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Od Redakcji
W niniejszym zeszycie „Znaczeń” zdecydowaliśmy się zmierzyć z problemem wstydu – zdając sobie sprawę, z jednej strony, z opresji, jakie uczucie to może wywoływać, jakim bywa balastem dla indywidualnej ekspresji i pragnienia rozwoju. Nie
przez przypadek piąty numer naszego periodyku rozpoczyna pytanie, skierowane do wybitnego seksuologia – profesora
Zbigniewa Izdebskiego, o biorące się ze wstydu zahamowania
i szkody, jakie one czynią w najdelikatniejszych sferach ludzkiej psychiki.
Z drugiej strony, świadomi negatywnych konsekwencji bezwstydu, który w sferze publicznej panoszy się dziś na
ogół w parze z obłudą, poczuciem bezkarności, brakiem taktu i przyzwoitości, chcieliśmy pokazać, że wstydzić się czasem
warto. Tropem tym podąża profesor Dariusz Doliński. O deficycie wstydu pisze również na naszych łamach profesor Jerzy Jastrzębski.
Mówienie o wstydzie zawsze jakoś przybliża do wątków,
które w „Znaczeniach” zajmują miejsce wyjątkowe: do życia
wewnętrznego i rozmaitych przejawów duchowości człowieka.
W rozmowie z profesorem Zbigniewem Paskiem Jędrzej Morawiecki i Bartosz Jastrzębski próbują więc dociec, na ile wstyd
jest odczuciem indywidualnym, na ile zbiorowym, jaką rolę odgrywa w nowych i starych grupach religijnych, co wreszcie bar-

dziej doskwiera – wstyd czy bezwstyd. Bo to, że wstyd ujawnia
się w zderzeniu z Innym, wobec kogoś – gdy naruszamy tabu,
przekraczamy normy – wydaje się jedynie fundamentalną, aczkolwiek niewystarczającą, konstatacją. Jakie zatem mechanizmy powodują, że wstyd, będący sankcją uruchamianą w określonych społecznych ramach, ostatecznie zmuszeni jesteśmy
trawić w samotności? Stanowi on, jak mawiał znany profesorowi Paskowi mnich z góry Athos, piekło. A innego piekła – według tegoż mnicha – nie ma.
Nasi zacni autorzy, wśród których nie brakuje naukowych autorytetów i szanowanych ekspertów – psychologów, antropologów kulturowych, filozofów i religioznawców – podążają różnymi ścieżkami. Pokazują wielką rozmaitość perspektyw i zadań,
jakie stoją przed tym, kto chciałby uczucie wstydu w pełni zrozumieć, zdefiniować i na nad nim zapanować. Nie oddajemy do
rąk czytelników zdyscyplinowanego kompendium. Żaden to
katechizm, który powie, co ze wstydem we wszystkich sferach
ludzkiej aktywności począć. W zamian udało się nam zebrać
niemałą i niebłahą chyba antologię rozmów i dociekań, będącą
zachętą do dalszych rozmyślań, a może i polemiki.
Bo – jak twierdzi profesor Piotr Kowalski – ze wstydem
mamy dziś kłopot. Zawstydzenie, zażenowanie okazują się coraz trudniejszymi i rzadszymi odczuciami.
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Zbigniew Izdebski

Polaków seks i wstyd
Z profesorem Zbigniewem Izdebskim
rozmawiają Jacek Grębowiec i Arkadiusz Lewicki
>>Jacek Grębowiec: Kiedy wstyd staje się problemem, z którym musimy zwrócić się do terapeuty?
>>Zbigniew Izdebski: Wówczas kiedy mamy poczucie, że sobie
z nim nie radzimy. Czasem jednak ktoś nie jest świadomy, że to
wstyd go paraliżuje. Mówi: „Taki już jestem”. Wtedy otoczenie,
jeśli jest mu życzliwie, może zakomunikować wprost, że coś
niepokojącego się z nim dzieje.
Wstyd może dotyczyć różnych osób w wielu grupach wiekowych. Mówimy np. o wstydzie związanym z inicjacją seksualną. Młody chłopak może mieć przeświadczenie, że coś mu nie
wyjdzie w kontaktach seksualnych, wstydzi się podejmować
bardziej zaawansowane relacje z dziewczyną. Jeżeli wstydzi się
w granicach zdrowego rozsądku, wszystko jest w porządku, jeżeli zaś boi się dotknąć partnerki, mimo że ona jest otwarta na
rozmaite formy bliskości: całowanie, pieszczoty czy współżycie,
dorabia do swoich zahamowań jakąś filozofię dotyczącą kobiety, jej wartości, nietykalności, to możemy mieć wówczas problem. Nie chce go racjonalizować, pokazuje, że nie przeżywa
lęku, lecz postępuje zgodnie z pewną koncepcją. Pytam więc
kogoś, kto ma dwadzieścia osiem czy trzydzieści lat, czy podjął współżycie, a on mówi, że nie, tłumaczy się jednak, że się nie
wstydzi, i szuka potwierdzenia, że przyjęta przez niego koncepcja jest słuszna. Wtedy samo jego przyjście po poradę jest
sygnałem, że boryka się z tym problemem.

W mojej specjalności łączę wstyd z lękiem. Możemy się zastanawiać, co było pierwsze – lęk czy wstyd, co jest czego
przyczyną – ale efekt jest jeden: przeżywanie lęku przed relacją z drugą osobą. W ostatnich latach coraz więcej mówi się
i pisze o seksie. Wzrasta świadomość seksualna kobiet, która zresztą nie bierze się z dobrej edukacji seksualnej w szkole, ale przede wszystkim z kolorowych czasopism kobiecych.
Te gazety wzmocniły samoświadomość kobiet, również w zakresie ich praw. Ale to, że wzrosła świadomość seksualna kobiet, nie oznacza, że mężczyźni wiedzą dziś więcej o seksie.
W związku z tym niektórzy zaczynają się wstydzić, bać się, że
coś może im nie wyjść. Jeżeli więc kobieta dowiaduje się z kolorowych pism, że ma prawo do orgazmu (w sensie edukacyjnym do osiągnięcia takiej świadomości sam się zresztą przez
wiele lat przyczyniałem), pouczono ją w zakresie metodyki seksualnej: pieszczot, gry wstępnej, lubrykacji pochwy itd., a następnie zostawia to pismo na stole, otwarte na odpowiedniej
stronie, to jej mąż czy partner zaczyna się zastanawiać, co takiego się wydarzyło, że żona mu to pismo podrzuca. Dochodzi
więc do wniosku, że się nie sprawdza. To powoduje, że niektórzy mężczyźni zaczynają rezygnować z aktywności seksualnej,
bo wstydzą się, że w ocenie partnerki mogli się nie sprawdzić.
A jednocześnie wstydzą się wprost o to zapytać. Pojawia się
więc następny problem – związany z komunikacją w relacjach.

WSTYD < ZNACZENIA < 9

cs4 znaczenia 05 v24.indd 9

2011-07-01 11:38:55

Coraz więcej mężczyzn, również młodych, przeżywa lęki
przed podejmowaniem aktywności seksualnej. Żeby było jasne – dotyczy to tej grupy mężczyzn, którzy mają większy poziom wrażliwości, są lepiej wykształceni, analizują swoje życie seksualne i nie chcą go sprowadzać do tego, jak „wejść” i
„wyjść”, do prostej mechaniki.
>>Arkadiusz Lewicki: Oznacza to, że obecna dyskursywizacja
erotyki w mediach, w Internecie nie przekłada się na otwartość mówienia o seksie, czy to w sytuacjach terapeutycznych, czy w relacjach partnerskich?
>>Z.I.: To się przekłada na to, że ludzie myślą, że seks jest taki
szalenie nas otaczający, że wokół seksu toczy się nasze życie,
że robimy się coraz bardziej otwarci na relacje seksualne. Ja
natomiast od bardzo wielu lat upowszechniam inną koncepcję – koncepcję zdrowia seksualnego. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie seksualne związane jest z naszą
fizjologią i biologią, ale także z procesem rozwoju osobowości, komunikowaniem i miłością. Problem polega na tym, że
to, co nam, Polakom, najlepiej wychodzi w seksie, to opowiadanie o nim dowcipów. Nie nauczyliśmy się natomiast mówić o naszej seksualności, o wzajemnych oczekiwaniach, pragnieniach. W czasopismach coraz częściej pisze się o seksie,
Internet kapie informacjami o seksie, ale mają one na ogół
charakter zwulgaryzowany lub wyraźnie sensacyjny. My tak
naprawdę nie zawsze wiemy, co jest wiarygodne. Podstawowym źródłem wiedzy o seksie dla młodych, i nie tylko młodych, ludzi, są dziś materiały przede wszystkim pornograficzne, nawet nie erotyczne. Gdy odbiorca widzi te długo trwające
stosunki, wielokrotnie osiągane orgazmy i wytryski, nie myśli
o filmowej fikcji, o montażu i aktorskiej obsadzie, dobranej nie
za sprawą walorów intelektu, lecz np. długości penisa. Mimo
wszystko zaczyna porównywać swoje doświadczenia z tym na
ekranie. W pewnym momencie mówi sobie: „Jak długo!”, czasem spogląda na swojego penisa i przyrównuje do tego, który widzi na filmie, i już tu, u niektórych, pojawia się pewien
niepokój, a za tym idzie wstyd. Nawet jeśli partnerka mówi,
że w ich współżyciu jest wszystko w porządku, mężczyzna
zaczyna mieć wątpliwości. Dość często, gdy pytam pacjenta,
czy partnerka przeżywa orgazm, on odpowiada: „Chyba przeżywa. Chyba”. Z tego, jak opisuje reakcje partnerki, wynika, że
nie ma powodów do obaw. Prawdopodobnie przeżywa or-

gazm. Ale cóż to jest za orgazm w porównaniu z tym, który
widzi w mediach!
To jest o tyle niepokojące, że dotyczy nie tylko mężczyzn
dorosłych, lecz przede wszystkim młodych, nastolatków, którzy wchodzą w życie seksualne. Przychodzą do poradni i mówią, że w te klocki nie są za dobrzy, bo ona nie zachowuje się
tak, jak powinna. Pytam więc: „Jak według ciebie powinna się
zachowywać?”. Według niego powinna zdrowo pokrzyczeć,
wbijać paznokcie w plecy, a zamiast tego jedynie trochę jęczy,
ewentualnie lekko sapie.
>>A.L.: Kobiety nie ulegają wpływowi zmedializowanego
seksu?
>>Z.I.: Oczywiście, ulegają! To, o czym mówimy, również przekłada się na kobiety. Przede wszystkim zdają sobie sprawę z tego,
jak wiele osób zachwyca się pornografią. Gdy więc napatrzą się
lub nasłuchają o tym, co można zrobić ze swoim ciałem, czego
doświadczyć, to uświadamiają sobie, jak różne są ich doznania
w zestawieniu z tymi filmowymi. Niektóre gotowe są zarzucać
sobie oziębłość, mimo że swoje życie seksualne postrzegały do
tej pory jako normalne. Pytam więc: „O co pani chodzi?”, „Jakie
są, według pani, wskaźniki tej oziębłości?”. Spotykam się wtedy z odpowiedzią: „Za rzadko współżyję. Tylko trzy razy w tygodniu. No i moje stosunki są za krótkie”. Pytam więc o poczucie
przyjemności, zadowolenia z relacji seksualnych. „Kiedyś byłam zadowolona” – mówi pacjentka. „Czy coś zatem się zmieniło
w intensywności pani przeżyć?” – kontynuuję. A ona odpowiada, że nie, i po chwili dodaje: „Moja wiedza na temat seksualności się zmieniła”. I właśnie pod wpływem tego, czego się kobiety
naczytały, nasłuchały i naoglądały, pojawia się wstyd. Zmienia
się ich podejście do relacji intymnych, stają się one niezadowalające, mechaniczne, zanika naturalna ekspresja.
Skutki oddziaływania pornografii widzę również u kobiet,
które nie podjęły jeszcze pełnego współżycia seksualnego.
Problemem okazuje się lęk spowodowany odnoszeniem tego,
co widziały w filmie – chodzi np. o rozmiary męskich genitaliów – do swoich spodziewanych doświadczeń. To lęk przed
bólem, który w negatywny sposób wpływa na ich relacje
z partnerem. Niektóre młode pacjentki po tym, czego się naoglądały, nie wyobrażają sobie podjęcia pełnego współżycia.
Wyznają, że boją się nawet zobaczyć penisa swojego partnera.
To bardzo trudne sytuacje.
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>>A.L.: To negatywne skutki wszechobecności seksu w mediach. A czy widzi Pan jakieś pozytywne następstwa. Czy Polacy mniej się dziś wstydzą, mówią otwarcie o swoich problemach i w ogóle o seksie?
>>Z.I.: Tak, to jest widoczne. Szczególnie ludzie młodzi są dziś
bardziej otwarci w mówieniu o swojej seksualności. Niektórzy
więcej niż niegdyś wiedzą o swoich oczekiwaniach. Da się to
zauważyć również u osób ze sporym bagażem lat, z dużym doświadczeniem życiowym, gdy wchodzą np. w nowy związek.
Tu oczywiście pojawia się problem wstydu związanego z tym,
co powie rodzina, dzieci, jak ich nowych parterów przyjmie
otoczenie. Zauważalne jest jednak to, że ludzie mają więcej odwagi w poszukiwaniu swojego szczęścia. To kwestia, która niewątpliwe dotyczy również osób o orientacji homoseksualnej.
W dawnych latach miałem pacjentów, którzy przychodzili
powiedzieć, jak trudno im żyć ze świadomością swojej orientacji, zapytać, co w ogóle mają z tym począć, jak temu zaradzić.
Dziś osoby homoseksualne – obojga płci – przychodzą, by, owszem, przyznać się do wstydu związanego z poinformowaniem
rodziców, bliskich o swojej orientacji, ale przychodzą coraz częściej, by mówić o związkach, w których aktualnie są. I poruszają te same wątki, które pojawiają się podczas rozmów z osobami heteroseksualnymi. Pytają, co zrobić, by ich związek był
lepszy, by się nie rozpadł, jak przezwyciężyć kryzys. Tematem
rozmów nie jest już tylko wstyd przed reakcją otoczenia, ale
również pragnienie zadbania o swój związek. To niewątpliwie
pozytywna zmiana.
Podobnie jak otwartość na rozmowę o technikach seksualnych, zwiększających atrakcyjność współżycia. Można dziś powiedzieć, że Polska stała się krajem seksu oralnego, który kilkadziesiąt lat temu miał oczywiście miejsce, ale w mniejszym
stopniu, uprawiany był z poczuciem nieprzyzwoitości, wstydu.
Dziś Polacy są bardziej, choć bardziej to za mało powiedziane...
zdecydowanie bardziej otwarci. I ja to przyjmuję za coś pozytywnego.
>>A.L.: Giddens, pisząc o przemianach intymności, podawał
dane, z których wynikało, że stopień otwartości w życiu seksualnym zależy wyraźnie od wykształcenia i sytuacji materialnej.
>>Z.I.: Z moich badań wynika to samo, ta zależność jest bardzo
widoczna, a robię duże badania na próbach populacyjnych: ty-

siąc osiemset, trzy, a nawet pięć tysięcy osób. Pozwalam sobie
przy tym na rozmaite korelacje. Im ludzie mają wyższy poziom
wykształcenia, im wyższy ich poziom zamożności, tym bardziej
otwarci są na różnego typu relacje. W naszej rzeczywistości
ważny jest także czynnik religijny. W Polsce religijność w sferze
seksu odgrywa jeszcze znaczącą rolę, ale tylko w grupie osób
głęboko wierzących i regularnie praktykujących. Większość Polaków przyznaje w badaniach, że są katolikami – ponad 93 procent – ale gdy „wchodzą do łóżka”, seks idzie na ogół w swoją
stronę, a wiara w swoją. Grupa ludzi zamożnych i wykształconych, przy tym niewierzących lub „poszukujących”, doświadcza
w życiu seksualnym najwięcej.
>>J.G.: Czy religijne determinanty życia seksualnego seksuolog musi zawsze postrzegać jako niesprzyjające, negatywne?
>>I.Z.: To zależy od tego, jaką ktoś przyjmuje koncepcję na życie, na ile religia jest dla kogoś ważna. Wydaje mi się, że kategoria religijności jest jeszcze bardziej intymną kategorią niż seks.
To coś szalenie osobistego i zawsze na swój sposób jednostkowo przeżywanego, choć w Kościele mówi się także o dawaniu
świadectwa swojej wiary. Ale weźmy za przykład reprezentanta grupy osób głęboko wierzących i systematycznie praktykujących, znajdującego się w fazie najwyższego napięcia seksualnego, dajmy na to siedemnastoletniego mężczyznę, który ma
poważny dylemat związany z masturbacją. Masturbuje się nie
za często, ale jednak, i bardzo się tego wstydzi. Nie może sobie
z tym poradzić – z jednej strony ze względów biologicznych,
a z drugiej ze względów religijnych. I tu pojawia się jego poczucie winy, bo wie, że grzeszy. To, o czym ja mogę z nim rozmawiać, to norma z punktu widzenia seksuologicznego. Masturbacja w tej perspektywie mieści się w normie rozwojowej,
tym bardziej że mężczyzna w wieku lat szesnastu, siedemnastu
czy osiemnastu znajduje się w fazie największych napięć, jakie
kiedykolwiek w jego życiu będą miały miejsce. Jeśli przyjmuje koncepcję, że masturbować się nie wolno, współżyć seksualnie też nie, bo zgodnie z nauką Kościoła katolickiego współżycie można rozpocząć dopiero po sakramencie małżeństwa
– wiemy przy tym, że obecnie związki małżeńskie zawieramy
coraz później – do tego jest człowiekiem bardzo wrażliwym,
zdobywa wyższe wykształcenia, to nie bardzo wiadomo, kiedy
w ogóle będzie mógł się ożenić. Jeżeli jednak dotrwa do ożen-
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ku, w wieku lat trzydziestu, a może trzydziestu pięciu, to może
głosić przekonanie, że dzięki miłosierdziu Bożemu wytrwał we
wstrzemięźliwości, że dzięki modlitwie zmniejszył się u niego
popęd seksualny. A to nie będzie wcale wynik modlitwy – tylko
już wpływ uwarunkowań biologicznych.
Istnieją jeszcze inne problemy. Młodzi ludzie, którzy uczestniczą w kursach przedmałżeńskich, otrzymują np. różne informacje na temat wartości dziewictwa. Nie widzę w tym zresztą
nic szczególnie złego. Nie chcesz współżyć, nie współżyj. Nie
ma ustawy, która by nakazywała, że wszyscy muszą współżyć
seksualnie. Młody katolik wie, jakich ma dokonywać wyborów. Ostatecznie zaś może odwołać się do instytucji spowiedzi,
choć wtedy musi obiecać poprawę.
W Polsce mamy złą edukację seksualną, z dwóch względów:
albo jej nie ma w ogóle, albo jest fragmentaryczna i niespójna.
Oczywiście znajdą się zapewne przykłady szkół, gdzie prowadzi
się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w sposób neutralny światopoglądowo – gdy trafi się mądra nauczycielka przekazująca ważne informacje na temat seksualności. Mamy więc
lekcję wychowania do życia w rodzinie, a chwilę później lekcję
religii, gdzie młody człowiek dostaje zgoła odmienny przekaz.
Tu otrzymuje informację, że masturbacja jest normą, a tam, że
jest grzeszna, a nie dosyć, że grzeszna, to świadczy o tym, że
jesteś niedojrzały, nie potrafisz sobie poradzić z prostymi zadaniami, a jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z czymś tak prostym jak masturbacja, to jak w ogóle możesz myśleć o odpowiedzialności w życiu dojrzałym. Dziewczyna, która już rozpoczęła
współżycie seksualne, dowiaduje się, że jest „nadgryzionym
jabłkiem”. Zauważmy, że nigdy nie odnosi tego do siebie młody chłopak, choćby miał już za sobą doświadczenia seksualne.
Młodzi pacjenci często mi powtarzają, że otrzymali taki komunikat: „Czy chciałbyś jeść jabłko, które było już nadgryzione przez
kogoś innego?”. Takie porównania degustacyjne, pomijając wymiar etyczny, pogłębiają sprzeczności tkwiące w tym, czego
z różnych źródeł dowiaduje się młodzież. Poza tym zawstydzają
tak opisywaną dziewczynę. I nie tylko dziewczynę, ale również
jej kolegę, któremu się ta dziewczyna podoba, bo od tego momentu będzie się wstydził być z „nadgryzioną”.
>>A.L.: No tak, uczeń wychodzi z takiej lekcji wychowania do
życia w rodzinie, gdzie czytał podręcznik Marii Ryś – jego autorka demonizuje np. masturbację w zgoła dziewiętnasto-

wieczny sposób – a po szkole otwiera kolorowe czasopismo
i widzi coś zupełnie innego. Czy to nie rodzi frustracji?
>>Z.I.: To jeszcze nic! W jednym z obowiązujących w szkołach
podręczników do wychowania do życia w rodzinie narządy
rozrodcze kobiety określane są jako „sanktuarium macierzyństwa”. Niech Panowie popatrzą teraz na młodego wrażliwego
mężczyznę, który chciałby ze swoją partnerką współżyć. Przyjmuje uproszczony komunikat, że ona ma pochwę określaną
jako to „sanktuarium”, a on ma penisa, ma wzwód. No i jak do
tego „sanktuarium macierzyństwa” z penisem w stanie wzwodu wejść?! Czuje się zawstydzony, że jest taki prymitywny.
>>J.G.: Myśli Pan, że sama zmiana języka, unikanie nietrafnych metafor i porównań, mogłoby już coś zmienić?
>>Z.I.: Naturalnie. Pochwa to po prostu pochwa. Macica to macica. Błona dziewicza to fałd skórny. I koniec. Nie ma powodu
sięgać po jakieś wyszukane porównania. Istnieją inne sposoby, by odnieść się do moralnej wartości dziewictwa w życiu
kobiety. To jasne, że pewne nasze zachowania poddawane są
jakiemuś systemowi wartości. Ja też jestem za tym, żebyśmy
w życiu nie zachowywali się tylko w sposób biologiczny i popędowy, by nasza seksualność była seksualnością zintegrowaną, ustawioną w pewnym systemie wartości. Jeżeli tego oczekujemy od młodego, i nie tylko młodego, człowieka, musimy
mu przede wszystkim przekazać wiedzę – neutralną światopoglądowo, wolną od kategorii oceniających czy retoryki. A później każdy już sam dokona wyborów, poszuka kompromisów.
>>A.L.: A może zgodzić się trzeba z tymi, którzy twierdzą,
że w ogóle język polski jest erotycznie ubogi? Może brakuje nam tych neutralnych terminów? Bo z jednej strony jest
„sanktuarium dziewictwa”, a z drugiej penis...
>>Z.I.: W 2009 roku organizowałem w Warszawie drugą Ogólnopolską Debatę o Zdrowiu Seksualnym. Poprosiłem wtedy
profesora Bralczyka o wykład dotyczący języka erotycznego.
Profesor wyraził zgodę, choć zastanawiał się, czy przygotować
raczej wprowadzenie do debaty, czy wykład. Miałem wrażenie,
że nigdy wcześniej nie widziałem profesora Bralczyka tak przejętego. Przygotowując się do Debaty, przeprowadził dyskusję
ze studentami, z której jasno wynikało przekonanie o ubóstwie
naszego języka erotycznego.
Mnie wydawało się, że o takich sprawach trzeba jednak
mówić publicznie (mimo że profesor był nieco innego zda-
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nia). Profesor Bralczyk, przystępując do wykładu, czuł się trochę zawstydzony. Na wstępie przeprosił słuchaczy, że będzie
dziś mówił o „ciupcianiu, bzykaniu, dupczeniu, pieprzeniu, ruchaniu czy rżnięciu”, mimo że to nie jest składowa jego języka. Wiedziałem, że profesor jest dobrym adresatem mojej prośby. I rzeczywiście świetnie sobie z tą materią poradził. Z jego
wykładu również wynikało, że polski język erotyczny jest dość
ubogi.
Ja natomiast ubóstwem języka erotycznego aż tak bardzo się nie przejmuję. Każdemu się może zdarzyć, że, mówiąc
o tych sprawach, trochę powulgaryzuje. To w pewnych sytuacjach niczemu nie szkodzi. Trzeba pogodzić się również z tym,
że dysponujemy głównie językiem medycznym, który nie jest
może najbardziej subtelny, nie we wszystkich relacjach pasuje,
ale jednak nam służy. Myślę również, że to, co może być fajne
w związku, to pozostawienie ludziom inicjatywy do tworzenia
własnego kodu. W poradni spotykamy się z ludźmi, którzy używają tak wyrafinowanego języka, że tylko oni mogą zrozumieć,
o co w ich rozmowie chodzi. Istnieją pary, które nawet w towarzystwie są w stanie przesyłać sobie słowne komunikaty o charakterze erotycznym, których inni nie są w stanie odczytać.
A co dopiero dzieje się w sytuacji intymnej, w łóżku! Ludzie
dysponują rozmaitymi pieszczotliwymi formami! Nieważne, że
przez kogoś z zewnątrz byłyby uznane za infantylne. Takie po
prostu sobie wypracowali. Najważniejsze, że dobrze się komunikują, dobrze z tym wszystkim czują.
>>A.L.: Wróćmy więc do uwarunkowań religijnych i kulturowych. Czy zgodzi się Pan z tym, że zarówno skromność naszego języka erotycznego, jak i pewna wstydliwość, mniejszy temperament biorą się z katolickiej tradycji, a może
z mniejszych niż u Francuzów, Włochów czy Hiszpanów zasobów dawnej literatury erotycznej i frywolnej? A może to
kwestia podziału na Północ i Południe? Zdaję sobie sprawę,
że dotykamy tu problemu stereotypów, ale nie mogę oprzeć
się wrażeniu, że w Polsce chyba mniej o erotyce pisano, nie
ukształtowały się pewne wzorce zachowań, znane choćby z literatury francuskiej, włoskiej czy hiszpańskiej (choć
to kraje, tak jak nasz, o tradycjach katolickich). Dziś, we flircie, rozmowie, na więcej pozwala się Hiszpanowi niż Polakowi. Studentki powracające ze stypendiów powiadają jednak:
„Ale, wie Pan, to przecież Hiszpanie!”.

>>Z.I.: Niewątpliwie jakieś konsekwencje przeszłości ponosimy. Uwarunkowania religijne też są bardzo ważne. Myślę sobie
jednak, że gdybyśmy się zmobilizowali i prześledzili literaturę
polską na przestrzeni wieków, to tak naprawdę znaleźlibyśmy
niemało treści o charakterze erotycznym, choć zgodzę się z Panem, że często zawoalowanym. Co zresztą nie było takie złe, bo
sprzyjało powstawaniu pewnej subtelności. Nie jest jednak tak,
że takich tekstów nie było w ogóle.
Mam wrażenie, że dziś, w dobie skrótów esemesowych, emaili, ubywa nam tego romantyzmu. Pewne rzeczy komunikuje się dziś wprost. Poetycki język erotyczny nie będzie się więc
tak rozwijał, jak choćby w opublikowanych niedawno listach
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Pamiętajmy jednak,
że to byli ludzie o dużej wrażliwości, zwłaszcza poetyckiej.
Nieraz czytam piękne listy, które przynoszą mi pacjenci. Ludzie, którzy poezją się nie zajmują. Intymne listy kobiety, która
tkwiła w nieudanym związku małżeńskim. Wstydziła się wyjść
z tego związku, wstydziła się przyznać, że to nie była miłość.
Trwała w relacji ze względu na dzieci. I przyszedł moment, gdy
dzieci opuściły dom, często nie spełniły jej oczekiwań ani pod
względem wykształcenia, ani postaw. Taka kobieta zdaje sobie
sprawę, że zabrakło jej odwagi, by przerwać ten stan. Przychodzi więc zgorzkniała, bo według niej życie już nie ma sensu. Ale
przynosi pakiet listów od mężczyzny, którego kocha lub kochała w dawnych czasach, lub listy, które on do niej pisał. Pokazuje
mi, że wstydziła się przyjąć tę miłość. Miała natomiast odwagę
ją wyznawać, w tak piękny sposób, że zdziwiliby się Panowie,
jak wspaniale o miłości piszą osoby, które przecież nie mają jakiegoś literackiego wykształcenia. To bardzo intymna i piękna
korespondencja osób, które często nie widziały się latami. To
zaskakujące, że tacy ludzie potrafią znaleźć swój własny język
wyrażania emocji.
>>J.G.: Porusza tu Pan dwa interesujące wątki. Z jednej strony pokazuje Pan, że choć w naszej kulturze do kanonu nie
należą teksty otwarcie erotyczne, to nie przeszkadza, by wytwarzały się swoiste idiolekty, pozwalające o miłości wyczerpująco mówić. Z drugiej strony przykład Pana pacjentki pozwala nam wrócić to kategorii wstydu. Widzimy bowiem, że
wiele cierpień przysparza jej wstyd pochodzący z zewnątrz:
lęk przed opresją, który towarzyszy jej wyborom, lęk przed
reakcją rodziny, otoczenia. Ale czy spotyka się Pan z inną in-

WSTYD < ZNACZENIA < 13

cs4 znaczenia 05 v24.indd 13

2011-07-01 11:38:56

terpretacją wstydu – wstydu wewnętrznego, pochodzącego,
jak się przynajmniej wydaje, z nas samych?
>>Z.I.: W sferze seksu – tak. Wstydzimy się często pewnych doświadczeń, np. seksu oralnego (o którym zresztą wspominałem
już wcześniej). To kobiety częściej wstydzą się tego typu relacji.
Już może wiedzą, że nie jest to żadna dewiacja, że takie techniki należą do normy. Ale wtedy jest im jeszcze bardziej wstyd, że
nie potrafią się na to zdobyć. Mówią: „To jest we mnie. Nie pójdę na to. Nie będę pieściła jego penisa”. Albo: „On tak bardzo
tego chce, więc to dla niego zrobię, ale tylko trochę”. Ale żeby
on to zrobił jej – nigdy! Może całować po udach, po brzuchu,
po piersiach, ale żeby „tam” całować – nie. Ten wstyd jest w niej.
To samo dotyczy niektórych mężczyzn. Mężczyzna może
być fanem seksu oralnego, ale kiedy kobieta jest aktywna
i oczekuje tego typu pieszczot, mówi, że w życiu nie zgodzi
się na taką relację seksualną. Gdy to analizujemy, wydaje się,
że dochodzą tu do głosu kategorie estetyczne, zapachowe itp.
Ale to może być również kwestia wychowania w przekonaniu,
że niektórych części ciała się nie dotyka, niektórych granic intymności się nie przekracza. Mam wrażenie, że wielu ludziom
z tym wewnętrznym niezracjonalizowanym wstydem, o którym Pan mówił, bardzo trudno sobie poradzić.
Takie sytuacje spotykają nie tylko ludzi dojrzałych. Młodzi
jeszcze bardziej przeżywają swój wstyd, obserwując, jak na
imprezach zachowują się ich koledzy i koleżanki, jak potrafią
być wyuzdani, a nawet wulgarni. A oni tak nie potrafią i wstydzą się własnego wstydu. To są czasami bardzo trudne rozmowy. Niełatwo przekonać młodą dziewczynę, że ma prawo być
taką, jaką chce być, jeśli to wypływa z jej koncepcji na życie.
Nie wszyscy przecież muszą wszystko w jednakowym stopniu
lubić czy akceptować.
>>J.G.: Mówimy tu chyba o niezwykle wyczerpującym zmaganiu się z superego.
>>Z.I.: To rzeczywiście bardzo trudne. Niektórzy pracują nad
tym sami, inni poddają się terapii. Tylko czy zawsze terapia naprawdę jest potrzebna? Bo ona jest potrzebna wtedy, gdy problemy zakłócają funkcjonowanie, ale jeśli ktoś chce coś w sobie zmienić tylko po to, by zrobić przyjemność komuś innemu,
to wtedy warto się nad sensem takiej terapii zastanowić.
Seks nie polega na poświęcaniu się. Seks ma być przyjemnością dla jednej i dla drugiej strony. Istnieje przecież pojęcie

normy partnerskiej, które wskazuje, że dorośli i dojrzali partnerzy mogą robić to, co wzajemnie akceptują.
>>J.G.: A może wstyd jest czymś, czego warto by bronić. Bo
jeśli wykreślimy wstyd i pojawi się sytuacja bez-wstydu, czy
nie będzie to jednoznaczne z sytuacją bez-napięcia? Czy nie
jest tak, że odrobina wstydu jest warunkiem sine qua non
napięcia, a zatem podniecenia, a może i ciekawości – tak potrzebnej w relacjach intymnych.
>>Z.I.: Jako seksuolog być może nieco inaczej do tego podchodzę, bo wiem, co jest potrzebne do podniecenia. Powiem tak:
różne rzeczy mogą osoby podniecać, choć nam mogą się one
wydawać absolutnie aseksualne. Dlatego my, seksuolodzy,
mówimy, że relacja seksualna opiera się nie tylko na stosunku. Składa się na nią atmosfera, gra wstępna, pieszczoty, głaskanie, przytulanie, poczucie bliskości, więzi, czyli to wszystko,
co związane jest z narastaniem podniecenia seksualnego. Natomiast wstyd może takie sytuacje utrudniać. Aczkolwiek przełamywanie tego wstydu dla niektórych może być bardzo ekscytujące.
>>J.G.: Wszak każda transgresja ma w sobie coś intrygującego.
>>A.L.: Zygmunt Kałużyński twierdził, że najbardziej podniecającą sceną erotyczną w historii kina była scena z Gildy, podczas której Rita Hayworth ściągała rękawiczkę. Tam
wszystko było zakryte, a jednak podniecające.
>>Z.I.: Gdy spojrzymy na nagość, to ona bywa u niektórych ludzi aseksualna. Naprawdę. Wolelibyśmy kogoś widzieć ubranego. Nagość bywa aseksualna, jednak to, jak ją przykrywamy, co
robimy z ubiorem, co eksponujemy, to jest właśnie fascynujące
i często podniecające. Obserwuję, jaką popularnością cieszy się
w Polsce program prowadzony przez brytyjskie specjalistki od
mody – Trinny i Susannah – Jak się nie ubierać. W Polsce ludzie
niby przywiązują wagę do wyglądu, ale nie eksponują atrybutów, swojej seksualności. Nieraz kobiety z dużym biustem nie
wiedzą, co z nim zrobić, bo się tego biustu wstydzą. Zakrywają go, nosząc luźne bluzy czy swetry. I nagle widzimy kobietę,
którą przebrały stylistki, ubraną w strój eksponujący jej atuty. I to jest seksowne. Gdy pytają, dlaczego ich bohaterka nie
ubierała się tak wcześniej, ona twierdzi, że wstydziła się swoich piersi. To przecież nie jest powód do wstydu! Nawet jeśli nie
wszystkim będą się te piersi podobać. Bo można mieć nie wiadomo jakie piersi, nie wiadomo jaką urodę, ale jeśli zabraknie
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„tego czegoś”, to wygląd nie załatwi nam wszystkiego. Ważne
jest, by ludzie zaczęli się czuć naturalnie i dobrze ze swoim ciałem. Często podczas rozmowy mąż żali się, że żona nie pozwala
mu się oglądać ani przytulać, a seks uprawia w nocnej koszuli,
którą zadziera jak nasze prababki. A ona po prostu się wstydzi, że nie wygląda tak jak piętnaście lat wcześniej, gdy się poznawali, gdy była piękna i młoda. Pacjentka mówi: „Niech Pan
spojrzy, jak ja wyglądam. Jakie ja mam wałki?! Ile kilogramów?!
Próbuję się odchudzać. Nie mogę. Ja siebie nie lubię, nie akceptuję. Ja się siebie wstydzę. Ja się wstydzę pokazać mężowi”.
I trzeba później uczyć takich ludzi akceptacji własnego ciała.
I wtedy niejednokrotnie partnerzy po wielu latach małżeństwa
odkrywają się na nowo. Przecież mimo tych dodatkowych kilogramów nadal mogą być dla siebie atrakcyjni. Bo na przykład
męża może podniecać właśnie ten obfitszy teraz biust.
>>A.L.: Czy często się zdarza, że po poradę przychodzą pary
lub osoby, które tak naprawdę nie potrzebują terapii? Może
po prostu mamy modę na terapię? Modę na to, by oddać się
w którymś momencie życia w ręce specjalisty, który załatwi
coś za nas.
>>J.G.: No właśnie! Zawsze zastanawiało mnie to, czy w gabinetach pojawiają się pacjenci przygnani modą na psychoterapię, podobni do tych, z których wyśmiewa się Woody
Allen. Czy jest czasami tak, że przychodzi jakaś para, a Pan
już po chwili myśli sobie: „Ale wydziwiają! Po co oni tu przyszli?!”?
>>Z.I.: Nie pracuję w konwencji terapeutycznej, a raczej doradczej, w związku z tym czasami to nawet komunikuję. Bo w pracy z pacjentem, pacjentami wspólnie, przyglądamy się problemowi i staramy się ten problem rozwiązać. Właściwie to oni,
poszukujący pomocy i rady, będą swój problem rozwiązywać.
Ja mogę co najwyżej zadawać pytania, na które oni muszą znaleźć odpowiedzi, ale to nie ja podejmuję ostateczne decyzje.
Niejednokrotnie moi rozmówcy uświadamiają sobie, że rzeczywiście ich problem nie jest żadnym problemem, że winna jest
może zbyt mała wiedza lub nie do końca sobie wszystko dopowiedzieli, wyjaśnili. Weźmy jakiś przykład – mamy ostatnio
modę na porody rodzinne...
>>A.L.: Znamy to z autopsji...
>>Z.I.: Poród rodzinny powinien być za obopólną zgodą. Kobieta niejednokrotnie mówi: „Chciałabym, żeby mój mąż (czy part-

ner) był przy mnie, bo to jest dla mnie ważne”. I dobrze, gdy jest
obecny przy porodzie, pod warunkiem, że i on tego chce. Ale
nieraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to on chce, a ona nie
wyraża zgody. I wtedy przychodzą do mnie po radę. On mówi,
że ona go nie kocha, a ona twierdzi, że po prostu się wstydzi. Że
nie chce, że za dużo inwestuje w swój wygląd, w to, by być atrakcyjną. Mówi: „Jestem silną kobietą, ja sobie z tym porodem poradzę, ale nie chcę, żeby on mnie widział, gdy będę potwornie
spocona i wrzeszcząca z bólu. Dla mnie istotniejsze jest to, by rodzić na profesjonalnym oddziale, przy dobrym ginekologu, dobrej położnej – to mi wystarcza”. Jej po prostu wystarczy, że partner ją kocha i że będzie czuwał na korytarzu.
Mam też pacjentów, którzy uczestniczyli w porodzie rodzinnym. I po porodzie nie chcą ze sobą współżyć. Bo oprócz tego,
że ona urodziła dziecko, co jest dla niego bardzo ważne, on zobaczył ją taką, jakiej jeszcze nigdy nie widział. A na domiar złego
lekarz czy położna zachęcali go, by zobaczył, jak wychodzi główka. I później pacjenci mówią: „Nie mogę z nią współżyć, nie mam
wzwodu”. Pacjent nie jest w stanie odbyć stosunku seksualnego!
To są sytuacje, które ja zawsze poddaję pod rozwagę. Poród rodzinny jest możliwością, ale to nie jest obowiązek.
>>A.L.: Czy na pewno możliwością? Czy dziś nie jest to przymus kulturowy? Spójrzmy choćby na współczesne filmy
animowane. O czym jest na przykład Epoka lodowcowa 3?
O tym, że mamut musi być obecny podczas porodu małego
mamuciątka. O ile w Przeminęło z wiatrem Rett Buttler chodził po korytarzu i zapraszano go do pokoju, gdzie rodziła Scarlett, dopiero wtedy, gdy było słychać krzyk dziecka,
o tyle dziś popkultura mówi nam, że jeśli chcesz przestrzegać kulturowych norm, musisz być przy porodzie.
>>J.G.: Promują to również szkoły rodzenia.
>>Z.I.: Takich przymusów kulturowych mamy oczywiście więcej. Podają Panowie tylko jeden z przykładów. Natomiast po to
dano nam jeszcze rozum i prawo do myślenia, byśmy także dokonywali wyborów. Żebyśmy się nie wstydzili mówić o naszych
wątpliwościach czy trudnościach. Odmowa udziału w porodzie rodzinnym może być trudna, może wydawać się niezrozumiała... Trzeba kwestię przymusu kulturowego brać pod uwagę, ale warto mu nie ulegać w sytuacjach, kiedy uczestnictwo
w czymś nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ważne jest,
by ludzie umieli także zadbać o siebie.
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Wróćmy do tego porodu. Są sytuacje, gdy kobieta bardzo
tego chce, więc wtedy rozmawiamy i zastanawiamy się, co
można wynegocjować. Może męża zastąpi matka, siostra czy
przyjaciółka? Może urządzimy to tak, że on jest, ale stoi przy
niej i trzyma ją za rękę. Możliwe są kompromisy, to także kwestia dobrego komunikowania się w związku. Trzeba zobaczyć,
dlaczego poród rodzinny wydaje się tak istotny. Czy ze względów kulturowych, z powodu presji wywieranej przez otoczenie? „Bo wszystkie koleżanki rodziły i obok był chłop”. Warto to
sobie uświadomić.
>>J.G.: Rozmawiamy teraz o sprawach intymnych, posługujemy się konkretnymi przykładami, a ja chciałbym wrócić
do nieco ogólniejszych, choć równie emocjonujących, kwestii. Pojawił się w tej rozmowie problem normy, o którym, jak
wiemy, szeroko się dziś dyskutuje, zarówno w obiegu publicystycznym, jak i naukowym. Jak Pan, przedstawiciel takiej
a nie innej profesji, medialnie eksponowany ekspert-seksuolog, czuje się, gdy z kręgów konserwatywnych pada zarzut
permisywizmu współczesnej seksuologii, gdy posądza się
psychologów o odrzucenie pojęcia normy, a co za tym idzie,
kategorii psychopatologii? Czy spotkał się Pan z takimi zarzutami?
>>Z.I.: To, o czym Pan mówi, wiąże się, w moim odczuciu, z małą
świadomością i małą wiedzą seksuologiczną w społeczeństwie,
szczególnie w Polsce. Zarzuty, o które Pan pyta, padają nie tylko ze strony środowiskach konserwatywnych, ale także z grona profesjonalistów: lekarzy, psychologów, pedagogów. Proszę
zwrócić uwagę, że w czasie kształcenia lekarzy nie przekazuje
się im obligatoryjnie wiedzy z zakresu seksuologii. Psycholodzy
nie mają obowiązkowej seksuologii w podstawach programowych, pojawia się ona ewentualnie jako pewna specjalność do
wyboru. Nie ma seksuologii w minimach programowych innych
kierunków studiów. Sądzę, że powinna być, nawet na dziennikarstwie. Dlatego że dziennikarze w pewnej mierze kształtują później świadomość społeczną i obraz rzeczywistości. Niemożliwe, by dziennikarze znali się na wszystkim, ale skoro tak
często odnoszą się dziś do tematyki seksualności... Podobnie
jest w grupie prawników. Prawnicy nie mają seksuologii podczas swoich studiów. Mają medycynę sądową, ale nie wiedzą,
co to jest norma seksualna. Sędziowie czy prokuratorzy nie potrafią więc dopytywać oskarżonego lub ofiarę o kwestie związa-

ne z seksualnością, o które winni spytać dla dobra sprawy. Nie
dopytują, bo nie mają pewnej swobody psychologicznej w mówieniu o seksualności. Wstydzą się o to dopytywać. Z punktu
widzenia dobra sprawy to nie jest sytuacja korzystna.
Powstają dyskusje o tym, czy środowisko seksuologów zapomina o psychopatologiach. Nie, nie zapomina. Ale także
w tej chwili wie, że na seksualność człowieka musimy patrzeć
przez pryzmat różnych norm: medycznej, prawnej, kulturowej,
partnerskiej czy religijnej. Nasza seksualność jest szczególnie
złożona, a jej koloryt może być postrzegany przez pryzmat różnych norm. Nie jest łatwo dokonać oceny pewnych zachowań.
Bo coś się może mieścić w normie kulturowej, ale nie mieści
w normie religijnej czy prawnej. Niektórzy zbyt łatwo wydają pewne osądy, ponieważ mają poczucie, że wiedzą, podczas
gdy tak naprawdę mają małą, na ogół fragmentaryczną, wiedzę seksuologiczną. Sądzę, że byłoby dużo korzystniej, gdybyśmy wiedzieli więcej o seksualności człowieka.
Do ludzkiej seksualności najłatwiej porównać jesień – nie
jest jednolita, ma różne odcienie. I dlatego też trudno oceniać
zachowania wielu ludzi, choć jednocześnie trzeba się jasno
trzymać pewnych norm i wiedzieć, z punktu widzenia jakiej
normy będziemy dane zachowanie rozpatrywali. Bo mówiąc
o normie religijnej, mówimy o czymś innym, mówiąc o normie
prawnej – o czymś zupełnie odmiennym, bo przecież normy
prawne czy religijne mogą się od siebie różnić. Czymś jeszcze
innym jest norma partnerska czy medyczna, choć one także
podlegają przecież modyfikacjom. Kiedyś homoseksualizm był
traktowany jako patologia...
>>A.L.: Do 1993 roku...
>>Z.I.: Tak. Dzisiaj mówimy o normie. I o trzech orientacjach
seksualnych: hetero-, homo- i biseksualnej. Nie ma lepszej
albo gorszej, a jedynie większościowa i mniejszościowe. Nawet
w dawnych latach, gdy homoseksualizm był postrzegany jako
patologia życia seksualnego, mieścił się niejednokrotnie w normie partnerskiej. A niekiedy nawet w normie kulturowej.
Przyjrzymy się również kulturze romskiej. Przecież ich zachowania nie mieszczą się czasem w polskiej normie prawnej, choć mieszczą się w normie kulturowej Romów. Nie chcę
przez to powiedzieć, że w ogóle w życiu społecznym czy seksualnym nie ma dziś patologii. To byłoby zbyt duże uproszczenie,
a może nawet manipulacja.
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>>J.G.: Powinniśmy zatem mówić nie o braku normy, ale
o wielości obowiązujących norm?
>>Z.I.: Tak.
>>A.L.: À propos normy, ale też wiedzy płynącej z badań. Zewsząd słychać narzekania na to, że jesteśmy otoczeni seksem, na permisywizm panoszący się wśród dzisiejszej młodzieży... Ale gdy spojrzymy na badania, to okazuje się, że nie
zmienia się wcale tak wiele. Wiek inicjacji seksualnej w ostatnich latach w zasadzie jest niezmienny. Dotarłem kiedyś natomiast do wyników badań z 1898 roku, w których na tysiąc
przepytanych studentów ośmiuset sześćdziesięciu czterech
przyznawało się do „używania prostytucji”. Może to nasi pradziadkowie byli bardziej rozwiąźli niż my?
>>Z.I.: Gdy popatrzymy relatywnie na te stare badania, zobaczymy, że dziś mężczyźni nie rozpoczynają życia seksualnego
tak wcześnie. W dodatku obecnie częściej niż w dawnych latach mężczyźni przyznają, że to miłość była motywem rozpoczęcia współżycia. Mówienie, że dziś jest taka rozwiązłość, że
jest tak fatalnie, nie ma pokrycia w faktach. Trzeba spojrzeć,
jak było w danych czasach. Nawet jeśli nie sięgamy do starożytnej Grecji, ale mówimy tylko o Polsce, to przecież życie seksualne toczyło się swoim rytmem: przyzwalano na prostytucję, to z prostytutkami odbywała się często inicjacja seksualna
i traktowano ją jako normę kulturową. Nikt się tym specjalnie
nie gorszył. A przecież wtedy powszechne były choroby weneryczne.
Gdy dziś szesnastolatka rodzi dziecko, mówimy, że to młodociana matka, ale w dawnych czasach dziewczyna wychodziła za mąż mając lat szesnaście czy nawet piętnaście. Jej partner miał lat dwadzieścia osiem czy trzydzieści i był już niekiedy
wdowcem. Ludzie żyli wtedy krócej. Doświadczony mężczyzna, po śmierci pierwszej żony, brał sobie następną, a ta rodziła mu dziecko w wieku lat szesnastu i mówiono tylko tyle, że
Józkowa powiła pierworodnego. Nikt nie mówił o niej, że jest
młodocianą matką. Żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem
tego, by szesnastolatki rodziły dzieci – ani wtedy, ani teraz.
Wiem jednak, że niegdyś trzydziestoletnia kobieta wyglądała
zupełnie inaczej, bo zdążyła już urodzić znacznie więcej dzieci niż obecnie. W dodatku wiele z nich wcześnie umierało. Powszechne były inne jeszcze zjawiska. Nieraz we wsi wiadomo
było, że ten czy ów ma w domu żonę, a pod bokiem kochankę,

że tyle ma dzieci w domu, a tyle poza domem. My tak łatwo dzisiaj wydajemy sądy na temat moralności, a przecież kategoria
moralności także zmieniała się w czasie. Te badania, o których
Pan wspomniał, pokazują, jak silna jest determinacja biologiczna. To popęd seksualny był i jest wyznacznikiem wczesnej aktywności seksualnej, szczególnie u mężczyzn. Dziś natomiast,
chyba nawet bardziej niż kiedyś, bierze się pod uwagę czynniki
psychologiczne i uczuciowe. Kiedyś inicjowano życie seksualne z prostytutkami czy, jeśli ktoś był z zamożniejszego domu,
z guwernantkami, z damami do towarzystwa, ze służącymi.
W niektórych domach przecież te służące były trzymane po to,
by syn czy synowie, a nawet mąż, mogli załatwiać swoje seksualne potrzeby w domu, a gdy służąca zachodziła w ciążę, to się
jej pozbywano. Nie róbmy się więc teraz tacy święci! Że niby
wszystko kiedyś było takie piękne! Jeśli spojrzymy na historię
wychowania, to zobaczymy, ze każde pokolenie dorosłych narzekało na problemy z dziećmi. By dokonywać jednak jakiejś
oceny, trzeba mieć dobrą wiedzę, a widzę, że tej oceny często
dokonują ci, którzy tą wiedzą nie dysponują.
>>J.G.: Chciałbym jednak na moment wrócić do pojęcia wstydu. Jak Polacy wypadają, jeśli chodzi o tę kategorię, na tle innych nacji, choćby europejskich? Czy Polacy wstydzą się bardziej, czy może mniej? Każdy z nas dysponuje tu zapewne
prostymi obserwacjami z życia publicznego. Wyjeżdżam np.
na gościnne wykłady do Niemiec i dowiaduję się, że na uniwersyteckiej pływalni nie ma oddzielnych (damskich i męskich) szatni. Wnioskuję więc, po pierwsze, że Niemcy mają
chyba bardziej swobodne podejście do ciała, po drugie, że
nie jest ono postrzegane od razu przez pryzmat seksualności i podniecenia. W miejscu publicznym, na basenie, to ciało sportowca, który przebiera się w strój kąpielowy. U nas
szatnie są rozdzielone. Choć i ten zwyczaj ewoluuje, bo już
nie wszyscy chowają się w kabinie, żeby zmienić slipki. Nadal jednak nie wyobrażamy sobie koedukacyjnej szatni na
basenie.
>>Z.I.: Rzeczywiście, to się zaczyna trochę w Polsce zmieniać,
choć nasz stosunek do ciała wiąże się ciągle ze wstydem. Rodzima koncepcja wychowania była i w zasadzie nadal jest koncepcją wychowywania do wstydu w sferze seksualnej, do wstydliwości dotyczącej ciała, relacji intymnych. Dlaczego? Nagość
utożsamiano nam często z seksem. Do dziś jest w niektórych
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domach tak, że gdy syn wchodzi do pokoju, a matka się przebiera, to matka w krzyk, nie wie, którą „koronę” ma zakrywać.
A przecież nic wielkiego się nie stało. W dodatku my tę nagość
zaczęliśmy postrzegać w kategoriach sensacyjnych. Mamy
domy w Polsce, w których osoba przechodząca nago z pokoju
do łazienki nie wywołuje zgorszenia, ale w niektórych domach
jest to po prostu nie do zaakceptowania. Nie dziwmy się później, że w takim zderzeniu kultur, gdy przebywamy krótko za
granicą, gdzie nagość, przynajmniej w niektórych sytuacjach,
jest czymś naturalnym, czujemy się speszeni i zakłopotani.
>>J.G.: Rzeczywiście, mam wrażenie, że w takiej sytuacji nasz
rodak będzie się czuł mniej lub bardziej zmieszany. I nie
zmieni tego radykalnie jego światopogląd.
>>Z.I.: Tak, to typowa sytuacja zakłopotania. Choć dziś nasze
wyjazdy są częstsze, zaczynamy się z pewnymi sytuacjami
oswajać i nie jesteśmy tacy jednoznaczni w myśleniu o nagości. Nie zawsze już nagość musi być związana z patrzeniem na
kogoś jak na obiekt seksualny.
>>A.L.: Wiemy, że ostatnio interesuje się Pan życiem seksualnym Polaków na emigracji...
>>Z.I.: Tak, ostatnio zajmuję się właśnie badaniem zachowań
seksualnych Polaków za granicą. I mam wrażenie, że niektórzy
rodacy zachowują się tam zupełnie inaczej niż w kraju. Właśnie
dlatego, że w Polsce się wstydzą, a tam nie, bo mają poczucie
większej anonimowości. Ona daje im większą szansę na realizację swoich potrzeb seksualnych. Doświadczania tego, czego
z powodu wstydu nie mogą doświadczyć w Polsce. Za granicą Polacy zachowują się bardziej liberalnie. Dotyczy to zarówno osób hetero-, jak i homoseksualnych. Są znacznie bardziej
otwarci na wchodzenie w nowe relacje seksualne, ale mają też
małą umiejętność zachowań asertywnych, do tego stopnia, że
ze względu na wstyd decydują się na takie zachowania seksualne, których tak naprawdę nie chcą. Ale wstydzą się odmówić.
Bo myślą, że to będzie „obciach”, że będą postrzegani jako konserwatywni „katolicy” z Europy Wschodniej.

Tu z kolei pojawia się jeszcze jeden problem: Dlaczego Polacy wydają się za granicą bardzo atrakcyjni? Okazuje się, że jesteśmy postrzegani w Europie jako kraj Jana Pawła II, kraj katolicki, konserwatywny, a mamy wszak polityków, którzy nam ten
wizerunek namiętnie utrwalają. Dużą frajdę sprawia niektórym
cudzoziemcom wejść w relacje seksualne z Polką czy Polakiem,
mając poczucie, że ta osoba przekracza granice związane ze
swoją religijnością. Cudzoziemiec ma wtedy poczucie, że jest
większym zdobywcą. Bo on może mieć każdą dziewczynę, ale
Polka jest wyjątkowa.
Mam wrażenie, gdy rozmawiam z cudzoziemcami o atrakcyjności Polaków, że ta wynika także z naszej tradycji religijnej. Transgresja bywa podniecająca, to taki dodatkowy „wabik”.
Gdy cudzoziemiec czy cudzoziemka ma za sobą już sporo różnych doświadczeń seksualnych, a odnosi wrażenie, że ten Polak czy Polka – nie, wyobraża sobie, że nasi rodacy są szczególnie nieśmiali, że się wstydzą. I ten wstyd może być bardzo
ekscytujący.
>>J.G.: Pobrzmiewa w tym styl myślenia postkolonialnego:
„Ja, cywilizowany człowiek liberalnego Zachodu (Brytyjczyk
na przykład), pokażę tej szlachetnej dzikusce, co znaczy życie seksualne”.
>>Z.I.: To zapewne jakoś wynika z mentalności tamtych ludzi.
Ale także z mentalności Polaków. Mamy bowiem zaniżone poczucie własnej wartości w wielu obszarach poza dumą narodową. Sądzę, że to fatalna cecha. Niekorzystna dla nas i w niekorzystnym świetle nas przedstawiająca. Ale cieszę się, że Europa
stała się otwarta, że ludzie wyjeżdżają w czasie studiów za granicę w ramach programu Erasmus. Swoją drogą życie seksualne wyjeżdżających na stypendia, praktyki bądź staże to fascynujący temat, którym się ostatnio zajmuję. Dla niektórych
motywem wyjazdu na studia za granicę nie są wcale pobudki naukowe, ale przeżywanie wolnego czasu, seks, poznawanie
nowych ludzi.
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Wstyd – perspektywa psychologiczna
Dariusz Doliński

1. Emocje i ich ekspresje
Gdy w wiadomościach telewizyjnych oglądamy obrazy pożarów czy powodzi w różnych częściach świata i widzimy twarze
ludzi z Afryki, Azji czy Australii, nie mamy wątpliwości, że maluje się na nich przerażenie czy rozpacz. Także ich ruchy ciała czy
ton głosu współgrają z tym, co widzimy na twarzach. W psychologii w odniesieniu do zjawisk, które przedstawiam w tym
artykule, mówi się o ekspresji emocji. Rozumie się pod tym terminem wszelkie sygnały (zmiany w wyglądzie organizmu, ruchy i dźwięki) emitowane przez jednostkę i będące dla kogoś
innego wskazówką przeżywania przez tę osobę określonej
emocji.
Choć ludzie z innych kontynentów mogą mówić zupełnie
niezrozumiałymi dla nas językami, język ekspresji emocji wydaje się uniwersalny. Czy jest tak istotnie? Świat dzięki telewizji, kinu czy Internetowi stał się bardzo zunifikowany. Takie
same dżinsy i samochody zobaczymy na chodnikach miast
całego globu. W kinach ludzie z różnych kultur oglądają te
same filmy, podziwiają tych samych sportowców, przyglądają
się tym samym modelkom, które w reklamach udają zdziwienie, że proszek pierze, a potem cieszą z tego, że wyprał. Sprawia to, że moglibyśmy mieć wątpliwości, czy fakt, że patrząc na
twarz Eskimosa potrafimy stwierdzić, że wyraża ona rozpacz,
a widząc uśmiechniętego Aborygena mamy przekonanie, że
jest on szczęśliwy – jest wystarczającą przesłanką dla przyjęcia
tezy, że ekspresja emocji (przynajmniej niektórych) jest kulturowo uniwersalna. Być może Eskimosi i Aborygeni, oglądając
w telewizji amerykańskie seriale, nauczyli się wyrażać twarzą
poszczególne stany emocjonalne tak, jak ludzie rasy białej, być
może my, oglądając filmy z udziałem Eskimosów i Aborygenów, nauczyliśmy się trafnie odczytywać sygnały emocjonalne malujące się na ich twarzach. Na szczęście psychologii udało się ustalić pewne fakty, zanim globalna unifikacja dotknęła

cały świat, a także zgromadzić dane innego rodzaju niż powyżej przywoływane.
W klasycznym już dziś eksperymencie Ekmana i Friesena,
opublikowanym w 1971 roku1, czytano członkom egzotycznego plemienia Fore krótką historyjkę (np. „Przyszli jego przyjaciele i on jest szczęśliwy” lub „Jej dziecko zmarło i ona czuje się bardzo smutna”) i pokazywano trzy fotografie białego
człowieka. Była to ta sama osoba, ale na jej twarzy malowały
się trzy różne emocje, a wśród nich ta, która pasowała do historyjki. Zadaniem osoby badanej było wybranie jednego ze
zdjęć. Dodać trzeba, że lud Fore, zamieszkujący góry w Nowej
Gwinei, wciąż żył w epoce kamiennej i nie miał żadnych wcześniejszych kontaktów z ludźmi o białej bądź żółtej barwie skóry. Opisane wyżej zadanie okazało się dla większości badanych
dość łatwe. W ponad 92% przypadków trafnie wskazywali na
twarz wyrażającą radość. Niemal równie trafnie wybierali twarz
wyrażającą złość (85,3%) i wstręt (83%). Nieco tylko gorzej było
w wypadku strachu (80,5%) oraz smutku (79%). Relatywnie
dużo kłopotów mieli badani z trafną identyfikacją zaskoczenia
(68%), zwłaszcza w warunkach, gdy twarz na jednym z dwóch
pozostałych zdjęć przedstawiała strach. Trafność rozpoznania
ekspresji emocji spadała wówczas do poziomu 42,7%, a więc
była niewiele większa od losowego. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że w ewolucyjnej przeszłości człowieka zarówno
strach, jak i zaskoczenie zwykle pojawiały się wraz z zagrożeniem. Również dziś obie te emocje często występują łącznie.
Ekman i Friesen sfotografowali także twarze członków plemienia Fore, wyrażające różne emocje, i przeprowadzili symetryczne badanie na populacji Amerykanów, uzyskując bardzo
zbliżone wyniki. Jednocześnie w wielu badaniach wykazywano dość słabą trafność rozpoznawania ekspresji innych emo-
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P. Ekman, W.V. Friesen, Constants across cultures in the face of emotion,
„Journal of Personality and Social Psychology”, 17 (1971), s. 124-129.
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cji. Skłoniło to Ekmana do potraktowania strachu, złości, smutku, radości i wstrętu jako emocji podstawowych, a więc takich,
które są pankulturowe – podobnie doświadczane przez różnych ludzi na całym świecie i rozpoznawane na podstawie tych
samych sygnałów ekspresji. Inne emocje traktuje Ekman jako
pochodne; są one – jego zdaniem – mieszanką różnych emocji
podstawowych, a ich ekspresja jest odmienna w poszczególnych kulturach. Jak widzimy, na liście emocji podstawowych
nie znalazło się zaskoczenie. Jednym z powodów, dla których
tak się stało, były niższe wskaźniki trafności rozpoznawania
ekspresji zaskoczenia niż innych emocji, zakwalifikowanych
jako podstawowe.
O ile sama idea wyróżnienia emocji podstawowych spotkała
się w środowisku psychologów z pełną akceptacją, podstawa
tego wyróżnienia była już mniej oczywista. Wybitny psycholog Carroll Izard2 do listy Ekmana dodał zaskoczenie (jednak!),
zainteresowanie, pogardę, poczucie winy i, szczególnie nas tu
interesujący, wstyd. Wyodrębniając takie właśnie emocje, kierował się nie tylko zasadą jednoznaczności odróżnialności poszczególnych ekspresji, ale i specyficznością substratu neuronalnego i odróżnialną jakością subiektywną.
Psychologowie są też zgodni, że poszczególnym emocjom odpowiadają bardzo charakterystyczne zmiany mimiczne i pantomimiczne. W wypadku przeżywania strachu nie tylko ludzie, ale i większość innych kręgowców cofa głowę. Już
Darwin zauważył, że jest to reakcja zmniejszająca prawdopodobieństwo uszkodzenia tej najważniejszej części ciała. Zupełnie inaczej zachowuje się większość ssaków w stanie odczuwania złości – odsłonięte zęby i wysunięta do przodu głowa mogą
ułatwiać atak lub odstraszyć przeciwnika. Warto podkreślić, że
wspomniane wyżej ekspresje emocjonalne wyprzedzają w czasie odmienne dla obu emocji reakcje behawioralne (odpowiednio: ucieczkę lub znieruchomienie oraz przeprowadzenie
ataku).
Ekspresje ciała charakterystyczne dla poszczególnych emocji wykraczają jednak poza funkcje biologiczne. Pełnią rolę komunikacyjną3. Stało się tak dlatego, że w ewolucyjnej przeszło-
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C.E. Izard, Human emotions, New York 1977.
R.J. Andrew, The origin and evolution of the calls and facial expressions of
the primates, „Behavior”, 20 (1963), s. 1-109; R.J. Andrew, The origin of facial expressions, „Scientific American”, 213 (1965), s. 88-94.
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ści człowieka poszczególne ekspresje emocjonalne w sposób
stabilny i uniwersalny gatunkowo wyprzedzały określone reakcje behawioralne. Obserwacja innych członków własnej grupy
społecznej (a być może także śledzenie reakcji organizmów należących do innych gatunków) umożliwiła człowiekowi wnioskowanie o emocjonalnych stanach innych osób na podstawie
ich reakcji mimicznej i pantomimicznej. Nasz przodek odkrył
też, że w mimiczny i pantomimiczny sposób można komunikować innym własne stany. Ekspresja emocjonalna stała się w ten
sposób przedjęzykową formą sygnalizowania intencji. Wzajemne komunikowanie sobie pozytywnych stanów emocjonalnych przez ludzi stało się prawdopodobnie podstawą formowania więzi społecznych. Ekspresja umożliwiała rodzaj dialogu:
jeden z osobników uśmiechał się, skłaniając innego do tego
samego. Z takim reagowaniem mamy w formie szczątkowej
do czynienia i dziś. Większość ludzi automatycznie uśmiecha
się do kogoś, kto uśmiecha się do nich. Jest to odruch tak silny, że nawet w galeriach obrazów można zobaczyć ludzi, którzy zaczynają się uśmiechać na widok portretu osoby, która się
uśmiecha.
Zgodnie z przedstawionym tu rozumowaniem ekspresja
emocjonalna jest wytworem ewolucji. Powinna być zatem fenomenem, którego człowiek nie musi się uczyć. Wydaje się, że
jest tak istotnie. Poza wynikami omówionego wyżej eksperymentu Ekmana i Friesena szczególnie sugestywne wydają się
wyniki badań Eibl-Eibesfeldta4. Obserwował on reakcje dzieci ślepych i głuchych od urodzenia. Okazało się, że takie dzieci uśmiechają się, płaczą i marszczą brwi, opuszczają i podnoszą ramiona, rozluźniają i zaciskają pięści. Dorośli (zarówno ich
opiekunowie, jak i ci, którzy widzą je po raz pierwszy) są zgodni co do tego, kiedy dzieci takie przeżywają złość, smutek czy
radość.
Psychologia zgromadziła już sporo danych na temat tego,
czym różnią się ekspresje poszczególnych emocji. W wypadku
przeżywania radości kurczy się mięsień jarzmowy wielki, rozciągający się od kości policzkowych do kącików ust. W wypadku silnego skurczu tego mięśnia następuje też wybrzuszenie
skóry poniżej oczu i wystąpienie zmarszczek przy zewnętrznych kącikach oczu. Nad działaniem mięśnia jarzmowego
mamy sporą kontrolę. Możemy więc stosunkowo łatwo suge-

>>

4

I. Eibl-Ebelsfield, Ethology: The biology of behavior, New York 1975.
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rować innym, że przezywamy radość. Bardzo bystry obserwator potrafi jednak odkryć, że ją tylko udajemy. Radość autentyczna wiąże się bowiem także z napięciem malutkich mięśni
orbicularis oculi, otaczającymi nasze oczy. Nad nimi zaś mamy
kontrolę niewielką.
Choć uśmiech wiążemy zwykle ze stanem szczęścia, nie
każdy jest przejawem radości. Uśmiech może oznaczać także
przeżywanie przez podmiot zupełnie innych stanów emocjonalnych – np. zakłopotania, lekceważenia czy uległości. Paul
Ekman5 wyróżnia ponad pięćdziesiąt (!) różnych rodzajów
uśmiechu. Różnią się one zarówno zaangażowaniem odmiennych partii mięśni, jak i dynamiką czasową.
Ekspresja złości wiąże się z opuszczeniem brwi, które od
czasu do czasu mogą wszakże wędrować ku górze. Nozdrza są
rozszerzone. Wargi najpierw, zanim jeszcze człowiek uświadomi sobie przeżywanie złości, są zwężone. Potem usta rozchylają się, przybierając kształt wąskiego prostokąta, przez który widać zaciśnięte zęby. Twarz jest zaczerwieniona (ale tylko wtedy,
gdy podmiot ma kłopoty z kontrolowaniem złości i jest bliski
wybuchu). Człowiek znajdujący się w stanie złości często też
zaciska pięści i wysuwa głowę nieco do przodu.
Strach i pokrewne mu stany lęku, paniki czy obawy wiążą
się z podniesieniem brwi i ściągnięciem ich do siebie. Stają
się przez to mniej zaokrąglone. Górne powieki podnoszą się,
a dolne napinają. Nad brwiami i nosem pojawiają się podłużne,
dość krótkie zmarszczki. Oczy zaokrąglają się, a w stanie silnego strachu są wręcz wybałuszone. Dość często ludzie przestraszeni cofają głowę, chowając ją w ramionach.
W stanie zaskoczenia brwi się unoszą. Na czole pojawiają
się podłużne zmarszczki. Są wyraźnie dłuższe niż w warunkach
przeżywania przez podmiot strachu. Oczy stają się wytrzeszczone, ale dolna powieka jest wyraźnie rozluźniona. Usta przybierają owalny wygląd. Cała sylwetka odchyla się nieco do tyłu.
Odczuwanie smutku, żalu i zmartwienia wiąże się z opuszczeniem kącików ust, przy jednoczesnym pozostawieniu podbródka na swoim miejscu. Dla większości ludzi kontrolowane
wykonanie takiej ekspresji mimicznej jest zadaniem niewykonalnym. Smutek i zmartwienie poznać też można (i odróżnić
od żalu) po tym, że wewnętrzne końce brwi są uniesione do
góry, co górnym powiekom nadaje trójkątny kształt i powodu-
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P. Ekman, Emotion in human face, New York 1982.

je powstanie zmarszczek na środku czoła Ludzie smutni zazwyczaj spoglądają w dół, często są przygarbieni i mają opuszczone ramiona.
Szczególnie nas tu interesująca ekspresja wstydu jest bardzo charakterystyczna. Na twarzy pojawia się wyraźny i typowy tylko dla tej emocji rumieniec. Co ciekawe, świadomość
ekspresji wyprzedza tu samą ekspresję, co jest rzeczą całkowicie wyjątkową w całym obszarze emocji! Zwykle bowiem
wiemy, że zaczerwienimy się, na chwilę zanim to rzeczywiście
następuje. W wypadku wszystkich innych emocji natomiast
najpierw pojawia się ekspresja, a dopiero potem świadomość
jej wystąpienia. Najpierw na przykład nasza twarz przybiera
przerażający wygląd, a dopiero potem zdajemy sobie sprawę,
że podczas spaceru w lesie przestraszyliśmy się żmii.
2. Emocja wstydu
Psychologiczny sens emocji strachu jest oczywisty. Odczucie
to ma uruchomić w organizmie reakcję alarmową, która zoptymalizuje podjęcie walki albo ucieczkę. (Strach pojawia się bowiem w odpowiedzi na dostrzeżone niebezpieczeństwo). Także inne emocje uruchamiają optymalne w określonej sytuacji
programy działania (np. wstręt uruchamia reakcję odsuwania
się od przedmiotu wywołującego tę emocję, a złość czy gniew
skłaniają podmiot do ataku na określony obiekt). Jak jest zaś
z emocją wstydu? Tu sprawa jest nieco mniej oczywista, bo reakcje uruchamiane przez wstyd mają charakter raczej komunikacyjny niż ściśle behawioralny.
Lewis6 sugeruje, że wspomniany w poprzednim podrozdziale rumieniec jest rodzajem komunikatu dla społecznego otoczenia: podmiot „mówi” w ten sposób innym, że żałuje, iż zachował się nieodpowiednio. Choć wstyd wydaje się emocją
podobną do poczucia winy, to ta ostatnia nie charakteryzuje
się zbyt wyraźną ekspresją. Tłumaczy się to tym, że o ile wstyd
jest emocją społeczną i jego ekspresja służy komunikacji interpersonalnej, to poczucie winy jest emocją prywatną. Wysyłanie sygnałów do otoczenia jest tu więc mniej istotne7. Warto
wszakże podkreślić, że nie wszyscy badacze zgadzają się z tezą,
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że wina jest prywatna, a wstyd – społeczny8. Precyzyjne odróżnienie tych dwóch stanów emocjonalnych jest zwykle o tyle
utrudnione, że często mogą one występować łącznie – z tych
samych powodów podmiot wstydzi się przed innymi i ma poczucie winy przed samym sobą. Mówiąc ściślej, o ile poczucie winy może stosunkowo często występować bez domieszki
wstydu, to odczuwanie wstydu niemal zawsze powiązane jest
z poczuciem winy.
Wstydząc się, człowiek przejawia zatem reakcję, która w formie przedjęzykowej pozwala wysłać do innych ludzi komunikat w rodzaju: „zdaję sobie sprawę ze swego błędu i wiem, że
źle mnie w tej chwili oceniacie”. Zauważmy jednak, że co najmniej implicite zakłada to, iż podmiot ma standardy właściwego funkcjonowania i dostrzega rozbieżność między nimi
a własnym zachowaniem, które wywołało negatywne konsekwencje. Kluczowe jest też to, że podmiot przypisuje sobie odpowiedzialność za własne zachowanie. Jeśli bowiem obwinia
za nie innych, a nie siebie – bardziej prawdopodobne jest pojawienie się emocji złości lub gniewu, a nie wstydu.
Charakterystyczne jest, że zarówno emocja wstydu, jak
i poczucie winy pojawiają się w ontogenezie stosunkowo późno. O ile już noworodek może reagować strachem czy zaciekawieniem, to wstyd i poczucie winy pojawiają się dopiero
około trzeciego (rzadziej drugiego) roku życia. Konieczne jest
bowiem wykształcenie u człowieka samoświadomości – poznawczego poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za skutki
własnych działań.
3. Wstyd jako emocja kontrolująca i indukująca uległość
Poczucie wstydu jest emocją awersyjną i dość długo zalegająca w świadomości podmiotu. Psychologowie zaliczają wstyd
do emocji kontrolujących w tym sensie, że ludzie starają się
w taki sposób wpływać na swoje zachowanie, by minimalizować prawdopodobieństwo i intensywność przeżywania takich
stanów. Unikamy więc przejawiania takich zachowań, których
potem byśmy się mieli wstydzić. Wstyd jest zatem ważnym stanem z perspektywy kształtowania się więzi społecznych. Jego

>>

Zob. np. W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2007; J.P. Tangney,
Shame and guilt in interpersonal relationships, [w:] Self-conscious emotions: The
psychology of shame, guilt, embarassement, and pride, ed. J.P. Tangney, K.W.
Fisher, New York 1995.

istnienie minimalizuje prawdopodobieństwo krzywdzenia innych, bliskich podmiotowi, ludzi, łamania norm moralnych itp.
Doświadczenie wstydu szkodzi zarówno naszej samoocenie, jak i opinii, jaką naszym zdaniem mają o nas inni ludzie.
Sprawia to, że jeśli człowiek doświadcza poczucia wstydu,
może być skłonny do przejawiania takich działań, które mogą
to odczucie złagodzić albo wręcz usunąć. Jednym z takich
działań jest zaangażowanie się podmiotu w wykonywanie takich czynności, które mogą pozwolić mu na odzyskanie poczucia własnej wartości (np. mających charakter altruistyczny)
lub wymagają skoncentrowania na nich uwagi, a tym samym
odsunięcia jej od okoliczności, które wiązały się z doświadczaniem poczucia winy.
Prawdopodobnie pierwszymi badaczami, którzy przeprowadzili badania empiryczne dotyczące interesujących nas tu
konsekwencji przeżywania wstydu, byli John Wallace i Edward
Sadalla9. W ich eksperymencie osoby badane pracowały nad
wypełnieniem pewnego testu. Eksperymentator w tym czasie dość ostentacyjnie kontrolował działanie różnych urządzeń
stojących w laboratorium, a następnie wychodził pod pozorem
przygotowania innych jeszcze kwestionariuszy. Podczas jego
nieobecności osoby badane bądź biernie czekały na jego powrót, bądź też były namawiane przez innego uczestnika eksperymentu (a de facto współpracownika eksperymentatora)
do wypróbowania działania jednego z laboratoryjnych aparatów. Próba ta kończyła się uszkodzeniem urządzenia. Badany widział pulsujące światła i dym unoszący się nad aparaturą
oraz czuł swąd, charakterystyczny dla palących się kabli elektrycznych. Po powrocie eksperymentatora jego współpracownik, wciąż udający osobę badaną, bądź mówił mu głośno, że
wraz z innym badanym chcieli wypróbować urządzenie, ale je
niechcący uszkodzili, bądź też stwierdzał, że w czasie, gdy pracowali nad testem, z urządzeniem stało się coś dziwnego – zaczęło dymić i mrugać światełkami. Eksperymentator sprawdzał
działanie aparatu i albo potwierdzał, że badani rzeczywiście
zepsuli aparaturę (w pierwszym przypadku), albo też akcentował, że akceptuje ich wyjaśnienie, iż urządzenie zepsuło się
w sposób samoistny (w drugim). W warunkach kontrolnych (tj.

8

>>

9
J. Wallace, E. Sadalla, Behavioral consequences of transgression: I. The effects of social recognition, „Journal of Experimental Research in Personality”, 1
(1966), s. 187-194.
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w tych, w których badani cały czas pracowali nad testem i nawet nie podchodzili do aparatury) eksperymentator sprawdzał
aparat i po prostu ogłaszał jego niesprawność. We wszystkich
trzech przypadkach pozwalało to na odwołanie dalszego ciągu
eksperymentu ze względu na awarię urządzenia. Eksperymentator dziękował badanym za przybycie, ale jednocześnie prosił
ich, aby zgodzili się wziąć udział w jego zupełnie innym badaniu, w którym od czasu do czasu byliby uderzani prądem elektrycznym. Okazało się, że badani przekonani, iż zepsuli urządzenie (a zwłaszcza ci, którzy sądzili, że eksperymentator wie
o ich występku), częściej godzili się na wzięcie udziału w tym
nieprzyjemnym eksperymencie niż badani z grupy kontrolnej.
Także w szeregu innych eksperymentów psychologicznych zanotowano wyniki wskazujące, że ludzie przeżywający wstyd
chętnie spełniają różne kierowane do nich prośby. Co jednak
charakterystyczne, zależność taka nie występuje wtedy, gdy
namawiani są do zrobienia czegoś jednoznacznie nieetycznego10. Najprawdopodobniej jest tak dlatego, że działanie takie
nie mogłoby uwolnić ich od poczucia wstydu.
4. Uwagi końcowe
Bardzo często spotkać się można ze stwierdzeniami, iż emocje
przeszkadzają rozumowi. Twierdzenia takie wygłaszają ludzie,
często bardzo inteligentni, przy najróżniejszych okazjach.
„Czysty rozum” przestaje rzekomo dobrze funkcjonować,
gdy człowiek przeżywa emocje. Rozum jest zatem rozumny,
a emocje – bezrozumne. Taki pogląd właściwie zdominował
naszą kulturę.
W świetle współczesnej wiedzy psychologicznej trudno
tymczasem o większe nieporozumienie. Dla psychologów jest
dziś bowiem zupełnie jasne, że bez emocji rozum w ogóle nie
byłby w stanie dobrze funkcjonować. To emocje podpowiadają nam np. w sklepie obuwniczym, które z trzystu par butów
warto przymierzyć. Gdyby nie emocje, musielibyśmy każdą
parę porównywać z każdą inną, uwzględniając za każdym razem dziesiątki różnych parametrów. Kupno butów musiałoby
nam zająć dziesiątki godzin. Robiąc zakupy spożywcze w dużym sklepie samoobsługowym, chyba byśmy po prostu zginęli. Emocje są nam więc wręcz niezbędne do funkcjonowania.

>> 10 P. Konoske, S. Staple, R.G. Graf, Compliant reactions to guilt: Self-esteem
or self-punishment, „Journal of Social Psychology”, 108 (1979), s. 207-211.

