, postanowiło uzupełnić wizerunek
wybitnego reportera. W wielu swoich książkach reportażowych, w licznych wywiadach i zapisanych rozmowach, a także w pisanych w późniejszych latach tomach o charakterze
eseistycznym i refleksyjnym, takich jak Lapidaria czy wspomniane Podróże z Herodotem, Ryszard Kapuściński nie stronił od ujawniania własnych życiowych przejść, doświadczeń
i przemyśleń. Uważny czytelnik może zatem znacznie zbliżyć się do jego osobowości, ale nie tyle poznać biograficzne
szczegóły, ile uczestniczyć w procesie poznawania rzeczywistości, wnikania w jej złożoność, bogactwo i tajemnice. Twórczość dziennikarska Kapuścińskiego tym się bowiem charakteryzuje i wyróżnia, że ukazuje świat jako zasadniczo inny od
jego pocztówkowych fotografii i że temu wnikliwemu poznaniu towarzyszy głęboka, choć dyskretna, refleksja. Te dwa
elementy – poznawcza dociekliwość i wysiłek zrozumienia –
stanowią moim zdaniem klucz do wyjaśnienia ogromnego
powodzenia tej twórczości.
Jej powszechnie dostrzegana „literackość”, zasadzająca się
niewątpliwie na perfekcyjnym warsztacie pisarskim, doskonałym panowaniu nad słowem, stylem i kompozycją, nie jest
kwestią wyłącznie estetyczną, konstytuuje ją w równej mierze
właśnie ów dodatkowy wymiar historiozoficznej refleksji i egzystencjalnego uogólnienia.
Beata Nowacka i Zygmunt Ziątek, bo oni są wspomnianymi literaturoznawcami, spróbowali sporządzić literacki portret
reportera-pisarza. Ich obszerna, materiałowo solidna, napisana z dużą precyzją i znawstwem książka otrzymała prosty, ale
zobowiązujący tytuł: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. In-

tencją autorów było uchwycić twórczość Kapuścińskiego w jej
procesualności, zamknąć w słowach coś, czego bezpośrednio
nigdy nie może dokonać żaden pisarz w odniesieniu do samego siebie, choćby umiał zdobyć się na wielki autobiograficzny dystans. To coś, co próbowali ukazać Nowacka i Ziątek, ta
procesualność, to stawanie się dzieła, zostało określone przez
nich jako „dynamika rozwoju duchowego autora” (s. 11). Jest
zatem tytułowa biografia pisarza utworem kilkuwarstwowym,
co symetrycznie odpowiada charakterowi pisarstwa samego
Kapuścińskiego. Gatunkowe określenie „biografia” zostało tutaj potraktowane dość maksymalistycznie. Z pewnością nie
ogranicza się do przedstawienia dziejów życia pisarza; zresztą
w odniesieniu do sfery ludzkiej prywatności książka pt. Ryszard
Kapuściński jest co najmniej dyskretna. Mamy tu do czynienia
z profesjonalnym wymiarem biografii.
Kiedy mówimy o „wymiarze profesjonalnym”, brzmi to dość
sucho, abstrakcyjnie, może nawet nieatrakcyjnie. W istocie jednak w książce Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka idzie o sprawę ważną, a nawet ekscytującą: o odsłonięcie tajemnicy niepowtarzalnego pisarstwa Kapuścińskiego.
Dlatego autorzy tego portretu literackiego – bo tak należy
określić ten efektowny i trudny rodzaj pisania o pisarzu i jego
dziele – prowadzą w swoim opracowaniu równolegle trzy wątki. Pierwszy z nich to biografia sensu stricto, wątek życiowo-zawodowej drogi reportera, stającego się stopniowo i świadomie
pisarzem-dokumentalistą, narratorem przynoszącym nieznane
informacje i inspirującym do poznawczej aktywności.
Nie ma biografii pisarza bez lektury jego dzieła. W sensie
istotnym dzieło pisarza jest o wiele bogatszą częścią jego biografii niż przebieg jego powszedniej egzystencji. Zatem wątkiem drugim, ważnym, znaczącym i ciekawym, jest umiejętnie
w książce rekonstruowany proces ewolucji twórczości Kapuścińskiego i analityczno-wyjaśniający opis samego jego dzieła.
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Próba opisu dzieła jako procesu, jako swego rodzaju rejestru poznawczej pasji, jako niezwykłego, pełnego determinacji i ryzyka wysiłku oglądania świata i dociekania jego złożoności, nie uda się w pełni bez uwzględnienia sposobu, lub jak
kto woli metody, albo też mówiąc jeszcze inaczej: narzędzi poznawczych, warsztatu profesjonalnego podróżnika-badacza,
jakim w istocie stał się korespondent Polskiej Agencji Prasowej
i reporter Ryszard Kapuściński. Zatem wątek trzeci omawianej
książki, bynajmniej nieograniczający się do wymiaru uzupełnienia czy literaturoznawczego aneksu, to opisowa rekonstrukcja warsztatu reportera i kluczowej dla pisarza i jego dzieła roli
autopsji.
Biografia, tytułowe zadanie książki, staje się więc formułą opowieści o pisarzu, kluczem otwierającym jego twórczość
i zarazem analizowanym tworzywem czy surowcem tej twórczości.
Pierwszy wątek monografii Beaty Nowackiej i Zygmunta
Ziątka przedstawia czytelnikowi życiowo-zawodową drogę Ryszarda Kapuścińskiego. Powstaje w ten sposób niewątpliwie
ciekawa opowieść biograficzna, a zarazem czasoprzestrzenna
struktura, na którą nałożą się warstwy następne, druga i trzecia, czyli dzieło i jego tajemnice.
Te wątki w portrecie literackim muszą się przeplatać, chociaż autorzy starają się, by klarownie ukazywać ich odrębność
i równoległość. W rzeczywistym życiu stanowią przecież całość,
wzajemnie się stymulują, modyfikują i kreują, wszelkie zabiegi
opisowe muszą więc być mniejszą lub większą preparacją. Ale
już nawet podstawowe fakty biograficzne przedstawiane przez
autorów książki ukazują związek pomiędzy cechami osobowymi reportera, jego postawą i doświadczeniami, a jakością, charakterem i wagą jego twórczości.
Drugi wątek monografii, czyli rekonstrukcja procesu ewolucji twórczości Kapuścińskiego, połączona z opisem tej twórczości, stanowi bodaj centralny składnik całego opracowania. Od
prasowych korespondencji poprzez reportaże do publicystyki;
od publicystyki do opowieści albo przypowieści faktograficznych, jakimi są Cesarz czy Szachinszach. A od nich do fragmentów eseistycznych (Lapidaria) i pełnokrwistego eseju literackie-
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go (Podróże z Herodotem). I jeszcze formy pośrednie, a raczej
podwójne, łączące esej z faktografią, przypowieść z dokumentem, takie jak Imperium czy Heban.
Przy tym funkcjonalnym mieszaniu, łączeniu i jednoliceniu
form narracyjnych i perspektyw poznawczych, przeplataniu
doświadczenia z erudycją i argumentacji z refleksją, Ryszard
Kapuściński konsekwentnie dążył do wypracowania formuły
pisarstwa sugestywnego, aktywnego, skutecznego, wywierającego wpływ. W jednej ze swych niezliczonych wypowiedzi,
wygłoszonej w Nowym Jorku w roku 2005, mówił: „Czy pisanie może cokolwiek zmienić? Tak. Głęboko w to wierzę. Bez tej
wiary nie umiałbym, nie mógłbym pisać” (cyt. za: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, s. 259).
Imponujący, fascynujący warsztat reportersko-literacki pisarza był praktyczną konsekwencją tej wiary. Zatem trzeci wątek
książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka to obszerna, wnikliwa, precyzyjna próba analizy tego warsztatu, rozszyfrowania jego pisarskich tajemnic. Mowa tu więc o metodach pracy, sposobach zdobywania informacji i gromadzenia materiału,
o roli dokumentacji fotograficznej, o stworzonej i praktykowanej przez Kapuścińskiego kluczowej roli uczenia się lokalnych
języków i o jego specyficznej filozofii języka, jako podstawowego klucza otwierającego odmienne kultury. Mowa jest także
o jego niesłychanej mobilności i wytrwałości, odwadze i ryzyku, imponującej pracowitości i konsekwencji. Od tych kwestii
już tylko krok do zagadnienia roli elementu autobiograficznego w pisarstwie i do zasadniczej, programowej i pojmowanej przez Ryszarda Kapuścińskiego jako misja społecznej roli
dziennikarza i reportera: roli „tłumacza kultur”.
Nie sposób w wielkim skrócie przedstawić choćby w zarysie tematycznego bogactwa, faktograficznej atrakcyjności
i interpretacyjnej głębi znakomitej książki Beaty Nowackiej
i Zygmunta Ziątka Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Próba streszczenia musi się kończyć klęską uproszczenia. Pozostaje mi więc tylko zapewnić, że ta monografia jest interesującą,
pouczającą, wciągającą lekturą, a sporządzony w niej portret
literacki autora Cesarza wszechstronnie przedstawia jednego
z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku.

SMUTNY. WESOŁY. I CAŁY Z SILIKONU
$9.99, reż. Tatia Rosenthal, Australia–Izrael 2008.
Arkadiusz Lewicki

Znakomitą część filmów składających się na repertuar kolejnych odsłon festiwalu Era Nowe Horyzonty stanowią obrazy
nazywane czule przez stałych uczestników „gutkowymi snujami”. „Gutkowy snuj” rozpoczyna się od dziesięciominutowego
ujęcia pokazującego ulice jakiegoś miasta, najlepiej w okresie
późnej jesieni. Następnie z tłumu zostaje wyodrębniona jedna postać i kamera (konieczne są w tej chwili zdjęcia kręcone
„z ręki”) śledzi ją przez jakieś pięć minut. Potem może nastąpić jakaś Scena Gwałtowna – ten moment bywa sprawdzianem pomysłowości i inwencji reżyserów. W filmach, które uda-

ło mi się obejrzeć w tym roku, pojawiła się na przykład scena
rozbijania własnej głowy młotkiem (Ta druga w reżyserii Patricka Mario Bernarda i Pierre’e Trividica), potrącenia przydrożnej prostytutki (Piknik, reż. Adrian Sitaru) czy seksualnego aktu
z wykorzystaniem połówki arbuza (Kapryśna chmura, reż. Tsai
Ming-Liang). Następnie przez godzinę bohaterowie powinni
przeżywać, oczywiście wewnętrznie (zbyt rozbudowane dialogi nie są zbyt dobrze widziane, idealnym rozwiązaniem jest,
gdy bohaterowie w ogóle się nie odzywają), Scenę Gwałtowną
i jej skutki. Sekwencje końcowe powinny zawierać znów plany
ogólne prezentujące miasto bądź „piękne okoliczności przyrody”, które stanowić będą metaforyczne uogólnienie, ewentualnie domknięcie ramy kompozycyjnej. Bardziej ambitni twórcy
w ogóle rezygnują ze Sceny Gwałtownej, zadowalając się samym przeżywaniem.
Choć zaprezentowany powyżej opis jest oczywiście złośliwą
hiperbolą, a powolna narracja filmów prezentowanych przez
Romana Gutka – dyrektora ENH – bywa niejednokrotnie ciekawą odskocznią od popcornowej papki prezentowanej w multipleksach, a jednocześnie świetną okazją dla recenzentów, którzy w opisach tych filmów mogą wreszcie użyć słów takich jak
atrofia, alienacja czy apretura, to jednak oglądanie tych obrazów w większych ilościach rodzi podejrzenie, że Autorzy Filmów Ambitnych powielają jednak podobne schematy fabularne i rozwiązania formalne, a ich obrazy zaczynają się zlewać
w jednorodną i trudną do rozróżnienia całość, podobnie jak
kolejne produkcje ze Stevenem Seagalem.
Na szczęście jednak oferta kolejnych odsłon nowohoryzontowego festiwalu jest na tyle bogata, że można zawsze znaleźć
film, który wymyka się schematom nie tylko gatunkowym, ale
także awangardowym, a w dodatku jest idealnym połączeniem
filmu mądrego, a jednocześnie przyjemnego w oglądaniu, co
dla zmęczonych wielogodzinnymi projekcjami głów (i innych
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części ciała) w którymś dniu festiwalowych zmagań zaczyna
mieć niebagatelne znaczenie. W trakcie dziewiątej edycji festiwalu organizowanego we Wrocławiu takim dziełem okazała się
australijsko-izraelska poklatkowa animacja zatytułowana $9.99.
Film ten jest pełnometrażowym debiutem Tatii Rosenthal,
zrealizowanym według opowiadań jednego z najpopularniejszych obecnie pisarzy izraelskich – Etgara Kereta, który był także współscenarzystą tego obrazu. Na możliwość jego realizacji reżyserka, jak sama przyznała na spotkaniu z publicznością,
czekała blisko dziesięć lat. A choć najwięcej czasu zabrało jej
poszukiwanie producenta, to i sama realizacja, jak to bywa
przy stosowaniu tego typu techniki, także była niezwykle czasochłonna i kręcenie tego obrazu zajęło ponad dwa lata. Trud
ten przyniósł jednak świetne rezultaty i powstał film, w którym
forma wybornie współgra z treścią, a silikonowe kukiełki dały
Rosenthal możliwość, by swobodnie poruszać się pomiędzy realizmem a surrealizmem i łączyć absurdalność niektórych pomysłów fabularnych z autentyzmem ludzkich reakcji.
$9.99 to mozaikowa opowieść o mieszkańcach jednego bloku, tworzących intrygującą mieszankę ludzkich (i nie tylko, jak
się okazuje, ludzkich) charakterów. Film rozpoczyna się od sekwencji będącej remakiem nakręconej w 2005 roku przez Tatię Rosenthal krótkometrażówki zatytułowanej A Buck’s Worth
– okazuje się, że nawet przy stosowaniu animacji poklatkowej
możliwe są powtórki tych samych opowieści, w dodatku z użyciem innych „aktorów”.
W rozpoczynających obraz scenach Jim Pack (Anthony LaPaglia) próbuje złapać taksówkę. Nagle podchodzi do niego
bezdomny (Goeffrey Rush), który prosi go najpierw o papierosa, a potem o dolara na kubek kawy, który byłby tegoż papierosa idealnym dopełnieniem. Gdy Jim sięga po portfel, zauważa,
że bezdomny w drugiej dłoni dzierży potężny rewolwer. Przerażony Pack chce oddać nieznajomemu wszystkie pieniądze,
a nawet proponuje, że pójdzie jeszcze do bankomatu, ale obdartus stwierdza, że wcale nie zamierzał go obrabować, broń
znalazł przypadkiem i jeżeli jej użyje, to tylko po to, by zabić samego siebie. Postanowił sobie bowiem, że jeśli pierwsza napotkana przez niego osoba nie da mu dolara na kawę, to skończy
swój niezbyt ekscytujący żywot. Uspokojony nieco Jim chce
ofiarować bezdomnemu potrzebny mu banknot, jednak ostatecznie postanawia być asertywny i nie poddawać się wstręt-
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nej manipulacji – tego w końcu nauczono go podczas jednego
ze szkoleń, jakie przeszedł w swojej pracy. Wobec takiego obrotu spraw bezdomny strzela sobie w głowę, a Jim musi wrócić
do domu, by zmyć z siebie krew, która obryzgała mu koszulę.
Już w tej pierwszej sekwencji widać przewrotne poczucie humoru, charakteryzujące cały film Rosenthal – podobnie
zresztą jak prozę Kereta, na której jest oparty, zwłaszcza gdy za
chwilę okaże się, że bezdomny wcale nie zginął i pojawia się
jako dość specyficzny Anioł Stróż, obdarzony potężnymi skrzydłami, pozbawiony jednak umiejętności ich używania, co ma
dla niego raczej tragiczne konsekwencje.
Inni mieszkańcy bloku to: samotny staruszek – Albert (Barry Otto), który nie ma z kim rozmawiać, próbuje więc dyskutować z teleankieterką, przeżywający rozterki związane z dojrzewaniem do poważnego związku Ron (Joel Edgarton), który
spędza całe dni z trójką niezwykle rozrywkowych liliputów, supermodelka Tanita (Leeanna Walsman), nielubiąca owłosienia
na męskim ciele i kantów, oraz komornik Lenny (Ben Mendelsohn), gotowy dla niej nie tylko wydepilować sobie rzęsy, ale
nawet pozbyć się kości, by nie razić ostrymi krawędziami jej
boskiego ciała. W domu mieszka także mały chłopiec, uwielbiający swoją świnkę skarbonkę, oraz Dave – niemogący znaleźć pracy dwudziestoośmioletni nieudacznik, który dzięki
sprzedaży wysyłkowej trafia na kosztującą tytułowe 9 dolarów
i 99 centów książkę, wyjaśniającą tajemnicę sensu życia. Tylko
że jego też nikt nie chce słuchać, a poznanie istoty egzystencji nie daje mu szczęścia, które przynosi dopiero omyłkowo mu
przysłany podręcznik nauki pływania.
Jednak pod tą pełną absurdalnego niekiedy humoru opowieścią kryją się dość poważne refleksje dotyczące współczesnego świata. To w tym filmie, być może wyraźniej niż
w poważnych dziełach Autorów Filmów Ambitnych, pojawia
się namysł nad atrofią międzyludzkich relacji, która sprawia,
że bohaterowie nie potrafią ze sobą rozmawiać i wzajemnie
się porozumieć, choć zostaje to zamaskowane przez autorów
filmu całą masą zabawnych dialogów. To właśnie $9.99 świetnie, bo w ironicznej konwencji, ukazuje niedojrzałość współczesnych mężczyzn, którzy jak trzej lilipuci-balangowicze potrafią jedynie pić piwo z pipety i palić miniaturowe skręty. To
właśnie film Rosenthal i Kereta kpi, choć w życzliwy i pozbawiony moralizatorstwa sposób, z pędu do fizycznej doskona-