Emocja wstydu, która wydaje się niedobra (bo nieprzyjemna), także pełni bardzo ważne funkcje i pomaga nam żyć. Przeszkadza nam, jako społeczeństwu, natomiast to, że w wielu sytuacjach ludzie się nie wstydzą. Nie wstydzą się, a zatem robią
to, czego by nie robili, gdyby wstyd przeżywali. A zatem: Niech
żyje wstyd!
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Abstract
Dariusz Doliński, Shame – Psychological Perspective
When we look at the face of Eskimo, we can say it expresses
despair. Looking at smiling Aborigine one is convinced of his
happiness. But is it enough to adopt the thesis that expression
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of emotions (at least some of them) is universal in all cultures?
Perhaps Eskimos and Aborigines have adopted facial expression of the white race by watching American shows. Perhaps
watching movies with Eskimos and Aborigines, we have learnt

to interpret emotions expressed by their facial expressions correctly. Luckily, psychology managed to establish certain norms
before the global unification and gathered other important
data.
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Bezwstyd
Jerzy Jastrzębski

Kiedy poprosiłem wybitnego psychologa i cenionego profesora, żeby wypowiedział się na temat wstydu, zgodził się bez wahania mówiąc: „Wstyd to ciekawa emocja, chętnie pomyślę”. Zaskoczył mnie tym – niby przecież oczywistym w perspektywie
jego dyscypliny – ujęciem zjawiska. Nigdy bowiem nie myślałem o wstydzie w kategoriach emocji, chociaż wstyd przeżywamy i jest to przeżycie osobiste, bardzo intymne, skrywane,
takie, do którego przyznajemy się rzadko i niechętnie, chyba że
wstydzimy się za kogoś i bijemy w cudze piersi. Miliony ludzi
mogą się wstydzić z tego samego powodu, ale w takich sytuacjach nie powstaje żadna zbiorowa jakość, żaden ponadjednostkowy byt czy stan, chociaż podobne odczucia i motywacje
mogą spowodować podjęcie wspólnych działań. Z drugiej jednak – bliższej mi – strony, wstyd jest zjawiskiem w najwyższym
stopniu społecznym i kulturowym, efektem i znakiem więzi
zbiorowych oraz podzielanego przez wspólnotę respektu dla
wartości. Bezwstyd zaś jest oznaką nieładu, braku organizacji,
reguł, zasad albo też efektem ich nieznajomości czy po prostu
lekceważenia. Wstydzić można się nawet na bezludnej wyspie,
jeśli zinterioryzowaliśmy pewne normy i wzory postępowania,
jeśli gotowiśmy uznać, że pewnych rzeczy nie robi się samemu
sobie ani innym czującym istotom; nie robi się ich po prostu
pod niebem i na ziemi, obojętne w jakich warunkach i gdziekolwiek byśmy się znaleźli. To program minimum. Program
maksimum zakłada, że w określonych sytuacjach coś zrobić koniecznie trzeba. W innych wypadkach będzie nas dręczyło poczucie wstydu. Dolegliwość ta wystąpi jednak tylko wtedy, jeśli
spełnione zostaną dwa warunki: odpowiednia wiedza i dobra
wiara. Musimy być świadomi reguł właściwego postępowania
i wierzyć, że zgodne z nimi zachowanie ma sens, że istnienie
jakichś zobowiązań ma charakter kategoryczny i chcemy pozostać w ich kręgu, niezależnie od kosztów naszej wierności najbardziej nawet dolegliwym zasadom. W praktyce oznacza to,

iż aby się wstydzić, trzeba się liczyć z opinią innych, uznać ich
prawo do osądu i słuszność jego kryteriów, czyli czuć się częścią wspólnoty norm i wzorów życia.
Czy nie oznacza to jednak zgody na zniewolenie, na dobrowolną rezygnację ze swobody wyborów? Czy nie jest ucieczką od wolności ku bezpieczeństwu i komfortowi zapewnianemu jednostce przez stado za cenę konformizmu? Uznanie, że
czegoś „się nie robi” albo że coś „się robi”, coś „nie uchodzi”, coś
„nie wypada”, z reguły wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami lub
ryzykiem. W imię czego zatem postępujemy niekiedy wbrew
swoim chęciom albo podejmujemy ryzyko, poddając się kontroli społecznej i dyscyplinie narzucanej przez zbiorowość?
Niewątpliwie działa tu zbiór najróżniejszych hamulców, bodźców i straszaków, wśród których niebagatelną rolę odgrywa
wstyd, a właściwie lęk przed dyskomfortami związanymi z jego
przeżywaniem. Wstyd dopada nas tam, gdzie nie mogą dopaść
inni; w najbardziej skrywanych zakamarkach naszej jaźni; torturuje z równą niezawodnością i zaciekłością jak sumienie i poczucie winy. Rodzi się z lęku i zarazem go sprowadza; w skrajnych przypadkach może paraliżować, obezwładniać, odbierać
chęć jakiegokolwiek działania. Strach przed brakiem akceptacji, odrzuceniem, wykluczeniem, cywilną śmiercią bywa silniejszy niż instynkt samozachowawczy, niż obawa przed utratą biologicznego życia. Wstyd jest zatem naszym prywatnym
dozorcą z publicznymi uprawnieniami – od nas jednak zależy ostatecznie, czy będziemy mu te uprawnienia przyznawać
i zatwierdzać albo odbierać, zwiększać lub zmniejszać, zawieszać, definiować i określać lub ich listę pozostawiać otwartą,
dowolną, nieskończoną, niejasną i nieprzejrzystą. Wstydzić się
wszak można wszystkich i wszystkiego albo też nikogo i niczego. Między tymi dwoma biegunami rozciągają się piekła prywatnego i społecznego wstydu i bezwstydu. Można samotnie
(ewentualnie z duchowym przewodnikiem) przekraczać w roli
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podejrzanego albo skazanego progi izb tortur i kolejne kręgi
masochistycznego wtajemniczenia. Można też próbować pozbyć się pokus samobiczowania oraz poznania i doświadczania coraz bardziej wyrafinowanych cierpień i udręczeń. Wybór
– przynajmniej pozornie – należy do nas. Pozornie, bo przecież
nasze wybory nie są nigdy całkiem swobodne – pozostajemy
wszak pod presją tradycji, obyczaju, religii, opinii publicznej,
przyzwyczajeń, wyobrażeń, poglądów otoczenia... I nigdy – na
szczęście czy na nieszczęście – nie uda nam się z tych ograniczeń, więzów i ciężarów całkowicie wyzwolić. W tym momencie problem wstydu staje się częścią sprawy wolności, a przynajmniej wyraźnie widać, że jest z nią nierozerwalnie związany.
Antynomie wolności i antynomie wstydu są chyba w takim samym stopniu wyzwaniem dla naszego umysłu i chęci szczęśliwego urządzenia świata i życia. Wolność z ograniczeniami,
„wolność, ale nie...” to żadna wolność, bo wszelkie zastrzeżenia
i ograniczenia otwierają wrota tyranii. Granice wolności wyznacza zawsze silniejszy, zamieniając ją nieuchronnie w zniewolenie. W równym jednak stopniu przeraża nas (a może i brzydzi) wolność bez granic. Zresztą nawet nie potrafilibyśmy jej
sobie wyobrazić. Takoż i ze wstydem – jest tyranem, ale brak,
nieobecność wstydu budzi w nas lęk i wstręt. „Bezwstydny” to
przecież jeden z najcięższych epitetów, kwalifikacja supernegatywna; bezwstydnik to typ zdecydowanie odrażający. Tylko cham się nie wstydzi, jedynie najgorsze bydlę wstydu jest
całkiem pozbawione (zwierzęta podobno też się wstydzą). Pobrzmiewa w tych inwektywach ton moralnego oburzenia, co
mogłoby sugerować związek wstydu z moralnością. Nieuprawnione to jednak i na manowce problemu prowadzące domniemanie.
„Wstyd szczególnie powinien nas bronić przed postawami
i postępkami nagannymi moralnie – pisze Jacek Salij. – Bo złe
czyny i postawy szczególnie uderzają w naszą godność. Dlaczego jednak małe zło bardziej nas czasem zawstydza niż zło
niewspółmiernie większe? Ktoś wstydzi się (słusznie zresztą)
wylegiwać leniwie w łóżku, a nie wstydzi się brutalnie walczyć
o swoje, nie zważając na cudzą krzywdę. Ktoś inny zapadłby się
pod ziemię ze wstydu, kiedy go przyłapią na kradzieży pęczka
rzodkiewek, a nie wstydzi się porzucić żony z małymi dziećmi.
Jeszcze inny wstydzi się (chwała Bogu!) siedzieć w tramwaju,
kiedy obok stoi staruszka, a nie wstyd mu rodzonej matki wy-

pędzić do domu starców”1. A mimo wszystko, zdaniem dominikanina, cały ten pojęciowy i emocjonalny „rozgardiasz” można jakoś opanować, jeśli zechcemy dostrzec „fundamentalną
celowość poczucia wstydu”, polegającą na tym, iż „wstydzimy
się wszystkiego, co obiektywnie lub w oczach drugiego, albo
też w moim własnym mniemaniu – pomniejsza moją wartość
i godność; wszystkiego, co czyni mnie niegodnym szacunku
i śmiesznym”. Bezwstyd zaś – konsekwentnie – na tym miałby
polegać, iż ktoś nie wstydzi się tego, co zawstydzać powinno.
„Bezwstyd – kontynuuje Salij – zwykle bierze się stąd, że człowiek zatracił prawdziwe poczucie godności [...] głównym powodem wstydu powinno być to wszystko, co może obrazić lub
już obraża moją godność. Wstyd wobec bliźnich jest dopiero
następną, pomocniczą zaporą przed złem, jakie mógłbym popełnić”2.
Godność jest dobrą, bo zapewniającą społeczny awans, parantelą dla wstydu. Godność robi karierę w etyce (etyka dziennikarska stawia ją ostatnio wyżej od prawdy), sądownictwie
(lepiej przemilczeć niż obrazić), polityce (ciągle ktoś komuś
narusza naturalne i przyrodzone prawa człowieka i obywatela), Kościele (cytowałem przecież osobę duchowną) oraz życiu codziennym (epidemiczny zespół urojeń godnościowych).
Nic więc dziwnego, że kiedy w poczuciu własnej wartości i niezbywalnej godności zostaliśmy urażeni lub sami się uraziliśmy
– ogarnia nas i piecze wstyd. Mniej lub bardziej konkretnych
powodów do wstydu może być bardzo dużo, choć nie zawsze
łatwo je wskazać i nazwać. Co zatem ową obolałą, wrażliwą
„godność” konstytuuje i współtworzy? Co ją rani? Co sprawia,
że nasza wartość we własnym odczuciu rośnie, a co samoocenę rodaka (rodaczki) obniża i wzbudza negatywne emocje? W marcu 2010 roku kanał Discovery Travel&Living zapytał
za pośrednictwem OBOP reprezentatywną dla całej populacji grupę Polaków o to, co najczęściej – w poczuciu wstydu –
ukrywają przed innymi. Okazało się, że w pierwszym rzędzie
wstyd nam za to, co nabroiliśmy w przeszłości (29% ankietowanych). Nie znamy niestety konkretnych i szczegółowych powodów zawstydzeń (rozpusta? donosicielstwo? masturbacja?
łupież?), ale co trzeci Polak najbardziej wstydliwe karty życiorysu ma już za sobą. Teraz już łatwiej. Skrywamy swoją choro-

>>
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J. Salij, Pytania nieobojętne. Poczucie wstydu, Poznań 1986, s. 214.
Ibidem.
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bę (28%), brak pieniędzy (27%), dziwne nawyki (23%), cechy
swojego charakteru (21%), brak pewnych umiejętności (11%),
chorobę bliskiej osoby (7%). Co setny Polak jest transparentny i nie ma nic do ukrycia, a 7% coś gnębi, ale nie wiadomo
co. Tak czy owak w społeczeństwie wolnego rynku i konsumpcyjnej obfitości stanowczo nie uchodzi być chorym i biednym,
a do tego odbiegać od psychologicznej i kompetencyjnej normy. Należy być zdrowym, bogatym i akceptowanym. W przeciwnym wypadku traci się godność i poczucie własnej wartości. Czasem nawet – jak we wczesnym kapitalizmie – wiarę
w przychylność Boga. Ciekawe przy tym, że osobom z wyższym wykształceniem największy dyskomfort sprawiają fakty z przeszłości i „dziwne nawyki”, a niżej edukowanym – brak
pieniędzy. Szkoda, że nie wiemy, czy w wypadku elit chodzi
o przewagę grzechów czy wrażliwość sumienia albo kwestię
dobrego smaku. Młodzi ludzie w wieku 15-19 lat przeszłości
wstydzą się umiarkowanie (23%), bo jej nie mają albo też nie
widzą powodu do ubolewań nad rozlanym mlekiem. Zawstydzają ich za to nad miarę i przede wszystkim „dziwne nawyki”
(33%). I znowu szkoda, że ich nie znamy, ale przecież wstydzimy się rzeczy wstydliwych, więc trudno zawstydzonych skłaniać do dalszych szczegółowych zwierzeń3. W ogóle niełatwo
jest czynić wstyd przedmiotem badań, skoro z definicji i natury rzeczy wstydliwe jest to, o czym ludzie nie chcą mówić i pamiętać, co ma pozostać zakryte przed ciekawym i potencjalnie
zagrażającym otoczeniem. Nic więc w tym dziwnego, że Polacy
są bardzo dyskretni i powściągliwi w wypowiedziach na temat
swoich prywatnych wstydów. Jeśli bowiem im wierzyć, jeśli poważnie traktować ich wyznania, to właściwie nie mają sobie nic
specjalnego do zarzucenia, nie dręczy ich poczucie winy, nie
muszą niczego zmieniać ani naprawiać – no bo co można poradzić na chorobę (dopust Boży), na brak pieniędzy (dziki kapitalizm, złodziejstwo władzy), na cechy charakteru i brak kwalifikacji (takim mnie Panie Boże stworzyłeś), na dziwne nawyki
(zawsze dłubałem w nosie i tak mi zostało)?
„Pierwsza powinność każdego, gdy wstaje z łóżka: zawstydzić się sobą” – napisał Emil Cioran w swoich Zeszytach 1957-1972. No, ale jak tu czynić swą powinność, jak tu się sobą zawstydzić, kiedy właściwie nie mamy konkretnych osobistych

>>

Zobacz czego się wstydzą Polacy!, http://kultura.wp.pl/title, Zobacz-czego-się-wstydza-Polacy, wid,12091527,wiadomość (7.12.2010).
3

powodów do wstydu i poczucia winy. „Poczucie winy od wstydu odróżnia się tradycyjnie następująco – pisze Robert Bly –
wstyd to poczucie, że zupełnie nie potraficie sprostać wymaganiom świata i pewnie nie zdołacie tego zmienić. Poczucie winy
to z kolei poczucie, że zrobiliście coś źle, pociągające za sobą
chęć odpokutowania swego błędu”4. „Sprostać wymaganiom
świata” chyba dalibyśmy radę (Polak potrafi), gdyby nie ONI,
ci, którzy winni są naszemu polskiemu piekłu. Dlatego – według badań CBOS (2010) – co trzeci rodak (rodaczka) odczuwa
wstyd z powodu bycia Polakiem, a już najbardziej zawstydzają wydarzenia i aktorzy na scenie politycznej oraz zachowania
„ziomalów” za granicą (26%). Krajowych występów, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw i kradzieży, trochę mniej się
wstydzimy (14%). Chuligaństwo, pijaństwo i chamstwo razi
i żenuje 8%5.
W przeciwieństwie do katalogu wstydów prywatnych lista
zawstydzeń publicznych jest długa, bogata, różnorodna i zaopatrzona obfitymi przypisami oraz odnośnikami do osób, instytucji i praktyk społecznych. W sferze publicznej wstydzimy
się bowiem zawsze za kogoś lub za coś, na co zazwyczaj nie
mamy żadnego wpływu. Ten ktoś natomiast (sprawca czegoś)
nikogo i niczego się nie wstydzi, pozostając w niezłomnym
przekonaniu, iż potrafi on (i tylko on) „sprostać wymaganiom
świata” i w sposób korzystny (przynajmniej dla siebie) go zmienić. Równocześnie nigdy nie ma poczucia, że „zrobił coś źle”
i powinien naprawić swoje błędy. Czyni bowiem wyłącznie dobro i nie błądzi. Dotyczy to w ogóle osób pełniących funkcje
publiczne, a w szczególności polityków. Łatwiej o skruszonych
gangsterów niż o przyznających się do winy wysokich urzędników czy funkcjonariuszy partyjnych. Ci są wszak zawsze ofiarami układów, szykan, intryg, nagonek politycznych, wrażych
sił, perfidnych spisków i niecnych knowań opozycji, tajnych
i jawnych służb, kryptokomunistów, mediów, Rosjan, Niemców, Amerykanów, ateistów, Żydów lub sił szatańskich. Chcieli
dobrze – nie wyszło, bo im przeszkadzano, bo ich nie słuchano, bo przedwcześnie pozbawiono ich władzy... Zamach na ich
pozycję i misję jest w istocie wyzwaniem rzuconym Prawdzie,
Sprawiedliwości, Ojczyźnie, Kościołowi, a nawet Panu Bogu. Hi-

>>
>>

R. Bly, Żelazny Jan, Poznań 2004, s. 67.
Polityka źródłem polskiego wstydu, http://www.zycie.senior.pl/147,0,Polityka-zrodlem-polskiego-wstydu,8616.html.
4
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storia niezawodnie przyzna im rację i potępi tych, którzy przerwali ciąg sukcesów na drodze służby Narodowi i Ludziom
w ogóle.
Chłopaki z Samoobrony chciały się tylko po ciężkiej pracy
dla Ojczyzny zabawić z (nie)chętnymi kobitkami. Zbychu był
po prostu gadułą, „Miro z dzikiego kraju” też nie ma się czym
sromać i nie wiadomo, czy nie wystartuje w najbliższych wyborach. Kwachowi dokuczyło chore kolano, a minister od infrastruktury nie dostał wystarczającej ilości pociągów od panów
z kolejowych warsztatów. Moralny autorytet nazwał Kiszczaka
„człowiekiem honoru” i krzyczał, żeby odp...ć się od generała
(Jaruzelskiego). Zbawca narodu nie może ze względów zdrowotnych stawić się w sądzie, ale może polecieć do Moskwy na
bratnią defiladę. Niezatapialny europoseł zmienił cztery partie i przystąpił do przedsiębiorstwa Smoleńsk w roli sumienia
prawdziwych Polaków. Według prezesa Sądu Najwyższego
„winni bezprawia w stanie wojennym nie mogą za nic odpowiadać, bo nie mieli instrumentów prawnych pozwalających
odmówić uczestnictwa w nim”.
Kościół poza prawem i sądami domaga się zwrotu dóbr, które nigdy do niego nie należały – na zasadzie łupu politycznego i odpłaty za patriotyczne zasługi. Proboszcz z Tylawy przez
kilkanaście lat molestował nieletnie parafianki. Pod naciskiem
mediów wznowiono wcześniej umorzoną sprawę i zapadł wyrok skazujący, ale arcybiskup przemyski Józef Michalik nie widział powodu, by duszpasterza choćby do innej wsi przenieść.
Ksiądz Andrzej molestował podopiecznych Ogniska Brata Alberta, lecz trzech kolejnych biskupów nie zechciało przyjrzeć
się tej sprawie. Arcybiskup Paetz został czczonym w Poznaniu
męczennikiem. Arcybiskup Wielgus musiał donosić, bo w przeciwnym wypadku nie mógłby studiować etyki za granicą. Informacje na ten temat Roman Giertych zakwalifikował jako „atak
na Kościół”. Komisja kościelna wydała werdykt w sprawie ok.
30 przypadków TW w episkopacie, uznając, że „żaden z nich
nie był świadomym ani szkodliwym współpracownikiem bezpieki”. Arcybiskup Muszyński i inni biskupi uznali równocześnie, że niegdysiejszy status TW nie jest przeszkodą dla objęcia
godności prymasa. Stolica Apostolska przyjęła ten werdykt do
akceptującej wiadomości. Po wyroku toruńskiego sądu, który skazał o. Rydzyka za nielegalną zbiórkę pieniędzy, redemptorysta uznał się za prześladowanego i szykanowanego. Swój

czyn uważa za powód do dumy i godną nagrody zasługę. Dr
hab. Krystyna Czuba stwierdziła, iż dla wrażych sił jest to okazja, żeby poczciwego ojca bez powodu nękać...
Środowisko medyków uznało w swym kodeksie, że nieetycznie postępuje lekarz, który nie kryje błędów i zaniechań
innego lekarza. Izba Lekarska w Białymstoku pozbawiła prawa
do wykonywania zawodu dra Wojciecha Serwatkę, bo poinformował policję o korupcji zwierzchnika. Ordynator-łapówkarz,
choć skazany prawomocnym wyrokiem, pozostał na stanowisku i cieszy się szacunkiem otoczenia. Kardiochirurgowi Serwatce pozwolono z litości popracować w pogotowiu ratunkowym. Potrzeba było mocno spóźnionej i wymuszonej przez
media interwencji ministerstwa, by zawiesić oskarżonego
o plagiat rektora wrocławskiej Akademii Medycznej. Ponieważ
plagiaty są w nauce na porządku dziennym i namnażają się jak
pleśń na boczku w supermarkecie, znaczna część profesorów
uważa chwilowe odsunięcie rektora za zamach na autonomię
uczelni. Rektor się nie wstydzi – jego zdaniem wstydzić powinni się dociekliwi donosiciele i gazeciarze.
Wiem, że ja też powinienem się wstydzić. Nie jestem dobrym Polakiem-katolikiem. Kalam insynuacjami Orle Gniazdo i krzywię się na Matkę Naszą Kościół. Czepiam się i podburzam. W końcu aluzje do lustracji to polityczna niepoprawność,
a nawet nieprzyzwoitość. Ksiądz to człowiek Boży i nie nam go
sądzić, a władza musi się opłacić, bo w przeciwnym razie któż
zechciałby dźwigać brzemię służby. Lekarze, prawnicy i uczeni powinni się wspierać w swojej społecznej posłudze i zwierać szeregi dla naszego wspólnego dobra i zbiorowej korzyści.
Pocieszam się jednak tym, iż zbytnio nie mogę zaszkodzić.
Wiemy wszak z doświadczenia, że przecież w naszym życiu
zbiorowym ostatecznie „wszystko ujdzie”, że przejdzie każdy
numer, więc i mnie zostanie wybaczone, gdyby przypadkiem
gdzieś ktoś moje pisanie zauważył i nie zignorował. Mogę się
więc czuć równie bezpiecznie jak osoby pełniące zawodowe
role publicznego zaufania, o których tu piszę. Nie będę tedy
musiał łamać pióra ani demolować komputera. Żaden polityk
się nie zastrzeli ani nie poda do dymisji, żaden ksiądz nie odpuści diecezji ani parafii, by zaszyć się w kontemplacyjnym zakonie, poszcząc o chlebie i wodzie, żaden uczony nie zrezygnuje
z katedry, kliniki czy gronostajów, żaden sędzia..., żaden generał... (jednak boję się wyliczać dalej).
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Wstyd i bezwstyd to zjawiska społeczne. Tam, gdzie nie
ma skutecznie działającej i wymuszającej odpowiednie zachowania opinii publicznej, triumfuje bezwstyd – zdziczały
i zwyrodniały bękart wolności wyhodowany na glebie parodiującej demokratyczny etos ochlokracji. Bezwstyd to skutek
aksjologicznej pustki ukrywający często pod maską swobody i tolerancji ohydną mordę najgorszej wersji współczesnego nihilizmu. Bezwstyd rodzi się z pogardy dla ludzi i wartości, z poczucia bezkarności, z braku cieszących się posłuchem
autorytetów, przejrzystych reguł gry, dotkliwych sankcji i mechanizmów eliminacji społecznych szumowin. Do ich funkcjonowania potrzebna jest jednak uporządkowana i transparentna przestrzeń komunikacyjna, kulturowa sfera mediacji
i dyskursu publicznego. Uwarunkowania historyczne sprawiły, że zanim zdążyła się u nas wykształcić sfera publiczna
w Habermasowskim rozumieniu tego terminu – nastąpił jej

zmierzch. Obywatel zamienił się w konsumenta, a inteligent
w kształconego chama. No i mamy, co widać i słychać w telewizji.
Abstract
Jerzy Jastrzębski, Immodesty
The author of this essay presents shame as an ambiguous feeling. On the one hand, it enhances custom, cultural patterns
and norms oppressiveness, sometimes almost intolerably, to
such a degree that leads to displacement, transgression. On
the other hand, he constructs – on the basis of various statements, behaviours, filths present in social life and public debate – a vision of world with no shame. It can be said that the
satirical passion of author goes hand in hand with philosophical reverie. Ultimately, this article defends shame as an important regulative idea.
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„Innego piekła nie ma”
Z profesorem Zbigniewem Paskiem o wstydzie i nie tylko
rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
>>Jędrzej Morawiecki: Czy w nowych ruchach religijnych
jest miejsce na wstyd? A może wstyd jest przez nie odrzucany jako toksyczny? To pytanie nurtowało nas przez całą drogę, kiedy to sunęliśmy autostradą z Wrocławia do Krakowa
i omawialiśmy nie tylko Pańskie badania ruchów ewangelikalnych, ale i zjawiska związane z nową duchowością, na
których się Pan teraz koncentruje. Przywykliśmy bowiem do
innej waloryzacji. Do tej pory zły był raczej bezwstyd. Teraz
– wydaje się nam – nastąpiło w tej sferze znaczne przesunięcie. Z Pana publikacjami konfrontujemy wyniki naszych
własnych badań. Zagrzebaliśmy się w analizie wywiadów
członków konfesji chrześcijańskich w Krasnojarsku. Nasi rozmówcy powtarzają: „W momencie konwersji poczułam skruchę, płakałam przez tydzień, żałowałam za swoje grzechy”.
Takie stwierdzenia są – można rzec – kanoniczne. Wstyd okazuje się tu niezbywalnym elementem zarówno nawrócenia,
jak i życia religijnego w ogóle. Tym żyje ten wycinek religijnej Syberii, który eksplorowaliśmy... Na co jednak wskazują Pana badania nowych wektorów sakroposzukiwań? Czy
w nowej duchowości element wstydu jest tylko balastem?
Niepotrzebną winą, narzędziem opresji?
>>Bartosz Jastrzębski: Owo odrzucenie, czy wyparcie, dotyczy nie tylko wstydu, ale i grzeszności. Wydaje się, że zanurzywszy się w nowych formach duchowości, powiada-

my: „Ogólnie jest fajne, a ma być jeszcze fajniej”. „Fajne” jest
samo doświadczanie. Dzięki temu doświadczeniu będzie
jeszcze „fajniej”, nasze życie codzienne stanie się lepsze, pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące i świadome. Tymczasem
tradycyjne religie mieszczą w sobie moment ciężkiej traumy
religijnej, która co prawda na planie metafizycznym może się
okazać czymś zbawczym, czymś duchowo korzystnym, przeżywana jest jednak jako „ciemna noc duszy”, jako coś porównywalnego z ukrzyżowaniem, ze śmiercią...
>>Zbigniew Pasek: To, co wyróżnia nową duchowość, jest wynikiem długiego procesu psychologizacji religii. Współczesna
psychologia stwierdza, że grzech jest niezdrowy, że poczucie
grzeszności i poczucie winy są szkodliwe dla psychiki. Te uczucia hamują człowieka, ograniczają, wytwarzają blokady, które
później mszczą się okrutnie na samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. Lepiej więc nie mieć poczucia winy. Zwłaszcza nieuzasadnionej. Chrześcijaństwo wierzy jednak, że grzech pierworodny człowiek dziedziczy. Nie jest on uzasadniony jakąś
jednostkową, indywidualną odpowiedzialnością. A zatem, powiada się dzisiaj coraz częściej: jest bezpodstawny. Nawet więcej, szkodliwy. Redukując transcendencję czy duszę do psychiki i jej poznanych dotąd mechanizmów, dokonuje się takiego
mniej więcej zabiegu. Mówienie o grzeszności w nowej duchowości? Tam o grzechu się milczy, dominują zaś elementy jasne,
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pozytywne, optymistyczne. Odwołując się do tradycyjnych kategorii religioznawczych: w nowej duchowości króluje fascinans. Tremendum jest szczątkowe. Można się bać, ale raczej
UFO, można bać się porażki, choroby. To wszystko są lęki z tego
świata. One tego świata dotyczą i dzięki temu są zrozumiałe.
W kulturze zachodniej tradycyjny, moralny monolit wyraźnie się rozpada. Religijność chrześcijańska kruszy się:
albo zmierza w stronę sekularyzmu, albo nowej duchowości
i nowych ruchów religijnych, albo też przechyla się w kierunku fundamentalizmu. Istotny dla rozwoju owych wektorów był
początek XX wieku. Wtedy właśnie pojawił się, za sprawą teozofii, nurt New Age. Wtedy jednak utwardził się również fundamentalizm, pielęgnowany przez wspomniane przez Panów
grupy ewangelikalne czy protestanckie, które konserwują stary, tradycyjny układ moralności. Dominuje w nich pryncypialność, dosłowność odczytania Biblii, nie ma żadnych ustępstw
wobec homoseksualistów, nie wprowadza się zmian w etyce
seksualnej itp.
Jak to wszystko opisać? Nauka proponuje nam wiele możliwości. Jedną z perspektyw jest relatywizm (ale bez pejoratywnego „cienia” używam tego słowa), który stanowi odpowiedź
na rozmaitość systemów moralnych.
Relatywny jest na przykład wstyd, bo wstydzimy się tylko
tego, co piętnuje konkretna religia, niosąca określony układ zasad moralnych. Wstydzimy się, kiedy wynurza się z nas coś, co
jest naruszeniem tych zasad i co wywołuje poczucie winy, poczucie czegoś niewłaściwego – zmazy czy grzechu. Wstyd to
takie uczucie, które opiera się na zakazie – zakaz jest jego konieczną przesłanką. Ponadto wstyd jest czymś społecznym (bo
opiera się na kulturowych i społecznych tabu). Twierdzę również, iż nie istnieje wina zbiorowa. Mimo że Niemcy kajali się za
drugą wojnę światową. Mimo że Kościół przepraszał i „wstydził
się za grzechy, robił źle wobec Żydów” i za inkwizycję. Pomimo owych kontekstów wstyd jest pojęciem, które funkcjonuje
raczej w odniesieniu do indywiduum, schodzi na poziom jednostki i może się pojawić w mówieniu jednostkowym o religii.
Dzieje się tak, kiedy przekonania czy zasady – etyka danej religii – są na tyle uwewnętrznione, że ich złamanie powoduje poczucie zrobienia czegoś niewłaściwego.
>>J.M.: Można się jednak również wstydzić za Kościół albo
po prostu za bycie religijnym. Wydaje się, że tak właśnie sta-

ło się w zdominowanej przez katolicyzm Polsce, w której do
pewnego momentu niechętnie mówiło się publicznie o religijności. Punktem zwrotnym okazała się śmierć Jana Pawła II, po której nastąpiła prawdziwa sakroeksplozja. O doświadczeniach religijnych zaczęto mówić znacznie bardziej
otwarcie. Powrotowi takich narracji do przestrzeni publicznej sprzyjał również projekt IV RP i podpierające go symbole. Czy nie jest tak, że obecnie dyskusja ta spolaryzowała się?
Z jednej strony dominuje konfesyjna religijność, do której
pewne środowiska zaczęły się otwarcie przyznawać, a z drugiej strony mamy dążenie do laickości i formułowania bardzo prostej i wyraźnej opozycji pomiędzy instytucją Kościoła
katolickiego a modelem świeckim i „oświeconym” równocześnie? Wskutek takiej polaryzacji zepchnięto zaś na margines
inne typy przeżywania religijnego, na przykład nową duchowość, o której Pan mówi...
>>Z.P.: Rzeczywiście. Są jednak środowiska, które w tym klinczu nie uczestniczą, np. liczne środowiska związane z posoborowymi ruchami odnowy w Kościele katolickim. Oni nie wojują przecież o krzyż. Pod krzyżem spotkali się radykałowie:
radykalni anty i radykalni za. Tymczasem charyzmatycy, modlitewne ruchy odnowy czy inne wspólnoty pielęgnują – ich
własnym zdaniem – prawdziwe, lepsze chrześcijaństwo. Nie
to powierzchowne, jedynie kulturowe, ale też nie to fanatyczne, z wykrzywioną nienawiścią twarzą. Nie dążą do tego, do
czego zmierzają ludzie pod krzyżem: do związania przestrzeni publicznej symboliką katolicką. Z kolei dla obrońców krzyża owo starcie staje się walką o polskość, która wiąże się dla
nich nierozerwalnie z katolicyzmem. To niezwykle ciekawe zjawisko. Zapragnąłem tego doświadczyć, zobaczyć to. Pojechałem z córkami do Lichenia, który jest duchowym zapleczem
tych środowisk. Cała symbolika patriotyczno-narodowo-religijna została tam misternie spleciona na dziesiątki sposobów. To
kawał lekcji historii, wzniosłej, potężnej, przepełnionej religijną
wiernością, która fundowała Polakom wielkie zwycięstwa. Ujrzałem tam starotestamentowe przymierze narodu z Bogiem.
Jest w tym również coś manichejskiego. Nie wiem, czy to Żakowski, czy ktoś inny spośród dysputantów publicznych zauważył, że ludzie owej frakcji widzą świat monochromatycznie,
w czerni i bieli. Z drugiej strony jednak uczestniczą w określonych wartościach. Jeśli wsłuchamy się w ich opowieść, to oka-
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że się, że dla nich wartością jest właśnie bycie odważnym, że
starają się nie wstydzić w przestrzeni publicznej tego, co się
mówi i w co się wierzy: jesteś Polakiem, a częścią twojej polskości jest katolicyzm.
>>J.M.: Czy nie ma Pan jednak wrażenia, że zatoczyliśmy koło
i wracamy do tego, co przerabialiśmy już w latach dziewięćdziesiątych? Mówię o części tematów okołokościelnych, ale
także o temperaturze sporów...
>>Z.P.: Tak, te początki, pierwsza wolność, pierwsze lata po komunizmie... Ale nie było chyba wtedy aż tak gorąco...
>>J.M.: A spory o aborcję, a żwirowisko...
>>Z.P.: Pamiętam rzeczywiście płomienne dyskusje o aborcji.
Z drugiej jednak strony dyskusja o krzyżach w klasach czy o religii w szkołach przeszła bez większego echa. Natomiast sprawa etyki seksualnej stała się już głośna, dlatego że polski ruch
feministyczny był w tym czasie stosunkowo dobrze zorganizowany i przystąpił do działania, nim fundamentaliści katoliccy
zdołali zewrzeć szeregi. Uważam jednak, iż ogólnie temperatura była wtedy jednak niższa. A obecne spory? Nie wiem, czy to
nie jest wynik pewnej gry polityczno-historycznej, tzn. układu
sił, jaki mamy dzisiaj w Polsce: PiS i PO prawie po połowie. Polaryzacja trochę podobna do tej w Stanach Zjednoczonych: za
wolnością wyboru i za życiem jako wartością. U nas ten spór
zaognił się, ponieważ retoryka Prawa i Sprawiedliwości jest wynikiem pewnego sojuszu z nurtem konserwatywnym w Kościele. Nie rozstrzygniemy tej dyskusji z marszu. Ale warto o tym
rozmawiać – aby uniknąć agresji. Obawiam się jednak, że starcie jest nieuniknione. Pytanie, jaką będzie mieć ono formę. To
już zależy od kultury życia publicznego. To jest próba dla systemu demokracji całego kraju. Na ile został uwewnętrzniony.
>>B.J.: Chyba jednak nikomu nie zależy specjalnie na tym,
żeby w jakiś sposób ów klincz „rozpuścić”. Dzieje się tak dlatego, że obie te grupy – laicka i fundamentalistycznie religijna – znajdują w sobie nawzajem swojego „złego innego”,
a takie atrybuty są, jak wiadomo, bardzo użyteczne, to najprostszy sposób do uzyskiwania i określania własnej tożsamości. „Rozpuszczeniem” nie są zainteresowani nie tylko konserwatyści, ale i laicka cześć społeczeństwa, która
jest przecież rozproszona, cierpi na brak poczucia określonej tożsamości. Ta ostatnia jest wszak płynna, ponowoczesna i „rozlewająca się”. Dzięki polaryzacji świecki świat łatwo

może znaleźć swoją rację bycia: „o popatrzcie, naszą racją
istnienia jest, żeby z tymi «czarnymi» coś zrobić”. W drugą
stronę też to działa. Wszelkie wewnętrzne problemy, wątpliwości i niepokoje religii łatwo można wyprojektować na toksyczny, „zgniły” świat „bezbożników”. I w efekcie okazuje się,
że w psychologicznym sensie jest to wygodne, tak jak komfortowa była, także aksjologicznie, opozycja „my–komuna”.
Dzięki takim polaryzacjom uzyskuje się przecież spokój ducha...
>>Z.P.: Tak, oczywiście. Ludzie myślą w sposób stereotypowy.
Im szersze ma być pole oddziaływania, tym prostszych trzeba
użyć stereotypów. Tym bardziej w przypadku społeczeństwa
gorzej wykształconego. I tak się dzieje. Obie strony z pomocą
specjalistów kreują swój wizerunek, konstruują rozmaite swoje
zachowania tak, żeby były one w określony sposób odbierane
i by osiągnąć zamierzony rezonans społeczny. W tym przypadku jest to konstruowanie w oparciu o wizję wroga, zewnętrznego zagrożenia.
>>B.J.: Jedni drugim mówią też, że się powinni wstydzić...
>>Z.P.: Nie może być inaczej. Na pierwszy plan wychodzą bowiem wartości. Być może mamy tu znów do czynienia z tym samym mechanizmem, co w Stanach Zjednoczonych, gdzie społeczeństwa nie różnicuje ekonomia czy gospodarka (pieniądze
wszyscy zarabiają w oparciu o te same zasady, tyle że jednym
lepiej to wychodzi niż drugim), ale różnicują je wartości właśnie, przekonania, światopogląd. Stąd na przykład prawicowa
większość w USA to połączenie radykalnych Żydów i radykalnych katolików – ludzi skrajnie odmiennych, ale takich, którzy
są za życiem, za ochroną życia, przeciw aborcji i za „rygorem
moralnym”, tzn. np. przeciw małżeństwom gejowskim. Tym, co
religie dziś zasadniczo różni (bo religie nie dzielą się już podług
sporów wokół doktryny transsubstancjacji, koncepcji Trójcy
czy podobnych teologicznych sporów; religie pękają „w poprzek”, i to te duże), są problemy etyki seksualnej czy rodzinnej:
czy gej może być biskupem? Czy gej może mieć partnera? Czy
uznać go prawnie, czy nie? Czy może adoptować i wychowywać dzieci? To są problemy, które naprawdę dzielą społeczeństwo.
>>B.J.: Czy dostrzega Pan zatem w najbliższej perspektywie
czasowej zagrożenie fundamentalistyczne? Pojawianie się
tendencji typu: „fundamentaliści wszystkich krajów łącz-
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cie się!” czy „fundamentaliści kontra reszta świata!”? Nie jest
przecież tajemnicą, że radykałowie islamscy oraz katoliccy
spotykają się i prowadzą debaty na temat przyszłości globu, w podobny sposób jak czynią to środowiska lewicowe
czy liberalne. Czy taka globalna, biegunowa polaryzacja jest
w ogóle do pomyślenia?
>>Z.P.: Nie wiem, nie jestem prorokiem. Nie mam pojęcia, czy
radykałowie się porozumieją. Natomiast postawy fundamentalistyczne mają się dobrze, nie słabną. 46% społeczeństwa amerykańskiego to kreacjoniści. Oni podważają ewolucję. Ten procent utrzymuje się od wielu lat. Silna pozycja takich nurtów
ma swoje konsekwencje. My, z polskiej perspektywy, nie widzimy na przykład kontekstu religijnego wojen bliskowschodnich. Natomiast według dyspensacjonalizmu, nurtu ewangelikalnego teologii, Armagedon nadchodzi i jego miejscem
będzie Bliski Wschód. Dlatego trzeba bronić Żydów. To wynika z interpretacji Biblii autorstwa Scofielda. To wydanie Biblii z fundamentalistycznym komentarzem, niezwykle popularnym, w którym całe dzieje świata dzieli się na dyspensacje,
okresy. I według niego zbliżamy się właśnie do szóstego, ostatniego okresu. No, przedostatniego. Potem będzie jeszcze siódmy – tysiącletnie królestwo Chrystusa. To bardzo prężny i silny
ruch. Wydano w Stanach Zjednoczonych serię książek pt. Left
Behind (Pozostawieni), która jest literackim zapisem wizji końca dziejów. Wizji koncentrującej się na wojnie w obronie Izraela
przed islamskim i arabskim zalewem. Znaczna część młodych
ludzi w USA, którzy jadą na wojnę na Bliski Wschód, traktuje
swoje działanie jako misję religijną. My o tym niewiele wiemy. Znamy tylko fundamentalizm islamski, bo telewizja głównie o nim mówi i tenże pokazuje. Nie wspomina się natomiast
o fundamentalizmie protestanckim, o religijnej motywacji do
walki z „osią zła”. Mówi się, że Amerykanie szukają ropy, że walczą głównie o interesy ekonomiczne. Fundamentalizm chrześcijański jako czynnik motywacyjny pomija się zupełnie.
Czy możliwe jest porozumienie fundamentalistów? Dopóki
ze sobą walczą – raczej nie. Mogą zawierać „taktyczne” sojusze,
tak jak w Ameryce – dla realizacji celów doraźnych, czyli np.
krótkiego czy średniego zasięgu, takie jak „pro life”, skierowane przeciw aborcji, eutanazji, klonowaniu, gejom. Nie dostrzegam jednak w tym porozumieniu dialogu międzyreligijnego
czy szerszego współdziałania.

Z kolei te sfery, które stanowią podstawę sojuszu, nie są łatwe do opanowania i zarządzania. Na przykład wspomniane kwestie etyki seksualnej. Przypomniało mi się świadectwo
pewnego parafianina, który poszedł na święta na mszę (to jest
zresztą bardzo znaczące, że spory odsetek ludzi tylko na święta chodzi do kościoła). Wyszedł w połowie zniesmaczony, bo
– jak powiedział – „całe kazanie było o ginekologii”. Dotyczyło krocza kobiety: co wolno, co nie wolno... No i mówi właśnie:
„wstyd, wstyd – w kościele! Ja przychodzę po jakąś strawę duchową, a tutaj ksiądz mówi o ginekologii”. Być może jest to zupełnie jednostkowy przykład, wydaje mi się jednak, że praktyka w zakresie życia seksualnego jest inna niż to, czego Kościół
naucza. W tej sytuacji można się spodziewać, iż w końcu pojawi się opór społeczny.
>>J.M.: Ten problem wydaje się coraz bardziej widoczny.
Być może intensyfikacja takich narracji wiąże się doraźnie
z debatą wokół in vitro. Słucham jednak kazań i dostrzegam, że coraz częściej księża nie uzasadniają swoich pozycji teologicznie, nie wiążą ich z czytaniem. Kazanie zaczęło
być wykorzystywane jako okienko, przez które nadaje się
pewne komunikaty czy obowiązujące wykładnie, a przestało być częścią mszy jako misterium...
>>Z.P.: Gdzie tu zwiastowanie ewangelii jako dobrej nowiny?
Mnie to przypomina raczej ogłoszenie wykładni „biura politycznego”. Pani prof. Skowronek przedstawiła bardzo ciekawą
językoznawczą analizę listów pasterskich Episkopatu Polski [K.
Skowronek, Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005)].
Wykazała tam, że język listów Episkopatu spełnia kryteria, jakie stawiamy nowomowie. Jej praca przeszła jednak bez echa...
A wielu językoznawców zaznacza, że słowo nowomowa zostało
zarezerwowane tylko dla retoryki komunistycznej.
>>B.J.: Czy tego rodzaju zjawiska są bezpośrednią przyczyną,
bądź przynajmniej jedną z bezpośrednich przyczyn, pojawiania się nowych form duchowości? Czy można by zaryzykować taką tezę, że rozwój nowej duchowości jest wyrazem
– czy dowodem – porażki chrześcijaństwa, o której mówią
choćby teologowie protestanccy? Niektórzy z nich, ci najbardziej liberalni, powiadają całkiem wprost: „jedyne, co możemy zrobić, to pomóc chrześcijaństwu w miarę godnie zejść
z areny dziejów...”. Inni znowu: „dobrze, w końcu staniemy się
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mniejszością, może to będzie dla nas lepsze”. Czy może są to
– tradycyjne religie i nowe ruchy – zjawiska równoległe, mogące ze sobą jakoś współistnieć? Czy jednak coś tu będzie
musiało zostać zastąpione przez coś? Można już mówić o jakichś wyraźnych tendencjach?
>>Z.P.: Tendencje są trudne do uchwycenia, bo nowa duchowość rozwija się dopiero od lat sześćdziesiątych-siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przeprowadzone analizy pokazują,
że zjawisko to funkcjonuje w różny sposób – inaczej w społeczeństwach bardziej sekularyzowanych, a trochę inaczej w raczej tradycyjnych. Polska jest uważana za państwo o wysokim
wskaźniku religijności, z racji znacznego odsetka spełniających
praktyki religijne. W naszym masowym, ludowym katolicyzmie
nowa duchowość pojawia się w odmiennych formach niż na
Zachodzie, gdzie, jak powiadał Weber, mamy świat już odczarowany. U nas się jeszcze nie odczarowało, u nas jest inaczej.
Dorota Hall, w książce New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, pokazuje, że mamy do czynienia z płynnym
przejściem między religijnością ludową, mirakularną, zmysłową, sensualistyczną a nową duchowością, która również jest
skupiona na ciele, na uzdrawianiu, leczeniu i cudowności. Obie
te formy religijności zakładają też, że zbawienie nie dotyczy tylko losu pośmiertnego, ale że poprawa bytu ma nastąpić teraz,
już tutaj. W kulturze zachodniej nastąpił generalny zwrot ku
swoistej metafizycznej czy teologicznej niecierpliwości – tak to
metaforycznie nazywam. Chodzi o to, że współczesny człowiek
nie chce czekać na zbawienie po śmierci, coraz częściej odrzuca to rozwiązanie na rzecz doczesnego polepszenia różnie
pojmowanej jakości swojego życia. Neguje także mechanizm
ofiary jako źródło soteriologii, ofiary, która miałaby „dawać zbawienie”. Ofiara nic nie sprawia – ofiara z Jezusa, ofiara człowieka
– przestaje być odczuwalna jako uniwersalna i ponadczasowa.
Człowiek uważa, że powinien działać tak, żeby mu się polepszyło wewnętrznie i duchowo tu i teraz. Podejmuje drogę rozwoju poprzez praktyki sukcesywnie rozłożone w czasie, oddaje się samodoskonaleniu. Inne też pojęcia określają procedury
soteriologiczne – już nie łaska Boża, nawet nie zbawienie, tylko przepływająca przez świat i także ukryta w nas energia, którą my możemy zawiadywać przez określone ćwiczenia, praktyki medytacyjne mające na celu koordynację naszej cielesności
i świadomości. Jest ich cały wachlarz, możemy wybierać – za-

leżnie od tego, co komu jest potrzebne. Nie mamy natomiast
żadnego centrum organizacyjnego, nie ma jednego megamitu
porównywalnego z mitem chrześcijańskim, który porządkował
Zachód. Dotychczas Biblia „promieniowała” i oświetlała cały
świat judeochrześcijański. W dzisiejszym zglobalizowanym
świecie sytuacja ta zanika, zmienia się. Wielu przestało uważać,
by ofiara Chrystusa coś im przynosiła, by dawała im łaskę lub
zbawienie. Nie chcą czekać, nie chcą wyrzekać się tutaj czegokolwiek. Tracą wiarę w to, że wyrzekanie się rzeczy ziemskich
zagwarantuje im nagrodę w niebie. Podejmują więc inne procedury, wierzą w inne opowieści, takie, jakie przynosi na przykład Wschód. Buddyzm jest dobrym przykładem nowej, atrakcyjnej religii. Budda powiada: „nie pytajcie mnie o bogów”,
a buddyzm zauważa, że problemem jest cierpienie i jedyne, co
jest ważne, to to, że człowiek cierpi i trzeba ulżyć jego cierpieniu, tu i teraz. Jeśli za dużo pożądasz, wyrzeknij się tego – przez
pewne praktyki, ćwiczenia. Ta buddyjska opowieść żyje na Zachodzie swoim własnym życiem i wchodzi w sojusz z psychologią i psychoterapią, które obracają się niekiedy na granicy
religii. Zsakralizowaną psychoterapią para się przecież Kościół
scjentologiczny, w ścisłym sensie tego słowa. Masz jakieś zahamowania?, pytają jego przywódcy. My poprzez specjalne procedury sprawimy, że się ich pozbędziesz. Staniesz się szczęśliwy, zadowolony i spełniony. A ludzie tego chcą: tu i teraz. Nie
oznacza to jednak, że rezygnują z wartości. Czynią to właśnie
w imię wartości. Z tego powodu ja posługuję się terminem duchowości, bo oznacza on właśnie przekraczanie i budowanie
siebie w dążeniu do realizacji wartości. New Age jest pojęciem,
którego już nie chcemy używać, bowiem pobrzmiewa w nim
szczypta komercyjności, która rzeczywiście tzw. niskiemu New
Age towarzyszy, chociaż go przecież w pełni nie określa. Wielu
z ludzi, wpisujących się w ów nurt, naprawdę realizuje wartości
na drodze do samorealizacji. Wartości duchowe. Mówiąc najprościej: robią coś, żeby być lepszymi ludźmi.
>>J.M.: W swoich wystąpieniach, próbach dodefiniowania
nowej duchowości, przyznaje Pan, że pojawiają się dziś takie pojęcia jak duchowość alpinizmu, duchowość biznesu,
nawet duchowość ateizmu itd. Czy według Pana „duchowość” alpinizmu jest także duchowością, która może być
równoważnie opisywana? Czy w ogóle jest duchowością?
Rozumiem Pana intencję, postulat zachowania neutralno-
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ści badawczej, neutralności aksjologicznej, z drugiej jednak
strony kiedy badamy „duchowość” alpinistów albo spotkania amwayowskie, to jednak intuicyjnie wydaje mi się, że
pobrzmiewa w naszej paraleli nuta fałszywa, wyczuwam tu
sztuczną domieszkę. Nie sądzę, by te zjawiska były tym samym, co religia...
>>Z.P.: Tu się zgadzam. To nie jest do końca to samo. Problem
polega jednak na tym, że kiedy analizujemy dokładnie Amway,
kiedy mamy możliwość uczestniczyć w spotkaniach, przeczytać publikacje, nauczyć się ich „języka”, wejść w ich świat, to
okazuje się, że znaczna część „chwytów” amwayowców, z których korzystają w swojej codziennej pracy, znana jest z repertuaru religijnego. Funkcja, w jakiej ich użyto, jest inna, ale repertuar działań wspólny. Istnieje na przykład określone tzw.
12 zasad osiągnięcia sukcesu w pakiecie startowym amwayowca. Każdy, kto wchodzi do tego biznesu, otrzymuje taki zestaw, gruby segregator, zawierający różnorakie amwayowe
utensylia i porady: „jak się robi biznes”, „jak się dystrybuuje”
itp. Pierwszych 10 jest związanych jedynie z pragmatyką działania biznesowego, sprzedaży od drzwi do drzwi. Natomiast
dwie ostatnie dotyczą wyłącznie asertywności człowieka, czyli przekonania, że np. jeśli nie wierzysz w to, że te produkty są
najlepsze, to nie osiągniesz sukcesu. Proszę zauważyć, że zwykle kupiectwo jest wyprane z religijności, z wiary. Tymczasem
w tym przypadku akt wiary jest konieczny, on nie jest dodatkiem. Oglądałem film Dederki z amwayowego spotkania. Miałem wrażenie, że obserwuję regularny, ewangelikalny meeting.
Pomijam, że dwaj założyciele Amwaya wywodzą się z prezbiteriańskich rodzin. Gdy się jednak patrzy na ten meeting, gdy się
widzi i słyszy, jak wszyscy skandują „zapal się!”, trzymają się razem za ręce, cała sala krzyczy „zapal się, zapal się!”, to nie można mieć wątpliwości, że pojawiają się tu pewne pierwiastki i zachowania religijne. Innym razem uczestniczyłem w domowym
szkoleniowym spotkaniu. Zawsze interesowałem się tymi zjawiskami, które mogłyby zastępować religię w Polsce. Prowadzący amwayowiec – rzecz na granicy komizmu – trącał czarną
aktówkę i mówił: „Właśnie w te wakacje byłem na Bahamach,
byłem tam z rodziną, tutaj mam kasetę. Chcecie też takich wakacji? To musicie zrobić to i to...” – oto obietnica raju telewizyjnego, raju z reklam. Jeśli chcecie być w raju, to musicie wejść
w ten biznes, realizować go tak, jak jest wam powiedziane.

Mamy więc obietnicę raju i mamy spełnienie. Wiem, możecie
mi zarzucić, że religioznawca wszędzie widzi religię. Ja jednak
odpowiem wtedy, że nie twierdzę, iż Amway jest religią. W żadnym wypadku. Natomiast widzę, że jest w nim np. swoista etyka. Jeszcze ostatni przykład. Trwa szkolenie i prowadzący opowiada anegdotę (oczywiście uczą ich tam, żeby co jakiś czas
opowiedzieć jakąś anegdotę, i to właśnie ona): teściowa myje
szybę czy okno, a on nie mówi „ja mamie pomogę” – jak powiedziałby chrześcijanin z tej kultury – tylko proponuje: „mamo, ja
mamie pomogę – ja dam mamie lepszy środek, żeby mamie lepiej szło”. Miał na myśli swoje produkty oczywiście. To jest etyka zasadniczo inna.
>>J.M.: To jest duchowość?
>>Z.P.: Czy mamy tu do czynienia z duchowością, nie wiem,
odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w imię jakich wartości dany człowiek „wchodzi” w sieć sprzedaży bezpośredniej
i jak zmienia swoje życie i osąd świata. Odnotujmy natomiast,
że w takich grupach jak Amway pojawiają się zachowania,
które kojarzymy z religią, nic więcej. Tu celem jest biznes, celem są pieniądze. Cały kłopot jednak w tym, że coraz więcej
ludzi, którzy nie deklarują życia religijnego, nie uważa się za
ludzi wykluczonych ze sfery duchowej. Wszystko zależy od
definicji religii, których jest wiele i które są różne. Te klasyczne
mówią o wierze w sacrum, ale są nowsze definicje, funkcjonalne na przykład. Jacques Waardenburg, autor pracy Religie
i religia, szacowny profesor, mówi: „religia to jest coś takiego,
co wyznacza punkty orientacyjne w życiu, przy czym różni się
od ideologii tym, że część tych punktów odnosi się poza ten
świat”. Paul Tillich definiuje religię jako ludzkie odniesienie do
tego, co jest przedmiotem „ostatecznej troski”. Chodzi tutaj
o pytania: skąd się wziąłem, co się dzieje po śmierci, jaki jest
sens życia, dlaczego trzeba czynić raczej dobro niż zło – pytania fundamentalne. Duchowość to taka sfera, która może być
niereligijna, a mimo to udziela ludziom odpowiedzi na owe
pytania i zaspokaja ich ambicje rozwiązania tych problemów.
Więc jeśli alpinista nie potrzebuje nic więcej i wie, że sensem
życia jest wspinanie się (bo tak przecież oni mówią, być może
metaforycznie), jeśli nie chodzi do kościoła, gubi może gdzieś
tradycyjną religijność, ale za to całą duszę wkłada w wspinaczkę – dla mnie jest to duchowość. Może pod awansem
tego słowa kryje się odkrycie nowego projektu człowieka,
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który może rozwijać się i być dobrym także poza kontekstem
religijnym.
>>J.M.: Przysłuchiwałem się niedawno dyskusji po Pana wystąpieniu na konferencji historycznej we Wrocławiu1. Profesor Stefan Bednarek mówił o nowej duchowości – odniosłem
wrażenie – z pewnym niesmakiem, „bo to właściwie nie duchowość”. Pan się temu sprzeciwiał, postulując szacunek wobec takich grup, argumentując, że „ci ludzie przecież także
coś przeżywają, nie wartościujmy ich negatywnie tylko dlatego, że są inni lub że wyrażają to inaczej”. Skoro tak, to czy religia instytucjonalna dawała wystarczające środki do ekspresji
tych przeżyć (nawet jeśli były one nadmiernie skanonizowane)? Oferowała środki, których brakuje w nowej duchowości?
>>Z.P.: Nie podoba mi się wartościowanie, określanie takich
grup jako gorsze, nie odpowiada mi etykietka „niepełnego sacrum”, „dzikiego sacrum”. Ja bym tego nie oceniał. Funkcjonalnie mamy do czynienia z tym samym. Co prawda jako system
religijny przedstawiano nawet komunizm. To może faktycznie
za daleko posunięty wniosek. Może. Dlatego z tego powodu
duchowość wydaje się słowem bezpieczniejszym. Dziś nasza
wiedza o przeszłości, o innych religiach, jest większa i wiedza
ta mówi nam, że może istnieć religia bez sacrum: jak wczesny
buddyzm czy konfucjanizm, który był systemem etycznym. Nie
ma w nim sacrum, a powinności człowieka wobec innych ludzi są dostateczną racją istnienia systemu. Inna rzecz, że w wymiarze ludowym również tam pojawiają się wątki sakralne.
Należy więc zaproponować taką terminologię, która uchwyci
wspomniane zróżnicowanie. Ja uważam, że nie powinniśmy
traktować jako gorszych tych ludzi, którzy nie realizują swojej duchowości w kontekście religijnym. Odcinam się od wartościowania jako pozytywne tylko tego, co jest po stronie religii. Utrzymywania, iż religia jest lepsza, a tamto jest jakimś
brakiem. Nie, ludzie mogą odpowiadać na pytania ostatecznej
troski zarówno w sposób religijny, jak i niereligijny. Mogą zadowalać się innym systemem orientacyjnym bez konieczności
odwoływania się do transcendencji czy do sacrum.
>>J.M.: Religie oferują nam jednak wejście w stosunkowo
spoiste sfery symboliczne, proponują języki ekspresji, któ-

>> 1 K. Skowronek, Z. Pasek, Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej, referat wygłoszony na konferencji „Kultura jako cultura”, Uniwersytet
Wrocławski, 26 listopada 2010.

re pozwalają nam porządkować świat, wyrażać go. Czy nowa
duchowość daje nam taki klucz, otwiera furtkę? Czy może
owe sfery się dopiero konstytuują? Bądź może jest tak, że
doświadczenie świata duchowego ma tu pozostać całkowicie zindywidualizowane?
>>Z.P.: Nie, taka wspólna wizja świata oczywiście już istnieje. Na
dowód podam przykład. W wielu polskich miastach odbywają się targi ezoteryczne. Dawniej nazywano je bardziej wprost,
np. „Czwarty Wymiar”. Teraz kryją się one pod delikatniejszymi etykietkami: w Krakowie mamy więc „Targi Zdrowia, Urody
i Niezwykłości” (ten ostatni element pozostał jeszcze z cudownych czasów eksplozji ezoteryki). Uczęszczaliśmy regularnie ze
studentami na owe festiwale, żeby np. zebrać wszystkie ulotki.
Wyodrębniliśmy taką grupę ludzi, która chodzi od stoliczka do
stoliczka – grono wiernych uczestników takich imprez – i z każdym „sprzedającym” rozmawia. Badania Ani Kubiak [A.E. Kubiak, Jednak New Age] pokazały, że 40% uczestników owych festiwali w Polsce to katolicy chodzący co niedzielę do kościoła.
Oni nie widzą tu żadnej sprzeczności, nie widzą różnicy między
światem językowym New Age i przynależnością do Kościoła
katolickiego. Co oczywiście jest łatwe do wyjaśnienia, bo formacja katolicka w Polsce jest – że tak powiem – dość powierzchowna. To jest katolicyzm, nazwijmy to delikatnie, kulturowy.
Natomiast tym, co spaja tych ludzi, tym, co powoduje, że dogadują się z człowiekiem, który woskuje uszy metodą Indian Hopi
czy leczy wibracjami mis tybetańskich, jest właśnie spójna wizja świata. Opiera się ona na koncepcji monistycznej, na holistycznym widzeniu ciała, na przekonaniu o istnieniu energii,
która przenika świat. W tej wizji nie łaska Boża sprawia dobro
i jest epifanią Boga, lecz moc, która raz jest, raz nie jest sakralna, ale przenika wszystko. Jeśli popatrzymy na wspólny mianownik tych wszystkich targowych stoliczków, to ta sama wizja
świata kryje się za „mechaniką leczenia”, uzdrawiania, ale także
przemiany człowieka. Jesteś chory, to znaczy, że masz „zaklinowane” kanały energetyczne i trzeba je przez różne procedury
(zrobisz to a to, naciśniesz, nakłujesz, połkniesz) lub medytacje
odblokować. I wtedy wracasz do równowagi. Ważnym elementem tego holizmu okazuje się pojęcie równowagi: jej naruszanie jest chorobą, przywrócenie równowagi jest zdrowiem. Taka
opowieść jest spójna: nie operuje pojęciem grzechu, zamiast
tego mówi o błędach, pomyłkach, może w dzieciństwie stało
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się coś niedobrego, coś lub ktoś zahamowało przepływ „Twojej
wewnętrznej energii” i musisz to po prostu wyleczyć. Nie odpokutować, tylko wyleczyć. Psychologizacja i medykalizacja
procedur soteriologicznych to dwie tendencje, które w moim
przekonaniu są dominujące. Oczywiście tak samo jak w wielkich religiach, tak i w nowej duchowości istnieje wersja ludowa, bardzo magiczna. Na targach ezoterycznych widziałem
człowieka, który miał taki pistolet i aktywizował oko mistyczne
za 5 zł. Robił „pif-paf” i dawał certyfikat, że oko mistyczne zostało zaktywizowane. Mnóstwo ludzi robiło i nadal robi na tym
biznes. Prócz tego oferowane są jednak również praktyki wywodzące się z jogi czy innych wschodnich systemów relaksacyjnych ćwiczeń, które powodują po prostu tylko tyle, że dzieci przestają biegać jak szalone i wchodzą do klasy. Pani robi im
chyba trzy takie ćwiczenia i one się wyciszają. Łatwiej osiągnąć
im skupienie, a później przejść do tematów lekcyjnych.
>>B.J.: Mówi Pan o zwątpieniu w tradycyjne procedury soteriologiczne czy zbawcze, o przemieszczeniu w kierunku
medykalizacji i psychologizacji oraz o rezygnacji z tematów
psychologicznie negatywnych. Tradycyjnie proponowane
procedury zbawcze są dla współczesnego człowieka mało
atrakcyjne, bo wymagają zadręczania się poczuciem grzechu, winy bądź wstydu. Z drugiej strony, wypowiedział Pan
groźnie brzmiącą formułę, że oto „fundamentalizm religijny
ma się dobrze”. A więc jak to jest: wątpimy w tradycyjne procedury czy też jesteśmy coraz bardziej skłonni się ich trzymać, usztywniać je, radykalizować i wzmacniać? Jak należy
patrzeć na relację pomiędzy tymi dwoma przeciwstawnymi
sobie zjawiskami?
>>Z.P.: Fundamentalizm ma się dobrze, w Stanach Zjednoczonych z całą pewnością. Tam istnieje potężna sieć szkół ewangelikalnych, które mają wielkie rzesze swoich wychowanków.
W Polsce fundamentalizm kojarzony jest z Radiem Maryja. Mówimy o fundamentalizmie katolickim, który jednak, jak wykazują badania socjologiczne, ma tendencję schyłkową z racji
wieku, tzn. ta postawa religijna nie jest już w Polsce „transmitowana” młodszemu pokoleniu. Kościół i szkoła usiłują ją przekazywać i utrwalać, ale jeśli spojrzymy na statystyki deklaracji
religijnych Polaków, to widać, że wśród młodzieży są one o 1020% niższe. Ojciec Wiśniewski OP w liście do Episkopatu z 2010
roku, zamieszczonym ostatnio przez „Gazetę Wyborczą”, powia-

da wprost: „będą puste kościoły”. Ten dominikanin widzi, co się
dzieje. Za jakiś czas może się okazać, że zostanie w Polsce tylko
kilka lub kilkanaście procent katolików.
>>J.M.: Ksiądz Mariański dawno już utrzymywał, że kościelnych katolików już nie ma. Nie ma prawie katolików, którzy
by w pełni akceptowali doktrynę.
>>Z.P.: W Polsce zmniejszył się nawet współczynnik katolicyzmu kulturowego. Widać wyraźnie, że fundamentalizm w pokoleniu młodszym jest pod względem statystycznym mniejszy.
Nie chcę prorokować, ale tendencje te utrzymują się już od 20
lat. Widać to też po tym, kto łoży i kto ofiarnie współtworzy środowisko religijnych radykałów – to starsze pokolenie. Młodsze
różnie: albo zmierza w stronę sekularyzmu, albo też staje się
rzecznikiem różnych alternatywnych form duchowości. Niemcy mówią nawet nie „nowe ruchy religijne”, ale Jungenreligion
(religia młodzieży czy religie młodzieżowe), bo to głównie młodzi podejmują takie wybory duchowe, żeby uciec od chrześcijaństwa. W samym Kościele również pojawiają się zupełnie
nowe zjawiska. Kościół jest tak ogromną instytucją i przetrwał
przez tyle wieków właśnie dlatego, że stosował prostą zasadę
akomodacji kulturowej. To znaczy, że jeśli przychodził na jakiś
teren, to próbował opowiedzieć ewangelię w oparciu o miejscową kulturę. W Chinach mówiono np., że Chrystus jest kontynuatorem Konfucjusza. Adaptowano pewne elementy kultury
rodzimej, pokazując chrześcijaństwo jako jej dopełnienie, bądź
przejmowano po prostu coś z innej tradycji, która co prawda była wroga, inna, konkurencyjna, ale wypracowała pewne
sprawdzone mechanizmy. Trzy najpopularniejsze ruchy odnowy religijnej w Polsce mają proweniencję protestancką: ruch
charyzmatyczny (Odnowa w Duchu Świętym) pochodzi z ruchu zielonoświątkowego, „Światło i Życie” – z ewangelikalnego
protestantyzmu, a i wspólnotę Taizé założyli protestanci (była
to wspólnota ekumeniczna, która stała się katolicką). Proszę
zwrócić uwagę: to, co było tam atrakcyjne, to nie kółka maryjne i liturgia katolicka, ale np. „cztery prawdy duchowego życia”,
znane i przejęte do ruchu oazowego z literatury baptystycznej. Mówimy więc o procesie przenikania pewnego stylu modlitewnego (jak w wypadku charyzmatyków), jakiejś doktryny lub praktyk do katolicyzmu i ich adaptacji przez katolicyzm.
W przypadku nowej duchowości dzieje się podobnie. Proszę
też zwrócić uwagę: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (chy-
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ba największy katolicki koncern wydawniczy w Polsce) w latach osiemdziesiątych wydawało zdecydowanie „bogoojczyźnianą” literaturę, a w latach dziewięćdziesiątych lokomotywą
wydawniczą stał się Anthony de Mello. Według mnie, pokazuje to na zwrot zainteresowań społeczeństwa. Katolicy, fascynując się ojcem de Mello, zapoznają się z mistyką sufi czy buddyzmem... A autorowi chodzi o to, żeby uratować cokolwiek
z wiary religijnej. To, co znajdujemy w jego dziełach, to właśnie
jest duchowość. Wezwanie do duchowości, apel, by ludzie byli
w jakiś sposób transgresyjni, czyli nie ograniczali się do czystego konsumpcjonizmu, biernej recepcji papki medialnej, siedzenia przed telewizorem i jedzenia hamburgerów. Wezwanie do tego, żeby im w życiu zaczęło o coś chodzić. Duchowość
jawi się tutaj jako takie działania człowieka, które zmierzają do
przekraczania siebie, do przekraczania w imię pewnych wartości, czasami wartości najwyższych. Wydaje się, że „duchowość”
to poręczne słowo, określające dzisiejszy trend.
>>J.M.: A czy instytucjonalizm zabija życie religijne? Włodzimierz Pawluczuk, rozmowę z którym zamieściliśmy
w poprzednim numerze „Znaczeń”, uznaje to za socjologiczny pewnik. Pan jednak zdaje się twierdzić, iż zabójcą jest tu
nie tyle instytucjonalizm, ile może upływ czasu, rutyna...
>>Z.P.: Patrząc na życie religijne w naszym polskim grajdołku,
muszę przyznać, że coś w tym faktycznie jest. Chociaż prawidłowość Wacha, na którą powoływał się Pawluczuk, nie do
końca się sprawdza. Istnieją przecież takie wspólnoty religijne,
które mają wysoki stopień instytucjonalizacji, a jednocześnie
utrzymują wysoki stopień religijności. Taką wspólnotą są dla
mnie Świadkowie Jehowy. Grupa owa miała bardzo ścisły reżim wewnętrzny i rygor moralny: „jak ktoś upadnie, to zostaje
usunięty, my musimy być czyści”. Tak jak pisząc o rozróżnieniu
sekta/Kościół, mówił Weber: grupa czystych walczy z zepsutym
światem. Od samego początku Świadkowie Jehowy, pomimo
wszystkich rozłamów sprzed dwudziestolecia międzywojennego, mieli wysoce rozbudowaną strukturę organizacyjną. Teraz
obserwujemy już ich trzecie pokolenie. I widzimy oczywiście
przemiany, niektóre kwestie są rozwiązywane inaczej. Dzisiaj
Świadkowie Jehowy mogą, na przykład, dostawać syntetyczną krew, mimo zakazu transfuzji. Wycofują się z doktryny „jednego pokolenia”, czyli tego, które fizycznie urodziło się w 1914
roku. Jezus miał przecież przyjść, póki ono trwało. Zrazu mówi-

li o tym dosłownie, a teraz zaczynają wprowadzać objaśnienia
metaforycznie: to symboliczne pokolenie, tak jak symbolicznie pojmować należy stworzenie świata w siedem dni. Nadal
jednak temperatura i żarliwość uczuć religijnych jest wysoka,
choć jednocześnie stopień instytucjonalizacji okazuje się bardzo duży. Udało im się te rzeczy pogodzić i dlatego są tak popularni. W Polsce mają ok. 123 tysięcy głosicieli, a na Pamiątkę
Wieczerzy Pańskiej przychodzi 230 tysięcy (to trzecie wyznanie
pod względem liczebności, chociaż obecnie wykazują prawie
zerowy przyrost; dynamika wzrostu zatrzymała się w latach
dziewięćdziesiątych).
>>J.M.: Kiedy moi studenci próbowali rozmawiać ze Świadkami Jehowy, to natychmiast pojawiała się bardzo sztywna,
skanonizowana narracja, trudna do przełamania...
>>Z.P.: Tak, przy tym stopniu ortodoksji i jej uwewnętrznienia
możliwość wariancji, elastyczności okazuje się minimalna: jest
tak, albo nie jest w ogóle.
>>J.M.: Zastanawiam się w związku z tym nad wynikami Pana
wcześniejszych badań, związanych już nie z nową duchowością, a z mniej efektownymi medialnie pieśniami religijnymi
ruchów ewangelikalnych. Pisze Pan o nieuniknionej ewolucji metafory w języku religijnym. Czy takie metafory są już
rzeczywiście zużyte i martwe? Tak Pan przecież zdawał się
sugerować. Jeśli jednak tak jest, to czy mamy do czynienia
z napięciem ogólniejszym, z głębokim konfliktem pomiędzy
poezją a językiem wyrażania wiary?
>>Z.P.: Tak. Metafora poetycka różni się metafory używanej
w języku religijnym. Od metafory poetyckiej oczekujemy świeżości. Zwrot „Jesteś piękna jak róża” jest już wyświechtany
i wiersz, który posłuży się taką metaforą, nie będzie uznany za
wiersz piękny. Natomiast metafory, które pojawiają się w języku religijnym, są metaforami zleksykalizowanymi, wyświechtanymi. To znaczy, że są to metafory, do których się przyzwyczailiśmy, które mają słabą innowacyjność. Ale nadal są metaforami.
Otóż przejście metafory od poezji do religii zabija „poetyckość” metafory. W pieśniach ewangelikalnych, mających znikomy walor literacki, widać to dobitnie. W swojej książce analizuję na przykład motyw krwi Chrystusa. Protestantyzm ucieka od
zmysłów, Bóg jest w nim absolutnie transcendentny, nie ma mistyki, a więc odrzuca się możliwość zmysłowego kontaktu z Bogiem. Protestantyzm bronił boskości Boga, upierał się, że nie ma
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jakichkolwiek „przejść” między Bogiem a człowiekiem, oprócz
Chrystusa i Biblii. A tu nagle okazuje się, że to nie jest takie proste. W owych pieśniach pojawia się metafora „życia pod ochroną krwi” i początkowo funkcjonuje ona jako element poetycki.
Autor chce po prostu wyrazić swoje uczucia i stosuje hiperbolizację. Bierze jakiś aspekt Pasji, jakiś motyw z Biblii, wznosi go do
poezji, a potem, kiedy staje się ta poezja pieśnią, z poezji „przenosi się” do zasad wiary. Wierni zaczynają mówić, że są doskonali, bo żyją pod ochroną krwi Chrystusa – i to już nie jest cytat
z pieśni, tylko fragment ich wyznania wiary. Wymiar poetycki
dodał jakąś treść, a potem się zleksykalizował, znormalniał.
To nie jest tak, że religia zabija poezję jako taką. Raczej powoduje, że metafora zastyga i zostaje inkorporowana w jej dosłownym wymiarze. Istota poezji to poszukiwanie nowych metafor i tak musi pozostać, niezależnie od tego, jak poszczególne
religie ustawią sobie to „zamrażanie” poszczególnych metafor.
Poezja zawsze szuka nowości i świeżości. Dobry poeta to jest
ten, który potrafi je odnaleźć. Wyjątkowość Baczyńskiego polega właśnie na tym, że jego metafora jest niezwykle świeża –
to świat jakiejś niebywałej wyobraźni i wrażliwości. Podobnie
u Leśmiana. Natomiast religia metafory konserwuje i z czasem
umieszcza wśród dogmatów wiary.
Tradycyjne metafory chrześcijańskie powoli się przeżywają.
Metafory, powiadają kognitywiści, są takim samym instrumentem poznawania świata jak zmysły. Metafory pojęciowe służą nam do tego, abyśmy pojęli coś, co jest trudne do pojęcia,
i dlatego język religijny jest szczególnie podatny na ich użycie.
Trudno pojąć Boga, przyczyny zła czy śmierć. Kwestie ostateczne trudno nam zrozumieć, pogodzić się z nimi i język metaforyczny służy temu, abyśmy sobie te kwestie jakoś przyswoili,
byśmy czuli się bezpieczniej, spokojniej. To jest przecież funkcja religii. Jeden z wniosków mojej książki jest właśnie taki: język ewangelicznych pieśni (to odmiana języka religijnego) służy temu, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa. Dzisiejsze
przemiany w zakresie religijności czy nowej duchowości to po
prostu porzucenie jednych metafor i przyjęcie innych: metafora energii choćby, nieco scjentystyczna, wskazuje na nowy repertuar środków językowych. Ale to też nowa wizja świata, która się w tym języku wyraża.
>>B.J.: Rozpatrujemy tu hasło „instytucjonalizacja zabija
przeżycie religijne”. A może należałoby to ująć tak, że tym,

co może zabijać przeżycie religijne, jest właśnie rygoryzm
dystrybucji dopuszczalnych w ramach danego wyznania
środków wyrazu? Może to nie instytucja jest tym, co przeszkadza, ale właśnie owa kanonizacja wypowiedzi, to, że jeśli mam coś osobistego, intymnego wręcz (bo takie często są
przeżycia religijne) wyrazić, to mogę to zrobić tylko w ściśle
określonych ramach pojęciowych? W rezultacie, po kilkuset
latach, pojęcia te są już zużyte i puste. Tak więc sama instytucja nie musi przeszkadzać. Przeszkadza natomiast dogmatyzacja wypowiedzi i rygoryzm (niekiedy również ubóstwo)
dopuszczalnych środków wyrazu przeżycia. Właśnie to wydaje się najniebezpieczniejsze dla samego przeżycia religijnego i ostatecznie jest przyczyną szukania zupełnie nowych
metafor.
>>Z.P.: To jest ciekawa intuicja. Kościół katolicki czy prawosławie, chrześcijaństwo w ogóle, ma wspólny trzon: dogmaty, zasady wiary Kościoła. Jeśli wziąć do ręki katechizm czy to, czego dziecko uczy się do komunii lub bierzmowania, to tam,
w punktach, podane są treści wiary. Kiedy jednak pytam studentów: „co to jest transsubstancjacja?”, to niewiele osób potrafi mi odpowiedzieć, ponieważ zniknęła wrażliwość na język
Arystotelesa czy język scholastyki, w którym to pojęcie tłumaczono. Kto dzisiaj odróżnia przypadłości od istoty? Tylko filozofowie. Ten język obumarł, to język przeszłości, który – można
powiedzieć – wpadł w potrzask tego, że został zdogmatyzowany. W pewnym momencie dziejów Kościół powiedział: tylko tak możemy myśleć, tylko w to wierzyć i tylko tak o tym mówić. Istnieje około 40 teorii, które wyjaśniają sposób obecności
Chrystusa w eucharystii. Transsubstancjacja jest jedną z nich.
Kościół twierdzi: tylko ta koncepcja jest prawdziwa. Pojawiają
się wszakże nowe ujęcia: np. misteryjna obecność, czyli – tajemnica. Prawosławie o wielu rzeczach mówi „nie wiemy, jak to
jest, to tajemnica” i okazuje się, że takie właśnie podejście staje się coraz bliższe ludziom Zachodu. Może faktycznie zgodziłbym się tutaj z diagnozą Pana, że jeśli „sprecyzuje się”, uściśli za
dużo kwestii w sprawach religii (a czyniąc to, sięga się przecież
zawsze do języka epoki, w której się żyje, i precyzuje się w terminach, kategoriach, języku, filozofii czy teologii danej epoki),
to może się okazać, że pojęcia te nagle zostały wyniesione na
ołtarze, zaklęte w prawdy wiary. Żyją już swoim życiem. Uczy
się ich wszystkie dzieci, ale z czasem traci się zdolność odczu-
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wania tego, co oznaczały pierwotnie. Wrażliwość religijna przestaje te znaczenia przyswajać. Ewolucja świata kulturowego
polega przecież na tym, że w kolejnych epokach kulturowych
opowiadamy świat inaczej...
Na Mazurach są trzy położone obok siebie wsie, których
mieszkańcy żyją według zasad nowej duchowości. To około 80 do 100 osób, które funkcjonują poza Kościołem, żyją
wegetariańsko, ekologicznie, według zasad, jakie opisaliśmy
jako nową duchowość. Nie chodzą do kościoła i ksiądz, oczywiście, patrzy na nich krzywo. A oni nie mają jednej struktury organizacyjnej. Ten robi ekologiczny zdrowy ser, tamten hoduje lawendę. To są ludzie, którzy żyją połączeni wartościami.
Żyć wolniej, pełniej, spokojniej. Uciekli z miast szukając innego życia. Kościół jest im obcy, nie odnajdują się w języku, który
obrońcy krzyża uznają za „element polskiej tożsamości”. Okazuje się, że można być Polakiem i w ogóle takim językiem nie
mówić. Tego jednak nie zrozumieją z kolei integryści. Tutaj ma
Pan rację: istnieje mechanizm kostnienia czy też przywiązywania zbyt dużej wagi do słów. Gubi się gdzieś elastyczność Kościoła, którą przez wieki zachowywał, akomodując różne nowe
elementy, a dzięki której nadążał za zmianami wrażliwości. Jeśli pojawiał się nowy ruch religijny, to kiedy udało się zawrzeć
kompromis, powstawał nowy zakon. Czasami zresztą decydował przypadek (lub może doraźna polityka): Piotr Waldo mówił to samo, co święty Franciszek – jeden został ojcem założycielem największej rodziny zakonnej w katolicyzmie, drugiego
uznano za heretyka. Głosili bardzo podobne idee, głównie potrzebę ubóstwa, ale jeden okazał pokorę, a drugi nie. Jeśli katolicyzm stanie się znów elastyczny, to może powstanie kiedyś
jakiś zakon „newage’owy”? Nie wiem. Na razie ma miejsce interesujący dialog intermonastyczny, mnisi benedyktyńscy ćwiczą się chociażby w medytacjach buddyjskich. W Lubinie działa
ojciec Bereza, który jest otwarty na przeniesienie całego repertuaru środków, różnych psychotechnologii znanych z systemów orientalnych, do katolicyzmu. I możliwe, że benedyktyni łatwiej „dostosują się” do współczesnej wrażliwości. Nawiążą
do Orientu, który jest bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi. Religia istnieje w coraz szybciej zmieniającym się świecie, zmieniającej się kulturze i ludzkiej wrażliwości. Jeśli jednak chce
przetrwać, musi szukać nowych sposobów dotarcia do wiernych – do tych rzeczywistych i potencjalnych. Nie może zmie-

niać treści, ale może zmodyfikować formę przekazu. Tu jednak
rodzi się pytanie: czy zmiana formy nie jest również zmianą treści...? Tego Kościół się obawia. To jeden z najpoważniejszych
dylematów chrześcijaństwa Zachodu.
>>B.J.: Brzmi to trochę tak, jakbyśmy mieli jakąś uniwersalną, pozajęzykową treść, którą możemy sobie, wedle woli lub
potrzeb, ubierać w wiele form. Trudno się dziwić, że Kościół
protestuje. Nie chce postrzegać siebie jako względnego tylko i czasowego wyrazu bezwzględnych i pozaczasowych
prawd...
>>Z.P.: Fundamentaliści protestanccy nauczają, że diabelstwo
rock and rolla polega na rytmie, a nie na treści i dlatego nie
można mówić o chrześcijańskim rocku. Ewangelikalni fundamentaliści twierdzą, że rock and rolla nie da się schrystianizować, że to jest rytm pogański, kopulacyjny i w żadnym zborze
nie powinno go być. A zatem: czy środki są neutralne względem treści? Czy medytacja buddyjska jest neutralna? Czy te
modlitwy, które de Mello podaje, są neutralne? A może za ich
pośrednictwem sączy się, przedostaje, jakaś inna wizja świata? Około 30% katolików wierzy w reinkarnację. Skąd się wzięła wiara w reinkarnację, doktrynę, którą Kościół odrzuca, w katolickim społeczeństwie? Jest to zadziwiające. Moja studentka,
pisząc pracę na temat ćwiczeń hatha jogi, odkryła następujący mechanizm: najpierw ktoś praktykuje hatha jogę, żeby sobie rozciągnąć kręgosłup, wyprostować się. Chodzi mu o uelastycznienie, gimnastykę. Potem czasami szuka się interpretacji
dla figur, oddechu, ot, po prostu kontekstu. Religia, czyli hinduizm i cały duchowy system jogi, wszystkie przekonania, które
mu towarzyszą, są zrazu odległe. Stopniowo coraz bardziej jednak angażuje się świadomość. To nie musi być skok, to może
być płynne przejście, które coraz bardziej absorbuje świadomość człowieka. Weźmy Polski Ruch Indianistyczny – owych
polskich Indian. Zaczynali od zainteresowania kulturą materialną, wytwarzają przedmioty z indiańskiej codzienności, np.
stroju. Po jakimś czasie przychodzi namysł nad tym, „co to są
za symbole, które wyszywamy na tych paciorkach”. Zaczęto
je analizować, czytać o Indianach, a potem niektórzy zaczęli żyć jak Indianie i wcielać ich wartości. Skończyło się na tym,
że mieszkania w blokowiskach urządzone są jak wnętrza tipi.
Podobną drogę przechodzą współcześni neopoganie. Od historycznych inscenizacji słowiańskich osad czy świąt do rady-
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kalnej zmiany sposobu życia i hierarchii wartości. Może się to
wydawać śmieszne, ale w ten sposób zachodzą autentyczne
konwersje. I nie ma się ani czym gorszyć, ani czego wstydzić.
Bo ze wstydem jest tak, jak nauczał pewien mnich moich
studentów, kiedy przed laty zwiedzaliśmy górę Athos. Opowiadał on, iż dusza po śmierci, uwolniwszy się od ciała, wznosi się

ku górze, przez kolejne kręgi niebiańskie. Przy przechodzeniu
przez każdy kolejny krąg musi oglądać swoje grzechy, które są
coraz cięższe. Nikt jej niczego nie wyrzuca i niczego nie każe.
Ale ona, widząc te grzechy, wstydzi się. Wstydzi się bezmiernie
i bezgranicznie. „I to jest właśnie piekło. Innego piekła nie ma”
– zakończył mnich.
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Wstyd jako cecha współczesnego antybohatera
(na wybranych przykładach)
Michał Wolski

Pojęcie „antybohatera” w refleksji literaturo- czy wręcz kulturoznawczej pojawia się wielokrotnie. Wystarczy chociażby
przywołać pracę o wyobrażeniach bohatera literackiego autorstwa Hanny Gosk1 czy monografię Michała Januszkiewicza
poświęconą twórczości Stanisława Dygata2. Sam Januszkiewicz zajął się zresztą antybohaterem w swoich badaniach literaturoznawczych, analizując jego funkcjonowanie w prozie
modernistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Fiodora Dostojewskiego, André Gide’a czy właśnie Dygata.
Pojęcie to pojawia się również w kontekście Kartoteki Tadeusza
Różewicza, Outsidera Colina Wilsona czy nawet Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Można zaryzykować stwierdzenie,
że kategoria „antybohatera” na stałe wpisała się w obszar terminologii literaturo- i kulturoznawczej.
Tym bardziej może więc dziwić fakt, że pojęcie to nie zostało dotąd należycie opisane czy wręcz zdefiniowane. „Nadal
nie przezwyciężyliśmy trudności z ujęciem samego terminu.
[...] Gdyby odwołać się do Kazimierza Adjukiewicza: chodziłoby zatem o zaproponowanie definicji projektującej regulującej nieostrość treści i zakresu wyrazu «antybohater». To, że nie
istnieje on w polskim literaturoznawstwie jako termin, bierze
się także stąd, że nie dysponujemy konwencją terminologiczną
ani postulatem języka, w którym taka konwencja miałaby obowiązywać”3. Warto w tym miejscu zauważyć, że w literaturoznawstwie anglosaskim pojęcie to funkcjonuje już od dłuższego czasu; Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary datuje jego
pierwsze użycie na 1714 rok4, prostą i zwięzłą definicję można

>> 1 Por. H. Gosk, Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1956 roku, Warszawa 1992.
>> 2 Por. M. Januszkiewicz, Stanisław Dygat, Poznań 1999.
>> 3 M. Januszkiewicz, Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury, [w:] Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik,
Warszawa 2004, s. 300.
>> 4 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Springfield 1994, s. 51.

też odnaleźć w encyklopedii Britannica5. Kategoria „antybohatera” znajduje zastosowanie w krytycznej refleksji nad dziełami
sztuki literackiej6, filmowej7, a nawet serialowej8. Na tym tle zastosowanie czy wykorzystywanie tego pojęcia w polskim literaturo- i kulturoznawstwie wypada dość ubogo.
Wróćmy zatem na grunt polskiej refleksji literaturoznawczej.
Znane są szkice analizujące fenomen postaci literackiej czy też
bohatera literackiego jako takiego, przeważnie jednak przyjmujące bardzo syntetyczne założenia, a co za tym idzie – koncentrujące się głównie na zagadnieniach „dotyczących zawartości i struktury postaci literackiej”9, zmierzających w stronę
wyczerpującej klasyfikacji czy wręcz typologizacji. W związku z tym z reguły nawet one nie rejestrują ani nie opisują terminu „antybohater”, będącego – mimo wszystko – kategorią
dość efemeryczną, niedającą się wyczerpująco zdefiniować
za pomocą narzędzi strukturalistycznych. Różnice definicyjne
między antybohaterem a postacią literacką mogą więc być –
i będą – dość rozmyte. Według Henryka Markiewicza, „mówiąc
o postaci literackiej mamy na myśli [...] indywidualny antropomimetyczny układ cech jakościowych i relacyjnych, nazwanych bezpośrednio lub wskazanych pośrednio – implikowanych bądź sugerowanych przez inne cechy, czynności i stany
zewnętrzne, treści psychiczne, stosunki z innymi przedmiotami przedstawionymi. Układ ten jest częściowo tylko dany przy
wprowadzeniu postaci; w miarę narastania tekstu stopniowo

>> 5 Antihero (literature) na http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27600/antihero (data dostępu: 5.02.2011).
>> 6 Por. D. Simmons, The Anti-Hero in the American Novel: From Joseph Heller
to Kurt Vonnegut, New York 2008; V. Brombert, In Praise of Antiheroes: Figures
and Themes in Modern European Literature, 1830-1980, Chicago 2001.
>> 7 Por. D. Marshall, The Cinema Anti-hero, Twickenham 2003.
>> 8 Por. Finding Serenity: Anti-Heroes, Lost Shepherds and Space Hookers in
Joss Whedon’s Firefly, ed. J. Espenson, G. Yeffeth, Dallas 2005.
>> 9 H. Markiewicz, Postać literacka, [w:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków
1984, s. 159.
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się wytwarza, wzbogaca, utrwala i uwyraźnia (przez powtórzenia manifestacji określonej cechy), czasem modyfikuje (przy
czym dane uprzednie mogą ulec reinterpretacji lub nawet zasadniczej zmianie)”10. Nawet intuicyjne przyłożenie tej definicji
do węższej względem postaci literackiej kategorii antybohatera dowiedzie, że jedna będzie się niemal całkowicie zawierać
w drugiej, jednak bynajmniej nie zostanie przez to wyczerpana. Definicja antybohatera winna więc koncentrować się na
jego cechach dystynktywnych obejmowanych przez pojęcie
postaci literackiej, a dodatkowo – idąc za intuicyjną kategoryzacją – stawać niejako w opozycji do cech najbardziej dla postaci literackiej typowych.
Cała wyjątkowość pojęcia antybohatera koncentrować
się będzie w jego percepcji wynikającej nie tyle ze strukturalnych czy też konstrukcyjnych determinant tekstu literackiego
(i nie tylko), ile z cech antropomorficznych czy wręcz charakterologicznych. „Jedna spośród szczególnych cech charakteru
powinna wprawdzie być jako dominująca wysunięta na czoło, ale w ten sposób, by w ramach określoności charakteru postać mogła zachować całą swą żywotność i całe bogactwo,
a jednostka miała dostateczne możliwości wielokierunkowego działania, wchodzenia w różnorakie stosunki oraz możność
różnorodnego rozwijania i wyrażania treści swojego bogatego,
w sobie ukształtowanego życia wewnętrznego”11. I tak wspomniany już Michał Januszkiewicz zdefiniował współczesnego
– a ściślej mówiąc modernistycznego – antybohatera za pomocą pięciu cech czy też czynników, które muszą pojawić się
na poziomie kreacji psychiki postaci literackiej, by postać takowa mogła być uznana za antybohatera. Cechy te wynikają bezpośrednio z modernistycznej tradycji literackiej; kiełkująca świadomość społeczna i ekonomiczna, ekspansja postaw
liberalnych i demokratycznych przy jednoczesnym dyskredytowaniu mentalności mieszczańskiej sprzyjała rozwojowi indywidualności i personalnego, krytycznego postrzegania świata,
często oderwanego od szeroko pojętej moralności i kulturowych konwenansów. „Gloryfikacja subiektywności przy jednoczesnym odrzuceniu autorytetów czy całościowych wykładni
sensu, apoteoza wolności rozumianej jako wolność negatyw-

>>
>>

Ibidem, s. 154.
G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, przeł. J. Grabowski, A. Landman, t. 1,
Warszawa 1964, s. 383.

na, powodują jednak wzrost atomizacji i wzmacniają procesy
alienacyjne. Dokonania naukowe (np. teoria względności Einsteina, zasada nieoznaczoności Heisenberga, psychoanaliza),
zinterpretowane w duchu humanistyki, uzasadniają tylko te
procesy”12. W tej atmosferze – sprzyjającej wszak powstaniu
wielkich pesymistycznych koncepcji filozoficznych, jak chociażby poglądy Nietzschego czy Freuda – doszło również do
powstania kategorii modernistycznego antybohatera. Wymienione przez Januszkiewicza cechy wynikają więc – bezpośrednio lub pośrednio – ze swoistej potrzeby chwili i tworzą spójny
oraz względnie powtarzalny model postaci. Można oczywiście kwestionować zasadność analizowania kategorii modernistycznego antybohatera w odniesieniu do współczesności, jest
to jednak najbardziej rozsądny i kompleksowo zbadany punkt
wyjścia do dalszych rozważań.
Pierwszą wymienianą przez Januszkiewicza cechą jest świadomość. Antybohater dysponuje swego rodzaju zdolnością do
autorefleksji, ciągłego uświadamiania sobie własnego położenia w świecie i uwarunkowań swojej egzystencji. Jego domeną
jest „życie przytomne, w którym człowiek zdaje sobie sprawę
z beznadziejności swojego położenia. Postrzega swoje życie
jako naznaczone chorobą, innością, rozszczepieniem”13. Modernistyczny antybohater przeżywa świat w sposób świadomy,
zdaje sobie sprawę ze swojej w nim roli czy może raczej – jej
braku. Uświadomienie sobie swojego miejsca w świecie z reguły bywa dynamiczne: bohater stopniowo dochodzi do swojej
świadomości i ostatecznie kształtuje swoją postawę, naznaczoną zawsze mniejszą lub większą ambiwalencją. Z tego nastawienia rodzi się świadoma i konsekwentna kreacja własnego
poczucia rzeczywistości, z góry jednak skazana na porażkę.
Ciągłe rozpatrywanie granic swojego istnienia i intelektualne poszukiwanie swojej roli w świecie prowadzi do gorzkich rozczarowań, kontestacji i poczucia niemocy. Stąd też druga wymieniana przez Januszkiewicza cecha: bierność. Tam,
gdzie typowego bohatera literackiego cechuje czyn, jego działanie bezpośrednio oddziałuje na fabułę utworu i rozwija akcję, modernistyczny „antybohater wycofuje się z życia i pogrąża w kontemplacji samego siebie; o ile dla Arystotelesa bios
theoretikos było jedyną formą istnienia mającą prowadzić do

10
11

>>
>>

12
13

M. Januszkiewicz, Antybohater, op. cit., s. 303-304.
Ibidem, s. 305.
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szczęścia, o tyle, dla antybohatera, odwodzi właśnie od możności osiągnięcia szczęścia”14. Ciągła kontemplacja swojego
miejsca w świecie prowadzi do wniosków przekraczających
statyczną, mieszczańską moralność; bierność w tym względzie
akcentuje indywidualność. „Czyn włącza, jak się wydaje, człowieka w etyczny wymiar bycia”15, antybohater przez zaniechanie bądź niezdolność do czynu staje więc w poprzek moralności i oczekiwań świata wobec niego.
Rodzi to kolejną wymienianą przez Januszkiewicza cechę –
nieokreśloność. Wyjście poza obszar etyki i zanegowanie bądź
odstąpienie od postulowanych czy powszechnie przyjętych
zasad postępowania stawia antybohatera przed koniecznością poszukiwania nowej tożsamości. To z kolei implikuje nieokreśloność postaw, niepewność wobec definicji własnego „ja”
i zastanych norm etycznych. Pragnienie identyfikacji z jakimś
mniej lub bardziej ustalonym wzorcem zachowania czy wręcz
próba udzielenia odpowiedzi na pytania o swój – najbardziej
literalnie rozumiany – status ontologiczny skazane są na porażkę; wszelkie zewnętrzne filary tożsamości okazują się niewystarczające. Oparcie się na jednym bądź kilku z nich grozi
ponadto osunięciem się w banał, jednowymiarowość i sztuczność tworzonych przez nie schematów. Z drugiej strony alternatywa wydaje się nie do ogarnięcia, perspektywa samotnej
kontestacji przeraża i paraliżuje.
Świadomość wyboru oraz wnikliwa i dogłębna analiza
wszelkich perspektyw modelują kolejną cechę antybohatera
– wolność. W przeciwieństwie jednak do tzw. wolności pozytywnej, będącej realizacją liberalnego modelu społeczeństwa,
wolność antybohatera „jawi się jako sprzeciw wobec matematyzacji ludzkiego istnienia, wobec prostej prawdy, że dwa razy
dwa to cztery. Człowiek, nawet gdy stworzy mu się optymalne warunki egzystencji, nawet gdy zapewni mu się szczęście,
wyłamie się z każdego systemu, postąpi po swojemu – przez
kaprys czy niewdzięczność. Powody nie są istotne”16, a mówiąc
ściślej – są, ale stanowią jedynie pretekst, uzasadnienie dla
przeczuwanej bądź uświadomionej refleksji nad naturą projektowanego szczęścia. Antybohater poprzez swoją samoświado-
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M. Januszkiewicz, Świadomość człowieka z podziemia. O Notatkach
z podziemia Fiodora Dostojewskiego, [w:] Światłocienie świadomości, red. P. Orlik, Poznań 2002, s. 84.
>> 16 M. Januszkiewicz, Antybohater, op. cit., s. 309.
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mość przyjmuje założenia wolności, podąża za własnym indywidualizmem, ale tylko po to, aby się przekonać o paradoksach
swoich wyborów. „Bycie wolnym nie może być gwarancją
szczęścia, lecz jest fatalnym darem, który trzeba przyjąć, ale
z którym nie wiadomo co zrobić”17. Raz uzyskana świadomość
wyboru implikuje świadomość natury wszystkich wariantów,
te zaś prezentują się jako niewystarczające do osiągnięcia
szczęścia, jednostronne i schematyczne. Tak rozumiana wolność staje się de facto wolnością negatywną, a powrót do sytuacji, w której ktoś mógłby dokonać wyboru za antybohatera
(bądź w której on sam dokonywałby wyborów nieświadom istnienia wariantów), nie jest już możliwy. Postać taka staje więc
przed nieskrępowaną wolnością, z której jednak nie wynika
nic konstruktywnego; co więcej, świat funkcjonujący według
schematów, z których antybohater pragnie się wyabstrahować
bądź które powodują ograniczenie jego wolności, będzie mu
w znacznym stopniu nieprzychylny.
Ostatnią cechą modernistycznego antybohatera – według
Januszkiewicza – jest cierpienie. Wynika ono mniej lub bardziej bezpośrednio z poprzednich cech; świadomość własnego miejsca w świecie (lub jego braku) implikuje ból i frustrację
związaną z poczuciem beznadziejności i osaczenia, bierność
natomiast – czy też niemoc bądź lęk przed działaniem – wiąże się ze swego rodzaju masochizmem wywołanym przez niezmienną i z reguły nieprzychylną antybohaterowi sytuację
społeczno-bytową. Nieokreśloność tożsamościowa bądź
etyczna generuje napięcia będące również źródłem frustracji
i poczucia bezsilności, podobnie zresztą jak nadmiar wolności negatywnej. Ponad tym jednak konstytuuje się u antybohaterów stan poczucia irracjonalnego, a jednak immanentnego
cierpienia, które nie wynika bezpośrednio z poprzednich cech.
Można zaryzykować stwierdzenie, że modernistyczny antybohater w cierpieniu odnajduje konkretyzację czy też kanalizację absurdu własnej egzystencji. „Zasadnie można by tu mówić
o jakimś masochizmie mentalnym. [...] O tyle istnieję, o ile cierpię. Cierpienie implikuje więc życie przytomne. Jeśli cierpienie
zostaje wybrane dobrowolnie, wówczas człowiek okazuje się
jego panem”18. Może się wydawać, że potrzeba cierpienia organizuje niejako życie modernistycznego antybohatera, jest to
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jednak ład pozorny; nie będąc wartością samą w sobie – albo
nie mogąc być za taką uznaną – cierpienie staje się kolejnym
„złem koniecznym”, koniecznym do zaakceptowania z braku alternatywy. Taka czy inna udręka jest w nierozerwalny sposób
związana z samoświadomością antybohatera i jego poziomem
refleksji nad światem, a mówiąc prościej – ze świadomie przeżywanym życiem.
Jak w tej klasyfikacji można ująć pojęcie wstydu? Czy mógłby on być jedną z cech charakterologicznych determinujących
działanie (lub jego brak) współczesnego antybohatera? Zanim odpowiemy sobie na te pytania, warto poczynić jeszcze
dwa zastrzeżenia. Pierwsze z nich wiąże się z samą kategorią
modernistycznego antybohatera, a ściślej – z jej ograniczonym zastosowaniem. Pobieżny nawet przegląd antybohaterów wymienianych w literaturoznawstwie anglosaskim wydaje się bowiem implikować konieczność weryfikacji co najmniej
kilku charakterystycznych cech „antybohatera”, a pozostałe
przedefiniować. I tak chociażby bierność – rozumiana literalnie – nie wydaje się cechować wiedźmina Geralta, znanego
z powieści Sapkowskiego19, nieokreśloność tożsamościowa
i etyczna będą natomiast dość niepewnymi określeniami zachowań Aleksa z Nakręcanej pomarańczy Anthony’ego Burgessa20. Współczesny antybohater nie będzie więc realizował w stu
procentach przedstawionego przez Januszkiewicza schematu,
co więcej – może być definiowany przez znacznie odmienne
postawy i poglądy, podobnie jak modernistyczny antybohater
różnił się od swoich karnawałowych, łotrzykowskich czy bajronicznych poprzedników.
Warto też przy okazji zauważyć, że sama kategoria „antybohatera” ma wpisaną w siebie swego rodzaju opozycję, zakłada
istnienie jakiegoś wzorca „bohaterskości”, schematu funkcjonowania powszechnego (choć może dzisiaj powinniśmy powiedzieć – popularnego) dla postaci literackiej w danym kontekście kulturowym21. Wszystkiemu, co reprezentuje bądź może
sobą reprezentować – świadomie lub nieświadomie – bohater
literacki, antybohater z pełną premedytacją się przeciwstawia,
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Por. A. Sapkowski, Krew elfów, Warszawa 1994 i kolejne tomy.
Por. A. Burgess, Nakręcana pomarańcza, przeł. R. Stiller, Kraków 2009.
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Ów kontekst kulturowy rozumiemy tutaj szeroko, zarówno jako czas
i miejsce powstania tekstu, jak i najbardziej ogólnie rozumianą świadomość
epoki, dominujące nurty filozoficzne i tendencje społeczne, znajdujące odbicie zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i kulturze popularnej.
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nawet jeśli jest to opór bierny bądź częściowy. Poczucie wstydu musiałoby więc wiązać się z uświadamianiem (bądź uświadomieniem) sobie czegoś, co dotyczy – czy też dotyczyć może
– każdego bądź ma jakiś związek z przeżywaniem świata. Będzie się zatem wiązało ze wstydliwymi aspektami ludzkiej psychiki bądź mentalności, także rozumianej jako postawa czy
sposób funkcjonowania w społeczeństwie. W tym kontekście
wstyd staje się kategorią referencyjną; nigdy nie istnieje sam
w sobie ani dla siebie, zawsze musi się odnosić do jakiegoś zewnętrznego zjawiska, a ściślej – do indywidualnego przekonania o nieprzystawalności tego zjawiska do wewnętrznego poczucia spójności indywidualnego bądź zbiorowego „ja”. Samo
zjawisko natomiast winno być postawione wysoko w aksjologicznej hierarchii przyjętej przez daną społeczność czy środowisko, w którym antybohater prymarnie funkcjonuje i którego
normy są mu odgórnie narzucone.
Wstyd jako taki można więc rozumieć dwojako; jako kategorię dynamiczną bądź statyczną, poprzez wstyd indywidualny lub zbiorowy.
Wstyd dynamiczny będzie w takim ujęciu emocją, której
zmiana postępuje w czasie; może być nadany albo odebrany
wskutek jakiegoś wydarzenia czy splotu wydarzeń, bądź jako
rezultat stopniowego uświadamiania sobie immanentnego
wstydu związanego z własną – z reguły narzuconą sobie i na
swój sposób bezwolną – egzystencją. Taki wstyd pojawia się
motywowany obserwacją bądź refleksją, pod wpływem działań nagannych (z punktu widzenia normy) lub braku zachowań
normatywnie czy społecznie wymaganych. Uświadomienie sobie źródła wstydu rodzi swego rodzaju dysonans poznawczy;
z jednej strony ewokujące wstyd działanie stoi w sprzeczności z przyjętymi regułami bądź normami, z drugiej jego pojawienie się wynika z cech charakteru danej postaci i jest przez
nią – chociażby wtórnie – racjonalizowane. Jakkolwiek nie jest
powiedziane, że dynamika musi łączyć się z indywidualnością,
wstyd w tym ujęciu – tożsamym w pewnym stopniu z poczuciem winy22 – będzie bez wątpienia cechą dynamiczną, w przypadku jednostkowego antybohatera – indywidualną. Wydaje
się zresztą, że współodczuwanie wstydu w szerszej zbiorowo-
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motywuje do naprawienia swojego błędu, wstyd zaś implikuje bezsilność wobec popełnionego (lub zaniechanego) czynu.
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ści wiązałoby się z jego racjonalizacją i redukcją dysonansu,
a przez to – akceptacją. Źródło wstydu stałoby się tym samym
elementem normy, a ta wtórnie zredukowałaby czy wręcz wyeliminowała zasadność samego poczucia wstydu. W ujęciu dynamicznym wstyd czy poczucie winy byłyby zatem zjawiskami
poddającymi się redukcji; przez asymilację lub eliminację źródła. Wstyd nieredukowalny za pomocą mechanizmów wpisanych w normy moralne, społeczne czy środowiskowe jest zatem kwestią indywidualną.
Wstyd dynamiczny – będący swoistym punktem wyjścia dla
narracji, potem zaś w miarę rozwoju akcji redukowany – jest
charakterystyczną cechą zachowania J., bohatera powieści Jerzego Pilcha Pod Mocnym Aniołem. Szczere, niemal ekshibicjonistyczne wyznania osiemnastokrotnego pacjenta oddziału
deliryków są wprawdzie autoironiczne, znajduje się w nich jednak ślady upokorzenia czy zachowawczości, jest to swego rodzaju ucieczka w szczerość. „Śniło mi się, że szukam przedmiotów na dnie oceanu, śniło mi się, że ciemnoskóry zapaśnik ku
uciesze gawiedzi zabiera mi sprzed nosa pełny kufel piwa, we
śnie nie wiedziałem, że jest zapaśnikiem, chciałem go upodlić,
daremnie, daremnie, to on mnie upodlił, i we śnie nieskończonym, i na jawie nie zaczętej byłem upodlony”23 – powie J.
o swojej walce z nałogiem. Jest to walka nierówna, ale w pewien sposób oczyszczająca; to nie J. wstydzi się za swój alkoholizm, to alkoholizm jest – projektowanym zewnętrznie – źródłem jego wstydu. Potwierdza to dalej, znajdując różne, nieraz
motywowane ontologicznie, ujęcia swojego nałogu i upokorzenia, jakie w nim on wyzwala. „Jestem księciem nieuchwytności – twierdzi. – Kiedy mówię, że nie piję, z całą pewnością
nie jest to prawda, ale kiedy mówię, że piję, też mogę łgać jak
najęty. Nie wierzcie, nie wierzcie. Pijakowi wstyd pić, ale pijakowi jeszcze gorszy wstyd: nie pić”24.
Tego typu retorycznych zagrywek jest w narracji J. znacznie
więcej, wszystkie mają jednak formę swoistej gry ze sposobem
mówienia o problemie alkoholowym; gry gorzkiej i niejednoznacznej, wielokrotnie dochodzi w niej bowiem do odwrócenia dyspozycji. Według J. dla pijaka stan upojenia jest naturalny, okresy trzeźwości stanowią jedynie wyrwy i wykrzywienia
naturalnego porządku rzeczy. Ciągłe napięcie między piciem

i niepiciem generuje nieuświadomioną, ale wyraźną potrzebę eskapizmu, alkohol jest zaś najbardziej oczywistą formą
ucieczki: „Tak jest, wychodziłem z oddziału deliryków, udawałem się na najbliższy postój taksówek i taksówką jechałem
w bezpośrednie pobliże mojego wieżowca, pewniej się czułem
w swoich okolicach, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
I wchodziłem do gospody «Pod Mocnym Aniołem», i w celu
uporządkowania doznań wypijałem cztery pięćdziesiątki. Potem w pobliskim sklepie kupowałem butelkę wódki i stawiałem czoło rozgardiaszowi przedmiotów. Nieładowi nieustannie
wzbierającemu w opuszczonym przez moje żony mieszkaniu
nie byłem bowiem w stanie sprostać na trzeźwo, choć czyniłem to wytrwale, mam bowiem usposobienie skrajnie pedantyczne”25.
J. rzadko stosuje samo pojęcie „wstydu”, zastępując je synonimicznym „upodleniem”, rozumianym jednak bardzo podobnie; jako stan niemożności spełnienia pewnych społecznie
przyjętych norm (trzeźwości), który jednak jest stanem ewokowanym, nie jest narzucony odgórnie – nawet jeśli J. twierdzi
czasem, że jest inaczej – a pojawia się i znika w zależności od
obecnego stanu alkoholizacji bohatera. W każdej chwili jednak
próbuje on swój wstyd zminimalizować przy użyciu chwytów
retorycznych: „Przepiłem w życiu masę pieniędzy, wydałem
na wódkę majątek, ale nikczemna przygoda przepijania kwoty przeznaczonej na naprawę pralki nie przydarzyła mi się nigdy. Czynię to wyznanie nie z dumą w sercu, ale z upodleniem.
Okoliczność nieprzepicia przeze mnie kwoty przeznaczonej na
naprawę pralki bierze się bowiem stąd, iż ja nigdy nie przeznaczyłem żadnej kwoty na naprawę pralki”26. Tak jak na poziomie fabularnym z pewnego upokorzenia wynika wywyższenie, tak spowiedź czy wyznanie J. – przyjmujące formę swego
rodzaju dziennika uczuć – stanowi manifestację wstydu poprzez bezwstydne o nim opowiadanie. Przybiera ono w pewnych sytuacjach formę gorączkowego, bezlitośnie konkretnego opisu: „W ostatnich sekundach mojego niepicia [...] nie było
mi duszno – dusiłem się. Nie robiłem panicznych czy gwałtownych ruchów – miotałem się jak szaleniec. Choć i to nietrafne,
działałem logicznie, w moim szaleństwie była lodowata metoda, szaleńcza była szybkość wszystkich moich ruchów, w sza-
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leńczym tempie, choć dalej ze skrupulatną ostrożnością, stawiałem torbę na biurku, otwierałem ją i wyjmowałem to, co
było w środku, szykowałem szklanki, popielniczkę, błyskawicznie przebierałem się w wygodny i ciepły dres – jeszcze, jeszcze można było zgasić dobrze już płonący ogień, jeszcze można było obie butelki kupione w całonocnym sklepie wylać do
zlewu, wyrzucić do zsypu, a nawet cisnąć nimi przez otwarte
okno, i właśnie ta możliwość, cień tej możliwości niewymownie dramatyzował sytuację, nie szło tu bowiem o to, że dalej
istniał rzeczywisty wybór pomiędzy piciem a niepiciem, nie, takiego wyboru nie było już dawno...”27. Wstyd ewokowany przez
patologię społeczną – alkoholizm – wiąże się więc z szeroko
pojętym, skruszonym cierpieniem, ma oczyszczać i ograniczyć
cierpienie głównego bohatera. Ponieważ jednak na swój sposób odnajduje on w tym cierpieniu spełnienie, wpada w ciąg
opowieści symulujący ciąg alkoholowy, kolejne próby wyjścia
ze stanu upicia mieszają się w niespójnej, jakby bełkoczącej
i mieszającej wątki paplaninie deliryka, zmierzającej wszakże
do końca. J. z jednej strony chce wyjść z nałogu (w imię tej czy
innej największej miłości swojego życia), z drugiej sprzyja trochę swojej bezsilności; lęka się, czy może nie jest to spowodowane chęcią powrotu do świata ludzi trzeźwych, a jednocześnie łaknie ich obecności. Ostatecznie – niemal przy pomocy
sił wyższych, symbolizowanych – paradoksalnie – przez deliryczne wizje, osiąga on chwiejny stan równowagi, asymiluje
swój wstyd. „Dziesięcioleciami chlałem niczym bydlę nieczyste,
przez dziesięciolecia byłem pijany jak bydle nieczyste i w ciągu
kilku godzin bez zasługi wytrzeźwiałem. Bez zasługi? Nie, radykalnie odrzucam wszelką kokieterię. Moją zasługą była moja
rozpacz, moją zasługą były moje modlitwy i moją zasługą jest
moja miłość”28. Alkoholizm – poprzez spowiedź, miłość i poczucie wstydu właśnie – został pokonany, odsunięty w nicość.
Wstyd odczuwany przez J. również uległ swego rodzaju inflacji
w kreowanej przez niego narracji.
Czy J. można uznać za antybohatera w rozumieniu modernistycznym? Jest w nim i bezsilna rozpacz, i poczucie niejednoznaczności ewokujące cierpienie, całe jego wyznanie ma
natomiast charakter swoistej „legitymizacji” własnej ułomności naznaczonej bolesną samoświadomością. Jest bierny, na-
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wet kiedy najmniejsza nawet aktywność z jego strony przyniosłaby mu natychmiastowe wybawienie, pozostając przy okazji
(pozornie) wolnym od konwenansów. To wszystko, przykryte retoryczną maską ironii, sprawia, że na pierwszy rzut oka J.
wydaje się antybohaterem nietypowym, ale z drugiej strony
w przypadku tej kategorii „typowość” postaci nie jest cechą
dystynktywną. Co ważne, ironia J. jest sposobem radzenia sobie ze wstydem i upodleniem, jakie odczuwa i z jakimi radzi sobie, posługując się bezwstydnymi i ekshibicjonistycznymi opisami własnych stanów. Można więc uznać, że cechuje go – jako
postać – wstyd w rozumieniu dynamicznym; wyrażony i opracowany retorycznie ulega on redukcji, pociągając za sobą swoje źródło – alkoholizm. W ostatnich słowach Pod Mocnym Aniołem J. sugeruje, jakoby był już uleczony i wstyd, który odczuwał
wcześniej, uległ ograniczeniom.
Wstyd rozumiany statycznie można określić – na zasadzie
opozycji między synchronią a diachronią – mianem dowolnego etapu na drodze rozwoju czy poznania dynamicznego
poczucia wstydu. Takie rozumienie tego pojęcia będzie więc
bardziej charakterystyczne dla odczuwania wstydu permanentnego bądź wstydu zbiorowego; bez względu na to, czy
uświadomionego, czy nie. Wstyd w takim ujęciu – bądź walka
z wpisaną w niego bezsilnością – będzie jednak miał charakter
postulatywny, oznaczałby funkcjonowanie z poczuciem wstydu albo nawet pomimo niego, redukcję dysonansu poprzez
jego akceptację. „Nie jesteście mi dość wielcy, aby nienawiści
i zazdrości nie znać. Bądźcie mi więc dosyć wielcy, aby się ich
nie wstydzić”29 – pisał Fryderyk Nietzsche. Redukcja wstydu poprzez dążenie do samodoskonalenia nie jest jednak możliwa
w przypadku ogarniętego frustracją i bezsilnością bohatera,
a samoświadomość potęguje jedynie to odczucie. Wstyd statyczny zawsze będzie dotyczył swoistego status quo wpisanego w szeroko pojętą rzeczywistość, nabytego w drodze socjalizacji bądź poprzez pozostawanie w opozycji względem norm
społecznych, ale w sposób niechlubny i nieporadny.
Ten sposób funkcjonowania może cechować jednego z najbardziej wyrazistych współczesnych antybohaterów – Adasia
Miauczyńskiego z monologów Marka Koterskiego, spopularyzowanego przez ich filmowe adaptacje. Miauczyński znany jest
szerokiemu kręgowi odbiorców jako zgorzkniały nieudacznik
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F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Kęty 2004, s. 35.
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z Nic śmiesznego (1995), poszukiwacz idealnej miłości z Ajlawju
(1997) czy alkoholik niepotrafiący poradzić sobie z poczuciem
winy za zrujnowanie życia swojemu synowi we Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006). Jego najbardziej znaną i zarazem najpopularniejszą inkarnacją jest sfrustrowany polonista z Dnia
świra (2002), filmu uznawanego za gorzką komedię czy wręcz
pamflet na współczesny stan polskiej mentalności oraz krytyczną refleksję nad rzeczywistością u progu XXI wieku. Przede
wszystkim jednak jest to film – a także tekst literacki – mówiący o permanentnym kryzysie wiary i woli życia, który staje się
udziałem Adasia Miauczyńskiego – zgorzkniałego, rozczarowanego i sfrustrowanego inteligenta, którego opanował lęk przed
życiem połączony z chroniczną, przerażającą wręcz niemożnością zmiany ani siebie (swoich nawyków, natręctw i ułomności),
ani świata. Bohater stwierdza w pewnej chwili: „Nie udało mi
się życie zmarnowałem. Sprzeniewierzyłem się mej pierwszej
i jedynej miłości. Potem ożeniłem się bez miłości. Jedyna istota
którą kocham – mój syn – wyrastał w piekle naszego małżeństwa tak jak ja wyrastałem w piekle małżeństwa moich rodziców a myśl że mój Sylwuniu będzie tak samo nieszczęśliwy jak
ja łamie mi serce. Praca która była moim powołaniem okazała
się udręką za grosze. Zabija mnie samotność którą sam sobie
zgotowałem. Nikt i nic mnie już nie czeka. Nie widzę dla siebie
przyszłości. Jestem w proszku, w rozsypce – wypatroszony rozmontowany wypalony i śmiertelnie zmęczony chociaż niczego w życiu nie dokonałem. Muszę przystanąć w biegu choć nigdzie nie dobiegłem. I odpocząć. Odpocząć za wszelką cenę”30.
Lęk przed życiem, które z konieczności jednak przeżywa,
połączony z ciągłym rozpamiętywaniem własnych błędów
może być tożsamy ze wstydem. Wstyd ów przybiera w postaci Miauczyńskiego formę kompleksową i wiąże się w tym przypadku z przeszłymi i indywidualnymi błędami; niezdolność do
poradzenia sobie ze swoim bagażem doświadczeń przybiera wręcz formę swoistej parodii kompleksu Edypa: „Boję się,
że zamorduję matkę. Jak ten chłopak z mojego roku. Co zabił
swoją w czasie ferii. I potem ten chirurg z Łodzi, mój kolega.
Najpierw matkę, potem siebie. Dlaczego synowie tak mordują
swoje matki. Chyba ze strachu, że matki zamordują ich”31. To-
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M. Koterski, Dzień świra i inne monologi Adasia Miauczyńskiego na jedną
lub więcej osób, Izabelin 2002, s. 61.
>> 31 Ibidem, s. 34.
30

warzyszy temu uświadomiona – i przez to powodująca jeszcze większą udrękę – nerwica natręctw i ciężar sprzecznych
przyzwyczajeń nabytych w drodze szeroko pojętej socjalizacji.
„Smaruję teraz grzankę masłaryną... dżemem... I znów wyrzut
sumienia: zbyt dużym strumieniem płuczę nóż z margamasła,
marnotrawiąc wodę. Bo widzę w myślach dzieci cierpiące pragnienie”32. Miauczyński wstydzi się swoich myśli i swoich odruchów, jest jednak wobec nich bezsilny, co generuje poczucie frustracji. Co ciekawe, samo pojęcie „wstydu” pojawia się
w jego monologach właściwie tylko raz, w kontekście własnych społecznych niewydolności wynikających z sytuacji materialno-bytowej: „A dzisiaj się wstydzę tego, że jestem polonistą. «Szkoła poetów!» – dobre sobie! Czuję się niemężczyzną.
Mężczyzna prawdziwy to powinien potrafić zarobić. Na dom,
rodzinę i wszystko, co tam jeszcze potrzeba, a ja nie potrafię”33.
Obok tego pojawia się pojęcie „poczucia winy” – użyte w odniesieniu do relacji z synem – które jednak wobec dominującej w postawie Miauczyńskiego bezsilności staje się tożsame
ze wstydem jako takim. Mówiąc: „Towarzyszy mi poczucie winy
wobec Sylwusia. Że się tak śmieje rzadko przeze mnie. Przez to
że mi się nam z małżeństwem w rodzinie nie ułożyło”34, Miauczyński wstydzi się przed sobą za błędy w wychowaniu syna
i przed synem za własną nieumiejętność ich naprawienia. Podsumowuje tę własną bezsilność gorzką konstatacją: „Nie sądzę,
żeby ktoś był w stanie przedstawić mi mnie w gorszym świetle
niż sam siebie widzę”35.
Wstydowi związanemu z indywidualnymi błędami i własną
bezsilnością towarzyszy jednak frustracja ogólniejsza, czyniąca z Adasia Miauczyńskiego swoistego everymana i sprawiająca, że wstyd indywidualny jest umniejszany czy wręcz staje się
częścią składową wstydu kolektywnego; będąc świadomym
absurdu i bezcelowości własnej egzystencji, Miauczyński dostrzega również absurdy i patologie mechanizmów społecznych. Jako wprawny i zawzięty obserwator rzeczywistości,
irytuje się zachodzącymi w jego obecności – i zapewne absurdalnymi z punktu widzenia osoby trzeciej – trywialnymi sytuacjami komunikacyjnymi, które sprowadzają się do rozmów
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Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 223.
Ibidem, s. 40.
Ibidem, s. 36.
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o niczym. Bezmyślna wymiana zdań, które nie niosą żadnej treści, doprowadza go do wściekłości. „Ale co im mogę zrobić? Jestem do nich przegrany: one – szczęśliwe, ja – nie. Jakąż prostą a potężną siłą destrukcji dysponują wobec mnie takie tępe
cipy. Trajkotaniem. A ja już cały w strzępach. A one wciąż napierdalają...”36. Podobną wściekłość wywołują w nim absurdy
szeroko rozumianej codzienności. Frustracja i bezsilność towarzyszy podczas refleksji nad polską służbą zdrowia: „W przychodni czekam dwie godziny – ja nie wiem, chyba wszyscy
w kraju mają popsute zęby. Wychodzi z gabinetu jakaś zbolała emerytka, przysiada obok i kiwa się, jak przy chorobie sierocej: «– O Jezu! O Jezus kochany! Co tu robić dalej?! W takim
dobrobycie?! Do sześćdziesiątki i żegnać! O Jezus! I te dziury
w zębach. Co tu robić?! Żeby człowiek wiedział!! Że taki dobrobyt nastanie. A tutaj dziura w zębie! Umierać i koniec. O Jezus
Matko Boska! Wyborowane całe te! I co tu dalej robić z tą starością?...». Pytam ją, co miała – ekstrakcję, ubytek, a ona, że ją
lekarka wyrzuciła w połowie borowania, bo wiertło stawało
jej w zębach i lekarka powiedziała, że ma za twarde zęby, bo
przecież próbowała jej rozwiercić kilka i w każdym się wiertło
zatrzymywało, więc to nie może być przypadek i ona, znaczy
lekarka se tego nie wymyśliła, a ona, znaczy rencistka niech
idzie do prywatnego jak jest taka uparta...”37. Przedmiotem
gorzkiej refleksji staje się nawet motoryzacja: „Albo jak pomyślę, że mam uruchamiać tego gównianego malucha, który nie
wiadomo nigdy, czy ruszy czy nie ruszy, bo już ma dziesięć lat,
i do którego muszę wsiadać z drugiej strony, bo te drzwi się
nie otwierają, to znaczy otwierają się, ale potem nie mogę ich
zamknąć od wewnątrz, więc wsiadam przez te, a tamtych już
nie ruszam, a jak już wreszcie zapali, to jakby miał atak kaszlu i potem jadę i czuję się, jakby mnie ktoś na krześle świetlicowym ciągnął na sznurze od bielizny pięćdziesiąt na godzinę
i truchleję, że na najbliższych światłach skicham się z nim i rozkraczę do szczętu, i będą na mnie wrzeszczeć i trąbić i łyskać
światłami, a ja będę rzęził tym rozrusznikiem mokry i ze sraczką, i będę go spychał zziajany na skraju zawału. Boże, jak sobie pomyślę, że najlepsze lata mojego życia upłynęły mi w tym
podskakującym, grzechocącym, karłowatym pierdzielu!...”38.
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Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 208.
Ibidem, s. 194.

Wszystkie te sytuacje są jedynie przykładem kompleksowej i niemal wyczerpującej refleksji na temat stanu polskiego
społeczeństwa od strony socjalnej, kulturalnej czy etycznej;
refleksji aspirującej do miana ogólnej – choć rzecz jasna subiektywnej – oceny polskości. Frustracje Adasia Miauczyńskiego zyskują więc w pewnej chwili wymiar wręcz metaforyczny:
„Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią, to te klapy zawsze
opadały. I zawsze były ojszczane deski, że ani na nich usiąść,
i podłogi – tak, że trzeba po nich chodzić na obcasach. A dlaczego?! Bo – przez dziesiątki lat – jedni bezmyślni kretyni pod
kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle
klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylona jest ku muszli i – puszczona – musi opaść! [...]
Za to co można zobaczyć?! Przytwierdzony do ściany magnesik. Tyle tylko, że w klapie nie ma drugiego magnesika. I ani śladu po jego montowaniu. Po prostu, to już kolejne pokolenie
idiotów, pod okiem nowych idiotów, albo i tych starych, montuje w ścianach magnesiki, oczekując, że będą się ich trzymać
plastikowe klapy! Dziesiątki lat! Jezu Chryste przenajświętszy!
A jeśli Polska to właśnie ta ojszczana klapa?!”39.
Refleksja Miauczyńskiego – choć pretenduje do miana
kompletnej – naznaczona jest permanentnym i indywidualnym poczuciem zgorzknienia i rozczarowania, które można
utożsamiać ze wstydem. Adaś, zauważając i wyszczególniając
wszystkie absurdy i sprzeczności tkwiące w społeczeństwie,
niejako stawia siebie ponad – i poza – dostrzeganymi przez
siebie zjawiskami, które następnie piętnuje. W sytuacjach,
które dotyczą go bezpośrednio, stara się – mniej lub bardziej
nieudolnie – kontestować rzeczywistość, wyabstrahować się
z otoczenia, a w najgorszym wypadku uświadomić innym żenadę, jakiej są uczestnikami. Jego trud jest rzecz jasna daremny, gdyż on jako jedyny w swoim otoczeniu jest w stanie wyjść
poza społeczne status quo i przynajmniej częściowo odsłonić
jego obłudę, przez co rozumie go jedynie wyimaginowana KŻ
– Kobieta Życia. Odczuwa więc swego rodzaju wstyd przed samym sobą za społeczeństwo, w którym musi żyć (wciąż też towarzyszy mu wstyd indywidualny).
Adaś Miauczyński antybohaterem – w ujęciu Januszkiewicza – jest bez wątpienia. Kontestuje społeczne konwenanse,
których jest bezustannie świadomy, jego bezsilność i nieumie-
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Ibidem, s. 219.
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jętność dostosowania się uniemożliwiają mu jednak poprawę
swojego bytu, on sam chciałby zacząć wszystko od nowa i być
kimś innym, niż jest; a to wszystko doprowadza go do udręki i rozpaczy. Można zaryzykować twierdzenie, że nieodłączną cechą tej udręki jest właśnie wstyd, który odczuwa wielopłaszczyznowo, w różnych sytuacjach i na różne sposoby, a co
więcej – nie jest w stanie nic z nim zrobić. Generalizując, tak rozumiany wstyd – w ujęciu statycznym – można uznać za jedną
z cech współczesnego antybohatera.
Czy zatem wstyd można uznać za cechę współczesnego
antybohatera? Przykłady z tekstów Pilcha i Koterskiego wskazują, że jeśli rozumieć go jako kategorie dwojaką – dynamiczną i statyczną – to można odnaleźć go wśród implikowanych
przez modernistyczny model antybohatera cech. Można się
zastanawiać, na ile jest to cecha dystynktywna dla tej kategorii postaci; wprawdzie z modelowych cech antybohatera, które udało się odnaleźć w postaciach Adasia Miauczyńskiego
i J., wynika specyficzne i charakterystyczne dla nich jako konstruktów literackich ujęcie wstydu, nadużyciem byłoby jednak
rozciągać to pojęcie na całą kategorię antybohatera. Wystarczy bowiem przywołać inną pozycję wpisującą się w antybohaterski nurt – Małą apokalipsę Tadeusza Konwickiego. Pojęcie wstydu pojawia się w tej powieści tylko raz, w kontekście
spuścizny, jaką główny bohater ma pozostawić potomnym, bowiem „wstyd odchodzić niczego nie zostawiając. Coś wypada
zapisać żywym, żeby była choć najmniejsza korzyść z mojego
życia, z mojej krótkiej obecności na ziemi, gdzie zajmowałem
miejsce innym, gdzie odejmowałem bliźnim smaczne kęsy od
ust, gdzie czasami psułem krew współczesnym”40. Jest to jed-
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T. Konwicki, Mała apokalipsa, Warszawa 1979, s. 81.

nak wstyd nieszczery, wstyd podszyty szyderstwem; spuścizną
okazują się bowiem być jedynie przepisy na dwa środki przeciwłupieżowe – totalnie nieistotne i niepotrzebne w perspektywie demontowanego i zdegenerowanego świata. Główny
bohater Małej apokalipsy nie odczuwa wstydu jako takiego, bo
nie ma przed kim ani czego się wstydzić.
Można więc uznać, że wstyd jako taki nie stanowi bezwzględnie dystynktywnej cechy współczesnego antybohatera, aczkolwiek w wielu przypadkach jest on konieczny czy też
uzasadniony. Z całą pewnością jednak wstyd – rozumiany jako
kategoria dynamiczna, rozwijająca się bądź zanikająca wskutek działań antybohatera, czy też statycznie, jako jego cecha
immanentna – należy do emocji odzwierciedlających kruchość
i wadliwość ludzkiej natury. A wszystko, co implikuje słabość
i zagubienie w świecie, poczucie niepewności czy niechęci do
samego siebie, idealnie wpisuje się w portret psychologiczny
modelowego antybohatera.
Abstract
Michał Wolski, Shame as a Trait of Contemporary Antihero (Applied on Selected
Examples)
The author, referring to numerous theoretical considerations
based on conceptual category, introduces the category of antihero. Subsequently, he shows in what way contemporary literary antiheroes feel shame which, according to the author, is
a distinctive feature in the creation of those type of characters.
Jerzy Pilch and Marek Koterski quotations illustrate thesis presented in the opening part of the essay. They show various aspects and reasons of shame – understood both, as a dynamic
and changeable category, as well as static, indelible characteristic of a given imaginary figure.
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ANTI-SOCIAL NETWORK™ czyli Co Internet robi z ludźmi1
Piotr Podomarof

Działalność forów internetowych cieszy się znaczną popularnością i niesłabnącym zainteresowaniem świata naukowego już od pewnego czasu. Sama instytucja cyfrowego forum
obecna jest w Sieci od lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to
na masową skalę powstawać zaczęły tzw. BBS-y (skrót od Bulletin Board System), służące swobodnej wymianie danych między internautami. Klasyczny BBS był w swych założeniach nieco podobny do tablicy ogłoszeniowej, którą możemy czasami
zobaczyć w przestrzeni miejskiej tudzież w niektórych sklepach. Wraz z rozwojem oprogramowania zmieniały się też koncepcje przestrzeni aktywizujących i organizujących działania
użytkowników w środowisku digitalnym. Fora w obecnej swej
postaci to dzieło rozwiązań wcielonych w XXI wieku, należących formalnie do grupy narzędzi kreujących tzw. Web 2.0, czyli bardziej zaawansowaną, a jednocześnie przyjaźniejszą użytkownikowi formę korzystania z Sieci.1
Nie będziemy się tu jednak koncentrować na rozważaniach
dotyczących technologii. Ciekawić nas będzie coś zgoła innego: przyjrzymy się bowiem problemowi anonimowości sieciowej i wynikającym z niej postępowaniom. Tym razem wszakże zajmiemy się bezimiennością ekstremalną i jej możliwymi
konsekwencjami, szczególną zaś uwagę postaramy się zwrócić
na nie zawsze wygodną kwestię odpowiedzialności za swe postępowanie. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w rzeczywistości Sieci musimy się jeszcze czegoś wstydzić, należy najpierw udać się tam, gdzie prawie wszystkie normy moralne czy
prawne w zasadzie nie obowiązują. W przepastnych zasobach
internetowych z pewnością można naliczyć znacznie więcej
podobnie anarchizujących obszarów, lecz tylko jeden z nich
zdobył tak wielką popularność, że w zachodnim dyskursie medialnym obecny jest od blisko siedmiu lat.

>>

1
Termin „Anti-Social Network” zaczerpnięty z postu numer 278334673,
wchodzącego w skład wątku rozpoczętego 10 września 2010 r.

Lol, Internets
Wolność dla wilków często oznacza śmierć dla owiec.
Isaiah Berlin
Przed laty, w Japonii, szczególnym powodzeniem cieszył się
BBS o nazwie 2channel. W czasie rewolucji technologicznej,
ukrytej pod nazwą Web2.0, w 2001 roku Japończycy przekształcili owo miejsce w forum nazywane 2chan. Można tam
było dzielić się z pozostałymi użytkownikami swymi przemyśleniami oraz opiniami, ale także zamieszczać dane w formie
grafik, odsyłacze (linki) do innych interesujących serwisów itp.
Sporą część użytkowników 2chana2 stanowili Amerykanie,
którzy nie posiadali „swojego” tak rozbudowanego forum. Jeden z nich, piętnastoletni podówczas Christopher Poole, zapragnął zmienić tę sytuację i 1 października 2003 roku stworzył
swoisty serwis-hołd, któremu nadał nazwę 4chan. Poole przyjął pseudonim „moot”, pod którym do dziś znany jest w digitalnym otoczeniu – tak też zatem będziemy go dalej nazywać.
4chan od początku podzielony był na kategorie. Oprócz
sekcji, w których zajmowano się różnymi rodzajami mangi oraz
anime, powstała także najpopularniejsza i, jak się wkrótce okazało, najbardziej kontrowersyjna gałąź forum – miejsce, gdzie
można było wypowiadać się na dowolne tematy, określone
po prostu jako „Random”, zaś z racji swego skrótu w strukturze forum nazywane /b/. Rychło powstają także kolejne forumowe tablice tematyczne (boards), między innymi /t/, gdzie
użytkownicy wymieniają się odnośnikami do popularnych torrentów. Pomimo nie do końca wyjaśnionych legalnych aspek-

>>

2
Konsekwentnie będziemy spolszczać te nazwy, podobnie jak czynią to
polscy internauci. Wydaje się, iż jest to najodpowiedniejszy sposób radzenia
sobie z gramatycznym aspektem owych anglicyzmów, głównie z uwagi na
wielość podobnych casusów nazewnictwa sieciowego (JoeMonster, bash, facebook itd.).
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tów działalności, 4chan rozwijał się wówczas dosyć prężnie, co
w sporym stopniu uzależnione było od wkładu samych partycypantów; moot prosił bowiem kilkakrotnie o donacje pieniężne w celu utrzymania i rozbudowy infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania strony. Internauci nie
pozostali obojętni i w rezultacie, mimo kilku udokumentowanych przerw spowodowanych problemami z serwerami, serwis
funkcjonuje coraz sprawniej. Dowodem niechaj będzie olbrzymia popularność sekcji /b/, w której milionowy wpis (post) odnotowano 7 kwietnia 2005 r., zaś wypowiedź numer 2 000 000
pojawiła się już 29 lipca tego samego roku.
Obecnie, po wielu zmianach i nieustannych poprawkach,
4chan składa się z 47 tablic tematycznych, z których tylko kilka odnosi się do japońskiej sztuki mangi oraz anime. Forum
zajmuje się także między innymi: zjawiskami paranormalnymi,
podróżami, grami wideo, literaturą, bronią, sztuką, stosunkami międzynarodowymi, zwierzętami, modą, projektowaniem
i modelingiem 3D, zdrowiem, origami oraz praktycznie każdym
rodzajem pornografii (do której jednak wrócimy za chwilę).
W samej strukturze serwisu istotny jest stosunkowo klarowny
podział na kategorie tematyczne, co nie oznacza wszakże rygorystycznego przestrzegania reguł. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż owych reguł na 4chanie nie ma zbyt wiele.
System umożliwiający umieszczanie wypowiedzi bez jakiegokolwiek logowania czy określania choćby swego pseudonimu
umożliwia absolutną dowolność aktu kreacji treści; można nawet podszywać się pod moderatorów forum tudzież samego
moota, z czego część użytkowników skwapliwie korzysta. Całe
działanie strony opiera się w gruncie rzeczy na idei swarmingu,
czyli tzw. działania ławicowego. Swarming zakłada inteligentne działania większego kolektywu (w tym przypadku – miłośników 4chana), zmierzające do efektywnych sytuacji komunikacyjnych; inaczej mówiąc, pomimo zaangażowania bardzo
dużej liczby podmiotów-nadawców, ostateczne komunikaty są
jasne, precyzyjne i wpisują się w pewien dyskurs praktykowany
w przestrzeni cyfrowej. Ci internauci, którzy szczególnie interesują się komiksami i kreskówkami, wybiorą sobie tablicę /co/,
gdzie śmiało dyskutować mogą o swej pasji, z jednej strony
mając świadomość możliwości zaistnienia zakłóceń wypowiedzi, z drugiej zaś wiedząc, iż jakiekolwiek interferencje będą
piętnowane przez tę część kolektywu, która w danym momen-

cie poważnie interesuje się danym tematem i ma intencje do
jego podtrzymywania. 4chan bowiem nie pozwala na trwanie
danego wątku w nieskończoność; po pewnym czasie, o ile nikt
nie wykazuje nim zainteresowania, taki thread zostaje usunięty
z forum i niemożliwy staje się powrót do niego – chyba że został gdzieś odpowiednio skatalogowany. Obecnie istnieją dwa
serwisy zajmujące się wychwytywaniem szczególnie interesujących materiałów; są to 4chanarchive.org oraz chan4chan.
com. W wątku rozwijanym na oryginalnej tablicy mogą pojawić się żądania archiwizacji (np. Archive dis shit nao!), które automatycznie zwracają nań uwagę; jeżeli owych żądań pojawia
się wystarczająco wiele, thread zostaje oficjalnie zapisany i możemy mieć doń dostęp z poziomu witryny archiwizującej.
Idea swarmingu w przypadku 4chana działa zaskakująco
dobrze. Grupy dyskusyjne organizują się bardzo szybko, zaś
wymiana informacji pomiędzy ich członkami przebiega bez
poważniejszych zakłóceń. Wszelkie wtręty mające przeszkodzić we właściwym rozwoju wątku tudzież posty reklamowe, niewnoszące nic do dyskusji, są zazwyczaj ignorowane.
Piszemy „zazwyczaj”, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w każdej chwili zmienić kierunek czy temat dysputy. O ile
gwałtowne wolty tematyczne raczej nie są szczególnie popularne na tablicach zajmujących się konkretnymi problemami,
o tyle już na wspomnianym /b/ sytuacje takie mają miejsce
praktycznie codziennie. Brak zasad, po krótkotrwałym okresie czystej anarchii, spowodował wykształcenie się nieformalnego zbioru reguł, które w mniejszym bądź większym stopniu obowiązują w środowisku 4chana, choć nie są oficjalnym
stanowiskiem zespołu zarządzającego witryną. Są one czasem nazywane „regułami Internetu”, choć należy mieć w tym
przypadku dość spory do nich dystans3. Podobnie jak większość treści kreowanych w przestrzeni założonej przez moota, także i reguły poruszania się w środowisku 4chana opracowane są w humorystyczny sposób. Nie zmienia to faktu, iż
w większości całkowicie odpowiadają one prawdzie; weźmy
chociażby słynną regułę 34, która w oryginale głosi: There is
porn of it, no exceptions. I rzeczywiście, w Sieci znaleźć można
już dedykowane strony, zajmujące się wyszukiwaniem pornografii opartej na wszelkich możliwych elementach kodów

>> 3 Zestaw zasad oraz krótkie omówienie znaleźć można na stronie encyclopediadramatica.com/Rules_of_the_Internet.
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Il. 1. Dokumentacja samobójstwa popełnionego w rezultacie działań społeczności 4chana oraz jedna z reakcji Anonima (*wydarzenie niepotwierdzone).

kulturowych4. Cały niniejszy tekst natomiast jest zaprzeczeniem dwóch pierwszych zasad, zabraniających mówienia o
/b/; są one zresztą trawestacją regulaminu znanego z powieści Fight Club Chucka Palahniuka oraz ekranizacji Davida Finchera. Swoisty anarchizm uprawiany przez bohaterów tej historii stanowił jeden ze wzorców dla społeczności określanej
mianem /b/tards – miłośników ekstremalnej odmiany Hyde
Parku.
Istotny jest również język, jakim posługują się forumowicze.
Zgodnie z pewnym obecnym od zarania Internetu trendem,
członkowie interesującej nas wspólnoty wykształcili swoje niepowtarzalne słownictwo, będące w większości kreatywnymi
przekształceniami zasad gramatyki angielskiej. Często natrafić
możemy na podmienianie liter (cheezeburgerz), zmianę ich szyku (raep) oraz modyfikacje właściwej struktury zdań (I can haz
mah buckit?); Anonimom nieobce są też akronimizacje zakorzenione w pisowni sieciowej, jak choćby LOL, ZOMG, ROFL czy
BTW; skrótowce te są bardzo często używane, albowiem w wielu przypadkach o atrakcyjności wpisu decyduje nie tyle jego
warstwa merytoryczna, ile zwarty i krótki sposób przekazania
konkretnej treści. Rozwlekłe posty bardzo często kwitowane
są lakonicznym tl;dr, oznaczającym too long; didn’t read, czyli
– utratą zainteresowania czytelnika. Dlatego też powszechne
jest wyrażanie swego zdania za pomocą odpowiednich obrazków połączonych z krótkimi komunikatami tekstowymi. Niektóre obrazy cieszą się tak wielką popularnością, iż zostają tak
zwanymi memami – treściami dystrybuowanymi wirusowo,
opierającymi swą popularność na mechanizmach psycholo-

>>

4

Zob. np. rule34.paheal.net/.

gii tłumu. Jednym z popularniejszych memów jest na przykład
sympatyczny miś nazywany Pedobear, któremu społeczność
4chana przypisuje niezdrową fascynację małymi dziećmi. Pedobear stał się na tyle znany, że w Polsce trafił nawet do jednej
z gazet jako fragment logo zimowej olimpiady w Vancouver5.
Błąd (?) grafika został szybko zauważony i, ku uciesze polskiego odłamu fanów /b/, przywołany na tymże forum wraz z serią niewybrednych komentarzy na temat inteligencji Polaków.
To zresztą również jeden z czynników wyróżniających 4chan
na tle innych podobnych witryn: silna wulgaryzacja języka, dopuszczana i tolerowana przez moderatorów, przejawiająca się
nie tylko w częstym stosowaniu dynamizatorów, lecz także zasadzająca się na programowym obrażaniu danych grup. Temu
wszakże przyjrzymy się w części tekstu odnoszącej się bezpośrednio do /b/ i jego bogatych zasobów.
We are anonymous. We are legion
Przeżywać sytuacje graniczne i egzystować
– to jedno i to samo.
Karl Jaspers
/b/, czyli tablica o dowolnej tematyce, bardzo szybko zjednała
sobie rzeszę fanów. Głównym powodem ogromnego zainteresowania był praktyczny brak hamulców, jeśli chodzi o naturę
propagowanych treści. Dlatego też odkrycie /b/ i jego wpływu na internautów przez media stanowiło całkiem spory szok
w samych Stanach Zjednoczonych. Od samego początku za-

>> 5 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7187027/Polish-newspaper-claims-Pedobear-is-2010-VancouverOlympic-mascot.html.
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Il. 2. Przykład odmowy dostępu do forum (tzw. bana) – tutaj permanentnego, z uwagi na zawartość treści przekazywanych na forum.

łożeniem 4chana miał być szeroki liberalizm i nieskrępowana
wolność słowa; sytuacja ta zmieniała się w czasie ze względu
na zainteresowanie niektórych podmiotów gospodarczych.
Japończycy nie zawsze byli radzi z bezprawnego kopiowania
treści zabezpieczonych prawami autorskimi, toteż część materiałów była na bieżąco usuwana przez moderatorów. Po pewnym czasie zniknęła także sekcja poświęcona zjawisku lolicon,
czyli, najoględniej rzecz ujmując – wycinkowi japońskiej sztuki szczególnie akcentującej postaci małych dziewcząt. Tak naprawdę jednak część tego typu treści zmieniała jedynie miejsce ukazywania się; wszystko, co mogło stanowić przedmiot
różnego rodzaju sporów na tablicach tematycznych, na /b/
było przyjmowane bez zastrzeżeń. W zasadzie taka sytuacja
ma miejsce do dziś, istnieją wszakże niewielkie wyjątki. Moderatorzy mogą odciąć dostęp pojedynczym użytkownikom
(tzw. ban) na pewien okres bądź też permanentnie; zdarza
się to rzadko, lecz powody, dla których ktoś zostaje wyrzucony, najczęściej są poważne. Tymczasowy ban może być rezultatem notorycznego zamieszczania wizualizacji końskiego penisa za pomocą znaków ASCII6, permanentny zaś – prezentacji
dziecięcej pornografii (jeden z użytkowników otrzymał notyfikację o treści: repost nagich dzieci z domalowanymi wąsami nie
czyni z nich dorosłych = ciesz się swym banem), która jest bezlitośnie zwalczana przez moderatorów 4chana. Jest to dosyć
interesująca sytuacja: w Sieci natrafić można na materiały sugerujące stały nadzór organizacji typu FBI nad opisywanym
forum, lecz część internautów ma podobne doniesienia za nic,

>>

6
Przykłady banów pochodzą z materiałów własnych autora, tam zaś trafiły z wątku opisującego przypadki renegatów /b/, założonego 24 stycznia
2009 r.

wciąż usiłując testować odporność i uwagę administratorów
serwisu. Dziecięca pornografia, określana skrótem CP (children
pornography), bywa nadal widoczna w rozmaitych wątkach;
często użytkownicy posługują się zachętą w rodzaju Mods are
asleep, post some CP, jako że stały nadzór nad /b/ jest praktycznie niemożliwy. Natrafić także można na deklaracje nawołujące do powrotu do „starych, dobrych czasów”, kiedy to każda
treść była dopuszczana na tablicy Random, zaś obawa przed
ingerencją organów ścigania praktycznie nie istniała, jako że
znaczna część forumowiczów miała doświadczenia w ukrywaniu swej tożsamości w Sieci. Dziś liczba zaawansowanych
programistów czy hakerów w porównaniu do „niedzielnych”
odwiedzających 4chan jest znacznie mniejsza, mamy wszakże nieustanną możliwość podpisywania się jako Anonim. To,
co bywa przekleństwem wielu witryn, na /b/ stało się czymś
w rodzaju globalnej filozofii. Najlepiej jest ona wyrażana poprzez kombinację niektórych reguł, wzmiankowanych wcześniej. Anonim nie przebacza, anonim nie zapomina. Mamy tu
także znamienne nawiązanie biblijne: Anonymous is Legion.
Częścią filozofii Anonima jest odwołanie do rozpoznawalnych
motywów historycznych – wizualizacją bezimiennych internautów jest postać nosząca maskę Guya Fawkesa, osobnika
odpowiedzialnego za próbę zamachu na brytyjski parlament.
Maska zyskała popularność po premierze filmu V jak Vendetta
w 2005 roku, zaś społeczność 4chana przysposobiła ją do swoich celów. Zdarza się także, iż forumowicze organizują spotkania w rzeczywistości analogowej, na które przywdziewają właśnie akcesorium Fawkesa; podobne działania bywają jednak
wyśmiewane przez część /b/, która podnosi, iż jakiekolwiek
wspólne dla internautów działania winny odbywać się w sa-
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mej Sieci, nie zaś poza nią, chyba że ma miejsce jakaś szczególnie ekstraordynaryjna sytuacja.
Co najczęściej możemy znaleźć na /b/? Postanowiliśmy
się bliżej przyjrzeć funkcjonowaniu witryny, zaś wszelkie
spostrzeżenia opierać na dłuższym okresie badań. Pierwsze
wejście na 4chana miało zatem miejsce 2 października 2008
roku, właściwe badania zaś rozpoczęły się po otrząśnięciu
z szoku kulturowego, dokładnie 5 listopada 2008 r. Od tego
czasu strona jest analizowana trzy razy w ciągu dnia, do tego
zaś korzystamy z pomocy wymienionych powyżej serwisów
archiwizujących (4chanarchive, chan4chan). Na podstawie
dotychczas zgromadzonych wyników na pierwszym miejscu pod względem frekwencji plasują się materiały pornograficzne. Terminem tym obejmujemy najpopularniejsze na
/b/ wariacje na temat: „klasyczną” pornografię, elementy fetyszystyczne, pedofilię, zoofilię (oba zjawiska coraz rzadsze
w perspektywie czasu i raczej niearchiwizowane) oraz kategorię furry – rysunki przestawiające istoty o cechach zwierzęcych (futra, pyski, łapy etc.) połączonych z ludzkimi (budowa
ciała). Można domniemywać, iż sfera seksualności stanowi dla
wizytujących /b/ szczególnie ważką dziedzinę życia, jednakże podobne wyniki da się zaobserwować także i na innych
forach, na których panuje względna wolność wypowiedzi.
Co ważne, całkiem spora część internautów nie waha się zamieszczać swych własnych zdjęć, prosząc przy okazji o ocenę
innych partycypantów w wątku. W pewien sposób z takową
tematyką powiązane są regularnie postowane reklamy, odsyłające do serwisów erotycznych.
Problem pojawia się w przypadku określenia drugiego najpopularniejszego tematu, jako że olbrzymia różnorodność /b/
nie pozwala na wyłonienie zdecydowanego faworyta. Często
pojawiają się wątki z naczelnym hasłem you laugh you lose,
w których chodzi o rozśmieszenie użytkowników; należy przy
tym zaznaczyć, iż nie istnieje coś takiego, jak jeden gatunek
humoru propagowany na tablicy Random. Równie popularne
są treści, które może spajać tematyka obyczajowa – najczęściej
dotyczą one świadomej dekonstrukcji konkretnych tekstów
kulturowych, wskutek czego nieraz powstaje swoista nowa jakość, przenikająca w postaci memu dalej w strukturę Internetu. Za przykład „pozytywnej” kreatywności /b/ niechaj posłuży
wątek, w którym najsłynniejsze postaci z horrorów amerykań-

skich biorą udział w bitwie na rymy7. Uwagę zwraca szczególna
troska o zachowanie sylabotoniczności oraz oryginalności kolejnych wypowiedzi.
Równie często możemy natrafić na całkiem poważne w swej
naturze rozważania dotyczące szczególnie ważkich tematów.
Wielokrotnie powraca na przykład dyskusja na temat wiary,
w której podnoszone są przede wszystkim w miarę rzeczowe
i składne argumenty. Na bieżąco komentowane są także wydarzenia polityczne oraz (nieco rzadziej) kulturalne. Nie można zatem uznawać /b/ za miejsce pozbawione pewnego ładunku powagi. Jednakże wyodrębnienie dyskusji prowadzonych
w rzeczowy i w miarę kontrolowany sposób samo w sobie nie
zawsze jest proste. Potężne grono /b/tards stanowią osobnicy, których zachowania trafnie ujmuje kwestia jednej z postaci
występujących w Mrocznym rycerzu Christophera Nolana: Niektórzy po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. Trudno bowiem
znaleźć szczególnie sensowne argumenty przemawiające za
zamieszczaniem zdjęć przedstawiających zoofilię, okaleczone ofiary wojen i wypadków czy fotoreportaże ze znęcania się
nad zwierzętami. Choć granice najszerzej nawet definiowanego dobrego smaku zostają tym samym dalece przekroczone,
to jednak szokująca zawartość obrazów to tylko wierzchołek
góry lodowej. Zdarza się bowiem, iż wspólne działania forumowiczów zaczynają wpływać na członków innych społeczności, niekoniecznie wyłącznie internetowych. Możemy się o tym
przekonać, gdy spojrzymy na wyimki z historii /b/.
20 kwietnia 2006 roku trzynastoletni Mitchell Henderson popełnia samobójstwo; jego rodzice ustanawiają swoistą stronęmemoriał na witrynie myspace.com – strona ta staje się ofiarą
ataków hakerów powiązanych z /b/; śmierć Hendersona najprawdopodobniej nie miała nic wspólnego z tablicą Random, lecz rozpoczyna ciąg zdarzeń, w wyniku których ludzie publicznie ośmieszani za pomocą 4chana odbierają sobie życie8. Rodzi się mem an
hero – tym mianem forum określać będzie samobójców.

>>

Zarchiwizowany 3 listopada 2010r.; 4chanarchive.org/brchive/dspl_
thread.php5?thread_id=284387166&x=Horror+Raps#284395629.
>> 8 W chwili obecnej nie istnieje żadna baza danych samobójców, którzy
padli ofiarą tzw. cyberprześladowania, aczkolwiek za pomocą wyszukiwarek
i łączenia haseł można natrafić na tropy przynajmniej kilku takich osób. Rozbudowana analiza przypadków „cyfrowych zbrodni” rozpoczynających się od
działalności użytkowników 4chana dostępna jest pod adresem http://cybercrimes.wordpress.com/category/4chanorg/.
7
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15 czerwca 2006 r. komik Tom Green rozpoczyna radiowe
show, polegające w dużej mierze na rozmowach ze słuchaczami. Na skutek zbyt dużej ilości żartów telefonicznych (za
czym w sporej mierze stoi /b/) program zostaje zdjęty z anteny już w sierpniu. Czerwiec to także czas pierwszego zniszczenia innego serwisu: w wyniku pojawienia się negatywnej opinii
o 4chanie hakerzy przypuścili atak na witrynę naturo-kun.com,
skutecznie paraliżując ją na dwa dni (19-21 czerwca).
12 sierpnia ma miejsce atak na jedną z najpopularniejszych
gier online na świecie: Habbo Hotel. Polega on na masowym dodawaniu czarnoskórych awatarów (które nazwano „czarnuchami”), zapełniających lokacje funkcjonujące w grze; obecne są
także dodatkowe „atrakcje”, np. na niemieckich serwerach Habbo Hotel awatary formowane są w swastyki. Podobna sytuacja
będzie mieć miejsce jeszcze we wrześniu 2006 r., tymczasem zaś
niszczone są inne strony (proana.us, teenbabynet.org, WikiFur).
20 października niejaki Jake Brahm oddaje się w ręce policji i potwierdza, że był autorem kilkudziesięciu wpisów na /b/,
w których informował o przyszłych atakach terrorystycznych
na siedem stadionów futbolowych w Stanach Zjednoczonych.
Brahm jest jedyną znaną do tej pory osobą, która odpowiedziała karnie za swą działalność w obrębie struktur 4chana.
Grudzień 2006 r. to czas walki z Halem Turnerem, amerykańskim rasistą i antysemitą, prowadzącym w tym czasie audycje radiowe. Tym razem /b/ nie poprzestało na zakłócaniu programu, lecz zdobyło prywatny adres Turnera i wszystkie jego
powiązania sieciowe (np. skrzynki mailowe, grupy dyskusyjne etc.); szczególnie ostre ataki przeprowadzane są w trakcie
świąt, co skłania Turnera do wycofania się z publicznej przestrzeni internetowej na dłuższy czas oraz – jak głosi plotka –
zmiany miejsca zamieszkania.
21 marca 2007 roku na tablicy Random przedstawione zostają zdjęcia 16-letniej Kelly Isenhower, na których dziewczyna
uwieczniona jest w trakcie seksu oralnego z psem. Ponieważ
Anonim zdobywa także jej adres oraz telefon, na skutek błyskawicznych działań o zajściu powiadomieni są rodzice, szkoła,
do której uczęszcza Isenhower, oraz wszyscy internauci, z którymi miłośniczka zwierząt ma kontakt za pomocą serwisów
społecznościowych. Dalsze zaangażowanie /b/ pozwala ustalić, że w wyniku interwencji Anonimów pies został umieszczony w schronisku.

W lutym 2009 r. na YouTube zamieszczone zostają dwa filmy,
na których widoczny jest proces znęcania się nad kotem. Użytkownik będący właścicielem plików wideo rejestruje się jako
„Timmy”, co nie stanowi przeszkody dla społeczności 4chana
– ta rychło identyfikuje go jako czternastoletniego Kenny’ego
Glenna i powiadamia policję. Także w tym przypadku zwierzak
zostaje objęty opieką weterynaryjną i wychodzi cało z opresji.
Powyższe przykłady to zaledwie niewielka próbka sytuacji
związanych z kontrowersyjnym forum. Inne casusy obejmują między innymi donosy na pedofilów, pomoc organom ścigania przy wykrywaniu miejsc zbrodni (morderstw) oraz posty
sfrustrowanych nastolatków, którzy później sięgnęli po broń
i pozbawili życia kilka osób9. Działania uchodzące za pozytywne mieszają się z balansowaniem na granicy prawa, etyki czy
norm społecznych. W pewnym sensie najsilniej oddziałujące na emocje wątki tworzone na 4chanie można określić mianem internetowych sytuacji granicznych, w których internauci
odkrywają prawdy dotyczące bezpośrednio ich, nie zaś awatarów. Jako odbiorcy przekonujemy się na własnej skórze, jak
wyglądają nasze reakcje na niecodzienne treści, które nie funkcjonują w innych mediach, mogą zaś być jedynie omawiane
– najczęściej w wersji złagodzonej. Jako twórcy sprawdzamy,
jak daleko możemy posunąć się przy budowaniu przestrzeni
digitalnej w kolektywie Anonimów. Hamulce moralne, wstyd
i obawa przed przekraczaniem niektórych kulturowych barier ulegają znacznemu osłabieniu, gdy przychodzi do działań
w niemalże perfekcyjnie anonimowym środowisku. Co prawda do większości użytkowników (a przynajmniej komputerów,
z których korzystają) można dotrzeć, jeśli posiada się stosowne
umiejętności, lecz znakomita większość odwiedzających tablice tematyczne zainteresowana jest raczej dystrybucją danych
aniżeli śledzeniem współodbiorców. Wspomniane sieciowe sytuacje graniczne są jak gdyby nieustannym testem naszej moralności, zdolności empatycznych i tym podobnych czynników
kształtujących w jakimś stopniu osobowość. Należy mieć przy
tym na uwadze, iż nie można wysuwać prostej tezy o bezpośrednim wpływie forów i ich tablic na działania podejmowane poza Internetem. Specyfika środowiska 4chana – herme-
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9
http://img529.imageshack.us/img529/6795/1196909942417nt8.jpg,
http://articles.cnn.com/2007-12-05/us/mall.shooting_1_critical-condition-suicide-note-hawkins?_s=PM:US.

58

cs4 znaczenia 05 v24.indd 58

2011-07-01 11:39:03

Il. 3. Wątek rozpoczęty ok. 3 godziny przed strzelaniną w fińskiej szkole w miejscowości Jokela (http://en.wikipedia.org/wiki/Jokela_school_shooting).

tyczność dla ludzi „z zewnątrz”, swoboda Anonima względem
„wewnętrznych” – sprawia, iż dla niektórych osób miejsce owo
może stać się centrum realizacji własnych fantazji różnorakiej
natury (przedstawianych tekstem lub obrazem), czyli poniekąd
psychicznym wentylem bezpieczeństwa. Tu jednak pojawia się
kwestia sposobów traktowania rzeczywistości – tej internetowej, tej znajdującej się poza komputerem oraz szczególnie
istotnych punktów ich połączeń.
Opis a fag
Epifania twarzy jako twarzy otwiera na człowieczeństwo.
Emmanuel Levinas

Akcje podejmowane w ramach tablic tematycznych najczęściej
ograniczają się jeszcze do otoczenia internetowego. Cytowane
źródła pochodzą wówczas z innych stron, materiałów zebranych na komputerach użytkowników, lecz ściągniętych z Sieci itp. Nieco większy zakres oddziaływania uwzględnia choćby wątki oceniające atrakcyjność fizyczną autorów – tu mamy
do czynienia z autoportretami. Niemniej 4chan i jego /b/ posiadają olbrzymi potencjał związany z przeniesieniem części
działań poza konstrukty kreowane komputerowo, a co za tym
idzie – możność rzeczywistego wpływania na niektóre aspekty
życia użytkowników. Musi przy tym zostać spełniony najważniejszy warunek, związany z wykształceniem poczucia wspól-

notowego charakteru pewnych działań. Ponieważ zaś owa
wspólnota składa się praktycznie wyłącznie z Anonimów, dalece łatwiej przychodzi się identyfikować z treścią pierwotną, zaprezentowaną na początku danego wątku. Zaznaczone wcześniej osłabienie hamulców moralnych oraz kontroli społecznej
są ważkimi przyczynami dewastacji ostatniej bariery – ewentualnej nieśmiałości w kontaktach interpersonalnych. Obawy
przed niezrozumieniem czy przeciwstawnym dekodowaniem
wypowiedzi stają się nieistotne, gdy forum bywa pełne wzajemnie wykluczających się sygnałów, zaś ewentualna krytyka nie może sięgać do argumentów ad personam. Krytykowany może być bowiem zarówno twórca wątku (OP), jak i każdy
kolejny kontynuator, w obu wszakże przypadkach internauci
odnoszą się de facto do pewnej figury sieciowej retoryki, nie
zaś do konkretnej osoby. I tak hipotetyczny Kowalski za swój
post rozpoczynający dyskusję raczony jest przez /b/ samymi
inwektywami, które składane są na karb złego wywiązywania
się z roli autora treści. Nawet jeżeli wśród wulgaryzmów pojawią się także słowa sugerujące niecodzienne związki z rodzicami tudzież osobliwe preferencje seksualne OP, podmiot kreujący wątek ma świadomość, iż nikt spośród dysputantów nie zna
jego personaliów, historii, środowiska kulturowego i tym podobnych kwestii. Wiedza ta nie jest zresztą potrzebna, ponieważ tablica tematyczna ma pomagać w obcowaniu z konkretną zawartością, a nie dociekaniu przyczyn jej zamieszczania.
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Anonim zatem może równie łatwo przyjmować negatywne opinie, jak i je wygłaszać pod czyimś adresem; ponieważ
zaś krytykujący i krytykowani posługują się najczęściej tym samym statusem Anon, wzajemne relacje bardzo zbliżają ich do
siebie. Przestają się liczyć oryginalne twarze, komunikacja zyskuje oblicze wspólne wszystkim użytkownikom. W umownym
awatarze Anonima odnajdujemy tedy nie tylko siebie, ale i całe
grono dysputantów. Widzimy ludzi posługujących się tymi samymi narzędziami, operujących podobnymi wzorcami, choć
najczęściej pochodzących z dziesiątek różnych środowisk kulturowych. W miejscach takich jak /b/ względy etniczne mogą
stać się obiektem drwin, ale nie stanowią żadnej bariery dla
porozumiewania się. Paradoksalnie zatem przestrzeń bez wstydu, moralności i tematów tabu najpełniej otwiera internautę
na drugiego człowieka, ukazuje szerokie spektrum zachowań
niemogących pojawić się w głównych dyskursach społecznych, a jednak scalających podmioty wchodzące w skład
owych społeczności – państw, grup etnicznych, wyznaniowych itd. 4chan ze swoimi tablicami stanowi zatem coś w rodzaju cyfrowego teatru, gdzie pod maskami Niepoznawalnych
możemy jak najdokładniej wyrazić aspekty naszej osobowości.
Bariery stawiane nam przez stulecia rozwoju cywilizacyjnego
nagle tracą znakomitą większość swego znaczenia, lęki przed
odrzuceniem przez wspólnotę stają się irracjonalne – można
ostracyzować pojedynczego internautę, lecz nie da się pozbyć

Anonima, odpowiadającego legionowi podłączonych do Sieci ludzi. W ten sposób powoli budowana jest niepowtarzalna
konstrukcja; prawdziwa cyfrowa Wieża /b/abel, wznoszona na
podwalinie maksymy Terencjusza Homo sum, humani nihil a me
alienum puto. Można stawiać pytania o kulturowe podstawy
rozwoju tego typu wspólnot, można również negować nihilistyczne nastawienie części forumowiczów, lecz samego procesu zatrzymać się już nie da. Niedocenianie go może zaś okazać
się brzemienne w skutki, na co z roku na rok przybywa nam dowodów. Wówczas bowiem może się okazać, iż jedynym, co pozostanie badaczom, będzie wstyd. Ten wynikający z nieznajomości 4chana, a przede wszystkim – /b/.
Źródła bibliograficzne
http://en.wikipedia.org/wiki/4chan.
http://wikichan.net/The_Complete_History_of_4chan.
http://www.4chan.org/faq.
Dostęp do powyższych serwisów w okresie od 20 do 28 listopada 2010 r.
4chanarchive.org.
chan4chan.com.
http://boards.4chan.org/b/.
Dostęp do powyższych serwisów w latach 2008-2010.
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Ekskrementy i defekacja
Przerażenie, wstyd i instrukcja obsługi
Piotr Kowalski

O randze sprawy świadczy zainteresowanie sztuki – do klasyki
należy już produkcja Włocha Piera Manzoniego, który w 1961
r., naśladując (co artystycznie jest zawsze zabiegiem w dwójnasób ryzykownym) prowokacje Marcela Duchampa, uczcił swoje 90. urodziny, pakując do 90 puszek swoje odchody. Etykietka w czterech językach wyjaśniała, że to merda d’artista. Choć
część puszek na skutek sfermentowania zawartości i korozji
metalu eksplodowała i zawartość wydostała się na zewnątrz, to
i tak ocalałe dzieło ma podobno wartość przekraczającą kilkadziesiąt tysięcy euro.
Sprawa jest więc poważna: zawstydzenie czynnością defekacji i uporczywe od wieków obrzydzenie, jakie wywołują ekskrementy, podobnie jak i innych wydzielin wydobywających
się z ciała, musi mieć swoje głębokie uzasadnienie i zmienne,
zależne od kulturowego kontekstu, znaczenia. Sztuka współczesna, posługując się takim tworzywem, prowokując chyba
coraz mniej efektywnie, ujawnia stan nie tylko swojego wyczerpania, ale też i osobliwy punkt dojścia: kłopot ze wstydem,
zawstydzeniem, zażenowaniem, które okazują się coraz trudniejszymi i rzadszymi odczuciami.
Warto zastanowić się nad tym, jak to się stało, że nawet epatowanie ekskrementami, fekaliami, a więc tym, co jeszcze niedawno budziło wstręt i wymagało zachowań dyskretnych, co
zawstydzało, gdy zostało ujawnione, tak bardzo straciło moc
budzenia zażenowania i sprzeciwu. Czy to zanik wrażliwości,
wyczerpanie nośności pewnego typu prowokacji, czy może
jeszcze coś innego?
Historycznie problem wygląda interesująco: śledząc dzieje
stosunku do ekskrementów, można bowiem zobaczyć przemiany wyobrażeń dotyczące relacji człowieka, cielesności, fizjologii, zdrowia, ale też i kwestii najbardziej podstawowych:
statusu człowieka, jego miejsca we wszechświecie, relacji do
natury itd. Patrząc na ekscesy współczesnej sztuki zaś – sfor-

mułować diagnozy dotyczące nie tylko kłopotów z naturą, ale
też języka ekspresji i sposobów mówienia o życiu1.
1.
W kulturach archaicznych i tych, w których myślenie magiczne odgrywało rolę istotną, o wstydzie związanym z defekacją
i obecnością wydzielin ludzkiego ciała nie można mówić. Tam
budziły lęk i przerażenie. Była to konsekwencja postrzegania
ciała jako swoistego mikrokosmosu, zamkniętego, mającego
swoje granice, a w nich otwory, które umożliwiały komunikację z tym, co zewnętrzne. Relacje między cielesnym orbis interior a orbis exterior podlegały takim samym regułom, jak każde
inne relacje między rozgraniczanymi obszarami: domu i zewnętrza, miejsca wspólnoty i otaczającego świata itd. Zawsze
jest jakaś oikoumene i transgresywny wobec niej, niebezpieczny świat o niejasnych, odwróconych zasadach porządkujących.
Kontakt między nimi, niezbędna wymiana energii były niezbędne, lecz podlegały pilnej reglamentacji i dokonywały się
w warunkach wzmożonej ostrożności. Granice i ich przekraczanie były związane z doświadczeniem lęku i niepewności w stosunku do tego, co niejasne, chaotyczne, „dzikie”, a ulokowane
w obszarze transgresji.
Wydalanie efektów przemiany materii było jedną z sytuacji,
kiedy dochodziło do kontaktu wnętrza i zewnętrza. W dodatku
jeszcze pojawiała się budząca grozę myśl o niejasnym statusie
samych ekskrementów: pochodziły z wnętrza ciała, były poniekąd jego częścią, ale przecież traciły z nim związek, stawały się
„osobne” – niby osobne i niby związane z ciałem. Były swojego rodzaju hybrydą, która dwuznacznie zachowywała pamięć
o swojej pierwotnej przynależności, jednocześnie przynależność tę tracąc. W myśli archaicznej zaś nie było bardziej prze-
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1
Zob. R.A. Lewin, Merde. Excursion in Scientific, Cultural, and Socio-historical Coprology, New York 1999.
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rażającej sytuacji niż brak możliwości jednoznacznego przypisania istoty, zwierzęcia, przedmiotu, każdego elementu świata
do jednej i tylko jednej kategorii taksonomicznej. To, co narusza taksonomiczny ład, jest nieczyste, bo mówi o możliwości utraty ładu przez cały świat, przypomina o stałym zagrożeniu przez chaos, który z drugiej strony granicy może wtargnąć
i zniszczyć świat człowieka. Podobną grozę budzą więc wszystkie wydzieliny: pot, łzy, ropa, krew, zwłaszcza zaś krew miesięczna.
Opisywany według standardów wyobrażeniowych współczesności stosunek do ekskrementów i samej czynności wydalania, jaki miały społeczności archaiczne, wydaje się zdumiewający. Zaczyna się już od pytań o to, czy w rajskim ogrodzie
bezczasowej jedności w ogóle do takich zdarzeń dochodziło,
czy prarodzice jedli i czy wydalali. Otóż wydaje się, że nie – legendy żydowskie wyjaśniały samo pojawienie się ekskrementów jako jedną z dziesięciu kar za to, że prarodzice zjedli owoc
z drzewa wiadomości dobrego i złego, a więc za uruchomienie konsekwencji poznania, dostrzeżenia różnic, znalezienia
się w świecie, w którym wszystko dzieli się na opozycje2. Konsekwencją było to, że „jedzenie dobre będzie się zamieniać
w złe”3, a więc w ekskrementy. Status raju wykluczał obecność
czegokolwiek hybrydycznego, więcej – wykluczał także wszelkie wskaźniki biologiczności istnienia – przemiany materii
w takim samym stopniu, co wszystkiego, co wynika z „upadku
w czas”: dorastania, starzenia się, choroby, a wreszcie śmierci.
Nie może więc być mowy o wstręcie i zawstydzeniu fizjologią,
lecz groza kontaktu z czymś, co jest nieczyste, a więc dlatego
objęte tabu, zaś kontakt z czymś takim sprowadza nieczystość
na osobę, która nawet przypadkiem tego dokona. I ona zostaje objęta tabu. Tłumaczy to sens takich gestów, jak opluwanie,
obrzucanie błotem, oblanie moczem, podrzucanie kału pod
drzwi itp.: mają one unicestwić tego, którego dosięgną.
Ta gra z nieczystością tłumaczy takie „praktyczne” zastosowania ekskrementów jak praktyki magiczne, zwłaszcza zaś działania apotropeiczne. Z powodu taksonomicznej hybrydyczności ekskrementy i wydzieliny wykorzystywano także w różnych
procedurach leczniczych. Przełamując dzisiejsze obrzydze-
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J. Campbell, Potęga mitu, rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, przeł. I. Kania, Kraków 1994.
>> 3 J.S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, Warszawa 1989, s. 181.
2

nie, trzeba sobie wyobrazić np. koprofagię, zjadanie odchodów. Nawet Paracelsus sądził, że w przypadkach zarazy, a więc
wtedy, gdy plaga zamieniała ekumenę w przestrzeń śmierci
i nieczystości, wykorzystanie tego, co w zwyczajnym życiu niemożliwe, wykluczone i tabuizowane, wydaje się wyjściem uzasadnionym. Niektórzy wtedy „biorą własny mocz, wlewają do
emaliowanego garnka i gotują, dopóki nie wyparuje aż do soli;
potem nakładają dużo tej soli nożem na chleb, który był zanurzony w słodkim oleju [...]. Ci, którzy tak robią, bardzo cenią sobie Sal Urinae i według ich sądu każdy powinien czynić tak samo”4.
W recepturach mieszały się uzasadnienia magiczne i „racjonalne”. XVI-wieczny zielnik zalecał np., by „gnojem końskim niewieście kadzić pod nos, by płód umarły z żywota wyrzuciła”.
J.K. Haur, XVII-wieczny pisarz ziemiański, twierdził, że katarakty
z oka można się pozbyć dzięki dmuchaniu przez piórko spalonego na proch kału ludzkiego5. Jeszcze w XIX wieku notowano
ludowe mniemanie, że przeciw tyfusowi pomagać miało położenie choremu „świńskiego łajna w zanadrze, ażeby szkaradnym jego smrodem wypłoszyć chorobę”6.
Przykłady można mnożyć, lecz nie o epatowanie osobliwościami dawnego myślenia chodzi, a stwierdzenie, że to nie wstyd,
zażenowanie czy wstręt towarzyszyły czynnościom wydalniczym i stosunkowi do jego efektów, lecz przerażenie, jakie wywołuje ryzyko kontaktu z rytualną nieczystością; tabuizacja
wydalania i wszelkich wydzielin regulowała zachowania wobec tego, co mogło doprowadzić do objęcia tabu każdego, kto
w sposób nieuprawniony, bez stosownych zabezpieczeń ujawnił wydalanie albo dotknął jego efektów.
2.
Kłopot z ciałem, nagością, a tym samym i wydzielinami zaczyna
się znacznie później, a nabiera poważnej rangi wraz ze stopniowym przedefiniowaniem statusu ciała w myśli chrześcijańskiej,
stopniowo przełamującej dziedzictwo hellenistyczne, w którym nagość nie budziła złych emocji, nie musiała być poddana represji, jako zachęta do grzechu itd. Samo ciało i wszystko,

>>

M. Sznajderman, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Warszawa
1994, s. 65.
>> 5 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 80.
>> 6 Ibidem, s. 33.
4
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co z nim związane, we wciąż jeszcze obecnym w myśli greckiej
i rzymskiej tłumaczeniu świata w kategoriach mitycznych, silnie zrytualizowanych, traktowano też zgodnie ze standardami
rozwijającego się dyskursu naukowego, zwłaszcza historii naturalnej, a także zróżnicowanych koncepcji ciała, choroby i procedur leczniczych7.
Chrześcijańska kultura wstydu8, a potem i kultura strachu,
ufundowana była na odrzuceniu cielesności. Nie zdarzyło się
to od samego początku: lekcja Ojców Pustyni może być wymownym przykładem skomplikowanego dochodzenia do
jednoznacznych rozstrzygnięć o wyklęciu ciała i wszystkiego,
co z nim związane. Dla kultury europejskiej zapewne najważniejsze było dokonane wówczas nałożenie na siebie porządku
etycznego i teologicznego, to, co inkryminowane z powodów
światopoglądowych, wynikające z refleksji religijnej, zyskiwało wykładnię moralną. Naruszenie zasad, choćby karnych czy
obyczajowych, było także (a może przede wszystkim) grzeszne; w jakimś stopniu było bluźnierczym godzeniem w porządek gwarantowany przez Boga9.
Cielesność, a tym samym i natura, która ujawniała się
w człowieku, w nauczaniu religijnym, ale też i w systemach
prawnych, a potem i obyczajowych, została skazana na banicję i poddana różnym formom penalizacji. Jeżeli więc mówić
o wstydzie wiązanym z manifestowaniem cielesności, choćby
przez nagość czy czynności fizjologiczne, to zapewne właściwiej byłoby wskazać na internalizację niechęci czy wręcz wrogości do tego, co jest zbyt biologiczne, niepohamowane, witalne czy przeciwnie – gnijące, rozkładające się itd. Obraz ciała
jako „wora gówna, gnoju i wszelkich nieczystości”, począwszy
od pism i myśli Ojców Kościoła, stał się stałym obrazem w literaturze, zwłaszcza średniowiecza i baroku10. Wstyd jest wtedy

>>
>>
>>

A. Bednarczyk, Medycyna i filozofia w starożytności, Warszawa 1999.
A.P. Morrison, The Culture of Shame, New York 1996.
9
Raz zinternalizowane utożsamienie trudne będzie do przepracowania przez wiele wieków. Ilustruje to np. stosunek do gwałtu, cielesnej opresji,
której ofiarami padają zwłaszcza dzieci i kobiety. Dopiero początek XIX wieku przyniósł zmiany kodeksowe, a z czasem także wyobrażeniowe odnośnie
do relacji występku przeciw cielesności i porządkowi moralnemu. Osądzając
przemoc, jeszcze w XVIII w. łączono ją z bluźnierstwem, zob. G. Vigarello, Historia gwałtu. Od XVI do XX wieku, przeł. A. Leyk, Warszawa 2010.
>> 10 Obraz ziemi jako miejsca załatwiania potrzeb fizjologicznych, jako „kloaki, gdzie wrzuca się wszelkie śmieci z innych światów”, znaleźć można u I.
Kanta, gdy przedstawia losy raju, który umieszcza w niebie, „w którego ogro7
8

jedynie jednym z możliwych mechanizmów ochronnych, ułatwiających omijanie sytuacji karanych doświadczeniem grzeszności. Naturę trzeba schować, bo jej ujawnienie zagrożone jest
ryzykiem oskarżenia o naruszenie ładu moralnego, a tym samym boskiego.
Zrekonstruowany przez M. Bachtina świat karnawałowego
rozpasania w średniowiecznej kulturze ludowej znakomicie
ilustruje funkcjonowanie presji grzeszności i powiązania wykładu religijnego z dyskursem władzy, z hierarchicznością uporządkowania feudalnego świata.
Średniowieczna eschatologia została tu [u Rabelais’ego] –
w obrazach dołu materialno-cielesnego – zdegradowana
i odnowiona. Jest to pożar karnawałowy, pożar, który odnawia świat. [...] Kał i mocz ucieleśniają materię, świat, żywioły
kosmiczne, czynią je czymś intymnie bliskim i cieleśnie zrozumiałym. (Wszak stanowią materię i żywioł zrodzony z ciała). Mocz i kał przekształcają strach kosmiczny w wesołe karnawałowe straszydło11.
[...] opanowano i odczuwano wewnętrznie kosmos materialny oraz jego żywioły poprzez akty o szczególnie materialnym charakterze: akty jedzenia, defekacji, życia płciowego.
[...] W sferze twórczości obrazowej kosmiczny strach (jak
każdy strach) był przezwyciężany śmiechem. Dlatego kał
i mocz, będące śmieszną i cieleśnie zrozumiałą materią, odgrywają tu aż tak wielką rolę12.
Bachtinowski człowiek groteskowy odwraca porządek z oficjalnego dyskursu, jednocześnie stanowi potwierdzenie jego istotności. Trudno dociekać, jak bardzo literackie obrazy przylegały
do społecznych praktyk, czy średniowieczne karnawały miały
taki właśnie wymiar – czasowego rozbrajania hierarchicznodzie było pod dostatkiem drzew, bogato obsypanych wspaniałymi owocami,
których nadmiar po spożyciu ulatniał się drogą niezauważalnego parowania;
wyjątek stanowiło jedno jedyne drzewo pośrodku ogrodu, które wydawało zachwycający owoc wprawdzie, taki wszakże, który nie dawał się wypocić.
Gdy nasi pierwsi rodzice zapragnęli go jednak skosztować, mimo zakazu, to
– by nie powalali nieba – nie było innej rady niźli ta, że jeden z aniołów pokazał im w oddali Ziemię, mówiąc: «Oto ustęp dla całego uniwersum», następnie zaprowadził ich tam, iżby załatwili potrzebę, po czym, pozostawiając ich,
uleciał z powrotem do nieba. W taki sposób pojawił się na Ziemi ludzki ród”, I.
Kant, Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii, przeł. M. Żelazny, Warszawa 1992, s. 28-29.
>> 11 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975, s. 458-459.
>> 12 Ibidem, s. 460-461.

WSTYD < ZNACZENIA < 63

cs4 znaczenia 05 v24.indd 63

2011-07-01 11:39:04

ści codziennego życia, temperowanych manifestacji cielesności itd. Wiele wskazuje na to, że tak mogło być w istocie; z całą
pewnością można powiedzieć, że w intelektualnej debacie
problem był ważny, bo dotykał samych podstaw kultury i aksjologii. Krytykując idealność, „zamkniętość” ciała w oficjalnych
dyskursach oraz przywołując witalność i otwartość ciała groteskowego, Rabelais wskazywał na istotę dokonywanego w tamtych czasach tłumienia ekspresji elementarnej cielesności.
3.
Kultura dworska kanonizowała dążenia do maksymalnej kontroli ciała, zwłaszcza zaś wszelkich manifestacji cielesności,
procesów fizjologicznych, wymykających się cenzurze odgłosów, wyziewów, upławów i wszelkich innych wydzielin. Zażenowanie, jakie musiały budzić takie „dzikie” czynności, było
z pewnością rozwinięciem uzasadnień z porządku etycznego
(grzeszności) w odmiennym kulturowym dyskursie. Wstyd zyskiwał rangę społecznego indeksu, był reakcją na ujawnienie
cielesności, które jednocześnie zdradzało coś znacznie ważniejszego – niewłaściwe zachowanie mówiło zbyt wiele o tym,
kto się takiego czynu dopuścił.
Dworność, towarzyskość wymagała powściągnięcia emocji,
aby skutecznie poruszać się po hierarchizowanym społeczeństwie, które wymaga zachowania dystynkcji i pilnie strzeże
społecznego ładu. „Potęguje się wewnętrzny nakaz samokontroli”13, który jednak ma zupełnie inne uzasadnienie niż średniowieczne odrzucenie nadmiernej gestyczności, śmiechu
czy demonstrowania naturalności. Spontaniczność lokowała
człowieka zbyt blisko natury, a tym samym wskazywała na podatność na szatańskie pokuszenia14. Towarzyski konwenans nie
musiał wspierać się na etycznym uzasadnieniu: ważniejsza była
pragmatyka, a kodeks towarzyski w XVI w. „staje się surowszy,
ludzie oczekują jeden od drugiego większej miary wzajemnego na siebie zważania”15. Uczy się więc dobrych obyczajów, coraz bardziej natarczywie upominając adeptów, by zachowywali się, jak należy, by powściągali emocje, ale też by powściągali
i kontrolowali wszystko to, co z uwagi na fizjologię mogłoby

>>

13
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980, s. 107.
>> 14 J.-C. Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, przeł. H. Zaremska, Warszawa 2006, s. 141-181.
>> 15 N. Elias, op. cit., s. 104.

wymknąć się spod kontroli. Oto źródło wstydu: folgowanie potrzebom zaspokojenia naturalnych potrzeb.
Swoisty charakter tej powściągliwości, jako też jej miara, odpowiadają tu pozycji społecznej tego, który ją sobie narzuca, w porównaniu z pozycją tego lub tych, wobec których
ją sobie narzuca. Zmienia się z wolna, w miarę jak następuje zbliżenie wzajemne między ludźmi i zaciera się gradacja
stosunków zależności, ulega pewnej niwelacji hierarchiczny
charakter społeczeństwa16.
Sprawa jest kłopotliwa: żeby wytłumaczyć to, iż opowieści o
„cuchnącym Wersalu”, o zanieczyszczaniu pałaców, gospód,
schodów, domostw, podwórek, o ulicach nie wspominając
itd., przez oddawanie moczu i defekację, trzeba bowiem wyraźnie podkreślić trudności ze zdefiniowaniem „towarzyskości”, wyznaczyć jej społeczne granice, które wymagają także
rozważań o „zauważalności” tych, którzy mogliby być świadkami podobnych zachowań. A poranny rytuał wstawania
z łóżka, jaki odgrywany był każdego dnia w królewskiej sypialni, zawierał i taki punkt programu: załatwianie przez monarchę – przy asyście dworu – potrzeb fizjologicznych. Jeden
z autorów pisze wprost: „nie przystoi czynić takich i tym podobnych rzeczy, chyba że jesteśmy wśród ludzi, wobec których nie doznajemy uczucia wstydu”17. Siedemnastowieczny
pisarz tłumaczy, że:
Nie przystoi człowiekowi obyczajnemu [...], by się w obecności innych ludzi rozbierał i sposobił do załatwiania potrzeby naturalnej, albo, gdy już tę potrzebę załatwił, by się
w ich obecności z powrotem ubierał i zapinał. Nie godzi się
także, by powróciwszy z ustronnego miejsca mył sobie ręce
w obecności dostojnego towarzystwa, albowiem przyczyna, dla której się myje, jest w odczuciu ludzi czymś niemiłym dla oczu. Dla tej samej przyczyny nie przystoi, gdy się
zobaczy na ulicy, jak się to czasem zdarza, jakieś paskudztwo, „zaraz odwracać się do towarzystwa i pokazywać mu tę
obrzydliwość”18.
Definicja towarzystwa ma społeczny charakter, a więc także
i wstydliwość ma taki sam status i ograniczenie. Nie zmienia
to jednak zasady, która z czasem będzie się demokratyzowa-

>>
>>
>>

16
17
18

Ibidem, s. 190.
Ibidem.
Ibidem, s. 179.
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ła, wyznaczając powszechnie obowiązujące reguły traktowania
czynności fizjologicznych – stają się one coraz bardziej „obsceniczne”: rozgrywać się mogą wyłącznie poza zasięgiem spojrzenia. Poza sceną jest miejsce dla tego, co biologiczne, dla
wszelkich manifestacji perypetii ciała – procesów dokonujących się w jego wnętrzu, ale też jego słabości, chorób, widocznych znaków destrukcji, wydobywających się z niego wydzielin. Naturę trzeba poddać represji, zepchnąć za kulisy życia
wśród innych. Wstydliwość w tej materii doprowadziła z czasem do tego, że żaden z savoir-vivre’ów nie zaryzykuje pouczenia na temat tak drażliwy i niepokojący. I nie można dać się
zwieźć poważnym traktatom, które z fizjologii czynią sztukę.
Sztuka pierdzenia. Esej teoriofizyczny i metodyczny napisana
została Na użytek konstypantów, smutasów, ponuraków, dam
melancholijnych oraz wszelkich niewolników przesądu19 dlatego, że gdy dokonało się już wykluczenie natury i fizjologii z zachowań społecznych, można było uczynić z nieprzystojnych
zachowań temat do osobliwych żartów opowiadanych w towarzystwie.
Wiek XVIII przyniósł także inne wykluczenie fizjologii z życia codziennego i nakazał wstydliwe milczenie albo odwracanie wzroku od tego, co było zbyt biologiczne. „Odkryty” przez
niemieckich estetyków antyk znakomicie nadawał się do przeprowadzenia takiej operacji; trudno rozstrzygnąć, czy Winckelmanna, Herdera, Lessinga stosunek do współczesności określił
ich sposób czytania sztuki greckiej, czy doświadczenia wynikające ze spotkania z hellenistyczną tradycją spowodowały odrzucenie standardu sztuki i życia ich czasów. Nie ma to zresztą większego znaczenia – estetyka klasycystyczna skądinąd
dobrze lokowała się w procesach kulturowych przekształceń,
w procesie „cywilizowania”, które – jak twierdzi N. Elias – miały przede wszystkim społeczne, komunikacyjne i technologiczne źródła.
Budując swój antyk, estetycy (re)konstruowali wyobrażenia na temat piękna, zwłaszcza zaś piękna ludzkiego ciała jako
przedmiotu działań artystycznego odwzorowania. W pismach
estetyków niemieckich wstręt jako kategoria estetyczna diagnozuje stan współczesnej im kultury – niechęć do „wstrętnych” czasów owocuje wizją antycznego ideału.

>> 19 P.T.N. Hurtaut, Sztuka pierdzenia. Esej teoriofizyczny i metodyczny, przeł.
K. Rutkowski, Gdańsk 2010.

Forma prawdziwego piękna – pisał Winckelmann – ma niepoprzerywane części. Na tym twierdzeniu bazował profil
starożytnych młodzieńców [...]. Z tego twierdzenia wynika
dalej, że ani podbródek, ani policzki nie mogą, jeżeli przerywają je dołki, być zgodne z formą prawdziwego piękna20.

Skóra na ciele ma być miękko napięta, gładka, bez fałdów,
zmarszczek, chrząstek, otłuszczeń, narośli, brodawek itd. „Delikatnie wydęta [...] cielesność” musi być szczelnie wypełniona
i zamknięta. Ciało skrywać ma wszystko, co mieści się i dzieje
w jego wnętrzu. W istocie nie może być nawet mowy o sugestii
owego dziania się – ciało zamiera w swojej skończonej postaci.
W innym przypadku musi budzić odrazę:
Tych żył na rękach – twierdził Herder – tych chrząstek na
palcach, tych kostek w kolanach należy sobie oszczędzić
i przebrać w pełnię całości; żyły są pełzającymi robakami,
a chrząstki wyłożonymi roślinami21.
Poprzestanie na „powierzchni” ciała idealnego i bezczasowego, zatrzymanego w „wiecznej stałości”, oznacza, że należało w jego przedstawieniu uporać się ze wstrętnymi zagłębieniami, zwłaszcza zaś otworami. Każdy z nich jest niepokojący,
bo odsyła do całej reszty, ale przede wszystkim jest nieredukowalnym znakiem głębin ludzkich trzewi i pracy, jaka się w nich
dokonuje. Niepokoić muszą otwarte usta, bo prowadzą do
wnętrza ciała, ale też wydobywa się przez nie ślina czy flegma, dziurki w nosie budzą wstręt (jakiż przerażający jest nos
Achlys!), bo ściekają przez nie smarki, uszy wypełniają się
obmierzłą woskowiną, z dolnych otworów wypływa uryna
i opuszcza jelita kał...
Lessing, aby udokumentować swoją koncepcję, przywołał
wyrazisty przykład: „Przeczytajcie u Sofoklesa opis pustej jaskini nieszczęsnego Filokteta. Nie widać tu żadnego jadła, nie
widać żadnych wygód: jedynie rozdeptany barłóg z suchych liści, niekształtny drewniany kubek i krzesiwo. Oto całe bogactwo chorego, opuszczonego człowieka! Czym zwieńczył poeta
to smutne, straszliwe malowidło? Dodatkiem wstrętu. «Ach –
wzdraga się naraz Neoptolem – suszą się tutaj podarte łachmany, przesiąknięte krwią i ropą»”22.