łości wspomaganej operacjami plastycznymi i z przekonania,
że zakupiony za przystępną cenę podręcznik pokaże nam, jak
w weekend nauczyć się układać ikebanę, tańczyć salsę czy też
poznać prawdziwy sens życia. To właśnie ten obraz wypełniony
silikonowymi figurkami pokazuje dominującą dziś nieufność,
gdyż już wiemy – jak napadnięty przez bezdomnego Jim – że
sposoby manipulacji mogą być skomplikowane i oparte na całych sekwencjach złożonych zachowań, nie potrafimy więc oddzielić prawdy od fałszu, tak iż na wszelki wypadek reagujemy
podejrzliwie, nawet jeśli od tego może zależeć czyjeś życie.
Tatia Rosenthal na oficjalnej stronie internetowej promującej obraz napisała, że jej film jest jedyny w swoim rodzaju, jest
bowiem jednocześnie wesoły i smutny, a w dodatku cały z sili-

konu. Można jeszcze dodać, że to obraz mądry, a zarazem mogący podobać się publiczności, co potwierdzają chyba najbardziej spontaniczne i niewymuszone oklaski, jakie zdarzyło mi
się słyszeć po projekcji podczas tegorocznego festiwalu. Należy więc mieć nadzieję, że film ten trafi do szerszej dystrybucji
i ze zgryźliwymi uwagami Anioła Stróża czy z trójką imprezowych krasnali będą mieli szansę zapoznać się także widzowie,
którym nie dane było obejrzeć go podczas ENH. $9.99 byłby
bowiem świetnym uzupełnieniem serii interesujących animacji
dla dorosłych, takich jak Renesans Christiana Volckmana, Persepolis Vincenta Paronnauda i Marjane Satrapi czy Walc z Baszirem Ariego Folmana, goszczących ostatnio na ekranach polskich kin.
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TOŻSAMOŚĆ ROZSZCZEPIONA NA DWOJE
XXY, reż. Lucia Puenzo, Argentyna–Francja 2007.
Karina Cicha

Bez względu na swobodę panujących obyczajów ludzka seksualność zawsze naznaczona jest piętnem tajemnicy. Zawsze będzie w niej coś, o czym nie będziemy chcieli mówić lub o czym
słuchając, będziemy czuli się skrępowani. Bez względu również
na to, jak odważna będzie próba mówienia o sprawach seksu
i tożsamości seksualnej, zawsze znajdzie się ktoś, kto ponad
wszelką wątpliwość będzie się starał udowodnić, że o pewnych kwestiach, podobnie jak o gustach, nie powinno się dyskutować. Z drugiej zaś strony są tematy – nawet te najbardziej
intymne – których przemilczeć nie sposób. Jednym z takich
tematów jest próba podążania za bohaterem, kiedy ten decyduje się zmierzyć ze swoją tożsamością czy też przezwyciężyć kulturową tyranię płci. I bez wątpienia takim filmem czy
też szerzej – głosem w dyskusji dotyczącej tożsamości seksualnej – jest obraz Lucii Puenzo XXY. Dramatyczna historia piętnastoletniego Aleksa, postawionego nie tylko przez rodziców
i społeczeństwo, lecz przede wszystkim przez naturę, przed

koniecznością dokonania najważniejszego w życiu wyboru,
opowiedziana zostaje z dystansem niepozwalającym na identyfikację z bohaterem, lecz zmuszającym jeśli nie do zabrania
głosu w dyskusji, to przynajmniej do refleksji nad tożsamością
w ogóle. Skłania do tego już sam tytuł debiutu argentyńskiej
reżyserki. Kariotyp 47 XXY to określana mianem zespołu Klinefeltera choroba, spowodowana występowaniem dodatkowych
chromosomów X (jednego lub większej liczby) w komórkach
ciała mężczyzny. Mówiąc mniej medycznie, a odwołując się ściśle do filmu, chodzi o sytuację, w której człowiek jest jednocześnie mężczyzną i kobietą. Jednak reżyserka nie skupia się
w swoim filmie tylko na medycznym fenomenie, odnotowywanym raz na dziesięć tysięcy urodzeń męskich noworodków. Fabuła pokazuje bowiem problematykę głębszą, gdyż odnoszącą się do sfery psychicznej bohatera. Problematykę, która jest
jednocześnie szansą i przyczyną osobistego dramatu. Oto bowiem piętnastoletniemu Aleksowi dany został wybór własnej
tożsamości – wybór między byciem
kobietą a byciem mężczyzną. I właśnie wokół niemożności podjęcia
decyzji skupiają się obserwacje Lucii Puenzo.
Mała urugwajska wioska, w której wraz z rodzicami mieszka piętnastoletni Alex, staje się areną dramatycznych wydarzeń, zmieniających
naszych bohaterów. Matka Aleksa
postanawia podarować mu możliwość zadecydowania o swojej tożsamości. Zaprasza więc do domu
(wraz z żoną i synem) zaprzyjaźnionego chirurga, który ma przekonać Aleksa do podjęcia decyzji
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o swej płci. Psychologicznie niezwykle trudna sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy między młodym bohaterem
a synem zaproszonych gości, Alvaro, rodzi się uczucie. Alvaro
widzi w swym towarzyszu dziewczynę, zagubioną w świecie
dorosłych podobnie jak on sam. Nić porozumienia nawiązuje się również ze względu na postawę Aleksa wobec otaczających go osób. Chłopiec nie ma bliskich przyjaciół, a czas wolny od szkoły i obowiązków domowych najchętniej spędza sam,
w odludnych miejscach. Co warte podkreślenia, owa dobrowolna alienacja nie wynika ze społecznego napiętnowania bohatera. Lucia Puenzo tworzy bowiem kameralny obraz dramatu rozgrywającego się w domowym zaciszu. Mieszkańcy wioski
nie chcą natomiast, aby ich dzieci przyjaźniły się z Aleksem, nie
ze względu na jego odmienność, o której przynajmniej na początku filmu nikt nie wie, lecz raczej przez wzgląd na jego konfliktowy charakter – chłopiec przyprowadzany do domu po
kolejnych szkolnych bójkach nie powstrzymuje się przed dosadnym wyrażaniem emocji, jest typem samotnika pogrążonego we własnym świecie i zaprzątniętego własnymi sprawami.
Historia opowiedziana w XXY nie jest oczywista od początku. Zdawać by się mogło, że wszystkie problemy głównego
bohatera wynikają z wieku adolescencji. Stopniowe przechodzenie z etapu dzieciństwa w życie dorosłe przynosi bunt i poczucie niezrozumienia. To okres, w którym młody człowiek poznaje siebie i otaczający go świat, w którym próbuje znaleźć
swoje miejsce i określić swoją tożsamość. Aleksowi jest trudniej niż jego rówieśnikom. Problemem okazuje się biologia,
która pozwala na wybór płci. To z kolei wiąże się z możliwością
wyboru wzorców zachowań – odpowiednio kobiecych lub męskich. Alex, co również zostało w filmie Lucii Puenzo pieczołowicie oddane, nie zachowuje się ani jak typowy chłopiec, ani
jak typowa dziewczynka. Z jednej strony bohater jest wyjątkowo samodzielny, z drugiej zaś tęskni do wspólnoty doświadczeń. Reżyserka pokazuje to w scenie, kiedy Alex spędza noc
u swojej przyjaciółki, plotkując o chłopakach i fryzurach. Ów
osobisty dramat bohatera nie jest jednak tylko jego dramatem.
XXY to także portret rodziny, która zostaje postawiona w psychologicznie ekstremalnej sytuacji. Ojciec Aleksa zachęca go
do wspólnej pracy podczas znakowania morskich stworzeń.
Próbuje być dla niego silnym męskim wzorcem. Tymczasem
matka, pełna emocjonalnych rozterek, próbuje przede wszyst-
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kim zapewnić dziecku opiekę i otoczyć je matczyną troską, stanowiącą z kolei wzorzec zachowania kobiety. Wizyta chirurga
ma ostatecznie przypieczętować wybór. Dla bohatera jest to
jednak wybór niemożliwy, gdyż czuje się on związany zarówno
z jedną, jak i z drugą płcią.
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy między
Aleksem a synem lekarza dochodzi do seksualnego zbliżenia.
Alvaro widzi w Aleksie dziewczynę, podczas gdy on w trakcie
stosunku bierze na siebie rolę mężczyzny, a więc strony dominującej i bardziej aktywnej. Z jednej strony mamy więc do czynienia ze zmiennością w przybieraniu ról płciowych, z drugiej
z autentyczną troską rodziców. Wszystko to zostaje skonfrontowane i poddane próbie po niezwykle wyrazistej, nieomalże
brutalnej scenie, kiedy grupka chłopców łapie Aleksa na plaży
i obnaża go, aby przyjrzeć się fenomenowi hermafrodyty. Dla
społeczeństwa Alex okazuje się medyczną ciekawostką, okazem, który trzeba dokładnie obejrzeć, czymś pomiędzy mężczyzną a kobietą. Zdawać by się mogło, że po tym wypadku
podjęcie przez bohatera decyzji o poddaniu się operacji jest
tylko kwestią czasu. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest
oczywiste. Po wszystkich tych dramatycznych przeżyciach Alex
zaczyna identyfikować się z własną „trzecią płcią”. Lekarz wraz
z rodziną opuszcza dom Aleksa, a on nadal pozostaje tym, kim
był. Jedyna, choć jakże istotna zmiana to zrodzone w bohaterze przekonanie, że wszelka zmiana jest kwestią wyboru, nie
zaś konieczności.
Dramat Lucii Puenzo porusza najtrudniejsze kwestie i stawia najokrutniejsze pytania. I choć opowiedziana przez argentyńską reżyserkę historia nie jest zawiła, to jednak okazuje się
niezwykle trafnie oddaną historią transgresji, przejścia między
jednym a drugim stanem, między jedną a drugą tożsamością.
„Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że część dzieci rodzi
się ze schorzeniem znanym jako niejednoznaczność tożsamości płciowej. Nie ma nic gorszego niż bać się własnego ciała
– powiedział mi to chłopiec, któremu udało się przejść przez
proces normalizacji. Dorastał on z chirurgicznymi bliznami na
ciele. Kastracja i strach przed niejednoznacznością tożsamości
płciowej staje się metaforą wszystkich amputacji, które są wynikiem strachu przed byciem innym” – mówiła w jednym z wywiadów reżyserka. Ów lęk przed innym został w filmie przedstawiony dwojako. Z jednej strony jest to lęk rodziców przed