>>

Cyt. za: W. Menninghaus, Wstręt. Teoria i praktyka, przeł. G. Sowiński, Kraków 2009, s. 69.
>> 21 Cyt. za: ibidem, s. 70.
>> 22 Cyt. za ibidem, s. 106.
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Estetycy z XVIII wieku twierdzili, że wstręt budzi to, co wymaga usunięcia z pola widzenia, co takie odczucia powoduje,
wymusza więc zachowania, w których zostaną wyeliminowane wszelkie ślady tego, co naturalne i fizjologiczne. Freud, Elias
za klasycystycznymi estetykami mogli powiedzieć, że „[n]aturę wstrętu stanowi cywilizowanie”23. Być może tak właśnie jest,
lecz z punktu widzenia historii kultury istotne jest także i to, że
to raczej wstręt i definicje jego obiektów, a także wstyd czy zażenowanie są pochodną zmian cywilizacyjnych, dokonujących
się powoli i często niezauważalnie. Wstyd czy wstręt są narzędziami cywilizowania, które przekształca to, co niepodatne na
zmiany, co określa się jako „struktury długiego trwania”24. Można też powiedzieć, że wstręt jest praktycznym wykładnikiem
tabu, formą, jaką przyjmują zachowania wobec tego, co zostało w kulturze stabuizowane. Będzie to szczególnie istotne, gdy
tabu nie będzie już wiązało się z mitycznymi sposobami tłumaczenia świata, a wpisane zostanie w systemy społecznych, „towarzyskich” dystynkcji.
To ukrywanie, czynienie obscenicznymi wszelkich form
elementarnej cielesności było czymś więcej niż programem
estetyków, narzekających na upadek sztuki swoich czasów.
Intelektualna debata spotykała się przecież z procesami „cywilizowania”, w którym kody społeczne narzucały lekturę innych,
ale także i działały jako potężny środek wymuszający autocenzurowanie własnych emocji, skrywanie prawdy o sobie innej
niż ta, która wynika z „powierzchni” ciała i gier prowadzonych
w relacjach społecznych. W konsekwencji „ciało jako higieniczne i «oficjalne» ciało fasadowe, które nie śmierdzi, nie je, nie rodzi, nie wydala, nie kopuluje i nie starzeje się, które jest jedynie
ekspresywnym znakiem”25.
Klasycystyczny legat na trwałe wejdzie do mentalności nowożytnej, podobnie jak dziedzictwo oświecenia w standardach kultury masowej26. Nie można być zaskoczonym, gdy
w szlachetnym zapędzie poszukiwania wzorcowych piękności,
w reklamowych fotografiach, tak obrabia się zdjęcia, że poprawia się kształty i proporcje, ale nawet wygładza powierzchnię

>>
>>

Ibidem, s. 146.
F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, [w:] Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1971.
>> 25 W. Menninghaus, op. cit., s. 122.
>> 26 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz,
Warszawa 1994.
23
24

skóry, likwiduje fałdy i wgłębienia (idealizując można np. usunąć pępek z ciała kobiety), „zamyka” się także wszelkie otwory (niewiele kosztuje „wymazanie” dziurek w nosie), zbyt jednoznacznie wskazujące na życie, przemijanie, całą biologiczność
ludzkiej kondycji.
4.
Toaleta jako odosobnione miejsce przeznaczone do załatwiania potrzeb fizjologicznych, a także odpowiednie urządzenia,
połączenie z kanalizacją itd., zaczęto konstruować w tymże samym XVIII wieku. Przyjmowały się jednak z pewnym trudem.
Prawdopodobnie pomysł był angielski, dlatego gdy ok. 1770 r.
pojawiła się we Francji, toaletę nazywano lieu à l’anglaise. Nazwa zdradza dystans – angielski podróżnik T. Smollett zanotował, że właścicielka pensjonatu zainstalowała toaletę, ale miejscowi „zamiast korzystać z sedesu zostawiali swoje wytwory
na podłodze”, którą trzeba było kilka razy dziennie sprzątać27.
Wcale nie lepiej wyglądało upowszechnienie się nowych standardów higienicznych – choć tak pożądane było skrywanie
emocji, a tym samym i wszelkich świadectw ludzkiej biologiczności, to i tak reakcja zawstydzenia z powodu brudu, smrodu,
a także ich powodów: potu czy defekacji – wciąż pojawiała się
z dużym opóźnieniem. Na przeszkodzie stały stare koncepcje
grzesznego ciała, o które troszczenie się, a więc i dotykanie czy
obnażanie, mogło być wiązane z rozwiązłością czy bluźnierczą
obrazą moralności. W dodatku jeszcze problem stwarzało humoralne wyobrażenie ciała, lęk przed jego higroskopijną naturą, która powodowała, że kontakt z wodą mógł nawet okazać
się niebezpieczny. Mycie się należało raczej reglamentować niż
nadmiernie się w nim zatracać. W poradnikach jeszcze na początku XX wieku, ale także na kartkach pocztowych, pojawiała się osobliwa maksyma: „Myj ręce często, stopy rzadko, głowę
nigdy”. Już w 1763 roku pisano jednak:
Jeśli transpiracja bądź pot przebywa zbyt długo na tych
miejscach ciała [pod pachami, w pachwinach, w okolicy wzgórka łonowego, organów płciowych, krocza, między pośladkami lub w rowkach], ciepło je rozgrzewa i poza
niemiłym zapachem, jaki wydzielają, a który dociera wszędzie, część tych wyziewów, i tego, z czego one powstają, jest

>>

27

K. Ashenburg, Historia brudu, przeł. A. Górska, Warszawa 2009, s. 121.
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wchłaniana ponownie przez naczynia absorbujące i rozprowadzana, wystawiając humory na zgnicie28.

Kiełznanie natury i procesy cywilizowania przebiegają zawsze
z oporami, bo wymagają uwolnienia od stereotypów, zbudowania potrzeb i internalizacji społecznych standardów. A problem stawał się coraz bardziej palący: urbanizacja, industrializacja, powstawanie coraz większych skupisk ludności wiązało
się wszak z lawinowym przyrostem nieczystości. Choć niektórzy wiedzieli, że higiena jest ważna, to przecież brak urządzeń
sanitarnych uniemożliwiał rzeczywistą pracę nad mentalnością. Przykłady są niezwykle przekonujące – około połowy
XIX wieku kanalizacja była ledwie śmiałym pomysłem, mieszkania nie były wyposażone w ubikacje, nie było też szaletów
publicznych. Jeden z badaczy przedstawia sporą i odrażająca dokumentację. Na jednym z placów targowych we Francji
„[w] wielu miejscach ziemię przykrywa tak wiele fekaliów, że
jej nie widać”; oto świadectwo z okolic Notre-Dame: „My, lud
cywilizowany i wrażliwy, żyjemy pośród brudów przypominających nam nieustannie o ułomnościach, na które skazani jesteśmy przez naturę od kołyski. Nic bardziej [...] gorszącego niż
widok naszych wspaniałych budowli otoczonych produktami
trawienia”; w Lille w 1850 nie było publicznego szaletu, więc
„zastępowało je kilka szaflików ustawionych wzdłuż muru, które opróżniano przez zbiornik tuż koło Ratusza”29.
Proces ukrywania cielesności, a przede wszystkim wszelkich
manifestacji procesów fizjologicznych zyskiwał z czasem dodatkowe uzasadnienia:
Oto więc ekskrement zaczyna rządzić wyobrażeniami społecznymi, Bourgeois przypisuje biedakowi to, co usiłuje od
siebie odepchnąć. Buduje swoją wizję ludu przez pryzmat
nieczystości. Odór zwierzęcia przyczajonego w gnoju swej
nory zaczyna funkcjonować jako model. Sztucznym zabiegiem byłoby więc oddzielanie owej uwagi skupionej na
smrodzie biedaka od mieszczańskiej woli dezodoryzacji30.
Stosunek do nieczystości, do ekskrementów i samego procesu wydalania ma więc uzasadnienie racjonalne: mówi się, że

>>
>>

Ibidem, s. 132.
A. Corbin, We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch.
Od odrazy do snu ekologicznego, przeł. A. Siemek, Warszawa 1998, s. 149. Zob.
także G. Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku,
przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1996.
>> 30 A. Corbin, op. cit., s. 185.
28
29

nie chodzi już tylko o wstydliwość, bo ona ma być raczej dodatkowym wytłumaczeniem i gwarantem właściwych zachowań. Ważniejsze są względy ekologiczne (epidemiologiczne,
sanitarne itd.). Wielkie reformy urządzeń kanalizacyjnych mają
bez wątpienia przyczynić się do poprawy warunków życiowych i zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego31. Nie znaczy
to jednak, że zniknęły inne argumenty i interesy do załatwienia. Kształtowanie nowoczesnego stosunku do ciała, poddanie go racjonalnemu nadzorowi (ekologicznemu itd.) odbywa
się przecież wtedy, gdy budowana jest nowa koncepcja społeczeństwa i odpowiedniego dyskursu władzy. Trening, dyscyplina, maksymalizacja kontroli są narzędziami służącymi usprawnieniu całego społeczeństwa, podzielonego, ale też sprawnie
zarządzanego. Gra toczyła się o skrupulatność nadzoru, o „instrumentalizację, cichą, ale bezbłędną, w postępującym urzeczowieniu i coraz subtelniejszej parcelacji zachowań indywidualnych”32.
Cielesność niesie zagrożenie dla porządku – to, co dzieje się
w organizmie, przemiana materii, wydalanie, choroby, destrukcja, może mieć zbyt anarchiczny charakter – szczególnie ona
więc wymaga narzucenia ładu, przynajmniej ładu dyskursywnego.
5.
Bohater powieści M.V. Llosy Pochwała macochy z namaszczeniem wykonuje ceremonie związane ze swoją cielesnością.
Czyszczenie uszu z woskowiny, a potem usuwanie najmniejszych nawet włosków dostarcza mu prawie erotycznej satysfakcji. Dopiero jednak załatwianie potrzeb fizjologicznych, defekacja okazuje się prawdziwym rytuałem:
Don Rigoberto przymknął oczy i naparł, leciutko. Zbędny był jakikolwiek większy wysiłek: natychmiast poczuł dobroczynne łaskotanie w odbytnicy i poddał się wrażeniu, że
tam wewnątrz, w próżnej dolnej części brzucha, coś pokornie uległego zamierza ruszyć, kierując się od razu ku owym
drzwiom wyjściowym, które, dla ułatwienia przejścia, zaczynały się rozwierać33.

>> 31 W.K. Pessel, Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy, Warszawa 2010.
>> 32 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1993, s. 209.
>> 33 M.V. Llosa, Pochwała macochy, przeł. C.M. Casas, Kraków 2010, s. 74-75.
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Dla Don Rigoberta to podniosła chwila wypełniona refleksją
na temat swojego ciała, to chwila kontemplacji wewnętrznych
procesów, ruchów, odgłosów.
Ale oczyszczenie brzucha jest znacznie pewniejsze niż
oczyszczenie duszy.
Rozważa samą czynność, zastanawia się nad jej wariantami
i pojemnością jelita. Wyobraża sobie, jak robią to w dążeniu
do doskonałości buddyjscy mnisi. Daleko mu do tej perfekcji,
ale czyż nie jest celem najwyższym samo dążenie do doskonałości? I tak to odwraca się znaczenie: wydalanie może okazać
się sztuką, mocnym zaczepieniem w drodze do bezczasowej
perfekcji, nadawania sensu rudymentarnego egzystencjalnemu doświadczeniu. Podobne marzenia ma bohater filmu Koterskiego Dzień Świra (2002). Życiowy nieudacznik, inteligent,
który rozpłynął się w nieznośnej lekkości bytu, przez rytuały
codzienności, w tym również przez namaszczone załatwianie
potrzeb fizjologicznych, kurczowo trzyma się życia. W filmie
jednak jest też przypomnienie dawnych znaczeń defekacji: to
anarchiczne, pełne gniewu sranie pod oknem właścicielki psa,
który zwykł był załatwiać się przed balkonem bohatera.
To tylko wariacje na temat defekacji – przewrotne, złośliwe
i diagnostyczne. Zauważalne dlatego, że są jednak gestami nacechowanymi, odmiennymi od praktyki codzienności, która represjonuje fizjologię, ukrywa te skrajne postacie manifestowania się biologiczności ludzkiej egzystencji.
Choć podejmuje się próbę przełamania tabu – ukazała się
książka ucząca zasad „defekacji ekologicznej”, a wśród wydawnictw dla dzieci najmłodszych są książki „kupologiczne”. Santorski
opublikował Małą książkę o kupie szwedzkiej autorki Pernilli Stalfelt.
To swoista „instrukcja obsługi” na temat wypróżniania się, która ma
oswajać z tematem, ma „odczarowywać tabu”. O małym krecie, który
chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę wydawnictwa Hokus Pokus
z kolei to światowy bestseller, z którego dzieci mają się dowiedzieć
o tym, jak załatwiają się zwierzęta. Stąd właśnie ilustracje, które pokazują odchody: zajęcze bobki, krowie placki, końskie pączki itd. I pointa – Krecik w akcie zemsty także lokuje komuś kupę na głowie...
Być może odczarowywanie tabu ma swój pedagogiczny
sens, na pewno pokazuje to, że inny już dyskurs na temat biologiczności człowieka jest możliwy, że wstydliwe ukrywanie fizjologii („z pewną taką nieśmiałością...”) nie jest ani oczywiste,
ani konieczne.

Pora powrócić do kupy artysty. Zapewne puszkowane odchody miały być prowokacją, na pewno lokują się w dyskursie
sztuki, która przedefiniowuje swój status i poszukuje języka,
który mógłby udźwignąć wyzwania ponowoczesnego świata.
Nie sposób jednak zapytać, czy jednocześnie takie „prowokacje” nie świadczą także o bezradności artystów, którzy dramatycznie poszukują szokujących (a więc krótkotrwałych) pomysłów, próbują więc ekstremalnych środków. Eksperymentując
z ludzkim ciałem, poddając je najrozmaitszym okrutnym zabiegom, obnażając fizjologię, anatomię, cielesność najbardziej
dosłownie pojętą, wzbudzają wielkie emocje34. Czy jednak
abominacja jest wyjściem z doświadczenia obojętności na dokonania dzisiejszych artystów? Co może znaczyć więcej niż frenetyczny sprzeciw, tzw. sztuka krytyczna, w której rangę dzieła
przyznaje się zdjęciom Alicji Żebrowskiej z cyklu „Załatwianie”
(„Z matką”; „Z aniołami”; „Z diabłem”) z 1995 roku, w których
na zdjęcia nagiej artystki podczas defekacji nałożono fotografie rodzinne? Czy nowatorstwo nie lokuje się zbyt blisko rechotu, jaki budzą sklepy z „dziwnymi rzeczami”, w których można
kupić imitacje kup, by móc podrzucać je w niespodziewanych
miejscach i sytuacjach?35
Defekacja i ekskrementy w sztuce, jako artefakty czy część
artystycznego zdarzenia, wpisują się w tradycje prowokacji bądź – jak chcą współcześni artyści i krytycy – w program
„sztuki krytycznej”, gdzie protesty przeciw estetycznemu establishmentowi łączą się z feministycznymi próbami odrzucania „dyskursu dominującego” albo przynajmniej są elementem
anarchizujących, jak choćby street art, reform języka sztuki.
Skuteczność takiego reformowania zawsze pozostaje dyskusyjna, waga dokonań co najmniej wątpliwa, a trwałość – nie
tylko puszkowanych ekskrementów, ale też „nowatorskiego”
gestu – najczęściej ugrzęźnie tylko w annałach historii sztuki,
a może tylko w medialnych wypowiedziach krytyków.

>>

Dobre pojęcie o kierunkach takich eksperymentów, ale także ich ograniczeniach daje F.A. Miglietti, Extreme Dobies. The Use and Abuse of Body in Art,
Milano 2003.
>> 35 Zob. np. /niezla-sztuka.blogspot.com/2010/03/kupa-sztuki-i-sztukakupy_08.html, odczyt: 30.01.2011; grono.net/klub-kupy/topic/44437/sl/kupakochasz-czy-nienawidzisz/0/0/0/0/#bottom, odczyt: 30.01.2011; strasznasztuka.blox.pl/2006/07/piekno-i-dobro-wedlug-Beres-i-Zebrowskiej.html, odczyt:
30.01.2011.
34

68

cs4 znaczenia 05 v24.indd 68

2011-07-01 11:39:05

Abstract
Piotr Kowalski, Excrements and Defecation. Fright, shame
and manuals
The author of this article tracks the history of attitudes toward excrements over the centuries. The article presents not
only how changes in perceiving the impurity are connected
with the human relations, carnality, psychology, and health

but also with the basic issues of human status, place in the
universe or relation with nature. This review comprises perception of excrements in the view of archaic cultures, the
times of shame as well as contemporary interest presented
even in arts, e.g. in Pier Manzoni’s merda d’artista work, created by putting excrements to 90 cans to celebrate 90th birthdays of the artist.
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Mario Vargas Llosa: Jak zostałem reporterem
(i straciłem dziewictwo)
Beata Szady

Jest i zdjęcie. Młody Mario, radosny, szczupły, wyprostowany,
stuka w klawisze maszyny do pisania. Nie ma jeszcze 16 lat,
a maszyna – masywna, czarna weteranka marki Underwood –
jest jego nową miłością. W oczy rzucają się spory nos, potężne
brwi i wystające zęby (stąd przezwisko z lat szkolnych – Królik).
Poza tym biała koszula, rozpięty kołnierzyk (krawat pewnie już
zdjęty) i lśniący zegarek na jego lewej ręce.
Przede wszystkim są artykuły. Pierwszy – typowy news
(z lekką skłonnością do wydziwiania) – brzmi tak: „Od wczoraj
przebywa w naszej stolicy doktor Caio de Mello Franco, Pełnomocny i Nadzwyczajny nowy Ambasador Brazylii w Peru.
Dystyngowany dyplomata i jego żona, pani Yolanda de Mello
Franco, przybyli o siódmej wieczorem międzynarodowym samolotem linii Braniff Airways z Rio de Janeiro. Przyjazd doktora Mello Franco, kilkakrotnie przesuwany, zgromadził w hali
naszego pierwszego lotniska, od wczesnych godzin popołudniowych, liczną i dystyngowaną publiczność składającą się
z reprezentantów naszej sfery oficjalnej, dyplomatów i społeczników”.
Tekst ukazuje się 22 stycznia 1952 roku na trzeciej stronie
gazety „La Cronica”.
POSZŁO
szybko. Młody Mario postanawia zostać dziennikarzem. Na
pisarza jest jeszcze za wcześnie, a dziennikarstwo wydaje się
mu praktyczną wersją literatury. O dziwo, ojciec (przez Llosę
często nazywanym „panem, który był moim tatą”) nie ma nic
przeciwko. Pewnie dlatego, że po części sam jest dziennikarzem, pracując w International News Service. – Porozmawiaj
z dyrektorem „La Cronica”, aby przez trzy miesiące najbliższego lata pozwolił ci pracować w redakcji – rzuca Ernesto Vargas pewnego weekendu. I tak też się staje. Są to wakacje
(a one przypadają w Peru na styczeń, luty, marzec) po czwar-

tej klasie szkoły wojskowej im. Leoncia Prado. Został jeszcze
rok do jej ukończenia. Po nim młody Mario chce studiować
dziennikarstwo.
DZIENNIK
„La Cronica” pojawił się na rynku peruwiańskim 7 kwietnia
1912 roku, a jego fundatorami byli Manuel Moral, charyzmatyczny fotograf portugalski, i jego przyjaciel Clemente Palma,
pisarz peruwiański. Choć „La Cronica” przechodziła różne transformacje (a to ulegała większej bądź mniejszej tabloidyzacji,
a to stawała się dziennikiem bliższym bądź dalszym władzy),
w czasie, kiedy Vargas Llosa zaczynał w niej pracę, polityka
i walka opozycji przeciwko dyktaturze Odrii były dla dziennika tematami tak odległymi, jakby działy się w innym kraju. Najważniejsza była kronika policyjna i sport.
„La Cronica” miała swoją siedzibę w Limie na ulicy Pando,
blisko placu San Martin. Redakcja była obszernym pomieszczeniem, w którym stało około 20 biurek. Umownie przestrzeń ta
była podzielona na dział wiadomości lokalnych, międzynarodowych i kronikę policyjną (redaktorzy sportowi mieli oddzielne biuro). To właśnie w tym pomieszczeniu zostało zrobione
zdjęcie Młodego Mario. Vargas Llosa w książce Jak ryba w wodzie tak wspomina atmosferę w redakcji: „Gęsta chmura dymu
unosiła się nad biurkami, stukały maszyny do pisania. Pachniało tytoniem, farbą drukarską i papierem. Słychać było głosy,
śmiechy, bieganinę redaktorów, którzy zanosili swoje teksty do
Gastona Aguirre Moralesa, a ten czerwonym ołówkiem nanosił
poprawki i odsyłał materiały do zecerni”.
Tak, to Gaston Aguirre Morales kierował całą tą machiną.
To od niego Młody Mario otrzymał pierwszą lekcję dziennikarstwa. Wiadomość trzeba zacząć od lidu, głównego faktu streszczonego w krótkim zdaniu, i rozwinąć go w dalszej części tekstu w sposób zwięzły i obiektywny. „Sukces reportera polega
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na tym, żeby umiał znaleźć lid”, powtarzał Aguirre Morales początkującym dziennikarzom.
Młody Mario zaczynał pracę o piątej po południu (jak wiele
dzienników w tamtym czasie, „La Cronica” również miała dwa
wydania dziennie). Otrzymywał przeróżne tematy na kolejny
dzień – od inauguracji, ceremonii, przyjazdów i wyjazdów osobistości poprzez wygrane na różnych loteriach, aż na wywiadach skończywszy. Do domu wracał nad ranem.
SZCZĘŚCIE
– ponoć trzeba je mieć w tym zawodzie. Może ono polegać na
wypełnianiu luk. Tak przynajmniej wyglądało szczęście Młodego Mario. Szczęście nr 1 – kiedy do Limy przyjeżdża nowy
ambasador Brazylii, dziennikarz Fernando Paleo, specjalista od
„lotniska”, nie może pójść. Wysyłają więc Llosę. Szczęście nr 2
– 19 stycznia wpada do redakcji podekscytowany Paco Denegri, chudy jak szkielet chłopak ze swoimi grubymi okularami,
i krzyczy: Pasjonująca zbrodnia w centrum! Luis Becerra, charyzmatyczny szef sekcji policyjnej, rozgląda się po redakcji i nie
widzi nikogo ze swoich dziennikarzy-detektywów. Tylko w kącie siedzi Młody Mario, wystukujący z entuzjazmem jakąś informację kulturalną. – Gaston! – woła Becerra. – Pożycz mi nowego. Nie mam swoich specjalistów, a w centrum sensacyjna
zbrodnia!
I tak oto Vargas Llosa staje się dziennikarzem śledczym.
„Sztylet wbity w serce ukochanej zamienił się w morderstwo
zakochanego i zazdrosnego mężczyzny, który po tym wydarzeniu sam zgłosił się na policję. Pasjonująca zbrodnia zdarzyła
się wczoraj w czarującej dzielnicy Azangaro. Zanim Guillermo
Luis Aroyo zatopił sztylet w piersi Hildy Chavez, ta poprosiła go,
żeby skończył z nią szybko. Ręcznik zakończył morderczą furię”.
Tak wygląda początek wiadomości zredagowanej najprawdopodobniej przez Vargasa Llosę. Wydarzenie to odcisnęło
ogromne piętno na Młodym Mario, bo po raz pierwszy widział
trupa, żeby było mało – w kałuży krwi. (Obraz ten do dziś wraca
do Llosy). Mimo strachu i nudności Młody Mario zebrał wszelkie potrzebne informacje, a materiał przez kilka dni był główną
sensacją gazety „La Cronica”.
Szczęście nr 3 – mniej więcej po dwóch, trzech tygodniach
pracy w gazecie Aguirre Morales pyta Llosę, czy nie chciałby
zastąpić chorującego redaktora sekcja policyjnej. Młody Mario

nie może odmówić. Wszak praca w ekipie Luisa Becerry to zaszczyt. Rubryka, którą kierował, była atrakcją gazety „La Cronica” i przez wiele lat królowała wśród peruwiańskich wiadomości
o krwawych zabójstwach i tajemniczych zgonach. Sam Becerra
był niezmordowanym poszukiwaczem sensacji, wręcz pasjonatem. Traktował swoją pracę jak obsesję. Miało się wrażenie, że
nic go nie interesuje poza krwawymi historiami – zabójstwami
z miłości, porachunkami na noże, gwałtami, przypadkami kazirodztwa, synobójstwa, potajemną prostytucją, kryminalnymi
podpaleniami. Miał swoich wyrobników – trzech bądź czterech,
których wysyłał dniem i nocą do komisariatów w dzielnicach
o najgorszej w Limie reputacji. Wśród nich był przez jakiś czas
Młody Mario. W końcu kolega, którego zastępował, wrócił do
pracy, a Vargasa Llosę przeniesiono do wiadomości lokalnych.
Mimo to jeszcze kilkakrotnie pomagał w zbieraniu sensacyjnych wiadomości na temat niewyjaśnionych zabójstw (tajemnicza śmierć francuskiej artystki Jacqueline Marcel, morderstwo
kochanka Leonor Torres de Garcia przez jej męża).
W dziale wiadomości lokalnych Vargas Llosa mógł pokazać
inną twarz. Gaston Aguirre Morales zlecił mu napisanie tekstu
o aktorze i promotorze teatru, nowym dyrektorze Państwowej
Szkoły Sztuki Scenicznej – Guillermie Ugarte Chamorro. Temat
bardzo przypadł Młodemu Mario do gustu (znał się na teatrze,
był autorem utworu scenicznego La huida de Inca). Potężny artykuł był na tyle dobry, że opublikowano go (po raz pierwszy
w karierze Vargasa Llosy) w dziale krajowym, a nie lokalnym.
Od tej pory wszelkie artykuły Młodego Mario będą publikowane na drugiej stronie gazety.
Jest jeszcze inny, ważny tekst Llosy (Ostrożnie z aptekami),
w którym widać zadatki na prawdziwego reportera. Zaczyna
się tak: „Dziewięcioletnia dziewczynka wchodzi do apteki. Prosi
o paczuszkę siarczanu magnezu. Czekając kilka minut, [...] dostaje to, o co prosiła, w zielonej paczuszce, bez żadnej etykiety.
Zadowolona, mocno trzymając lek w rękach, wędruje do swojego domu z radością, że zabierze on płacz i wielogodzinny ból
głowy od jej siedmioletniego braciszka. W domu mama ostrożnie rozpuszcza siarczan magnezu w szklance wody i uśmiechając się [...] mówi do swojego młodszego dziecka: – Pij, synku.
Będzie ci lepiej. Dziecko pije. [...] Efekt jest natychmiastowy.
Oczy stają się ogromne. Drżą ręce, szklanka upada na podłogę.
– Mamo, co mi dałaś? Matka [...] podbiega do dziecka, chwy-
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ta go w ramiona, krzyczy: – Dziecko, moje dziecko, co ci jest?
Dziecko już nie odpowiada”.
(Umiera z powodu trucizny, a raczej winy niekompetentnego aptekarza, który daje zły lek. Vargas Llosa pyta w tekście:
„Jeżeli w cytowanym przypadku z Limy zamiast siarczanu magnezu otrzymano truciznę, to na prowincji zamiast aspiryny
dostaniemy cyjanek?”).
ROZMOWA
z Ernestem Vargasem ma miejsce mniej więcej w połowie wakacji. Młody Mario tłumaczy (trochę się jąkając, bo zawsze
w obecności ojca czuł się nieufnie i niezręcznie), że dziennikarstwo to jego powołanie i nie ma sensu tracić miejsca w redakcji, tylko zmienić szkołę średnią na publiczną (bo bezpłatna
i bardziej tolerancyjna, jeżeli chodzi o łączenie nauki z pracą),
skończyć ją (został rok), a później studiować dziennikarstwo na
Uniwersytecie San Marcos w Limie. No i oczywiście pracować.
Pomysł zaakceptowany.
SZCZĘŚCIE NR 4
nie do końca można nazwać szczęściem. Praca Llosy w „La Cronica” przypadła na okres wielkich wygranych w zakładach „La
Polla” i „El Pollon”. Wszyscy chcieli przeczytać wywiady ze zwycięzcami. Kiedy redakcja dowiedziała się, że „La Polla” ma trzech
swoich zwycięzców w Trujillo, nie tracono czasu. – Milton, zabieraj fotografa i do Trujillo! – wczesnym rankiem padło polecenie. Tylko że Miltona nie było, bo odsypiał w domu po zabawie
karnawałowej. Był tylko Zambrano, redaktor wydania wieczornego, i nowy Vargas Llosa. Zmiana polecenia. – Vargas, Zambrano, do Trujillo zrobić wywiady ze zwycięzcami „La polla”!
Na miejsce nie dojechali. Wypadek do najcięższych nie należał, ale Młody Mario wypadł przez przednią szybę i stracił przytomność. Razem z fotografem trafił do kliniki Maison de Sante.
Niedługo po wyjściu i powrocie do pracy usłyszał od Gastona
Aguirre Moralesa: „Jaka szkoda, że nas pan opuszcza, przyjacielu”.
W ten sposób dowiedział się o swoim zwolnieniu.
MAMA
(która u boku męża nie miała nic do powiedzenia) nieraz czuwała po nocach. Przeczuwała, co się święci. Tak wyglądał świat
dziennikarzy – speluny, bary, restauracje, alkohol, narkotyki,

burdele, prostytutki. Starzy weterani zapraszali do tego świata
młodych. A Becerra, szef rubryki kryminalnej, zabierając swoich chłopców do burdelu, zwykł mawiać: – Chodźcie, kutasy!
Bez strachu! Nie potrzebujemy tutaj pedałów. Dziennikarze to
macho!
Najczęściej chodzili do małych barów Chińczyków w La Colmena, a także pijackich, zadymionych i śmierdzących lokali
w okolicy, które były otwarte całą noc. Kiedy mieli więcej pieniędzy, szli do bardziej eleganckiego lokalu rozrywkowego Negro-Negro (w którym Vargas Llosa po raz pierwszy próbował
kokainy). Burdele odwiedzali przynajmniej raz na dwa tygodnie (przy wypłacie obowiązkowo), te spelunowate na Huatica
(„Najlepsze cycki Ameryki Południowej!”, mawiał kolega redakcyjny Llosy) i bardziej dystyngowane w alei Colonial. Prostytutki lubiły dziennikarzy – wydawali mnóstwo pieniędzy i byli zabawni.
Mieli zgraną ekipę. Młody Mario, Milton, Carlos, Norwin.
Niech będzie od końca: Norwin Sanchez Genie pracował dla
konkurencji. Dziennik nazywał się „Ultima Hora”, a on był w niej
szefem rubryki policyjnej. Współzawodnictwo między dwiema gazetami nie przeszkadzało w przyjaźni. Norwin pochodził
z Nikaragui, był zatwardziałym wyznawcą cyganerii, niezmordowanym rozpustnikiem i piwoszem. Po trzecim lub czwartym
piwie zaczynał recytować pierwszy rozdział Don Kichota.
Carlosa Ney Barrionuevo Młody Mario poznaje trochę później niż innych kolegów z redakcji, bo ten wypoczywa w domu
po usunięciu wyrostka robaczkowego. W książce Mario Vargas
Llosa. Reportero a los quince anos (Mario Vargas Llosa. Piętnastoletni reporter) Ney Barrionuevo tak wspomina zawarcie
znajomości z przyszłym pisarzem: „Kiedy wróciłem, był nowy –
chudzielec z króliczymi zębami – który zajmował biurko obok
mnie. Przedstawił nas Milton. – Bardzo mi miło, Vargas Llosa –
powiedział. Milton zaprosił nas na obiad do chińskiego baru
i właśnie tak rozpoczęła się nasza przyjaźń”.
Nie wspólne upodobania żywieniowe ich zbliżyły, a miłość
do literatury. W tym czasie starszy o pięć, sześć lat Carlos był
dla Młodego Mario mentorem literackim. Czytał głównie literaturę współczesną, publikował też wiersze. O książkach
z Młodym Mario rozmawiał wszędzie – w obskurnych barach
w centrum Limy czy też hałaśliwych i rozpustnych burdelach.
To dzięki niemu Vargas Llosa odkrył Faulknera, Malraux, Joy-
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ce’a (z którego niewiele rozumiał), a przede wszystkim Sartre’a, którego sobie bardzo upodobał (na tyle, że w późniejszych czasach będzie nazywany przez kolegów „Odwiecznym
obrońcą Sartre’a”). Po latach Vargas Llosa napisze: „Moja literacka edukacja zawdzięcza Carlosowi Neyowi więcej niż wszystkim moim szkolnym profesorom i większej części tych, których
miałem na uniwersytecie”.
Milton von Hesse różnił się od grupki redakcyjnych kolegów. Reprezentowali oni raczej nędzny stan – ubrania wymiętolone, buty mało wytworne, krawat źle zawiązany. Milton
odwrotnie – nienaganny strój był jego wizytówką. Dobrze rozumiał się z Vargasem Llosą, bo obydwaj robili korekty w „La
Cronica”, chodzili do dobrych szkół, byli grzeczni i dobrze wychowani (co było typowe dla rodzin konserwatywnych, a nie
redakcji dziennikarskich).
Był jeszcze Luis Becerra, szef rubryki policyjnej, który fascynował Młodego Mario. „[...] wystarczyło spojrzeć na niego i powąchać go – pisze Vargas Llosa w książce Jak ryba w wodzie
– popatrzeć na spoglądające srogo i przenikliwie zawsze czujne oczka, wyprasowane i połyskujące garnitury, które cuchnęły
tytoniem i potem, i klapy pełne tłustych plam, i wreszcie na mikroskopijny węzeł brudnego krawata, ażeby odgadnąć, że Becerra był obywatelem wywodzącym się prosto z piekieł”.
Poza komisariatami Becerra znał w Limie wszystkie burdele. Czasami zabierał ze sobą swoich wyrobników. Jak pisze Ney
Barrionuevo w Expreso, Luis Becerra chciał „zintegrować Vargasa
Llosę z kolegami redakcyjnymi, dlatego zabrał go do kilku burdeli, w których Młody Mario stracił dziewictwo w wieku 16 lat”.
Mario lubił nocne życie. Fascynowało go odkrywanie nowego świata, wędrówki po barach i jaskiniach rozpusty. Dzięki
temu miał wrażenie, że jest prawdziwym dziennikarzem. I wiedział, że mama przeczuwa, co się święci. Martwiła się, że syn w
„La Cronica” zdeprawuje się i zdegeneruje do reszty. Docierały
do niej (a także rodziny) różne niepokojące wieści. Raz nawet
w Negro-Negro Vargas Llosa natknął się na swojego wujka Jorge, najbardziej zabawowego z rodziny. Odbyła się narada rodzinna i zdecydowano, że trzeba chłopca doprowadzić do porządku. Do tego celu wykorzystano Ernesta Vargasa.
Był koniec marca, kiedy do redakcji „La Cronica” przyszedł
ojciec Młodego Mario. – Słuchaj – zwrócił się do Antonia Olivas,

szefa wiadomości lokalnych. – Jaki poziom dziennikarski reprezentuje gazeta, która każe pracować do piątej, szóstej rano?
– Proszę pana – odpowiedział stanowczo Olivas. – Pański syn
pracuje do dziewiątej wieczorem i nie odpowiadam za to, co
robi później.
Wszystko było jasne.
– Gdyby ojciec nie zabrał Vargasa Llosy z redakcji, zostałby
w gazecie na zawsze – powiedział po latach Carlos Ney Barrionuevo.
P.S. To były ważne trzy miesiące w życiu przyszłego pisarza.
Spowodowały zamieszanie, zakończyły dzieciństwo, przeistoczyły chłopca w mężczyznę. Mocno odcisnęły się w pamięci
i stały się podstawą do napisania książki Rozmowa w Katedrze.
Jej bohaterowie bazują na postaciach rzeczywistych – Santiago Zavalita jest samym Vargasem Llosą, Carlitos – Carlosem
Ney Barrionuevo, Milton – Miltonem von Hesse, Arispe – Gastonem Aguirre Morales, a Becerrita oczywiście Luisem Becerrą. Powieść nie przez wszystkich dawnych przyjaciół została
przyjęta pozytywnie. W rozmowie z Carlosem Ney Barrionuevo
Juan Gargurevich pyta: – Podoba ci się powieść? – Tak, a moi
przyjaciele nazywają mnie teraz „Carlitos, Carlitos”. Oczywiście Vargas Llosa niejednokrotnie przesadził, ale udało mu się
trafnie przedstawić atmosferę panującą w gazecie, a przede
wszystkim sportretować szefa rubryki policyjnej – Luisa Becerrę, który był okropny.
Według Miltona von Hesse Becerra został źle potraktowany w powieści (główny zainteresowany, zanim została wydana
książka, zmarł na zawał serca). Napisał on (pod pseudonimem
Enrique Elias B.) artykuł do gazety „Gente”, w którym stwierdził,
że Vargas Llosa „bezlitośnie opisał” swoich przyjaciół, w tym
głównie Becerrę.
Widocznie niektórzy zapomnieli, że Rozmowy w Katedrze
nie można czytać jak reportażu. I cokolwiek by mówić, powieść
jest (również) wspaniałym obrazem peruwiańskiego dziennikarstwa lat pięćdziesiątych, w którym prócz słynnego zdania
„Dlaczego Peru się zgnoiło?” padają też: „Zawsze sobie myślałem, że ten zawód [dziennikarza] jest najbliższy życiu” (Santiago Zavalita), „Dziennikarstwo to nie powołanie, tylko frustracja,
prędzej czy później zdasz sobie z tego sprawę” (Carlitos).
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Między liberalizmem a konserwatyzmem
Jan Nowak-Jeziorański o wolności, demokracji i o pojmowaniu roli państwa
Konrad W. Tatarowski

Uwagi wstępne
W artykule tym sięgniemy do analizy trzech kluczowych pojęć, obecnych w publicystyce Jana Nowaka-Jeziorańskiego i współkształtujących przywoływany w niej świat wartości. Można by tu użyć określenia słowa-klucze, w rozumieniu
przyjętym przez Annę Wierzbicką1 – jako pojęcia uniwersalnego, a zarazem posiadającego fundamentalne znaczenie dla
kultury danej zbiorowości – a także przez Jadwigę Puzyninę2,
która odnosi ten termin do poszczególnych okresów w języku
ogólnym.
Do najważniejszych aksjologicznych kategorii w publicystyce Jana Nowaka-Jeziorańskiego, które oddziaływały w przestrzeni życia publicznego w Polsce w okresie ostatnich dziesięcioleci, należą takie wartości jak ojczyzna, naród, patriotyzm
i prawda (przede wszystkim w znaczeniu: prawda historyczna). W terminologii przyjętej przez Jadwigę Puzyninę byłyby to
pojęcia ze sfery wartości ostatecznych (absolutnych), mieszczące się w grupach wartości transcendentalnych, poznawczych (wartość prawdy) i moralnych3.
W świecie wartości Nowaka-Jeziorańskiego sytuowałyby się
one w porządku ideowo-moralnym. W pewnej niezgodzie
z nim współistnieje porządek pragmatyczno-polityczny4,
również silnie zaznaczony w działalności i pisarstwie autora
Wojny w eterze. Kluczowe dla niego są pojęcia ze sfery politycz-

>>

A. Wierzbicka, Słownik kluczem do historii i kultury. „Ojczyzna” w językach
niemieckim, polskim i rosyjskim, [w:] Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J.
Bartmiński, Warszawa 1999, s. 450-451.
>> 2 J. Puzynina, Słownictwo okresu przemian (1989), [w:] Słowo – wartość –
kultura, op. cit., s. 229-230. W odniesieniu do badań literackich pojęcie słówkluczy wprowadzili Paul Guiraud i Gaston Bachelard. Zob: K. Wyka, Słowa-klucze, [w:] O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969.
>> 3 J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 40 i n.
>> 4 O współistnieniu dwu porządków wartości w twórczości Nowaka-Jeziorańskiego szerzej piszę w książce Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wydawnictwo UŁ, w druku.
1

nej (czy: ideologicznej), takie jak: komunizm / antykomunizm,
totalitaryzm (totalizm) / demokracja. Pojawiają się one często
w pisarstwie Nowaka w konotacjach wartościujących. Oba porządki wynikają z przyjęcia określonych aksjologicznych założeń. Przy analizie kluczowych słów w systemie pojęciowym
Nowaka-Jeziorańskiego pełnią one rolę kontekstów, ram interpretacyjnych, modelujących ich znaczenia, zmieniających czy
poszerzających ich profil pojęciowy5.
Szczególnie interesujące, i rzucające wiele światła na aksjologiczne podstawy myślenia Nowaka-Jeziorańskiego, są jego
niektóre teksty publicystyczne, publikowane już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku – te, w których
bezpośrednio nawiązuje do kwestii wartości, często w formie
polemik z ludźmi wcześniej związanymi z opozycją demokratyczną. Wyrażenia aksjologicznie nacechowane są tam podane
„wprost”, bezpośrednio, mają charakter deklaratywny. Niektóre
z nich – z ominięciem wszakże akcentów polemicznych (bo to
temat do osobnego omówienia) – wykorzystamy w tym tekście.
Przywołane w tytule pojęcie wolności – kluczowe dla zrozumienia sposobu pojmowania przez Nowaka demokracji –
funkcjonuje w obu przywołanych wyżej porządkach aksjologicznych. Rozpoczynamy zatem od ekspozycji tego pojęcia.
O dwu rozumieniach pojęcia wolności
w publicystyce Nowaka-Jeziorańskiego
Pierwsze rozumienie pojęcia „wolność” łączy się z kategorią
„wolności pozytywnej”, którą omawiamy niżej. Głosicielem ide-

>> 5 Termin J. Bartmińskiego, zob. J. Bartmiński, O profilowaniu pojęć, [w:] Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 90. Zob. też inne prace tego
autora, m.in. Profilowanie pojęć. Wybór prac, Lublin 1993, oraz artykuły w:
Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin 2004.
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owo-moralnego, zanurzonego w głębokich pokładach duchowości, pojmowania wolności był Karol Wojtyła, który w utworze
Myśląc Ojczyzna... pojęcie to łączył z kategoriami narodu, ojczyzny i patriotyzmu i pojmował je w sposób czynny, aktywny:
Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać! Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.
Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne.
Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj,
że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać.
Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: którędy
przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi,
co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie?6
Pojęcie wolności (w znaczeniu zdolności do podejmowania suwerennych decyzji) jest również kluczowe dla filozofii Karla Jaspersa i jego koncepcji „sytuacji granicznych”. Własną podmiotowość budujemy sami, mocą danej nam wolności i wybierając
działanie z punktu widzenia przyjętej hierarchii wartości, kierując się metafizycznym przekonaniem – jak ujmował je Jaspers
– że „tylko od czynu jednostki zależy sens całości rzeczywistości”7. Kierując się tedy nakazem powinności.
Takie pozytywne rozumienie wolności odnajdujemy również w pisarstwie i działalności Jana Nowaka. Pojęcie pozytywnej wolności rozwijał również w swoich pismach brytyjski
filozof Isaiah Berlin8. Anna Wierzbicka określa je w następujący sposób: „Doktryny pozytywnej wolności polegają na takim
postrzeganiu wolności, z którego wynika sprawowanie kontroli nad swoim własnym życiem. W tym sensie ktoś jest wolny
w zakresie, w którym kształtuje się własne życie. Pojęcie wolności jest tu pojęciem dotyczącym działania («exercice-concept»)”9.
Źródła swe takie rozumienie wolności ma w myśli starożytnej Grecji, a rozwinięte zostało przez Cycerona i ujęte w słowie
libertas, którego egzegezę przeprowadziła Wierzbicka w przy-

>>

6
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 79.
>> 7 Cyt. za: R. Rudziński, Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa, Warszawa 1980, s. 267.
>> 8 Zob. m.in. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz i in.,
Warszawa 1994.
>> 9 A. Wierzbicka, Wolność – libertas – freedom – svoboda. Uniwersalne ideały
czy specyficzne dla danej kultury jednostki leksykalne?, [w:] Język – umysł – kultura, op. cit., s. 492.

toczonym artykule. Wolność – to móc żyć, jak się chce, to znaczy mieć możliwość kontrolowania własnego życia (posiada ją
człowiek wolny, liber, a nie niewolnik). „Ale «ta możliwość życia,
jak się chce» nie była rozumiana jako «wolność od ograniczeń»,
czyli «nieograniczona możliwość robienia, co się chce». [...] Była
rozumiana jako zawierająca ograniczenia i często rzymscy autorzy przeciwstawiali ją pojęciu «licentia» (samowola); «libertas» była określana jako umiarkowana i posiadająca ograniczenia, «licentia» – jako nieumiarkowana i pozbawiona
ograniczeń” (podkr. K.W.T.)10.
W polskiej tradycji – zauważa Wierzbicka – „«wolność»
nie jest stanem, którym może się ktoś cieszyć, lecz ideałem
[podkr. K.W.T.], tzn. czymś, do czego się dąży (i o co się walczy)”11. Takie rozumienie tego pojęcia rozpoznajemy w otwierającym tę część rozważań cytacie z dzieła Karola Wojtyły. Autorka przywołanego artykułu pisze również, że: „na przestrzeni
ostatnich dwóch wieków ideał «wolności» osobistej związał się w polskiej świadomości z ideałem «wolności» narodowej [podkr. K.W.T.], a aspekty «praw narodowych» wysunęły
się na plan pierwszy, sprawiając, że słowo «wolność» stało się
nieodpowiednie dla «trywialnych» i moralnie obojętnych kontekstów”12. W polskiej tradycji łączy się również owo pojęcie ze
słowem „niepodległość”, niemającym – jak twierdzi Wierzbicka
– dokładnego odpowiednika w języku angielskim ani w innych
językach europejskich13.
Pojęcie „wolności” ma zatem charakter uniwersalny, a zarazem lokalny (narodowy). Często pojawia się w kontekstach silnie emocjonalnych – tak jak w przemówieniu Jana Nowaka, inaugurującym działalność Głosu Wolnej Polski RWE: „Wolność
świata jest niepodzielna! [podkr. K.W.T.] Ludzkość nie może
być podzielona na narody wolne i narody w niewoli. Szczęśliwi,
którzy korzystają z największego skarbu człowieka, jakim jest
wolność [...]”14. Łączy się z pojęciami nadziei i wiary: „Nadejdzie
jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu
nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego
tryumfu – tryumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie

>>
>>
>>
>>
>>

Ibidem.
Ibidem, s. 516.
12
Ibidem, s. 517.
13
Ibidem, s. 518.
14
Z przemówienia inaugurującego działalność R.P. RWE – J. NowakJeziorański, Polska droga ku wolności 1952-1973, Londyn 1974, s. 13.
10
11
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utracił wiary!”15 – skontrastowanymi z figurą ciemięzcy, wroga
wolności: „[...] tonie połowa Europy, zalewana falą wschodniego barbarzyństwa [...] miliony ludzi konają powolną śmiercią
w łagrach, obozach i więzieniach Bezpieki”16.
Tak rozumiane pojęcie wolności jest charakterystyczne dla
wypowiedzi (mówionych i pisanych) Nowaka-Jeziorańskiego,
które sytuują się w wyodrębnionym na początku nurcie ideowo-moralnym. Towarzyszą mu wówczas odwołania do historii, narodowej tradycji i wspólnych wartości, osadzonych na
fundamentach chrześcijaństwa.
Pojęcie wolności występuje też jednak u Nowaka-Jeziorańskiego w kontekstach emocjonalnie neutralnych, jako założenie i docelowy punkt jego programu politycznego. W tym
kontekście pojęcie wolności nabiera bardziej rzeczowego, konkretnego charakteru wolności politycznej i łączy się z określeniami form ustrojowych państwa, takimi jak np. demokracja.
Często występują one obok siebie, na tej samej płaszczyźnie
semantycznej („Środowisko «wściekłych» przypominało pociąg biegnący do stacji «wolność i demokracja». Niestety lokomotywa była bez maszynisty, który mógłby zwolnić tempo na
niebezpiecznych zakrętach”17).
Wolność w tym pragmatyczno-politycznym kontekście
okazuje się pojęciem stopniowalnym: (rok po przemianach
październikowych 1956 r.) „margines wolności jest stosunkowo wciąż znaczny”18, „Ludność może wreszcie wykorzystywać
istniejący margines wolności do odbudowywania wszelkiego rodzaju więzi nieformalnych [...]”19. Może jej być (w niesuwerennym państwie) więcej lub mniej, a zależy to między innymi od nacisku społecznego, który może zmuszać władzę do
ustępstw20. Bezpośrednia walka toczy się już zatem nie o idealistycznie i absolutnie, bezalternatywnie traktowaną „wolność
i niepodległość” – ale o poszerzanie obszarów wolności, zwiększanie jej marginesu.
Wolność – pojmowana w płaszczyźnie ideowo-moralnej
jako niepodzielny ideał – tutaj staje się docelowym punktem
określonej strategii politycznej, którą Nowak pod koniec li-

>>
>>
>>
>>
>>
>>

15
16
17
18
19
20

Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 13.
J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, Kraków 2006, s. 310.
Ibidem, s. 314.
Ibidem, s. 315.
Ibidem, s. 316.

stopada 1957 roku sprowadzał do dwóch haseł: maksymalizmu i etapowości21. Jak pisał: „ostateczny cel osiąga się przez
stopniowe, ewolucyjne przemiany”22. W kontekście porządku
pragmatyczno-politycznego pojęcie to nabiera charakteru relatywistycznego, uzależnionego od oceny i punktu widzenia
określonego podmiotu: dla jednych stopień nasycenia wolnością przestrzeni publicznej w określonej przestrzeni społecznej
(w tym przypadku: w PRL) mógł być większy, dla innych mniejszy, dla jednych ów stan rzeczy mógł oznaczać sukces, dla innych porażkę.
Pojawia się tu też problem samoograniczenia (to pojęcie stało się bardzo popularne w Polsce w okresie „Solidarności”), niewysuwania – w imię wolności i niepodległości – maksymalnych
i nierealistycznych postulatów wobec totalistycznej władzy.
Pojęcie „demokracji” w pisarstwie Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Demokracja – obok wolności – jest drugim kluczowym pojęciem na aksjologicznym horyzoncie Nowaka-Jeziorańskiego
w porządku pragmatyczno-politycznym. Można powiedzieć,
że demokracja stanowi polityczną formę zorganizowania wolności w społecznej przestrzeni w ramach struktur państwowych. W publicystyce Nowaka waloryzowana była zawsze
pozytywnie i stawiana w opozycji do niedemokratycznych,
dyktatorskich czy totalitarnych form rządzenia państwem.
Podczas uroczystości nadawania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 2000 roku
tłumaczył on: „Mechanizm demokracji przypomina ruch
wahadła [podkr. K.W.T.]. Co pewien czas rządzący ustępują
miejsca opozycji, by po dłuższym czy krótszym okresie władzę odzyskać”23. Istotą owego mechanizmu powinno być to,
że zwycięstw wyborczych nie zamienia się w akt zemsty nad
przeciwnikiem, wcześniej sprawującym władzę, oraz że nie
próbuje się zatrzymać ruchu owego wahadła. „Chodzi także
o to – mówił Nowak-Jeziorański – by obóz rządowy i opozycja
mogły znajdować najszerszą płaszczyznę współdziałania ponad podziałami w służbie naszej wspólnej, najwyższej wartości, jaką jest dobro Rzeczpospolitej”24.

>>

21
Szerzej pisze o tym J. Nowak-Jeziorański w rozdziale Program Głosu Wolnej Polski, ibidem, s. 314-317.
>> 22 Ibidem, s. 314.
>> 23 J. Nowak-Jeziorański, Fakty, wydarzenia, opinie, Warszawa 2001, s. 216.
>> 24 Ibidem.
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W myśl koncepcji politycznego gradualizmu, przyjętej
w 1956 roku, dochodzenie do „pełnej” demokracji miało stanowić proces i odbywać się etapowo, podobnie jak przy omówionym wyżej projekcie odzyskiwania i wywalczania w przestrzeni
społecznej nowych obszarów „wolności” (swobód obywatelskich, gospodarczych, religijnych, kulturalnych etc.). Proces ten
opisywany był za pomocą pojęć „demokratyzacji” bądź „liberalizacji” różnych sfer rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce. Pojęcia te mogły też być używane do charakterystyki sposobu działań podejmowanych w różnych dziedzinach przez
władze komunistyczne – w opozycji do działań „represyjnych”,
„policyjnych” czy „totalitarnych” metod rządzenia.
Konsekwencją procesów demokratyzacyjnych może być –
jak to Nowak określał w liście do Karola Wagnera z 6 listopada
1956 r. – „asymilacja” komunizmu przez społeczeństwo. To znaczy, jak pisał: „[komunizm] zachowa nazwę, ale treść jego ulegnie bardzo radykalnym zmianom. [...] Liczę na to, że bardziej
liberalna forma komunizmu w Polsce będzie także promieniować w głąb Rosji i może tam zapoczątkować pożądane procesy. Naszym zadaniem jest spokojne i rozważne przygotowanie
tego drugiego etapu. Przede wszystkim projekcja prawdziwej
demokracji i dostarczenie materiału informacyjnego oraz pożywki umysłowej tym elementom, zarówno antykomunistycznym, jak i obecnym wewnątrz partii, które będą dalej pogłębiać proces demokratyzacji, czy też jeśli pan woli asymilacji
komunizmu” (podkr. K.W.T.)25.
Jak mówił Nowak-Jeziorański w jednym z ostatnich wywiadów: „[...] proces odzyskiwania demokracji [podkr. K.W.T.] był
rozłożony na tyle etapów, że trudno rozróżnić, który dzień był
przełomem. Czy było nim zakończenie obrad Okrągłego Stołu,
czy może dzień wyborów do sejmu kontraktowego? Ale jeśli
chodzi o odzyskanie suwerenności, nie ma żadnych wątpliwości: to był dzień powstania pierwszego polskiego rządu, który
nie musiał zyskać aprobaty ambasady sowieckiej”26 – a zatem
objęcia rządów przez Tadeusza Mazowieckiego 12 września
1989 r. Zdaniem Nowaka „to jest data równorzędna z 11 listopada 1918 roku”27, ale w świadomości społecznej doniosłość

>> 25 List J. Nowaka do Karola Wagnera z 6 listopada 1956 r., Archiwum J. Nowaka-Jeziorańskiego w Zakładzie Narodowym Imienia Ossolińskich, sygn. 82100/99.
>> 26 J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, Kraków 2005, s. 47.
>> 27 Ibidem.

tego wydarzenia – odzyskania niepodległości po obaleniu komunizmu – nie została zarejestrowana. I winą za to obciążał
rząd Mazowieckiego28.
Między liberalizmem a konserwatyzmem – elementy myśli liberalnej
W sposobie pojmowania demokracji przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego można odnaleźć pierwiastki myślowe wywodzące się zarówno z tradycyjnej myśli liberalnej, jak i konserwatywnej. Z jednej strony zatem jego rozumienie demokracji da
się wpisać w nurt demokracji liberalnej, wywodzący się z zasad
sformułowanych przez Monteskiusza w XVIII wieku. Andrew
Heywood charakteryzował ten kierunek w myśli liberalnej następująco:
• jest pośrednią i przedstawicielską formą demokracji –
urząd polityczny można objąć dzięki wygranej w regularnie odbywających się wyborach, przeprowadzanych na
podstawie formalnej równości politycznej – „jeden człowiek – jeden głos; każdy głos ma taką samą wartość”;
• opiera się na rywalizacji i wyniku wyborów – warunki ku
temu zapewnia pluralizm polityczny, tolerancja wobec
wielu konkurujących ze sobą przekonań, pozostających
w konflikcie filozofii społecznych, a także rywalizujących
ze sobą ruchów i partii politycznych;
• zakłada wyraźny podział na państwo i społeczeństwo
obywatelskie – stan ten jest utrzymywany zarówno przez
wewnętrzne, jak i zewnętrzne mechanizmy kontroli władzy rządu, a także istnienie autonomicznych grup i interesów oraz rynkowej lub kapitalistycznej organizacji życia gospodarczego29.
W krótkim artykule Program dla Polski – jego tezy przytoczyłem przy okazji omówienia ostatniej książki publicystycznej Nowaka-Jeziorańskiego – na pierwszym miejscu postawił

>>

28
„[...] ten brak cezury jest zasadniczym błędem. [...] Problem w tym, że
Mazowiecki utrzymywał współpracę z komunistami także wtedy, gdy system
sowiecki w Europie już się załamał. A trzeba było wtedy działać zdecydowanie: ogłosić wielki akt o powstaniu suwerennej Rzeczpospolitej i końcu Polski Ludowej. Trzeba było usunąć komunistów z władz, może niekoniecznie
wszystkich, nawet tylko symbolicznie, ale pokazać ludziom, że się zaczęło coś
absolutnie nowego. Tak się jednak nie stało i większość Polaków traktuje Trzecią Rzeczpospolitą jako kontynuację PRL – tyle że z wolnym rynkiem, nazwą
i godłem” (ibidem, s. 47).
>> 29 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przeł. M. Habura, N.
Orłowska, D. Stasiak, red. T. Żyro, Warszawa 2007, s. 56-57.
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autor postulat reformy ordynacji wyborczej w Polsce, polegającej na wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Jak pisał: „Usunęłoby to podstawową słabość obecnego
systemu, jaką jest przerost partyjniactwa. [...] W systemie jednomandatowym wygrywa kandydat, który jest najlepiej znany
w okręgu i cieszy się poparciem miejscowego elektoratu. Nie
ma demokracji bez partii, ale źródłem słabości państwa jest
podporządkowanie posłów i członków rządu władzom partyjnym, które mają skłonność do przedkładania doraźnych interesów wyborczych nad interes państwa. W politycznym języku
nazywa się to populizmem. Jednomandatowa ordynacja wyborcza sprzyja powstaniu dwupartyjności, a więc układu, który
zdał dobrze egzamin w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii”30.
Jak widzimy, postulowany przez Nowaka tryb wyboru
przedstawicieli społeczeństwa do organów władzy państwowej jest zgodny z pierwszym punktem przytoczonego wyżej
liberalnego programu; wskazuje też wyraźnie, iż wzorcowy
model demokracji wiązał Nowak ze Stanami Zjednoczonymi
i Wielką Brytanią. Kwestia utrzymywania i rozwijania politycznych, militarnych, gospodarczych, kulturalnych więzi Polski
z USA była przez niego podejmowana wielokrotnie, zarówno
przed, jak i po 1989 r.
W ostatnich latach życia, będąc konsekwentnym rzecznikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej (którą chciał widzieć
jako Europę ojczyzn), pozostawał zwolennikiem umacniania bilateralnych stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi: „Zacieśnianie partnerskich stosunków między Warszawą
a Waszyngtonem nie pozostaje w żadnym konflikcie z akcesem
Polski do Unii Europejskiej. Unia może istnieć i przetrwać tylko dzięki obecności na kontynencie Stanów Zjednoczonych,
wprowadzających element równowagi sił w łonie samej Europy. [...] Nikt nie może narzucić Polsce wyboru między Unią
Europejską a Ameryką [podkr. K.W.T.], bo w praktyce oznaczałoby to wypowiedzenie Stanom Zjednoczonym miejsca na
kontynencie europejskim”31 – pisał w artykule Ameryka, Europa
i Polska w swojej ostatniej książce.
Na sposób liberalny podchodził Nowak-Jeziorański do kwestii gospodarczych. Za wielkie osiągnięcie ekipy rządowej Ta-

>>
>>

30
31

J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, op. cit., s. 74-75.
Ibidem, s. 140.

deusza Mazowieckiego uznawał reformy, wprowadzone przez
Leszka Balcerowicza. Oto co mówił na ten temat na Uniwersytecie Jagiellońskim w czerwcu 1995 roku: „[...] Polska startowała z pozycji o wiele gorszych niż wszystkie inne kraje postkomunistyczne. Szalała galopująca inflacja, która popychała kraj
do kompletnego chaosu i która pod koniec 1989 roku osiągnęła aż 900%, deficyt budżetowy sięgał astronomicznych rozmiarów. [...] I oto za jednym zamachem znikły wszystkie dotacje,
przywileje, ulgi dla sektora państwowego i sektora rolnego.
Dzięki temu został radykalnie zredukowany deficyt budżetowy. Inflacja została zmniejszona z 900% do 50% w stosunku
rocznym. Złoty stał się w ograniczonym zakresie walutą wymienialną. Wprowadzenie mechanizmów wolnego rynku
otworzyło dopływ towarów i artykułów pierwszej potrzeby na
rynek. Milowym krokiem naprzód było wyzwolenie inicjatywy prywatnej [podkr. K.W.T.] i jej żywiołowy, dynamiczny rozwój”32.
W przywołanym wyżej, późniejszym o kilka lat artykule Program dla Polski za jeden z priorytetowych dla państwa celów
uznał walkę z bezrobociem – postulując wykorzystanie w tym
celu dotacji unijnych, ale również: „usunięcie wszystkiego, co
zniechęca przedsiębiorcę do inwestowania, a więc w pierwszym rzędzie obniżenie stopy podatkowej [podkr. K.W.T.],
jednej z najwyższych w Europie. Zbyt wysokie podatki, hamujące rozwój przedsiębiorczości, zamiast zwiększać, zmniejszają
wpływy skarbowe”33. Proponował też wprowadzenie korzystnych dla pracodawców zmian w kodeksie pracy i krytykował
związki zawodowe, które: „zwalczając zmiany w kodeksie pracy, stwarzają konflikt interesów między pracującymi i bezrobotnymi. Wszystko bowiem, co zniechęca przedsiębiorcę do
zatrudniania ludzi, godzi w bezrobotnych”34. Jak widać z tych
przykładów, w celu leczenia społecznych bolączek Nowak
skłonny był sięgać do liberalnych rozwiązań.
Wielką rolę przywiązywał Jeziorański w swojej publicystyce – co jest charakterystyczne dla liberalnego pojmowania demokracji – do zasady konstytucyjnej ochrony praw mniejszości

>>

32
J. Nowak-Jeziorański, Polska po komunizmie / Poland After Communism.
Wykład w Auli Collegium Novum wygłoszony na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 1995 r. (wydanie dwujęzyczne, po polsku i angielsku), Kraków 1995, s. 14.
>> 33 J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, op. cit., s. 75.
>> 34 Ibidem.
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narodowych czy religijnych. Ale uzasadniał ją na sposób konserwatywny, wywodząc obronę mniejszości z reguł tolerancji
i wspólnych wartości opartych na Dekalogu i Ewangelii. A także w oparciu o obserwacje i doświadczenia II Rzeczpospolitej:
„Druga Rzeczpospolita była w stanie wojny ze wszystkimi sąsiadami. [...] Mieliśmy przeciwko sobie nie tylko Niemców i Rosjan, ale także Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, Czechów
i Słowaków. Mieliśmy przeciwko sobie wszystkie mniejszości narodowe, które stanowiły przecież jedną trzecią ludności.
Prawda, że doznawaliśmy wielkich krzywd. Byliśmy ofiarami
prześladowań i zbrodni. Ale oślepieni miłością własną nie widzieliśmy krzywd, które my sami zadawaliśmy innym, podobne
jak my pragnącym żyć wolnymi od dyskryminacji z racji swego
pochodzenia, narodowości czy wyznania”35.
O pojmowaniu roli państwa – elementy myśli konserwatywnej
Pojęcia z repertuaru przypisywanego myśli konserwatywnej odgrywały również dużą rolę w świecie wartości i przekonań politycznych Nowaka-Jeziorańskiego. Trzeba tu wymienić
zwłaszcza jego szczególne waloryzowanie tradycji, odwołania
do kręgu wartości związanych z religią katolicką, „organiczny” sposób pojmowania narodu (społeczeństwa) i przypisanie
państwu większej roli niż w koncepcjach liberalnych.
Tradycję postrzegał Nowak jako swoisty rezerwuar, zawierający skumulowaną mądrość przeszłości, jako swego rodzaju zwierciadło, w którym odbijają się narodowe zalety i wady.
Naród (społeczeństwo) jest w jakimś sensie pierwotny wobec
jednostki, przypomina organizm, który spajają więzy tradycji i wspólnotowych wartości. Jego podstawowymi instytucjami wychowawczymi są – jak przypominał w przemówieniu Na
otwarcie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w 1990 roku –
rodzina, szkoła, harcerstwo i Kościół.
Państwo ma tu być swego rodzaju spoiwem, strukturą, która jest materialnym reprezentantem całego narodu, a zarazem
jego symbolem (rola hymnu, godła, barw narodowych). Jego
atrybutem i powinnością jest sprawowanie władzy, której korzenie tkwią w naturze społeczeństwa i wszystkich instytucji
społecznych. „W szkołach władzę powinien sprawować nauczyciel, w miejscu pracy pracodawca, w społeczeństwie zaś jako
całości rząd. Konserwatyści są zdania, że władza jest konieczna
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i korzystna, ponieważ każdy potrzebuje kierownictwa, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa płynącego z wiedzy o tym, «na
czym stoi» i jakim oczekiwaniom powinien sprostać”36.
Według Nowaka silne państwo powinno być zbudowane
na podstawach społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw, ale również obowiązków wobec ojczyzny.
W jednym z ostatnich wywiadów mówił: „Współczesne pokolenie młodych ludzi jest pierwszym pokoleniem po wielu latach, które może żyć normalnie. Nie musi nieustannie myśleć
o tym, ze powinno być gotowe do niezwykłych poświęceń [podkr. K.W.T.]. Konstytucja amerykańska daje każdemu
prawo do tego, by podążał za swoim osobistym szczęściem.
I w tej chwili młodzi ludzie w Polsce mają takie samo prawo
jak Amerykanie: mogą szukać osobistego szczęścia. Taka postawa w żadnym stopniu nie jest sprzeczna z patriotyzmem.
Budując własne szczęście, budować będą swój kraj”37. Ale
równocześnie wielokrotnie przestrzegał, że taki stan pomyślnej koniunktury politycznej i gospodarczej nie będzie trwać
wiecznie.
Wiele miejsca w swojej publicystyce po 1989 roku poświęcił Nowak-Jeziorański kwestiom bezpieczeństwa i obronności
kraju. Przestrzegał: „Inni nie będą nas bronić, jeżeli nie okażemy determinacji, by bronić samych siebie. Prezydent Vaclav
Havel zapytał niedawno profesora Zbigniewa Brzezińskiego,
czy Ameryka będzie bronić czeskiej republiki, jeśli zostanie
napadnięta. Profesor odpowiedział, że pytanie zostało źle postawione. Wpierw Czesi muszą odpowiedzieć na pytanie, czy
będą się bronić sami”38. Zaś po przyjęciu Polski do NATO pisał: „Jedyne zagrożenie może wypłynąć z fałszywego poczucia bezpieczeństwa prowadzącego do osłabienia obronności
kraju w przekonaniu, że obecny układ nie ulegnie w przyszłości zmianie. [...] NATO nie może być rozbrajającym mitem, jakim stała się dla Francji w okresie między wojnami Linia Maginota [...]”39.
Obowiązkiem państwa jest też – zdaniem Nowaka – prowadzenie, zgodnej z interesem narodowym, polityki zagranicznej. Szczególnie wiele miejsca poświęcał w swojej pu-
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blicystyce po 1989 roku kwestiom relacji polsko-rosyjskich
i polsko-niemieckich. Jak mówił w przywołanym wyżej wykładzie na Uniwersytecie Jagiellońskim: „Bezpieczeństwo Polski
będzie w dużej mierze zależało od polityki prowadzonej wobec Rosji i Niemiec. Rząd Polski musi czynić wszystko, by nie
dopuścić do porozumienia obu tych olbrzymów, skierowanego przeciwko Polsce”40.
Za ważny element umacniania spoistości państwa uznawał
walkę z korupcją. Jak pisał: „Korupcja może sprawić, że organy państwa, nie wyłączając wymiaru sprawiedliwości, utracą
zaufanie obywateli. Samo istnienie państwa będzie wówczas
zagrożone”41. Zalecał przy tym metodę masowego stosowania „zasadzek antykorupcyjnych”, „nie tylko przeciwko policjantom, ale także przeciwko urzędnikom państwowym i członkom
parlamentu [co] szybko doprowadziłoby do wyplenienia przekupstwa”42. Pisał te słowa – warto zaznaczyć – kilka lat przed
powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Był też zwolennikiem – w sytuacji malejących wpływów
z opłat abonamentowych – podporządkowania państwu telewizji publicznej. Jak pisał: „Telewizja państwowa mogłaby się
wtedy stać telewizją publiczną w służbie celom uznawanym
przez społeczeństwo za bezsporne”43.
Rola państwa nie sprowadza się zatem wyłącznie do obowiązku zachowania suwerenności i podmiotowości w relacjach z innymi państwami oraz organizacji życia społecznego
według zasad demokratycznych. Stoją przed nim również zadania edukacyjne, dbałość o ochronę wspólnego dziedzictwa
kulturowego i konstytuujących je wartości. Przy takim rozumieniu roli państwa zyskuje ono szczególną waloryzację aksjologiczną, taką samą jak pojęcie ojczyzny. Tak rozumiane państwo – według Nowaka-Jeziorańskiego – może istnieć również
po klęsce wojennej w postaci państwa podziemnego. Mówił
o tym w czasie odczytu w Toronto w 1979 roku, wspominając
II Rzeczpospolitą: „Po dwudziestu latach to młode, niepodległe państwo, odbudowane z tak wielkim trudem, uległo przemocy, ale nie przestało istnieć [podkr. K.W.T.], zeszło tylko do
podziemia. [...] Nie było kapitulacji ani w 1939, ani w 1945 roku,
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kiedy Polska po raz drugi uległa przemocy i wydało się, że tym
razem znikąd już nie widać pomocy i ratunku”44.
Ilustracją takiego pojmowania omówionych wyżej pojęć
przez Nowaka-Jeziorańskiego może być wspomniane przemówienie do słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Oto jego końcowe fragmenty:
[...] kronikarz Gall pisał w początkach XII wieku: „Kraj ten pod
tym zwłaszcza względem zasługuje na wywyższenie nad innymi, że choć otoczony przez tyle ludów chrześcijańskich
i pogańskich i wielokrotnie napadany przez wszystkie naraz i każdy z osobna, nigdy przecież nie został ujarzmiony”.
Słowa te, pisane w samych początkach polskiej państwowości, czyta się dziś jak proroctwo, które sprawdziło się w pełni
zwłaszcza w ciągu ostatnich dwu wieków. [...]
Patrzę na młodych na tej sali z tym samym wzruszeniem,
z jakim jako chłopiec patrzyłem na Władysława Mickiewicza,
gdy składał wiązankę kwiatów u stóp pomnika swego wielkiego ojca. Ktoś z tłumu przypomniał, że Władysława trzymał do chrztu Julian Ursyn Niemcewicz. [...] Był to jakby wizualny kontakt trzech pokoleń. Trzy ludzkie przęsła mostu
pokoleń zawieszone ponad jedną czwartą naszego Tysiąclecia. Wy jesteście dla mnie tym czwartym przęsłem45.
Na zakończenie życzył młodym adeptom Szkoły, by u kresu
życia mieli „wewnętrzne poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec wspólnej duchowej i materialnej własności
pokoleń minionych, pokolenia dziś żyjącego i tych, które
przyjdą po was [podkr. K.W.T.] – wobec wspólnej własności,
której na imię Ojczyzna”46.
Konkluzje
Jak widać z przytoczonych wyżej analiz, poglądów Jana Nowaka-Jeziorańskiego nie da się zaszufladkować i umieścić pod
jedną ideologiczną etykietką z napisem „konserwatysta” bądź
„liberał”. Z podobnym paradoksem (choć przypadek Jana Nowaka nie jest tu z pewnością odosobniony) spotkamy się
zresztą także próbując określić ideową formację omawianego
autora. Jak to ujął, wspominając postać swego przyjaciela, Zbigniew Brzeziński: „Był wspaniałym połączeniem romantyzmu
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z politycznym realizmem [podkr. K.W.T.], mądrości i emocji intelektualnych, pasji i osobistej lojalności”47.
W swoim życiu pełnił wiele ról – był pisarzem (autorem Kuriera z Warszawy), publicystą i wnikliwym komentatorem zarówno bieżących wydarzeń politycznych, jak i spraw minionych, których był uczestnikiem i świadkiem przed upadkiem
komunizmu (okres Polski międzywojennej, drugiej wojny światowej, relacji między Wschodem a Zachodem w okresie „zimnej wojny”, sytuacji w owym czasie w Polsce i krajach bloku sowieckiego) – i później, po 1989 roku.
Był też, z racji kierowania przez ponad dwadzieścia lat Głosem Wolnej Polski (a od 1958 roku Rozgłośni Polskiej) RWE, politykiem, który kierując się polską racją stanu (w sytuacji emigranta politycznego, a zatem bez możliwości uzyskania do pełnienia
tej roli mandatu społecznego), prowadził złożoną grę z amerykańską administracją o zachowanie polskiego charakteru kierowanej przez siebie Rozgłośni. W podobnej, politycznej roli
występował po odejściu z RWE, jako doradca rządu USA, kiedy
przeniósł się do miejscowości Annandale pod Waszyngtonem,
zapisując znaczący wkład w dzieło przyjęcia Polski do NATO48.
Polityka – parafrazując tytuł znanej rozprawy Maksa Webera49 – bardziej była jego powołaniem niż zawodem. Nowak-Jeziorański nie miał usposobienia pisarza, który realizuje
się życiowo jako twórca, który wypełnia swoje „prywatne obowiązki”50, ani jako publicysta, który obserwuje, diagnozuje i ocenia bieżące wydarzenia. Jego celem było – jak sam to określał
– „świadome wpływanie na rzeczywistość”, co zakłada aktywne w niej uczestnictwo, z możliwością partycypowania w decyzjach, które mogą mieć wpływ na jej kształt w przyszłości.
Jak się wydaje – i co zaznaczyliśmy wyżej – wzorcowy model
demokracji wiązał Nowak ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką
Brytanią. Duży wpływ na jego poglądy musiały mieć tradycje
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rodzinne, okres młodości spędzony w Warszawie i na studiach
ekonomicznych w Poznaniu, a przede wszystkim traumatyczne doświadczenia wojny i zagłady Warszawy w czasie Powstania 1944 roku. Nałożyły się na to doświadczenia późniejsze –
emigracja i wejście w krąg wielkiej polityki z (może pozornie?)
mało znaczącej pozycji dyrektora Głosu Wolnej Polski RWE.
Nie ulega wątpliwości, że jego deklarowany cel – świadomego wpływania na rzeczywistość w Polsce – został osiągnięty, kiedy doszło, dzięki emisji audycji RWE, do złamania monopolu informacyjnego radia i telewizji w PRL, a sfinalizował się
wraz z upadkiem komunizmu, kiedy Polska stała się członkiem
NATO i Unii Europejskiej.
Poglądy polityczne Jana Nowaka-Jeziorańskiego nie wpisują się jednoznacznie w program żadnej działającej obecnie
partii – choć z pewnością jego poglądy na państwo, naród, rolę
tradycji i sposób pojmowania prawdy historycznej zbliżałyby
go do deklaracji ideowych Prawa i Sprawiedliwości bardziej niż
do innych ugrupowań.
Najcenniejsza cecha działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego łączy się jednak – jak się wydaje – bardziej z jego osobowością niż z poglądami politycznymi. Ten rys osobowości NowakaJeziorańskiego celnie ujęła Barbara Toruńczyk: „Jego uczynność
i potrzeba życia w służbie Polski była przejawem patriotyzmu,
zmysłu obywatelskiego, ale też cechą osobistą, wynikłą z przemożnej potrzeby działania. Sprawy publiczne przeżywał jako
sprawy własne, intymne”51 (podkr. K.W.T.). Nie da się tej cechy
skopiować – choć powinna stanowić dla kandydatów na polityków wszystkich opcji ważny układ odniesienia.
Abstract
Konrad W. Tatarowski, Between Liberalism and Conservatism. Jan NowakJeziorański about the Freedom, Democracy and Understanding of the State’s
Role
The author analyses social, political and moral notion of Jan
Nowak-Jeziorański. The liberal and conservative elements
comprised in the publicist’s beliefs are of the main focus here.
The author indicates that co-existence of those notions does
not demolish the cohesion of Jan Nowak-Jeziorański’s beliefs.

>>

51
B. Toruńczyk, Wysłannik zapomnianej tradycji, [w:] Jan NowakJeziorański. Głos Wolnej Europy, Warszawa 2005, s. 60.

84

cs4 znaczenia 05 v24.indd 84

2011-07-01 11:39:07

LITERATURA

LITERATURA < ZNACZENIA < 85

cs4 znaczenia 05 v24.indd 85

2011-07-01 11:39:08

86

cs4 znaczenia 05 v24.indd 86

2011-07-01 11:39:08

Polska i Niemcy
– literacki duet pierwszej klasy?
Rozmowa z przedstawicielkami Frankfurckich Targów Książki, największej tego typu imprezy na świecie. Do miasta nad Menem co roku przybywają wydawcy, księgarze, agenci literaccy, pisarze i czytelnicy. Przez pięć dni, zawsze w październiku, handlują licencjami, szukają interesujących tytułów, nawiązują kontakty. Za każdym razem mają także możliwość
poznać literaturę i kulturę jednego, wybranego kraju – gościa honorowego Targów. W 2011
roku będzie to Islandia.
Frankfurckie Targi Książki działają również poza granicami Niemiec. Otwierają swoje biura
w innych krajach i odległych częściach świata. Przez trzynaście lat były także obecne w Polsce.
Z Katją Böhne, kierowniczką działu komunikacji, rzecznikiem prasowym, Niną Klein, szefową
działu prasowego, i Vladką Kupską, odpowiedzialną m.in. za kraje Europy Środkowej i Wschodniej, rozmawiamy o historii Targów, ich znaczeniu, koncepcji gościa honorowego, roli tej instytucji w świecie oraz o polsko-niemieckich kontaktach literackich i wydawniczych.

Vladka Kupska

Nina Klein

>>Barbara Kowalski: Ile imprez o randze targów książki odbywa się w Niemczech, jaka
jest ich specyfika i czym różnią się od siebie?
>>Katja Böhne: W Niemczech organizowane są dwie imprezy tego rodzaju. Jedna we Frankfurcie, druga w Lipsku. Targi Lipskie są przede wszystkim targami dla szerokiej publiczności,
dla czytelników. Prezentują nowości wiosenne. U nas, we Frankfurcie, dominują publikacje
jesienne. Lipsk ma szeroko otwarte drzwi dla autorów, dla ich spotkań z czytelnikami. Dlatego Targi Lipskie są bardzo medialnym wydarzeniem. Z kolei Frankfurckie Targi Książki mają
większe znaczenie dla wydawców, agentów literackich i ekspertów zajmujących się rynkiem
książki. Są także, co ważne zarówno dla rynku niemieckiego, jak i międzynarodowego, miejscem handlu wszelkiego rodzaju prawami, włączając w to prawa do filmów czy gier komputerowych. Obie imprezy z powodzeniem ze sobą współpracują i wspierają się.

Katja Böhne
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>>B.K.: Jaką rolę spełnia na niemieckim rynku książki Stowarzyszenie Księgarzy i Wydawców Niemieckich (Börsenverein des Deutschen Buchhandels)? Co je łączy z Frankfurckimi
Targami Książki?
>>K.B.: To organizacja zawodowa, która reprezentuje interesy
wydawców, księgarzy oraz wszystkich, którzy choćby pośrednio zajmują się handlem książką. Z jej inicjatywy uruchomiono we Frankfurcie w 1949 roku, po około trzystuletniej przerwie, targi książki. Targi Frankfurckie mają długą tradycję. Ich
historia sięga aż późnego średniowiecza. Niepokoje polityczne i społeczne w XVII i XVIII wieku negatywnie wpłynęły na
rolę Frankfurtu jako kulturalnego centrum. Lipsk zyskał w tym
czasie na znaczeniu i przejął pozycję stolicy książki. Po drugiej
wojnie światowej i po podziale Niemiec wydawcy z Zachodu
szukali nowego miejsca, by prezentować swoje publikacje. Targi we Frankfurcie ożyły i szybko awansowały do miana wydarzenia rangi międzynarodowej. Bez wątpienia przyczyniło się
to do wzmocnienia pozycji niemieckiego rynku księgarskiego
w świecie.
>>B.K.: Skąd pomysł, by rokrocznie na Frankfurckich Targach
Książki wyróżnić jakiś kraj mianem „gościa honorowego”?
Co się za nim kryje?
>>K.B.: Pomysł zrodził się w latach siedemdziesiątych jako dźwignia marketingowa. Z jednej strony ułatwia on niemieckim
wydawcom dotarcie do nowych obszarów i nowych czytelników, ale przede wszystkim poszerza ofertę naszych wydawców
i zdobywa zainteresowanie czytelników dla literatury kraju,
który jest gościem honorowym. Obecności na Targach krajugościa honorowego towarzyszą przeróżne wystawy, imprezy
i wydarzenia związane z jego tradycją, historią i kulturą, również z jego kulturą popularną i codziennością. Kiedy np. gościem honorowym była Argentyna, przez Targi przewijało się
tango i kuchnia argentyńska.
>>Zogniskowanie imprezy targowej wokół jednego państwa
ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi na jego literaturę, ale
również pokazanie, co się w tym kraju dzieje, co myślą jego
mieszkańcy, jak piszą, jak rozwija się ich język. Jest to szczególnie ważne dla wydawców, bo dostarcza im wiedzy o kulturze.
Buduje także międzynarodowe mosty wydawnicze i literackie.
W efekcie korzystają na tym czytelnicy. Rośnie bowiem zainteresowanie literaturą danego państwa, które utrzymuje się

przez dłuższy czas po zakończeniu Targów. Oprócz tego to wykorzystywanie literatury i kultury jako platformy porozumienia
i dialogu, również politycznego, pomiędzy różnymi krajami.
>>Pomysłodawcą „gościa honorowego” był Peter Weidhas, który kierował Targami przez 25 lat. Za jego czasów wiele państw
Ameryki Południowej cierpiało pod jarzmem dyktatur, dlatego
też poprzez literaturę zwracano uwagę na polityczną sytuację
danego kraju i wspomagano oraz promowano blokowanych
przez cenzurę pisarzy.
>>B.K.: Wokół przedostatniego gościa Targów, Chin, toczyła
się w Niemczech ożywiona debata.
>>K.B.: Chiny były w rzeczy samej bardzo „politycznym” gościem, ale o każdym gościu honorowym można mówić w ten
sposób. Literatura jest przecież także zwierciadłem relacji politycznych. W przypadku Chin chcieliśmy więc mocno podkreślić
kontekst, w jakim tam funkcjonuje literatura. Zwracanie uwagi na te aspekty jest naszym bardzo ważnym zadaniem. Liczne debaty wokół występu gościnnego Chin zostały wywołane
przez wszechobecną tam cenzurę i brak wolności publikacji.
>>B.K.: Dwa lata temu Frankfurckie Targi Książki otworzyły
swoje biuro w dalekich Indiach. Skąd zainteresowanie tamtejszym rynkiem książki? I – przy okazji – w jakich innych
krajach działają biura Targów?
>>K.B.: Indie są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów i bardzo wiele inwestują w edukację. Istnieje tam bardzo duże zainteresowanie literaturą i szeroko rozumianą informacją. Chcemy wspierać tę dynamikę i stać się
częścią tak prężnego rynku. W Indiach powstaje mnóstwo
nowych wydawnictw, ale operujących głównie w sferze cyfrowej. Możemy przekazywać do Indii naszą wiedzę i doświadczenia, ale możemy też umożliwiać nowo powstałym
wydawnictwom indyjskim nawiązanie kontaktów z partnerami z innych państw. Z tych właśnie powodów chcemy być
obecni na miejscu. Podobne cele mamy w Argentynie i Brazylii. Nasze biura działają także w Pekinie, Bukareszcie, Moskwie
i w Nowym Jorku.
>>B.K.: W roku 2010, o czym już wspomniałyśmy, gościem
honorowym Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie była Argentyna. Z jakim echem spotkała się w Niemczech argentyńska prezentacja? Czy literatura latynoska jest
popularna w Niemczech?

88

cs4 znaczenia 05 v24.indd 88

2011-07-01 11:39:10

>>K.B.: Argentyna jest ciekawym i dużym krajem, ale jest rów- >>B.K.: Według danych Stowarzyszenia Księgarzy i Wydawnież bramą do wydawniczego świata Ameryki Południowej.
Dzięki Argentynie wyraźnie wzrosło też zainteresowanie innymi państwami tego regionu.
>>Literatura latynoska była w Niemczech bardzo popularna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Potem nastąpił regres i wyraźny spadek zainteresowania. Ale Argentyna na ostatnich Targach odniosła bardzo duży
sukces, jeden z największych, odkąd powołano do istnienia instytucję gościa honorowego. Nie mieliśmy jeszcze nigdy tylu
zamówień na przekłady jak przy okazji ostatnich Targów. [Argentyna przedstawiła ponad 200 nowych tytułów, a gośćmi Targów było aż 45 pisarzy z tego kraju – przyp. B.K.]. Z całą
pewnością udało się zyskać zupełnie nowych czytelników dla
kolejnych generacji autorów południowoamerykańskich i ich,
mam nadzieję, wierność dla tej literatury na długie lata.
>>B.K.: Frankfurckie Targi Książki odpowiadają za obecność
Niemiec jako gościa honorowego na targach książki w innych krajach. Czym się Państwo kierują przy wyborze koncepcji tej obecności?
>>K.B.: Dla wielu państw z ciekawą i dobrą literaturą Niemcy
są ważnym rynkiem. Cieszymy się więc, gdy jesteśmy zapraszani w charakterze gościa honorowego. Naszą prezentację
przygotowujemy zawsze z myślą o konkretnym kraju, jego potrzebach i oczekiwaniach. W taki sposób szukamy naszych pomysłów, by tę naszą obecność uczynić możliwie najatrakcyjniejszą.
>>B.K.: W 2006 roku, jako gość honorowy na Warszawskich
Międzynarodowych Targach Książki, Niemcy prezentowały
głównie niemiecką współczesną prozę.
>>Nina Klein: Naszym celem było przede wszystkim wypromowanie w Polsce młodej, nieodkrytej jeszcze niemieckiej literatury. Niemieccy klasycy, ale też wielcy autorzy XX wieku, jak
Böll, Grass, Enzensberger, zapuścili w Polsce już dawno swoje
korzenie i są przez Polaków chętnie czytani. Daniel Kehlmann,
Katharine Hacker, Juli Zeh, Sasa Stanisic, Emine Sevgi Ozdamar,
Christoph Ransmayr, Jenny Erpenbeck czy Felicitas Hoppe reprezentują nową generację autorów. Ich twórczość jest interesująca, w sposób uniwersalny przystępna, a jednocześnie nie
daje się wtłoczyć w żadne kategorie. To nowe pisarskie pokolenie zdaje się w Polsce coraz bardziej dostrzegane.

ców Niemieckich polscy wydawcy są od kilku lat jednymi
z głównych nabywców licencji na niemieckie publikacje. Kupują jednak przede wszystkim poradniki i literaturę dziecięcą. Dlaczego niemiecka literatura piękna nie może się mocniej przebić na polski rynek, do sąsiedniego przecież kraju?
>>Vladka Kupska: Nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Przecież najważniejsze dzieła niemieckiej literatury zostały
przetłumaczone na język polski. Co prawda od przełomu lat
1989/1990 do dzisiaj polski rynek łaknie niezmiennie książek
popularnonaukowych i poradników, ale beletrystyka niemiecka jest także w Polsce obecna. Od 1995 roku Instytut Goethego
i jego fundusz wspierający tłumaczenia, Fundacja Roberta Boscha, seria Kroki/Schritte [fundacji S. Fischer Stiftung i Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej – przy. B.K.], nasze przedstawicielstwo – Centrum Informacji o Książce Niemieckiej – zdziałały wiele dla niemieckiej literatury pięknej w Polsce. By wspierać
wymianę między naszymi krajami, Frankfurckie Targi Książki co
roku uczestniczą, jako część wspólnego niemieckiego stoiska,
w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. W tych podróżach do Polski towarzyszą nam zawsze menadżerowie odpowiedzialni za licencje w tutejszych wydawnictwach. Na stronie internetowej warszawskiego oddziału Instytutu Goethego
można znaleźć imponującą listę tytułów niemieckich książek
przetłumaczonych na język polski od 2000 roku.
>>B.K.: Czy honorowa obecność Niemiec na targach w Warszawie przyniosła długotrwałe efekty?
>>N.K.: Z całą pewnością skierowała na pewien krótki okres
uwagę polskich wydawców i mediów na niemiecką literaturę
współczesną. Istotny był także fakt, że w występ gościnny zaangażowało się wielu partnerów po obu stronach – zarówno
Polska Izba Książki, Polski Instytut Książki, jak też Instytut Goethego, Literackie Colloquium Berlin, Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej czy Fundacja Allianz. Jednorazowy i krótki
impuls może przynieść długotrwałe skutki tylko wtedy, kiedy
będzie miał ciąg dalszy i będzie instytucjonalnie zakotwiczony. Najlepszym przykładem takiego działania jest projekt Kroki/Schritte, kontynuowany do dzisiaj, lub Przeczytane w tłumaczeniu – spotkania literackie z udziałem tłumaczy z języków
europejskich. [Projekt Przeczytane w tłumaczeniu to wspólne
przedsięwzięciem 13 instytutów kultury i ambasad państw eu-
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ropejskich zrzeszonych w Europejskim Związku Narodowych
Instytutów Kultury. W 2009 roku koordynatorem projektu był
Punkt Informacji o Rynku Książki, reprezentujący Frankfurckie
Targi Książki w Polsce. W 2010 roku Szwajcarska Fundacja dla
Kultury Pro Helvetia – przyp. B.K.].
>>B.K.: Jaka jest polska aktywność na Frankfurckich Targach
Książki?
>>K.B.: Polacy przyjeżdżają do Frankfurtu każdej jesieni.
W ostatnich latach większość polskich wydawnictw miała
wspólną ekspozycję.
>>V.K.: Na naszych Targach Polska jest najliczniej reprezentowanym krajem z Europy Wschodniej. W minionym roku uczestniczyło w nich 50 polskich wydawców jako wystawcy, ale przyjechało też wielu gości indywidualnych, branżowych.
>>B.K.: A literatura polska w Niemczech? Jak jest obecna
i czytana?
>>V.K.: Moja ulubiona księgarnia we Frankfurcie ma osobne regały przeznaczone specjalnie dla książek polskich i rosyjskich.
W innym miejscu zgromadzone są razem tytuły z pozostałych
krajów Europy Wschodniej. Odbiór literatury polskiej w Niemczech jest mocno zróżnicowany regionalnie. Na przykład
w Nadrenii-Północnej Westfalii spotkania z polskimi pisarzami wywołują duże echo. Niemcy należą do tych krajów, gdzie
nie dominują tłumaczenia autorów anglojęzycznych. Chociaż
ogólna liczba przekładów spadła w Niemczech w ciągu ostatnich dwóch lat.

>>B.K.: Polska była gościem honorowym Targów Frankfurckich w 2000 roku. Jakie to przyniosło efekty dla polskich autorów i polskiej książki w Niemczech?
>>V.K.: To był wielki sukces i – co najważniejsze – długotrwały.
Utworzono wtedy w Polsce Instytut Książki, który koordynował
obecność polską na Targach i który działa do dzisiaj. To był także
sukces handlowy, sprzedano wtedy wiele licencji polskich książek. Rok później, w Niemczech, ukazały się aż 64 przekłady z języka polskiego. W następnych latach wydawano ponad 40 tytułów rocznie. W 2009 roku na rynku niemieckim ukazało się 28
nowych tłumaczeń polskiej beletrystyki. To nie jest zły wynik.
>>B.K.: W 2007 roku zamknięto warszawskie biuro Frankfurckich Targów Książki – Centrum Informacji o Książce Niemieckiej, które przez dwanaście lat wspierało polskich wydawców i inne branżowe instytucje w kontaktach z Niemcami
i dbało o przepływ informacji w obu kierunkach. Czy likwidacja biura oznacza, że współpraca między Polską a Niemcami jest tak dobra, że nie potrzebuje już pomocy ani nowych
impulsów?
>>N.K.: Niemcy i Polska są faktycznie literackim zespołem
pierwszej klasy. Również polska literatura jest w Niemczech
chętnie czytana, a niemiecki rynek pełni w jej przypadku rolę
trampoliny w świat. Oczywiście, nie oznacza to, że nie potrzebujemy w tych kontaktach nowych impulsów. Dla podtrzymania dobrych relacji decydujące jest jednak – moim zdaniem –
ciągłe wsparcie dla tłumaczeń.
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Czytanie wiersza, czytanie człowieka
Karol Maliszewski

Większość literaturoznawczych szkół zaleca to jedno na pewno: dystans wobec autora, niewpisywanie go w bezpośrednią
przestrzeń dzieła. Mamy tu więc wizję produktu, który oderwał się od autora tak dalece, że właściwie już niewiele ma
z nim wspólnego. Alienacja produktu literackiego przekłada
się w związku z tym na czytanie instrumentalne, filologiczne.
Z zimnymi szczypcami w ręku mam przystąpić do dekonstrukcji elementów tegoż produktu, by potem ponownie je złożyć
celem ujawnienia ostatecznego przesłania. Szkoły literaturoznawcze w tym miejscu oburzają się dodatkowo, pytając – jakiego ostatecznego? „W literaturze nie ma niczego definitywnego, prosimy więc bez tej jakiejś ostateczności, panie krytyk”.
Z kolei inne szkoły otrząsają się ze wstrętem na dźwięk słowa
„przesłanie”. Że zbyt sierozne. A literatura przecież nie nawraca, nie jest narzędziem dydaktyki, nie stwarza przesłań zbyt jasnych, co najwyżej w aluzyjny sposób sugeruje etyczne użycie
takiej czy innej wypowiedzi.
Odrywa się więc wypowiedź o charakterze literackim od jasnego przesłania, od konkretnego człowieka, od biograficznego przełożenia i wreszcie od zbyt dowolnego zastosowania czytelniczego. Wierszyki mają sobie pływać w kulturowym
akwarium niczym zdechłe, acz wielobarwne, karasie, i kto tam
chce, a samozaparcie w nim duże, niech je na osobiste ryzyko wyławia – i trzyma się, rzecz jasna, na dystans, bo trochę
już cuchną. Zaleca się dystans w widzeniu tej relacji między
autorem i tekstem, i podobny dystans zaleca się w charakteryzowaniu lustrzanej relacji między tekstem a czytelnikiem.
I ten zdystansowany dystans, ta rosnąca przestrzeń (uciekająca mgławica?) zaczynają wypełniać olbrzymi gmach literatury,
który z daleka wygląda jak napompowany pneumą, zaś z bliska
przypomina zimną halę pustego lotniska, po której hula wiatr
ogólnych intencji: bo przecież teksty się odczytuje, interpretuje, dekonstruuje, wynosi pod eksplikacyjne obłoki. I gdzieś tam
za kulisami czytania, na zapleczu pustej hali odlotów, na uczelniach i w szkołach zapewne robi się to. I może tak jest, że są to

jedyne sensowne odczytania, poparte stosownymi metodami,
teoriami, wielkimi nazwiskami i obcymi nazwami wielkich uniwersytetów.
Nam tu na dole, w codziennym użyciu (bo wierzę w coś takiego, jak codzienne użycie wiersza), pozostaje w takim razie
nieuprawnione, amatorskie, partyzanckie, na pół legalne czepianie się wiersza jako ważnego życiowo przekazu, który powstał z przekonania, że jest coś do natychmiastowego wypowiedzenia, i mniejsza – wobec życiowej pilności i nagłości oraz
doraźności – o perspektywę wieczną i uniwersytecką. Bez metody zatem, na dziko, z pozycji kloszarda literatury i wyrzutka
akademii, kogoś, kto pięć razy podchodził i nie zdał egzaminu
u Derridy i de Mana, będziemy trawić w sobie kolejnego gorącego kartofla. Okrzyki, jakie towarzyszą tej procedurze, pozwolimy sobie nazwać świadectwem, bo nie mam czelności,
by posługiwać się niejasnym pojęciem interpretacji. Interpretacje zostawmy uczonym, my tu będziemy grać rolę głupca na
targowisku liryczności, wieśniaka w składzie sonetów.
Inaczej mówiąc, próbuję raz jeszcze nazwać towarzyszące mi od lat mniemanie, że wchodząc w wiersz, wchodzę po
trosze w czyjeś życie. Nie interesują mnie szkoły i metodologie
oraz określanie, po której stronie „barykady izmów” się znajduję. Najważniejsze jest misterium tekstowienia świadomości
krytyka, urzeczenia czyimś tekstem, a następnie osobą za tekstem stojącą. Tak czy inaczej jest bowiem osoba. I nie chodzi
mi o osobę autora, lecz o osobę stwarzaną, medium pośredniczące, chodzi mi o tę wiązkę decyzji, intuicji, emocji i sformułowań, którą na własny użytek subiektywizuję i odbieram jako
drugiego człowieka wysyłającego sygnały, znaki. Bardzo często
nie znam kodu i nie potrafię we właściwy sposób rozszyfrować
alfabetu wzruszeń czy przemyśleń wysyłanych przez tego „obcego”, ale moim obowiązkiem jako czytelnika jest próbować
podejść, zbliżyć się mimo wszystko.
I to właśnie – dyskretne, uporczywie ponawiane zbliżanie –
rozumiem jako rozpoznawanie człowieka. Człowieka władają-
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cego słowem, operującego tekstem. Bo nawet to, jak to (i dlaczego) robi, określa jego sposób bycia w świecie, rodzaj jego
człowieczeństwa. Nawet Andrzeja Sosnowskiego tak będę czytał z uporem. Inaczej nie potrafię. Albo odrzucam znudzony.
Zagadki tekstu są zagadkami człowieka i dorzucają coś przecież do mojej ogólnej intuicji bycia, do mojej znajomości świata, człowieka, ludzkiej psychiki.
Tekst jednak służy, tekst podpowiada, prostuje ścieżki bycia
– jest mi potrzebny. Ale i ja mu służę, rozkręcam w przeżyciu,
pobudzam do istnienia, w końcu odnajduję w sobie po swojemu. Tak sobie nawzajem służymy dzień po dniu, jednocząc się
w rozumieniu, posuwając się ku śmierci.
Wcześnie nauczono mnie czytać i czytanie stało się ważne
w moim życiu. Ale nie wiem, dlaczego czytam właśnie tak. Zawsze słyszę za ścianą kartki ludzki głos, szelest oddechu, widzę za rzędami liter twarz człowieka, jakąś żywość na chwilę zatrzymaną w kadrze tekstu, modyfikowaną i modulowaną
przez tekst. Dlatego literatura jest tak ważna. Nie kończy się na
grze, estetycznej hochsztaplerce i mistrzowskich powtórkach.
Ciągle odkrywa, prowadzi ponadczasową rozmowę, prowadzi
człowieka. A do tego potrzebna jest – choćby i słabo zaznaczona czy umykająca – podmiotowość, potrzebna jest życiowość
(albo chociaż jej pozory). Literatura na tych fundamentach budowana obchodzi mnie i będzie mnie obchodzić, poruszać
i nakłaniać do postrzegania jej w kategoriach szerszych niż tylko te psychoterapeutyczne czy hobbistyczne.
Otwieram na oślep pierwszy z brzegu tomik. W tle mamy
oczywiście ciągnące się półki. Ale zapomnijmy na chwilę
o nich. Jest chwila, jest wiersz, jest błysk. Pojedynczość, osobność, tajemnica.
Oda do obłoku
Wejdź w moje oko, a dotrę do domu, aż do samej góry,
Od spodu kopiując Twoje przeczyste odbicie, obłoku,
Od którego najmizerniejszy drobiazg się przypomina
W całej rozległości, gdy obliczeniami sprężona godzina
Rozżarza się od początku potwierdzając, że wokół
Łodygi, tchu, rzeczy, lęk światłem się wylewa i niektóry
Czas się zmienia, wmawiając ludziom, że inna miara
Każdego odmienia, ale nie Ciebie, nie skruszony,
Królewski obłoku, ofiaro napaści wzroku, co zachwytem
Umiesz wzruszyć nie lgnąc w zaćmioną źrenicę po tym,

Jak zsiniało na czerwono słońce i osłupiał wiatr i tony
Rozfruniętych dźwięków. Wejdź w moje oko zaraz
I w nim się szerząc rozpraszaj na siatkówce rymy,
Spajane w ogniwa wytrzymujące napór promienia,
Jeśli powieki zszywa słońce. A więc bądź teraz
Bliżej lodowatego blasku niż odlany w nim łabędź, wyraz
Dający podwojeniu, światło zazdrośnie go rozmienia,
Bo wyczuwam spadek ciężaru z twarzy, bo obłoku, my
Milionami wpatrzeń tworzymy na dnie cel, byś bez sił spadł
W środek spojrzenia, za długo ziębnąc w odległości.
Zejdź, biorąc od nas swobodę, chcę skusić Cię do wizyty,
Nie dowierzając, czyś nie tylko w słowie obłok ukryty
Z prawdziwym przeznaczeniem, lecz na co mi ten pościg
Za złudzeniami? Czasem spuszczony z uwięzi brata nas ład,
Wiedzy tak wysokiej, że przenikamy w pozaziemski ścisk.

I wydaje się, że osoba tego wiersza, tak bardzo skupiona na
swych rozważaniach, nie myśli o czytelniku. To znaczy, nie
wkłada się tu zbyt wiele energii i wyobraźni w udekorowanie sceny, nawet nie przygotowało się błyszczących szminek
i efektownych strojów. Są poeci, którzy bardzo dbają o warunki transferu – komunikat jest celebrowany, wszędzie walają się fatałaszki, które rozumiem jako symbole chęci przypodobania się i nawiązania kontaktu za wszelką cenę. Odbiorca
wpisany jest w tego typu wiersz wielkimi literami. I towarzyszy pisaniu tego wiersza wielkie oczekiwanie. Na końcu, wraz
z opadnięciem kurtyny i suchym szczękiem pointy, mają być
wielkie brawa.
A więc, jak się wydaje, osoba tego wiersza, osobowość mówiąca, mówienie osobowe – tu wydają się bezbarwne, bezosobowe, dalekie od ekshibicjonizmu. To osobowe mówienie bezosobowe skierowane jest do wewnątrz, wypycha nas
poza obręb wiersza, mówi nam „po co tu przyszliście”. Praktyka duchowa w stanie czystym bez żadnych znamion kokieteryjnej teatralizacji. Mamy do czynienia z teatralizacją suchą
i kostyczną, na własny użytek. Coś tam się mruczy do siebie
i wręcz zniechęca tego drugiego, czyli mnie, do czytania. Dziwne, że w ogóle wyszło się z tym wierszem z szuflady, że znalazło
się drogę do wydawcy. Być może powinno się z tym pozostać
w ciemności.
Załóżmy jednak, że ja kupuję (to tylko odrobina wysiłku)
owo programowe zniechęcanie, kupuję zgrzebność, nieme-
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dialność, ascetyczny ton, filozofowanie tylko dla siebie samej.
Tylko dla siebie samej? To jak ma być dla mnie? Tak jak zawsze
bywa, wsuwając się do mojej wyobraźni, do językowej wrażliwości niczym macki agresywnie pączkującej rośliny, które
z każdą chwilą powodują coraz większe pęknięcia w skorupie,
a właściwie betonie. Bo na początku zawsze jest beton. Wiersz
jako wypowiedź szczególna natrafia na beton. To z nas robi codzienność, nachalność całego szeregu prozaicznych operacji.
I tu nagle wiersz. Jego neurotyczne mamrotanie, które jest zamachem na poprawność i normalność, które w związku z tym
wyobraża sobie Bóg wie co. I załóżmy, że tym razem trafia do
mnie, cicho sobie rezonuje, rozrywa beton, nawiązuje nić porozumienia z moją gotowością na udaną schadzkę z cudzym
światem, z cudza wiarą i prawdą, z tym językiem Innego. „Cudze wiersze zawsze są cudze”, powtarzam ze sto razy, aż sam
przestaję w to wierzyć. Wtedy otwieram się: osoba czytana nakłada się szybko na osobę czytającą i wreszcie mamy przekładającą się na coś mojego opowieść. Mamy jakiś rodzaju kontaktu, odbioru.
Słaby ten kontakt, a odbiór trudny, bo natrafił na wiersz
z gruntu obcy. Nie podoba mi się ten wiersz, ja bym go zapisał inaczej, krócej i dobitniej, ale już to niepodobanie zaczyna
niepokoić i w efekcie przyciąga. Przerwałbym go o wiele wcześniej, przewidując znudzenie obłoku, a z drugiej strony – ileż
można gadać z uciekającym powidokiem na temat jego wyniesienia i prawie boskości? Ileż można mówić o obłokach Horacym, mówić Petrarką, Iwaszkiewiczem, Eliotem, Miłoszem,
Sosnowskim, Gutorowem (uwaga, to w nas budzą się pogłosy wierszy tych i wielu innych autorów)? I powstaje pytanie –
gdzież jest ta „osobność”, skoro wszystko jest uhistorycznione
i zmediatyzowane, gdzie ta „osoba”, skoro są tylko tekstowe decyzje ściśle związane z historycznoliterackimi wyborami?
Zwróćmy uwagę na żarliwość, zwróćmy uwagę na wrażliwość. Tej osobie płyną łzy od natężonego wypatrywania, a ona
mimo wszystko, z niesłychaną dzielnością i przenikliwością
(bo przenika obłoki), patrzy dalej. Wytęża wzrok i mówi. Wykuwa ogniwka, które w misterny sposób zaplatają się ze sobą.
W pierwszej chwili pomyślałem o naszyjniku, o sztucznej biżuterii. Ale nie. To jednak różaniec. Wrażenie sztuczności ustępuje, gdy uświadamiam sobie, z jak wielkim natężeniem uczuć
mamy do czynienia. Jednak nie sztuczność, a żarliwość. Mo-

dlitewna żarliwość. Ten wiersz to litania, „duchowy łańcuch
słów”, a nie tylko od niechcenia puszczona katarynka. Sprawność rytmiczna ugina się pod ciężarem metafizycznych powinności, spycha się ją na drugi plan. Osoba tego wiersza oddaje
się medytacji, której cel jest jasny i niejasny zarazem. Ta medytacja jest jakoś kartezjańska, ale jednocześnie jest głęboko
niekartezjańska. To znaczy, że w zacnie racjonalne ramy obserwacji nieba i pojawiających się nań fenomenów zakradają się
tony mistyczne, które powodują, że osoba medytująca zaczyna
roztapiać się w obiekcie obserwacji, zaczyna się nim poniekąd
stawać, miast w kategoryczny sposób, po kartezjańsku, te sfery
rozgraniczać i nam tę granicę między podmiotem i przedmiotem narzucać.
Wydaje mi się, że owa żarliwość ejdetycznego wglądu wysuwa się na czoło stanowionych tu intencji, a potem znaczeń.
Obłok ma być przeniknięty natychmiast, bezwarunkowo, aż
po granice słowa „obłok”. Obłok nie jest bytem samym w sobie. Żeby stać się czymś znaczącym, musi zaistnieć w dyskursie,
musi dać się uczłowieczyć, musi przelecieć przez filtry poetycko-ideowej recepcji. Obłok dopiero może się stać. Także stać
się czymś godnym namysłu, a nawet ody, tej korony gatunków,
królowej matki wysokiego stylu. (Tu paradoks polega na tym,
że to nie obłok, a człowiek się staje, człowieka ustanawia żarliwy dyskurs wiedziony w oparciu o boski horyzont obłoków.
Przestrzeń dyskursu jest paradoksalnie obopólna albo wielopólna: utwór mówiący o obłoku jak o człowieczym „wysokim
lustrze” powinien tak naprawdę nosić tytuł Oda do człowieka).
Okazuje się więc, że obłok jest depozytariuszem wyższego
czy większego sensu. Człowiek tego wiersza powiada, że widzialność i odbijalność obłoku w ludzkiej źrenicy jest symbolem możliwości przeniknięcia tajemnicy. Ileż to znamy wierszy
zaczynających od zapraszających gestów, od takiej apostroficznej gościnności. Oferuje się dom, dach, próg, duszę, serce,
ciało, język, wiersz, współczucie – wszystko pod założycielskim
hasłem „wejdź, a odpocznij sobie”. Tutaj osobą zapraszaną, intencją zaproszenia staje się obłok. Czyż nie możemy mniemać,
że osoba tego wiersza jest kimś oderwanym od ludzkiej wspólnoty, że przebywa we wnętrzu duchowej kuli lecącej w kosmos? Nie widzę chęci nawiązywania porozumienia z tubylcami, z czymś ludzkim, ciepłym, żadnych odruchów stadnych.
Nieludzko strzelista ta litania. Litania bardzo samotnej osoby,
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która komunikuje się ze światem idei, pomijając ulotność rzeczy, stylem wysokim, podniosłym, acz wiarygodnie żarliwym.
I w pewnym momencie zaczynam lubić ten wiersz, zaczynam go rozumieć, dalej czując dystans do człowieka, który się
za nim skrywa. Tak właśnie, ukrywa się za nim i w nim, nie siląc
się na wyzwalanie współczucia, wzruszenia, takiej czy innej poufałości. Tusz nie powinien rozmazywać się na powiekach. Powieka nie ma prawa drgać. Stalowy wzrok bohatera przenika
tajemnice obłoczności i obłokowatości. Zimna, oschła analiza,
metalicznie tnące narzędzia poetyckiego opisu. I tak mógłbym
go (ją) zostawić, tak mógłbym porzucić człowieka tego wiersza, niech dalej przenika sobie obłok, zdumiewając się brakiem
odpowiedzi, gdyby nie muzyka zgłosek, natarczywość rymów,
które w pewnej chwili odsłaniają może nie pustkę, lecz coś, co
bliskie jest rozpaczy.
Chodzi mi o to, że quasi-uczona, filozoficzna, retoryczna
intencja tego wiersza traci na patosie i popada w dwuznaczność efektu przez to, że coś w tle zaczyna bębnić palcami, że
zaczynam słyszeć rymy. A w tym wierszu rymy wyjątkowo są
nie na miejscu, nie pomagają w transporcie treści, a moim zdaniem – raczej przeszkadzają. Ciągną się jak psy za wojskiem.
Pogłębiają wrażenie sztuczności. I kulminuje się to szczególnie
tam, gdzie dochodzi do groteskowego sprzężenia rymów wewnętrznych w stylu „Królewski obłoku, ofiaro napaści wzroku”.
I paradoksalnie dochodzi tu do ujawnienia słabości, której mia-

ło nie być, w tych miejscach człowiek tego wiersza staje mi się
bliski. Coś go jednak łączy z nami. Nie oddalił się tak bardzo.
Żarliwość perfekcyjnej litanii ma kilka słabych, ludzkich, wzruszających punktów. Pojawiają się w tych miejscach, gdzie ten
ktoś wewnętrzny zmusza się do czegoś bardzo zewnętrznego,
do rymowania, gdy przypomina sobie o konieczności wypełniania zaleceń konwencji, gdy zaczyna rymować, by ulżyć sobie (bo obłok i transcendencja to tematy niesłychanie trudne
do nowego wyartykułowania) i ulżyć nam, odbiorcom, stojącym za tą samą czy podobną konwencją.
Czytanie wiersza i czytanie człowieka odbywa się jednocześnie, chwilowo pomijając tekstowe szczegóły. Do nich wróci się
w następnych czytaniach tego utworu z Prawa brzoskwinki do
gromu Marzeny Brody (tak zatytułowany jest wzięty z półki tomik), kładąc nacisk na strukturę i jej znaczące wygibusy, na porządek wierszowej narracji. Czytanie z przeczuciem ustąpi czytaniu ze zrozumieniem. Pierwsze czytanie jest spontaniczne
i przypomina pisanie wiersza. Jest równie natchnione, na pół
szalone. Wtedy widzi się człowieka i jego samotność odbijającą się w rozmowie z zimnym, niepoddającym się kolejnym definicjom, nieludzkim, ale jakoś uczłowieczonym obłokiem. Ta
samotność w gruncie rzeczy liczy na odpowiedź bliźniej, projektowanej przez wiersz, samotności stojącej obok; więc odpowiadam, zdając sobie sprawę z pośpiechu, doraźności i ulotności tego świadectwa.
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Książka jako forma
Paweł Kuligowski

Książka „powinna” być jednym wersem – a jeśli nie książka, to
przynajmniej poszczególne rozdziały względnie akapity czy
paragrafy. Taka książka zaczynałaby się tam, gdzie się zaczyna, a kończyła w swojej własnej, wewnętrznej nieskończoności. Książka, którą trzymamy w ręku, jest książką złamaną, a więc
złożoną, rozbitą niczym lustro, które chciało być świadomością,
ale nie zdołało ogarnąć wszystkiego naraz (a raczej nie zdołało ogarnąć czegokolwiek, mierząc się z wewnętrznym zróżnicowaniem własnego cienia, czyli właśnie nieskończonością).
„Przypadkowe” w stosunku do zamierzonej faktury semantycznej cięcia – podział na wiersze i strony, elementy paratekstowe
w rodzaju paginacji, separatorów, żywej paginy, śladów czyjejś
śliny, brudu, ołówka etc. – komplikują wydźwięk tekstu, oddalając książkę od autora i zbliżając ją, bez względu na czyjekolwiek
intencje, do jakiejś postaci tradycji typograficznej, czytelniczej,
ogólnej. Zmieniając się w kodeks – który od późnej starożytności zastępuje zwój jako właściwa forma książki – pismo uwypukla swoją typowość i ukrywa nietypowość, umożliwiając katalogowanie, zakup i lekturę pozbawioną pytań typu: gdzie tu
początek, a gdzie koniec? Co jest spisem treści, a co indeksem?
Standaryzacja jest furtką do biblioteki, która jest dla książek tym, czym dla ludzi jest – albo przynajmniej był – klasztor.
Miejscem oczekiwania na spotkanie. Tą formą medytacji, którą
jest milczenie, ciemność, kurz, wilgoć i grzyby. Książka nie różni
się od innych książek, w każdym razie od tych, które wyglądają właściwie tak samo. Biblioteka jest strukturą pofałdowanych
losów książek; pełno tam stromizn, krzywizn i najosobliwszych
zagadek, które decydują o instytucjonalnej sprawności i niesprawności humanistyki. Kto na kogo kiedy trafi, skoro katalog – także elektroniczny – nie może zapewnić szukającemu
swobodnego przepływu intuicji i intencji? W mroku biblioteki pomieszkują ci, których zobaczył Goya, a przed nim eremici.
Oczywiście żartuję.
Do tego dochodzi grubość, miękkość i sprężystość papieru, poziom bieli, szarości, żółci i czerni, konstrukcja grzbietu

i niejasne stanowisko okładki, która jest granicą książki, jej recenzją, anonsem, afiszem, interpretacją, a czasem aprioryczną afirmacją bądź refutacją. Źle wydana książka nie ma szans
na bycie dobrą książką, bo jeśli błędy wydawcy sięgają tak daleko, że mówimy o „źle wydanej książce”, to musi to oznaczać
wielkie problemy w dotarciu do tekstu, do pisma, a w końcu
do pisania po obu stronach pisma. Interpretacja jest pisaniem
o czytanym piśmie, a pismo jest końcem (a więc formą) pisania
owego pisma. Końcem interpretacji jest kolejne pismo, a więc
podwojenie struktury zagadkowości pisma interpretowanego.
Wszyscy o tym wiedzą (a niektórzy od tego umarli), a mimo to
pozwalam sobie na multiplikację (amplifikację), oczekując rozwarstwień trochę innego rodzaju – wszak pismo, które piszę,
też jest interpretacją pisma, które zamierzyłem napisać, a więc
podwojeniem zagadkowości pytania, przed którym stanąłem.
Nieobecność ostateczności w tymczasowości jest być może
pytaniem, na które odpowiada książka jako forma. To, że pismo
staje się książką i że książka jest przedmiotem, który chce realizować estetyczne i techniczne standardy, i że te standardy stawiają swoje własne prawdziwościowe roszczenia, od których
nie można abstrahować pod rygorem popadnięcia w mierność
pustej metodyczności – to wszystko jest zamiast tego, czego
nie ma, tj. zamiast ostatniego słowa. Gładkość okładki i szorstkość zewnętrznych krawędzi pliku kart składających się na
blok – oto granica, umowny limit czy może limes wewnętrznej
nieskończoności pisma, które udaje, że nie uległo złamaniu.
Kultura kserografu, o której mówi na przykład Eco, trochę te
moje banialuki komplikuje, ale ich nie obala: są lepsze i gorsze kserokopie, jest lepsza i gorsza droga przez kopię do „oryginału”, który jest zresztą raczej archetypem (najbliższym strukturalnie wspólnym przodkiem poszczególnych kserokopii) niż
oryginałem. Książka, czyli archetyp. Archetyp pierwszy. Archetyp drugi, przejrzany i poprawiony. Archetyp trzeci, zmieniony. Archetyp czwarty, przywrócony do postaci drugiego, a następnie uzupełniony o zachowane partie trzeciego. Archetyp
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piąty, przekład. Archetyp szósty, interpretacja. Archetyp siódmy, refutacja z wpisem do indeksu. Archetyp ósmy, z adnotacją papieską i dedykacją dla jednego z Habsburgów. Archetyp
dziewiąty, którego nie było. Archetyp dziesiąty, niniejszy. Rekonstrukcja archetypu jako archetypu jest dziełem filologicznej krytyki tekstu, czyli dziełem poszczególnych kultur aleksandryjskich, których refleksyjny paradygmat oznacza między
innymi komplikowanie myślenia względami historycznymi
(problem jako najpierw historia problemu, a potem problematyczność owej historii: historyczność każdej teraźniejszości, nieobecność struktur poza ruchem struktur w czasie). Sercem Aten jest agora, a sercem Aleksandrii biblioteka, miejsce
pracy i wypoczynku „człowieka aleksandryjskiego, który będąc zasadniczo bibliotekarzem i korektorem, ślepnie i marnieje
wśród książkowego kurzu i błędów drukarskich”1. Przejście od
mowy do pisma – od czasu do przestrzeni, od muzyki do opery
(za którą czai się malarskość), od mnemotechnicznej poezji do
zastępującej pamięć prozy, od politycznej polis do apolitycznego państwa. Wszystkie te abstrakcje są zapewne kluczowe
dla kultury jako kultury. Warunkiem kultury jest geometryzacja
świata w ramach geografii. Kultura jest mapą cesarstwa, o której pisze Borges. Książka zasłania to, czym nie jest, tak jak wyraz
„książka” zasłania – przez semantyczne zastępstwo w nieskończonym odzwierciedleniu – książkę, o której mówię, mówiąc
przecież co innego, bo na tym polega mówienie jako gra znaku
i znaczenia. Usprawiedliwieniem „róży” jest nieobecność róży,
mówi Mallarmé. Usprawiedliwieniem abstrakcji pisma jest nieobecność opisywanej historii. Lepszy rydz niż nic. Lepsza książka niż śmierć tego, co było i wyczerpało się w swoim „było”, rozsadzając pamięć.
Tekst, który staje się książką, zapewne nie ma swojego oryginału, nawet jeśli rękopis czy maszynopis jest być może przodkiem takiego tekstu – relacja pokrewieństwa jest tu zresztą
niebezpośrednia, bo opracowanie redakcyjne, korekta, skład
i korekta składu (redakcyjna i autorska) wprowadzają i mnożą
deformacje rękopiśmiennego „genomu”. Trudno mówić o oryginale tekstu, który staje się książką, jeśli oryginalność owego
oryginału miałaby być mierzona możliwie niewielką liczbą odchyleń w stosunku do litery tekstu, którego oryginału szukamy.

>> 1 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. B. Baran,
Kraków 1994, s. 136.

W dodatku musiałyby to być „odchylenia wstecz” – nie deformacje tekstu, ale deformacje, z których tekst się wyłonił. Twórcze deformacje wyjściowego banału. Humanistyka jako kombinatoryka (sztuka jako udziwnienie u Szkłowskiego). Mogłoby
się okazać, że oryginałem tekstu, który staje się książką, byłby sam tekst, acz nawet tutaj musielibyśmy przekroczyć krzywizny – ustawiczną korektę i autokorektę rozumienia w czasie
– by wiedzieć, o czym właściwie mówimy, mówiąc „oryginalność” (a więc tożsamość, czyli zbieżność z sobą, bycie swoim
własnym fundamentem, swoim własnym nec plus ultra).
Cały czas krążę wokół tej samej sprawy i wracam do niej niczym do źródła, z którego wypływa moje krążenie. Upływ czasu nieustannie zbija mnie z tropu. Bezustanność myśli, która
próbuje ogarnąć swoje uprzednie perspektywy. Niedyskretne przechodzenie w siebie tych perspektyw i związane z tym
wrażenie nieokreśloności tematu książki jako formy. Dwa lustra ułożone naprzeciw siebie: pismo o piśmie, pieśń nad pieśniami, pleśń nad pleśniami, księga ksiąg, wsobność refleksji,
dokładnie wsteczny wektor myślenia, pustka. Można by tak
myśleć, a jednak wszystko to, co się pojawia – wyrazy zamiast
obrazów – okazuje się kolorowe, na przykład za sprawą dygresji. Każdy właściwie wyraz umożliwia i ewokuje fonetyczne
przygody sensu. Każdy wyraz przynosi subtelną siatkę skojarzeń, która jest drogą do nieświadomości, tak jak sen. Łamiąc
wyraźność, wyraz niszczy ostateczność, mnoży zagadkowość
drogi. Im dłużej idziemy, tym dalej do końca. Nawet myślenie
jest pułapką, nie mówiąc o życiu. Sam wynalazek pisma zawierał już w sobie bardzo niewyraźny obraz świata jako księgi, co
nie musi jednak oznaczać owej słynnej metafory. Później do
tego wrócimy. Krzywizna pisania zawsze oznacza wracanie, a
„zawsze” oznacza zwykle „później”.
Myślę o dzieleniu wyrazów: dzieleniu, które wynika z arbitralnego podziału na wiersze, i dzieleniu, do którego ma prawo każdy, kto zna moc łącznika. Anglosasi posługują się tutaj greckim wyrazem „hyphen” (ὑφέν, właściwie ὑφ’ ἕν < ὑπὸ
ἕν): „przez jeden”, „razem”. Dzielić „przez jeden”, czyli traktować
„razem”. Biało-czerwony (Polska), biało-czarny (książka). Podział przez łącznik, „osobno” przez „razem”: możliwość podziału wynika z naturalnej „porowatości” wyrazu, z jego złożoności
(etymologicznej, morfologicznej, fonetycznej). „Porowatości”
wyrazu – sylabiczności, przerwom w spójności, złamaniom
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ciągłości, fonetycznemu zróżnicowaniu, iteratywności samogłosek etc. – może odpowiadać „porowatość” znaczenia, denotatu, pola semantycznego albo semantycznej tajemnicy
„porowatego” wyrazu, który to wyraz jest przecież owego znaczenia kształtem, a więc strukturą i formą jego zrozumiałości.
„Forma” to po łacinie właśnie kształt: formowanie (formatio =
Bildung) to kształcenie czy też wykształcanie czegoś, co wykształcone (a więc wypowiedziane) jest jako takie zrozumiałe
– przy czym o tym, czym jest tutaj „jest”, nic nas nie informuje, bo krzywość, czyli czasowość bądź procesualność myślenia
w mówieniu i pisaniu nie jest aż tak krzywa, żeby można było
wrócić do tego, co się już wypowiedziało: język, jak uczy na
przykład Gadamer, ma nas zawsze za sobą. Chrześcijaństwo
wciąż jest przed nami, mówią inni. Przeszłość wciąż oznacza zagadkowość przyszłości („zadanie zadane nam przez
umarłych”, o którym i o których mówi Benjamin). Sprawdzeniu adekwatności kształtu, czyli wyrazu bądź wyrażenia, służą co najwyżej inne kształty, czyli inne wyrazy bądź wyrażenia. Sprawdzenie jest interpretacją, a interpretacja – próbując
wyprostować krzywiznę, czyli złożoność i złamania tego, co
interpretowane – buduje bądź wprowadza, poprzez swoją piśmienność, nowe krzywizny i złamania. Prostowanie też
jest krzywieniem, tyle że w drugą stroną. To, co stoi za metaforą „prostowania” i „krzywienia”, jest zresztą zapewne krzywe,
więc proszę uważać z orzekaniem banalności.
Takie orzekanie musiałoby być medytacją, radykalnym zwolnieniem wewnątrz siebie tego, co na zewnątrz jest czasem, czyli ruchliwą plamą na zegarku: zegarek dyskretnie nicuje czas,
wprowadza co najmniej fikcję wewnętrznej nieruchomości
sekundy (bądź minuty, jeśli nie dysponujemy sekundnikiem).
Medytacja, którą proponuję, oznaczałaby eksplorację wnętrza
owej „nieruchomej” sekundy: ale taką eksplorację, która nie jest
matematyką, tylko naturalną powolnością składni. Siedzę sobie we wnętrzu sekundnika, a sztuczna grawitacja zapewniona
przez znajomego demona zapewnia tymczasowe zapomnienie o okresowej ruchomości tego, co wewnątrz jest nieruchome, czyli sekundnika. Powolność sekundy, żeby można się było
w niej zadomowić, musi trwać tyle, ile chcemy o tym myśleć,
żeby móc coś powiedzieć. Wyjście z miejsca, w którym myślę,
a które rusza się razem ze mną, unieruchamiając mnie w sobie – takie wyjście odnajdę dopiero wtedy, kiedy wypowiem

ostatnie słowo. Nic mnie do tego nie zmusi, jeno prawidłowości, którym przypuszczam, że podlegam.
Napisałem „jeno”, żeby pokazać, że częścią myślenia jest szukanie czegoś, co zakłóca właściwie wynik, przekrzywiając coś
i deformując, uniemożliwiając powrót do poprzedniego zdania i akapitu, zaciemniając wyłaniającą się z morza duńskich
słów przewidywalność. Dlaczego duńskich? Zapewne przez
wzgląd na antenatów mojego namysłu, o których na razie głucho, ale którzy dojdą potem do głosu. „Zawsze” znaczy przecież
„potem”, jak pamiętamy. Mówiłem o książkach, nie wspomniałem o formacie: formacie strony i formacie książki – to nie jest
to samo, nie tylko dlatego, że wymiary obu „poziomych” części
okładki (wyłączamy grzbiet) mogą przekraczać wymiary strony, ale też dlatego, że książka ma grubość, której strona albo
nie ma, albo – ze względów pragmatycznych – udaje, że nie
ma. Format się zmienia, kiedy książka się rozsuwa, tzn. kiedy
robi się „zaczytana”. Dzieje każdego arkusza papieru są dziejami rozsuwania się włókien i kruszenia kleju. Książki mają swoje
losy, ale do czasu: formą książki jest skończoność, a więc nieskończoność pozbawiona materialnego zewnętrza. Książka
obiecuje samej sobie nieśmiertelność, bo jest genetycznie wolna od raka i nie zależy od pracy serca czy mózgu, ale oczywiście także tutaj rzecz sprowadza się w końcu do prochu czy też
recyklingu.
Co z nieśmiertelnością książki? Czy Bóg, który do mnie
mówi z kart Pisma Świętego, obiecał coś myślom przelanym
na papier, obiecał coś pamięci, dziedzictwu, mnemotechnicznemu transferowi zwanemu kulturą, czyli mapą? Geografia zamiast podróży, Richard Hakluyt zamiast Francisa Drake’a, Eugeniusz Romer zamiast Napoleona Ordy. Czy muzea mają swoje
odpowiedniki w świecie luster zapewniających bezustanną
ekspansję we wszystkie strony, tj. w świecie takich idei, którym
widzialność nie odbiera bezustanności? Widzialność, a także
słyszalność, wonność czy dotykalność – krótko mówiąc czytelność i zrozumiałość. Co się stało z książką, której nakład się wyczerpał, i to nie w sensie rynkowym, ale „ontologicznym”? Jest
jeszcze w katalogu i w kilku przypisach rozsianych po metonimicznej równoległości biblioteki, ale jak ktoś próbuje dotrzeć,
dociera do czegoś innego. Papier tak ściemniał, że aż trudno
się nie zgodzić z tym, co tam napisane. Zresztą nie sposób atakować czegoś, czemu zabrakło kilku kartek. Właściwie przesta-
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łem mówić o książkach, których już nie ma – zapewne nie ma
jeszcze takich książek, których już nie ma – a zacząłem o tych,
które nie są dostępne albo są, ale nie spełniają oczekiwań, okazując się czymś innym.
Sądzę, że powinienem uporządkować to, o czym mówię
– zwłaszcza jeśli chcę to jeszcze skomplikować. Wyszedłem
od procesu wydawniczego, który okazał się deformacją tekstu. Żeby mogła powstać książka, tekst musi ulec złamaniu,
a złamanie takie – w idealności chodzi tu o wszystkie końce
i początki wierszy – jest pęknięciem albo mnóstwem pęknięć
w ciągłości, którą obiecuje nam to, co skądinąd wiemy o rzekomej nieszkodliwości czy przezroczystości podziału na wiersze i strony (a także na tomy, serie, półki, biblioteki etc.). Nomenklatura związana z techniką podziału – to, że mówimy o
„łączniku” (ὑφέν), kiedy mówimy o podziale – sugeruje magiczne (bo werbalne) przekroczenie problemów interpretacyjnych
związanych z technicznym przekształceniem tekstu (który składa się z kilku czy kilkudziesięciu bardzo długich wersów, czyli
akapitów) w książkę (która składa się zwykle z kilkuset stron po
kilkadziesiąt krótkich lub bardzo krótkich wersów). Sądzę, że
problemy pozostają problemami (problem to pytanie, na które
nie ma odpowiedzi, w każdym razie takiej, która kończyłaby się
ostatnim słowem). Zaproponowałem ćwiczenie w wyobraźni:
wyobrażenie sobie, że książka składa się z bardzo długich wersów, które unikają złamań i paginacji. Takie wersy zbliżałyby
nas być może do tajemnicy twórczości, której zwieńczeniem
jest tajemnicze ens zwane tekstem.
Twórczość, jako radykalne przekonstruowanie percepcji
i recepcji, jest nie wiadomo czym. Jej tajemniczość jest niewyczerpanym źródłem możliwego komentarza. Komentarzem do
literatury (humanistyki sensu largo) jest humanistyka (humanistyka sensu stricto). Im więcej humanistyki, tym więcej w niej
recesji i cienia, refleksji, czyli krzywego odbicia, parodystycznej
autoreferencji (która szuka możliwości powtórzenia bez powtórzenia). Mówię o krzywym odbiciu: krzywość jest tutaj zapewniona przez czas, którym jest pisanie. Czas, zakrzywiając
wypowiadane relacje czy struktury, uniemożliwia tautologię,
bo systematycznie – poprzez równomierny, bezustanny upływ
– eliminuje tożsamość podmiotu i orzecznika. Niemożliwość
tautologii, po drugiej stronie samej siebie, jest też niemożliwością figur takich jak adynaton, bo systematycznie – poprzez

upływ, o którym wyżej – eliminuje „tożsamość” znaku i jego
denotatu. Dzięki temu tautologia i adynaton – a więc ekstrema logicznego wymiaru refleksji – retoryzują się, tak iż zamiast
służyć potędze uchwytności i instrumentalizacji – wypowiadają myśli niczyje, pogrążają się w czeluściach kolejnych metaintencji, mnożą oczywistość ogólnej tajemniczości wszystkiego.
Tautologia staje się na przykład narzędziem teologii: tautologia jako minimalnie niedokładna repetycja, minimalnie
spóźnione powtórzenie podmiotu w orzeczniku (a więc jego
aprioryczne „rozszerzenie”). Czas może się kiedyś okazać śladem Boga. „Dieu se retire pour laisser l’homme graviter dans
le vide”2, mówi Jabès (komplikując pomysły Izaaka Lurii czy
też jednego ze swoich nieistniejących rabinów). Jeśli teologia bada niepokojącą wszechobecność zretoryzowanych (bo
skrzywionych przez czas) tautologii, to jej końcem jest zapewne kolejne adynaton: zretoryzowana maska rzekomej
niemożliwości (na przykład niemożliwości tekstu). Każda niemożliwość jest produktem czasu zamkniętego w przerwach
w ruchu sekundnika. Wszystko jest niemożliwe, bo wszystko jest kwestią czasu, który deformuje denotację i konotację
wszelkich wypowiedzi. Wewnętrzną słabością owych wypowiedzi są czasowniki: dynamizacja relacji oznacza uczasowienie, przed którym nie ma ucieczki. Interpretacja jest pożyteczną utopią, która pogrąża nas w hermeneutycznych odmętach
dyskursywności. Książka jest punktem węzłowym wędrówki
po krzywej. Tutaj powracanie ma w sobie więcej z powracania:
„Zaczynamy więc od nowa, każdy dla siebie i w sobie”. Tutaj
zapominamy, że – jak uczy Barthes – czysta denotacja jest utopią. Tutaj myślenie udaje działanie, abstrakcja jest namacalna,
a idee widzialne. Widzialnością idei (czy też tekstu) jest pismo
(a w końcu książka), przestrzeń wypełniona czasem, czyli pisaniem. Czasem jako próżnią po wycofaniu się Boga: bezustannością. Co ja tutaj robię? Niemożliwy podmiot: profunde
inclinatus, iunctis manibus. Próbuję poruszać się w czasie wewnątrz czasu, dla siebie i w sobie. Spowalniam czas i popadam
w medytację – myślę o książkach, które mam pod ręką. Pismo
jest przestrzenią, a pisanie czasem – oto model wzorowany na

>>

E. Jabès, Le Livre des Questions, t. 1: Le Livre des Questions, Le Livre de Yukel, Le Retour au Livre, [Paris] 2006, s. 371. W przekładzie Adama Wodnickiego:
„Bóg wycofuje się, pozostawiając człowiekowi krążenie w próżni” (Powrót do
Księgi, Kraków 2005, s. 39).
2
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innych modelach (Lessing: malarstwo to przestrzeń, literatura to czas).
Pisanie łączy się z pismem poprzez papier. Zapach papieru
jest definicją humanistyki. Zapach papieru jest właściwie zapachem biblioteki. Wystarczy dodać kurz, drewno, roztocza,
grzyby, ciemność i jasność. Humanistyka, o której tu mówię,
jest zdekonkretyzowaną literaturą, tak jak hermetyczna poezja,
której problemem jest ἄρρητον (ineffabile). „Oswajanie demonów przedmiotów” za pomocą atrakcyjnego słowa (ad-tractare: przy-ciągnąć). Atrakcyjny, czyli magnetyczny: magnetyczny,
czyli hipnotyczny: hipnotyczny, czyli niebezpieczny: niebezpieczny, czyli śmiercionośny: śmiercionośny, czyli nośny: nośny,
czyli atrakcyjny. Chodzi o wpływ na widzialność tego, co dopóki jest niewidzialne, pozostaje źródłem niepokoju: krzywizny,
czasu, pisania. Humanistyka jest spowiedzią Zachodu, którego grzech zwykł polegać na tym, że miłość abstrakcji (filozofia)
prowadziła do odwracania się tyłem do czegokolwiek (mizantropia, kontemplacja, ale też amoralny aktywizm, kolonializm
jako ucieczka do przodu przed problemem śmierci, uwypuklonym na nowo przez humanistyczny antropocentryzm). Humanistyka, tak jak psychoanaliza, jest wypowiadaniem rzeczy
pozostających w ukryciu. Takie wypowiedzenie daje nam dostęp do cząstki ukrytej w rzeczach mocy – tej samej mocy, którą zdaniem Rudolfa Otto zapoznajemy, kiedy próbujemy sprowadzić świętość do moralnej doskonałości. Mój tekst próbuje
nie sprowadzać książki do znaczeń, tak żebym mógł zobaczyć,
na czym polega moc typowości, semantyka formy, aprioryczna
konstytucja sensu w książce jako formie tekstu.
Książka podzielona na wiersze – wciśnięta w formę kodeksu – zyskuje pionowość, a jej poziomość przestaje być linearnością. Kolejności wyrazów i fraz towarzyszy sąsiedztwo „paradygmatyczne”: bycie pod sobą i nad sobą ze względu na skład.
Jeden wers nad drugim, jedna litera pod drugą, światło międzywersowe etc. Możliwość przeskoczenia kilku wierszy w dół
w poprzek poziomu, w poprzek kolejności czy syntaksy. Podział na wiersze tworzy nowy wymiar intencjonalności stojącej za tekstem. Autor, przewidując skład, nie przewiduje go
dokładnie. Książka oddana do wydawnictwa staje się „filmem”,
a więc materiałem, który trzeba zmontować – materiałem, który podlega „produkcji”: najpierw obróbce redakcyjnej, potem
procesowi składu. Skład generuje pionowe wiązki relacji, któ-

re Lévi-Strauss nazywa strukturami. Przeprowadzona w idealności analiza strukturalna składu ujawniłaby mitemy tekstu:
mistyczne „wypowiadanie się” formy książki poprzez złamania
wierszy i stron bez oglądania się na „linearną” formację tekstu,
czyli bez oglądania się na formę tekstu jako tekstu (oczywiście
bywa i tak, że przypadkowość składu generuje semantyczny
czy estetyczny błąd, który trzeba naprawić już poza strukturą
przypadku).
Gdyby ktoś próbował bronić się przed składem, tworzyłby
wiersz biały: wersyfikacja jest takim składaniem tekstu, który
go nie „łamie”. Tyle że, być może, złamanie tekstu przez podział
na przypadkowe, by tak rzec, wiersze – a więc złamanie standardowe, differentia specifica prozy w stosunku do poezji – jest
oczywiście szansą na dodatkową wymowność, zwykle uniemożliwioną przez płaskość subiektywności. Zdanie się na los
jest bierną częścią tworzenia, umożliwiając i ograniczając towarzyszące tworzeniu rozumienie i nierozumienie. Wiązki relacji w pionie – różniąc się co prawda od wiązek w poziomie swoistym stosunkiem do gramatyki i sensu – mają swoją wartość
formalną, a więc też swoją semantykę (która pokrywa formę niczym farba, utrzymując ją w uchwytności, w widzialności).
Jeśli ten, kto nie rozumie, potrafi mówić, różnica między rozumieniem a nierozumieniem nie ma charakteru fundamentalnego: za mówieniem stoi „obiektywny” język, a nie „subiektywna” myśl, ale dystynkcja myśli i języka jest niewypowiadalna,
dopóki jest dystynkcją. Różnica między tekstem a książką przypomina różnicę między językiem a myślą: ma charakter techniczny (semiologiczna zabawka) i przestaje być widzialna
z chwilą ukonstytuowania się tekstu w widzialności, a więc
z chwilą pojawienia się książki (a nawet jej ekwiwalentu: maszynopisu, rękopisu, dokumentu elektronicznego, filmu). Tekst
jest metafizycznym śladem w czymś, co ostatecznie jest formalne, a więc w książce. Łączenie liter w poziomie (a nie w pionie), czytanie wers po wersie (a nie kolumna po kolumnie) jest
koniecznym przesądem „metafizyki” widzenia: jeśli chcemy odnaleźć w tym, co widzimy, coś, co tam „jest”, musimy zachowywać się tak, jakby to tam było. Alfabet, gramatyka i typografia
to części i poziomy metafizyki, z której nie można zrezygnować
bez rezygnowania z rezygnowania (na przykład z rezygnowania, ostatecznie z czegokolwiek). Czytanie od lewej do prawej –
mówimy o kulturze łacińskiej – pozwala przełamać bezwzględ-
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ną, aprioryczną samotność, w której rodzi się coś, co nie ma
imienia, dopóki jest samotne i aprioryczne. Książka, tak jak każdy artefakt, jest lustrem, w którym przegląda się świadomość,
gdy chce uznać samą siebie za coś, co zbiór precedensów zwany historią kultury nazywa na przykład świadomością. Książka
jest formą tekstu, a czytanie – wyróżnionym sposobem bycia,
tą formą nawigacji, o której mówi się, że jest konieczniejsza od
życia (stopniowanie konieczności bywa nadużyciem, ale sytuacja jest jak zwykle wyjątkowa).
Mówiłem wyżej, że interpretacja jest pisaniem. Ponieważ
czytanie jest właśnie interpretacją – wyobrażaniem sobie obcowania z formalnością książki jako obcowania z sensownością tekstu – możemy sobie pozwolić na eliptyczne i eksperymentalne utożsamienie owego czytania z pisaniem, o którym
wyżej. Oczywiście dużo łatwiej jest pisać to, co już napisane
– a więc czytać – niż to, co napisane w zasadzie być nie może,
bo jest całkowicie samotne, aprioryczne, niedostępne spóźnionemu widzeniu poprzez język. Konwencja reguluje relację
między potrzebą absolutnej projekcji a niemożnością ciągłego modyfikowania siebie na rzecz sensowności uciekających
myśli, które nie chcą mieć imion, bo boją się historii. Kultura
jest wymuszeniem sensu, wymuszeniem semantycznej pracy
zdań, za pomocą których przeskakujemy tysiąclecia i kontynenty w poszukiwaniu mitycznych innych, mitycznego Innego etc.
Książka, będąc formą tekstu, też ma swoją formę. Jak już
mówiłem, od późnej starożytności formą książki – pomijając
takie anomalie jak hebrajska Biblia – przestaje być zwój (papier, jeśli papirus jest papierem, zwinięty), a zaczyna kodeks
(papier czy też pergamin pocięty i zszyty wzdłuż jednej z krawędzi). Kodeks towarzyszy nam tak długo, że zaczął być nazywany książką (liber), co z pewnością stanowi poważną modyfikację relacji między tym, co tutaj formuje, a tym, co jest
formowane. Powrót od kodeksu do zwoju byłby rezygnacją
z niektórych przerw w tekście: wynikających z podziału na strony, które trzeba przewracać. Rozwijanie zwoju nie jest oczywiście czynnością ciągłą (czyli równomierną), ale z pewnością daleko jej do dyskretnego przewracania kart kodeksu. Zwój jest
jedną stroną (paginacja nie łączy się tu z przewracaniem kart,
a więc jest paginacją „słabą”). Ćwiczenie, od którego dziś wyszliśmy – wyobrażenie sobie książki jako wersu, czyli tekstu po-

zbawionego arbitralnej pionowości – jest radykalizacją ewentualnego (acz oczywiście wykluczonego) powrotu do zwoju.
Długi i kręty wers, którym byłby tekst pozbawiony podziału na
wiersze, można sobie wyobrazić w postaci bardzo wąskiego
zwoju – a może raczej zwitka – rozwijanego w poprzek, wszerz,
od lewej do prawej krawędzi niesłychanie wąskiej i szerokiej
„karty”. Tyle że taki zwitek wciąż byłby formą, a więc nie zadowalałby owych myśli, które nie chcą mieć imion – które chcą
biec tylko w jednym kierunku, które chcą być tylko zdaniami,
które chcą z góry wykluczyć dostrzegalność tego, że dostrzegalność jest konwencją, metafizycznym zapleczem obrazu,
który w sobie nosimy zamiast siebie, żeby móc mówić do innych z pełnym zaufaniem.
Zwój, który próbujemy zaprojektować, zapewne nie może
mieć wyglądu i stąd nasze problemy. Przejście od zwoju do kodeksu jest zrozumiałe, ponieważ idea kodeksu (w postaci idei
paginacji, a nawet wersyfikacji) jest w idei zwoju zawarta. Dlatego nie szukamy tego zwoju, o którym mówią dzieje książki:
szukamy zwoju, który, żeby być czytany, musi być rozwijany
równomiernie wzdłuż i wszerz: musi w sobie zawierać ów brak
poprzednich stron, który sobie wyobraził Borges w Księdze piasku. Taki zwój musiałby być wiernym obrazem tekstu, czymś
w rodzaju fotografii, która próbuje utrwalić bez modyfikacji,
z wyłączeniem wszelkiego ruchu, wszelkiego „przed” i „po”.
Rzecz jasna nie ma takiej fotografii: nawet najkrótszy czas
ekspozycji podważa ideę nieruchomego obrazu. Rzekomo
znieruchomiałe postaci są wielokrotnością niewidzialnych momentów, które przestają być niewidzialne w minimalnym ruchu, który jako czas ekspozycji konstytuuje fotografię, kontrolując przemieszczanie się świateł. Tekst jest niedostępny nawet
jako abstrakcyjny przedmiot eksperymentu przeprowadzonego w wyobraźni, jako „fotografia” myśli, które w języku są tekstem. Tekst oderwany od książki zanurza się w ciemności, która
wyłania się spoza luster moich czytających oczu. Mój tekst jest
tylko formą, która jako manuskrypt utrzymuje go w widzialności poprzez trywializację. Nie wiadomo, co zobaczył Goya,
a przed nim eremici. Oczywiście żartuję, ale czas wypełnia mój
żart bezustannością, tak iż mój uśmiech tężeje, nieruchomieje (wewnętrzna nieruchomość sekundy, o której wyżej). Tekst
jako książka jest rzeczą, a więc czymś na zewnątrz, czymś, co
dopiero trzeba sobie wyobrazić.
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Rzecz jest tym, co wygląda jak ja (toutes proportions gardées),
ale nie jest mną. Mówiąc inaczej: rzecz jest tym, co widzialne,
a nawet, jako singulare tantum, rzecz jest samą widzialnością.
Rzecz jest nieabsorbowalną częścią bliskiego otoczenia – rzecz
jest tym, czego nie można zaakceptować bez ryzyka popadnięcia w kryzys wyrażalności. Rzecz jest tym, co być może odnajdziemy w końcu w sobie zamiast siebie, niczym bohaterowie
The Thing Johna Carpentera (że nie wspomnę o The Real Thing
Henry’ego Jamesa albo The Beast in the Jungle tegoż autora).
Rzecz jest nieobecnością prawdy, nieświadomością słowa, nieskończonym oddaleniem adekwatności. Rzecz jako rzecz jest
kłamstwem, bo wyznacza granice, poza które nie można się
przesunąć, jeśli się nie przesunie czegoś w sobie samym. Rzecz
jest kłamstwem, rzecz jest tabu, rzecz nie odpowiada na pytania, rzecz jest zwrócona w inną stronę, rzecz nie poddaje się interpretacji, a kiedy próbuję osadzić ją w sobie, budując język,
rzecz odpowiada rozmyciem (co jest o tyle groźne, że rzeczą
jest tutaj sam tekst: nasze ryzyko jest ryzykiem popadnięcia
w bełkot). Rzecz, jako nieświadomość, jest kłamstwem, czyli mistyczną wątpliwością w samym sercu oczywistości. Rzecz
jest metaforą, prowizorycznym odpowiednikiem tego, czego
nie ma. Kłamstwo jest nieświadomością tego, co rzecz mówi,
kiedy mnie nie słucha – i kiedy ja jej nie słucham, bo też mówię.
Spotkanie z rzeczą (na przykład czytanie albo pisanie tekstu)
jest zderzaniem się pytań, na które nie ma odpowiedzi w świecie przenikniętym postulatem jasności. Rzecz jest labiryntem,
wielokrotnością swojego niezjawiania się, tym, co pozostaje
skryte w nieskrytości, tkwiąc na zewnątrz konturów tego, co
zrozumiałe. Rzecz jest tam, gdzie chce – radykalnie odmawiając poddania się regulatywnej funkcji języka. Rzecz śmieje się
z normatywności, zjawia się jako niemożliwe i niewidzialne. Jej
nazwa (na przykład „tekst”) jest negatywem jej niewypowiadalnego imienia. Tekst – jako tekstura, czyli tkanina – jest słowem niefortunnym, bo też odnosi do formalnej organizacji słowa na kartce papieru. Dopiero mówienie, które nie mieści się
w czasie, byłoby, gdyby mówiło, mówieniem o rzeczy, o której
nie mówię, bo nie potrafię. Rzecz, jako symbol, nie może być
uchwycona lepiej, niż była, kiedy pojawiła się w mojej intencji
jako czysta niewyraźność w sercu wyrażalności. To, co mówię –
odwracanie się w stronę mówienia – jest zamiast tego, czego
nie ma, kiedy gonimy uciekający nam wyraz. Wszystkie wyrazy

uciekają, wszystkie wyrazy są rzeczą – a może rzeką? Albo kontaminacją rzeczy i rzeki – czyli rzeczką. Język – nawet jako abstrahujące od siebie wyobrażanie sobie mówienia jako gramatyki, mowy jako struktury – jest rzeką, strumieniem wyrazów,
rzeczą, kamieniem milowym na drodze do milczenia, tekstem,
opowieścią. Na końcu językiem ludzi będzie milczenie (Hammermeister)3. Na końcu wszystkie opowieści będą prawdziwe
(Tolkien)4.
Rzecz jest rozsuwającym się cieniem na drodze do światła, jeśli horyzont jest światłem. Czytanie i pisanie jest ruchem
w kierunku horyzontu, a sam horyzont jest granicą książki jako
formy tekstu. To, co mam do powiedzenia, wymagało i wymaga artykulacji i rekurencji (tekstu w formie książki), ale nie wymaga uzasadnienia (tekstu jako tekstu). Nie znaczy to oczywiście, że uzasadnienie jest niemożliwe, choćby jako opis
zmagania się z rzeczą czy też z rzeką. Żaden opis „A” przedmiotu bądź procesu „B” nie opisuje go w całości. Zarazem każdy
opisuje nie tylko to, czego jest opisem, a w idealności zapewne wszystko. Ów opis wszakże, jako tekst, ulega złamaniu, nieuchronnej przemianie w książkę. Rozumienie pozostaje więc
niespełnioną możliwością mówienia, horyzontem, wewnętrzną nieskończonością zdań, których nie można zgłębić, bo zapis wyklucza jasność i odwrotnie. Widzenie w książce tekstu
jest koniecznym błędem uprzedzonego przez wiedzę widzenia. Daremnie oczekując synchronicznego obcowania z sensem pozbawionym złamań, czytam i grzęznę w niedokładności
swojego widzenia, swojej pamięci, swojej ekspresji.
Czy rzecz domaga się rekapitulacji? Rzeczą książki próbowało być pismo, które jednak – jako co najmniej rękopis – okazało
się zbyt „książkowe”. Dlatego niepostrzeżenie zastąpiłem w jakimś punkcie pismo tekstem, korzystając z dobrodziejstw ko-
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„Ohne das Wort gibt es keine Hermeneutik, aber alle Hermeneutik
mündet ins Schweigen” („Nie ma hermeneutyki bez mówienia, ale wszelka
hermeneutyka kończy się milczeniem”) (K. Hammermeister, Der Gott der Hermeneutik, [w:] Gadamer verstehen / Understanding Gadamer, hrsg. M. Wischke,
M. Hofer, Darmstadt 2003, s. 281).
>> 4 „All tales may come true; and yet, at the last, redeemed, they may be as
like and as unlike the forms that we give them as Man, finally redeemed, will
be like and unlike the fallen that we know” („Wszystkie opowieści mogą się
w końcu okazać prawdziwe, tyle że wtedy, po odkupieniu, mogą też być tak
bardzo podobne i tak bardzo niepodobne do kształtów, które im nadaliśmy,
jak odkupiony Człowiek będzie podobny i niepodobny do tego, którego znamy – upadłego”) (J.R.R. Tolkien, Tree and Leaf, London 1964 (1970), s. 63).
3

LITERATURA < ZNACZENIA < 101

cs4 znaczenia 05 v24.indd 101

2011-07-01 11:39:11

lejnej dygresji. Gdy tekst jest dryfem (Eco), dryfuje w nim język,
a zwłaszcza to, co próbuje się zbliżyć do poziomu pojęcia, kiedy
próbujemy zamienić tekst w książkę – a więc złamać biegnący
w nim język – jeszcze zanim zmusi nas do tego presja regulatywnego ideału komunikatywności. Jakiś czas później okazało
się, że tekst też jest formą, a dokładniej metaforą rzeczy, o którą tu chodzi, ewokowaniem w widzialności tego, co zobaczyli
eremici, wyobrażaniem sobie czegoś jako pionów i poziomów
tkaniny, czyli tekstury. Ta ekspansja formalności (czy też ekstensja formy) jest oczywiście codziennością każdego intelektualnego projektu, który obrastając w retoryczne piórka staje się
gąszczem smutnych metafor odebranych sztuce w imię nauki.
Tyle że zarazem co rusz okazywało się, że książka – jako forma
tego, czego metaforą jest tekst – wcale nie jest ekstremum formalności, bo inne poziomy dostrzegania i konstruowania relacji między formans i formatum pozwalały mówić o zwoju czy
kodeksie jako formach książki. Formacja formy była zawsze słaba, bo zależała od każdorazowego określenia zakresu i charakteru umownej dystynkcji tego, co formalne, i tego, co nieformalne. Ponieważ konieczność takiego określenia towarzyszyła

nam jako spełniona możliwość stale (bez względu na to, co
i jak często próbowaliśmy określić explicite), tekst przepoczwarzał się bardzo szybko, wykonując konwulsyjne ruchy wstecz
i na boki. Oddając sprawiedliwość rzeczy czy też rzece, pogrążamy się w końcu w niejasności, bo rzecz ma wiele głosów. „Legio nomen mihi est, quia multi sumus”5.
Abstract
Paweł Kuligowski, The Book as Form
The subject of the text is a text as such or rather the very way
in which it ceases to be itself while becoming a book or a part
of it. It is suggested that to typeset a text – to make it printable – is to set it anew, which is fairly expectable in general,
but hardly predictable in detail and thus – slightly perplexing.
The author elaborates on the hermeneutic implications of the
fact that being linguistically public means being linguistically standardized (editing, translating, modifying, restoring, formatting, typesetting, publishing, reviewing, re-editing etc.).

>>

5

Mk 5.9 Nestle/Aland („Moje imię Legion, bo jest nas wielu”).
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Pisarzu! Nie wstydź się marketingu literackiego
czyli analiza elementów promocji audiowizualnej książki pt. Demony
Łukasz Śmigiel

26 grudnia 2010 sprzedaż książek publikowanych w formie ebooków w największej księgarni internetowej Amazon przewyższyła wyniki sprzedaży książki tradycyjnej. Kilka dni wcześniej na rynek trafił pierwszy polski elektroniczny czytnik
książek o nazwie eClicto, za którego dystrybucję i księgarską
obsługę odpowiada przedsiębiorstwo Kolporter. We wrześniu
2009 roku pracownicy największej internetowej biblioteki na
świecie – Google Book Search – oznajmili, że w ich wirtualnych
zbiorach jest już ponad 10 milionów książek, w tym ponad
milion książek do czytania on-line za darmo (dla porównania
– uruchomiona pod koniec 2008 roku biblioteka europejska
Europeana oferuje 2 mln papierowych dokumentów). Zaledwie kilka dni temu Amazon.com opublikował doskonałe wyniki za IV kwartał 2010 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły
o 36%, do rekordowego poziomu 12,95 mld $. Z kolei zysk netto wzrósł o 8,3%, do 416 mln $. Jeff Bezos, szef Amazonu, poinformował, że wysoki wzrost obrotów księgarnia zawdzięcza
przede wszystkim doskonałej sprzedaży czytnika Kindle i książek w wersji elektronicznej1.
W Polsce w październiku do sieci dystrybucji e-booków
stworzonej przez Virtualo dołączył empik.com, który równocześnie rozpoczął kampanię promującą czytelnictwo e-książek
pod hasłem „Teraz się e-czyta” i zaprezentował e-czytnik OYO
(zakupiła go także niemiecka sieć księgarni Thaliia, francuski
Chapitre.com oraz holenderski Selexyz). Na empik.com można zakupić teraz wszystkie e-booki z bazy tytułów Virtualo zarówno w formacie ePUB-DRM (DRM – Digital rights management, najbardziej promowany obecnie system zabezpieczeń
e-booków) na czytniki, jak również PDF-DRM na komputery
stacjonarne i laptopy. Także w październiku 2010 do grona 55
wydawnictw współpracujących z Virtualo dołączyli kolejni doskonale znani wydawcy: Prószyński i S-ka, Wydawnictwo Literackie, Fabryka Słów, Insignis oraz Fox Publishing. Oznacza to,
że do końca roku oferta e-booków i audiobooków Virtualo bę-

>>

1

http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/27949/cat/RZRM.html.

dzie wynosić ponad 7 000 tytułów, co stanowi największą bazę
e-tytułów polskojęzycznych2.
To tylko kilka ważnych wydarzeń dotyczących rynku książki, które jednoznacznie wskazują na to, że oto szykuje się wielka zmiana – największa rewolucja czytelnicza od czasów wynalezienia druku przez Gutenberga. Połączone siły nowych
mediów – Internetu, telefonii komórkowej i komputerowych
multimediów (aplikacje flash, video) – sprawią, że czytanie
książek stanie się częścią kultury szerokopasmowej. Dlaczego
należy nazywać ją właśnie szerokopasmową? Głównie dlatego, że książka elektroniczna będzie miała szansę na dotarcie
do szerokiego grona odbiorców, bo przecież publikacje elektroniczne można łatwo modyfikować i aktualizować, kopiować
i rozpowszechniać. Nie będziemy płacić za jej druk, za magazynowanie i za dowóz, zniknie także marża naliczana przez sklepy, księgarnie i salony prasowe (typowa marża dla odbiorcy
hurtowego to ok. 45%)3.
Książki w formie e-booków już niedługo będą tanie i znajdą
się w zasięgu dwóch kliknięć każdego użytkownika e-czytnika.
Tworzący się na naszych oczach nowy rynek książki wpłynie
jednak nie tylko na wielkie firmy, ale także na samych pisarzy.
Już teraz łatwo zaobserwować zjawisko, o którym jakiś czas
temu pisał Manuel Castells: „Wewnątrz sieci tworzone są nowe
możliwości, a życie poza sieciami staje się coraz trudniejsze”4.
Pisarz, który się nie promuje, nie zostanie zauważony przez
odbiorcę i przepadnie zakryty falą tanich pozycji dostarczanych przez szerokopasmową kulturę. Książka musi być widoczna, inaczej się nie sprzeda, nawet jeśli widzimy w niej potencjalny bestseller5. Widoczny powinien być jednak nie tylko
produkt, ale także i jego twórca, a pisarze w Polsce niestety na-

>> 2 http://www.eksiazki.org/2010/10/27/virtualo-przyciaga-kolejnych-polskich-wydawcow/.
>> 3 Ł. Gołębiewski, e książka book – szerokopasmowa kultura, Warszawa
2009, s. 24.
>> 4 M. Castells, Galaktyka Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2007, s. 43.
>> 5 Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce, Warszawa 2007, s. 38.
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dal wstydzą się promować samych siebie i zawierzają promocję wydawnictwu. Wydawca natomiast, szczególnie duży, nie
traktuje wszystkich wydawanych przez siebie książek jednakowo. Najważniejsze są dla niego potencjalne bestsellery i to właśnie w takie obiecujące hity inwestuje się odpowiednie sumy
przeznaczone na promocję.
Pomimo kryzysu i związanych z nim obaw nie ograniczono
liczby wydawanych tytułów. W 2009 roku ukazało się 22 460
pozycji, w tym 13 280 pierwszych edycji6. Wkrótce ta liczba powiększy się znacznie o cały rynek publikacji elektronicznych.
Czytelnicy już teraz chętnie kupują e-booki. Podczas odbywającej się w Nowym Jorku w dniach 24-26 stycznia konferencji
Digital Book World zaprezentowane zostały przez Forrester Research bardzo ciekawe dane dotyczące rynku książek elektronicznych. Zgodnie z informacjami podanymi przez Forrestera
blisko 10,5 miliona ludzi posiada e-readery, a niemal 20 milionów czytało w poprzednim roku e-booki, wydając przy tym na
nie około 1 miliarda dolarów. Co więcej, według firmy ten pułap może zostać w tym roku przekroczony o kolejne 300 milionów dolarów7.
Jest wielce prawdopodobne, że wraz z przechodzeniem na
format cyfrowy wiele tradycyjnie działających w branży książkowej firm nagle znajdzie się poza rynkiem, a ich miejsce zajmą firmy zupełnie nowe, zorientowane na inny model biznesowy. Okres chaosu, ścierania się starego, analogowego sposobu
dystrybucji z cyfrową ulotnością, dla kultury może być szczególnie niebezpieczny, gdyż wywrócone do góry nogami zostaną dotychczasowe zależności pomiędzy twórcą, wydawcą
i sprzedawcą. Nastąpi dewaluacja dzieła literackiego, dla którego do niedawna jeszcze wyznacznikiem wartości była właśnie
wydrukowana książka. Zamiast jednak bać się zmian, lepiej już
teraz zacząć myśleć, jak zarabiać na nowej rzeczywistości8.
W poniższym artykule chciałbym zanalizować wybrane strategie promocji książki mojego autorstwa pt. Demony i pokazać
na konkretnych przykładach, że przeniesienie promocji audio
video, zarówno książki, jak i pisarza, z mediów tradycyjnych do
nowych przynosi wymierne rezultaty i nie musi być wcale trud-

>>

6
Ł. Gołębiewski, K. Frołow, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2010, Warszawa 2010, s. 136.
>> 7 http://blog.versita.pl/2011/01/28/do-2014-e-booki-zdominuja-branzewydawnicza/#more-1372.
>> 8 Ł. Gołębiewski, K. Frołow, P. Waszczyk, op. cit., s. 112.

ne. Stare media audiowizualne, takie jak telewizja czy radio,
mają przecież swoje odpowiedniki w nowych mediach. Wystarczy nauczyć się z nich korzystać.
Słynny pisarz Marcel Proust już wiele lat temu inwestował
w promocję swej powieści W poszukiwaniu straconego czasu, opłacając z własnej kieszeni reklamy w prasie codziennej.
Współczesny pisarz 2.0 tym bardziej nie powinien wstydzić się
autopromocji. Wszystkie narzędzia niezbędne do zwrócenia na
siebie uwagi czytelnika są bowiem na wyciągnięcie ręki. Każdego dnia nowych rozwiązań w zakresie promocji literatury dostarcza nam Internet i telefonia komórkowa nowej generacji.
Anglojęzyczny podręcznik Book Marketing Basics wymienia
trzy warunki, które trzeba spełnić, aby osiągnąć sukces na rynku książki9:
• Potrzebujesz przyjaciół, którzy powiedzą swoim przyjaciołom, a ci z kolei swoim przyjaciołom, o twojej książce.
• Musisz inspirować ludzi i być dla nich atrakcyjny.
• Musisz każdemu opowiadać o swoich książkach. Musisz
opowiadać o nich w kółko, każdego dnia.
Autor Book Marketing Basics, Rodney Charles, nazywa powyższe zasady planem typu networking (to proces wymiany informacji prowadzony dzięki sieci wzajemnych kontaktów), a na
skuteczne wprowadzenie go w życie pozwoli współczesnemu
pisarzowi właśnie zastosowanie do promocji materiałów audio-wizualnych.
Początek strategii
Wydając książkę, trzeba mieć na uwadze przynajmniej dwie
rzeczy. Po pierwsze – musimy wiedzieć, kto ma naszą książkę
kupić i, po drugie, powinniśmy jasno określić cel lub cele promocji (i nie chodzi tu wcale o sprzedanie odpowiedniej ilości
egzemplarzy, lecz właśnie o budowę sieci wzajemnych kontaktów pomiędzy inspirującym autorem a czytelnikiem). W przypadku strategii marketingowych wykorzystanych przy promocji zbioru opowiadań Demony docelową grupą odbiorców stali
się dobrze zorganizowani w Internecie polscy miłośnicy fantastyki (szeroka grupa) oraz miłośnicy literatury grozy (wąska
grupa). Sama promocja musiała zaś zadziałać dwutorowo. Celem była bowiem nie tylko sprzedaż tytułu, ale przede wszystkim wypromowanie nazwiska autora i przedstawienie go szer-
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9

R. Charles, Book Marketing Basics, Fairfield 2007, s. 13.
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szej grupie czytelników. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
opisane poniżej działania promocyjne zostały zaplanowane,
wykreowane i zastosowane w praktyce przez samego autora,
bez jakiegokolwiek udziału i wsparcia wydawcy – finansowego, kreatywnego czy logistycznego.
Gra obrazem
Multimedia przyciągają uwagę młodszych odbiorców, którzy
spędzają więcej wolnego czasu w Internecie i poświęcają go
mniej takim tradycyjnym mediom jak telewizja czy prasa. Produkcja materiałów filmowych do książek staje się tymczasem
z dnia na dzień coraz prostsza i tańsza dzięki tanim kamerom
i darmowym serwisom hostingowym, takim jak Youtube10.
Premierę książki zaplanowano na 10 października 2008
roku. Już 2 października do Sieci, najpierw na stronę wydawnictwa, a później do serwisów Youtube, Vimeo, KsiążkiTV oraz
Wrzuta, trafił filmowy teaser zapowiadający książkę.
Teaser trailer to filmowe nagranie, które trwa zwykle od pół
minuty do dwóch minut. Pierwsze teasery stworzono do filmów
Superman (1978) oraz Batman (1989) i były one znacznie dłuższe
od teaserów produkowanych obecnie. Nagrania te nie były wynikiem zaplanowanej strategii marketingowej. Superman miał tak
bardzo przesuniętą premierę, że marketingowcy zostali zmuszeni do wypuszczenia informacji zapewniającej potencjalnych widzów o tym, że obraz w ogóle wejdzie do kin. W przypadku filmu Batman teaser wypuszczono w związku z niezadowoleniem
fanów, którzy zareagowali negatywnie na wiadomość o obsadzeniu w głównej roli aktora Michaela Keatona.
Teasery produkuje się najczęściej na potrzeby promocji kinowych blockbusterów. Pojawiają się na wiele miesięcy przed
premierą danego filmu i czasami nie zawierają ani jednej oryginalnie wykorzystanej w filmie sceny. Mają za zadanie poinformować o tym, że dany film jest w produkcji, i zaciekawić
potencjalnych odbiorców oraz media danym tematem. Teasery do książek do tej pory nie powstawały na szeroką skalę ze
względu na koszty produkcji oraz problem z dystrybucją. Technika wciąż jednak idzie do przodu i obecnie nieskomplikowana
komputerowa animacja, informująca o tym, że na rynku wkrótce pojawi się konkretna książka, nie musi być wcale kosztow-

>>

S. Weber, Plug Your Book! Online Book Marketing for Authors, Weber
Books 2007, s. 59 (tłumaczenie własne).
10

ną inwestycją (do produkcji teasera wystarczą proste i ogólnodostępne narzędzia – aparat cyfrowy, darmowy program
Windows Movie Maker, nieobjęta prawami autorskimi muzyka z serwisu Jamendo i najważniejsze – dobry pomysł!). Teaser
produkowany z myślą o promocji książki nie musi być wpuszczany do mediów z takim wyprzedzeniem jak w przypadku
filmów. Książka utrzymuje się bowiem na rynku znacznie dłużej niż film, dla którego decydujący jest najczęściej pierwszy
weekend wyświetlania. Podobnie jak w przypadku filmu teaser
książki ma poinformować odbiorców o zbliżającej się premierze, musi więc odpowiadać na podstawowe pytania informacji. Może się w nim pojawiać narracja lektora (voiceover), który
uzupełnia informacje niedopowiedziane przez obraz, oraz ilustracyjna oprawa muzyczna.
W przypadku teasera do książki Demony zastosowano prostą animację komputerową11. Na krwawym tle rozrywanym
przez animowaną łapę demona pokazują się napisy z informacjami o tytule książki, gatunku, do którego należy, autorze i dacie premiery. Całość uzupełnia hasło reklamowe: „Nadchodzi
mrok i groza... Poznaj swoje demony” oraz wyraźne odwołanie
do oficjalnej strony internetowej projektu na końcu nagrania.
Nie występuje tu voiceover, a teaser ozdobiony został jedynie fragmentem utworu wrocławskiej grupy InDespair, która
użyczyła praw do piosenki pt. Głową w dół, wykorzystywanej
w dalszej części kampanii marketingowej (informacja o piosence pojawiła się w mediach 30 września 2008)12.
Po rozesłaniu stosownej informacji do dziennikarzy teaser umieszczono na kilkudziesięciu stronach internetowych,
w tym na oficjalnej stronie autora, na stronie wydawcy, na oficjalnym koncie autora w serwisach Youtube, Vimeo czy Wrzuta,
a także w pierwszym polskim serwisie prezentującym teasery
i trailery produkowane do książek – Książki TV. O teaserze napisały wszystkie liczące się serwisy zajmujące się fantastyką i horrorem: Polter, Valkiria, Nowa Gildia, Horror Online, Horrormania,
Arena Horror, Carpe Noctem, Science Fiction, Fantasy & Horror,
Fahrenheit, Esensja, Fantasybook, Paradoks, Enklawa Magii. Dodatkowa informacja pojawiła się także na internetowych forach ww. serwisów.

>>
>>

11
12

http://www.youtube.com/watch?v=-ANq5xyULBY.
http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/lukasz_smigiel/demony/inde-

spair.
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Wraz z wpuszczeniem do Internetu filmowego teasera i trailera wzrosła znacznie oglądalność strony autora www.dobrehistorie.com.pl (w październiku 2008 nowo powstałą stronę
odwiedzono 1494 razy).
W dniu premiery książki w Sieci pojawił się także pierwszy
trailer filmowy. Book trailer, choć wciąż mało popularny w Polsce, nie jest żadną nowością na światowym rynku promocji literatury. Pierwszy trailer stworzono do książki autorstwa Christine Feehan pt. Dark Symphony i pokazano w 2003 roku13. Trailer
do książki może trwać nawet do czterech minut. Nie powinien
zawierać fragmentów samej książki, dopuszcza się jedynie wykorzystanie tekstu z tylnej okładki albo ze skrzydełek. Trailer filmowy może być zestawem statycznych obrazków połączonych
z napisami i muzyką, czasem zyskuje typowo fabularny charakter i staje się scenką odgrywaną przez aktorów (scenka nawiązuje bezpośrednio do fabuły książki albo luźno do motywów
z książką związanych). Trailer może być także w pełni animowany albo też korzystać ze wszystkich wyżej wymienionych opcji
jednocześnie. Zwykle pojawia się w nim także voiceover oraz
muzyka ilustracyjna.
Budowa trailera (z ang. przyczepa) do książki różni się znaczenie od trailerów kinowych. Jak dotąd są to produkcje nieprofesjonalne, zwykle wykonywane własnym sumptem
przez autorów. Niezdecydowanie, jeśli chodzi o wykorzystanie trailerów filmowych do promocji książek, wynika głów-

nie z kosztów ich produkcji oraz z braku skutecznych kanałów dystrybucji. Reklama w kinach lub w telewizji jest wciąż
bardzo droga. Doskonałym kanałem dystrybucji jest oczywiście Internet i tutaj można wyraźnie zaobserwować poruszenie wśród polskich wydawców, a na horyzoncie szykuje
się także możliwość dystrybuowania trailerów bezpośrednio
na elektroniczne czytniki książek oraz na tablety i netbooki. Nieznaczne zainteresowanie tego rodzaju multimediami można zaobserwować również na polskim rynku książki.
W serwisie internetowym Książki TV zamieszczono w 2010
roku dwadzieścia dwa trailery do nowych polskich książek, co
w porównaniu do lat poprzednich jest zmianą wręcz rewolucyjną. Trailery do książek proponowane przez polskich wydawców prezentują jednak bardzo różny poziom wykonania.
Najlepiej wypadają te oparte na materiałach zagranicznych.
Wśród materiałów filmowych wykonywanych do promocji
książek królują głównie wywiady z autorami, kręcone kamerą z ręki, bez profesjonalnego oświetlenia, udźwiękowienia,
montażu oraz postprodukcji. Autorzy występujący przed kamerą najczęściej niestety nie są także w żaden sposób przygotowani do nagrania, w którym biorą udział (za przykład takiego stanu rzeczy niech posłuży nam choćby jedno z nagrań
wykonanych przez lubelskie wydawnictwo Fabryka Słów14).
Z nowości należy wymienić: sondy uliczne, podczas których
„przypadkowo” spotkani ludzie opowiadają o książce, oraz

>>

>>

13

http://www.youtube.com/watch?v=Hmo4VMcbbXg.

14

http://www.youtube.com/watch?v=4afroMSkF6w.
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dynamicznie zmontowane wypowiedzi czytelników, którzy
otrzymali książki jeszcze przed premierą15 (powieść pt. Szeptem).
Do książki Demony wykonano trzy fabularyzowane trailery,
które opowiadały historię nawiązującą do zawartości samej
książki oraz do promującego ją hasła: „Poznaj swoje demony”.
W związku z tym, że promocja była nastawiona na przedstawienie czytelnikowi osoby pisarza-debiutanta, w nagraniach
wziął udział sam autor. Historia przedstawiona w trzech trailerach, przyjmujących postać podcastu (to pojęcie wyjaśnię
nieco później), dotyczy dziennikarki, która zajęła się tematem
„wzbudzającej powszechną grozę” książki pt. Demony.
Wszystkie nagrania wykonano przy minimalnych nakładach finansowych, w każdym z nich pojawiają się jednak
drobne efekty specjalne, które mają przykuć uwagę oglądającego (np. demon z siekierą, autor książki powieszony na
drzewie czy potwór w lesie). Trailer drugi ukazał się w Sieci
21 października, a trailer trzeci 31 października. Po kilku tygodniach promocji fani zaczęli spekulować na temat filmu,
który powstaje rzekomo w oparciu o książkę. Ostatecznie
trailery przyjęto bardzo pozytywnie, a statystyki z serwisu
Youtube wskazały trzy grupy odbiorców: mężczyźni w przedziale wiekowym 18-24, mężczyźni w przedziale wiekowym
25-34 oraz kobiety w przedziale wiekowym: 13-17. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku teasera, linki do trailerów były umieszczane na największych serwisach fantastycznych, literackich i poświęconych kulturze grozy oraz
w największych serwisach z krótkimi nagraniami filmowymi
(Youtube, Vimeo, Wrzuta, Książki TV oraz nieco później – Facebook). Ostatnim oficjalnym materiałem filmowym, który promował Demony w Internecie, było nagranie roboczo nazwane re-teaserem.
Teasery filmowe nie są zazwyczaj ponownie zamieszczane w mediach. W przypadku promocji filmu kinowego mija
się to z celem, ponieważ promowany obraz jest dostępny na
dużym ekranie przez stosunkowo krótki czas (wyjątek to teasery wykonywane specjalnie na potrzeby promocji wydania DVD lub Blu-ray). Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku promocji gier komputerowych. Gra komputerowa
zapowiadana jest podobnie jak film przez teaser, a następ-

>>

15

http://www.youtube.com/watch?v=XmnQVXTTMfA.

nie przez trailery, które ukazują się jeszcze przez jakiś czas po
premierze. Niektóre gry komputerowe zyskują jednak status
kultowych i powracają na rynek w nowej, odświeżonej edycji (np. na inne urządzenie – tablet, konsolę czy smartfon).
Wtedy też ponownie wypuszcza się do mediów teaser, który
tutaj roboczo będę nazywał re-teaserem. Re-teaser podkreśla
walory gry, która stała się kultowa. Informuje o nagrodach,
które zebrał produkt, i przypomina, że sama gra, chociaż dostępna na rynku od dawna, nadal jest atrakcyjna dla odbiorców16.
Książka, podobnie jak gra komputerowa, jest stosunkowo długo dostępna na rynku (czasami nawet przez dwa
lata i dłużej, zanim wydawca zdecyduje się oddać ją do „taniej książki”). Jeżeli zatem promowana przez nas powieść czy
zbiór opowiadań zbiera pochwały i możemy się nią szczycić nawet w rok po premierze – wtedy znakomitym rozwiązaniem jest włączenie w zestaw narzędzi do promocji wspomnianego re-teasera.
Na potrzeby zbioru opowiadań Demony wykonano prosty,
trzydziestosekundowy re-teaser w postaci animacji. Wpleciono
w nią odpowiednio dobrane fragmenty pozytywnych recenzji
książki, które ukazały się na największych portalach internetowych (Polter, Valkiria), przypomniano także „polecankę” Łukasza Orbitowskiego (autorytetu w literackim świecie grozy). Poinformowano również o nominacjach do literackich nagród,
które otrzymała książka (nominacja do nagrody kulturalnej
„wARTo” „Gazety Wyborczej”, nominacja do nagrody literackiej magazynu „Esensja”). Re-teaser został umieszczony w Internecie 24 marca 2009 roku w serwisach Vimeo oraz Youtube, a statystyki wydawnicze pokazują, że w kwietniu 2009 roku
sprzedaż książki ponownie wzrosła i sprzedano kolejne 1804
egzemplarze (patrz tabela poniżej).
Sukces trailerów związany jest z marketingiem wirusowym,
działającym skutecznie poprzez rozsyłanie linków pocztą email. Dzięki opcji „wyślij dalej” trailer do komedii Yiddish with
Dick and Jane zobaczyło milion ludzi przez pierwszy tydzień, co
przełożyło się na sprzedaż 150 000 kopii książki. Trailer można
obejrzeć na stronie: www.Vidlit.com/yidlit17.

>>

16
http://videos.neoseeker.com/gametrailers/247-unreal-tournament-3gd-trailer/.
>> 17 S. Weber, op. cit., s. 59 (tłumaczenie własne).
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Tabela – fragment dokumentu rozliczeniowego z wydawcą.

Rys. 1

Rys. 2

Gra dźwiękiem i słowem
Radio przenosi się do Internetu. Ilość słuchaczy stacji internetowych rośnie z roku na rok. Według szacunków D-link Technology radia w Sieci słucha w Polsce ponad 3 mln ludzi miesięcznie18 (patrz rys. 1). Dotąd podstawową barierą hamującą
rozwój tego segmentu rynku był sposób przekazu. Dopiero
dziś sieć bezprzewodowa oparta na technologii WiFi (wiele
sposobów bezprzewodowego przekazywania danych: 3G, 4G,
CSD, EDGE, GPRS, HSCSD, HSDPA) oraz odbiorniki tej sieci, które mogą ją upowszechnić: netbooki czy też ostatni wynalazek
firmy Apple nazwany tabletem, sprawią, że radia internetowego będzie można słuchać zawsze i wszędzie. (Najnowsze badania pokazują, że w 2015 roku na całym świecie sprzedanych zostanie 242,3 miliona tabletów19 – patrz rys. 2)
Mając na uwadze powyższe prognozy, warto zwrócić uwagę na sposoby promocji książki za pomocą przekazów audio,
które są już teraz oferowane przez nowe media: Internet, telefonię komórkową czy multimedia komputerowe. Promocja
książki w radiu zakładała dotąd jedynie wywiady z twórcami na
antenie, fragmenty książki czytane przez aktorów albo przez
samego autora (np. przez Tomasza Lisa – Co z tą Polską) czy też
tradycyjne spoty reklamowe.
Nowe media przenoszą powyższe formy promocji na zupełnie nowy poziom kontaktu z odbiorcami, którym daje się poczucie uczestnictwa w tworzeniu nowych marek i produktów.
Motorem napędowym tego bogatego i zróżnicowanego strumienia kreatywności jest połączenie sieci p2p, niedrogich urządzeń cyfrowych, oprogramowania open source, przyjaznych
dla użytkownika narzędzi edycyjnych, niskiego kosztu przechowywania danych i dostępności połączeń szerokopasmowych20. Obcowanie z przekazem dźwiękowym w Internecie
daje bowiem nieograniczone możliwości wciągania słuchacza
w świat przekazu. Do radia można wysłać e-mail, można porozmawiać z dziennikarzem za pośrednictwem czatu czy popularnego komunikatora internetowego. Obecnie na porządku dziennym jest także podglądanie pracy w studiu radiowym

>> 18 http://forsal.pl/grafika/402834,37105,rozglosnie_sprawdza_sluchalnosc_radia_w_sieci.html.
>> 19 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ihs-isuppli-do-2015-r-sprzedaztabletow-wzrosnie-12-krotnie.
>> 20 D. Tapscott, A.D. Williams: Wikinomia – o globalnej współpracy, która
zmienia wszystko, Warszawa 2008, s. 234.
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przez internetową kamerę. Słuchacz-internauta nie jest biernym odbiorcą, nie interesuje go także prosty przekaz reklamowy. To konsument dóbr, który oczekuje darmowej zabawy
– wielu elementów dodanych do produktu. Idealnym rozwiązaniem pozwalającym na dotarcie do świadomości słuchaczainternauty poprzez przekazy audio okazuje się więc radiowy
podcasting z zastosowaniem technologii RSS.
Podcast to publikacja internetowa w postaci dźwiękowej
lub nagrania wideo (występuje także jako połączenie obu),
która ukazuje się regularnie i którą odbiorca może samodzielnie i za darmo ściągnąć na twardy dysk albo na dowolny odtwarzacz plików mp3, wma, flac, wave czy ogg i odsłuchać, kiedy ma na to ochotę. (Słowo podcast jest kombinacją słów iPod
oraz broadcasting). Podcast może mieć postać radiowej audycji,
bloga albo kursu w odcinkach. Wiele powieści osiągnęło sukces rynkowy właśnie dzięki temu, że umieszczono je w Sieci
w formie podcastu (np. Infection Scotta Singlera, Deja Vu Iana
Hocklinga czy Tom Corven Paula Story).
Podcasting wykorzystano także przy promocji zbioru opowiadań Demony. Do Sieci trafiło łącznie dwanaście nagrań,
które zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza przyjęła postać typowo radiowego podcastu, w którym autor opowiadał
historię powstania danego opowiadania, a jego wypowiedź
została dźwiękowo zilustrowana konkretną piosenką (każde opowiadanie w książce zaczynało się bowiem od cytatu
z piosenki). Drugi zestaw nagrań miał formę słuchowisk, które
powstały na podstawie najciekawszych fragmentów dwóch
opowiadań – Nigdy więcej oraz Wesołych drzew (łącznie sześć
odcinków). Trzeci zestaw nagrań przybrał formę tradycyjnych
słuchowisk radiowych grozy z lat trzydziestych. Były to polskie wersje słuchowisk inspirowanych nigdy wcześniej nietłumaczoną na język polski twórczością słynnego amerykańskiego radiowca Archibalda Obolera (łącznie trzy słuchowiska)21.
Podstawową platformą dystrybucji wszystkich dwunastu
nagrań stał się Internet. Informacje o kolejnych wypuszczanych nagraniach regularnie trafiały do wszystkich serwisów tematycznych i patronackich. Dodatkowo słuchowiska oparte na
opowiadaniach ze zbioru Demony wyemitowały radia: Lublin,
Aplauz, LUZ, Dublin oraz Wrocław. Słuchowiska na podstawie
twórczości Obolera zaprezentowano podczas licznych spotkań

Podsumowanie
Ilość czasu spędzonego w Internecie stale rośnie. Jak pokazują wyniki najnowszej publicznej sondy Harris Interactive, dorośli korzystający z Internetu spędzają w wirtualnej przestrzeni średnio już trzynaście godzin tygodniowo. Z odpowiedzi
udzielanych przez badane osoby wynika także, że grupa wiekowa, która najwięcej czasu spędza w Sieci, to ludzie w wieku
30-39 lat (18 godzin), w dalszej kolejności 25-29 lat (17 godzin)
i 40-49 (również 17 godzin).
Korzystamy z Sieci w większym stopniu, ponieważ Internet uzupełnia, a coraz częściej także zastępuje, tradycyjne media – głównie radio i telewizję, a wkrótce także, wraz
z upowszechnieniem się nowej generacji e-czytników oraz
tabletów, książki i prasę (trzeciego lutego pojawiła się elektroniczna wersja tygodnika „Polityka” na Kindle – elektroniczny czytnik firmy Amazon. Wcześniej „Polityka” ukazała się już
w wersji na iPada – tablet firmy Apple – oraz w wersji audio
czytanej przez lektorów). Przekaz audio video nadawany za
pośrednictwem nowych mediów staje się czymś więcej niż
tylko przeniesieniem radia i telewizji na nowe platformy dystrybucji. Jest to próba budowania sieci relacji pomiędzy twórcami dóbr i ich odbiorcami, czyli networking plan, o którym
pisze cytowany wcześniej Rodney Charles. To wyjście naprzeciw nowemu odbiorcy – takiemu, którego nudzą proste przekazy reklamowe.
Książka jako medium ewoluuje, a wraz z nią zmieniają się
formy marketingu literackiego. Sprawdzające się od lat formy promocji audiowizualnej książek zostają zepchnięte na
margines (rok 2011 zaczął się od zdjęcia z anteny Telewizji Polskiej dwóch ostatnich opiniotwórczych programów
o książce, a jak donosi prasa – w lutym 2011 roku zlikwidowano także dział kulturalny radia PIN). Przed erą Internetu

>>
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21

http://dobrehistorie.com.pl/nagrania/nagrania/.

autorskich i umieszczono w nieistniejącym już portalu Wro TV.
Serwis G-punkt przygotował także filmową ilustrację do jednego ze słuchowisk, która pokazywała reakcje publiczności podczas spotkania autorskiego22, a niemal rok po premierze książki
to samo słuchowisko w wersji odrestaurowanej trafiło na płytę ze słuchowiskami grozy dołączoną do czasopisma grozy
„Lśnienie”.