napiętnowaniem ich dziecka, stąd ich wyprowadzka z Buenos
Aires do małej urugwajskiej wioski. Z drugiej zaś strony to lęk
samego Aleksa, to nieumiejętność poradzenia sobie z niezwykle trudną sytuacją, w której bohater wybiera dobrowolną alienację w obawie przed wykluczeniem z grupy.
Film Lucii Puenzo, oparty na scenariuszu jej autorstwa, został doceniony na MFF w Cannes w 2007, zdobywając Grand
Prix Międzynarodowego Tygodnia Krytyki. Wybór krytyków
nie budzi zastrzeżeń. Argentyński obraz to uniwersalna przypowieść nie tyle o dramacie jednostki, ile o odmiennych standardach dwóch pokoleń. Starsi, pokolenie rodziców głównego
bohatera i ich znajomi, patrzą na świat jako na przestrzeń binarnych opozycji. Coś może być albo czarne, albo białe. Człowiek może być albo mężczyzną, albo kobietą. Tymczasem młode pokolenie, a przynajmniej jego część, przesuwa granice.
Rozmywają się też podobno jednoznacznie przypisane role.
Alvaro, syn lekarza, odnajduje się, po przeżyciu pierwszego
szoku, w relacji z Aleksem. Problemem okazuje się jednak nieprzystawalność obu światów i niemożliwość równoprawnego
istnienia jednej kategorii w obydwu tych światach naraz. Stąd
w filmie nieustannie wyczuwalny dystans między starszymi
i młodszymi bohaterami, a także nieumiejętność podjęcia dialogu, wynikająca nie tyle z faktycznej niechęci, ile z dyskretnego zażenowania powstałą niezależnie od nich sytuacją.

XXY jest filmem robiącym na widzu niewątpliwie duże wrażenie. Przede wszystkim obraz ten nie został nakręcony po to,
aby szokować czy też budzić kontrowersje i spory, lecz aby
w osiemdziesięciu minutach zamknąć ludzki dramat. Jeszcze
bardziej imponuje fakt, iż jest to debiut reżyserski. Prosta konstrukcja, oparta na uniwersalnych schematach, w połączeniu
z niezwykłymi postaciami i sytuacjami sprawia, że film ogląda się z wielkim zainteresowaniem. W kinie argentyńskim pojawiały się ostatnio filmy epatujące specyficznie rozumianym
naturalizmem i behawioralnym opisem postaci. XXY w ten nurt
się nie wpisuje. Młoda reżyserka, mimo że pokazuje budzącą
się seksualność i potrafi obserwować twarze ludzi, stawia na
subtelne, pogłębiane z każdą sceną, portrety psychologiczne. Tło nie odgrywa tu dużej roli, co uświadamia widzowi, że
przedstawiona historia mogłaby wydarzyć się wszędzie. Najważniejsze są tu konfrontacje, napięcie powstające w przerwach między słowami oraz momenty ciszy w rozmowach.
Dzięki tym mocnym stronom obraz Lucii Puenzo zdobył sześć
najważniejszych nagród Argentyńskiej Akademii Filmowej.
Okazał się też sukcesem frekwencyjnym – obejrzało go ponad
200 tysięcy osób. W Polsce, mimo że od światowej premiery
upłynęły już dwa lata i mimo znacznego rozgłosu międzynarodowego, obraz ten nadal jest mało znany. A szkoda, bo jest to
doskonała lekcja z oswajania lęku przed innością.
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HISTORYCZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA
RECEPCJI LITERATURY W FINLANDII
Na marginesie lektury Yrjö Varpio Land of the North Star. An Introduction to Finnish Literature and Culture
Karina Cicha

Rok 1150 uznaje się nie tylko za koniec prehistorycznego okresu w dziejach Finlandii, ale i za początek tzw. okresu szwedzkiego. Miała wtedy miejsce pierwsza szwedzka krucjata na ziemie południowo-zachodniej Finlandii, po której w XIII stuleciu
przeprowadzono jeszcze dwie kolejne – na tereny południowo-centralne (Häme) i wschodnie (Karelia). Krucjaty doprowadziły do podporządkowania ziem fińskich Szwecji i stopniowego umacniania się tam kultury Zachodu, wprowadzonej
przez podbijających. Narzucanie Finom języka szwedzkiego,
obowiązującego w nauce i administracji, stało się wkrótce częścią polityki integracyjnej Szwecji. W efekcie pod koniec okresu szwedzkiego (1809 r.) arystokracja, duchowieństwo i klasa
średnia Finlandii posługiwały się szwedzkim jako językiem macierzystym; fińskiego używali jedynie przedstawiciele najniższej warstwy społecznej – chłopi. Szwedzki stał się nie tylko
językiem urzędowym Finlandii; był językiem ludzi wykształconych, którzy nie czuli potrzeby posługiwania się fińskim.
Sytuacja zaczęła się zmieniać po roku 1809, kiedy po krótkiej wojnie szwedzko-rosyjskiej (1808-1809) Finlandia została
przyłączona do Rosji, stając się jej autonomicznym księstwem
o dużym zakresie samodzielności. Rozluźniło to fińskie związki
ze Szwecją, zmuszając Finów do poszukiwań własnych rozwiązań prawnych, administracyjnych, ekonomicznych, edukacyjnych i własnej tożsamości narodowej. „[...] Finlandia – tłumaczy
historyk literatury Yrjö Varpio – nie mogła być dłużej prowincją,
którą pozostawała przez 600 lat szwedzkiego panowania. Warstwy wykształcone wybrały kulturę i naukę jako drogę ku nowej
fińskiej tożsamości”1. Po raz pierwszy postawiono wtedy znak
równości między fińskością a kulturą języka fińskiego. Rodzący
1
Y. Varpio, Land of the North Star. An Introduction to Finnish Literature and
Culture, translated from the Finnish manuscript by P. Claydon, Tampere 1999.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, stąd też pochodzą pozostałe cytaty i przeważająca cześć informacji wykorzystywanych w artykule.
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się w początkach XIX stulecia fiński nacjonalizm, sformułowany w formie doktryny przez filozofa Finlandii Johana Wilhelma
Snellmana i wpisujący się w ówczesne ruchy tego typu w całej
Europie, proponując wprowadzenie kultury własnego języka,
całkowicie odrzucał kulturowe dziedzictwo szwedzkiego ciemiężyciela. Fennomani nie zajęli jednak zdecydowanego stanowiska w kwestii nowego zwierzchnika – Rosji. Wynikało to z faktu, że rząd rosyjski patrzył na działania nacjonalistów łaskawym
okiem. Działania te, wzmacniając Finlandię, oddalały ją bowiem
jednocześnie od Szwecji. Bez rosyjskiej ingerencji wydarzenia
potoczyły się szybko: w roku 1831 powstało Fińskie Towarzystwo Literackie, w 1835 pojawiła się pierwsza wersja Kalewali,
fińskiego eposu narodowego, w 1848 miało miejsce pierwsze
publiczne wykonanie hymnu narodowego Finlandii Vårt Land,
a w 1863 fiński uzyskał równy status ze szwedzkim jako język
nauki i administracji, stając się też nowym językiem fińskiej literatury (1870 – druk pierwszych fińskich powieści po fińsku:
Siedmiu braci Aleksisa Kiviego i Ylhäiset ja alhaiset Gummerusa).
Natychmiastowy rozwój fińskojęzycznego czasopiśmiennictwa
dodatkowo wzmocnił pozycję języka narodowego, umacniając
tym samym fundamenty powstającej pod koniec XIX stulecia
fińskojęzycznej kultury literackiej.
Od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku w Finlandii coraz
boleśniej odczuwano skutki zależności od Rosji za sprawą nasilającej się polityki rusyfikacyjnej. Rok 1899 (Manifest Lutowy) – w którym autorzy polskojęzycznych prac o fińskiej recepcji literatury polskiej upatrują również początku tłumaczeń
polskich utworów – rozpoczyna okres otwartego protestu Finów i dążeń do uzyskania niepodległości, zakończonych sukcesem 6 grudnia 1917 roku. Finlandia stała się niepodległym
państwem.
Ze względu na specyficzną sytuację polityczną Finlandii fińskojęzyczna literatura mogła się zacząć rozwijać dopiero w dru-
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giej połowie XIX wieku. Dopiero wtedy mogła też ona zacząć
przyswajać dzieła literatur innych narodów. W Finlandii końca
XIX stulecia, huczącej od dyskusji o stosunku do Szwecji i Rosji, jedno z najważniejszych pytań – o akceptację bądź odrzucenie elementów cudzego dorobku kulturowego w budowaniu
własnej kultury – brzmiało: „Wschód czy Zachód?” Na to pytanie musiała znaleźć odpowiedź również fińska literatura tamtego okresu, której twórcy zastanawiali się nad stosunkiem do
świata zewnętrznego i literatur innych nacji. „Znaczącym czynnikiem – przekonuje Varpio – okazało się zainteresowanie Finlandii narodami pokrewnymi – głównie Estonią i Węgrami. W końcu XIX wieku Estonia, Węgry, a także inne państwa stojące przed
podobnym dylematem, przyczyniły się do powstania «trzeciej opcji» dla fińskich stosunków kulturalnych z zagranicą i to
właśnie stało się czynnikiem równoważącym”. Zainteresowanie
krajami „trzeciej opcji” wynikało z dążeń do stworzenia własnej
kultury narodowej, która jednak – jak żadna inna kultura – nie
mogła odrzucić całkowicie „elementów obcych” ani zamknąć się
zupełnie na wpływy z zewnątrz. Fińskojęzyczna literatura wybrała na początek najbezpieczniejszą drogę – pozwalającą Finom
poszukiwać własnej tożsamości kulturowej, odnajdywanej czasami w kulturach innych narodów o podobnych losach, i uniknąć jednocześnie dobrowolnego poddania się na powrót wpływom – choćby tylko kulturalnym – Szwecji lub Rosji.
W niespokojnych latach osiemdziesiątych XIX stulecia rodząca się i poszukująca własnej drogi fińskojęzyczna literatura
zainteresowała się także literaturą kraju walczącego o nieodległość i prawo do posługiwania się własnym językiem po drugiej stronie Bałtyku – Polski. Wkrótce zaczęto odkrywać kolejne
paralele między Finlandią a Polską, narodami uwikłanymi w historię i przywiązanymi do uprawianej przez siebie ziemi.
Finowie jako czytelnicy
„Finowie są poważnym narodem, który niełatwo przekonuje się do nowych sposobów myślenia i zmian w świecie idei”
– zauważa nieco ironicznie Yrjö Varpio. Zapewne dlatego właśnie podejście fińskich czytelników do literatury, ukształtowane w końcu XIX wieku, niewiele się od tamtego czasu zmieniło. Fińskie gusta literackie – podobnie jak całokształt fińskiego
„podejścia do życia” – można zatem ogólnie określić jako tradycyjne czy konserwatywne.
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„Innym przejawem fińskiej powagi – Varpio kontynuuje
swoją charakterystykę fińskości – jest to, że chociaż Finowie
lubią żarty i humor, nie przepadają za ironią. Wolą, by rzeczy
zostały powiedziane wprost, nazwane po imieniu. Fińską literaturę zdominował realizm, niepozostawiający miejsca dla słabej w Finlandii tradycji satyry”. Fantastyka również znajdowała się zawsze na marginesie fińskiej kultury czytelniczej. „To,
czego Finowie szukają w powieści – wyjaśnia ostatecznie autor Land of the North Star – to odpowiedź na pytanie, jak się
wszystko naprawdę wydarzyło i jaki naprawdę jest świat”. Przywiązanie fińskich czytelników do realistycznej konwencji portretowania rzeczywistości przez pisarzy potwierdzają badania
przeprowadzone w ramach projektu związanego z recepcją literatury w Finlandii i na Węgrzech2. Ankietowani, poproszeni
o wskazanie najważniejszych dla czytelnika funkcji dobrej powieści, wymieniali w pierwszej kolejności funkcję informacyjną
(mimetyczno-referencjalną): dobra powieść jest, według nich,
wierna naturze, prawdopodobna, mówiąca coś o świecie i pomocna w rozumieniu go. O takim wyborze respondentów zadecydowała długa tradycja realizmu, królująca niepodzielnie
w fińskiej literaturze od jej początków do połowy XX stulecia;
później – już nie jedyna i istniejąca w nieco zmodyfikowanej
formie (stopniowe przenoszenie akcentu na indywidualizm),
ale ciągle silnie obecna.
Z zamiłowaniem Finów do uporządkowanego świata przedstawionego w powieści idzie w parze wymóg uporządkowanej
formy literackiej. Funkcja formalno-estetyczna była przez badanych wskazywana jako kolejna – zaraz po referencjalno-mimetycznej – obowiązująca w dobrej literaturze.
Badania porównawcze fińskich i węgierskich czytelników
dowodzą też trafności spostrzeżeń Yrjö Varpio, który pisał
o trudnościach Finów ze zmianą raz ustalonej opinii czy sposobu myślenia; w przypadku literatury – ze zmianą tradycyjnych
czytelniczych przyzwyczajeń. „Fińscy czytelnicy doświadczali pewnych problemów, czytając gatunek, którego konwencja
nie przystawała do ich oczekiwań. Jeżeli czytelnik zakłada, że
czyta powieść realistyczną, jakiekolwiek miejsca niedookreślone – zarówno w fabule, jak i w konstrukcji postaci – utrudnia2
Finns and Hungarians as Readers, ed. Y. Varpio, English translation by P.
Claydon, Tampere 1991. Stąd też pochodzą pozostałe wiadomości dotyczące
badań nad czytelnictwem w Finlandii.
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ją zrozumienie tekstu” – podsumowuje autorka tej części badań nad fińskim czytelnictwem. Choć Finowie zapewniają, że
dobra powieść to powieść „trudna”, stawiająca przed odbiorcą
pewne wyzwania, zwykle odrzucają oni literaturę mijającą się
z ich czytelniczym nastawieniem, nie starając się rozwikłać interpretacyjnej zagadki.
Tematycznie najbardziej odpowiada Finom nurt wiejski. I w
tym wypadku o fińskich upodobaniach zadecydowała głównie
siła czytelniczego przyzwyczajenia.
„Niemałą rolę w kształtowaniu fińskiej prozy odegrał fakt,
że mimo wysokiego standardu i nowoczesnego sposobu życia Finlandia długo pozostawała krajem zdominowanym przez
rolnictwo, podobnie jak sposób myślenia Finów. Do drugiej
wojny światowej ponad połowa populacji utrzymywała się
przede wszystkim z leśnictwa i rolnictwa. Nie jest zatem zaskoczeniem, że klasyczne powieści fińskiej literatury – z rzadkimi
wyjątkami – opisują właśnie wiejską stronę Finlandii, życie parobków i biedniejszych warstw społeczeństwa wsi. O ile w europejskich literaturach parobek był często przedstawiany jako
prostaczek i raczej śmieszna figura, w literaturze fińskiej zarówno on, jak i jego wiejscy kompani, opisywani zwykle z dozą
ciepłego humoru, zachowali własną dumę i indywidualność.
Do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku świat natury i niezależnego myślenia, związany z życiem na
wsi, ukształtował swoisty sposób opisu, wykorzystywany nawet przy portretowaniu miejskiej i przemysłowej Finlandii. [...]
Fińscy czytelnicy są mocno przywiązani do tej tradycji literackiej. Tematami poruszanymi przy okazji opisywania wiejskiego życia były punkty zwrotne historii Finlandii, ciężkie warunki
życiowe w oddalonych od cywilizacji wsiach, rozpowszechnianie idei socjalistycznych wśród wiejskiego społeczeństwa, wojna roku 1918, polityczne konflikty okresu międzywojennego,
druga wojna światowa, powojenna odbudowa i – w ostatnich
dekadach – przeludnienie wsi. Główny akcent przy przedstawianiu tych problemów kładziono zawsze na ich wpływ na życie wiejskiej biedoty. Z artystycznego punktu widzenia tematyka ta należy już dziś raczej do przeszłości. Jednak czytelnicy
– zwłaszcza starsi – ciągle wykazują duże zainteresowanie tego
rodzaju tematami i ich literackimi realizacjami. Świadczy o tym
fakt, że autorem, który odniósł w Finlandii największy sukces
komercyjny jako twórca literatury popularnej, jest Kalle Päätalo