22

http://www.youtube.com/watch?v=8_5b8EzsFnk.
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Tabela 2. Informacje zebrane pomiędzy 13 a 18 października 2009 r. przez firmę Harris Interactive.

pisarz budował wzajemne relacje z odbiorcami w oparciu
o literackie tournée po kraju, na które składały się spotkania z czytelnikami w księgarniach oraz występy w telewizji
i w radiu. Dziś, kiedy dzięki Sieci i telefonii komórkowej wszyscy jesteśmy sąsiadami, networking plan można realizować,
nie wychodząc z domu – za pośrednictwem strony internetowej, forów dyskusyjnych i portali społecznościowych. Aby
zdobyć przychylność odbiorcy w Sieci, trzeba jednak czegoś
więcej niż tylko dyskusji na forum. I tu z pomocą przychodzą
nam właśnie multimedia audio video. To dzięki nim pisarz
zdobywa przyjaciół w portalach społecznościowych, inspiruje, zaciekawia i wysyła kolejne informacje o książce do mediów. To produkcje audio video stają się podstawową formą
kontaktu z użytkownikiem Web 2.0, którym jest także czytelnik e-booków.
Czy wobec tego multimedia użyte do promocji książki Demony spełniły swoje zadanie? Zdecydowanie tak.
W czerwcu 2009, czyli po niecałych dziewięciu miesiącach
promocji książki, wydawca wydał oświadczenie, w którym
informował, że nakład książki został wyczerpany. Przez ten

czas strona internetowa książki została odwiedzona 9654
razy (patrz tabela 3.).
Materiały filmowe obejrzano 6308 razy, a sam dział z nagraniami audio podcastów odwiedzono 1412 razy i nadal są one
oglądane/słuchane (patrz rys.3).
Książka została nominowana do kilku nagród, a w Internecie
ukazało się kilkadziesiąt recenzji i wciąż powstają nowe – jak
dotąd ostatnia została opublikowana czwartego marca 201123.
Jeff Bezos, założyciel księgarni Amazon, tak wypowiadał się na temat śmierci tradycyjnej książki: „Wszyscy kochamy opowieści i kochamy narrację – uwielbiamy zatopić się
w świecie autora. To nie zniknie – to na pewno przetrwa. Ale
«fizyczne» książki miały swoje 500 lat. Ta technologia odniosła chyba największy sukces w historii. Nie przychodzi mi do
głowy nic innego, co byłoby popularne aż tak długo. Gdyby Gutenberg żył dziś, nie miałby problemu z rozpoznaniem
i korzystaniem z takiej książki. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak w tym czasie zmieniło się wszystko inne, to zadzi-

>>

http://zaginionyalmanach.blogspot.com/2011/03/demony-ukasz-smigielski.html.
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Tabela 3. Miesięczne statystyki oglądalności strony internetowej www.dobrehistorie.com.pl).

wiający wydaje się fakt, jak mało zmieniła się w tym czasie
książka. Ale żadna technologia – nawet tak elegancka – nie
trwa wiecznie”24. O śmierci starego porządku na rynku literackim pisze w swoich licznych publikacjach także cytowany przeze mnie wcześniej analityk wydawnictwa Biblioteka
Analiz, Łukasz Gołębiewski.
Nowe media, wkraczając w świat literatury, zmieniają nie
tylko książki (wystarczy zobaczyć prezentacje multimedialnych
książek stworzonych na tablety firmy Apple25), wydawców (którzy w dobie postępującego selfpublishingu wkrótce nie będą

wcale potrzebni) i czytelników, ale są także motorem napędowym zmian w dziedzinie promocji książki, za którą odpowiedzialność musi wziąć pisarz.
Jeśli nawet udało ci się podpisać kontakt z dużym wydawnictwem, czeka cię niespodzianka! Marketingowy plan działania możesz zobaczyć w lustrze – idź i popatrz. Widzisz? To
dobrze, to właśnie ty jesteś odpowiedzialny za promowanie
swojej książki26.
Autor zamiast załamywać ręce – wstydzić się występów przed
kamerą i za mikrofonem – powinien w świadomy sposób kontrolować promocję swojej książki.
Tradycyjne formy marketingu literackiego i autopromocji umierają, przechodzą do lamusa, a ich miejsce zajmuje
coś nowego. Dziś podcasty, teasery i trailery to jeszcze technologiczne nowinki. Co się jednak stanie, gdy jedyną formą dystrybucji treści będzie plik tekstowo-graficzny, taki jak
PDF czy jakikolwiek następca tego formatu? Wówczas książka w formie kodeksu stanie się ekstrawaganckim bibelotem,
przedmiotem transakcji antykwarycznych, czymś równie
użytecznym jak żelazko z duszą. Niemożliwe? Wszystko jest
możliwe!27 Najważniejsze, aby w nowych realiach odnalazł
się sam pisarz. Dziś nie wystarczy bycie twórcą, który, kreując literackie światy, równocześnie chowa się przed światem
realnym. Nie można być po prostu pisarzem. Pisarz musi być

>>
>>

>>
>>

Rys. 3.

24
25

Rozmowy o rynku książki, „Biblioteka Analiz” 2010, nr 265 (12.01.2010).
http://www.youtube.com/watch?v=QP0xmtf_oaU&feature=related.

26
27

S. Weber, op. cit., s. 11.
Ł. Gołębiewski, Śmierć książki – No future book, Warszawa 2008, s. 12.
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także dopingującą samą siebie cheerleaderką28. A cheerleaderki, jak wiemy, nie boją się pokazywać z najlepszej strony.
Abstract

Łukasz Śmigiel, Writer! Don’t Be Ashamed of Literary Marketing. The Analysis
of Audiovisual Elements in the Promotion of the Book Demons
The author of this article, basing on his personal experience
in promoting his fantasy books, postulates the need of mod-

>>

28

ern, widespread promotion of an author and his works. He not
only presents all the available means of literature’s self-promotion (trailers, teasers, podcasts) but also the whole advertising
strategy he had tested himself. He envisages a rapid advertising change in literary communication which is to be based on
transferring literature, its criticism, advertising and marketing
to the Internet.

A. Baverstock, Marketing Your Book. An Author’s Guide, London 2007, s. 3.
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Notes (4)
Sława i chwała czy wstyd?
Andrzej Zawada

Żył raz sobie pisarz. Żył długo, choć nie jest pewne, czy szczęśliwie. Niewątpliwie jego osoba często budziła uczucie zawiści, co pośrednio wskazuje na to, że uważano go za człowieka
sukcesu. Kiedy umarł, urządzono mu piękny pogrzeb. Niesiono sztandary i grała górnicza orkiestra. Długi kondukt, który utworzyły tłumy, poprzedzała spora grupa księży w białych
komżach i fioletowych stułach. Nie był to widok powszedni,
bowiem działo się to w epoce, kiedy telewizja pokazywała pogrzeby tak zwane świeckie, bez księży, za to z kompanią wojska oddającą honorowe salwy. Hołd zmarłemu przybyli złożyć
władcy kraju, ale ponieważ stale utrzymywali, że władają państwem laickim, zjawili się na godzinę przed pogrzebem i zabronili uruchamiać telewizyjne kamery. Rezygnując z pokazania
światu swoich wzruszonych twarzy, nie zdyskontowali swego
gestu, a przecież – choć była to epoka, kiedy nie podlizywano się „elektoratowi”, a samo pojęcie „elektoratu” nie istniało –
odrobina popularności bardzo by im się przydała.
Pisarza pogrzebano zatem z czcią i szacunkiem, a na mogiłę
zatoczono wielki głaz. Gazety zamieściły dziesiątki wyjątkowo
patetycznie nastrojonych nekrologów.
Następnie odczekano trochę. Podczas tej przerwy zdarzyło
się w państwie to i owo. Zmieniono przywódców, a od następnych zażądano, by wszystko odbywało się przy włączonych kamerach telewizyjnych.
Gdzieś na marginesie tych ważnych spraw zaczęto też zastanawiać się nad oceną niedawno zmarłego pisarza. Bo w gruncie
rzeczy był jakiś niejednoznaczny. Niby wielki, ale czy na pewno?
Wprawdzie powszechnie czytany, ale może niesympatyczny?
A przede wszystkim – dziwnie nieautentyczny. Choć napisał
dziesiątki tomów, nie było wiadomo, co myślał naprawdę.
Krytycy literatury i krytycy bliźniego zaczęli dyskusje. Kiedy
ten pisarz był prawdziwy – pytali – czy wtedy, kiedy gorliwie
przewodniczył obradom Kongresu Intelektualistów we Wrocła-

wiu? A może – mówili nieśmiało inni – wtedy, kiedy podczas
wojny ukrywał Żydów i nie-Żydów w swoim obszernym, położonym na uboczu domu? Czy wtedy, kiedy przez wiele kadencji zgadzał się być posłem w dekoracyjnym, pozbawionym
znaczenia parlamencie? A może wtedy, gdy prosił o audiencję
u namiestnika kraju, by wstawić się za pewnym starym i powszechnie szanowanym autorem, któremu sfingowano proces
polityczny i skazano na więzienie. A może – mówią znów z drugiej strony – jego prawdziwa natura ujawniała się wtedy, gdy –
w pamiętnym marcu 1968 roku – widząc, że trzeba się będzie
zdeklarować, wyjeżdżał na urlop do Włoch? A może – zastanawiają się jeszcze inni – wtedy, gdy jechał do Leningradu, a po
powrocie spisywał swoje refleksje w książce, którą ostentacyjnie tytułował wówczas wyklętą nazwą Petersburg?
Więc kim był, co myślał? Kiedy jego bliski przyjaciel wybrał
w roku 1951 emigrację, nasz autor napisał w liście do żony, że
„Cześ zdradził”. A kiedy politycy zażądali, by owego „zdrajcę”
skreślić z listy Związku Literatów Polskich, pisarz, wieloletni
prezes tego związku, odmówił. I emigranta nie skreślono.
Tak, był to niejednoznaczny człowiek. Do tego stopnia, że
choć nadzwyczajnie kochał i szanował swoją mądrą żonę, i pozostawał z nią w głębokiej przyjaźni przez prawie sześćdziesiąt
lat, to jednocześnie uganiał się za chłopakami. Czy my, czytelnicy – zapytałem kiedyś mego mądrego wuja, doktora nauk medycznych Toniego Okruszkę – możemy cenić takiego pisarza?
A może – odpowiedział mi wuj pytaniem – nasza niechęć
do tego starca jest niechęcią do lustra? Popatrz, młodzieńcze – tak wuj zwraca się do wszystkich, którzy nie ukończyli
jeszcze osiemdziesięciu lat. – Twój bohater żył w Peerelu, co
więcej, reprezentował Peerel i stał się w naszych oczach jego
znakiem, literacką etykietką, lub – mówiąc modnie, choć niejasno – ikoną. Albo – powiedzmy – symptomem. Szukał furtki i usiłował wydeptać własną ścieżkę, ale baczył, by biegła
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obok głównej drogi. Bo każdy boi się znaleźć sam na pustyni. Starał się, jak powiada nasz genialny były prezydent, być
za, a nawet przeciw. Chciał robić swoje i robił. Ale diabełkowi ogarek stawiał. Wyznawał filozofię „ratowania substancji”,
nie tak – pamiętaj, chłopcze – odosobnioną. Odziedziczył ją
zresztą po przodkach i nauczył się od polskiej historii, która
– jak wiesz z jego świetnych opowiadań – mocno nie dawała
mu spokoju. Obawiam się więc – kontynuował wuj – że żaden
sąd lustracyjny nie będzie tu mądry. Zadecyduje sąd czytelniczy. A książki twojego pisarza wychodzą i wychodzą, przynajmniej na razie, są wznawiane, tłumaczone, filmowane i adaptowane dla telewizji. Mają swoją sławę, a może i odrobinę
chwały? Może w nich udało mu się utrwalić to, co miał w sobie dobrego? Na resztę, tym bardziej że i nas dotyczy, spuśćmy zasłonę miłosierdzia.
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 pan prezydent gratulował, wicemarszałek województwa wręczał medal zaordynowany przez ministra, rozdawano
dyplomy jednorazowym lub permanentnym lirykom, którzy
napisali ponad sto trzydzieści wierszy o Juliuszu Słowackim,
bo akurat mieliśmy okrągłą rocznicę. 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 p.o.
prof. Pimki, przewodniczący Komitetu Ku Czci, 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 tancerzom z zespołu Wrocław, przyodzianym w mazowieckosandomiersko-podhalańsko-multikulturowodolnośląskie kostiumy, a potem przeczytał kawałek złej prozy, wyraźnie się
przy tym wzruszając. I ja tam byłem i gorzkie piwo wstydu
piłem.

Dlaczego klasycy
Przyjaciel opowiedział mi następującą historię:
Jadłem wczesne śniadanie w „studio” na piętrze, w obszernym, zajmującym powierzchnię około czterdziestu metrów pokoju, który jest naszą małżeńską sypialnią i zarazem moją pracownią. Żona obudziła się i w łóżku piła herbatę. Patrzyłem na
książki stojące na półkach i mój wzrok zatrzymał się na bogato, konserwatywnie oprawnym – ceratowa imitacja skóry w kolorze wiśni, złocenia – tomie opowiadań Wybitnego Pisarza,
opublikowanym przez Wydawnictwo XY w okresie świetności
zarówno oficyny, jak autora. Taki dostojny tom, odziany w dziewiętnastowieczny kostium edytorski, dziwnie się wyróżniał
w rzędzie lichych tomików w spłowiałych kartonowych okładkach. I w mojej głowie ktoś powiedział: „Teraz albo po śmierci”.
I dodał: „A właściwie – teraz albo nigdy”.
Teraz – albo po śmierci, to była alternatywa dla pisarzy,
i w ogóle artystów, dawniejszych. Uznanie przychodziło albo
za życia, albo później. Jeżeli później – umierało się w nędzy
i zapomnieniu. Dzisiaj pozostał tylko ten drugi wybór. Teraz
albo nigdy. Carpe diem. Chwytajmy chwilową popularność. Co
w przekładzie na polszczyznę esemesową może także brzmieć:
bierz kasę i zmykaj.
Jeżeli w ogóle pozostał wybór. Bo coraz częściej mam wrażenie, że nasza alternatywa brzmi: nigdy albo nigdy. Lub, jeżeli ktoś woli taką wersję – i tu, w kwestii stylistyki, mamy jeszcze
wybór – wcale albo wcale. Mądry Tadeusz Konwicki przeczuł
to kilkadziesiąt lat temu i spróbował opisać w powieści, w której tytule umieścił tę właśnie diagnozę: Nic albo nic. Zbigniew
Herbert w spopularyzowanym przez instytucję szkoły, a więc
sprowadzonym do dwuwymiarowości stereotypu, wierszu pod
tytułem Dlaczego klasycy ostrzega, że „to, co po nas zostanie,
będzie jak płacz kochanków w małym brudnym hotelu”. Herbert wie, co mówi. Płacz kochanków nieodwołalnie znika wraz
z nimi. Miniony poeta wierzy jednak w to, że forma, najlepiej
forma odziedziczona, klasyczna, może powstrzymać rozpad.
Taką formą przeciwstawiającą się rozpadowi, rozpraszaniu,
zanikaniu, mają być – w literaturze – edycje pomnikowe. Wybitny Pisarz należy do autorów, którzy otrzymali jeszcze szansę zaznania sławy za życia. „Żyjący klasyk”, jak ponoć mówią
Rosjanie. Możliwość ujrzenia zbiorowej edycji swoich dzieł zebranych jednak nie musi być dla autora radosnym przeżyciem.
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Profesor Bogdan Z. powiedział kiedyś, w mojej między innymi
obecności, że uroczystość nadania doktoratu honoris causa to
próba generalna pogrzebu.
Ale wszyscy mamy silną potrzebę słuchania pochlebstw i jeżeli ktoś nam proponuje wydanie za naszego życia pośmiertnej edycji naszego dzieła, to jednak wybieramy opcję „teraz
albo nigdy”. Wiedząc, że za nią stoi już tylko szansa na „nigdy
albo nigdy”.
Tu przyjaciel zakończył opowieść. Chciałem mu powiedzieć,
że jest pesymistą, ale rozmyśliłem się.
Śmiechowi ludzie, śmiechowy świat
„To najbardziej śmiechowe imię, jakie słyszałam: Eustachy”. To
zdanie dotarło do mnie, kiedy wczoraj mijałem dwie dziewczyny, na oko studentki. Raz w tygodniu wracam z zajęć przez
Ostrów Tumski, fundując sobie w ten sposób piętnaście, czasem dwadzieścia minut przyjemnego i przy okazji pouczającego spaceru.
Poznałem już kiedyś człowieka, który nosił imię Eustachy.
Nazywał się Sapieha, był wujem Małgosi L., mieszkał w Kenii,
do Polski zaczął przyjeżdżać po 1989 roku. Podoba mi się proza, którą pisze pisarz Rylski, także Eustachy. Obydwaj bardzo
śmiechowi panowie. Z najbardziej śmiechowej Atlantydy.
Życzenia
M.N., profesor fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, opowiadał nam o ślubie swojej doktorantki. M.N. nie jest człowiekiem
religijnym, z dyskretnych napomknięć można wnioskować, że
jego matka nie była katoliczką. O poglądach ojca nie wiemy.
Ślub odbywał się w którymś z warszawskich kościołów, M.N.
poszedł z kolegą, także profesorem, stanęli grzecznie pod ścianą. Tymczasem celebrans, ujrzawszy tak znaczną grupę inteligentów, chwycił wiatr w żagle i plótł jakieś anachronicznie
prawicowe androny, przeklinał przeciwników in vitro, groził
piekłem zwolennikom aborcji, od których – jego zdaniem – aż
się roi, rzucał zaoczne gromy na źle wychowywaną młodzież,
która nie dość gorliwie uczy się w szkołach religii. Staremu proboszczowi zdawało się może, że jest reinkarnacją Piotra Skargi.
Po wszystkim, na schodach kościoła, M.N. złożył stosowne
życzenia doktorantce i dodał: i tylko prosilibyśmy, żeby – kiedy
będzie Pani brała następny ślub – nie był to już ten sam ksiądz.

Autobiografia i jej granice (ruchome)
W pierwszym tomie autobiografii Doris Lessing często pisze
o swoim życiu seksualnym. Nie wprowadza czytelnika w szczegóły, ale charakteryzuje związki z kolejnymi mężczyznami, ocenia je jako udane bądź nieudane, intensywne lub konwencjonalne, satysfakcjonujące albo nie. Pisze o tym zwyczajnie, bez
emocji i tak samo bez pruderii, jak bez opisów czy szczegółów.
Po prostu: omawiając swoje życiowe doświadczenia, nie pomija seksu jako sfery istotnej, ważnej dla jakości życia, dla postawy, a nawet dla poglądów.
W dziennikach i autobiografiach polskich pisarzy nie zetknąłem się z tego rodzaju otwartym, a zarazem naturalnym
i bezpretensjonalnym mówieniem o życiu intymnym. W naszej
słowiańskiej kulturze nadal obowiązuje konwencja romantyczno-katolicka. Czyli sublimacja uczuciowo-językowa i tajemnica
spowiedzi. Iwaszkiewicz, który odważył się pisać w dzienniku
(nie w szkicach autobiograficznych, broń Panie Boże!) o swoim zafascynowaniu Jerzym Błeszyńskim, koncentruje się na
emocjach, cielesny aspekt przenosząc z wymiaru erosa w sferę caritas. Miłosz, który był pisarzem śmiałym, zatrzymał się na
ogólnikowym wyznaniu: „Wigor w piciu alkoholu, wigor seksualny i wigor twórczy szły razem” (Rok myśliwego). Gombrowicz,
Andrzejewski czy Konwicki nie mówią o tej sferze wcale, nie
wspominając już o wysublimowanych poetach, jak Zbigniew
Herbert, Wisława Szymborska czy Adam Zagajewski.
Tymczasem Doris Lessing ocenia wartość seksualną swoich
kolejnych małżeństw, nie pomija pozamałżeńskich fascynacji,
flirtów i romansów. I nie czyni z tego najmniejszej sensacji. Poszerza ramy wyznania i robi to tak, że jej narrację odbieramy
jako naturalną, bezpretensjonalną i skłonni jesteśmy pomyśleć, że to może – po prostu – należy do konwencji. Pojawiają
się w tej opowieści mężowie, kochankowie, znajomi, sąsiedzi
– zdecydowana większość z nich zresztą bez związku z erotyzmem. Pojawiają się z imienia i nazwiska, bez pseudonimów,
bez kryptonimów, bez ochronnych masek literackiej fikcji.
I tu wchodzimy na pole minowe. Już nie tylko konwencja literacka, ale przede wszystkim względy społeczne spowodowałaby, że polskiemu pisarzowi uschłaby ręka, zanim by tak bezpośrednio opisał siebie, swoją rodzinę, przyjaciół i znajomych.
Nie miałby czego szukać w domu, żona wystawiłaby mu za
drzwi walizki, dzieci by się go wyrzekły, sąsiedzi zatrzaskiwa-
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liby przed nim drzwi swoich mieszkań, przyjaciele przestaliby
go poznawać, a kiedy by umarł, księża odmówiliby pogrzebu.
Współcześni polscy autorzy literatury również pod względem norm wstydu – czy szerzej: stopnia otwartości – trzymają się tutejszej konwencji. Może nie romantycznej, bo unikają
opisywania emocji, ale chyba jednak katolickiej, to znaczy tak
dalece przestrzegają tajemnicy spowiedzi, że się nie spowiadają. Ani przed księdzem, ani przed czytelnikiem. I nikt nie wie,
czy pod względem fizycznym ich małżeństwa są udane, czy
nie, a także czy mają inne doświadczenia, nazwijmy je pozadomowymi. Ale przez to pytanie o prawdomówność istnieć nie
przestaje, a nawet nabiera jadowitości i agresywności: czy ma
jakikolwiek sens pisanie autobiograficzne (a dziennik jest autobiografią), skoro się tak cenzuruje jego treść?
Czy, zatem, istnieje ratunek? Jednak istnieje – najstarszy
i najlepszy. Fikcja. Przyznaje to również odważna zwolenniczka szczerości Doris Lessing. Pisze: „Fikcja jest bardziej atrakcyjna niż prawda, nie mam co do tego wątpliwości” (Pod skórą,
s. 431).
„Są prawdy, o których mędrzec nie mówi nikomu” – powiada genialny Mickiewicz.
Dotyczy to nie tylko fizycznej sfery intymności. W nie mniejszym stopniu sfery intymności duchowej. Bo – jak mówi inny
wieszcz narodowy, którego naród nie bardzo zresztą chce za
wieszcza uznać:
Jeżeli Boga nie ma,
to nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucać,
opowiadając, że Boga nie ma.
Kłamstwo jako szczerość?
Nadrabiając zaległości w lekturze prasy, przeczytałem w „Polityce” między innymi artykuł o wydawanej właśnie w Stanach
Zjednoczonych Autobiografii Marka Twaina. W setną rocznicę śmierci pisarza wyszedł pierwszy z trzech tomów, ważący
podobno dwa kilogramy. Twain zastrzegł sobie, że dzieło będzie mogło ukazać się dopiero sto lat po śmierci autora: „Książka, która nie będzie opublikowana przez stulecie, daje pisarzowi wolność, której nie mógłby sobie zagwarantować w żaden
inny sposób. Dzięki temu mogę opisać dowolnego człowieka

takim, jakim dokładnie go znałem, i nie obawiać się, że urażę
jego uczucia i uczucia synów oraz wnuków”. Później pisarz dodał jeszcze, iż będzie mógł być „tak szczery i tak niezażenowany, jak w liście miłosnym”.
Żeby wierzyć, że w sto lat po naszej śmierci ktoś jeszcze
sobie o nas przypomni i że zechce czytać nasze zapiski, trzeba być autorem tak popularnym, uniwersalnym i ponadczasowym, jak Mark Twain. To po pierwsze. Po drugie – trzeba mieć
za sobą bogate, barwne życie, w którym spotkało się i poznało
mnóstwo ludzi. A po trzecie, trzeba umieć patrzeć, zauważać,
pisać, opisywać, komentować. Nie koncentrować się na sobie,
ale na rzeczywistości.
Stulecie, jako okres karencji według dzisiejszej miary monstrualny, równoznaczny z wiecznością albo z niebytem, z pewnością uwalniał autora autobiografii od krępujących względów
rodzinnych i społecznych, dawał mu poczucie, że jest wolny,
czyli ma nieograniczone prawo do szczerości. Ale Twain był,
oczywiście, mądrym człowiekiem i zbyt dobrym pisarzem,
żeby wierzyć, że szczerość jest możliwa. Dlatego powiedział
również: „Autobiografia to zawsze dwie rzeczy: kłamstwo absolutne i absolutna prawda. Jej autor dostarcza kłamstwa, czytelnik dostarcza prawdy – to znaczy dostaje się do prawdy dzięki
wnikliwości”.
I co Państwo na to?
(Cytaty za: Karol Jałochowski, Kłamstwo absolutne i absolutna prawda, „Polityka” 2010, nr 52, s. 116 i 118).

Starość literatury
Mój kolega, trochę literat i dziennikarz, a także wykładowca
akademicki, zapamiętały czytelnik, któremu często pożyczam
nowości, które właśnie przeczytałem, zdobył się wobec mnie
na następujące zwierzenie:
Późnym wieczorem w łóżku, przed zaśnięciem, lubię czytać. Zwykle kładę się koło jedenastej lub nieco później. Dzień
jest już wtedy zakończony, poczta sprawdzona, psy nakarmione, furtka zamknięta. Opieram się o poduszki, mam przed sobą
godzinę na bezinteresowną, niepragmatyczną, niezwiązaną z moimi sprawami zawodowymi lekturę. Bardzo się pilnuję, żeby ta pora doby była całkowicie wolna od jakiejkolwiek
użyteczności. Ten wyjęty z kieratu codzienności czas przeznaczam na lekturę, od której oczekuję radości estetycznej, sa-
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tysfakcji biorącej się z pięknych zdań, z właściwego używania
słów i z życiowej mądrości utrwalonej w nich w sposób jedyny
w swoim rodzaju.
Otóż te rozkosze spragnionego umysłu są mi w coraz większym stopniu niedostępne. Od dawna nie mogę znaleźć książki, którą mógłbym czytać z niezmąconą przyjemnością. Wielokrotnie przepatruję swoją biblioteczkę w poszukiwaniu
ukrytych, pominiętych czy niedocenionych arcydzieł. Biorę
książki z tak zwanego kanonu światowej klasyki, których nie
zdążyłem przeczytać wcześniej albo które uznałem kiedyś,
bez zaglądania do nich, za przestarzałe. Starannie przeglądam w księgarniach półki z prozą, również niefabularną, a przy
komputerze przeszukuję strony oficyn wydawniczych. Od czasu do czasu kupuję nowe tytuły, za każdym razem z nadzieją.
Na przykład kilka dni temu długo sprawdzałem nowości
w księgarni koło uniwersytetu. Wyjąłem z półki autobiografię
bardzo znanego autora – w prasie widziałem niemało zachwyconych opinii. Przeczytałem na wyrywki kilka stron, odłożyłem.
Listy tegoż pisarza – to samo. Dawne felietony autora, którego
uważaliśmy za najlepszego współczesnego prozaika – nie, to
również nie to. Dzienniki niezależnego intelektualisty, subtelne
i wnikliwe – chyba jednak też nie i nawet nie z ich „winy”, raczej
z przesytu przykrym tematem egzystencji inteligenta w opresyjnym Peerelu. I tak dalej. Wyszedłem z księgarni z uczuciem
niezaspokojonego głodu i z niejasnym poczuciem winy.
W domu przygotowałem sobie, położyłem na nocnym stoliku Judę nieznanego Thomasa Hardy’ego oraz Effi Briest Theodora Fontane. Uczytałem po jednym rozdziale. No cóż, jutro poszukam sobie czegoś innego.
Niepokoją mnie te objawy, nie wiem, co się dzieje. Literatura się zestarzała? A może ja? Czy wy – zwrócił się do mnie i do
mojej żony – też macie ten problem?
Na przykład wczoraj wieczorem wyjąłem z półki tomik z serii
opowieści Jamesa Herriota o wiejskim weterynarzu (Wszystkie
zwierzęta duże i małe). Przeczytałem trzy niewielkie rozdziałki.
Znałem te książki już wcześniej, wielokrotnie też oglądaliśmy
angielski serial nakręcony na podstawie tych opowieści – po
raz pierwszy widzieliśmy go z moją rodziną w 1979 roku. Miłe
są te gawędy, przyjemne, pouczające, mają moje ulubione angielskie poczucie humoru i racjonalny dystans do rzeczywistości, a Herriot potrafi patrzeć na siebie z autoironią. Ale czegoś

tu brakuje, jakiejś większej, artystycznej głębi. Na dzisiejszy
wieczór znów muszę szukać innej lektury.
No cóż, przyjacielu – odezwałem się, kiedy zawiesił głos – na
pytanie postawione tu nieco wyżej, o to, kto się zestarzał, nie
będę odpowiadał. Odpowiedź jest przecież oczywista:
Zestarzała się literatura.
Nasi koledzy wykładowcy powszechnie narzekają na to,
że pokolenie obecnych studentów obywa się bez czytania,
że nie sięga po inne teksty niż tylko opracowania naukowe
potrzebne do zdania egzaminów i wykonania prac zadanych
przez nauczycieli. Każdy z nas mógłby w swoich grupach seminaryjnych i ćwiczeniowych doliczyć się zaledwie kilku, najwyżej dziesięciu procent osób zainteresowanych czytaniem
nieutylitarnym, z potrzeby estetycznej. Kiedy nieopatrznie
poproszę o wymienienie kilku nazwisk najbardziej znanych
polskich pisarzy współczesnych, zapada żenująca cisza. Musi
to oznaczać, że potrzebę piękna zaspokajają inne dziedziny
niż sztuka słowa.
Niekoniecznie trzeba na to pomstować. Zjawisko zaspokajania potrzeb estetycznych przez dziedziny niebazujące
na słowie nie jest, jak wiadomo, niczym niezwykłym ani nawet nowym. Obraz i dźwięk zawsze silniej i szybciej trafiały
do naszych receptorów aniżeli tekst. Potrzeba fikcji, którą niegdyś mogły zaspokoić wyspecjalizowane dziedziny (literatura
ustna i pisana, folklor, religia, malarstwo, architektura...), jest
obecnie karmiona permanentnie. Współczesna cywilizacja
komunikująca się poprzez media elektroniczne stała się bowiem swego rodzaju rzeczywistością alternatywną, więc nasycenie naszego otoczenia estetyczną fikcją stało się niejako
„naturalne”. Tym tłumaczę zanik potrzeby czytania, jako konsekwencję spowszednienia, wszechobecności i niezauważalności fikcji.
No dobrze – powiada na to żona naszego przyjaciela –
przyjmijmy, że ten proces, o ile został tu właściwie przez ciebie zdiagnozowany, wyjaśnia rosnącą nieobecność, a nawet
zbędność literatury w życiu młodej generacji. Ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego również mój małżonek, mól
książkowy, od dzieciństwa pożeracz książek, człowiek, który
w młodości nie dojadał, żeby zamiast obiadu kupić książkę,
dlaczego teraz grymasi jak rozkapryszony niejadek przy rodzinnym stole.

LITERATURA < ZNACZENIA < 117

cs4 znaczenia 05 v24.indd 117

2011-07-01 11:39:16

Właśnie – włącza się znów przyjaciel – czyżbym się przejadł?
Czy może znam już wszystkie smaki i nie istnieją dla mnie niespodzianki? Bo nie przyjmuję założenia, że moje zmysły tracą
wrażliwość, nadal zdolny jestem do zachwytu. Lecz może jednak..., może jednak podlegam jakimś ograniczeniom? Jak inaczej wytłumaczyć taki na przykład fakt, że po raz kolejny i z nie
mniejszą intensywnością urzeknie mnie Mistrz i Małgorzata,
a nie zdołam przebrnąć przez nową powieść Michała Witkowskiego, Doroty Masłowskiej czy nawet Jerzego Pilcha?

A może dlatego nudzą mnie te powieści, że są to potrawy
przyrządzone z tego, co już serwowano wcześniej, postmodernistyczne odgrzewane eintopfy?
Podobno najbardziej smakuje nam to, co znane, ponoć jesteśmy jak dzieci, które na dobranoc chcą słuchać wciąż tych
samych bajek. I dlatego nie mamy ochoty na przeróbki, wariacje, sequele?
W tym miejscu przerwę tę relację, bo nie umiałem moim
przyjaciołom powiedzieć niczego sensownego.
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Antropologia jako ćwiczenie duchowe
Dariusz Czaja

1.
Tolle, lege . Weź, czytaj. Takie jest inicjalne motto, jedno z trzech.
Tą sławną frazą z Augustyńskich Wyznań rozpoczyna się – nie
przypadkiem – książka Lindsaya Watersa, Enemies of Promise:
Publishing, Perishing, and the Eclipse of Scholarship1. Praca Watersa to publikacja dość osobliwa. Z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze: autor jest redaktorem naczelnym działu humanistyki w wydawnictwie Harvard University; umocowany
w tak strategicznym miejscu ma więc wyjątkową sposobność
obserwowania istotnych zmian zachodzących w humanistycznym myśleniu i praktyce. Po drugie: rzecz zapowiada się na
specjalistyczne studium z dziedziny edytorstwa, a jest w istocie poważną diagnozą schorzeń uniwersyteckiej humanistyki
i propozycją kuracji wstrząsowej. Po trzecie: książka opisuje bogactwo humanistycznej produkcji, ale sytuacja ta nie powinna
być, według Watersa, powodem do dumy (zarówno instytucji,
jak i autorów), przeciwnie – to symptom powszechnego upadku i znijaczenia dyscyplin humanistycznych, a imię tej choroby:
nadmiar. Po czwarte: jego wypowiedź to nie jest głos chłodnego i dzielącego włos na czworo analityka; to pisana w poetyce pamfletu (przechodzącego miejscami w lament) rozprawka
o nędzy świata humanistycznego i negatywnych konsekwencjach tego stanu rzeczy. Tak dla uniwersytetu, jak dla kultury
samej.
Powiedzieć trzeba od razu, książka to dość nierówna, a jej
słabość bierze się głównie z obecnego w niej irytującego materii pomieszania. Raz zdaje się mówić do nas urzędnik i księ-

>>

1
Polskie propozycje przekładowe obydwu członów tytułu książki Watersa są nie tylko dość nieszczęśliwe, ale w dodatku wprowadzają czytelnika
w błąd: Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych,
przeł. T. Bilczewski, Kraków 2009. Nie o żaden „zmierzch wiedzy” (cokolwiek to
miałoby znaczyć) chodzi w książce, a o fundamentalny kryzys uniwersyteckiej
humanistyki, o próbę przedefiniowania jej zadań i zmianę rutynowego myślenia na jej temat. O ile mi wiadomo, książka ta przeszła u nas niemal bez echa
(jeden panel z udziałem autora w trakcie krakowskiego Festiwalu im. Conrada w 2009 roku), co zdaje się niemal niepojęte. A pośrednio poświadcza też
prawdziwość jego zasadniczej diagnozy.

gowy (surowe sądy o korporacyjnym i quasi-produkcyjnym
charakterze współczesnych uniwersytetów), innym razem
weredyczny krytyk redukcyjnych strategii interpretacyjnych
w studiach nad literaturą (złośliwości prawione wobec Stanleya Fisha, obsadzonego w roli bête noir), jeszcze innym razem
– zdjęty śmiertelną trwogą humanista obleczony w moralistyczną togę (uwagi o tryumfie systemu nad indywidualnością,
technicyzacji języka, bankierach w humanistycznej świątyni).
Nie mam zamiaru detalicznie dyskutować z Watersem, przywołuję jego książkę z jednego tylko, ale ważnego, powodu.
Chcę mianowicie wydobyć z niej niezwykle, moim zdaniem,
ważną myśl – przewijającą się w niej meandrycznie, a wyartykułowaną z pasją – na temat duchowych powinności humanistyki. Tak właśnie: duchowych. Podkreślam ten fakt szczególnie, bowiem leksyka tej książki jest równie nie na czasie, jak
pomieszczone w niej obserwacje i wnioski. Jest otóż rzeczą
niezwykle symptomatyczną, że pisząc o zadaniach humanistyki współczesnej, Waters używa raz po raz tak anachronicznych wyrażeń jak „pielęgnowanie duszy”2, a pośród dywagacji
o mordowaniu humanistyki przez demona nadprodukcji słowa drukowanego i zmorę kwantyfikacji, znienacka pojawia się
umęczona albo zatruta dusza studenta wydziału humanistycznego.
Krótka introdukcja dobrze odsłania przestrzeń, w której Waters lokuje fundamentalne problemy, przed którymi stoją dziś
humaniści: „Nasz kłopot polega na tym, że w swej istocie humanistyka – w czym niepodobna jest do nauk ścisłych, ani społecznych – koncentruje się na zdolności do wydawania sądów, na
procesie, w którym wyobraźnia – jak pisze Kant w Krytyce władzy sądzenia – «wnika w samą siebie», a dusza «rozszerza się».
Władza sądzenia stanowi fundament, na którym zbudowano
humanistykę. W gruncie rzeczy funduje ją proces dążenia do
autorefleksyjności, nadający istotom ludzkim wolność wydawania sądów, decydowania o tym, jak się rzeczy mają. [...] Nowo-

>>

2

Ibidem, s. 13.
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czesna humanistyka wzięła swój początek z debat nad wartością malarstwa, architektury, rzeźby i literatury prowadzonych
w miastach Półwyspu Apenińskiego od czasów Dantego aż
po dzień dzisiejszy. Ocena opiera się na subtelnym działaniu,
w którym opinia i uczucie liczy się tak samo jak wiedza”3.
Waters dość otwarcie krytykuje model humanistyki jako
twardej scjencji, podkreśla jej autonomię i swoistość. Zdaje się,
że chętnie by wrócił do terminu Geisteswissenschaften i tym
nazewniczym gestem proklamował zapoznaną tradycję nauki
o duchu. Irytuje go potężniejący spektakl przyrostu wiedzy dla
niej samej. Chce nas uwrażliwić na korzyści duchowej natury,
które może przynieść uważne i poważne praktykowanie zadań
humanistyki. W jego rozumieniu nie jest to tylko gra w poznanie w jego wąsko dyskursywnej wykładni. Nie sposób wypreparować zeń emocji, a już całkiem jałowe i groźne jest odcięcie go od sfery żywej egzystencji. Taka konkluzja nie oznacza
wszakże, że chce on widzieć humanistykę jako trywialnie pojętą działalność oświatową. W swoim rozumieniu humanistycznych powinności Waters cały czas balansuje między poznaniem czystym, zamkniętym w specjalistycznych zakładach,
a doraźnym (społecznym, politycznym) zaangażowaniem. To
prawda, podkreśla on, że dyscypliny humanistyczne powinny
wyjść z czysto epistemologicznej studni, ale nie oznacza to od
razu ich przesunięcia w obszar społecznej aktywności. Remedium na wąsko specjalistyczny przechył humanistyki nie jest
na pewno humanistyka zaangażowana.
Nie sposób wszakże mieć wątpliwości, że podczas lektury
towarzyszy nam cały czas świadomość, iż wszędzie tam, gdzie
mówi on o zadaniach humanistyki, idzie zawsze o sprawy
pierwsze: „Humaniści studiują książki i artefakty po to, by odnaleźć ślady naszego wspólnego człowieczeństwa”4. Cała reszta: zadrukowywanie papieru nikomu niepotrzebnymi tekstami,
bolesna kakofonia głosów, którym nie chodzi o nic, przysłania
tę prostą prawdę. „Głębia myśli nie zawsze ujawnia się w krzykach, ale czasami ujawnia się w szeptach”5. Trzeba raz jeszcze
przemyśleć związek, jaki zachodzi między wiedzą i ciszą...
To wszystko, zdaję sobie sprawę, nie brzmi najlepiej. Nazbyt
może nobliwe słowa: wolność, człowieczeństwo, cisza, a gdzieś

>>
>>
>>

3
4
5

Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 99.

w tle dopiero codzienna i nieefektowna praktyka badawcza.
Ale te pompatyczne czasem pasaże, histeryczny, z lekka nawet
apokaliptyczny ton (coś nieodwołalnie pękło, coś się skończyło) to kwestie dla istoty sprawy bez znaczenia. Tak naprawdę
idzie o imponderabilia.
Waters jest w swoim rozumieniu zadań humanistyki wyrazisty i uparty, a w tym uporze nieprzejednany. W książkach (mowa o literackiej klasyce), powiada, jest zdeponowane coś więcej niż wiedza, niż fakty, niż informacja: „Nazwijcie
mnie zatem idolatrą. Wierzę, że książki mogą nas zmieniać, że
najlepsze z nich mają w sobie zdolność wchodzenia z nami
w interakcję w sposób, który wnosi do życia coś nowego. Ale
musimy im pozwolić w nas działać. Dla pragmatystów słowa i książki są kitem – giętkimi narzędziami używanymi do
wyższego celu, jakim ma być dominacja nad innymi ludźmi.
Triumf żądzy dominacji to dla nich zasadniczy cel. [...] Wbrew
pragmatystom, z ich przekonaniem, że nic nowego nie pojawi się już w uniwersyteckich poszukiwaniach, przywołuję św.
Augustyna, starożytnego chrześcijańskiego humanistę, którego mantrą była formuła: Tolle, lege – «Weź, czytaj»6. Św. Augustyn sprzeciwiał się działaniu tych współczesnych, którzy
pozbawiają książkę jakiegokolwiek znaczenia lub treści, ponieważ wierzy, że przedmiot, książka, film czy piosenka, pewien artefakt znajdujący się poza moim ciałem, może doprowadzić mnie do interakcji, zdolnej zmienić mnie d u c h o w o
[podkr. D.Cz.]. Smutna to prawda, że zbyt wielu obecnych
profesorów wierzy, iż dzieła sztuki najlepiej wykorzystać
w nauczaniu moralności – że mogą posłużyć za tablice zawierające Dziesięć Przykazań – a nie wierzy przy tym, że są one
w stanie zmienić nasze życie w sposób niemożliwy do przewidzenia, a nawet zainspirować jego nową postać”7.
Jeśli nawet uznać, że książeczka Watersa ma pewne wady
(obok wspomnianych: wtórność globalnej diagnozy8 czy po-

>>

6
W polskim przekładzie łacińskiego oryginału te słowa brzmią nieco
konkretniej: „I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu, nie wiem, czy
chłopca, czy dziewczyny, jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren: «Weź to,
czytaj! Weź to, czytaj!»”, por. św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 149.
>> 7 L. Waters, op. cit., s. 87-88.
>> 8 W istocie, miejscami uwagi Watersa wyglądają jak owocne skrzyżowanie Umysłu zamkniętego Allana Blooma z Rzeczywistymi obecnościami
George’a Steinera; różni je od tych dwóch pamfletów nacisk położony na
praktyczny (instytucjonalny) wymiar studiowania, publikowania itp.
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spieszność w formułowaniu wniosków), to ożywiająca ją fundamentalna intuicja o duchowej zawartości ważnych tekstów
i symetryczna do tego rozpoznania teza o duchowej naturze
czytania zdają mi się konceptem, którego znaczenia przecenić nie sposób. Waters przekonująco wywodzi, że książki nie
są (a na pewno nie powinny być) tylko – jak zwykliśmy mówić
– „przedmiotem poznania”, że ufundowane na scjentyficznym
modelu strategie poznawcze zabijają to, co w nich najcenniejsze. A mianowicie: istniejącą w nich in potentia zdolność wpływania na nasze życie. A nawet coś więcej: realną zdolność ingerowania – w mniejszym czy większym stopniu – w nasz
sposób postrzegania rzeczywistości, a czasem radykalnego
odmieniania go. Pogłos Rilkeańskiego Torsu Apollina (pamiętamy wszyscy to imperatywne: „musisz swoje życie zmienić”)
jest w takim pojmowaniu naszego spotkania z dziełem sztuki
(książka jest tu, rzecz jasna, tylko jedną z możliwości) aż nazbyt
wyraźny. Chodzi, jak rozumiem, o to, by wyjąć dzieło spod władzy operacji tylko i wyłącznie poznawczych, w których idzie
zazwyczaj o zyski erudycyjne albo potwierdzenie sprawności
metody. A w to miejsce pojawia się propozycja lektury egzystencjalnej, w której główną stawką jest m o j e rozumienie.
Mój respons i moje życie. Idzie o to, by interpretowane dzieło
(np. czytaną książkę) wyprowadzić z antyseptycznych uniwersyteckich rewirów i mocniej związać z realnym życiem. Jeszcze
inaczej: żeby zrozumieć, że w szeroko rozumianej lekturze tekstów (a rozszerzając: obrazów, dzieł muzycznych) chodzi najpierw i przede wszystkim o fundamentalny zysk poznawczy
w postaci przemiany naszego wnętrza. Że chodzi nie o literę
(mówiąc frywolniej: o litery!), ale o ducha właśnie. Musimy, pisze w podsumowaniu Waters, „pokazać, jak interakcja czytelników, oglądających oraz słuchaczy potrafi skumulować te rodzaje doświadczenia, które pozwalają naszej duszy rozkwitać
momentalnym blaskiem”9.
2.
Czasami książki szukają się nawzajem. Tolle, lege... Weź, czytaj. Weźmy zatem jeszcze jedną książkę do ręki. I poczytajmy.
Mam na myśli porywającą książkę Pierre’a Hadot, Filozofia jako
ćwiczenie duchowe. Rzecz, która nie tylko demonstruje – na historycznych przykładach – różne formy lektury duchowej, ale

>>

9

L. Waters, op. cit., s. 100.

której zawartość można potraktować jako żywe potwierdzenie
prawdziwości wniosków Watersa. Świadczy ona też dowodnie,
że świat, który badacz z Harvardu opłakuje w swojej diatrybie,
nie wszystek umarł. Nawiasem mówiąc, to kolejne wydarzenie wydawnicze, które – można odnieść nieodparte wrażenie
– przeszło u nas bez echa. Odnotowane zapewne przez filozofów (zakładam, że tak!), ale przez przedstawicieli innych dziedzin humanistyki – już raczej nie. A wielka szkoda. Zasadniczy
przekaz tej arcywybitnej książki wychodzi daleko poza granice dyscypliny. Rzecz dotyczy bowiem nie tylko pewnego rozdziału historii filozofii starożytnej (z licznymi wypadami w przyszłość), ale jest także instruktywną lekcją, jak uprawiać dzisiaj
z pożytkiem „wielką humanistykę”. Chodzi o typ refleksji szerokiej, śmiało przekraczającej granice dyscyplin szczegółowych
i pól badawczych. W przypadku Hadota odnosi się do takiego typu spojrzenia, które choć jako swój cel główny ma analizę pewnego wąskiego wycinka świata starożytnego, nigdy nie
traci z pola widzenia szerokiego horyzontu odniesień. Które
penetruje przeszłość nie zapominając o miejscu i czasie, z których zadaje się pytania. Powalająca erudycja nie służy tu nigdy
jałowym popisom, a precyzyjny wywód nie jest zagrzebaną
w szczegółach antykwaryczną rozprawą, ale zawsze – choć niezwykle dyskretnie – ma na uwadze nasze „tu i teraz”.
Exercices spirituels et philosophie antique – taki jest tytuł oryginału – to, powierzchownie rzecz ujmując, rutynowy zbiór
rozpraw i studiów poświęconych dziełom starożytnych filozofów. Ale strategia przyjęta przez autora sprawia, że mamy
przed sobą dzieło odkrywcze. Książkę, która odsłania rzeczy
nowe albo słabo dotąd podkreślane w studiach nad filozofią starożytną. Hadot, w swoich studiach, stara się uwydatnić
w tekstach filozofów starożytnych cechę często prześlepianą
przez badaczy współczesnych: rys autorefleksyjny i egzystencjalny. Tak przedstawia swój punkt wyjścia: „W badaniach mych
doszedłem do wniosku, że liczne trudności w rozumieniu filozoficznych dzieł autorów starożytnych pochodzą często stąd, iż
interpretując je, dopuszczamy się podwójnego anachronizmu:
sądzimy, że, jak wiele dzieł nam współczesnych, mają one za
cel przekazanie informacji o określonej treści pojęciowej oraz
że wprost dostarczają nam wiedzy na temat myśli i psychiki ich
autora. W istocie jednak są one bardzo często ćwiczeniami duchowymi, które autor uprawia sam i które daje do uprawiania
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czytelnikowi. Są po to, by kształtować dusze. Mają wartość psychagogiczną”10.
W swoich wnikliwych i precyzyjnie skonstruowanych rozprawach Hadot nie referuje tylko filozoficznych poglądów,
uzupełniając je o kompetentny komentarz, ale zastanawia się
nad samą istotą filozofowania, rozprawia o istocie i zadaniach
filozoficznych dociekań. Wprowadzona przez niego operacyjna kategoria ćwiczeń duchowych jest w tych poszukiwaniach
nadzwyczaj istotna. Co znamienne: Hadot ma pełną świadomość niewspółmierności terminu „duchowy” z przyzwyczajeniami nazewniczymi epoki. Ale mimo to nie waha się go zachować – w jego wielowymiarowości i głębi. Wskazuje, że
niektóre bliskoznaczne określenia – „psychiczny”, „intelektualny”, „etyczny”, „moralny” – owszem, obejmują pewne aspekty rzeczywistości, ku którym termin „duchowy” kieruje, ale on
sam jest dużo bardziej pojemny znaczeniowo. W ćwiczeniach
duchowych, to oczywiste, bierze udział myśl, ważne są aspekty
dyskursywne i retoryczne; mają one, także bez wątpienia, wyraźny wymiar etyczny, wiążą się bowiem z okiełznaniem namiętności. Wszelako, powiada on, przymiotnik „duchowy” jest
znaczeniowo bogatszy, obejmuje głębsze spektrum doświadczeń. Ćwiczenia duchowe – czy chodzić będzie o Sokratesa,
Senekę, czy Marka Aureliusza – odnoszą się nie tylko działań
rozumowych. To dużo głębsze akty egzystencjalnej natury. Są
one równoważne przekształcaniu widzenia świata i przemianie osobowości tego, który ćwiczeniom się poddaje. W pojęciu
rzeczywistości „duchowej” idzie o przeniesienie w jakiś wyższy wymiar, transcendowanie w stronę pewnego rodzaju Całości. Przy okazji przypomina autor, że Exertitia spiritualia Ignacego Loyoli – tytuł dzieła najszybciej bodaj przychodzący na
myśl w kontekście wyrażenia „ćwiczenia duchowe” – to zaledwie późny (nowożytny) etap w historii gatunku, chrześcijańska
refrakcja daleko starszej tradycji grecko-rzymskiej.
Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na wybitne dzieła filozoficzne starożytności, to okaże się, że filozofia, w swoim
pierwotnym kształcie, jawi się nie – jak to często chcemy widzieć – jako procedura abstrakcyjna, konstrukcja teoretyczna
czy dyskursywna metoda dochodzenia do poznań pewnych,
ale właśnie jako ćwiczenie duchowe, czyli jako pewien sposób

>> 10 P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa
2003, s. 5.

kształtowania życia, jako próba bądź seria prób wewnętrznego
przekształcenia człowieka. Tak rozumiana filozofia nie wyklucza żadnego z jej składników doktrynalnych czy teoretycznych.
Nie tylko nie wyklucza, ale wzbogaca je o jeszcze jeden istotny wymiar. Toteż kategorię filozoficznie rozumianych ćwiczeń
duchowych trzeba by umieścić nie w sąsiedztwie terminów takich jak „badanie” czy „dociekanie”, ale raczej w pobliżu takich
wyrażeń jak: „uczenie się życia”, „uczenie się śmierci”, „uczenie
się czytania”, czy takich jak „konwersja” i „metanoia”.
W tak zakreślonych zadaniach filozofii starożytnej przegląda
się znakomicie współczesna idea humanistyki Watersa. Istotne podobieństwa dotyczą radykalnie duchowego rozumienia obydwu aktywności i mocnej egzystencjalnej domieszki
w praktyce poznawczej. Ale analogie odnaleźć można nawet
i na niższych piętrach.
W jego wywodach, jak pamiętamy, figura książki i sam gest
czytania wydają się szczególnie uprzywilejowane. Służą jako
wyrazisty i poręczny model wzbogacającego humanistycznego spotkania. Znakomite studium Hadota o przemianach idei
ćwiczeń duchowych w myśli antycznej kończy zastanawiający fragment, który i od tej strony zaskakująco spokrewnia jego
spokojne, stonowane uwagi z rozpalonym dyskursem Watersa. W zakończeniu Ćwiczeń duchowych zastanawia się on nad
możliwościami odrodzenia tego typu filozofowania współcześnie. Pisze, że mechaniczne naśladowanie antycznych wzorów
z pewnością nie ma większego sensu. Ale podkreśla równocześnie, że nie sposób zapomnieć, iż wartością każdej kultury
jest ciągłość „starych” idei, pomysłów, odkryć, otwarcie na ich
wzbogacającą re-petycję.
Ale jak je ożywić, jak je rewitalizować? Sugeruje Hadot, że
istnieje pewna sprawdzona droga: egzystencjalny zwrot ku
„starym prawdom”, co oznacza umieszczenie ich we własnym
doświadczeniu, włączenie we własne życie. Przy czym, co charakterystyczne, ów gest powtórzenia, powtórzenia na nowo,
tego, co już kiedyś wypowiedziane, rozpoczyna się właśnie od
lektury: „każda epoka powinna podejmować to zadanie, uczyć
się czytać i odczytywać na nowo te «stare prawdy». Życie spędzamy na «czytaniu», czyli na dokonywaniu egzegez, nawet
egzegez egzegez [...], spędzamy swe życie na «czytaniu», lecz
nie umiemy już czytać, czyli zatrzymać się, uwolnić od swych
trosk, wrócić do siebie samych, odłożyć na bok swoje poszuki-
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wania subtelności i oryginalności, medytować spokojnie, przetrawiać, pozwolić tekstom, by do nas mówiły. Jest to ćwiczenie
duchowe jedno z najtrudniejszych”11. A wieńczący ten passus
cytat z rozmów Goethego z Eckermannem podkreśla jeszcze
wagę tego wyzwania, któremu na imię czytanie. Goethe: „Ludzie nie wiedzą, ile czasu i wysiłku kosztuje, żeby nauczyć się
czytać. Mnie trzeba było na to osiemdziesięciu lat, i nawet nie
potrafię powiedzieć, czy mi się to udało”12. Komu jak komu, ale
Goethemu bym w tej kwestii wierzył...
To zastanawiające, że teksty Hadota i Watersa, tak przecież
od siebie różne – co do treści, znaczenia i stylu – przyznają tak
ważną rolę czytaniu. Wskazują przy tym obydwaj, co też znamienne, że praktyka głębokiego, duchowego, przemieniającego czytania jest dzisiaj w zaniku. Nie potrafimy czytać. Nie potrafimy, bo zajmują nas głównie wymierne pożytki z czytanych
książek, ale nie potrafimy także i dlatego, że medytacja, ideał
vita contemplativa jest dziś towarem dojmująco deficytowym.
W istocie, tak trudno „pozwolić tekstom, by do nas mówiły”...
3.
Pora na ukonkretnienie powyższych uwag. Zobaczmy, jak mogłaby wyglądać w praktyce lektura antropologiczna rozumiana
jako ćwiczenie duchowe. A zatem raz jeszcze: tolle, lege.
Obrazy Włoch Pawła Muratowa to książka niezwykła. Odkrywcza, poruszająca, wielowarstwowa, zalecająca się jakimś
niedzisiejszym pięknem. Po niemal stu latach od jej wydania
– pozostaje wciąż zaskakująco żywa. A ta właściwość znamionuje tylko dzieła wielkie. To, z jednej strony, praca znakomitego
historyka sztuki, badacza, podróżnika, z drugiej – świetnego
pisarza. Absolutne, skończone arcydzieło. Jest tedy głębokim
paradoksem i dziejową niesprawiedliwością, że książka ta bytuje dzisiaj na skraju nieistnienia. Wnioskując ex silentio, współczesna wiedza o genialnym rosyjskim humaniście jest śladowa,
a znajomość jego głównego dzieła w świecie zachodnim – żadna. Trudno się nawet dziwić. Jak dotąd – rzecz nie do uwierzenia – powstało tylko jedno tłumaczenie rosyjskiego oryginału.
Jest to polski przekład autorstwa Pawła Hertza. Przekład twórczy, językowo zniuansowany, miejscami hipnotyzujący. Powiedzmy wprost: kongenialny.

>>
>>

11
12

Ibidem, s. 67-68.
Ibidem, s. 68.

W językach zachodnich Obrazy Włoch nie istnieją i tylko nieliczni pojmują znaczenie tej nieobecności. Niedawno ukazał się
opasły tom, zatytułowany Cultural Amnesia, autorstwa Clive’a Jamesa, wybitnego brytyjskiego dziennikarza i eseisty13. Ta wielka księga jest w gruncie rzeczy – opowiedzianą poprzez krótkie,
parustronicowe hasła – historią kulturowego zapomnienia i zapominania. James przedstawia w porządku alfabetycznym ponad sto sylwetek swoich bohaterów, postaci istotnych, wedle
niego, dla zrozumienia świata, w którym żyjemy. Rozpoczyna
od Anny Achmatowej, a kończy na Stefanie Zweigu. Po drodze
znalazło się jeszcze miejsce na liczne portrety artystów z różnych
dziedzin, między innymi: Paula Celana, Milesa Davisa czy Federica Felliniego. Pośród tych postaci, mniej lub bardziej znanych
i docenionych, pojawia się nagle przy literze M (m.in. po Miłoszu
i Montalem) postać Pawła Muratowa. Znać po tonie wypowiedzi
i wyraźnej afektacji, że to niespodziewane odkrycie rosyjskiego
pisarza i jego znakomitego dzieła było dla Jamesa wydarzeniem
wielkiej wagi. Zrozumiał, że ma rzadką okazję przybliżyć światu
anglosaskiemu tekst wybitny, w dodatku tekst całkowicie tamtejszym czytelnikom nieznany.
Co dla nas istotne, biogram Muratowa to w istocie laudacja,
hymn pochwalny na cześć jego włoskiego arcydzieła. „W świecie istnieje wiele nieznanych arcydzieł, lecz zwykle popadały w ten stan, ponieważ nigdy nie były bardzo dobre. Obrazy
Włoch – to prawdziwe nieznane arcydzieło”14. James doskonale
rozumie, z czym ma do czynienia. Pokazując księgę Muratowa
na szerokim tle gatunku „podróży włoskiej” stwierdza, że żadna
książka z tej dziedziny nie wytrzymuje porównania z Obrazami Włoch. Nawet wielkie skądinąd dzieła Gregoroviusa, Burckhardta czy – aż strach powiedzieć – Goethego! James pojął, że
w książce Muratowa chodzi o coś dużo głębszego niż o zwiedzanie włoskich miast, podziw dla włoskiej sztuki czy wyrafinowany smak podróżowania. Zobaczył w niej znakomity literacko
tekst, dzieło pisarza dużej miary, ale także rzecz o duchowym
spoiwie przenikającym – niewidzialnie i bezwonnie – dzieła
sztuki, miasta, pejzaż.
Spróbujmy rozwinąć te intuicje. Generalnie rzecz biorąc,
James nie myli się, przyznając wielką rangę dziełu Muratowa.

>>

13
C. James, Cultural Amnesia. Necessary Memories from History and the
Arts, New York–London 2007.
>> 14 Ibidem, s. 527.
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Polscy czytelnicy w zasadzie podzielają to zdanie, choć nie
mam pewności, czy wysoka ocena Obrazów Włoch w każdym
przypadku dotyka tego, co w książce najistotniejsze, co jest
jej ideowym kośćcem. Wypowiedzi niektórych jej entuzjastów
mogłyby być dobrą ilustracją do zgłębienia płynnej semantyki
pojęcia misreading (złe odczytanie, niedoczytanie, nieodczytanie...). Powiedzmy więc jasno: książka Muratowa nie jest żadnym przewodnikiem, nie jest nawet wyrafinowanym baedekerem dla happy few. To najpierw przenikliwy portret świata
włoskiej historii, sztuki i architektury, w którym jest miejsce i na
fachowy wykład, i na subiektywne spojrzenie. To rozpisana na
szereg mikroopowieści, anatomiczna lektura pewnej lokalnej
postaci kultury europejskiej, próba podjęta w obliczu dramatycznego przesilenia, jakim był wybuch pierwszej wojny światowej. To również próba – ktoś mógłby powiedzieć: desperacka, może utopijna – zatrzymania czasu, unieruchomienia na
chwilę w słowie pewnej formy przemijającego świata.
Dlatego też miejsce Obrazów Włoch nie jest na półce z przewodnikami. Ale nie da się także pojąć wagi tego dzieła ani docenić jego myślowego rozmachu zestawiając je, dla przykładu,
z Italienische Reise Goethego, Wanderjahre in Italien Gregoroviusa, Voyage en Italie Taine’a – a mówimy przecież o pracach
gigantów. Owszem, Muratow idzie po śladach poprzedników,
ma świadomość, że nie pisze w retorycznej próżni, ale całość,
którą buduje – w dużej części z elementów, by tak rzec, wielokrotnego użytku – ma bez wątpienia dużo większy ciężar niż
dzieła prawodawców „włoskiego dyskursu”. To prawda, wychodzi on od klasycznej formuły „podróży włoskiej”, ale raz po raz
rozsadza ten gatunek od środka. Dobrze wiedzieć, że w tej gęstej sensualnie prozie nie tylko o włoskie specjały chodzi. By
właściwie pojąć i docenić kulturową refleksję zawartą w Obrazach Włoch, zrozumieć ich nieprzemijające promieniowanie,
trzeba by postawić je na przykład obok – pisanej w podobnym
czasie – Czarodziejskiej góry. Dopiero mierząc dzieło Muratowa tak dobrze wyskalowaną miarą, mamy szansę odkryć jego
głębszy sens skrywający się pod powłoką widzialnego.
Zanim powrócimy do tego wątku, zobaczmy najpierw,
o czym i jak pisze Muratow. Oto krótki, wybrany na chybił trafił, fragment opisowy, jeden z wielu. Celowo pomijam miejsca
znane i najbardziej uczęszczane podczas standardowych włoskich podróży:

Vicenza, której zbite w gromadę czerwone dachy widnieją
wśród zielonych ogrodów i winnic szczęśliwej doliny dzieląc
podnóże Alp od Wzgórz Monti Berici, pojawia się we wspomnieniach jako jedno z najbardziej uroczych miast włoskich.
Dwie nieruchome zwierciadlane rzeczki, Retrone i Bacchiglione, opływają miasto, którego ulice wychodzą gdzieniegdzie na ciągnące się wzdłuż brzegów łąki, a łuki przerzuconych nad nimi mostów odbijają się w głębokim lustrze ich
wód. Słońce, które upodobało sobie to piękne miasto, obficie zlewa swój blask i ciepło na płyty jego wspaniałego Piazza, gdzie widnieją białe jak śnieg istryjskie marmury bazyliki
Palladia z czerniejącymi na jej kolumnach i fryzach śladami zimowej niepogody. Podróżny, olśniony widokiem tego
cudu architektury, wobec którego blednie nawet wenecka
Libreria, długo stoi na placu pogrążonym w uroczystej ciszy
rzeczy doskonałych i jak we śnie chodzi po pustych, fantastycznych ulicach, wzdłuż cichych warsztatów dzisiejszych
rzemieślników i wspaniałych siedzib renesansowych15.

Jest w tym akapicie cały Muratow. Nienachalna erudycja, sensualna do bólu wrażliwość, język ewokujący realność przeżywanego świata, podzielna uwaga, która pozwala dostrzec zarówno architektoniczny cymes, jak i zwyczajny rzemieślniczy
warsztat. I ta spokojna, niespieszna kadencja zdań. Wszystko,
co ważne, dzieje się tu w języku. Nie chodzi tylko o to, że Muratow jest wybornym stylistą, że używa słów precyzyjnie, z wyraźną troską o zmysłowy i emocjonalny wyraz. Że świetnie wie,
jak uzyskać Barthes’owski l’effet de réel, czyli sprawić, by czytelnik wszedł bez trudu w opisywany świat i uwierzył w jego pozatekstową realność.
W tej strategii pisarskiej idzie o coś jeszcze, i to dużo ważniejszego. Długo nie rozumiałem, na czym polega szczególny
czar, który rzuca ta książka na czytelnika. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko wydobycia jego istoty, kiedy uświadomimy sobie, że Muratow tworzy w swoich opisach świat pozaczasowy.
Może dokładniej: to świat, który – z natury rzeczy – poddany
jest upływowi czasu, który jest zanurzony w historii (co oczywiste i czego autor nie tylko nie ukrywa, ale nieustająco podkreśla!), ale sztuczka pisarska polega na tym, że pod jego piórem
dziejowa płynność nabiera ontologicznej statyczności. Ten rynek w Vicenzie opisany jest tak, jak gdyby był zatopiony w bez-

>>

15

P. Muratow, Obrazy Włoch, przeł. P. Hertz, Warszawa 1972, t. 2, s. 326.

126

cs4 znaczenia 05 v24.indd 126

2011-07-01 11:39:17

czasowej aurze. Przyjmuje kształt skończony, ostateczny i niezmienny – obserwujemy go jak muchę w bursztynie. To chwila
przemieniona w wieczne teraz. To żywa rzeczywistość przemieniona w unieruchomiony portret ze słów.
Dlatego tak bardzo mylą się ci, którzy czytają Obrazy Włoch
w duchu naiwnego realizmu. I najmniej idzie mi o to, że świat
przez Muratowa opisywany dawno już nie istnieje. Że nie sposób odnaleźć tych miejsc dzisiaj dokładnie w takim kształcie,
w jakim zostały zobaczone przez niego. A jeśli nawet są to –
w materialnym sensie – wciąż te same obiekty, to konteksty (kulturowe, przestrzenne czasem), w jakim się dzisiaj znajdują, i nasze ich postrzeganie sprawiają, że t o s a m o nie jest już t a k i e
s a m o. Chodzi mi przede wszystkim o to, że Muratow nie opisuje świata z mimetyczną ilustracyjnością, ale formuje ze zdań jego
słowną reprezentację. Że jego dzieło nie jest realistyczną fotografią włoskiego świata, ale – z konieczności – jego słowną konstrukcją. Inaczej mówiąc: że Obrazy Włoch tworzą czystej wody
narrację mityczną. Przy czym przymiotnik „mityczny” nie oznacza tu nieprawdy czy zmyślenia, ale wskazuje na istotny rys opowieści. To narracja o rzeczywistości oczyszczonej z akcydensów
i sprowadzonej tylko do swojej esencjalnej postaci.
Pisarstwo Muratowa bywa czasem określane mianem estetyzującego. I zdaje się nie jest to komplement. Nic bardziej
niemądrego. Z całą pewnością jego opowieści wolne są od tanich zachwytów pięknoducha. Kilka fragmentów z ostatniego
rozdziału książki, pisanych w metatekstowym porywie, dobrze
odsłania jego rozumienie włoskiej przygody. Widać wyraźnie,
że tu w ogóle nie chodzi o ekscytację włoskimi pięknościami:
obojętnie – czy należącymi do świata natury, czy sztuki. Prawdziwy skarb ukryty jest głębiej. Pisze on, że z całą pewnością
są kraje bardziej od Włoch niezwykłe, że istnieją bardziej porywające pejzaże, że są cywilizacje starsze i bardziej nobliwe. Ale
tylko we Włoszech spełnia się sen o życiowej harmonii, tylko tu
prowadzi się życie na ludzką skalę:
Włochy nie są ani tragicznym czy sentymentalnym teatrem,
ani księgą wspomnień, ani źródłem egzotycznych doznań,
lecz ojczystym domem naszej duszy, żywą stronicą naszego
życia, rytmem naszego serca bijącego mocniej na widok rzeczy zarówno wielkich, jak i małych; oto czym są Włochy, i pod
tym względem nic się z nimi nie może równać. Ani ich krajobrazy, ani cuda ich sztuki nie oślepiają nas i nie ogłuszają. Ni-

kogo nie przytłaczają i w niczym nie kłócą się z wewnętrzną
istotą człowieka współczesnego. Ani przez chwilę nie odczuwamy ich obcości, ów świat, na który tu patrzymy, choć zdumiewający, nie jest ani cudzy, ani w sobie zamknięty16.

Inaczej mówiąc: spoglądając na Włochy oczami Muratowa, mówimy do siebie: tu jest tak, jak ma być, i ma być tak, jak jest.
Czytając jego tekst, zyskujemy całkowitą pewność, że świat,
o którym pisze, to przestrzeń skrojona na ludzki wymiar, kosmos, w którym chciałoby się zamieszkać. Muratow pisze bowiem o Włoszech jako greckiej oikouménē, a w pojęciu tym
dostrzec można nie tylko ideę świata oswojonego, zamieszkanego, ale także myśl o domu (oíkos). Bo też Obrazy Włoch to
w gruncie rzeczy namiętna opowieść o domu, w znaczeniu
dalece wykraczającym poza wąsko pragmatyczne jego rozumienie. Dokładniej może: o poszukiwaniu domu, o pragnieniu domu, o powrocie do domu. O zamieszkiwaniu wreszcie,
w pogłębionej lekcji tego terminu pozostawionej nam przez
Heideggera.
Niezwykle charakterystyczne jest to, że odwrotnie do przewodnikowych narracji – w których, zgodnie z konwencją, poleca się tylko to, co jaskrawo wystaje ponad przeciętność
– w swoim pisaniu Muratow jest także piewcą zwykłości, zwyczajności. Oprócz spodziewanych ekstaz będących udziałem
historyka sztuki spotkamy tu akapity, w których do głosu dochodzi mało efektowna codzienność:
We Włoszech wszystko jest dla nas ważne i cenne. Ten sam
rytm rządzi płaskorzeźbami Donatella i wieczornym ruchem
florenckiej ulicy. Dzwony bijące na Ave Maria rozbrzmiewają
zarówno w złotym malowidle starego mistrza sieneńskiego,
jak wśród blasków słońca, które dziś zachodzi nad wieżami
San Gimignano. Ta sama triumfalna nuta rozbrzmiewa w genialnych dziełach Palladia i w wyrobach pierwszego lepszego włoskiego rzemieślnika. Cała gama kolorów Tycjana ma
ten sam winny smak, tę samą chłodną słodycz, co żółte grona, z których tłoczą z lekka pienistą valpolicellę17.
Jeszcze raz obserwować możemy zabieg przemiany czasowego, historycznego, zmiennego, przygodnego w uogólnioną
formułę mitycznego obrazu. W harmonijną konstrukcję odporną na upływ czasu. W elegijnym zakończeniu książki spo-

>>
>>
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Ibidem, s. 369.
Ibidem.
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tykamy też wyraźnie sformułowaną eksplikację celu włoskich
wędrówek. Zwracają w tym akapicie uwagę dwie rzeczy: prawie zupełna nieobecność wątków dotyczących sztuki i wyraźnie wypunktowany motyw inicjacyjny, motyw przemiany wewnętrznej:
Słowa: podróż do Włoch – są wiele mówiące, obejmują bowiem nasze doświadczenie, nasze życie we włoskim żywiole, wyzwolenie nowych sił duchowych, narodziny nowych
zdolności, zwiększenie skali naszych pragnień. Dokonując się w czasie i w przestrzeni, owa podróż prowadzi także przez głębie naszej istoty i zakreśla na dnie naszej duszy
swój oślepiający krąg. Wracamy z Włoch z poczuciem spoistości przyczyn i skutków, jednolitości dziejów przeszłych
i obecnych, nierozerwalnych związków jednostki i świata,
prawdy wiecznego kołowrotu wszechrzeczy, dawniejszej
niż uboga myśl o ciągłym postępie18.
Czym więc są Obrazy Włoch Pawła Muratowa? To nie tylko
– i nie przede wszystkim – kompetentne (acz czasami anachroniczne w ocenach) wykłady historyka sztuki i zapiski
uważnego podróżnika. Nie w tym tkwi wielkość tej mitycznej księgi. Nie jest to także opowieść o ziemskim raju19 ani
arkadyjski miraż estetycznego spełnienia. Z całą pewnością
jego narracja włoska wolna jest od pokusy taniej idealizacji,

>>
>>

Ibidem, s. 370.
Dobrze tę różnicę między rajską utopią a rajskim projektem wydobywa
dialog Solomona Wołkowa z Josifem Brodskim – współczesnym nam italofilem:
>> Wołkow: „Dziś być może, da się traktować Italię jako raj na ziemi, bo dla ciebie to, mówiąc krótko, muzeum. Ale wiesz: wszystkie te piękne malowidła, kościoły, cały ten marmur i tak dalej – wszystko to powstawało w trakcie niekończących się wojen, cierpień, krwawego horroru”.
>> Brodski: „Nie, to jest raj nie dla nas. I nie dzisiaj. Czemu więc mówię o Italii,
że to naprawdę jedyne miejsce, godne miana raju na ziemi? Otóż dlatego, że
mieszkając tam, rozumiem, jaki winien być porządek świata, prawda?”, S. Wołkow, Świat poety. Rozmowy z Josifem Brodskim, przeł. J. Gondowicz, Warszawa
2001, s. 218.
18
19

nie dostarcza więc czytelnikowi kompensacyjnej strawy.
Widać wyraźnie, ku czemu zmierza autorska intencja. W swojej
najgłębszej warstwie Obrazy Włoch to czytelna forma ćwiczeń
duchowych, w mocnym, egzystencjalnym znaczeniu, o jakim
mowa była przed chwilą. Przestrzeń włoska traktowana jest
przez Muratowa jako tekst, jako wielogłosowy palimpsest. To
księga, której wgłębna lektura ma moc zmieniania podróżnika.
Hermeneutyka przestrzeni ma u swojego kresu wewnętrzną
przemianę. I co ciekawe, ta właściwość opisywanej przestrzeni przenosi się na samą jego narrację. Trzeba tylko dać się jej
porwać, pozwolić, by te jego opowieści – jak chce Waters – „do
nas przemówiły”.
4.
Nie wiem i nigdy się już nie dowiem, jak potoczyłoby się moje
życie, gdybym w wieku lat kilkunastu nie znalazł w domowej
bibliotece Obrazów Włoch Pawła Muratowa. Gdybym sobie ich
nie przywłaszczył. Gdybym ich nie wertował, oglądał, podczytywał – nie rozumiejąc wtedy zapewne zbyt wiele. I gdybym
nie powziął kiedyś mocnego postanowienia, że kiedyś do tych
Włoch pojadę, będąc równocześnie przekonanym – z każdym
rokiem dorosłego życia coraz mocniej – że nie pojadę tam nigdy. Miało się zdarzyć inaczej.
Abstract
Dariusz Czaja, Anthropology as a Spiritual Training

This article recalls various concepts of anthropology. The author perceives it as a deeply humanistic discipline in its very
conventional status. The anthropology here becomes a spiritual effort to self improvement and sensitizing. It is a training
in insightful viewing into the world of man’s works. This sublimates the spiritual realm of a human, becomes the condition
of humanity.
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Otchłanie labiryntu
– kilka filmowych wariacji na temat jednego motywu
Małgorzata Czapiga

Labirynt. Budowany co dzień słowami, dźwiękami muzyki, liniami i barwami malarstwa, bryłami rzeźby i architektury. Trwający wieki, tak ciekawy do zwiedzania, że kto się
w nim zanurzy, nie potrzebuje już świata, warowny, bo założony przeciwko światu. I największy chyba dziw: że kiedy się
nim delektować samym w sobie, rozchwiewa się niby pałace
utkane z mgły. Gdyż podtrzymuje go tylko dążenie do wyjścia poza, dokądś, na drugą stronę.
Czesław Miłosz, Nieobjęta ziemia1

Posiadając mitologiczny precedens: mrocznej konstrukcji
w minojskim pałacu, labirynt zdaje się od zawsze obecny w europejskim imaginarium. Jest elementem opowieści i praktyk
inicjacyjnych, zastępczą trasą średniowiecznych pielgrzymek,
alegorią skomplikowania ludzkiego umysłu, przedstawieniem
trudów przedzierania się przez życie... Niekiedy bywa budowlą, organizuje przestrzeń ogrodową, dostarcza treningu jako
intelektualna szarada, może być banalnym detalem dekoracyjnym lub budzącą strach przestrzenią gier komputerowych. Ta
stała obecność figury labiryntu oznacza, że stał się obrazem,
symbolem, metaforą, alegorią – którąś z figur, której używa się
po to, aby opowiedzieć o człowieku, jego losie, uwikłaniach,
życiu i śmierci. I można nawet zapomnieć o hipotetycznym,
wzorcowym labiryncie kreteńskim, by zobaczyć znaczeniowy potencjał wyobrażenia, potencjał, jaki ujawniać się będzie
w historycznie zmiennych dyskursach, w myśli religijnej, w filozofii, sztuce. Oto frapujące zadanie: obejrzeć losy wyobrażenia
o tak długim trwaniu, zobaczyć w nich tożsamość „graficznego”
kształtu i nawarstwianie się, komplikowanie znaczeń i funkcji.
Dobrym materiałem wyjściowym do takiej obserwacji palimpsestowości labiryntu jest kultura popularna, która zbiera
to, co zdaje się atrakcyjne i łatwo rozpoznawalne, by konstruować przekazy dla odbiorców, których kulturowa pamięć może
być bardzo płytka. W stałej obecności jakiejś figury w jednost-

>>

1

Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Kraków 1998, s. 29.

kowych wyobrażeniach, ale i w najodleglejszych kulturach
można dopatrywać się jej archetypowego wymiaru.
Archetypy – pisała J. Jacobi – są odbiciem instynktownych,
to znaczy psychicznie koniecznych reakcji na określone sytuacje; dzięki swym wrodzonym predyspozycjom doprowadzają, omijając świadomość, do takiego sposobu postępowania, który wynika z konieczności psychicznych, chociaż
dla patrzącego z zewnątrz nie zawsze wydaje się on racjonalny; w gospodarce psychicznej spełniają one role rozstrzygającą, gdyż reprezentują lub uosabiają pewne instynktowne dane pierwotnej, ciemnej psyche, rzeczywiste,
lecz niewidzialne korzenie świadomości2.
Źródłowe znaczenia figury wywodzą się oczywiści z mitologii.
Prześledzenie definicji słownikowych terminu wskazuje jednak na to, że dzisiejsza pamięć labiryntu związana jest raczej
z pewnym typem przestrzeni, a nie fragmentem wątku starożytnego mitu bohaterskiego. Labirynt w Słowniku mitów i tradycji kultury, książce świetnie wpisanej w standard potocznej
wyobraźni, to:
[...] starożytna budowla, o rozmyślnie skomplikowanym
układzie sal, korytarzy i przejść, z której osoba niewtajemniczona nie może znaleźć wyjścia3.
Krzysztof Kowalski zwraca uwagę na pułapkę tkwiącą w takiej
potocznej definicji, gdyż wyklucza ona możliwość pamiętania
o labiryntach np. naskalnych rysunków, mozaikowych labiryntów chrześcijańskiego średniowiecza czy manierystycznych
ogrodów4. Gubi się metaforyczne ujęcia figury jako przestrzeni trudnej, skomplikowanej, z mylącymi, błędnymi ścieżkami, która wszak gmachem-budowlą w architektonicznym rozumieniu nie jest. Tak pojmowany labirynt pojawia się często
w egzystencjalnej refleksji i do takiego wyobrażenia często od-

>>
>>

J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, Warszawa 1993, s. 35.
W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2006, hasło „Labirynt”.
>> 4 K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie, Warszawa 2003, s. 66.
2
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woływać się będą twórcy przekazów kultury popularnej, w tym
również autorzy filmowi.
W pochłaniającej różne tradycje, zachłannie konsumującej
sensy budowane w odmiennych historycznie i kulturowo kontekstach kulturze popularnej obserwować można procesy reinterpretacji znaczeń i ich stopniową banalizację. I tak w wielu
ważnych, ale także i całkiem miernych filmach labirynt stanowić będzie element scenografii – pojawi się np. jako żywopłotowa czy kamienna konstrukcja. Bezpośrednie przywołania tej
figury znajdziemy w kinie fantasy, np. w Labiryncie Jima Hensona (J. Henson, Labyrinth, 1986) czy w Labiryncie Fauna Guillerma del Toro (G. Del Toro, Laberinto del fauno, 2006). Bohaterki obu filmów przemierzają przestrzeń doświadczaną jako
obszar obcości. Jego nieuchronnie opresyjny charakter, grozę niepoznanego, które czai się za kolejnym zakrętem drogi, labirynt zdaje się oddawać w szczególnie dobitny sposób.
W takiej przestrzeni napotyka się stworzenia o niejasnej kondycji: fauny, gobliny, skrzaty; bohaterki wiedzą, że trzeba ostatecznie dojść do centrum i wypełnić swoje zadanie. To obcość
przestrzeni i istota zadania finalnego rozstrzyga o sensie wyobrażania. Figura labiryntu ma tu dwojaką funkcję: po pierwsze jest elementem dekoracyjnym, przywołującym obsesyjnie
pojawiający się symbol, po drugie ewokuje szczególny nastrój:
osaczenia, niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale również oczekiwania – z każdego labiryntu, po dotarciu do jego jądra, musi
być przecież wyjście, nawet jeżeli nie znajdzie się żadna usłużna Ariadna.
O ile w filmach fantasy labiryntowe przestrzenie są pretekstem do budowania fabuły, jej przestrzennym organizatorem
i ciekawym ornamentem, o tyle w thrillerach czy horrorach
uaktualnia się często ich dawniejsza symbolika – pojawiają się znaczenia wynikające z pamięci o labiryncie jako miejscu, w którym spełnia się ostateczny cel trudnej drogi: wyjście
poza, doświadczenie transgresji. Granice między przeszłością,
teraźniejszością a przyszłością zostają wyraźnie zakłócone,
zdroworozsądkową logikę należy zawiesić, a kolejne zdarzenia
zdają się coraz bardziej nieprzewidywalne. Tak właśnie figurę
tę potraktował Stanley Kubrick w Lśnieniu (S. Kubrick, Shining,
1980). Bohater – cierpiący na twórczą impotencję powieściopisarz – decyduje się na bycie dozorcą na okres zimy w górskim
pensjonacie. W zamian za opiekę nad obiektem będzie mógł

spędzić czas z rodziną i odnaleźć siły (odrodzenie?) potrzebne
do pracy pisarskiej. Od pierwszych scen przestrzeń sugeruje:
labiryntowa jest górska droga do hotelu (długa, wijąca się, niebezpieczna, wśród wypiętrzonych skał i przerażających przepaści), to droga prowadząca w nieznane, niczym Ultima thule
z opowiadania S. Grabińskiego. Niepokojący jest rytm zwielokrotnionych prawie w nieskończoność drzwi do pokoi na kolejnych piętrach – synek Jacka Danny jeździ po nich małym rowerkiem, a kolejne zakręty przemierzane przez chłopca mogą
przyprawić o zawrót głowy. Labiryntowe doświadczenie przemieszczania się wewnątrz hotelu znajdzie dopełnienie w labiryncie rzeczywistym: to stary, żywopłotowy, wysoki na 13 stóp
labirynt „postawiony” na dawnym indiańskim cmentarzysku.
Nawet dywan z hotelowej podłogi ma wzór labiryntowy. W jakie sensy zatem ułożą się poszczególne elementy osaczającej
labiryntowości?
Przestrzeń Lśnienia stanie się miejscem inicjacji bohatera, który walczy z twórczą niemocą. Jak pisze Piotr Kowalski
w swojej interpretacji filmowego dzieła Kubricka:
Jedynie dotknięcie sacrum, wykroczenie poza ograniczenia ludzkiej kondycji i rytualna śmierć, może spowodować,
że władca i wraz z nim jego świat odrodzą się w pełni życiowych energii. W Lśnieniu bohater także musi zanurzyć
się w szaleństwie, chaosie zaświatów, aby odzyskać władzę
i moc.
[...] Droga, którą bohater pokonuje, jadąc do pensjonatu, jest w istocie figurą labiryntową, która wiodła dawniej
wtajemniczanych do wnętrza ziemi, do centrum jaskini,
w której mieli poznać tajemnice życia i śmierci. Przekraczając próg, zanurzając się w obcy świat, bohater podobnie jak
postacie z mitów inicjacyjnych wkracza na drogę prób5.
Położony w górach pensjonat jest oddalony od ludzkich siedzib, a zimową porą zupełnie odseparowany od kontaktu ze
światem. Te okoliczności czynią zeń miejsce tajemne, miejsce
przeobrażenia i zmiany, a z punktu widzenia (i nadziei) pisarza – miejsce ponownych narodzin, które jednak – jak zawsze
w przypadku inicjacyjnego bycia poza terenem ekumeny –
mogą przynieść najbardziej przerażające odkrycia dla inicjowanego. Sensem inicjacji zawsze była przemiana, ale także
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P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń, podróżowanie
w kulturze współczesnej, Wrocław 2002, s. 141.
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związane z tym poznanie: tajemnic życia i śmierci, wartości,
tradycji itd. Samopoznanie jednak może okazać się doświadczeniem, którego wymiar może przerosnąć tego, kto wyrusza
w głąb labiryntu. Pisarz nie odzyskuje mocy twórczej, a odkrywa potęgę destrukcyjnych sił, jakie w nim tkwią. Podobnie jak
w Stalkerze A. Tarkowskiego – do tajemnej komnaty w samym
środku Zony nikt ostatecznie nie chce wejść: odkrycie prawdy
o swoich marzeniach może okazać się ciężarem nie do zniesienia.
Nieprzypadkowo inny obraz filmowy – Piknik pod Wiszącą
Skałą Petera Weira ( P. Weir, Picnic at Hanging Rock, 1975) – wybiera również na miejsce transgresji tereny górzyste, które staną się areną dziwnych wydarzeń. W dzień św. Walentego 1900
roku dziewczęta z pensji dla panien i ich opiekunki wyruszają
na piknik do miejscowości położonej nieopodal masywu zwanego Wiszącą Skałą. Tu pozornie odwrotnie niż w Lśnieniu wydarzenia rozgrywać się będą w pełnym życiodajnych sił lecie,
w upalnym i zniewalającym słońcu: pustka, transgresyjność
miejsc (znakomicie akcentowana muzyką G. Zamphira) może
być tak samo „upojna” i alienująca, jak zima w opuszczonym
pensjonacie na końcu świata, na tej swoistej ultima thule. Kilka
urzeczonych dziwnym magnetyzmem góry dziewcząt wyrusza, żeby je „zbadać”. Coraz bardziej zmęczone, trzymając się za
ręce, wspinają się w upalnym słońcu ścieżkami leśnymi. Poddają się lekkim, transowym ruchom, pląsając w rozedrganym
od gorąca powietrzu, pozbywając się ostatecznie butów i pończoch. Jedna z czterech dziewcząt nie angażuje się, uchyla od
wejścia w klimat osobliwego miejsca. To jej jedynie przypadnie
w udziale koszmarna, ale zakończona powodzeniem ucieczka
z miejsca kolejnych wypadków.
Dziewczęta przeciskają się przez wąskie „korytarze” skalne,
które bardziej przypominają kamienny labirynt niż widzianą
wcześniej przez nie z dołu niewinną skałę. Przesmyki są wąskie do tego stopnia, że dziewczęta muszą iść jedna za drugą,
niekiedy tylko pomagając sobie trzymaniem się za ręce. Na ich
poczynania zdaje się patrzeć Wisząca Skała, której poszczególne ujęcia pokazują, jak bardzo w swojej strukturze przypomina
ludzką głowę.
W Mirandzie, prowadzącej dziewczęta i wieszczącej przyszłość, wcześniej jedna z nauczycielek rozpoznaje Venus Botticellego, ale nazywa ją aniołem. Miranda prowadzi koleżanki

w przestrzeń, która przypomina bardziej zaświaty i piekielny
locus horridus niż rajskie krajobrazy Botticellego. Dziewczęta,
zanurzając się w tę oniryczną przestrzeń, wyzbywają się stopniowo znamion przywiązania do ziemskiej rzeczywistości, porzucają części garderoby i wyruszają w pochodzie ku krainie
zaświatowej. Góra – tu Wisząca Skała – jest początkiem tej
trudnej, labiryntowej drogi odwzorowującej drogę duszy do
krainy zmarłych.
Piknik pod Wiszącą Skałą jest dziełem, w którym labirynt nie
pojawia się bezpośrednio, ale odnajdujemy go w ukształtowaniu filmowej przestrzeni, to gra symbolami, reminiscencjami mitycznych struktur i archetypicznych skojarzeń. W filmie
współczesnym labirynt częściej jest jednak metaforyczną konstrukcją niż rzeczywistym architektonicznym obiektem.
Cube Vincenza Natali (V. Natali, Cube, 1997) jest historią,
której akcja rozgrywa się w przemyślnie skonstruowanej przestrzeni, przywodzącej na myśl labiryntowe zawiłości drogi, którą gubi się wśród poplątanych ścieżek i przejść, które doprowadzić mają do wyzwolenia, ale tych tylko, którzy znajdą klucz,
jakąś nić Ariadny. Sześcioro bohaterów, którzy z nieznanych im
przyczyn zostali tam umieszczeni, budzi się w zamkniętej małej
sali. Towarzystwo nie jest przypadkowe, choć na pierwszy rzut
oka trudno uchwycić zasadę: co może łączyć policjanta, recydywistę, lekarkę, studentkę, architekta i chorego na autyzm.
Początkowa panika i bezpodstawne sądy o prawdopodobieństwie udziału w tajemniczym rządowym projekcie szybko zostają zawieszone, a grupa wspólnie zaczyna pracować nad znalezieniem wyjścia.
Nie ma wątpliwości: filmowy labirynt jest tu przestrzenią
wrogą, osaczającą, szczególnym przypadkiem drogi – zupełnym zaprzeczeniem natomiast biernej, choć bezpiecznej przestrzeni domu. Wielokrotnie staje się też wyzwaniem i zagadką,
ale przecież nie nierozwiązywalną. Toporow pisze:
[...] po to, żeby w przestrzeni labiryntu odnaleźć drogę, odkryć ją, potrzebne są albo ponadludzkie zdolności, jasnowidztwo, wyższa wiedza sakralna, albo przebiegłość i pomoc ze strony osób współczujących [...]6.
Cube jest taką labiryntową zagadką do rozwiązania, ale nie ma
tu już miejsca na heroicznego Tezeusza, który z odwagą i wiarą
zmierzy się z jej meandrami. Każdy z bohaterów ma pewnego
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W.N. Toporow, Przestrzeń i rzecz, przeł. B. Żyłko, Kraków 2003, s. 70.
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rodzaju zdolności, które dopiero przy zorganizowanej współpracy uda im się odkryć, choć – nie do końca wykorzystać. Najeżone niebezpieczeństwami kolejne sale wielkiego sześcianu
są odkryciem wielokrotnie uciekającego z więzień legendarnego złodzieja – Rennesa, znanego z akt policyjnych stróżowi
prawa Quentinowi. To właśnie Rennes wpada na pomysł egzaminowania przestrzeni za pomocą buta na długiej sznurówce,
choć sam szybko stanie się ofiarą własnego odkrycia. Bohaterowie zatem przemierzają kolejne sale, które muszą przywodzić na myśl puste komnaty wielkiego labiryntu z Knossos. Nie
było jednak przed wyruszeniem żadnej Ariadny: poruszać się
trzeba zupełnie po omacku, do chwili, gdy pojawi się myśl genialna – poznanie dotyczyć wszak musi tego, co kto ma w sobie, własnej osoby, jej odrębności itd. Ostatecznie odnalezienie
klucza do rozwiązania zagadki przypada w udziale parze najmniej ekspansywnej: studentce matematyki Leaven i cierpiącemu na autyzm Kazanowi, który (jak lubią o tym opowiadać
postromantyczne historie) okazuje się szaleńcem-geniuszem,
obdarzonym zdolnością wykonywania operacji na astronomicznie wielkich liczbach. Jego obłęd i reakcje lękowe, powodowane miejscem i awersją na kolor czerwony, łagodzone są
przez lekarkę Halloway. Ostatnim ogniwem, które wnosi garść
informacji do próby zmierzenia się z labiryntem, okazuje się na
pierwszy rzut oka małomówny i cyniczny Worth. Zdradza bohaterom swój haniebny sekret: to on pracował nad stworzeniem sześcianu, mimo że wtedy nie miał jeszcze pojęcia, do
czego służy projekt i czym są pozostałe jego elementy. Architekt wykonał jedynie projekt powłoki, nazywanej przez niego
sarkofagiem. Początkowa złość i agresja niektórych bohaterów zmusza Wortha do wyznania całej prawdy, która okazuje
się o wiele bardziej koszmarna niż przypuszczenia i insynuacje.
Sam mówi:
Nawet nie wyszedłem z biura. Wszystko przez telefon, szczegóły techniczne. Nikt nie wiedział, co to będzie. Nikogo to
nie obchodziło. Nie ma żadnego spisku. Jest tylko wielki, biurokratyczny chaos. Rozumiesz? Wielki Brat wcale nie czuwa7.
Przed bohaterami staje zadanie potworne: pomyślenie o świecie – nawet jeśli złym i niesprawiedliwym – jako swoistym konstrukcie pomyślanym przez wyższą instancję, jakiekolwiek
nadać by jej imię: Boga, rządu, tajnej organizacji wojskowej...