(ur. 1919). Jego obfite pisarstwo – nieco naiwne w swoim realizmie – opiera się na autentycznych wydarzeniach z życia pisarza na wsi w północnej Finlandii, od lat dwudziestych XX wieku
począwszy”. Päätalo – podobnie jak jego wielki poprzednik Väinö Linna – broni w swoich książkach etyki protestanckiej i „religii ciężkiej pracy”, tradycyjnie wyznawanych przez fińskie społeczeństwo. Podobnie jak Linna stał się on ulubieńcem Finów,
którzy niezmiennie od wielu dziesięcioleci sięgają po książki
autora Nieznanego żołnierza, zapewniając mu tym samym pozycję najpopularniejszego fińskiego pisarza. „Powodem takiego stanu rzeczy – Varpio wyjaśnia najważniejszą przyczynę popularności Väinö Linny i tłumaczy sukcesy Päätalo – jest fakt,
że Linna oprócz artystycznie pierwszorzędnej narracji prezentuje w swoich powieściach fiński świat socjalno-ekonomiczny,
głównie rolniczy – taki jak mentalny świat również współczesnych czytelników jego książek”.
„Jeżeli klasyka fińskiej literatury – pisze dalej Varpio – byłaby
wyznaczana na podstawie liczby wydań poszczególnych książek, listę otwierałyby Fänrik Ståls sägner Runeberga, cykl wierszy o uczestnikach wojny pomiędzy Rosją a Szwecją w latach
1808-1809. W czołówce znalazłoby się również Siedmiu braci Kiviego. Wydrukowano ponad milion egzemplarzy obu tych książek. Na liście pojawiłaby się też Kalewala, Nieznany żołnierz Linny
i Rautatie Aho – nowela o wtargnięciu drogi żelaznej w idylliczny fiński krajobraz. Te i inne najczęściej wznawiane książki mówią głównie o punktach zwrotnych i kryzysach w fińskiej historii.
Są to przede wszystkim portrety społeczeństwa, a temat przedstawiany jest zwykle w konwencji realistycznej. Poza tym są to
w większości obrazy wiejskiego ludu, zawierające sporą dawkę
humoru i ujawniające na ogół demokratyczne poglądy pisarza,
stającego po stronie biedoty i ludzi z marginesu”.
Statystyki i ankiety pozwalają też ustalić nazwiska ulubionych pisarzy fińskich czytelników. Najpopularniejsi autorzy
rodzimi to dla Finów Väinö Linna, Kalle Päätalo, Eeva Joenpelto i Mika Waltari. Wśród cieszących się w Finlandii największą
popularnością pisarzy zagranicznych można z kolei znaleźć
nazwiska Johna Steinbecka, Ernesta Hemingwaya, Alistaira
MacLeana, Johna Irvinga, Garcii Marqueza, Dostojewskiego
i Czechowa.
Wśród fińskich czytelników da się zaobserwować wyraźny
podział na grupy wiekowe. Każda z nich przywiązana jest do
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określonego rodzaju książek. Na przykład generacja wojenna
czyta głównie starszą literaturę. Na konkretne wybory czytelnicze tego pokolenia wpływają zapisane w pamięci doświadczenia jego przedstawicieli. Inaczej rzecz ma się z czytelnikami młodymi. Ci poszukują zawsze nowości, także w literaturze.
W ostatnich latach młodzi Finowie sięgają najchętniej po amerykańskie książki science fiction, horrory i fantastykę, gatunki
wspierane przez telewizję i kulturę popularną.
„Finowie uważają się za naród czytający, i mają w tym wiele racji” – podsumowuje autor Land of the North Star. Liczba
wydawanych w Finlandii książek jest duża; w stosunku do
liczby ludności należy ona do najwyższych w Europie, zaraz
po Danii i Szwajcarii. Nie przekłada się to jednak bezpośrednio na liczbę tytułów kupowanych przez Finów. „Ponieważ
cena książek w Finlandii jest wysoka – tłumaczy dalej Varpio
– są one coraz częściej wypożyczane z bibliotek publicznych.
Finowie wypożyczają z nich przeciętnie około 20 książek
na osobę w ciągu roku, a recesja ekonomiczna i bezrobocie
w ostatnich latach przyczyniają się do stopniowego zwiększania się tej liczby”.
„W Finlandii czyta się przede wszystkim literaturę fińską,
choć wydaje się więcej literatury tłumaczonej; czyta się przede
wszystkim literaturę piękną, choć dostępnych jest coraz więcej książek innego rodzaju; czyta się więcej książek napisanych
przez mężczyzn, choć liczba piszących kobiet przewyższa liczbę pisarzy-mężczyzn” – dodaje na koniec autor wprowadzenia
do fińskiej literatury.
Fińska kultura czytelnicza dawniej i dziś
Fińskojęzycznej literaturze przypadła w udziale zaszczytna, ale
i niewdzięczna rola kształtowania fińskiej tożsamości narodowej. Rola tym trudniejsza, że w czasach politycznych zawirowań przełomu XIX i XX wieku bezpośrednie pisanie o fińskości okazało się niemożliwe. Pisarze musieli znaleźć inny sposób
na wyrażenie treści narodowych – zwrócili się ku naturze, tak
ważnej w kraju lasów i jezior. Jej opisy z powodzeniem zastąpiły patriotyczne wyznania. Przymusowe rozwiązanie problemu
komunikacji literackiej autora z odbiorcą książki, między którymi stanął carski cenzor z gotowymi do użycia nożycami, okazało się rozwiązaniem idealnym: teksty opisujące piękną dziką
naturę Finlandii trafiały nie tylko do rąk, ale i serc prostych lu-
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dzi, pośród lasów i jezior żyjących, swoje lasy i jeziora kochających. „[...] w Europie centralnej – tłumaczy Yrjö Varpio – istnieje
silniejsza tradycja odizolowanej od reszty czytelników inteligencji literackiej, podczas gdy w Finlandii podstawowym założeniem dziewiętnastowiecznej ideologii nacjonalistycznej stało się oświecenie całego narodu”. Fińskim pisarzom udało się
znaleźć sposób na zainteresowanie książkami prostych ludzi,
przyzwyczajenie ich do masowego udziału w rodzącym się fińskojęzycznym życiu literackim, czyli – na stworzenie solidnych
fundamentów fińskiej kultury czytelniczej, długo opierających
się działaniu szkodliwych czynników zewnętrznego świata
współczesności.
Finowie pilnie śledzili odtąd poczynania pisarzy. Umożliwiały im to fińskojęzyczne gazety, towarzyszące nowej narodowej literaturze. Fińskojęzyczne, czyli zrozumiałe także dla
ludzi wykształconych gorzej od Finów władających biegle dotychczasowym językiem kultury – szwedzkim. „Podczas gdy
w wielu krajach Europy poważniejsza krytyka literacka skupia
się w literackich i kulturalnych czasopismach – autor Land of
the North Star wyjaśnia swoistość fińskiej praktyki recenzenckiej, niezmienionej od przeszło stu lat – fińska krytyka literacka uprawiana jest głównie na łamach prasy codziennej”. W Finlandii istnieje bardzo niewiele czasopism poświęconych tylko
literaturze; główne z nich, Parnasso, zaczęto wydawać dopiero w roku 1951. Podstawowym źródłem informacji o książkach
pozostają zatem dla Finów nie pisma specjalistyczne, ale zwyczajne dzienniki.
Przeznaczona dla wszystkich – zgodnie z założeniami Snellmanowskich nacjonalistów – dziewiętnastowieczna fińska literatura obejmowała nie tylko prozę, ale i poezję. Finowie przyzwyczaili się więc również do czytania wierszy. Fińska poezja
liryczna cieszy się od XIX stulecia nie mniejszą popularnością
niż nurt wiejski w prozie. Czytelnicy nie odwrócili się od poezji
nawet wtedy, gdy z liryki patriotycznej zaczęła się ona przeobrażać w coraz bardziej osobistą, skoncentrowaną na jednostkowych uczuciach i problemach.
Starania nacjonalistów, dążących do stworzenia literatury
dla całego narodu, nie poszły na marne. We współczesnym fińskim społeczeństwie nie da się – jak zapewnia Varpio – przeprowadzić podziału na czytelników wykształconych literacko,
sięgających po książki „z górnej półki”, i „resztę” – czytającą ro-

manse, kryminały, komiksy czy inne pozycje należące do tzw.
literatury popularnej. Wszystkie książki są w Finlandii książkami dla wszystkich. Wszyscy Finowie czytają wszystko – równie często prozę i poezję. Częścią starej tradycji fińskiej „pracy
u podstaw” jest też dobrze rozbudowana sieć bibliotek, pozwalających zapoznać się z książkami nawet tym, których nie
stać na skompletowanie domowej biblioteczki, i – wspomniana wcześniej – praktyka drukowania recenzji literackich w gazetach codziennych.
W spadku po dziewiętnastowiecznych przodkach fińscy
czytelnicy odziedziczyli również szacunek dla zawodu pisarza i tworzonego przez niego dzieła. „Pisanie jako zawód –
spieszy z wyjaśnieniem Varpio – jest w Finlandii tradycyjnie
otaczane dużym szacunkiem. Podczas przeprowadzonych
w latach sześćdziesiątych badań związanych z pozycją reprezentantów różnych profesji społeczeństwo umieściło literata wyżej od innych artystów, przyznając mu status bliski
członkom parlamentu, bankierom, oficerom i biznesmenom.
Pozycja taka nie może być zrozumiana w oderwaniu od szerszego kontekstu, w którym dawne wyobrażenie pisarza funkcjonowało zawsze jako jeden z czynników budujących naród,
wzmacniających społeczeństwo. Choć w dzisiejszym świecie
idea ta wydaje się nieco przestarzała, ciągle jeszcze ma ona
pewne znaczenie”.

Współczesność odcisnęła jednak swoje piętno na fińskiej kulturze czytelniczej. Nawet w Finlandii, gdzie literatura była tradycyjnie „poważną sprawą narodową”, a pisarz
– bliskim świętości „przewodnikiem duchowym”, pisarstwo zaczęło w końcu tracić na znaczeniu. Dobrze ilustrują to dwa incydenty literackie związane z książkami tego samego autora
– Hannu Salamy. Jego Juhannustanssit (1964), powieść łącząca wątek pijacki z religijnym i uznana za bluźnierczą, wywołała w latach sześćdziesiątych głośne dyskusje w oburzonym
społeczeństwie. Dwie dekady później autor Juhannustanssit
stworzył kolejne prowokacyjne dzieło – trylogię Finlandia. Bohater trzeciego tomu powieści, pisarskie alter ego, wypowiada
zdanie wymierzone w podstawę fińskiej kultury czytelniczej,
opartej na poszukiwaniu w literaturze prawdy o rzeczywistości: „Powieść to jeden wielki szwindel; prawdziwy człowiek jest
zupełnie inny”. Obrazoburcze stwierdzenie i tym razem wywołało dyskusje – ograniczone jednak do wąskiego grona literatów. „Owa zmiana – podsumowuje zajścia Varpio – ukazuje
przejście, które dokonało się w fińskiej literaturze: od kulturalnych tabu obowiązujących całe społeczeństwo do debat w zamkniętych kręgach artystycznych”. Tak jak w innych częściach
globalnej wioski, fińska literatura – coraz mniej zrozumiała dla
„prostego czytelnika” – przestaje być sprawą całego narodu; bo
„poważną sprawą narodową” przestała być już jakiś czas temu.
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NOTY O AUTORACH
Karina Cicha – absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa
Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu, obecnie doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonatka kina południowoamerykańskiego.

skim. Wykładała w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Specjalizuje się w badaniach nad literaturą emigracyjną. Fascynuje ją szeroko pojmowana podróż i jej literackie świadectwa.

Dorota Czepik – absolwentka dziennikarstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr przygotowuje doktorat
na temat wizerunku Polski oraz polskich emigrantów w prasie
brytyjskiej po 2004 r. Specjalista ds. PR w Centrum DoradczoSzkoleniowym MALON GROUP. Jej zainteresowania badawcze
obejmują: PR w środowisku międzynarodowym, wizerunek Polski i Polaków w prasie brytyjskiej, PR, komunikację medialną.

Bartosz Jastrzębski – wykłada filozofię i etykę w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie
Wrocławskim. Wydał książkę Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake’a (2006). Interesuje się niespokojnym pograniczem filozofii
i literatury. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje. Ukazały się dwa tomy jego esejów: Pająk.
Szkice prawie filozoficzne (2007) oraz Próżniowy świat (2008).

Grzegorz Fedorowski – dziennikarz, twórca i współtwórca
wielu filmów dokumentalnych, w tym nagradzanego Do zobaczenia (m.in. Grand Prix na Festiwalu Filmów Optymistycznych
„Happy End” we Wrocławiu w roku 2004). Od roku 1994 pracownik szczecińskiego oddziału TVP.

Andrzej Krzeczunowicz – urodzony we Lwowie w 1930 roku,
magister historii, absolwent Uniwersytetu St. Andrews (Szkocja), a także podyplomowych studiów politycznych na Uniwersytecie w Strasburgu. W latach 1954-1988 dziennikarz: w Radiu
Wolna Europa kolejno redaktor, kierownik dziennika radiowego, członek dyrekcji; współpracownik amerykańskiego tygodnika „Time”. W latach 1989-1992 Dyrektor Biblioteki Polskiej
i Muzeum im. Adama Mickiewicza w Paryżu. 1992-1997 Ambasador RP przy Królu Belgów, Wielkim Księciu Luksemburga,
NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Od 1998 Senior Associate
Member w St. Anthony’s College w Oksfordzie.

Jacek Grębowiec – absolwent wrocławskiej polonistyki, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii: Inskrypcje
w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery (do 1945
r.). Literaturoznawca i teoretyk kultury, ostatnio zainteresowany retorycznymi i pragmatycznymi aspektami komunikacji,
przede wszystkim jednak regionalista i zapalony wędrowiec.
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz – absolwentka wrocławskiej polonistyki, przygotowuje doktorat o Andrzeju Bobkow-

Paweł Kuligowski – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, autor książek Humanistyka jako hermeneutyka i Epaenus sive Aenigma. Interesuje się spodnimi
warstwami tego, co w akademickiej przestrzeni akceptowal-
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ne: literami, drobiazgami, milczeniem, mówieniem rzeczy lepszych od milczenia, granicami refleksyjności, gromadzeniem
nazw, nieobecnością argumentów, „zadaniami zadanymi przez
umarłych” etc.
Arkadiusz Lewicki – absolwent wrocławskiej polonistyki, filmoznawca, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym (2007), teoretyk
dzieła filmowego, zainteresowany m.in. sposobami jego funkcjonowania w kulturze współczesnej, oprócz tego niestrudzony badacz kultury popularnej i masowej.
Dominik Lewiński – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UWr, jego zainteresowania badawcze
obejmują m.in.: socjologię wiedzy, systemy komunikacji, corporate identity, brand identity. Autor książki Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji
w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Radykalny konstruktywista.
Dorota Majka-Rostek – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książek: Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji
homoseksualistów polskich (2002) i Związki homoseksualne. Studium socjologiczne (2008).
Mirosław Matyja – politolog i ekonomista, ukończył Akademię
Ekonomiczną w Krakowie i Studia Europejskie na Uniwersytecie w Bazylei, doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu we Freiburgu (Szwajcaria). Pracował m.in.
jako asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie w Ministerstwie Ubezpieczeń Prywatnych, w Ministerstwie Rolnictwa
i w Federalnym Archiwum Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie.
Obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Berneńskiego. Publikował m.in. w „Kulturze Paryskiej”, „Studiach Politycznych”, „Przeglądzie Stosunków Międzynarodowych”, „Sprawach Międzynarodowych”, „Przekroju”, „Osteuropa”, „Berliner
Osteuropa Info”, „Europäische Zeitung”, „Österreichische Osthefte” oraz w internetowym portalu „Arabia.pl”. Od dwudziestu lat
mieszka w Szwajcarii. Z zamiłowania alpinista i himalaista.
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Jędrzej Morawiecki – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, socjolog
i literaturoznawca, dziennikarz, współzałożyciel grupy „Dziennikarze Wędrowni”. Publikował reportaże w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, magazynie tygodniowym „Gazety Wyborczej”
oraz „National Geographic”. Przez siedem lat był reporterem
Agencji REUTERS. Współpracował również z I i III programem
Polskiego Radia, Radiem Zet oraz Polską Sekcją Radia BBC.
Krzysztof Obremski – ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam doktorat (1988) i habilitacja (1996), profesura (2006). Pracownik Instytutu Literatury
Polskiej UMK (Zakład Literatury Staropolskiej), w latach 19962006 kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia.
Główne kierunki zainteresowań: nurt religijny literatury staropolskiej, teoria i praktyka retoryczna (szczególnie: panegiryk),
socrealistyczna hagiografia. Ostatnio wydał książkę Jakub Kazimierz Rubinkowski. Dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza
(2008).
Jarosław Petrowicz – ukończył polonistykę i logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz informatykę na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.. Recenzje, eseje i szkice literackie
publikował w „Nowych Książkach”, „Nowej Okolicy Poetów”,
„Pograniczach”, „Roczniku Wieluńskim”, „Siódmej Prowincji”,
„Twórczości”. Należy do Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszka w Wieluniu.
Henry P. Stapp – fizyk teoretyczny specjalizujący się w logicznych i matematycznych podstawach mechaniki kwantowej.
Doktorat z fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley pod kierunkiem laureatów Nagrody Nobla – Emilia Segrè oraz Owena Chamberlaina. Następnie w Zurychu na zaproszenie Wolfganga Pauliego. Po niespodziewanej
śmierci tego ostatniego w 1958 roku Stapp rozpoczął studia
nad pracami von Neumanna dotyczącymi matematycznych
i logicznych podstaw mechaniki kwantowej. Autor około trzystu artykułów. Pracował w Monachium z Wernerem Heisenbergiem nad problemami interpretacyjnymi teorii kwantowej.
W ostatnich swoich pracach zauważa wyraźny wpływ proce-