>>

7

Cube – lista dialogowa.

Odkrycie, że światem sześcianu, w którym przyszło im egzystować, nikt nie steruje, nie ma go pod kontrolą, było straszniejsze
niż świadomość bycia zabawką-marionetką w ręku Demiurga
czy wielkiego szaleńca. Podsumowanie Wortha ma jeszcze bardziej katastroficzny wydźwięk:
Jeśli to miało jakiś cel, nikt już o nim nie pamięta. To dzieło
przypadku. Wielki, zapomniany projekt.
Świadomość utkwienia w więzieniu wzmaga frustrację bohaterów, pozostawionych już samym sobie w starciu z wrogą przestrzenią. Michał Głowiński, w swoich rozważaniach o labiryncie,
zauważa, że jest on przestrzenią bardzo specyficzną, która nigdy nie pozostaje neutralna i wyzbyta sensów, a przy tym jest
[...] wyposażona w specyficzne znaczenia przestrzeni różniącej się od wszelkich pozostałych, różniącej się tym choćby,
że zawsze wpływa na zachowania tych, co znaleźli się w jej
obrębie, lub wręcz je określa8.
Taki jest punkt wyjścia dla tych, którzy chcą posłużyć się motywem labiryntowym do diagnozowania spraw, jakie ich akurat
zajmują. We wszystkich niemal dyskursach, w których pojawia
się figura labiryntu, obecna jest kategoria strachu, zagrożenia i uwięzienia, która nie pozostaje bez wpływu na obecne
w niej postaci. Również w Cube uaktywni się ten złowróżbny
czynnik. Niektórzy przybysze z zewnątrz, którzy nie znaleźli się
jednak w labiryncie z własnej woli, uzewnętrznią ciemne strony swojego charakteru. Halloway rozpozna u Quentina brutalne skłonności, za co ten odpłaci jej gorzką prawdą o nerwicowych zachowaniach lekarki, a w rezultacie skaże ją na śmierć,
wypuszczając, skazaną tylko na jego łaskę, kobietę w ciemne czeluści labiryntowego sześcianu. Opętany żądzą uwolnienia się z więzienia w ostatnich chwilach dzielących ich od wyjścia zabije też Leaven – której zdolności matematyczne okazały
się tu wskazówką niczym mitologiczna nić Ariadny. Sam ginie
z rąk wyczerpanego Wortha, który postanawia umrzeć w otchłaniach labiryntu, bo jak sam mówi, poza nim czeka go tylko
„bezgraniczna ludzka głupota”. Labirynt w europejskim imaginarium staje się przedstawieniem i eksplikacją ludzkiej obawy
– przed bestią i dzikością. Tu ujawnia się ona ze zdwojoną siłą
– pod maską Quentina – Minotaura. Może zresztą to tu w archetypicznej, mitycznej opowieści tkwi sedno jej możliwości

>> 8 M. Głowiński, Labirynt, przestrzeń obcości, [w:] Mity przebrane, Kraków
1994, s. 130.
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interpretacyjnych: bestia – to, co ulokowane jest poza obszarem ludzkiej egzystencji – okazuje się jednocześnie skrywaną i poszukiwaną tajemnicą człowieczej kondycji. Rozważania
o losie człowieka muszą dotrzeć do tajemnicy, która określa
status jednostki, jej nadzieje, lęki, a może – gdy odwagi do stawiania pytań ostatecznych nie braknie – do namysłu nad życiem i śmiercią. To właśnie jest sens wędrówki do centrum, do
mrocznej komnaty pośrodku labiryntu. Kłopot zawsze polegać
będzie na tym, że presja utartych znaczeń motywów wpisanych do imaginarium może okazać się barierą nie do przekroczenia: czyż nie wystarczy sam lęk wędrówki i banał odkrycia
prawd oczywistych?
Paolo Santarcangeli, historyk i antropolog, w swoich historycznych poszukiwaniach wskazywał na mocno w tradycji zakodowaną dwoistą rolę labiryntu. W kontekście kultur magicznych (ale też w późniejszych „uczonych” użyciach wyobrażenia)
labirynt był przeszkodą dla profanów, którzy nie byli w stanie
skorzystać z płynącej z niego lekcji. Im musiał wydawać się pesymistyczny i złowrogi. Zupełnie inaczej w przypadku tych, którzy byli uprawnieni do zgłębiania jego (swojej własnej) tajemnicy. Myst, wtajemniczany, podobnie jak każdy, kto przekracza
granicę sacrum, zagłębiając się w labirynt, podążał drogą przeznaczoną dla wybranych i w tym przypadku, mimo grozy, doświadczeń przywołujących obrazy kolejnych kręgów piekieł,
szedł do „do miejsca, gdzie dokona się olśnienie”9. Być może zatem filmowy sześcian stanowić miał próbę analogiczną do inicjacji i powinniśmy go rozważać raczej w kategoriach szansy
niż więzienia? To interesująca perspektywa lektury, choć niepokojąca dla interpretatora, który – gdy wypowiada się o produktach kultury masowej – ulega zbyt często pokuszeniom
swojego scjentystycznego umysłu, w którego „labiryntach” odnajduje to, czego nie ma w banale komentowanych dzieł.
Konsekwencją labiryntowej inicjacji, jako spełnienie powinności rytualnego rytu przejścia, miało być ponowne narodzenie, w odmienionej postaci, albo – to już wariant interpretacji,
jaką z czasem zbudowano na tym pierwotnym znaczeniu, gdy
zmienił się sposób czytania świata – odrodzenie duchowe (zapewne to dziedzictwo myśli chrześcijańskiej i jej reinterpretacji
symboliki śmierci i odrodzenia). Zmiana, nowe narodziny wy-
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P. Santarcangeli, Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Warszawa 1982,

s. 175.

magały symbolicznego przejścia przez krainę śmierci, przez
fazę czasowej destrukturalizacji inicjowanego, a wszystko po
to, aby na powrót znaleźć się w życiu. Możliwość taką mieli
wszyscy bohaterowie Cube, ale labirynt pokonuje jedynie Kazan – młody chłopak cierpiący na autyzm, symbolicznie przez
swą chorobę usytuowany w przestrzeni obcości, poza ekumeną. Dictionnaire de l’Ethnologie podaje, że:
[...] rytuały inicjacyjne zabezpieczają i uświęcają rekrutację
elity bądź selekcję uprzywilejowanych; z tego powodu wymagają od kandydatów dowodu odwagi, zręczności, wiedzy ezoterycznej lub wierności10.
Być może zatem sześcian nie do końca był projektem bez założenia i bez inżyniera? Może jednak jest w nim sugestia ukrytej obecności Konstruktora? Może stanowił test chorego, psychopatycznego umysłu, wyłączonego z ludzkiej wspólnoty,
podobnie jak eksperyment szaleńca z Piły w reżyserii Jamesa
Wana (J. Wan, The Saw, 2004), w którym to filmie także uwięzieni zostają pozornie przypadkowi ludzie, czyhają na nich trudności do pokonania, walka rozgrywa się na śmierć i życie.
Ryty przejścia w myśli mitycznej musiały angażować symbolikę światła i ciemności jako możliwych przedstawień obszaru
śmierci. Labirynt jako figuracja drogi do krainy zmarłych także
nasyca się cechami zaświatowymi. Jedną z nich będą właśnie
mroki spowijające trudną drogę duszy w zaświaty, tożsame
z infernum, i iluminacje towarzyszące wejściu do raju. Ostatnia scena Cube wykorzystuje ten motyw – Kazan jako jedyny sprawiedliwy, o czystym sercu, którego nie mogła dotknąć
codzienność, z której przez chorobę był wyłączony, wchodzi
w oślepiające światło, a sala z ciałami pozostałych bohaterów
znika w otchłani ciemnej powłoki otaczającej sześcian. Być
może prototypu Kazana można byłoby poszukiwać w bohaterze baśni o prostaczku, który jako jedyny spośród trzech braci
ma wystarczające predyspozycje do zabicia smoka, pokonania
zła i przejścia z powodzeniem próby inicjacji. Tam jednak decydowała niewinność, tu – co zastanawiające dla diagnozy naszego świata – człowiek, który autystycznie lokuje się poza rzeczywistością i możliwą komunikacją z innymi.
Inny labirynt i radykalnie odmienne spory o sensy filmu
i poszczególnych jego elementów wiążą się z obrazem braci
Wachowskich Matrix (L. i A. Wachowscy, The Matrix, 1999). Czy

>>
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Cyt. za: K. Kowalski, Z. Krzak, op. cit., s. 129.
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to dzieło pełne głębinowych znaczeń, otwarcia się na przesłanie gnozy („techgnozy”, jak chcą niektórzy11), czy tylko kolejna zabawa, wyśmienita realizacyjnie, z popularnym motywem
i fascynacjami nowymi technologiami i efektami specjalnymi?
Czy labirynt matriksu jest metaforą ludzkich losów w gnostyckiej interpretacji, czy raczej dekoracją sprawdzoną w komputerowych animacjach, w które włożono sensacyjną akcję? Arkadiusz Lewicki wskazuje, że imię głównego bohatera można
odczytać jako anagram słowa One, czyli jeden, jedyny12. Thomas Anderson – za dnia pracownik firmy komputerowej,
w wolnym czasie zaś jeden z najlepszych hakerów – zostaje
wybrany na tego, który uratować ma świat przed ostatecznym
zniewoleniem przez komputery. Pewnego dnia dowiaduje się,
że świat, który do tej pory uznawał za realny, ma zupełnie inną
kondycję: to Matrix, który jest programem komputerowym
stworzonym przez sztuczną inteligencję i symulującym świat
idealny. Paradoksalnie prawdziwy labirynt zaczyna się jednak
dopiero po wyjściu z Matriksa – tu rzeczywistość jest prawdziwą walką i próbą, z koniecznością poruszania się po rzeczywistych drogach, na których czają się koleje pułapki przygotowane przez komputery. Przewodnikiem w labiryntowej inicjacji
Neo stanie się Morfeusz (czy to znaczące przywołanie greckiego boga snu, czy gra skojarzeniami bez duchowych przesłań?)
– odkrywa on przed młodym mężczyzną prawdę o istnieniu
dwóch światów, ale wyznacza mu też zadanie: walkę z agentami, tj. specjalną grupą programów.
Film braci Wachowskich operuje figurą labiryntu na kilku
poziomach: nie tylko w fabule filmu jako uniwersum przypominające świat gier komputerowych, o wielu wymiarach, ale
również jako film-labirynt13, przez który musi przejść wraz z bohaterem zdezorientowany widz. W myśl Baudrilliardowskiej
koncepcji Platoński podział rzeczy zostaje tu odwrócony: to
idee są bytem, a rzeczy tylko złudzeniem. Świat rzeczy to zaledwie symulacja, a istniejący w Matriksie świat ma status bytu.
W tych poplątanych relacjach bohater dorasta do tajemnej
wiedzy i budzi się ze snu, w czym pomaga mu przecież męż-

>>

11
E. Davis, TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, przeł. J.
Kieruj, Poznań 2002.
>> 12 A. Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007, s. 175.
>> 13 Zob. A. Maj, W króliczej jamie, czyli Matrix jako film-labirynt, [w:] Umysł.
Ciało. Sieć, red. E. Stawowczyk-Tsalavoura, W. Chyła, Poznań 2005.

czyzna, który nosi imię mitologicznego syna boga snu – Hipnosa. W drodze do niego pokonuje skomplikowaną przestrzeń
symbolizującą piętrzące się trudności: schody. Ma jeszcze możliwość wycofania się – Morfeusz proponuje Neo dwie pigułki,
jedna z nich umożliwia mu drogę powrotną bez pamięci o dotychczasowych wydarzeniach. Mężczyzna, stojący przed tymi
dwoma drogami, wybiera jednak wyzwanie nieznanego labiryntu. Decyzja o wejściu do labiryntu to stały element dawnych opowieści mitycznych i późniejszych wyobrażeń chrześcijańskich.
Zbiorową maskę Minotaura przywdzieją tu Agenci, którymi
dowodzi Agent Smith – ostatecznie pokonany przez Neo. Nie
bez znaczenia i w tym filmowym przypadku jest postać kobieca, która towarzyszy i pomaga Wybrańcowi:
Wszędzie tam, gdzie udaje się przeniknąć nieco tajemnicę
labiryntu, wyłania się kobieta – ona zna tę tajemnicę. Zarazem, we wszystkich prawie mitach dziewczyna jest przede
wszystkim więźniem labiryntu, więźniem strzeżonym przez
potwora14.
W Matriksie rola ta przypadnie Trinity, scalającej trójcę: Wybraniec – Neo, Przewodnik – Morfeusz, Pani Labiryntu. Kobieta towarzyszy inicjacji Neo, wprowadzając go w tajniki nowo
poznanego świat, ale równocześnie ratuje go przed śmiercią
w czeluściach zwodniczej przestrzeni. Kiedy Neo zostaje pokonany przez sztuczną inteligencję w Matriksie, jej pocałunek w rzeczywistym świecie przywraca mu życie. Symboliczna
śmierć w mrokach niewiedzy i ułudy pozwala mu narodzić się
naprawdę. Być może nieprzypadkowy jest tutaj gest pocałunku – jego symbolika znana jest bardzo dobrze np. bajce. Może
to jeden z wariantów tajemnicy – pocałunek to szansa na zespolenie, na biologiczność ludzkiej kondycji?
Inicjacja jest o tyle elitarna, że nie każdy mężczyzna może jej
podołać. Próbę labiryntu mogą przejść tylko ci, którzy legitymują się wyjątkowymi cechami, bo to im w udziale przypadnie zstąpienie do krainy umarłych – w tym przypadku w świat symulacji,
w której prawdziwa śmierć jest jednak możliwa, choć być może
znaczyć powinna inaczej niż w codzienności. Momentem kulminacyjnym wtajemniczenia jest pokonanie sił zła – potwora, grożącego śmiercią. Neo z pomocą nowego wcielenia mitologicznej Ariadny staje się postmodernistycznym herosem.

>>
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K. Kowalski, Z. Krzak, op. cit., s. 148.
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Trudność przejścia labiryntu postawiona przed widzem
wynika zatem w równym stopniu ze śledzenia losów bohatera, w perypetiach którego nic nie jest do końca oczywiste, jak
również ze specyfiki samej materii filmowej. Jak pisze Arkadiusz Lewicki:
W dziełach postmodernistycznych brakuje nadrzędnej instancji, brakuje reguł i obejmującej całość metanarracji.
Spotykamy tu programowe pulsowanie różnych rzeczywistości, bohaterowie tych utworów egzystują na pograniczu
dwóch światów – realnego (czy też podającego się za realny) i sztucznego, będącego kreacją mniej lub bardziej autonomicznej siły15.
Labirynt można oglądać z dwóch różnych perspektyw, osiągając skrajnie odmienne doświadczenia. Może być oglądany albo z perspektywy Dedala – z góry, przez eksploratora
bądź architekta, albo z perspektywy Tezeusza – czyli od wewnątrz, jako układanka wielu elementów, których ładu nie
sposób dostrzec16. Labirynt widziany z perspektywy Dedala
jest skończonym dziełem, w którym możemy dostrzec finezję, wyszukanie schematu, wyodrębnić drogi mylne i właściwe ścieżki, ocenić pomysłowość konstruktora... Z perspektywy Tezeusza zaś labirynt nie ma już niczego z zamierzonej
wizji harmonii i estetycznego popisu; staje się natomiast
ewokującą lęk nieznanego przestrzenią, pełną niewiadomych, groźną i klaustrofobiczną. To rozróżnienie będzie się
z kolei przekładało – jak pisze Marcin Wołk – na różne wymiary etyczne:
Zmierzenie się z obcą przestrzenią, udana próba jej pokonania – nie w taki sposób, w jaki przemierza się rozległe obszary, lecz w taki, w jaki pokonać można przeciwnika – odmienia śmiałka, czyni zeń nowego człowieka. Nawet porażka
nie zniweczyłaby szlachetności przedsięwzięcia. Natomiast
niezaangażowanie, dystans, manipulacja rzeczywistością
ani nie bronią przed uwikłaniem w nią, ani nie dają szans
na wewnętrzną przemianę. Błądzenie w labiryncie posiada
więc jakby moralną wyższość nad projektowaniem czy podziwianiem labiryntów17.

Taka podwójna perspektywa obecna jest w filmie Andrieja
Tarkowskiego Zwierciadło (A. Tarkowski, Zerkało, 1995), gdzie
labiryntową przestrzeń odnajdziemy na dwóch poziomach:
w losach bohatera, które są metaforyczną wędrówką w poszukiwaniu i ustaleniu własnej tożsamości, wyprawą w głąb labiryntu, gdzie zmierzyć się musi z potwornością własnego „ja”,
jak i w strukturze filmu, skonstruowanego w bardzo skomplikowany sposób, z którym widzowie – patrzący z zewnątrz –
mierzą się, oglądając i próbując zrozumieć.
Możemy zapytać za Bergmanem, w którego słowach pobrzmiewała zapewne pamięć o tragicznych losach małego
chłopczyka uwięzionego przez strzaskane lustro z baśni H.Ch.
Andersena:
Zwierciadło roztrzaskało się, ale co przedstawiają odłamki?18
Zwierciadło jest filmową opowieścią o człowieku, który wykorzystując odbicie siebie w ułomkach lustrzanej wizji, wyrusza
na poszukiwanie własnego „ja”, z wiarą – nie do końca potwierdzoną – że uda się odnaleźć zwierciadło, w którym obraz będzie ostatecznie scalony, a osobowość jednostki uratowana.
Doświadczanie własnej tożsamości możliwe jest właśnie w labiryncie, kojarzonym z koncepcjami trudnych prób, które trzeba przebyć, aby przejść do nowego świata lub nowego stanu19.
Punktem zwrotnym jest scena, w której Aleksjej popada
w chorobę i leży na łóżku otoczony rodziną i przyjaciółmi. To
w istocie obraz metaforycznej śmierci, umęczonego człowieka, który – jak twierdzi lekarz – wpędził się w ten stan przez
„sumienie, pamięć”. Przejście przez labirynt, podobnie jak kontemplacja lustrzanego odbicia – tytuł nie może być przypadkowy – pobudzają do trudnej medytacji nad własnym losem.
Wielokrotnie labiryntowi, jako konstrukcji do pokonania, stanowiącej ścieżkę, drogę medytacji, przypisuje się uzdrawiającą moc. I trudno rozstrzygać, czy zbawić ma prawda samopoznania, czy też niezwykłe moce, energie, jakie wyzwalają się
w centrum labiryntowej figury; czy chodzi więc o konkretny labirynt i jego radiestezyjną charakterystykę, energie psychologicznej przemiany, czy też popkulturowy gadżet, który jest lekiem nawet w wersji kieszonkowej?20
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A. Lewicki, op. cit., s. 171.
M. Wołk, Głosy labiryntu. Od Śmierci w Wenecji do Monizy Clavier, Toruń
2009, s. 19.
>> 17 Ibidem, s. 21.
15
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I. Bergman, Obrazy, przeł. T. Szczepański, Warszawa 1993, s. 42.
P. Santarcangeli, op. cit., s. 135.
20
Labirynt w tym kontekście pojawia się w literaturze angielskojęzycznej,
wymienić można choćby takie pozycje jak: H. Raphael Sands, The Healing Laby18
19
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Sam Tarkowski podkreślał wielokrotnie, że Zwierciadło, które w pierwszym zamierzeniu miało nosić tytuł Spowiedź, jest
filmem autobiograficznym. Być może stanowi więc tę symboliczną próbę labiryntu, jaką jest przecież całe nasze życie; jest
zarówno wglądem w głębię własnego „ja” dzięki zapośredniczeniu w lustrzanym odbiciu, jak i podjętą inicjacją, prowadzącą do metamorfozy mężczyzny, artysty, człowieka w ogóle. Wykorzystuje on mediacyjne właściwości lustra, by zajrzeć
w swoją przeszłość, by przywrócić stany mające „czar wód płodowych”, ale też by rozliczyć się z tym, co będzie – spotkać oko
w oko to, co czai się po drugiej stronie lustra – tajemnicę, zagadkę, Śmierć. Zwierciadlaną próbę labiryntu przechodzi z powodzeniem.
Film staje się jednak również labiryntem dla zdezorientowanego w pierwszym momencie widza. Reżyser bardzo luźno
wiąże ze sobą poszczególne sceny, które dotyczą przeróżnych
wątków – przeplatają się fragmenty z życia bohatera rozgrywające się w teraźniejszości, wspomnienia z dzieciństwa, ale
również urywki kronik filmowych, przypominające ewakuację
dzieci hiszpańskich, przejście żołnierzy radzieckich przez Siwasz czy wymachujących Małymi Czerwonymi Książeczkami
maoistów21. Dla każdego rodzaju scen Tarkowski – tylko generalnie, bo niekonsekwentnie – stosuje różnego rodzaju taśmy: odcienie szarości, czarno-białą, w kolorze sepii, kolorową.
Niekiedy ułatwiają one rozpoznanie i odbiór, ale przy bliższym
oglądzie, właśnie przez swoją niekonsekwencję w użyciu, zacierają oczywistość reguł gry Tarkowskiego. Od widza wymaga
się zatem ogromnego skupienia i woli zmierzenia się z obrazem filmowym; zadanie trudne, bo niebezpodstawnie zarzucano Tarkowskiemu nieczytelność jego filmów, gdyż wielotorowość wątków i rozwiązania techniczne narzucają również
możliwość wielu interpretacji, powodując jednocześnie skonfundowanie widzów.
Słowa „labirynt” używa się w znaczeniach wielorakich – to
wygodne słowo, które niekoniecznie odsyła do swoich leksykalnych korzeni. Samo wyobrażenie zaś dzieli los innych symboli, które niegdyś funkcjonowały jako swoiste realności, o niezwykłych sprawczych mocach. Z czasem znaczeń przybywało
rinth: Finding Your Path to Inner Peace, New York 2001; M. Gayle West, Exploring
the Labyrinth: A Guide for Healing and Spiritual Growth, New York 2000.
>> 21 M. Zalewski, „Zwierciadło”. Analiza warsztatowa, „Kino” 1980, nr 11, s. 41-44.

i palimpsestową konstrukcję przykryły – dla wielu w sposób
nieusuwalny – banały popkulturowych zabaw z pamięcią,
z wykorzystywaniem tego, co łatwo rozpoznawalne. Radość
z odzyskanego śmietnika bywa jednak zbyt często radością zaborczą i eliminującą skutecznie pole namysłu i zastanowienie,
które powoduje, że to, co dawne, wciąż może mieć dla nas wartość. Przykładem wzorcowym może być jedna z telewizyjnych
ekranizacji wątku, film o poetyce zbliżonej do Xeny. Wojowniczej księżniczki. Labirynt pojawia się w dziełku Herkules i Labirynt Minotaura (1995).
Nakręcony szybko i tanio, Herkules i labirynt Minotaura jest
naładowany retrospekcjami na temat wcześniejszych przygód – siedmiu – z wykorzystaniem materiału filmowego poprzedników. [...] Ta pozszywana narracja Labiryntu rozpada
się na wątki, jakie widz rozpoznaje jako przynależne do losów innego bohatera, tj. Tezeusza, swobodnie miesza motywy prac Herkulesa (np. Hydra pojawiająca się w retrospekcji) z wyczynami z materiałów, jakie przeznaczone były do
wcześniejszych filmów [...]. Iolaus [pomocnik Herkulesa] popisuje się nawet zręcznością w sztukach walki, jakie poznał
w trakcie wcześniejszej podróży na Wschód (Hercules vs.
Kung Fu)22.
Wszystko jest w takich filmach – dowolnie konfigurowane motywy znane z tradycji, zbanalizowane i wyprane z kontekstów.
Przede wszystkim jednak jest to, co – jak się zdaje – mieszkaniec kultury popularnej lubi najbardziej: to sama kultura popularna, w jakiś natrętny sposób autoreferencyjna, wciąż odsyłająca do samej siebie, do dobrze oswojonych produktów,
sprawdzonych w użyciu. Może rozpoznanie sytuacji jest słuszne: konsument wszak lubi to, co już zna, lubi słuchać wciąż tej
samej opowieści i cieszyć się tym, że w tak trudnych czasach
potrafi się wśród nich odnaleźć. Dokładnie jak turysta, który
przeżywa chwile frenetycznych uniesień, gdy wreszcie dojedzie tam, gdzie był wielokrotnie nie wychodząc z domu, lecz
czytając bedekery. I może sycić wzrok widokami, które nie tyle
zobaczył, ile tylko rozpoznał.
Filmowe labirynty, jedna z wielu figur masowego imaginarium, mogą inspirować i budować nowe sensy, mogą też dostarczyć bezpiecznego materiału do snucia najbardziej nawet przerażających historii. Żeby tylko się nie za bardzo przestraszyć.

>>
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G. Nisbet, Ancient Greece in Film and Popular Culture, Exeter 2008, s. 57.
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Filmografia
1975 – Piknik pod Wiszącą Skałą (Picnic at Hanging Rock).
1975 – Zwierciadło (Zerkalo).
1980 – Lśnienie (Shining).
1986 – Labirynt (Labyrinth).
1995 – Herkules i Labirynt Minotaura (Hercules in the Maze of the
Minotaur).
1997 – Cube (Cube).
1999 – Matrix (The Matrix).
2004 – Piła (The Saw).
2006 – Labirynt Fauna (Laberinto del fauno).

Abstract
Małgorzata Czapiga, The Depths of Maze – a Few Film Variations on One
Theme
This text is an attempt to view the theme of maze present in
contemporary films. The author shows that the current understanding of this epic is not restricted to its classic definition
stated by Kopaliński that a maze is “an ancient construction,
deliberately complex in such a way that an uninitiated person
is not able to find an exit,” but it also takes more metaphorical
forms. The article presents pictures such as The Mirror directed
by Andrey Tarkovskiy which are rated as auteur cinema. Still,
the main focus is put on the attempt to show how the “maze
theme” is presented in the popular culture.
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Ewolucja podróży, podróżnego
i percepcji czasoprzestrzennej
Beata Świerczewska

Czym jest podróż rozumiana jako fizyczne przemieszczanie się
w przestrzeni? Jakie motywacje, cele i pragnienia kierują człowiekiem, iż chce on dobrowolnie narażać się na mniejsze lub
większe niewygody podróży? Czy rozwój cywilizacyjny ma
wpływ na jakość i charakter podróży, wybory destynacji i postać samego podróżnego? I wreszcie, w jakim stopniu, i czy
w ogóle, zmieniła się percepcja czasoprzestrzeni, a inaczej
rzecz ujmując – postrzeganie świata przez podróżujących na
przestrzeni wieków?
Wszystkim znana jest wielka metafora życia ludzkiego
jako podróży, której początek wyznaczają narodziny, a koniec
śmierć. Samą śmierć pojmujemy jako wędrówkę duszy do innych, lepszych krain. Każdy z nas z pewnością odbywał niejednokrotnie podróż, w sensie augustiańskim, w głąb siebie, pokonując „[...] trudną drogę do poznania prawdy o człowieku
[...]”1. Spacer po mieście, zatopienie się w lekturze czy marzeniach, błądzenie po kanałach radiowych i telewizyjnych, surfowanie po rzeczywistości wirtualnej czy choćby wodzenie
„palcem po mapie” pretendują do miana podróży i dostarczają
niezwykle bogatego materiału badawczego filozofom, psychologom, socjologom, antropologom czy kulturoznawcom.
Wszyscy badacze zajmujący się tym zagadnieniem zgodni
są co do jednego – podróż to ruch, „[...] bez ruchu w przestrzeni
nie ma podróży. [...] podróżnik musi przemieścić się poza granice
miejsca zamieszkania, poza «dom»”2. A co za tym idzie, musi zmienić dobrze mu znane, „swojskie” środowisko na zupełnie mu obce
pod względem społecznym, geograficznym, kulturowym i/lub
naturalnym3. Definiując podróż, najczęściej wskazuje się na „przemieszczanie między dwoma, różnie [określanymi], punktami”4.

Wędrowanie to zaznacza się i w przestrzeni, i w czasie oraz – dodaje Lévi-Strauss – w hierarchii społecznej: „Każde wrażenie może
być tylko wówczas określone, kiedy uwzględni się je w stosunku
do tych trzech osi, a ponieważ przestrzeń sama ma trzy wymiary,
trzeba co najmniej pięciu wymiarów, aby ukształtować sobie adekwatny obraz podróży”5.
Ale podróż to nie tylko fizyczne przemieszczanie się w przestrzeni. To także, a może przede wszystkim, forma świętowania,
gdyż w niej „[p]o pierwsze, ma miejsce gromadzenie zasobów
materialnych i symbolicznych w czasie świeckim i realizowana
jest zasada zużywania ich w krótkim czasie sakralnym. Po drugie,
występuje składnia świąteczna, przypominająca sygnał «REPEAT» w depeszy. Właśnie w czasie wakacji letnich i wycieczki urlopowej «ładujemy baterie» i przygotowujemy się do powtórzenia minionego roku pracy”6. Ważnym składnikiem podróży jest
miejsce, do którego podróżny z radością powróci. Pamięć tego
miejsca, tęsknota za nim, przydają podróży sensu i atrakcyjności,
gdyż, jak wykazuje Piotr Kowalski, podróż „musi mieć swój punkt
wyjścia i odniesienia, jakieś miejsce święte, azyl z miłością wspominany. Wyjeżdżając chciałoby się móc myśleć o radosnym momencie powrotu – o tkliwości, miłości, bezpieczeństwie, o tych,
którzy z nadzieją czekają na powrót i przywitają na progu zmęczonego wędrowca”7. Antoni Mączak wskazuje na jeszcze jedną
ważną cechę podróży. Wyjeżdżamy, gdyż chcemy oderwać się
od spraw codziennych, miejsc, ludzi i problemów dobrze nam
znanych. W wolnym czasie urlopowym mamy ochotę na to, co
nowe. Bo właśnie „[i]stotą podróży jest odmiana”8.
Z pojęciem podróży łączy się nierozdzielnie pojęcie turystyki. Należy jednak podkreślić, iż podróż jest pojęciem szerszym,

>>

>>

1
A. Czyżak, Nuda w podróżowaniu, [w:] Nuda w kulturze, red. P. Czapliński,
P. Śliwiński, Poznań 1999, s. 218.
>> 2 K. Podemski, Socjologia podróży, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole 2003, s. 109.
>> 3 Ibidem, s. 110.
>> 4 P. Kowalski, O podróżowaniu, znakach podróży i metaforyzowaniu jej sensów, [w:] Wędrować..., op. cit., s. 337.

5

C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. A. Steinberg, Warszawa 1960,

s. 85.

>>

6
E.G. Schwimmer, Świętowanie i turystyka: porównanie, „Teksty” 1980, nr 4,
s. 105.
>> 7 P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie
w kulturze współczesnej, Wrocław 2002, s. 10.
>> 8 A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984, s. 269.
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obejmującym wszystkie formy przemieszczania się w przestrzeni rzeczywistej i nierzeczywistej (np. wirtualnej) oraz sięgającym czasowo wstecz do zamierzchłych epok dziejów ludzkości. Turystyka natomiast jest stosunkowo młodą dziedziną
wiedzy i zagadnieniem nowoczesnym. Rozumiana jako element życia konsumpcyjnego zaczęła się w 1841 roku, kiedy to
Thomas Cook założył w Anglii pierwsze w świecie biuro podróży, wykupił 570 biletów kolejowych i wyprawił ludzi na pierwszą zorganizowaną wycieczkę z Leicester do Loughborough.
Władysław W. Gaworecki zauważa, iż w literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji pojęć turysta i turystyka. Za pierwszą
oficjalną definicję turysty zagranicznego uważa autor Turystki tę
przyjętą w 1937 roku przez Radę Ligi Narodów, w której turysta
to osoba „podróżująca przez czas trwający 24 godziny, lub więcej, w kraju niebędącym krajem [jego] stałego zamieszkania”9.
W 1963 roku na konferencji ONZ w Rzymie zdecydowano, że
„termin turysta powinno się zamienić na słowo gość, odwiedzający, i że statystycznie powinien on obejmować również wycieczkowiczów”10. Według definicji rzymskiej „[t]uryści są to ci
goście, którzy w kraju czasowego pobytu spędzili przynajmniej
jedną noc w jego bazie hotelowej w celach wypoczynkowych,
leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych itp.”11. W publikacji Światowej Organizacji Turystyki z 1993 roku, zatytułowanej
Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, następuje rozróżnienie dwóch kategorii podróżnych: „odwiedzających” i „innych
podróżnych”, gdzie terminem odwiedzający „określa się każdą osobę podróżującą do miejscowości znajdującej się poza
jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej [...]”12. W dalszej części swoich rozważań
nad terminologią Gaworecki przytacza definicje turystyki według C. Kaspara, Światowej Organizacji Turystyki (WTO) przy
ONZ i Brytyjskiego Towarzystwa Turystycznego oraz przedstawia elementy wspólne występujące w powyższych definicjach: ruch turystyczny to pobyty z noclegiem, ale też odwiedziny jednodniowe obejmujące wyjazdy w celach służbowych,
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W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007, s. 13.
Ibidem, s. 14.
Ibidem.
Ibidem, s. 16.

naukowych, religijnych, towarzyskich, sportowych, jednakże
miejsce docelowe musi znajdować się poza miejscem zamieszkania lub pracy; turystyka jest rodzajem podróży, jednak nie
każda podróż jest turystyką; „turystyka wypełnia znaczną część
czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych człowieka, ale nie jest ich
synonimem [...]”13. Gaworecki zauważa dalej, iż w zależności od
potrzeb „konkretnych analiz naukowych i praktycznych” akcentuje się różne cechy danego zjawiska14. Dla potrzeb niniejszego
artykułu przyjmijmy definicję turystyki sformułowaną pod kątem wymogów nauk humanistycznych jako „procesu społecznego” oraz obserwacji „skutków tego procesu”15.
Mimo iż turystyka (jako proces społeczny) jest nowoczesnym zagadnieniem, to jej zalążki można odnaleźć już w starożytności. Grecki pisarz Ksenofont już przeszło 2300 lat temu
wskazywał na ważną rolę turystyki dla gospodarki państwowej, kiedy to radził, „żeby w ateńskim porcie Pireus pobudować
dla podróżnych, przyjeżdżających zewsząd do miasta Pallady –
hale targowe i państwowe gospody (katagógia), bo to byłoby
nie tylko ozdobą miasta, ale i źródłem niezgorszych dochodów
państwowych”16.
Dwa instynkty, jak wykazuje Schnayder, pobudzają ludzkość
do podróży już od samych początków cywilizacji – konieczność oraz pasja. Ten pierwszy popychał gromadne karawany
„w poszukiwaniu dogodniejszego i bogatszego terenu czy łagodniejszego klimatu”17. Pasja nierozdzielnie łączy się z ciekawością tego, co nowe. To ciekawość „każe osiadłym już ludziom
wspinać się na pagórki, by się przekonać, jak też wygląda terytorium najbliższego sąsiada [...]”18. Różnie wyglądała turystyka starożytnych. W miarę rozwoju środków komunikacyjnych i polepszania się warunków życiowych jej natężenie się
wzmagało. Takim przyczynkiem do wzmagania się ruchu turystycznego było także zaniechanie przez cesarstwo rzymskie
podbojów krajów nad Morzem Śródziemnym. Najliczniejszą
podróżującą grupą byli przedstawiciele górnych warstw społecznych, a cele ich podróży były rozmaite: morze, góry, centra
turystyczne, cieplice. Podróżowali zarówno Grecy, jak i Rzymia-
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Ibidem, s. 18-19.
Ibidem, s. 19.
Ibidem.
J. Schnayder, Podróże i turystyka w starożytności, Warszawa 1959, s. 4.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 7.
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nie, natomiast pomiędzy sposobami ich podróżowania można
dopatrzyć się pewnych różnic. Dla Greków najważniejszą arterią komunikacyjną było morze, gdyż nie posiadali tak dobrych
dróg lądowych jak Rzymianie.
Znane wszystkim indywidualne czy zbiorowe pielgrzymki
do miejsc kultu religijnego nie są wymysłem naszych czasów.
Już starożytni podróżowali do odległych miejsc, by oddać cześć
bogom i boginiom, a jeśli kogoś nie było stać na dalekie wyprawy, mógł pielgrzymować do lokalnych miejsc objętych kultem.
Najstarsze uroczystości, w których brały udział tłumy z najdalszych stron świata greckiego, obchodzone hucznie od XVIII wieku p.n.e. co cztery lata, to oczywiście święta w Olimpii ku czci
Zeusa, uświetnione igrzyskami. Co bogatsi podróżowali na Samotrakę, wyspę na Morzu Trackim, znaną z kultu fenickich opiekuńczych bóstw (zwanych kabirami), lub do Hierapolis, gdzie
semicka bogini Atargatis miała swoją świątynię, czy też do Egiptu z Aleksandrią. Ci, których nie było stać na tak dalekie wyprawy, mogli pielgrzymować do swoich krajowych miejsc kultu religijnego. Rzymskie mężatki, na przykład, pielgrzymowały do
sanktuarium Diany Nemorensis nieopodal Aricji.
Wraz ze wzrostem stopy życiowej i rozwojem cywilizacji
oraz rozbudową sanatoriów leczniczych rozpoczyna się „turystyka kuracjuszy” do miejscowości uzdrowiskowych. Autor Podróży i turystyki w starożytności wskazuje także na ciekawe zjawisko, jakim była turystyka gastronomiczna oraz pojawienie
się tzw. przewodników gastronomicznych, które podsycały ciekawość i apetyt Rzymian, ci z kolei jeździli potem „nad jezioro
Lukryńskie (koło Bajów) na specjalne smakowite węgorze, na
ostrygi do Circeum, a na jakieś osobliwe rybki na wyspę Rodos [...]”. Nie tylko chęć skosztowania rybek przyciągała turystów, ale również wina, które odgrywało w starożytnym świecie ogromną rolę. Całe tłumy ściągały na okresowe winobrania
„połączone z tańcami i obfitymi ucztami”19.
Niemałą rolę w kształtowaniu się preferencji turystycznych
odgrywała literatura, a zwłaszcza poezja (Seneki, Owidiusza
czy Homera), ale także zmysł historyczny. Takimi podróżnikami
o historycznych zainteresowaniach byli np. Liwiusz czy cesarz
Hadrian. Przyczynkiem do podróży były również zainteresowania artystyczne. Pociągały ówczesnych turystów świątynie, muzea, monumentalne zabytki, kolosy i pałace.
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Ibidem, s. 33.

Średniowiecze przyniosło ze sobą regres w wielu dziedzinach gospodarki i kultury, a także pojmowaniu geografii. Jedną z przyczyn tego regresu był konflikt chrześcijańskiej wizji
świata z osiągnięciami nauki starożytnej20. M. Olszewski zauważa, iż w wyniku izolacji Europy od reszty świata zmniejszył
się horyzont jego postrzegania21. Ów regres oraz izolacja spowodowały „zamknięcie średniowiecza, jego odwrócenie się od
świata”22. Niemniej jednak podróże stanowiły ważny i nieodłączny element tego okresu w dziejach ludzkości. Dzięki wyprawom kupców, pielgrzymów i misjonarzy, a także pojedynczych podróżników: Marca Polo do Chin czy Francesca Petrarki
w Alpy Prowansalskie, możliwe stało się skonfrontowanie ich
doświadczeń z opisami świata przedstawianymi w średniowiecznych encyklopediach. Konfrontacja ta wypadała oczywiście na niekorzyść encyklopedystów. Teoria o kulistości ziemi
wypracowana przez Greków została w średniowieczu niemal
całkowicie zapomniana pod wpływem Izydora z Sevilli – jednego z twórców encyklopedii23.
Średniowiecze, ze względu na długi okres trwania, można
podzielić na kilka okresów, w których podróżowanie miało rozmaity charakter i cel. Wczesne średniowiecze to czas wędrówek
iroszkockich mnichów, których wkład w rozwój cywilizacyjny
Europy jest ogromny. Wiek IX to czas misji chrystianizacyjnych
św. Cyryla i Metodego na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Działalność świętych, dziś patronów Europy, okazała się
ogromnie ważna dla kultury Słowian, szczególnie ze względu na zapoczątkowanie rozwoju piśmiennictwa. Rozwój handlu i miast w średniowieczu także sprzyjał podróżom. Handel
miał głównie charakter obwoźny i odbywał się wyznaczonymi
szlakami (znane są przede wszystkim szlaki: bursztynowy i jedwabny). Ważnym rodzajem podróży była żegluga, w owym
czasie bardzo trudna. Poruszane siłą mięśni niewolników lub
wiatrem dmącym w żagle stateczki często gubiły się na morzu lub rozbijały o skały. Ważne zdobycze starożytności, takie
jak mapy żeglarskie czy siatka kartograficzna, zostały w średniowieczu zapomniane, a kompas odkryto dopiero w XIII wie-
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M. Olszewski, Meandry średniowiecznej etnologii, [w:] Wilhelm z Rubryk.
Opis podróży, przeł. M Olszewski, Kęty 2007, s. 7.
>> 21 Ibidem.
>> 22 Ibidem.
>> 23 H.E. Mayer, Historia wypraw krzyżowych, przeł. T. Zatorski, Kraków 2008,
s. 9.
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ku. Ważną natomiast rolę w historii podróży religijnej odegrało siedem wypraw krzyżowych przeprowadzonych pomiędzy
XI a XIII wiekiem oraz towarzyszące im tzw. wyprawy ludowe,
składające się z mas ludności cywilnej, zakończone masakrami. Jednym ze skutków krucjat był rozkwit ruchu pielgrzymkowego, który „stanowił element znaczący w europejskiej tradycji
podróżowania”24. Dzisiaj, w świecie bardziej hedonistycznym,
może mniej popularne, kontynuowane jednak z pasją przez ludzi oddanych swojej religii, odczuwających potrzebę duchowego odrodzenia i odkrywania innej rzeczywistości, dawały
i nadal dają „sposobność do poznawania kultury, tradycji i obyczajów innych nacji”25.
W renesansie zaczęto krytykować pielgrzymowanie, gdyż
coraz trudniej było odróżnić je od włóczęgostwa. Zaczęto je
zamieniać na podróże edukacyjne, których „celem miało stać
się zdobywanie konkretnej wiedzy, połączone z fizyczno-moralnym samodoskonaleniem”26. Aby to samodoskonalenie było
jak najpełniejsze, zapoznawano podróżującego z „metodycznie
opracowaną sztuką podróżowania (ars apodemica)”27. Ars apodemica powstała około 1570 roku na protestanckich niemieckich uniwersytetach, a Pyrckmairowi, jak wykazuje Marek Bratuń, zawdzięczamy użycie po raz pierwszy i rozpowszechnienie
tegoż określenia. Podróż miała być prawdziwą sztuką usystematyzowanego zdobywania wiedzy oraz samodoskonalenia.
Teksty apodemiczne podawały zasady dotyczące pożytecznego podróżowania, aby z owych podróży odnieść jak najwięcej korzyści. Przykładem takiego pisma apodemicznego jest
tekst napisany przez Michała Mniszcha, Réflexions sur la manière de bien voyager, przetłumaczony i omówiony szczegółowo przez Marka Bratunia w książce Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk...28. W tekście tym, liczącym „ledwie osiem stron”,
podane są „warunki przygotowania do podróży” oraz „zasady
pożytecznego podróżowania”. Wśród tych pierwszych wymienić należy „bycie zdrowym i posiadanie pieniędzy”, natomiast
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M. Bratuń, Ars apodemica. Narodziny – rozwój – zmierzch, [w:] Wędrować..., op. cit., s. 67.
>> 25 Ibidem.
>> 26 Ibidem, s. 68.
>> 27 Ibidem.
>> 28 M. Bratuń, Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk. Zagraniczne studia
i podróże edukacyjne Michała Wandelina Mniszcha w latach 1762-1768, Opole
2002, s. 49.
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aby podróż odbyła się z korzyścią dla podróżującego, musi on
wcześniej „zdobyć wykształcenie, ukształtować umysł, zaznajomić się z zasadami najprzydatniejszych gałęzi wiedzy”29. Dowiadujemy się dalej, iż „w podróży [...] należy mieć oczy szeroko otwarte, zwracać je ku poznawanym przedmiotom, kierując
się pragnieniem zdobycia wiedzy, a nie chęcią przyjemnego
spędzenia czasu na zabawie”30. Ważne jest też, aby podróżujący
określił cel swej podróży pod kątem urodzenia, przeznaczenia,
talentów i potrzeb ojczyzny31. W dalszej części swych refleksji Mniszech wymienia dziewięć zasad podróżowania. Powinno się zatem podróżować w towarzystwie dwóch lub trzech
osób, z których jedna powinna być w tym względzie doświadczona. Koniecznie należy poczynić w trakcie podróży obserwacje, a następnie je spisać. Dziedziny obserwacji powinny być
podzielone pomiędzy podróżujących. Następnie powinno się
sporządzać notatki według starannie przygotowanych tabel,
w których każda kolumna dotyczy innej dziedziny. Podróżujący powinien odwiedzać nie tylko stolice, ale również prowincje. Ważna jest także zasada, iż lepiej zwiedzić mniej, ale za to
dokładniej. Dwa ostatnie pryncypia dotyczą „sposobu wyboru
miejsc” oraz „rozmaitych pomocy służących lepszemu przygotowaniu się do podróży i poznania danego kraju”32.
Ostatnie podręczniki dotyczące sztuki podróżowania ukazały się pod koniec XVIII wieku. Około jednakże połowy XVII wieku
podróż humanistów zastąpiona zostaje podróżą młodych szlachciców, którą w 1670 roku Richard Lassels nazwie Grand Tour. Już
w samej nazwie tkwi sens takiej podróży, „podróży okrężnej po
różnych trasach, dla poznania krajów. Jest ona «wielka» z racji
długości trasy i czasu trwania, a ma być także pamiętnym, szczególnym wydarzeniem, podróżą życia”33. Młody podróżnik, studiując na zagranicznych uniwersytetach, poznawał obce ustroje
i rządy, by móc wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej przyszłej
karierze politycznej34. W swej wyżej cytowanej książce Marek
Bratuń podkreśla, iż „kontynentalny Grand Tour obejmował nie
tylko Francję i Włochy, lecz także Flandrię, Holandię i kraje Rzeszy Niemieckiej”, a uczestnikami podróży edukacyjnych „zwłasz-
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cza w odniesieniu do wieku XVII, zwanego złotym okresem szlacheckiej podróży edukacyjnej – byli nie tylko Anglicy, lecz także
reprezentanci innych europejskich nacji”35 . W XVIII jednak wieku to podróżnicy angielscy zdominowali ten typ podróży. Na lata
1764-1796 przypada „złoty okres angielskiego Grand Tour”, który kończy się „wiosną 1796 roku wraz z wkroczeniem wojsk napoleońskich do Italii”36. W XVIII wieku właśnie następuje kulturowa przemiana. Antoni Mączak pisze, iż „jedyna w życiu dłuższa
impreza turystyczna u schyłku epoki traci swoją wyłączność [...].
[Anglicy] nawykną do kilkakrotnego odwiedzania kontynentu,
narzucą ten styl «Europejczykom», otwierając epokę nowej turystyki”37. Celem edukacyjnych wojaży, szczególnie dla Anglików,
staną się Włochy, które miały przyczynić się do ukształtowania
dobrego gustu. „Nigdy [...] – ani przedtem, ani potem – podróż
do Italii nie wiązała się dla Anglików z tak wielkim prestiżem i nie
miała tak wielkiego kulturalnego znaczenia, jak właśnie w osiemnastym stuleciu”38. To wtedy właśnie intelektualiści europejscy
rozwinęli w sobie „dobry gust”, a co za tym idzie, zainteresowania
różnymi dziedzinami nauki – historią starożytną, szeroko pojętą
sztuką czy archeologią. „Początek wykopalisk archeologicznych
w Pompejach (1738) i Herkulanum (1748), ponowne odkrycie
Paestum, podróże na Sycylię i Maltę znaczyły kolejne etapy docierania do korzeni śródziemnomorskiej kultury”39. Jak dowodzi dalej Marek Bratuń za Pierre’em Chessex, ten kierunek przemian w koncepcji Grand Tour wyznaczyło wydane w 1711 roku
w Londynie dzieło Anthony’ego Ashleya Coopera of Shaftesbury zatytułowane Characteristics of Men, Manners, Opinions and
Times, podkreślające potrzebę kształtowania dobrego gustu,
oraz Voyage d’Italie Charles’a Nicolasa Cochina, będące rodzajem
przewodnika po zabytkach sztuki włoskiej40. Wysyłanie młodych
po usystematyzowaną wiedzę do obcych krajów odeszło wkrótce na dalszy plan i chociaż w XIX stuleciu ponownie prestiżowe
staje się studiowanie na kilku uczelniach, to Europa nie jest już
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pociągająca w taki sposób jak kiedyś. Świat w oczach podróżujących znacznie się skurczył, a oni sami odczuwali wewnętrzną
potrzebę „czegoś nowego”. Stąd popularne stało się jeżdżenie do
innych państw, by w nich oglądać sławnych ludzi, na przykład do
Niemiec, by zobaczyć Goethego.
Chociaż podróż edukacyjna zmieniła swój charakter, to i
„dzisiaj w dobie globalizacji z ofert rozmaitych programów
skorzystać może każdy student”41. Jednym z nich jest Program Erasmus, zapoczątkowany w 1987 roku i polegający na
międzynarodowej wymianie studentów i profesorów. Studenci sami wybierają kraj i uczelnię, „sami przygotowują ramowy
program studiów, dostosowując planowaną podróż edukacyjną do własnych predylekcji naukowych, językowych i kulturowych”42. Taką kontynuacją podróży edukacyjnych jest także,
popularna w Europie zachodniej, najczęściej roczna przerwa
w nauce lub pracy, zwana gap year, której celem jest zdobycie
nowych doświadczeń, poszerzenie wiedzy, poznanie innych
krajów i kultur, ale przede wszystkim chęć zdystansowania się
od codzienności, otoczenia i samego siebie. Różne są formy
korzystania z gap years – jedni kupują bilet dookoła świata, inni
próbują swych sił jako wolontariusze, jeszcze inni zatrudniają
się jako barmani czy sprzątaczki w Londynie lub pikują kwiatki
w Holandii. Łączy ich jedno – chęć zmiany, podążanie za marzeniem, głosem serca lub chęcią szybkiego zarobku.
Obok podróży edukacyjnych rozwijała się równolegle turystyka przyjemnościowo-rekreacyjna. Również ratowanie zdrowia było (i jest) ważnym motywem licznych podróży. Warto
w tym miejscu przyjrzeć się, jak dawniej wyglądała wyprawa
po zdrowie.
Cudowne właściwości ciepłych kąpieli, pomagające zwalczyć wiele dolegliwości, znali już starożytni Japończycy, Chińczycy, Grecy i Rzymianie. Stanowiły one także podstawę medycyny starożytnego Egiptu, Indii i Asyrii. Pierwsze „SPA”
powstawały około 500 roku p.n.e., kiedy to zaczęto praktycznie wykorzystywać wodę w celach leczniczych, odsuwając
stopniowo na dalszy plan jej mistyczne i kultowe „posłannictwo”43. Etymologia słowa jest sprawą kontrowersyjną. Najczę-

>>
>>
>>

Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 19.
43
http://www.czapielskimlyn.pl/pl_spa_historia.php?page=pl_spa_historia&m1=s.
41
42

KULTURA – FILOZOFIA – Społeczeństwo < ZNACZENIA < 143

cs4 znaczenia 05 v24.indd 143

2011-07-01 11:39:20

ściej przyjmuje się, iż skrót SPA pochodzi od łacińskiego zwrotu sanus per aquam (zdrowy poprzez wodę) lub sanitas per aquam (zdrowie poprzez wodę). Zaprzecza temu F. Graliński, który, opierając się na The New Shorter Oxford English Dictionary,
twierdzi, iż nazwa ta pochodzi od nazwy belgijskiej miejscowości Spa44. Współczesne ośrodki SPA znacznie różnią się od
dawnych centrów zdrowia, w których to nie stosowano raczej zabiegów kosmetycznych. Zabiegi takie wymagają obnażenia ciała, a to przez wieki było nie do pomyślenia. Cechą
łączącą dzisiejsze i dawne SPA jest natomiast stosowanie w leczeniu wody, czyli hydroterapia. Uczynienie z kąpieli zjawiska
powszechnego zawdzięczamy Rzymianom i ich słynnym termom. Za panowania Marka Aureliusza Antoniusza, zwanego
Karakallą, powstały największe termy, zwane Termami Karakalli45 . Okres średniowiecza, mimo iż uważany za dobę dominacji
brudu i braku higieny, to czas dalszego używania dobroczynnych kąpieli. W mniejszym jednak stopniu, gdyż Kościół upatrywał w żywiołach – ogniu i wodzie – elementów pogańskich.
Idea SPA była jednak kultywowana, głównie zresztą przez
uczestników wypraw krzyżowych. Co więcej, to w średniowieczu właśnie „wokół kąpieli wytworzył się swoisty klimat obyczajowy. Tu łatwiej niż na suchym lądzie następowało zbliżenie płci. Łaźnia kojarzyła się z rozpustą i domem publicznym”46.
Poważny kryzys wodolecznictwa przypada natomiast na okres
baroku, kiedy to poważnym problemem był brak higieny,
a kontakt z wodą ograniczał się np. do podziwiania wersalskich
fontann47. Zła passa ośrodków wodoleczniczych przełamana została w wiekach późniejszych. XVIII i XIX stulecie to czas
rozkwitu miejscowości uzdrowiskowych, do których nieprzerwanie podróżują ludzie również naszych czasów. To wtedy
właśnie powstał polski Sopot, odkryty przez napoleońskiego
lekarza Jana Jerzego Hoffnera, czy belgijskie miasto Spa, słynne z leczniczych gorących źródeł. Obywatele „wyższych sfer”
udawali się wówczas do Bath, w którego gorących, jedynych
na terenie Anglii, źródłach kąpali się już Celtowie, lub do Baden-Baden, letniej stolicy Europy położonej w południowych
Niemczech, szczególnie modnej w XVIII wieku. Wielcy tego

świata „pielgrzymowali” także do wód czeskich uzdrowisk. Odnalezione w termalnych wodach Teplic celtyckie i rzymskie
monety stanowią dowód, iż czeskie SPA ma ponad 2000 lat48 .
Pod koniec XIX wieku uznawano je za salon Europy. Do wielkiej
trójki czeskich uzdrowisk należą Carlsbad, czyli Karlove Vary,
dokąd przez stulecia zjeżdżały głowy państw, artyści i sławy
świata biznesu, i gdzie na początku lipca odbywa się corocznie Festiwal Filmowy; Marienbad – Mariańskie Łaźnie, najmłodsze z wielkiej trójki, dokąd przyjeżdżali między innymi Goethe,
Strauss, Kafka czy Nobel49; i wreszcie Franzensbad – Franciszkańskie Łaźnie, których wody wykorzystano po raz pierwszy
w XII wieku. Według wielu najwspanialszym uzdrowiskiem Węgier jest Keszthely, w którym czas zatrzymał się w wieku XIX,
natomiast najbardziej znanym kąpieliskiem Węgier jest Héviz,
ze swoim największym w Europie jeziorem termicznym. Wieloma cudownymi kurortami szczyci się Francja, oferując od stuleci podróżnym sześćdziesięciokilometrowy odcinek Côte d’Azur
nad Morzem Śródziemnym wraz z przesławnymi Saint Tropez,
Cannes, Niceą, Monte Carlo czy Saint Maxime, zapraszając do
alpejskich uzdrowisk w Evian, Kriage, Alevard czy Challe. Wyjątkową pozycję wśród uzdrowisk pirenejskich zajmuje Lourdes ze swoimi cennymi źródłami, będące także celem masowych pielgrzymek. Aby prawdziwe nie stało się przysłowie:
cudze chwalicie, swego nie znacie, warto w tym miejscu wspomnieć i o naszych rodzimych kurortach. Stare kroniki podają, iż
w 1241 roku w Lądku-Zdroju zatrzymali się po bitwie pod Legnicą Mongołowie i zniszczyli tamtejsze urządzenia kąpielowe. Do Lądka przyjeżdżali ponoć Piastowie Śląscy, a o zaletach
„wód z Iwonicza wyrażał się pochlebnie już w 1578 roku Wojciech Oczko, nadworny medyk Stefana Batorego”50. W XIX wieku jednym z najsławniejszych kurortów polskich była Krynica,
do której przyjeżdżali m.in. malarze: Jan Matejko i Artur Grottger czy pisarze: Henryk Sienkiewicz i J.I. Kraszewski. W okresie
międzywojennym bywali tu Ludwik Solski, Helena Modrzejewska, W. Reymont, J. Tuwim czy K.I. Gałczyński51.
Jak więc widać, w podróże do wód, nad morza i góry, do
kąpielisk i miejsc świętych wyjeżdżali ludzie wszystkich epok.
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Sposób jednak ich podróży, czas jej trwania i charakter znacznie się zmieniał. Zmiany te spowodowane były rozwojem środków komunikacyjnych, infrastruktury drogowej i dostępem do
zdobyczy technologicznych. To właśnie człowiek podróżujący jako pierwszy poznaje nowinki techniczne, dostrzega różnice w jakości podróżowania między poszczególnymi krajami.
Zwraca uwagę na jakość dróg, środków komunikacyjnych, różnorodność strojów, zachowań, obyczajów. Z jednej więc strony
podróżny jest świadkiem różnic między miejscami, które odwiedza, i zachodzących na jego oczach zmian cywilizacyjnych;
z drugiej zaś na własnej skórze odczuwa aktualny stan zaawansowania technologicznego, w zależności od epoki, w której
przyszło mu podróżować. A ponieważ podstawową przestrzenią podróżnika są drogi, to właśnie ich stan jest znaczącym
czynnikiem każdej podróży. Historia budownictwa drogowego to osobna sprawa; warto jednak wspomnieć w tym miejscu
o ich znaczeniu dla ludzi podróżujących na przestrzeni wieków.
Już w starożytności drogi stanowiły duży problem. W Grecji
dbano tylko o te odcinki dróg, i tylko te umacniano, które znajdowały się w pobliżu głównych sanktuariów52. Wielkie imperia
Wschodu budowały drogi głównie w celach militarnych. Spośród państw antycznych jedynie Italia, a dokładniej Rzym, mógł
poszczycić się swoimi drogami, które „zanim stały się zabytkiem
– służyć miały Europie przez tysiąc z górą lat. Zawdzięczały to
jakości wykonania”53. Największym utrudnieniem dla podróżujących był brak twardych nawierzchni, a w północnej Europie
wręcz błoto. Oprócz jakości dróg również ich sytuacja prawna
stanowiła problem. Królewski mir, cła i myta, kary sądowe stanowiły nieodłączny element pierwszych epok poststarożytnych.
Człowiek podróżujący musiał zmagać się również z płynącymi
po ulicach nieczystościami i wodami deszczowymi. Poczynając
od XVIII wieku, zaczęto udoskonalać i rozwijać drogi, co oczywiście przyczyniło się także do wzmożenia ruchu turystycznego.
W wieku XIX pojawił się nowy typ drogi – autostrada, co według
Antoniego Mączaka można ściśle łączyć z potrzebami turystyki.
Oprócz dróg ważnym i wręcz nieodłącznym elementem podróży są środki lokomocji. Plebejski pielgrzym wędrował per
pedes apostolarum. W starożytności i średniowieczu wożono
się zaszczytnie lektykami, które poszły w odstawkę już w XVI
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wieku. Nie gardzono także jazdą konną i prymitywnymi wozami. W renesansie piesza wędrówka była jedną z alternatyw,
częściej jednak wybierano podróż konno, wynajętym wozem
lub łodzią. Wieki XVII i XVIII przyniosły i rozwinęły instytucję
poczty, która przyczyniła się również do wzmożenia ruchu
między regionami, a w stuleciu XIX intensywnie rozbudowuje
się sieć kolei żelaznych54. Prawdziwą rewolucję w podróżowaniu spowodowało pojawienie się samochodu i samolotu, co
znacznie skróciło czas odbywanych podróży, ponownie „skurczyło” przestrzeń oraz przyczyniło się do wzmożenia ruchu turystycznego. I chyba nigdy wcześniej ludzkość nie podróżowała na taką skalę jak dziś. Wielu jednak badaczy jest zdania, że
mimo tylu udogodnień w samej podróży oraz tworzenia niezwykle dogodnych warunków pobytu w miejscach, do których
podróżny przybywa, kreowania tzw. „bańki środowiskowej”
(environmental bubble), jakość tych podróży można by scharakteryzować w kilku słowach: „łatwo, byle jak i prędko”55.
Mimo iż w dzisiejszych czasach „[...] Europejczycy podróżują
znacznie więcej niż kiedykolwiek przedtem, czynią to w sposób mniej solenny. Jeśli się im tego zakazuje lub w jakiś sposób
utrudnia, rozumieją, co tracą, jednak rosnąca łatwość techniczna podróży i jej szybkość osłabiają dreszcz i magiczne uczucie
«udawania się w podróż»”56. A. Czyżak odmawia podróży jej
konstytuującej cechy, jaką jest aktywność. Twierdzi, iż „[...] podróż dwudziestowieczna przestała być czynem, monotonny
ruch zaś przerywany kolejnymi postojami w miejscach zbyt do
siebie podobnych, by mogły być ciekawe, tylko pozornie różni
się od trwania w miejscu”57. W swojej książce zatytułowanej
Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży A. Wieczorkiewicz przedstawia między innymi stanowisko badacza Daniela
J. Boorstina. Boorstin wskazuje na stopniowy upadek „sztuki
podróżowania” oraz bezpowrotne zatracenie „pewnego szczególnego rodzaju kontaktu z otoczeniem”58. Badacz surowo osądza turystę, nazywając go „leniwym i łatwowiernym typem,
który zadowala się próbkami rzeczywistości”59. Dean MacCan-
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nell z kolei wskazuje na ważną tendencję współczesnych intelektualistów. Pisze, iż „dzisiaj być intelektualnie na czasie oznacza kpić z turystów”60. Dodaje dalej, iż „Boorstin i inni [...]
krytykują turystów za to, że [...] zadowalają się powierzchownym doświadczeniem obcych ludzi i miejsc [...] Innymi słowy,
wstyd turysty [łączy się z faktem] bycia turystą w sposób niewystarczający, z nieumiejętnością patrzenia na rzeczy tak, jak
«należy» na nie patrzeć”61. MacCannell staje w obronie turysty,
twierdząc, że „wszyscy turyści do pewnego stopnia pragną
tego głębszego wniknięcia w społeczność i kulturę – to jedna
z podstawowych pobudek ich podróży”62. Jedno nie ulega wątpliwości, jak twierdzi wybitny badacz i krytyk współczesności
Zygmunt Bauman: „Człowiek nowożytności nie potrafi stać nieruchomo [...] kocha [...] poruszenie i zmianę [...]; nie potrafi stać
nieruchomo, albowiem nie istnieje miejsce, na którym mógłby
stać w taki sposób”63. Nie istnieje takie miejsce, ponieważ świat
nowożytny nieustannie się zmienia. Ludzie znajdują się w ciągłym ruchu, spiesząc dokądś, pomykają samochodami i innymi
zdobyczami współczesności, a krajobraz wokół zmienia się
w ciągu kilku chwil. Zapewne dlatego aż trzy spośród czterech
wzorów ponowoczesnej osobowości wyróżnionych przez Baumana to typy wędrujące: spacerowicz (flâneur), włóczęga i turysta. Jednemu z tych wzorów przyjrzyjmy się bliżej. To typ,
który, według Waltera Benjamina, stworzony został przez Paryż64. To ktoś, kto według A. Hohmann utożsamiany jest przede
wszystkim z nowoczesnością65, to artysta, „rejestrator znikania,
oko miasta”66. To „symbol człowieka nowoczesności, skazanego
na nieustanne przemieszczanie się w obrębie kolejnych tożsamości, którego ramy wyznacza konsumpcyjny styl życia”67. Co
więcej, to obserwator rynku, którego „wiedza podobna jest do

>> 60 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A.
Wieczorkiewicz, Warszawa 2002, s. 13.
>> 61 Ibidem, s. 14-15.
>> 62 Ibidem, s. 15.
>> 63 Z. Bauman, Przedstawienie na pustyni, [w:] Drobne rysy w ciągłej katastrofie... Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1993, s. 71.
>> 64 W. Benjamin, Powrót flaneura. O spacerach po Berlinie Franza Hessla,
przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8-9, s. 235.
>> 65 A. Hohmann, Flaneur. Pamięć i lustro nowoczesności, przeł. A. Kopacki,
„Literatura na Świecie” 2001, nr 8-9, s. 337.
>> 66 Ibidem, s. 358.
>> 67 B. Brzozowska, Spadkobiercy flaneura. Spacer jako twórczość kulturowa –
współczesne reprezentacje, Łódź 2009, s. 41.

tajemnej wiedzy o koniunkturze. Jest on agentem kapitalisty
wydelegowanym do państwa konsumentów”, protestującym
swym próżniactwem przeciwko podziałowi pracy68. Co łączy
flâneura z turystą? Co go od niego różni? Spacerując po ulicach
miast, flâneur jest widzem, a tłum odgrywa dla niego przedstawienie, dla którego z kolei on sam wymyśla scenariusz, tworzy
role w swojej wyobraźni, dopowiada. Turyści oglądają prawdziwe przedstawienie, którym może być, na przykład, ludowe
święto danej społeczności. „Wmieszani w tłum słuchają muzyki, oglądają pokazy fajerwerków, ucztują i w poczuciu, że stają
się częścią uroczystości, wykraczają poza ograniczenia kategorii obcości i cudzoziemskości”69. Dla flâneura tłum jest „królestwem”. „Posiąść tłum – oto jego namiętność i powołanie [...]:
zamieszkać w mnogości, falowaniu, ruchu, w tym, co umyka,
co jest nieskończone”70. Dla turysty tłum jest przeszkodą
w szybkim dotarciu do miejsc wytyczonych w jego bedekerze,
miejsc, którym musi zrobić zdjęcie i powiedzieć wszystkim po
powrocie – ja tam byłem. Turysta „zalicza” miejsca, nie zagłębiając się zbytnio w sens i istotę obserwowanych zjawisk.
Flâneur myśli nieustannie. Patrzy, podziwia i raduje się najdrobniejszymi przejawami życia wielkiego miasta ukrytymi
w szczególe. Turysta często tych szczegółów nie dostrzega.
Wytrawny flâneur berliński – Franz Hessel – zauważył, iż spacerowicz „nie musi nigdzie wchodzić, nie musi się w nic bliżej
wdawać. Wystarczą mu witryny wystaw, a drzwi wejściowe
i wyjściowe same przysporzą widowiska”71. Turyście to nie wystarczy. On musi wszędzie wejść, by zdobyć dowód tego wejścia – w postaci zdjęcia lub drobnej pamiątki. Prawdziwy
flâneur potrafi poruszać się bez powodu, oddając się „szczególnie czystej, pozbawionej celu rozkoszy”72. Współczesny turysta
porusza się w jasno wyznaczonym celu – by wejść na wieżę Eiffla, by zrobić sobie zdjęcie na tle egipskich piramid lub by „złapać” złocistą opaleniznę na nadmorskiej plaży. Flâneur miał
swoje ulubione miejsca: szerokie, wygodne i bezpieczne ulice

>>

W. Benjamin, Pasaże, przeł. I. Kania, red. R. Tiedemann, Kraków 2005,
s. 473.
>> 69 A. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 75.
>> 70 Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk 1998,
s. 20.
>> 71 F. Hessel, Sztuka spacerowania, przeł. S. Lisiecka, „Literatura na Świecie”
2001, nr 8-9, s. 159.
>> 72 Ibidem, s. 157.
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oświetlane lampami gazowymi, pasaże, „dzięki którym mógł
unikać pojazdów nietolerujących przechodnia”73, bulwar będący „sceną, po której błądziło złaknione obrazów spojrzenie wałęsającego się czytelnika miasta”74, kawiarnie, w których mógł
„zniknąć w anonimowym tłumie”75, czy wreszcie dom towarowy – jedno z jego „ostatnich przytulisk76. Flâneur jednak nie był
zainteresowany kupowaniem. Oglądanie, przyglądanie się towarom, witrynom sklepowym samo w sobie stanowiło przyjemność. „Dla flâneura końca XX wieku – pisze K. Loska – odpowiednikiem pasaży i dawnych magazynów handlowych są
gigantyczne shopping malls”77. Stanowią one doskonałe schronienie dla flâneura, który nie musi już narażać się na niewygody w swej „podróży”. Bezpiecznie i zawsze sucho przechadza
się wśród sztucznej roślinności, oddając się swej ulubionej
czynności – oglądaniu i tworzeniu scenariuszy, bo przecież, jak
pisze Benjamin w Pasażach: „Fantasmagoria flâneura [to] odczytywanie z twarzy zawodów, pochodzenia, charakterów”78,
niezależnie od tego, gdzie się on przechadza. Wchodząc do
domu towarowego, stał się flâneur metaforą sytuacji współczesnego człowieka, a w tej podróży po towarach zaczęła mu towarzyszyć flâneuse, co w czasach Balzaca i Baudelaire’a było
nie do pomyślenia. To dla kobiet właśnie właściciele domów
towarowych zaczęli tworzyć reklamę i sprzedawać towary propagujące nowy styl życia. Dla Benjamina „ostatnim wcieleniem
flâneura”79 był bezrobotny z lat trzydziestych XX wieku. Gdyby
dożył dzisiejszych czasów, zobaczyłby, że „[...] ponowoczesny
flâneur nie przechadza się już ulicami miasta, alejkami, pasażami – miasto stało się bowiem zagrożeniem”80. Ponowoczesny
flâneur przechadza się dzisiaj po ścieżkach rzeczywistości wirtualnej. „Obszarem jego wałęsania się staje się nieograniczona

>> 73 W. Benjamin, O kilku motywach u Baudelaire’a, przeł. B. Surowska, „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 5-6, s. 81.
>> 74 A. Hohmann, op. cit., s. 350.
>> 75 Ibidem, s. 346.
>> 76 H. Paetzold, Polityka przechadzki. Flaneur Benjamina i potem, przeł. E. Mikina, [w:] Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, red. J. S. Wojciechowski, A.
Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, s. 127.
>> 77 K. Loska, Flâneur jako metafora współczesnej kultury, [w:] Intermedialność
w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998,
s. 44.
>> 78 W. Benjamin, Pasaże, op. cit., s. 475.
>> 79 Ibidem, s. 127.
>> 80 K. Loska, op. cit., s. 47.

cyberprzestrzeń [...]”81, po której wałęsa się bez celu, ku własnej
uciesze i przyjemności. Wszelkie informacje i dane otrzymuje
natychmiast, po jednym kliknięciu. Będąc we Wrocławiu, może
w następnej sekundzie znaleźć się w Nowym Jorku, by jeszcze
w następnej walczyć z grawitacją w statku kosmicznym. Przestrzeń i czas ponownie się „skurczyły” do niewyobrażalnych
granic. „Świat mediów elektronicznych zmienia optykę postrzegania przestrzeni. Fizyczna odległość miejsc przestaje odgrywać znaczącą rolę w kontakcie z innymi”82. Owo „kurczenie
się” czasoprzestrzeni w doświadczeniu podróżujących na przestrzeni wieków pokazuje rysunek 1.
Jak widać na powyższym wykresie, postrzeganie świata
stopniowo się zmienia. Percepcja czasoprzestrzeni podróżnego będącego w centrum (sytuacja bycia w centrum świata zaznaczona jest na wykresie pionową osią, sam świat natomiast
owalem) stopniowo się pogłębia, sama przestrzeń natomiast
oraz czas pokonywania tej przestrzeni diametralnie się „kurczy”
(przestrzeń ma na wykresie postać trójkąta zwężającego się ku
górze). Jest to spowodowane poszerzającą się wiedzą ludzi na
temat świata–wszechświata, rozwojem środków komunikacyjnych oraz technologicznych (wiedzę podróżnego symbolizują
strzałki wewnątrz owalu-świata; im bliżej współczesności, tym
szersza i pełniejsza o nim wiedza).
Podróż, będąca formą świętowania, celebrowania czasu
wolnego, ruchem w czasie i przestrzeni, okazją do kolekcjo-

>>
>>

Ibidem, s. 46.
A. Błaszczyk, Przestrzeń w wymiarze wirtualnym, [w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich, red.
P. Kowalski, Opole 2001, s. 73.
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82

KULTURA – FILOZOFIA – Społeczeństwo < ZNACZENIA < 147

cs4 znaczenia 05 v24.indd 147

2011-07-01 11:39:20

nowania niezapomnianych przeżyć czy ratowania zdrowia, towarzyszyła ludzkości od zarania jej dziejów. Ludzie wyjeżdżali
(i czynią to nadal) z konieczności lub zamiłowania do podróży. Kierowani ciekawością, chęcią zdobywania wiedzy, samodoskonalenia, rozszerzania horyzontów, nie bacząc na trudy
i niewygody podróży, na przekór żywiołom i niesprzyjającym
warunkom atmosferycznym, udawali się w świat szeroki, pokonując lęk przed obcym i nieznanym. Mimo ostrych kontrastów w sferze materialnej, w sferze psychicznej niewiele się
jednak zmieniło. Wszyscy szukamy piękna, bo czyż nie jest ono
„obietnicą szczęścia”83? A może gdzieś daleko, w jakimś egzotycznym kraju czy też całkiem blisko – tuż za słupkiem granicznym – odnajdziemy siebie, swoje prawdziwe pragnienia
i tęsknoty? Przecież „narzędzia, akcesoria, wehikuły, tempo wędrówki, a także zmiany wyobrażeń na temat tego, co jest geograficznie bliskie czy dalekie, nie zmieniły tak bardzo naszych
najgłębszych potrzeb”84. Trzeba jednak pamiętać, iż „podróżowanie jest sztuką, której należy się uczyć”85, by nie zamienić
głębokiego i inspirującego przeżycia, dreszczyku emocji, zaangażowania całego swego serca i umysłu w nowo odkrywa-

>>
>>
>>

83
84
85

Ch. Baudelaire, op. cit., s. 13.
P. Kowalski, Odyseje..., op. cit., s. 9.
A. Czyżak, op. cit., s. 217.

ną rzeczywistość na płytkie zachwyty niby-rzeczywistością,
rzeczywistością kolekcjonowanych obrazów, które oglądamy
zza szyby autokaru, na uśmiercającej fotografii czy monitorze
komputera.
Udając się na objazdowe wycieczki po stolicach Europy, na
wypoczynek do nadmorskiego kurortu czy też na pieszą wędrówkę, spróbujmy odnaleźć w sobie flâneura – miłośnika
i czytelnika ulic – albo siedemnastowiecznego szlachcica spragnionego wiedzy o krajach, czy chociażby... człowieka wrażliwego na piękno, inność, rozmaitość.
Abstract
Beata Świerczewska, The Evolution of Journey, a Traveller and
Spatiotemporal Perception
The article of Beata Świerczewska attempts to find the source
of the need to travel in all its forms and manifestations. The author looks at ‘the man on the way’ in various epochs and places. She constructs useful typologies of journey to show how
travelling: with various means of transport for different reasons
(educational, therapeutic, recreational, religious), often preceded by intellectual preparations, rooted in certain travelling
philosophy, influences our viewing and understanding of the
space.
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Krasnojarsk*
Bartosz Jastrzębski

Niepiękne to miasto. Położone w rozciągającej się południkowo dolinie Jeniseju, ku północy rozszerzającej się i wypłycającej, by przejść w końcu w płaską równinę, zrazu pokrytą stepowymi łąkami, a dalej, już na horyzoncie, ciemnozieloną tajgą.
Ku południowi zaś dolina znowu zwęża się i stromieje, tworząc
przełom wielkiej rzeki przez Sajany. Brzegi stają się coraz to
bardziej nachylone, aż w końcu woda przelewa się pomiędzy
bezleśnymi skarpami, pooranymi bruzdami jarów, odsłaniającymi czerwonawą ziemię, od której miasto wzięło swą nazwę.
Jary takie i rozpadliny znajdziemy zresztą także na okalających
miasto wzgórzach. Teraz, w marcu, zalegają w nich zwały starego, szarego śniegu, co gromadził się tam przez całą zimę,
przyjmując w siebie cierpliwie i bez skargi wszelki pył i wyziewy ludzkiego świata. Same wzgórza zaś przypominają poduszki na szpilki – gęsto bowiem ponakłuwano je słupami trakcji
wysokiego napięcia, transportującymi energię z położonej powyżej miasta, w Dziwnogorsku, potężnej elektrowni wodnej
(wizerunek zapory uwieczniony zresztą został na banknocie
dziesięciorublowym) ku osiedlom, fabrykom, innym miastom.
Spoglądając ku południowi, horyzont domykają zaś: na lewym
brzegu stożkowate wzgórze z szerokim stokiem narciarskim
i wieżą przekaźnikową, na prawym natomiast ciemny wał górskiego pasma Stołbów, skąpany w mgle i smogu, niewyraźny,
acz majaczący niezłomnie wśród miejskich oparów i dymów.*
Miasto rozłożyło się po obu stronach Jeniseju, choć zasadnicza, starsza część zajmuje lewy brzeg. Obie części miasta spinają w centrum dwa potężne mosty – drogowy i kolejowy (dwa
następne znajdują się daleko na przedmieściach: Październikowy i kolejny, którego nazwy nie udało mi się nigdzie odnaleźć – być może zbyt daleko jest od ludzi, by mieć Nazwę). Jeden i drugi zresztą, choć z różnych powodów, są przedmiotem
dumy mieszkańców miasta. Bardziej w głębi, nieco powyżej
centrum, znajduje się most kolejowy: budowla to jeszcze car-

>>

* Tekst jest częścią książki Krasnojarsk zero, przygotowywanej wspólnie
przez Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego.

ska, wzniesiona w latach 1893-1896, wedle projektu Ławra Proskurjakowa. W żargonie architektonicznym jest to „wczesny reprezentacyjny typowy paraboliczny wieloboczny kratownicowy
most w Rosji”, w istocie zaś, laikowi, przypomina rozmontowaną
i użytą do jakichś pożyteczniejszych celów wieżę Eiffla. Nic też
dziwnego, że komitet pod przewodnictwem tegoż właśnie Gustave’a Eiffela nagrodził ów most złotym medalem na Wystawie
Uniwersalnej w Paryżu w roku 1900. Raz jeszcze uhonorowano
go w roku 2001 wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. I dlatego mieszkańcy Krasnojarska są dumni.
Drugi most jest drogowy, lecz służy, rzecz jasna, także pieszym – o ile podejmą oni wyzwanie bez mała godzinnego po
nim marszu, wśród porywistych podmuchów wiatru, wiecznie
przeciągającego nad wodami Jeniseju. To most Komunalny,
zwany też Grażdańskim. Potężna zaiste konstrukcja, składająca się z szeregu wielkich, szarych betonowych łuków, oddana
do użytku w 1961 roku, a wzniesiona wspólnym trudem robotników i mieszkańców miasta – do tej pory zmuszonych rzekę pokonywać łodziami bądź – zimą – przekraczać na piechotę, wśród piętrzących się zwałów groźnej kry. Ale przeprawę
wspólnymi siłami w końcu zbudowano, tak iż dziś mknąć może
po niej nieprzerwana rzeka aut i trolejbusów. Most ów przecina również Wyspę Odpoczynku, na której znajdują się, cokolwiek zaniedbane, tereny rekreacyjne, ze stadionem i przystanią
łodzi włącznie. Most ten także znajduje się na dziesięciorublowym banknocie, wraz z jeszcze jednym krasnojarskim obiektem: niewielką wieżą na skraju miasta. Ta miniaturowa cerkiewka – zwana Czasownią Paraskiewy Piatnicy – wzniesiona
na pustym wierzchołku łagodnego pagóra, przez wieki, jako
element nieistniejących już obwarowań, była swoistą, miejską wieżą czat. („Bo gdy wy, w Europie, mieliście w XVIII wieku
oświecenie – wzdychać będzie pani Olga ze Związku Polonii –
nas tu ciągle jeszcze najeżdżali Kirgizi, z łukami, na tych swoich
małych konikach... Dzisiaj zaś zakochani przypinają tu kłódeczki na szczęście i nierozłąkę...”).
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I to właściwie wszystko, o co zahaczyć się może w Krasnojarsku – w pierwszym momencie – żądne estetycznych wrażeń
oko przyjezdnego. Włóczęga po uliczkach pozwoli odkryć jeszcze parę ciekawostek, osobliwych detali miejskiej przestrzeni,
ale sam pejzaż jest bezlitosny w swej surowości: to milionowe miasto (prawdopodobnie, bo pewności co do liczby mieszkańców nie mieli nawet miejscy urzędnicy; niektórzy mówią
o 900 tysiącach, a na witrynie Świata Polonii przeczytać można o 3,5-milionowej populacji!) w istocie jest jednym wielkim
monotonnym blokowiskiem, rozlanym – tam, gdzie topografia
na to pozwala – niemal po horyzont. Większe i mniejsze bloki wspinają się na zbocza wzgórz, przytulają do rzeki, zawłaszczają step, ustępując miejsca jedynie zakładom przemysłowym
oraz przyrdzewiałym i jakby opuszczonym zabudowaniom
portu – wysokie żurawie zastygły tu zgięte w swej martwocie
(być może tylko dlatego, że sezon żeglugowy jeszcze się nie
rozpoczął). Szerokie, proste prospekty przecinają się prostopadle i ciągną nieraz kilometrami – przejrzysty i klarowny układ,
w którym miało nie być miejsca na ciemne zaułki i podejrza-

ne rewiry: świat miał być wszak pozbawiony cienia i ciasnoty,
w nich bowiem rodzi się inność, sprzeciw i bunt. Projekty takie służyć miały oficjalnie poprawieniu funkcjonalności oraz
wygody w mieście – jednakże i sama wygoda nie jest neutralna psychologicznie i politycznie. Wygoda bowiem – czyniąc
życie przyjemniejszym – równocześnie wywołuje duchowe
osłabienie, wyobcowanie i nieufność. A też obojętność, dotkliwy chłód. Szuka ona wszak tylko samej siebie i unika kontaktu z niepokojącą innością – pragnie spokoju, odosobnienia,
delektowania się sobą. Jest z nią więc trochę tak, jak z demokracją w ujęciu Tocqueville’a, że mianowicie „stale sprowadza
człowieka do niego samego i może go skazać na całkowite zamknięcie w kręgu własnej samotności”1. Słowem: komfort zabija wspólnotę, bo eliminuje opór rzeczywistości niezbędny do
tego, by nawiązać relację z innym, by innego w ogóle dostrzec
spoza siebie samego i swoich stanów. Historia urbanistyki potwierdza jednak przede wszystkim, iż szerokie ulice o wzmo-

>>

1
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. M. Król, Warszawa
1976, t. 2, s. 339-340.

150

cs4 znaczenia 05 v24.indd 150

2011-07-01 11:39:22

żonym ruchu projektowano po to, by utrudnić formowanie się
tłumu, a także by można było w szybkim tempie wyprowadzić
ludność z miasta lub wprowadzić do niego znaczne ilości wojska z możliwością obustronnego ostrzału budynków. Dodatkowo, szerokie prospekty służyły rozcinaniu, fragmentaryzacji
potencjalnie niebezpiecznych dzielnic biedoty (z pełną świadomością tych zasad burzono jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku bukareszteńską starówkę oraz projektowano
zarówno arterie Haussmannowskiego Paryża, londyńską Regents Street, jak i moskiewski Nowy Arbat). Na posępnych podwórkach bowiem, w gąszczu wilgotnych, obskurnych, czynszowych kamienic, od wieków wszak dojrzewały tumulty,
powstania, rewolucje, stanowiąc zarzewie rozpadu istniejącego porządku. Prosta zaś i czytelna geometria miła jest każdej
władzy totalnej, pragnącej wiedzieć wszystko o wszystkich.
A do takiej właśnie władzy – nie da się ukryć – w Rosji zawsze
istniała skłonność. Znany swego czasu rosyjski historyk, Mikołaj
Karamzin, jeszcze w pierwszych dekadach XIX wieku wywodził
wszak czołobitnie w swych pismach dedykowanych Aleksandrowi I: „Dzięki samowładztwu Rosja powstała i dzięki niemu
zmartwychwstała. Każda zmiana w jej politycznej konstrukcji
prowadziła w przeszłości i musi doprowadzić w przyszłości do
jej upadku”2. Prastara to i utrwalona w Rosji tradycja pojmowania władzy. Albowiem, na co wskazuje Poe, „upadły człowiek,
jak uważano na Rusi Moskiewskiej, urodził się w grzechu i przy
najmniejszej pokusie schodzi z prawdziwej drogi, podążając
ku żądzy, chciwości i tym podobnym. Według rosyjskich mniemań wolność nie stanowiła zatem narzędzia samodoskonalenia się (uważano samą taką myśl za skażoną największym możliwym grzechem – pychą), lecz była nieszczęsną przypadłością,
popychającą człowieka ku nieprawości i oddalającą go od zbawienia. Bóg oczywiście przewidział, że człowiek nie będzie
w stanie kierować swoim postępowaniem, a ponieważ kocha
swe stworzenie, obdarzył ludzkość królami”3. Stąd oczywisty
wniosek, że nawet najgorszy tyran był uważany za swego rodzaju boskie narzędzie, służące do karania ludzkiej, przyrodzonej podłości i jako takiemu winni mu wszyscy absolutne posłuszeństwo, a nawet wdzięczność. Od tej dominującej w dziejach

>>

2
Cyt. za: R. Pipes, Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej, przeł. A. Mrozek, Kraków 2009, s. 17.
>> 3 M.T. Poe, A People Born to Slavery, Ithaca 2000, s. 217-218.