sów kwantowych na funkcjonowanie mózgu, podkreślając, że
teoria kwantowa wprowadza świadomy wybór do obszaru rozważań naukowych w sposób, który tłumaczy zdolność wpływania osobistego świadomego wyboru na funkcjonowanie
mózgu. Swoje wnioski zawarł w książkach: Mind, Matter and
Quantum Mechanics (1993) oraz Mindful Universe. Quantum
Mechanics and the Participating Observer (2001).
Katarzyna Szal – doktorantka na Uniwersytecie w Tampere
(��������������������������������������������������������������
Department of Literature and Arts�����������������������������
). Specjalizuje się w tematy-

ce polsko-fińskiej recepcji literackiej. Jest polonistką, fennistką
i tłumaczką.
Andrzej Zawada – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, eseista, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście książek, m.in.:
Wszystko pokruszone (1985), Jarosław Iwaszkiewicz (1994),
Dwudziestolecie literackie (1995), Bresław (1996), Miłosz (1996),
Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Dolny Śląsk. Ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009).
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ABSTRACTS
Dorota Czepik
Between reality and expectation. The image of Poland in
British opinion-forming press
This paper demonstrates the results of an analysis of the image
of Poland portrayed in news articles, which appeared in the
first half of 2009 in two British opinion-forming newspapers:
“The Daily Telegraph” and “The Times”. As the outcome shows,
in the period studied, Poland is referred to usually in the context of foreign policy – i.e. the presence of Polish armed forces in Afghanistan and plans to build American parts of a missile defence shield in Poland. Polish politicians and the Cabinet
are also mentioned. Single articles deal with the problems of
Polish emigration in the United Kingdom. Empirical studies
precede theoretical reflections on how an image of a particular nation can be constructed in an international environment.
Grzegorz Fedorowski
Fetishization of facts and documents during completion of
the film-poem: Gasp
This piece of writing attempts to frame and express a definition of a new film genre, ‘film-poem’, which can be described
as a structure of significant elements, which absorbs and renews signified elements. The need to create a new definition
arose with the creation of the movie Gasp. The movie reveals
artworks of Piotr Wieczorek, made when the painter looked after his dying father.
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz
South as a space of consolation. About Sándor Márai’s diurnal images of Italy
This paper makes an interesting attempt to interpret Hungarian prosaic writer, journalist and columnist, Sándor Márai’s Di-

ary, particularly those fragments referring to Italy. Italy is the
first place Sándor Márai emigrated to after the war and it appears in the Diary as a land in which the anguished writer
found a substitute for home and a spiritual appeasement. Although Italy could not be Márai’s second motherland, to some
extent it restored his sense of security. It became a space of
long-standing peregrination towards self-identification, selfcognition and his comprehension of the world. It also became
‘Europe in a pill’, a place through which the Hungarian emigrant observed changes that took place on the continent.
Bartosz Jastrzębski
Love
This essay raises the issue of love. It looks into different meanings attached to the concept, and investigates historical as well
as prevalent understandings of love. It picks up negative, ‘dark’
aspects of love, affection and ethical problems, which occur in
its context. Moreover, the author of this essay tries to identify
prospects of change in the experience of love in the contemporary world.
Andrzej Krzeczunowicz
Political correctness as an enemy of a reliable analysis
This paper gives an idea about the genesis and evolution of
the ideal of political correctness. However, above all, the article
focuses on the way political correctness shapes political discourse and how it is understood and used by politicians, diplomats and journalists. According to the author, political correctness leads to a regularisation not only of the way of thinking
but also of a political vocabulary. Moreover, those who support the idea of political correctness tend to go away from its
genesis, which has its roots in the American equal rights move-
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ment, and uphold many one-sided opinions. The disadvantage
of a strictly applied political correctness is revealed in the way
journalists and politicians submit to it.
There is a big pressure not to come in for a conflict with
anybody (or with the most important players on the political
scene) which leads to a self-restriction of the content, sense
and overtone of a verbal or written statement.
Paweł Kuligowski
The word and its shadow
This text aims to demonstrate the way in which thinking –
vague and private, as it originally has to be – extends to become a “cultural event”, ready for inscription in a public space
as text. The focus is on what is occurring, ontologically and rhetorically, during the course of such a transformation. Furthermore, it is suggested that to say something aloud (and especially to write it down) is to decompose it beyond recognition,
to deprive it of its unfathomable formlessness, to alter it irrecoverably, and thus turn it into something else.
Jan Kurowicki
Garden, allotments and environment
The author of this philosophical essay writes about man’s practical-material relation to nature and points out that it has been
developed, amongst other things, through the creation of special places such as gardens. It was in the garden where nature
lost dread, spontaneity and unpredictability of its innate elements. After a man had been banished from Paradise, he/she
went down to the garden and never wanted to leave. However, present-day gardens are degraded by industrial civilization.
A particular illustration of this process is represented by allotments, where natural stands not for the relationship with soil
– an incidentally prefabricated product manhandled by means
of technological resources – but a disinterested passing free
time, a joyous distance from daily social relations as well as
from commodity and monetary systems.
Dominik Lewiński
Nationalistic entertainment
The writer starts his essay with the following hypothesis: in
contemporary Europe, it is the entertainment sector in which
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the nationalistic discourse is most manifested, reproduced
and persists. Nationalism has become amusement. The author
claims, after Ulrich Beck, that a nation is no longer the most important actor on the political scene. He quotes different causes as to why nationalism has become amusement and argues
that daily nationalism, taken ‘seriously’, is rather something unbearable and in fact hard to achieve. Nationalism is a construction for which emotional temperature is too high for daily life.
However, we can occupy ourselves with nationalistic emotions
by taking part in entertainment. Entertainment, through its nature, must build up and reduce tension. Tension, on the other
hand, through its own nature, is a basis for building up emotions. In this way, our nationalism turns into illusion. It is also
worth noting that through its closed structure, entertainment
allows us to attend to nationalism, for instance, it allows us to
be active nationalists from time to time, or from one game to
another (e.g. football).
Dorota Majka-Rostek
Queer theory and contemporary reality. Challenges, opportunities and problems that come from the contestation of
sexual categories
This article deals with the phenomenon of contemporary concern and deconstruction of sexual categories. As a theoretical
starting point, the author describes principal ideas of queer
theory. The consequences of depicted processes are explained
by way of social challenges, opportunities and problems. The
author assumes that if we accept so called ‘weaker’ versions of
queer theory, contestation of such categories will offer us, most
importantly, opportunities arising from the extension of an individual’s freedom.
Mirosław Matyja
Ethics in the face of recession
The author of this popular science article points out that the recent instability of markets has revealed that the ‘society-stateeconomy’ triangle can no longer function and that a deep ethical and economical reform is now necessary. Parting of ethical
values is a fact. During the last economic crisis, the market responded to the consequences of a blind pursuit of maximum
profit. The notion of ‘profit’ reduced merely to an increase in

the amount of possessed money or material goods is simply
a vulgarisation of the economy. While leading economists realised this a long time ago, many business people continue
to believe that the economy is limited entirely to the world of
money and to a maximisation of material goods.
Krzysztof Obremski
Manipulation? Among biographic facts and philology
(About Aftonio’s The approval of Thucydides and The criticism
of Philip)
The author of this article reveals that Aftonio’s both rhetorical
pieces of work The approval of Thucydides and The criticism of
Philip may be understood nowadays as ancient examples of
a manipulation of facts. However, it is not the case. Although
Aftonio does not mention many facts from Thucydides’ and
Philip’s biography and thereby enters a grey space between

the truth and a lie, it is obvious that he heads for didactic aims.
Aftonio’s work can be understood as an accomplishment of
the rhetorical theory with the motifs of approval and criticism,
which alone remain to be only a demonstration of oratory.
Łukasz Śmigiel
Game of advertisement
This article describes how ARG (Alternate Reality Game) – an interactive narrative – is used for promotional purposes in combination with viral and whisper marketing. Thanks to the Internet, the narrative engages users in building the image of
a certain brand. Nowadays, this type of projects assists in the
sale of not only rock bands (Nine Inch Nails) and cars (project
Art of the Heist, which was traded on by Audi manufacturers)
but also movies and internet sitcoms. They are all an interesting addition to traditional advertising and PR.

RECENZJE – AKTUALNOŚCI – NOTY < ZNACZENIA < 191