Rosji postawy wobec władzy istniały wszakże liczne i ważkie
odstępstwa. Najdawniejszym z nich i jednym z istotniejszych
była tzw. Republika Nowogrodzka. Od momentu, w którym,
w roku 1136, rozgniewani mieszkańcy tego miasta-państwa
wygnali swego księcia, rozwijały się tu instytucje demokratyczne, zaś prerogatywy władców były bardzo ograniczone – nie
mogli nawet mieszkać w mieście ni posiadać w nim żadnych
dóbr. Ich władza była nieustannie i skutecznie monitorowana
przez wybieranych na ogólnym wiecu posadników i tysięczników. To wiec właśnie, składający się z wszystkich wolnych właścicieli gospodarstw, decydował o wojnie i pokoju, mobilizacji
armii, prawach i podatkach, a zwołać go mógł każdy mieszkaniec, bijąc w specjalny dzwon. Samodzielnie wybierano tu
również arcybiskupa i przedstawicieli władzy sądowniczej. Ta
ostatnia, jak na ówczesne standardy, była nadzwyczaj łagodna:
kara śmierci stanowiła rzadkość – na ogół kończyło się na wygnaniu bądź wysokich karach pieniężnych. Tortur nie stosowano. Państwo to skutecznie opierało się najazdom i rozwijało do
1478 roku. Wtedy to ostatecznie rozbite zostało przez rosnącą
potęgę Księstwa Moskiewskiego – odsiecz wojsk polsko-litewskich nie nadeszła (Kazimierz Jagiellończyk, skoncentrowany
na sprawie pruskiej i sukcesji tronu węgierskiego, nie chciał się
bowiem wikłać w wojny na północy). Mieszkańcy Nowogrodu
poddali się zrezygnowani. Zdobywszy zaś miasto, Iwan III miał
ogłosić: „W Nowogrodzie nie będzie już dzwonu, którym zwołuje się na wiec; nie będzie też posadnika i ja sam będę rządził
całym tym państwem”4. Tak obwieścił car i tak się stało. Nie pomogliśmy Republice Nowogrodzkiej i historia się na nas srodze
zemściła.
Wzmacniające się z czasem struktury władzy oraz, co za tym
idzie, rosnące społeczne napięcie generowały tedy co raz na
przestrzeni dziejów ruchy kontestacyjne: anarchiczne i rewolucyjne. Powstawały one zarówno na płaszczyźnie idei religijnych, jak i politycznych, w pierwszym przypadku przyjmując
postać ruchów heretyckich (niekiedy z programem fundamentalnych przemian społecznych) – wszak haireomai, z którego herezja wzięła nazwę, oznacza wybór tego, co oznacza dla
mnie Pismo, a więc wolność wiary i bycia – w drugim zaś radykalnych ugrupowań politycznych, mających na celu likwi-

>>

4
Cyt. za: N.V. Riasanovsky, M.D. Steinberg, Historia Rosji, przeł. A. Bernaczyk, T. Tesznar, Kraków 2009, s. 108.
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dację bądź znaczne ograniczenie władzy caratu. Począwszy
od pierwszych dekad XIX wieku i powstania Dekabrystów, antysystemowe wrzenie nie wygasało, bulgocząc podskórnie zarówno w sztuce i literaturze, jak i społeczeństwie... „Nie może
nie zdumiewać sprzeczność między rosyjską skłonnością do
anarchii i umiłowaniem wolności a rosyjską pokorą wobec
państwa, pogodzeniem się narodu z zaprzęgnięciem w służbę
wielkiego imperium – komentuje tedy Bierdiajew – [...] Wzrost
państwowej potęgi, wysysającej wszystkie soki z narodu, miał
swą przeciwwagę w rosyjskiej wolnicy, ucieczce z państwa, fizycznej albo duchowej. Rosyjski «raskoł» to podstawowe zjawisko rosyjskiej historii. Na gruncie «raskoła» zrodziły się tendencje anarchistyczne. To samo dokonało się w rosyjskim
sekciarstwie. Ucieczkę od państwa uzasadniano tym, że nie
ma w nim prawdy, że tryumfuje w nim nie Chrystus, lecz antychryst. Państwo, królestwo cara, przeciwstawne jest królestwu
Bożemu...”. I dalej podsumowuje: „Przez cały wiek XIX inteligencja walczy z imperium, głosi ideał społeczeństwa bez państwa
i władzy, tworzy najskrajniejsze formy ideologii anarchistycznej. [...] Zawsze istniało przeciwstawienie: «my» – inteligencja,
społeczeństwo, naród, ruch wyzwolicielski i «oni» – państwo,
imperium, władza. Tak zdecydowanego przeciwstawienia nie
znała Europa Zachodnia”5. Nie zmienia to chyba jednak faktu,
że historycznie zwyciężyła i pozostała w Rosji głównym rysem
kultury politycznej tendencja ku wzmacnianiu i absolutyzacji
władzy centralnej, co zasadniczo odróżnia ją choćby od polskiej, zaprawionej ironią oraz drwiną, buntowniczej, buńczucznej i aroganckiej nieufności wobec wszelkiej formy autorytarnych rządów... Rymkiewicz, w swoim Samuelu Zborowskim,
stwierdza, iż aktem fundacyjnym polskiej świadomości politycznej – i moralnej chyba także – jest sławetny siedemnasty
punkt artykułów henrycjańskich (precedens w skali światowej
w XVI wieku), przestrzeganie których musiał poprzysiąc każdy
monarcha Rzeczpospolitej. Przytoczmy go w całości: król klął
się: „A jeślibyśmy (czego Boże uchowaj) co przeciw prawom,
wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli abo czego nie
wypełnili, tedy obywatele koronne obojga narodu od posłuszeństwa i wiary nam powinnej wolne czynimy”6. Ni mniej, ni
więcej władca przyznaje tu obywatelom niepodważalne pra-

wo do buntu, jeśliby naruszył ich świętą (choćby przy tym dziką i nieujarzmioną) wolność i niepodległość. Jeśli wykroczę
przeciw waszej swobodzie czy duchowej kondycji, przeciw waszemu byciu – deklaruje król – wszelkie zobowiązania, wszelka wasza wierność i lojalność na mocy waszego prawa stają
się niebyłe, odtąd już nieistniejące – i to z mojej winy, bom się
okazał tyranem i sam je unicestwiłem; posłuszeństwo tedy nie
tylko możecie, ale powinniście mi wymówić, gdy wolność cokolwiek cenicie. Nawet jeśli artykuł ten stał się później jednym
z powodów zguby polskiego królestwa, pozostaje najdobitniejszym wyrazem umiłowania wolności, a zdaniem Rymkiewicza – jednym z najważniejszych zdań wypowiedzianych po
polsku. Nikt nie może dybać na wolną dzikość, którą każdy głęboko w sercu nosi. Nawet gdy nie ma ona żadnego poza sobą
celu. Ograniczeniem wolności może być tylko miłość – jeśli istnieje, jeśli jest prawdziwa – bo płynie ona, jak wolność, z najwewnętrzniejszego środka, z serca bytu. Jeśli zaś przedmiotem
miłości staje się wolność, wolności nie ogranicza już nic.
Rosjanie natomiast, tak długo jak to możliwe, kochają jednak swych władców i nawet wtedy, gdy to niemożliwe, kochają
swój kraj. Przejmujący wyraz tej miłości znajdujemy w Doktorze
Żywago Borysa Pasternaka: miłość do Rosji, namiętna i żarliwa,
splata się w jedność z miłością do kobiety – oba uczucia stają
się nawzajem swoimi wyrazami i symbolami, może nawet jednością: „A czym właściwie była Lara dla niego? Och, na to pytanie Jurij Andrejewicz miał zawsze gotową odpowiedź. Na dworze był wiosenny wieczór. Powietrze było pełne dźwięków, niby
znaków wytyczających odległości. Głosy bawiących się dzieci słychać było z bliska i z daleka, jak gdyby dla podkreślenia,
że cała przestrzeń z jednego końca do drugiego pełna jest życia. Cała ta dal – to Rosja, jego niezrównana, sławna nawet za
morzami, znakomita ojczyzna, męczennica uparta, kapryśna,
szalona, ubóstwiana, zawsze gotowa do wspaniałych i zgubnych wybryków, których nigdy nie można przewidzieć. Jakim
słodkim darem jest egzystencja! Jak dobrze jest żyć i kochać
życie! I móc powiedzieć «dziękuję» życiu i egzystencji osobiście! Tym wszystkim jest Lara. Nie można rozmawiać z pojęciami. Lara jest przedstawicielką, słuchem i mową tych niemych
pojęć”7. Oto miłość prawdziwa ojczyzny, oto prawdziwa miłość

>>
>>

>>

5
6

M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. JC-SW, Paryż 1987, s. 110-111.
Cyt. za: J.M. Rymkiewicz, Samuel Zborowski, Warszawa 2010, s. 101.

7
B. Pasternak, Doktor Żywago, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990.
Cyt. za: D. De Rougemont, Mity o miłości, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2002, s. 59.
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do kobiety. Miłość do końca, miłość władna stanąć przeciw
swobodzie. Tylko się jej uczyć, lub co najmniej szanować. Chociaż rosyjska miałaby być, zdaniem Mariana Zdziechowskiego,
przedwojennego znawcy Rosji, inna niż polska: Polacy traktują
bowiem ojczyznę jak matkę, Rosjanie zaś jak kochankę: jest cudowna, ale często nie bardzo wiadomo, co z nią począć...
Wróćmy jednak do pejzażu miasta: zatem, jak powiedziano, jest to urbanistyka i architektura wszechwiedzącej władzy
– przeźroczysta – ale też w nie mniejszym stopniu rozległych,
darmowych przestrzeni, które i tak zwyciężają człowieka swym
cichym ogromem. Długie, proste ulice ułatwiają tedy szalone
harce zimnemu wiatrowi, wciąż ciągnącemu doliną wielkiej
rzeki wraz ze strzępami mgły, unoszącymi się znad jej chłodnych, lecz od czasu wybudowania elektrowni nigdy niezamarzających, parujących wód. Nowo powstające osiedla ceglanych, kilkunastopiętrowych bloków zagarniają przestrzeni, ile
chcą, rozrastając się na dziesiątkach hektarów (władze nie skąpią gruntów: i tak na przykład, każdy zarejestrowany związek
religijny może ubiegać się o półhektarową, bezpłatną parcelę
w mieście). Gdzieniegdzie tylko, na wzgórzach, na obrzeżach,
osiedla małych, drewnianych domków: niebogatych, nieraz
koślawych, ciasno do siebie przytulonych – pozostałość starej, wiejskiej zabudowy. Przestrzeń zdaje się zimna, szara i nieprzyjazna. Na stokach budynki układają się w trójwymiarowe obrazy betonowej głębi. Wśród bloków bezlik pasiastych,
biało-czerwonych masztów dyszących żółtawym dymem kotłowni – tu bowiem, gdzie temperatury spadają do minus 45
stopni, elektrociepłownię, i to solidną, musi mieć każde osiedle. Optyczne centrum tej panoramy wyznaczają most Komunalny, przy nim wysoki wieżowiec, tuż obok zaś niewysoki, acz masywny i długi hotel „Krasnojarsk”. Dodajmy do tego
budynek teatru i trochę dziwną w tym miejscu wieżę zegarową, a wszystko to pod wiszącym nisko, ołowianym niebem,
i pierwszy ogląd miasta się dopełni. Niepiękne miasto: ośrodek
przemysłu ciężkiego, do drugiej połowy lat osiemdziesiątych
zamknięty dla obcych (nawet Rosjan) ze względów strategicznych, szczególnie z uwagi na bliskość Krasnojarska-26, inaczej
Atomogradu, gdzie produkowano pluton 239 – podstawowy składnik radzieckich bomb atomowych. Świat zamknięty,
strzeżony, wydzielany po trochu przepustkami. Kto na wstępie,
już na rogatkach miasta, nie porzuci tedy zachodnich standar-

dów estetycznych, będzie miał poważny kłopot, by poczuć się
tu dobrze, by zachować zapał do eksploracji tych przestrzeni.
***
Najpierw jednak, siłą rzeczy, dworzec – jak zwykle groszkowy. Solidnie wyremontowany, w środku bez mała nowoczesny. Za nim historyczne zakłady kolejowe z labiryntem bocznic,
hal, dźwigów, składnic taborowych i remontowych hangarów.
Przed nim zaś wielki plac manewrowy autobusów i trolejbusów, pokryty starym, sczerniałym lodem zastygłym w bruzdach i koleinach. Na placu natomiast – pani Olga. Zadbana
starsza kobieta, umalowana, z wymodelowanymi brwiami, futrzaną czapką i takimż kołnierzem, usiłująca stąpać pewnie po
zwałach ubijanej nierówno ludzkimi stopami zmarzliny pokrywającej chodniki. Była przewodnicząca organizacji polonijnej,
powolną, wyraźną ruszczyzną („w polskim języku nie miałam
ostatnio praktyki” – wyjaśnia szczerze), zaraz po powitaniach,
rozpoczyna gawędę o mieście. „Przed wojną nic tu nie było.
Bardzo było biednie. Tylko drewniane czworaki i błoto, bo Jenisej co roku wylewał i podtapiał i zabierał chałupy... Mam zdjęcia, pokażę... Dopiero za Wielkiej Ojczyźnianej Stalin przerzucił
cały przemysł za Ural: przyjechały na lawetach kolejowych całe
fabryki... Stawiali je gdzie bądź, byle blisko kolei, żeby można
było łatwo wysyłać produkcję na front. Przylatywały też samoloty z Ameryki, wypożyczane, za pieniądze z syberyjskich diamentów, na wojnę – to był szlak arktyczny... Rozbudowano zakłady kolejowe – pracował w nich także mój ojciec, póki nie
zesłali go do łagru – i port rzeczny. Przyjechali robotnicy, inżynierowie, lekarze i zaczęli dla nich domy murowane budować.
Krasnojarsk zaczął się wtedy rozwijać. Przybywało ludzi, fabryk,
domów, a też szpitali, a przedtem to nic – tylko co chwile powodzie i pożary, bo większość miasta była z drewna... Nawet archiwum spłonęło i dlatego trudno nieraz choćby swoje pochodzenie zbadać... A teraz też nasze miasto się rozwija, ciągle coś
budują. I metro ma być... Idzie nowe...”.
Trolejbus sunie wolno przez prostą jak strzała ulicę Karola
Marksa, dostarczając opowieści wymownych ilustracji. Wnet
dociera do centralnego placu Rewolucji (nikt tu, zdaje się, nawet nie myśli o zmianie nazewnictwa ulic – taniej, lecz sugestywnej metodzie rozpisywania na nowo bolesnej historii;
dwie pozostałe główne arterie to tedy prospekt Pokoju i ulica Lenina), na środku którego pomnik Wodza Rewolucji. Poza

KULTURA – FILOZOFIA – Społeczeństwo < ZNACZENIA < 153

cs4 znaczenia 05 v24.indd 153

2011-07-01 11:39:23

klasyczna: wypięta śmiało pierś, jedna noga lekko do przodu;
płaszcz, charakterystyczna czapka, głowa leciutko uniesiona
ku górze i wzrok: skierowany w dal, tam gdzie niebo łączy się
z ziemią, a może nawet gdzieś ponad. Wzrok, także w stalowej
figurze, przenikliwy, jakby miał przejrzeć na wskroś zarówno
pełne ukrytego napięcia meandry przeszłości, jak i eschatologiczny szabas oczyszczonej ze społecznego – czyli wszelkiego
– zła przyszłości. Wokół zaś pysznią się gmaszyska głównego
zarządu kolei oraz budynki rządu krajowego i administracji. Tuż
pod pomnikiem Wodza, na marmurowych, czarnych płytach,
ćwiczą swoje akrobacje krasnojarscy skaterzy, czas zaś odmierza przezroczysty zegar, ujawniający bezwstydnie swą duszę: skomplikowany układ zębatych kół i sprężyn, które nadają
tempo światu. Naprzeciwko Park Kultury i Odpoczynku – ogrodzony skwer z niepokaźnymi drzewkami i niewielką karuzelą z konikami, wciąż przywalony hałdami burego śniegu, spośród których ledwo wystają ławki, podesty i huśtawki: wczesne
przedwiośnie nieszczególną jest porą, w syberyjskich miastach
może bardziej niż gdzie indziej. Przy wejściu zmarznięty strażnik, paląc, oszczędnie zagaduje do ukrytej w kasie bileterki. Tablica informuje: wstęp – dwadzieścia rubli. Wzdłuż ulicy ciągnie
się długi rząd budek i sklepików – zapraszają przewianych,
oczekujących na przystanku ludzi. Sklepy z komórkami, z płytami CD, kwiaciarnie, kioski, minidelikatesy, minibiura podróży
z pośrednictwem wizowym, minigastronomia z blinami, pierożkami i rozpuszczalną kawą w plastikowych kubeczkach. Maleńkie piwiarnie ofiarowujące żywoje piwo wraz z rozmaitymi
zakąskami z suszonych ryb (szczególnie takich małych, jednokęsowych), a czasem też ciemnobordowego, prawie czarnego
mięsa łosia lub jelenia, salon zakładów sportowych, kosmetyki,
odzież, buty, fryzjer, salon meblowy „Warszawa”... W ciągu handlowym znajdziemy prawie wszystko, zaklęte i upchane na minimalnych przestrzeniach, za to blisko niekończącej się rzeki
pasażerów komunikacji miejskiej. Przystanki następują tu bowiem jeden za drugim, a autobusy (stare i nowe, i bardzo stare) i trolejbusy (tylko leciwe), osobliwie numerowane według
kilku formuł, tłoczą się na arteriach, jakby chciały na siebie naskoczyć w chaotycznym ruchu i rozbryzgach kałuż lub śniegowej brei (z wyuczoną długoletnim stażem zwinnością unikają
ich pasażerowie). Wszystkiemu zaś przygrywa muzyka. Płyną
z ulicznych megafonów walce Straussa, a po chwili amery-

kańska muzyka rewiowa z lat dwudziestych. Żeby było weselej, żwawiej i jakoś cieplej – także grupce młodych snowboardzistów, udających się najpewniej na miejski stok i palących
papierosy przy przekrzywionym i przepełnionym koszu z napisem „Czyste miasto – czysta Syberia”. Przedziwna próba rajców miejskich nadania życiu skoczności, choć i tak przechodnie, maszerując po lodzie, wykonują niekiedy jakby osobliwy
taniec. Ludzie ci bowiem się spieszą: mimo wszystko szybkim,
energicznym krokiem przemierzają oblodzone chodniki. Niewiele pozostało z komunistycznej rezygnacji i ospałości. Spieszą się – jak to w mieście, jak wszędzie – zajęci swoimi sprawami, które są dla obcego niczym niewidzialna, choć wyczuwalna
przegroda między nim a nimi. Myśli mają skupione wewnątrz
swego własnego życia, oplatające wciąż od nowa codzienność pełną zadań i powszednich trosk. Patrząc na te niekiedy
zmęczone, acz niepozbawione energii i nadziei twarze, trudno
uwierzyć, że kraj ów tkwił siedemdziesiąt lat w uścisku najcięższego despotyzmu XX wieku. Zdolności odnowy i regeneracji
ludzi wciąż zadziwiają... Teraz gnają do swoich firm, na bizneslancze, do bankomatów i domów towarowych... Starsi bardziej
milczący, przykurczeni, ubożsi – młodsi rozgadani, weselsi,
energiczni. Zresztą w ogóle młodych jest tu sporo, bo w mieście znajduje się kilka uczelni: przede wszystkim Federalny Uniwersytet Syberyjski, ale też Uniwersytet Pedagogiczny, uczelnie inżynieryjno-techniczne... Krasnojarsk zasysa młodzież
z syberyjskiego interioru, z wiosek i małych miasteczek zagubionych w tajdze. Młodzież, jak zwykle, spragnioną życia, ludzi,
pędu... Na Syberii, bez mała trzykrotnie większej od Europy (liczonej bez części rosyjskiej), żyje dwadzieścia milionów ludzi,
z tego cztery piąte na południu, przy Transsibie.
Bo miasto – mimo ekstremalnych często warunków – biegnie. Może nie tak jak Moskwa czy Petersburg, ale jednak stara się gonić to, co gonią wszyscy, a czemu – wbrew pozorom
– trudno nadać nazwę. Pędzą, po szerokich, często jednokierunkowych prospektach, samochody. W ogromnej większości japońskie, nieprzerabiane, a więc z kierownicą po prawej stronie, co zrazu wzmaga jeszcze wrażenie chaosu – czy
może „drugiej strony lustra” – na pozbawionych pasów ulicach.
Wzmagają specyficzny zgiełk swymi ćwiekowanymi metalem
oponami. Niemożebnie ubłocone – wciąż, wedle tutejszych,
mycie ich byłoby, zdaje się, tęgim absurdem (choć już w Mo-
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skwie dostrzec można zapowiadające zmianę zwyczajów billboardy: „Czysty samochód – początek czystego miasta”). Wehikuły z reguły poobijane przy zderzakach i nadkolach – może
takie je sprowadzono i poniechano zbędnych remontów,
a może bodaj od parkowania pośród zmrożonych i twardych
jak beton zasp. W mieście tym bowiem parkuje się tam, gdzie
się da – lecz także brawurowo, tam, gdzie już niepodobna. Byle
tylko nie pozostawiać pojazdów na długie godziny, lub całą
noc, na chodzącym silniku. To wprawdzie jeden z nielicznych
sposobów dających pewność, że auto pozostanie „na chodzie”,
gdy temperatura spada poniżej czterdziestu stopniu mrozu –
ale zakazany, o czym informują liczne znaki: bo smog (można
jeszcze trzymać auto na prostowniku bądź za każdym razem
zabierać akumulator – metody to jednak niepewne: nigdy nie
wiadomo, co zamarznie). Obecni na każdym większym skrzyżowaniu milicjanci z drogówki ze stoicyzmem i lekkim zobojętnieniem przyjmują cały ten żywiołowy ruch czy też – w godzinach szczytu – niekończące się korki nawołujące gniewnie
klaksonami.

Bliżej ścisłego centrum pojawia się bardziej już zachodnia infrastruktura. Są pizzerie, restauracje, kawiarnie, puby
i wszechobecne sushi-bary – tych ostatnich naprawdę zatrzęsienie. Migają nazwy: „Świat pielmieni”, „Zjem Słonia”, „Matrioszka”, „Travellers Coffee”, „Irish Pub”, w bocznej uliczce zaleca się charakterystycznym szyldem i neonem z gitarą „Hard
Rock Café”, przy skrzyżowaniu KFC. Słowem, jest wszystko, co
trzeba: jest gdzie zjeść i napić się, zwłaszcza że przybytki te
w większości czynne od ósmej rano do północy przynajmniej.
A w nich wódeczka uroczo podawana w karafkach, pyszna solianka, pielmieni z baraniną i śmietaną, pierożki po żydowsku
zapiekane z warzywami, obsługa zaś wzorcowa – w restauracji
Rosjanin lubi być traktowany jak pan... Śniadanie można więc
spożyć jak się patrzy – dobre, takie, które spowoduje, że ciepło zacznie krążyć w środku i od świtu przychylniejszym okiem
spojrzy się na świat. Takie śniadanie to skarb i rozkosz w zimnym świecie.
Są też domy handlowe i biura. I jest Reiffeisen Bank ze swym
krzykliwym żółtoczarnym logo, obok biurowce Banku Cedr,
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NaftBanku i Banku Syberyjskiego, a przy nich wiekowa, pochylona drewniana kamienica – jedna z nielicznych pamiątek
dawnych czasów. Choć jest także parę starych murowanych
kamieniczek: te, które wyremontowano, zwracają uwagę karminowymi bądź turkusowymi elewacjami, pozostałe zaś wyblakłe, z zaciekami wilgoci i spękanym od mrozu tynkiem.
Z dawniejszych budowli, przy skrzyżowaniu Karola Marksa
z ulicą Weibauma, jest jeszcze cerkiew z jasnobłękitnym dachem. Mimo iż dzień powszedni i godziny pracy, drzwi świątyni się nie zamykają: ludzie wciąż wchodzą i wychodzą, wstępują nieraz jedynie na chwilę – bodaj tylko zadumać się, uspokoić
trochę wśród nieziemskich blasków i woni cerkiewnych świec,
samemu świeczkę zapalić pod przenikającym spojrzeniem ikonicznych Chrystusów i innych, zastygłych w ciemnym złocie
świętych. I to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, starsi: do
chramu zachodzą także całkiem młodzi – na progu staruszka
poucza ich na wszelki wypadek, jak się zachować w cerkwi... Na
drugim zaś planie w centrum rządzą w tym mieście niepodzielnie stalinówki i chruszczówki; cztero-, pięciopiętrowe kamienice z jasnorudawej cegły (z rzadka tylko osłoniętej szarożółtym
tynkiem), kryte dachówką, a w nowszych wariantach kobaltową blachą lub eternitem.
Miasto wydaje się słowiańskie: choć do egzotycznych, syberyjskich republik autonomicznych – Chakasji i Tuwy – niby niedaleko, skośnookich autochtonów nie widać. Pod względem
typów ludzkich (pod wszelkimi innymi względami zresztą także) mogłoby to być miasto w europejskiej części Rosji – rosyjska, a potem radziecka polityka osiągnęła w końcu upragnioną
homogenizację. Być może jednak wcale nie jest to typ słowiański. Już bowiem w XIX wieku postulowano istnienie odrębnego
typu antropologicznego „Sybiraka”. Miał on być ukształtowany
z etnicznej mieszanki najróżniejszych zesłańców i osiedleńców
(nie tylko Słowian, ale też Bałtów, Niemców, Skandynawów, Finów i Estończyków), poddanej surowej, bezlitosnej wręcz, obróbce klimatu i wzmocnionej poprzez kontakty z zahartowanymi autochtonami. Zesłańcy pojawiają się już w początkach XVII
wieku – zrazu byli to przede wszystkim rosyjscy skazańcy, zbiegli chłopi oraz jeńcy wojenni: panowie polscy, litewscy
i szwedzcy. Ta ostatnia grupa to smutna konsekwencja rajdów
Łżedymitrów wraz z polskimi poplecznikami (Adamem Wiśniowieckim, rokoszanami Zebrzydowskiego i wszędobylskimi,

awanturniczymi Lisowczykami), a także zajadłych wojen o Inflanty, Ukrainę Zadnieprzańską i pustawą, melancholijną Ziemię Smoleńską oraz Czernihowską – od tego się zaczęło. Później rzeka więźniów płynie nieprzerwanie aż do połowy wieku
XX, tworząc nierozsupływalny już etniczny splot, w którym –
prócz Rosjan – dominują Ukraińcy, Polacy („Wielu Polaków tu
przybyło – powie pani Tamara z Osiedla Słonecznego – trzy
fale zesłań były. Co trzeci mieszkaniec Krasnojarska ma polskie
korzenie...”. Oficjalne jednak dane mówią o 2519 Polakach w Kraju Krasnojarskim w 2002 roku – spadek o 922 w porównaniu z rokiem 1989, organizacje polonijne zaś wskazują na 30-60 tysięcy osób z polskim pochodzeniem), Niemcy i Bałtowie – do dziś
stanowi on genetyczny rdzeń ludności Krasnojarska. Myśl
o odrębności Sybiraków powraca niekiedy także w innej nieco
formie: nie minie parę dni, jak w prasie ukaże się artykuł akademika Anatolija Dieriewjanko, w którym dowodzić on będzie, że
człowiek wcześniej pojawił się na Syberii niż w Afryce. Był to
specjalny człowiek: nie neandertalczyk ani nie homo sapiens.
Był to człowiek ałtajski, człowiek stąd, tu zrodzony, dla tych warunków, najpierwszy na świecie. Nawiasem mówiąc, w Rosji,
od początku, może częściej i chętniej niż gdzie indziej, wykorzystywano naukę do legitymizacji najróżniejszych koncepcji
społecznych i politycznych... Choć, wypada zauważyć, nie tylko: nauka bywała też podbudową i uzasadnieniem najgłębszych, metafizycznych rosyjskich wiar i nadziei, tak jak choćby
u Nikołaja Fiodorowa. Filozof ów stworzył jedną z najoryginalniejszych koncepcji w XIX-wiecznej myśli rosyjskiej. Obsesyjnie
wręcz opętany ideą powszechnego wskrzeszenia zmarłych,
wierzył, iż drogą ku niemu nauka właśnie. Jego „filozofia wspólnej sprawy” bierze początek od fascynacji odkryciami naukowymi – wielkie wrażenie miała zrobić na Fiodorowie obserwacja sztucznego wywoływania deszczu przy zastosowaniu
specjalnych wybuchów. Ekscytował się on również niezmiernie
ówczesnymi doświadczeniami z galwanizacją, dzięki którym
„ożywiano” na czas jakiś prostsze organizmy. Doświadczenia te
zrodziły w nim naczelną ideę połączenia pierwiastka boskiego
z ludzkim, czego konsekwencją miałoby być „powszechne
wskrzeszenie, wskrzeszenie immanentne, dokonywane całym
sercem, całą myślą, wszystkimi działaniami, czyli wszystkimi siłami i zdolnościami wszystkich synów ludzkich”. Nie koniec na
tym. Referując koncepcję Fiodorowa, Stołowicz zauważa:
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„wskrzeszenie zmarłych przedstawia on nie jako akt nadprzyrodzony i mistyczny, lecz jako rezultat rozwoju nauki i jej praktycznego zastosowania. Nauka, jak twierdzi, pozwoli zebrać
rozproszone cząsteczki rozłożonych ciał i odtworzyć z nich ciała obumarłych ojców i matek. Ale przecież w takim wypadku
Ziemia nie pomieści miliardów wszystkich, żyjących kiedykolwiek ludzi! Dlatego też Fiodorow uważa za konieczne wyjście
ludzkości w przestrzeń kosmiczną, zasiedlenie ludźmi planet
w przestrzeni kosmicznej”8. Cóż za soczysta, pełna teologicznego i plastycznego rozmachu wizja, nieodparcie nasuwająca
skojarzenia – mimo naukowej otoczki – ze starotestamentową,
metafizyczną obrazowością i dosłownością! Przypomina ona
bowiem owo pełne grozy, wywołujące eschatologiczny dreszcz
widzenie proroka Ezechiela: „Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie
słowa Jahwe! Tak mówi Jahwe Pan: Oto ja wam daję ducha po
to, abyście stały się żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę i dać wam
ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Jahwe». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, powstał
szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna, i wyrosło ciało, a skóra na nie
się naciągnęła...”(Ez 37,4-8). Dla Fiodorowa ten szum i trzask łączących się kości miałby dobiegać z naukowych z metody,
a soteriologicznych z celu, laboratoriów... Rosjanie bowiem, jak
widać na tym choćby przykładzie, nie zwykli ostro oddzielać
od nauki zamaszystych projektów swej rozbudzonej, metafizycznej wyobraźni – i dotyczy to zarówno płaszczyzny społecznej, jak i kosmicznej. Wyobraźnia jest dla nich – skądinąd słusznie – jednym ze źródeł nauki, nie zaś jej zaprzeczeniem. Od
dawna wprawiało to zresztą w osłupienie zwolenników surowych, racjonalistycznych rygorów nauki zachodniej. A przecież
wyobraźnia pozwala przebijać – choćby na moment, w chwilowym przebłysku – wszelkie mentalne i duchowe „ściany”, niemożliwości krępujące anarchiczny z natury żywot umysłu, generując przy tym gwałtowne i plwające na aporie porywy
uczuć oraz niespełnialne w swej cudowności projekty woli. Nauka więc z jednej strony wznosi ograniczającą boleśnie zaporę
tego, co niemożliwe, z drugiej zaś – zaprawiona wyobraźnią i wia-

rą – miałaby pomóc ją po części przynajmniej przekroczyć –
Fiodorow chce przebóstwić naukę, podnieść z upadku, uczynić
czymś więcej niż „ścianą”, o którą rozbijają się nasze nadzieje.
Taką jak u Dostojewskiego postrzega ją podziemny człowiek:
„Jakaż to ściana? Ano, ma się rozumieć, prawa natury, wywody
nauk przyrodniczych, matematyka. Jeśli ci dowiodą na przykład, że pochodzisz od małpy, to już nie ma się o co krzywić,
musisz to przyjąć. Skoro ci dowiodą, że właściwie jedna kropelka twojego własnego tłuszczu powinna być dla ciebie cenniejsza niż sto tysięcy kropelek tłuszczu innych ludzi i że w tej konkluzji rozstrzyga się ostatecznie sprawa wszelkich tak zwanych
cnót i obowiązków oraz inne bzdury i przesądy – musisz się z tym
zgodzić, nie ma rady, albowiem dwa razy dwa – to matematyka. Spróbuj tylko zaprotestować. «Ależ – zawołają – nie można
oponować: dwa razy dwa – cztery! Natura cię nie pyta; jej nie
obchodzą ani twoje pragnienia, ani to, czy się jej prawa podobają czy nie podobają. Musisz przyjmować ją taką, jaka jest, a zatem wszystkie jej twory. Ściana więc to ściana... itd., itd.» Mój Ty
Boże! – buntuje się rosyjski, podziemny duch – cóż mnie obchodzą wszelkie prawa natury i arytmetyki, skoro mi się tam z jakiegoś tam powodu nie podobają ani te prawa, ani to, że dwa
razy dwa – cztery? Oczywiści takiej ściany głową nie przebiję,
jeśli istotnie nie starczy mi na to sił, ale wcale się przed nią nie
ukorzę tylko dlatego, że mam przed sobą ścianę i że mi nie
starczyło sił”9. Oto więc bunt przeciw wszystkiemu, przeciwko
ananke natury i śmierci, przeciw ponurym regułom świata. Rebelia przeciw wszelkiej konieczności, która zadaje kłam naszemu Pragnieniu, konieczności, przed którą schyla głowę Rozum
i jego apostoł Filozof – później także Naukowiec (podziemny
człowiek zaś nie chce) – albowiem „konieczność wydaje się być
czymś nieugiętym i słusznie, bo jest przeciwieństwem ruchu
zgodnego z wyborem i rozumowaniem. Ponadto, gdy coś nie
może być inaczej niż jest, mówimy, że musi koniecznie tak być.
Od tego znaczenia «konieczności» pochodzą w pewien sposób
wszystkie inne. Przymusem nazywa się konieczne działanie
i doznawanie wtedy, gdy nie można działać według popędu
[podkr. – B.J.] wskutek owej zniewalającej siły. Koniecznością
jest zatem to, wskutek czego coś nie może być inaczej; i podobnie w odniesieniu do warunków życia i dobra. [...] Również

>>

>>

8
L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2008,
s. 210.

9
F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, przeł. G. Karski, Warszawa
1992, s. 15.
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i dowód należy do dziedziny konieczności, gdyż jest niemożliwe, ażeby wniosek był inny niż jest, jeśli tylko dowód był właściwie przeprowadzony”10. Przeciw tak rozumianej nieuchronności myśl rosyjska wszczyna otwarty bój. Dla ogromnej
większości XIX-wiecznych intelektualistów rosyjskich obszarem i wyrazem tego buntu jest religia i filozofia religijna, a najbardziej może radykalnym i konsekwentnym przedstawicielem
tej ostatniej jest Lew Szestow. W swym sztandarowym dziele
Ateny i Jerozolima powiada tedy w natchnionych niemal frazach: „Filozofia religijna nie jest poszukiwaniem przedwiecznej
zasady bytu, niezmiennej struktury tego, co istnieje, nie jest refleksją ani umiejętnością rozróżniania między dobrem i złem,
obłudnie obiecującą spokój umęczonej ludzkości. Filozofia religijna jest rodzącym się w nieskończonych mękach przezwyciężeniem – przez porzucenie wiedzy, przez wiarę – fałszywego
strachu przed niczym nieograniczoną wolą Stwórcy [...]. Inaczej
mówiąc, jest ona wielką i ostateczna walką o pierwotną wolność [podkreślenie – B.J.] i ukryte w wolności valde bonum, po

>>

10

Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983, 1015a-b.

upadku rozszczepione na nasze bezsilne dobro i wszechniszczące zło. Rozum, powtórzę, oczernił w naszych oczach wiarę:
«rozpoznał» w niej nieprawne dążenie człowieka do podporządkowania prawdy swoim pragnieniom i odebrał nam drogocenny dar nieba, wielkie prawo uczestniczenia w boskim fiat
(niech się stanie), rozpłaszczając i wtłaczając nasze myślenie
w płaszczyznę skamieniałego est (jest)”11. Filozof proponuje
przeto zupełnie inny model filozofii – zupełnie nowe zadania
stawia bowiem przed samym rozumem: „Nawyk logicznego
myślenia zabija fantazję. [...] Filozofia nie powinna mieć nic
wspólnego z logiką. Filozofia jest sztuką, która stara się przedostać przez łańcuch logicznych wniosków, i która wynosi człowieka na bezbrzeżne morze fantazji, fantastycznego, gdzie
wszystko jest równie możliwe, jak niemożliwe”12. W innym zaś
miejscu swej Apoteozy nieoczywistości wyraża tę ideę w osobliwym, nawet nieco groteskowym obrazie: „Myśleć to znaczy
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>>

L. Szestow, Ateny i Jerozolima, przeł. C. Wodziński, Kraków 1993, s. 87.
L. Szestow, Apoteoza nieoczywistości, przeł. N. Karsov, S. Szechter, Londyn 1983, s. 33.
11
12
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machnąć ręką na logikę, myśleć to znaczy żyć nowym życiem,
zmieniać się, bez przerwy rezygnować z najdroższych i najbardziej zakorzenionych przyzwyczajeń, upodobań i przywiązań,
bez żadnej zresztą pewności, że wszystkie te ofiary bodaj w jakiś sposób będą wynagrodzone. Malarze i mędrcy wyobrażają
sobie człowieka myślącego w niezmiennie imponującej pozie:
surowa twarz, pełne głębi, natchnione spojrzenie skierowane
w dal, godna postawa – orzeł, szykujący się do lotu. Nic podobnego! Myślący człowiek to przede wszystkim człowiek, który
stracił równowagę w zwykłym, a nie tragicznym sensie tego
słowa. Rozpostarte ręce, dyndające w powietrzu nogi, przestraszona i na poły bezmyślna twarz, jednym słowem, najbardziej
karykaturalny i żałosny obraz bezradności i zagubienia”13. Bez
wątpienia jest w rosyjskiej nauce i filozofii, literaturze i polityce
jakiś potężny ruch przeciw faktyczności, przeciw temu, co natarczywie rzeczywiste, a na rzecz tego lepszego, które mogłoby, powinno być – nawet za cenę chaosu, dezorientacji, zatraty... To swoista, platońsko-gnostycka niezgoda na świat,
metafizyczne marzycielstwo, które usiłuje całkowicie ów świat
porzucić lub radykalnie zmienić wszystkimi możliwymi metodami... Rosyjskim myślicielom nader często – nie tylko w XIX
wieku – z całą mocą narzuca się szalona cokolwiek idea, by
użyć rozumu (nauki) do znoszenia barier, które sam – na duchową zgubę człowieka – wznosi. Bo że wznosi – to pewne.
Alienuje i zamyka w osobności, wydaje na zatratę pośród własnej bezwodnej pustki, nie pozwala być w świecie, bo świat
staje się w jego obliczu martwym mechanizmem obojętnej lub
groźnej zewnętrzności. Czysty rozum pozostawia nieuchronnie swego nosiciela nagim i zmarzniętym. Wszelkie zadomowienie jest żałosnym oszustwem. Jonas, w swym studium
o gnozie, zgrabnie to ujmuje: „To zatem, dzięki czemu człowiek
zajmuje miejsce ponad naturą – jego cecha wyróżniająca, jaką
jest umysł – nie zostaje zwieńczone wyższą integracją jego
istoty z całością bytu, lecz przeciwnie, wyznacza niemożliwą do
zniwelowania przepaść pomiędzy nim samym a resztą stworzenia. Jest on wyłączony ze wspólnoty bytowania w jednej całości, albowiem jego świadomość w pełni czyni z niego w świecie cudzoziemca i w każdym akcie autentycznej refleksji mówi
mu o tej zupełnej obcości”14. A zatem: albo odrzucić rozum –

>>
>>

13
14

Ibidem, s. 91.
H. Jonas, Religia gnozy, przeł. M. Klimowicz, Kraków 1994, s. 340.

jak najszybciej, póki cokolwiek żywe i ciepłe w duszy zostało –
wyrzec się go w akcie ostatecznej ofiary, w geście oczyszczającego i uwalniającego samookaleczenia, by dokonać dzięki
temu skoku w wiarę, albo też podporządkować go projektom
wyobraźni, użyć jako posłusznego architekta kontrfaktycznych, pozaświatowych wizji, którymi i w których można w końcu żyć. Coś z nim w każdym razie trzeba zrobić, bo inaczej naszym losem smutne i zapadłe w siebie życie na rumowisku idei,
które rozpadły się, bo krytyczny rozum wyżarł im wszelkie spoiwo, wyżarł wszystko od środka. Obie powyższe opcje w obfitości znajdujemy w myśli rosyjskiej.
Odbiegliśmy jednak daleko od Krasnojarska, od Sybiraka...
Tak czy inaczej, ałtajski czy nie, jest on inny – wielu się z tym do
dziś zgadza: „to człowiek mirnyj, inny niż w Moskwie – jak słyszę w Instytucie Religioznawstwa – choć wiele nacji i wyznań,
tu zawsze jeden drugiemu pomagał, bo ziemia trudna, bezlitosna...”. Specyficzne warunki życia, uczące nade wszystko pokory wobec losu i współdziałania, często wspólny los zesłańców
i pionierów, etniczna i religijna różnobarwność, oddalenie od
politycznych i wyznaniowych awantur Europy, wystarczająca
ilość miejsca do zasiedlenia – wszystkie te elementy miałyby
spowodować wykształcenie się oryginalnej, pokojowo nastawionej społeczności. Być może oczywiście jest to tylko mit, ale
w każdym razie mit, który się tu podtrzymuje i weń wierzy.
Nie widać wszakże środkowoazjatyckich czy chińskich emigrantów. Ponoć – ci drudzy – gdzieś są, ale zgromadzili się na
prawym brzegu rzeki. Tam mieszkają i pracują, do centrum zaglądają rzadko, nie chcąc o sobie przypominać, ani tym bardziej prowokować swoją obecnością. I chyba im się to udaje:
„Chińczycy w Krasnojarsku nie stanowią problemu, jak twierdzą rozkrzyczani dziennikarze i niektórzy deputowani – twierdzi Raszid Gizatowicz, zażywny, elegancki pan, pełnomocnik
ds. wyznań rządu Krasnojarskiego Kraju – zarabiają tu pieniądze, ale nie osiedlają się. Za zimno, za trudne warunki. Wolą zarobić i wracać do siebie. Na Dalekim Wschodzie – tak, tam już
nieco gorzej. My trochę problemów mamy jedynie z wahabitami, ale na szczęście niewielu ich...”. Zatem, ostatecznie, choć
w Krasnojarskim Kraju zarejestrowanych jest przeszło trzydzieści grup etnicznych, na ulicach raczej swojsko, nieegzotycznie, nie ma nawet budek z kebabami, tak powszechnych choćby w Moskwie. Synagoga, choć wyremontowana, także pusta:
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zdziwiony strażnik nieufnie spogląda na tych, co chcieliby ją
zwiedzić: „nie dziś” – mówi i zatrzaskuje bramę, nie wdając się
w jakiekolwiek wyjaśnienia... Żydów zatem także tu niewielu –
nawet jeśli kiedyś byli, zdołali już wymrzeć lub opuścić ten kraj,
podobnie jak dalekowschodni Żydowski Okręg Autonomiczny
(„Drugi Izrael”), w którym z dziesiątków tysięcy zostało ich do
dzisiaj tysiące zaledwie dwa lub trzy. I nazwa oczywiście.
Jeśli natomiast coś się rzuca w oczy, to, jak zwykle w Rosji, kobiety. Mimo lodowych muld niemal zawsze na wysokich
obcasach, mimo wiatru i chłodu, najchętniej w spódniczkach,
niekiedy w obcisłych spodniach lub leginsach. I najchętniej
– zwłaszcza te młodsze – w kusych kurteczkach z futerkiem,
także kolorowym, bądź podkreślających talię płaszczykach,
niekojarzących się raczej z syberyjską zimą. Włosy starannie
zaczesane i lśniące, wyraziste, nienaganne makijaże, wypięta
pierś, dumny krok. Niczym u bizantyjskich księżniczek: piękno
jest tu skrajnym nasyceniem, doskonałością nadmiaru, kompletnością formy oraz ekspozycji i precyzją ich olśniewającego
efektu. Całymi sobą obwieszczają jakby: „Patrzcie – oto my. Dotykajcie nas spojrzeniami, marzcie o nas pijąc wódkę i zasypiając, wzdychajcie i piszcie smutne a piękne ballady, fantazjujcie
i róbcie wszystko, by nas zdobyć i posiąść. Całujcie myślą cynobrowe usta, soczyste, błyszczące i chłodne od mrozu...”. Dodać do tego zalotne uśmiechy i spojrzenia, śpiewną, urzekającą swą melodią rosyjską mowę, a wzroku i słuchu niepodobna
oderwać. A patrzeć mają tacy oto mężczyźni: młodzi, eleganccy, w garniturach wyglądających zza rozpiętych pół płaszczy,
ze skórzanymi teczkami bądź neseserami, w wypastowanych
butach z czubkami – rześcy, o niezniszczonych twarzach. Ci
inni – czekający na zdezelowane trolejbusy (albo na nie wiadomo co, na inne Życie), w watowanych kurtkach, futrzanych
postawionych czapkach odsłaniających karmazynowe od mrozu uszy, w poznaczonych solą kozakach, ze starymi teczkami
z dermy, z których wystają gazety i papier śniadaniowy – raczej
ich nie interesują. Chyba że rosyjską kobietę ogarnie miłosny
szał: wtedy – ponoć – nie zważa na nic, porzuca wszystko i trwa
niezłomnie przy mężczyźnie, choćby był pijakiem, obdartusem i metafizycznym fantastą, błądzącym po czarownych krainach własnych majaków. Bezwzględne oddanie i upór trwania
przy ukochanym jest u Rosjanek legendarny, niejednokrotnie
uzyskując przy tym poruszający literacki wyraz – wspomnijmy

choćby Zbrodnię i karę czy Mistrza i Małgorzatę, by tylko do najsłynniejszych się odwołać.
Docieramy w końcu z panią Olgą na największy w mieście
Plac Teatralny. Duje wiatr, ziąb niemożliwy, zaczyna padać
śnieg. „Popsuł się klimat od zbudowania tej elektrowni – tłumaczy się jakby pani Olga – dawniej, jak rzeka zamarzała, też było
zimno, ale przynajmniej sucho...”. Idziemy dalej, przez kładkę,
koło Muzeum Regionalnego, nader osobliwie stylizowanego
na budowlę egipską, a potem nadbrzeżem wzdłuż Jeniseju.
Rzeczywiście, w korycie rzeki nieustanny przeciąg, co nie zraża jednak licznych wędkarzy oddających się tej jednej z narodowych rosyjskich pasji – rybałce. Cierpliwie, czujnie trwają
przy swych solidnych wędach w odwiecznym oczekiwaniu na
wielką Rybę. Na przeciwległym brzegu zaczynają rozbłyskiwać
uliczne światła, których refleksy migoczą niespokojnie na powierzchni ciemnej, wartkiej wody. W bocznych uliczkach anonsują się numerami komórek, na przytwierdzonych do murów
płachtach, liczne kwartiry do wynajęcia – także na godziny, jeśli
trzeba. Na betonowych płytach kulą się do siebie bure, wyliniałe psy o głodnych, nieufnych oczach. Pod nadbrzeżny restoran
zaczynają zajeżdżać czarne „beemki” i terenówki z alufelgami.
Równolegle do brzegu pyszni się długi, kilkupiętrowy, turkusowy blok: nasz dom na najbliższe tygodnie, hotel „Ognie Jeniseju”. „Kiedyś był luksusowy, najlepszy w mieście oprócz
«Krasnojarska»... – wzdycha ciężko pani Olga – ale teraz jest
przynajmniej tani” – dodaje już weselej...
Cóż można zrobić, przed wieczorem, po kilkudniowej, pociągowej podróży, w nowym miejscu, w którym przyjdzie spędzić nadchodzący czas? Ano, ochrzcić je, zawłaszczyć łagodną
alkoholową smugą, rozgościć się w nieznanej przestrzeni i własnym umyśle niczym w ciepłym, swojskim fotelu. Wzmocnić
płynnym pokrzepieniem osłabłe członki, ogrzać duszę cierpkim
w smaku, acz rozkosznym w działaniu, eliksirem entuzjazmu
i wiary w przyszłość – wiary we wszystko. Zaplanować, ustalić,
kontemplować z samouznaniem przebytą odległość, obgadać
pierwsze wrażenia. Zatem: idziemy do najbliższych delikatesów (nowoczesnych, ogólnoświatowych, tak iż można dostać
czeskiego „Staropomena” i ciepłą pizzę na wynos) po kilka piw
i coś mocniejszego dla stosownej energii i temperatury, a z tym
wszystkim znów nad rzekę – wielką, hipnotyczną, mlaszczącą –
płynnym kręgosłupem całej Syberii, wpadającym trzy tysiące
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kilometrów dalej do ściętego lodem przez osiem miesięcy Morza Karskiego. Tam, nieopodal Dudinki, Jenisej, jeden z owych
„Syberyjskich Południków” (obok Obu i Leny), ma już jednak
pięć kilometrów szerokości... Sączymy tedy „Syberyjską Koronę”, przepijając ją „Białym Bocianem”, przepalając trochę duszącym „Piotrem I” (wszystko bowiem niech będzie tutejsze), już
rozgrzani, trochę podekscytowani, trochę zamyśleni. Patrzymy,
chłoniemy, wdychamy. Jesteśmy. Śnieg coraz gęstszy, wilgotny, oblepia czapki, kurtki i puszki. Oczy wilgotnieją, łzawią przy
podmuchach. Zza Stołbów z wolna wypełza mrok. Nadbrzeże
pustoszeje, cichnie, choć na moście Komunalnym niesłabnący ruch – rzeka aut nie chce usnąć. Rozmawiamy o syberyjskiej
przeszłości i teraźniejszości; o cieniach i przebłyskach w losach
narodów. O tym, w co ludzie wierzą, w co wierzyli kiedyś, czemu
nie wierzą czasem w nic... Dumamy, czy wszędzie żyją tak samo,
czy pod różnoraką i zmienną z pozoru, „gadżeciarską” i połyskliwą w wyglądzie powierzchnią czai się wciąż jakieś uniwersalne
Pragnienie, czy już tylko mechaniczny, lecz nieusuwalny nawyk,
prosty odruch życia: „się żyje...”.
Obok, w ciemności, majaczy sylwetka Portu Rzecznego. Kwadratowa wysoka wieża i imponujące drzwi wejściowe przypominają niegdysiejsze czasy świetności – rzeki były
krwiobiegiem Syberii. Stara, XIX-wieczna budowla jest teraz
głucha, pusta, nieuleczalnie zwrócona ku sobie. Ale 15 września 1949 roku pani Maria, nadwołżańska Niemka zesłana
z matką i siostrą na daleką Północ, po raz pierwszy w życiu kupiła tu chleb. Po kilku latach żywienia się obierkami i tym, co
można było znaleźć w lesie, rodzinie zezwolono w końcu udać
się Jenisejem na południe, do żyznych krain, czyli tam, „gdzie
rośnie kartoszka”. „Tu, w Krasnojarsku, byli dobrzy ludzie: gdy

zacinał deszcz, pozwolili schronić się na noc pod dach... Tam,
na północy, nie pozwalali... Nie krzyczeli tu: «hitlery», «faszysty», «wrogowie ludu». I pozwolili kupić chleb. Miałyśmy pieniądze, ale wcześniej, na północy, nie wolno było, tylko na talony... A tu kupiłam, płakałam, jak niosłam mamie... Tylko mamie
i jednej siostrzyczce, bo druga już nie doczekała... Ona jeszcze
maleńka była i słaba... Nigdy nie zapomnę: 15 września 1949...”.
Pani Maria wiele lat później wyjedzie z synami do zachodnich
Niemiec – w ramach repatriacji. Ale wróci. Bo tu po raz pierwszy kupiła chleb.
Port Rzeczny nie jest niemy, swą cichą obecnością przypomina: kluczem wszelkiego rozumienia jest przeszłość. I dotyczy
to tak pojedynczych ludzi, jak i narodów.
Abstract
Bartosz Jastrzębski, Krasnoyarsk
Krasnoyarsk, a million people city, is in fact one monotonous
housing estate, expanding – where topography allows – almost to the horizon. Wide, straight prospects intersect perpendicularly and extend at miles – a clear and transparent configuration with no place for dark, dubious alleys. Officially, such
projects were to improve city’s convenience and functionality.
But in fact, the convenience itself is neither politically nor psychologically neutral. Convenience – while improving quality of
life – simultaneously evokes spiritual impairment, alienation
and distrust. It is in a way like Tocqueville’s democracy which
continuously brings a man to himself and captures him in his
own loneliness. Comfort kills the community by eliminating resistance of the reality necessary to make relations with others,
to be able to see the others next to oneself.
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Obraz kontynentów pozaeuropejskich
w polskich podręcznikach do nauczania historii
Justyna Kalicińska

W obliczu toczącej się w ostatnich latach dyskusji o przyznanie bądź nie Polsce statusu kraju kolonizowanego1 zwrócenie uwagi na sposób kształtowania świadomości historycznej
w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce zdaje się interesujące i potrzebne. W tym wypadku warto skoncentrować się na najbardziej „masowym” narzędziu polityki historycznej państwa,
tj. na podręczniku szkolnym do nauczania historii (z racji powszechnego obowiązku szkolnego każde dziecko w Polsce
staje się jego potencjalnym czytelnikiem). Podręcznik służy
wpajaniu pożądanych przez państwo postaw obywatelskich
i patriotycznych2, nie ulega również wątpliwości, że wiedza
czerpana z podręczników szkolnych w ogromnym stopniu
kształtuje obraz świata i sposób postrzegania „innych”. Temat
przedstawiania „świata pozaeuropejskiego” w podręcznikach
do historii jest być może wątkiem dość pobocznym i odległym
(choćby terytorialnie) od spraw dotyczących Polski bezpośrednio, niemniej sposób prowadzenia w nich narracji dotyczącej pozostałych kontynentów wiele mówi nam o podejściu
autorów do innych kultur, systemów wiedzy czy samego „innego”.
W narracjach podręcznikowych wszystkie opisywane kraje pozaeuropejskie, w przeciwieństwie do większości państw
europejskich, wypadają wyjątkowo bezbarwnie i niezbyt różnorodnie. Świat pozaeuropejski dzieli się tylko na pięć części:
„Amerykę”, „Bliski Wschód”, „Daleki Wschód”, Afrykę (właściwie
ograniczającą się do tzw. „Czarnej Afryki”) oraz peryferie – Australię i Oceanię. Każda z tych części jest jedną przestrzenią kulturową, jednym środowiskiem, co najwyżej charakteryzuje się
pewnymi lokalnymi odchyleniami w obrębie tej samej kultury
czy cywilizacji. Można śmiało powiedzieć, że w polskich pod-

>>

1
Szeroko na temat sporów dotyczących zakresu badań postkolonialnych
pisze Paweł Zajas w swojej pracy Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej, Poznań 2008, w rozdziale Europa
Środkowo-Wschodnia i postkolonializm, s. 55-66.
>> 2 www.men.gov.pl.

ręcznikach każdy kontynent pozaeuropejski to zarazem jedna
przestrzeń kulturowa.
Historia pozaeuropejska w polskich podręcznikach to nie
dzieje krajów pozaeuropejskich – to historia kontaktów Europejczyków z tymi krajami. Perspektywa spotkania tego, co europejskie, z tym, co nie-europejskie, jest na tyle dominująca, że
bardzo często, opisując wydarzenia niemające miejsca w Europie, autorzy podręczników wyłamują się z metody chronologicznego odtwarzania dziejów i umiejscawiają je w narracji
podręcznikowej w momencie, gdy te zjawiska zostały dopiero
poznane/zbadane/dostrzeżone przez Europejczyka. Reforma
systemu edukacji nie tylko nie zmieniła takiego stanu rzeczy,
ale wręcz go pogorszyła. W najnowszych podręcznikach ilość
stron poświęconych „światom” pozaeuropejskim jest jeszcze
mniejsza niż w starszych książkach.
Jedna przestrzeń kulturowa: „Ameryka” i „Indianie”
Świat pozaeuropejski przedstawiany jest w podręcznikach
do historii skrótowo, nieprecyzyjnie i wybiórczo. Kontynenty
amerykańskie to przez całe stulecia jedno terytorium: „Ameryka”. Określenie to wyraźnie sugeruje, że Ameryka Południowa i Ameryka Północna są niemal identyczne pod względem
kulturowym i cywilizacyjnym. „Ameryką” są w podręcznikowych narracjach zupełnie od siebie odmienne prekolumbijskie cywilizacje południowo- i północnoamerykańskie, mimo
że różnice między kulturami prekolumbijskimi były tak głębokie, iż obecnie naukowcom wiele trudności sprawia stworzenie
słownika wspólnych pojęć dla kultur z obydwu kontynentów3.
Kontynent południowoamerykański i Mezoameryka przestają
być „Ameryką” dopiero w momencie powstania Stanów Zjednoczonych. Od tej chwili „Ameryką” jest USA, zaś cała reszta
(z wyjątkiem Kanady, która i tak właściwie nie występuje na łamach podręczników) otrzymuje nazwę: „Ameryka Łacińska”. Ta

>>

3
Ch.C. Mann, 1491. Ameryka przed Kolumbem, przeł. J. Szczepański, Poznań 2007, s. 234.
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ostatnia nadal jest przedstawiana w podręcznikach jako jedno
ogromne, zacofane gospodarczo terytorium, o niemal identycznej kulturze, wierzeniach, systemach wartości.
Z podręczników o Amerykach prekolumbijskich dowiadujemy się tylko tyle, ile wiedział na przełomie XV i XVI wieku
przybysz z Europy (być może wyjaśnia to ubogość i powierzchowność opisów tych cywilizacji). Dzięki temu np. Indian
z obecnego terytorium Stanów Zjednoczonych spotykamy dopiero w rozdziałach poświęconych XVII i XVIII stuleciu. Z książek do historii uczeń może się dowiedzieć, że w Amerykach
„wielkich” cywilizacji (co dokładnie oznacza według autorów
to subiektywne kryterium, nie wyjaśniono) było raptem trzy:
Aztekowie4, Inkowie i Majowie (w starszym podręczniku Tazbirowej i Manikowskiej wspomniano jeszcze z nazwy Tolteków).
O mieszkańcach obu Ameryk dowiemy się ponadto, że dzieliły
ich „bardzo duże różnice cywilizacyjne”5.
Opisy rdzennych mieszkańców obu kontynentów trudno
uznać za pogłębione czy fachowe. W podręczniku dla gimnazjum czytamy bowiem: „W Indiach Zachodnich odkrywcy napotkali zarówno plemiona ludożerców, jak i wysoko rozwinięte
cywilizacje Azteków i Inków. Zniszczyli je wszystkie, szukając
złota. [...] Do pracy w kopalniach i na plantacjach zmuszano Indian. Ginęli tysiącami, nieprzyzwyczajeni do tak wielkiego wysiłku. Hiszpanie traktowali ich z niebywałym okrucieństwem,
zakładając się np., kto jednym cięciem przetnie człowieka na
pół”6. „Ameryka” jest więc kontynentem (kontynentami) niebywałych kontrastów: z jednej strony wysoko rozwinięte cywilizacje, z drugiej – rzekome plemiona ludożerców. Autorzy oceniają
jednoznacznie, że Indianie to słabeusze, nieprzyzwyczajeni do
wielkiego wysiłku (gdyby byli przyzwyczajeni, nie marliby jak
muchy). Kto zaś był przyzwyczajony? Niewolnicy z Afryki, którymi zastąpiono „nienadających się do ciężkiej pracy Indian”7.

>> 4 Mimo że jest to nazwa niepoprawna, konsekwentnie używają jej wszyscy autorzy podręczników, w których porusza się wątek „odkryć geograficznych”. Prawidłowa nazwa państwa „Azteków” brzmi Trójprzymierze, jednak
nie została ona w podręcznikach wspomniana ani razu.
>> 5 H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia 1. Średniowiecze, podręcznik dla
szkół średnich klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego, wydanie pierwsze, Warszawa 1988, s. 215.
>> 6 T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia II, podręcznik do gimnazjum, wydanie czwarte, Gdańsk 2004, s. 58 (podkreślenia w oryginale).
>> 7 T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, podręcznik do gimnazjum,
wydanie trzecie, Gdańsk 2004, s. 34.

Cytowany wcześniej podręcznik dla gimnazjum zawiera jeden z najobszerniejszych opisów upadku państw Trójprzymierza i Inków: „W 1519 roku oddział około 600 Hiszpanów, zaopatrzony w 16 koni i 10 dział, przybił do wybrzeży Meksyku, gdzie
rozciągało się potężne państwo Azteków. Jego stolica [...] liczyła w przybliżeniu 300 tysięcy mieszkańców. Samo państwo
było luźnym związkiem podbitych przez Azteków plemion.
Choć ówcześni mieszkańcy Meksyku byli świetnymi budowniczymi i dobrymi astronomami, nie znali koła ani żelaza. Żaden z nich nie widział nigdy konia [sic!]. W 1512 roku Hiszpanie,
wspomagani przez nienawidzące Azteków plemiona indiańskie, zdobyli i zrównali z ziemią Tenochtitlán. Większość mieszkańców miasta padła w walce lub zginęła z głodu. Kilkanaście
lat później podobny los spotkał państwo Inków w Ameryce Południowej. Do Indii Zachodnich ruszyły tysiące Hiszpanów”8.
Czy fragment ten przybliża historię wspomnianych państw,
to kwestia dyskusyjna, ale z pewnością wiele mówi nam o podejściu do tematu samych autorów. Przede wszystkim od razu
daje się zauważyć ocena dorobku kultur amerykańskich za pomocą stosowanych w Europie kryteriów. To, co wydarzyło się
w Europie, musi mieć także miejsce w innych częściach świata.
Jeśli to nie następuje, to znaczy, że tym kulturom czegoś brakuje. W takim podejściu ujawnia się z całą mocą europocentryzm;
sformułowania typu „jeszcze nie znali żelaza” czy podkreślanie
nieznajomości koła to wyznaczenie przez autorów „oczywistego” kierunku rozwoju, którego Indianom „jeszcze” nie udało się
osiągnąć. „Aztekowie” nie znali koła ani żelaza, czyli ich „rozwój” był co najmniej wątpliwy i nawet świetne budownictwo
i znajomość astronomii tego nie rekompensuje. Gdyby autorzy
podręcznika do gimnazjum napisali: „Choć nie znali koła ani żelaza, świetnie rozwinęli architekturę...”, można by lepiej potraktować ten fragment. Wychodzi jednak na to, że istnieją gdzieś
odgórnie narzucone cele rozwoju cywilizacji, a koło i żelazo do
nich należą. Absurdalne jest stwierdzenie, że żaden z mieszkańców Meksyku nie widział nigdy konia. Ówcześni mieszkańcy Meksyku nie widzieli w życiu wielu rzeczy, tak samo jak wielu rzeczy nie widzieli Europejczycy. Autorzy bez najmniejszego
zawahania tworzą z kultury europejskiej wzorzec dla wszystkich pozostałych, do którego bezrefleksyjnie porównują ludy
żyjące w innych warunkach, w zupełnie innych częściach świa-

>>

8

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia II, op. cit., s. 57.
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ta i w innych tradycjach. Różnice egzystencjalne stają się różnicami cywilizacyjnymi; to Europa jest miejscem, jak pisze Leela
Gandhi, „cywilizacyjnej pełni”9.
Europocentryzm jest również doskonale widoczny w pewnym podręczniku dla liceum trzyletniego: „Społeczeństwa indiańskie były silnie zróżnicowane pod względem rozwoju
cywilizacyjnego. Większość plemion znajdowała się na dość prymitywnym etapie rozwoju, ale bardzo bogate kultury tworzyli
Majowie, Toltekowie, Aztekowie i Inkowie”10. Niemal identyczny
fragment znajdujemy w starszej książce dla liceum czteroletniego: „Majowie, Toltekowie, Aztekowie i Inkowie stworzyły bardzo
bogate kultury, natomiast większość plemion żyła na prymitywnym stopniu rozwoju”11. Autorzy obydwu podręczników nie wyjaśniają dokładnie, jak wygląda życie na „prymitywnym stopniu
rozwoju” ani dlaczego, ich zdaniem, część kultur była „rozwinięta”, a pozostałe nie. Ale i tak rozwój tych „bogatych kultur” nie
mógł się równać rozwojowi pozostałych części świata (dokładniej: basenu Morza Śródziemnego i Europy), ponieważ: „Te jednak najbardziej rozwinięte społeczeństwa Indian nie znały transportu kołowego ani metalurgii żelaza, a więc wynalazków, które
miały rewolucyjne znaczenie w dziejach cywilizacji ludzkiej. Niemal nigdzie też nie potrafiono hodować zwierząt, a hodowla
miała jedynie pewne znaczenie w gospodarce Azteków i Inków”12. O nieznajomości koła i metalurgii żelaza, nawet u „najbardziej rozwiniętych społeczeństw”, piszą także Kamiński i Śniegocki13. Autorzy obydwu książek porównują rozwój cywilizacji
amerykańskich do cywilizacji śródziemnomorskiej, czyniąc z tej
ostatniej wzór „postępu”. Rozwój w Amerykach był więc niepełny, zabrakło w nim bowiem wynalazków, które odegrały ważną
rolę w historii Europy.
Dalsze opisy kultur indiańskich nie przedstawiają się lepiej.
Halina Manikowska i Julia Tazbirowa piszą: „Podstawową gałęzią gospodarki najbardziej rozwiniętych ludów, które stworzy-

>> 9 L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań 2008. Gandhi porusza ten wątek w rozdziale Po kolonializmie,
s. 36.
>> 10 M. Kamiński, R. Śniegocki, Historia od renesansu do czasów napoleońskich, podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, część 1, kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
wydanie szóste, Warszawa 2008, s. 9.
>> 11 H. Manikowska, J. Tazbirowa, op. cit., s. 215.
>> 12 Ibidem, s. 216.
>> 13 M. Kamiński, R. Śniegocki, op. cit., s. 9.

ły swoje cywilizacje w Ameryce Środkowej, na obszarach Meksyku i Peru, była uprawa ziemi. Mimo ograniczeń technicznych
(prymitywne narzędzia), znano irygację powodującą, że żyzne
gleby i bardzo wydajne uprawy (kukurydza) dostarczały obfitości pożywienia. Handel rozwinął się przede wszystkim u ludów
zamieszkujących dolinę meksykańską i skupiał się w niewielkich miastach”14. Czy nie jest nonsensem stwierdzenie, że narzędzia Indian były „prymitywne”, skoro dzięki nim potrafiono
budować kanały irygacyjne oraz imponujące budowle? Reszta dorobku Indian, zdaniem autorek, była w zasadzie przypadkiem: Indianie (ale tylko ci najbardziej „rozwinięci”, cała reszta
nie uprawiała nawet ziemi, byli koczownikami) mieli szczęście,
że zamieszkiwali obszar żyznych gleb, które dawały (zapewne
to także kwestia przypadku) dużo pożywienia, bo tylko dzięki temu mogli sobie poradzić (ponieważ do pracy mieli tylko
„prymitywne narzędzia”). Natomiast stwierdzenie, że handel
ograniczał się właściwie do ludów Doliny Meksykańskiej (zamieszkanej, jak podają same autorki, przez 25 milionów ludzi15)
i skupiał się w „niewielkich miastach”, jest nieuzasadnione, skoro samo Tenochtitlán liczyło najprawdopodobniej od 200 do
300 tys. mieszkańców16.
W większości jednak podręczników fragmenty poświęcone
cywilizacjom prekolumbijskim to w ogromnej mierze dzieje ich
upadku w XVI w. Dlaczego Hiszpanom udał się podbój Ameryk?
Odpowiedź we wszystkich podręcznikach jest wyjątkowo prosta i krótka: ponieważ Hiszpanie podsycali niezgodę między ludami indiańskimi („osłabienie siły obronnej”), do tego „zgodnie
z pewną legendą Indianie uważali Hiszpanów za wysłanników
bogów”, zaś „w starciach zbrojnych najeźdźcy zwyciężali przede
wszystkim dzięki lepszemu uzbrojeniu. Indianie nie znali jeszcze
żelaza. Wywoływała więc wśród nich wielki popłoch broń Hiszpanów, przede wszystkim broń palna, a także nie znane dotąd
konie i statki z żaglami. Mimo liczebnej przewagi zostali więc
pokonani. Hiszpanie obrócili ludność indiańską w niewolników,
a nagromadzone skarby wywieźli do Europy”17. Słowo „jeszcze”
sugeruje, że odkrycie żelaza to przełomowy punkt w rozwoju,
stawiałoby ono mieszkańców Ameryk w pozycji podobnej do

>>
>>
>>
>>

Ibidem.
H. Manikowska, J. Tazbirowa, op. cit., s. 219.
16
Ch.C. Mann, op. cit., s. 155.
17
S. Szostakowski, Historia 6. Polska w latach świetności i upadku (XIV-XVIII
w.), wydanie szóste, Warszawa 1997, s. 43.
14
15
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Europejczyków. Stwierdzenie, że „zgodnie z pewną legendą Indianie uważali Hiszpanów za wysłanników bogów”, jest natomiast dużym uogólnieniem. Wydaje się mało prawdopodobne, by ludność wszystkich kultur dwóch kontynentów wierzyła
w pojawienie się białego boga na koniu. Takie hipotezy implikują, że: albo zróżnicowanie kulturowe i liczebność nacji była
w Ameryce niewielka, albo Indianie w swej dziecięcej naiwności uznawali za bóstwo coś, co wykraczało poza ich pojmowanie.
O ile zniszczeniu Trójprzymierza poświęca się w podręcznikach od jednego do dwóch akapitów, o tyle fragmenty poświęcone upadkowi państwa Inków są, delikatnie rzecz ujmując, enigmatyczne. W książce dla gimnazjum czytamy, że: „[k]
ilkanaście lat później podobny los [do Trójprzymierza] spotkał
państwo Inków w Ameryce Południowej”18, natomiast Halina
Manikowska i Julia Tazbirowa piszą po prostu, że państwo Inków upadło z powodu wypraw Pizarra i Diego D’Almagro19. Ciekawy jest pogląd, że imperium inkaskie – jedno z największych
w tamtych czasach – przestało istnieć tylko dlatego, że tak zechcieli Hiszpanie. Powód takiego rozumowania jest chyba dość
prosty. Autorzy podręczników prawdopodobnie nie piszą wcale o tej kwestii, ponieważ zapewne uznali, że została ona wyjaśniona już wcześniej, przy okazji omawiania „państwa Azteków”; znaczącą rolę w upadku imperium inkaskiego odegrały,
tak samo jak w przypadku Trójprzymierza, nieznajomość koła,
metalurgii żelaza oraz naiwne wierzenia Indian (zabobony).
W historii Ameryk nawet rewolucja neolityczna stoi pod
znakiem zapytania. Ameryki oraz Australia w większości podręczników do historii nie mają starożytności. Julia Tazbirowa
i Ewa Wipszycka tak opisują ten okres w dziejach ludzkości:
„Cywilizacje, które narodziły się w jej toku [starożytności], odznaczały się znaczną różnorodnością, jednak ich wspólne cechy pozwalają na podzielenie ich na dwa typy: cywilizacje
wschodnie (tak Bliskiego, jak i Dalekiego Wschodu) i cywili-

>>
>>

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia II, op. cit., s. 57.
H. Manikowska, J. Tazbirowa, op. cit., s. 218: „Ponieważ w Meksyku nie
znaleziono złota, Hiszpanie wyruszyli na jego poszukiwanie do Ameryki Południowej, gdzie spodziewali się dotrzeć do legendarnego kraju złota (El Dorado). Cesarz Karol V przyznał w 1531 r. Franciszkowi Pizarro (czyt.: pisarro) prawo zorganizowania tam prowincji hiszpańskiej. Tak więc wyprawy zarówno
jego, jak i Diego D’Almagro w latach trzydziestych doprowadziły do opanowania przez konkwistadorów terytorium Peru, Ekwadoru, Kolumbii i północnego
Chile. Imperium Inków przestało istnieć”.
18
19

zację antyczną (grecką i rzymską), obejmującą swym zasięgiem wybrzeża Morza Śródziemnego”20. Autorki tego podręcznika o starożytności dla liceum czteroletniego odbierają
Amerykom i Australii nie tylko „starożytność”, ale też cywilizację w ogóle – na pewno zaś cywilizację „równoległą” wobec
cywilizacji w innych częściach świata. Z drugiej jednak strony
„cywilizacje wschodnie” wcale nie są uprzywilejowane: autorki wrzuciły je do jednego worka, zlepiły je w jednolite twory. Podział na cywilizację wschodnią i zachodnią oraz różnice
z niego wynikające są tak oczywiste, że nie zostały ani przybliżone, ani tym bardziej wyjaśnione. Prezentowane jest tutaj
spojrzenie tzw. szarego człowieka: wie – bardziej z legend –
o istnieniu Chin czy Indii, ale ponieważ nie ma pojęcia, że na
świecie są jeszcze inne kontynenty, więc w podręczniku również się o nich nie wspomina. Czyżby w Amerykach i w Australii nie było niczego „starożytnego”?
Sposób opisywania starożytności zmienia się w młodszych podręcznikach. Przede wszystkim Ameryki pojawiają się niejako „oficjalnie”, trafiają do ogólnoświatowej listy
miejsc posiadających swoją starożytność (drugim znamiennym zjawiskiem jest ograniczenie miejsca na opisywanie historii starożytnych Chin i Indii). Mimo to nadal nie opisuje
się dziejów starożytnych na tych kontynentach. Jest całkiem
prawdopodobne, że albo autorzy nie potrafią wyjść ze schematu (na tych kontynentach nie było niczego starożytnego),
albo wychodzą z założenia, że to nie „nasza” historia i nie jest
ona dla nas ważna. Okazuje się także, że rewolucja neolityczna na kontynentach amerykańskich nie jest czymś oczywistym. Ewa Wipszycka w podręczniku dla szkoły zreformowanej pisze: „Oczywiście innowacje dokonane na jednym
obszarze stopniowo były przejmowane na innych, z pewnym ważnym wyjątkiem, a mianowicie kontynentu amerykańskiego, odizolowanego w okresie, gdy dokonywała się
rewolucja neolityczna w większości pozostałych regionów
globu ziemskiego. Przybycie Europejczyków spowodowało powiększenie liczby gatunków roślin i zwierząt hodowlanych. Zwróćmy uwagę na to, że w Ameryce nie było zwierząt, które można by udomowić jako zwierzęta pociągowe,

>>

20
J. Tazbirowa, E. Wipszycka, Historia 1. Starożytność, podręcznik dla szkół
średnich klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego,
wydanie siódme, Warszawa 1995, s. 5.
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tłumaczy to nam nieznajomość koła na tym obszarze przed
epoką kolonialną”21. O ile jeszcze przywołanie „kontynentu amerykańskiego” można z litości uznać za skrót myślowy, o tyle pozostałe tezy Ewy Wipszyckiej trudno obronić.
Sugestia, że na kontynentach amerykańskich nie dokonała się rewolucja neolityczna, jest co najmniej niepoważna.
Być może autorka uznaje rewolucję neolityczną w Amerykach za coś niepełnego, niedokończonego. Po raz kolejny
wspomniana została nieznajomość koła, a więc mamy do
czynienia z odwołaniem się do europejskich standardów
cywilizacji. Niejasne jest też stwierdzenie, że przybycie Europejczyków zwiększyło liczbę gatunków roślin i zwierząt.
Od razu nasuwa się pytanie: gdzie? Autorka tego nie wyjaśnia, ale w tekście sugeruje, że... w Amerykach. Wygląda
na to, że rewolucja neolityczna w Amerykach została dokończona wraz z pojawieniem się tam Europejczyków, gdy
nareszcie na kontynentach amerykańskich mogły zagościć
bliskowschodnie i europejskie „innowacje”. Najwyraźniej innowacje nie miały miejsca na kontynentach amerykańskich,
ponieważ nowe rozwiązania płynęły wyłącznie z Bliskiego
Wschodu, a jeśli już jakieś się w „Ameryce” przytrafiły, to nie
były tak wartościowe, jak te z basenu Morza Śródziemnego i Czerwonego. Cywilizacje „wschodnie” i „zachodnie” były
polem wymiany rewolucyjnych rozwiązań, natomiast na
kontynentach amerykańskich żadna wymiana nie istniała.
Wniosek jest prosty: Ameryki ominęło coś bardzo ważnego,
jeśli już nie sama rewolucja neolityczna, to na pewno brak
„światłych” rozwiązań, znanych na „zachodzie” i po części na
„wschodzie”. Ameryki nie miały więc prawdziwej rewolucji
neolitycznej, ponieważ nie zachodziły tam identyczne procesy jak na Bliskim Wschodzie i później w Europie. Europa,
„zachodni” świat starożytny, jest wzorcem cywilizacji, a jego
dzieje są szablonem procesów historycznych. Dlatego też
często przywołuje się przykład koła i metalurgii; Europa jest
modelowym urzeczywistnieniem „postępu”, a wynalezienie
koła i żelaza jest uznane za jeden z wielu czynników „rozwoju”. Jeśli coś nie pasuje do tego szablonu, oznacza to, że
warunki „postępu” nie zostały spełnione, co miało miejsce –
zdaniem autorów podręczników – m.in. właśnie w „Amery-

>>

21
E. Wipszycka, Cywilizacja starożytna, podręcznik dla szkół średnich, wersja podstawowa, Warszawa 2000, s. 14.

ce”. Nieważne jest, czy te wynalazki były potrzebne pozaeuropejskim cywilizacjom, czy też nie22.
W opisach prekolumbijskich Ameryk i czasu konkwisty widać
wyraźnie, że autorzy podręczników nie sięgają po nowsze publikacje i nie weryfikują swojej wiedzy. Wątpliwe są także źródła,
z których korzystają, ponieważ przytaczane informacje są niekiedy diametralnie różne. Przykładowo w jednej książce czytamy, że przed przybyciem Kolumba w Amerykach żyło od 5 do
15 milionów Indian (co czyni obydwa kontynenty bardzo słabo
zaludnionymi)23, w innym zaś, że całą Mezoamerykę zamieszkiwało 11 milionów ludzi24, a w jeszcze innym – że sama tylko
Dolina Anahuac była zamieszkana w XV wieku przez 25 milionów ludzi25 (co ciekawe, są to najbardziej wiarygodne liczby,
a podręcznik, w którym je znajdujemy, jest ponad 10 lat starszy
od tych, które podają zaniżone dane). Nie jest to zresztą jedyna nieścisłość, jeśli chodzi o cywilizacje prekolumbijskie. Uczeń
nie dowie się, że na wiele stuleci przed Inkami w Ameryce Południowej istniały tradycje wielkich państwowości (m.in. Wari) ani
że największym zabójcą mieszkańców Ameryk okazały się choroby zakaźne przywleczone z Europy, takie jak ospa, odra i grypa. Nigdzie nie napisano, że stolica Trójprzymierza, Tenochtitlán,
upadła przez indiańskie powstanie, liczące ok. 200 tysięcy wojowników. W polskich podręcznikach upadek cywilizacji prekolumbijskich jest przedstawiany jako efekt działalności awanturników, wierzeń indiańskich i przewagi cywilizacyjnej „białych”.
Uczeń dowie się za to z pewnością, że Indianie byli wyjątkowo
brutalni i okrutni (składali ofiary z ludzi), ponieważ osiągnięcia
cywilizacji amerykańskich są w podręcznikach zawsze zestawiane z legendarnym już „azteckim” okrucieństwem. W niemal każdym podręczniku wspomina się nazwiska Pizarra i Corteza, ale

>> 22 Obecnie badacze historii Ameryk oceniają, że na kontynentach amerykańskich doszło do rewolucji neolitycznej ok. 10 tys. lat temu, czyli niewiele
później niż na terenie Mezopotamii. Pojawiły się również interesujące odkrycia archeologiczne – odnalezienie u stóp Andów nasion hodowlanych kabaczków, znacznie starszych od podobnych znalezisk w Mezoameryce – co
może świadczyć o drugiej niezależnej od Mezoameryki rewolucji neolitycznej
w Ameryce Południowej. Szerzej na ten temat pisze Charles C. Mann, op. cit.,
s. 34 oraz w rozdziale Bawełna (lub sardele) i kukurydza. Opowieść o dwóch cywilizacjach (s. 229-267).
>> 23 A. Manikowski, Historia dla maturzysty. Czasy nowożytne, podręcznik
szkoły ponadgimnazjalne, zakres rozszerzony, wydanie pierwsze, Warszawa
2003, s. 24.
>> 24 T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia II, op. cit., s. 58.
>> 25 H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia 1, s. 219.
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nigdzie nie wymienia się imion Atahualpy czy Montezumy. Królowie indiańscy okazują się mniej ważni od awanturników – tylko dlatego, że ci drudzy byli Europejczykami.
Świat pozaeuropejski jako „ziemia niczyja”
Nie powinien dziwić fakt częstego przytaczania danych dotyczących liczby ludności. Gęstość zaludnienia jest bowiem
w podręcznikach swego rodzaju usprawiedliwieniem podboju
czy kolonizowania zamorskiego terytorium przez państwa europejskie. Autorzy podręczników z każdego kolonizowanego
terytorium tworzą „ziemię niczyją”, bezludną lub zamieszkaną
przez nieliczne grupki ludzi „prymitywnych”. „Ziemią niczyją” są
w podręcznikach tereny na północ od imperium Trójprzymierza (czyli większość kontynentu północnoamerykańskiego),
Ameryka Południowa, Afryka oraz Australia. Obraz kontynentu północnoamerykańskiego wyłania się nam po raz pierwszy
w opisach początków europejskiej kolonizacji. „Z początku ląd
za oceanem oferował niewiele: dziką przyrodę i ziemię, którą
trzeba było przygotować pod uprawę. Osadnicy z Jamestown
zginęliby z głodu już pierwszej zimy, gdyby nie Indianie, którzy dostarczali im żywności”26. Od razu możemy zauważyć, że
Ameryka Północna była terytorium „niezagospodarowanym”
i dzikim. Obecność Indian nie wpływała na środowisko w najmniejszym stopniu, ponieważ najwyraźniej Indianie nie uprawiali ziemi; przygotowanie terenów pod uprawę nie było więc
tak naprawdę wyparciem Indian z ich terytoriów, nie szkodziło im. Z motywem „ziemi niczyjej” spotykamy się również
u Grażyny Szelągowskiej, która kolonizatorów nazywa „pionierami osadnictwa”. Europejczycy są więc pierwszymi osadnikami na tych terenach, mimo obecności Indian. „Pionierzy”
występują w każdym podręczniku do historii, np. Anna Radziwiłł i Wojciech Roszkowski piszą o „pionierach zdobywcach”27.
Na potwierdzenie tezy o Ameryce Północnej jako „ziemi niczyjej” znajdujemy wiele przykładów. Dowiadujemy się m.in., że
na terenie obecnych USA „tubylcy” byli nieliczni i nie wytworzyli „silnych państwowości”28. Adam Manikowski zaznacza, że

>>
>>

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia II, op. cit., s. 193.
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1939, podręcznik dla szkół
średnich, wydanie szóste, Warszawa 2003, s. 21.
>> 28 Ibidem: „Historycy wielokrotnie analizowali istniejące różnice między
formami kolonizacji brytyjskiej w Ameryce Północnej a hiszpańsko-portugalskiej w Ameryce Środkowej i Południowej. [...] kolonizacja brytyjska objęła te26
27

na kontynencie północnoamerykańskim mamy do czynienia
z kolonizacją tworzoną „na surowym korzeniu, własnymi siłami
białych przybyszy” – mimo że, jak sam później przyznaje, Europejczycy do stworzenia tego systemu gospodarczego wykorzystywali niewolników z Afryki29. Kolonizacja Ameryki Północnej przedstawiana jest w podręcznikach jako działanie chlubne
i w większości dające pozytywne skutki; korzyści płynące z kolonizacji zawsze przeważają nad stratami. W podręczniku dla
podstawówki autorzy chwalą kolonizację zachodnich terytoriów USA, ponieważ, jak czytamy, rozładowywała ona wiele
napięć i była okazją stworzenia egalitarystycznego społeczeństwa30. Tragedia „nielicznej” rdzennej ludności i niewolników,
czyli grup niewłączonych do równościowego projektu, nie
jest w tym wypadku istotna. Pomija się zupełnie, czyim kosztem odbywała się ekspansja terytorialna USA. Być może wynika to z faktu, że Indianie nierzadko przedstawiani są w podręcznikach do historii jako coś w rodzaju skamienieliny, np.
w książce dla podstawówki czytamy, że „najdawniejsi mieszkańcy Ameryki zostali nazwani Indianami”31. Znajdujemy także określenia takie jak: „Ci dawni mieszkańcy kontynentu”32 itp.
Indianie to również element środowiska naturalnego, bardziej
rzecz lub żywioł niż ludzie: „Trudny byt osadników, zmaganie
się z przyrodą, konkurencją i Indianami wpłynęły na wykształcenie się specyficznej mentalności amerykańskich pionierów”33. I w tym samym stylu: „Kolektywizm, w znacznym stopniu
wymuszony zagrożeniem ze strony sił przyrody i pierwotnych
mieszkańców Ameryki [...]”34. Indianie są więc częścią dzikich,
reny, na których tubylcza ludność indiańska była stosunkowo nieliczna i gdzie
nie istniały silne państwowości”.
>> 29 A. Manikowski, op. cit., s. 224.
>> 30 T. Cegielski, K. Zielińska, Historia 2. Dzieje nowożytne, podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, wydanie dziesiąte, Warszawa 1999, s. 344:
„Kolonizacja Zachodu rozładowała wiele napięć w stanach historycznych
i mimo różnych ograniczeń stwarzała możliwość budowy nowego społeczeństwa, pozbawionego barier stanowych, religijnych i rasowych, dającego – przynajmniej teoretycznie – równe możliwości wszystkim obywatelom.
W praktyce stał się Zachód szansą dla ludzi przedsiębiorczych i odważnych,
zarazem jednak rajem dla wszelkiego rodzaju spekulantów”.
>> 31 S. Szostakowski, op. cit., s. 42.
>> 32 T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia II, op. cit., s. 193.
>> 33 G. Szelągowska, Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870, podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, wydanie siódme, Warszawa
1999, s. 143.
>> 34 T. Cegielski, K. Zielińska, op. cit., s. 346.
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nieobliczalnych sił natury, zupełnym zaprzeczeniem „cywilizacji” opartej na „rozumie”. Niemal nigdzie nie nazywa się Indian
Amerykanami (opozycja my–oni). Indianie to nie Amerykanie,
czytamy bowiem: „Amerykanie przebrani za Indian [...] niszczą
zapasy herbaty przywiezione na angielskich okrętach”35. Znajdujemy również sformułowania typu: „amerykańscy osadnicy”36 (określenie przybyszów z Europy) czy „rdzenni Anglicy”37
(bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kto należy do „rdzennej”
ludności w koloniach północnoamerykańskich).
Jak już wspomniałam, również Afryka („Czarna Afryka”) jest
w podręcznikowych narracjach „ziemią niczyją”. Z opisów zamieszczonych w książkach do historii wyłania się obraz kontynentu „niegościnnego”38, z klimatem uniemożliwiającym osadnictwo, dzikiego i bezludnego39. W Afryce nie było właściwie
państw; to, co istniało, to były raczej krainy niż kraje. Afryka
nie zmieniała się przez stulecia; impulsem do zmian cywilizacyjnych stało się dopiero masowe przybywanie „białych”, którzy zdynamizowali historię Afryki i sprawili, że wreszcie zaczęła
ona biec liniowo, umożliwili i zapoczątkowali „rozwój”. Kolonizacja Afryki jest opisywana wyłącznie z perspektywy Europejczyka, co wywołuje wrażenie, jakoby mieszkańców Afryki w ogóle to nie dotyczyło, jakby byli zupełnie bierni lub zbyt
mało rozgarnięci. Adam Manikowski pisze: „Specyficzny charakter miał natomiast kolonializm europejski w Afryce. Biali, nie
dokonując tu całkowitego podboju, przejęli w czasach nowożytnych prawie całkowitą kontrolę nad strukturami państwowymi bądź organizacjami plemiennymi istniejącymi w Czarnej
Afryce”40. Podbój Afryki w takim wypadku przestaje być podbojem; okazuje się, że Afrykanie sami byli sobie winni, a Europejczycy w zasadzie nie ponoszą większej odpowiedzialności
za bierność podbijanych – po prostu wzięli to, co „leżało odłogiem” (i było „niczyje”), lub to, co im ofiarowano. W innym podręczniku czytamy: „Podboje kolonialne nie były właściwie podbojami, dokonywano ich bowiem w większości bezkrwawo.

>>
>>

Ibidem, s. 337.
G. Szelągowska, Historia 3. Dzieje nowożytne i najnowsze 1870-1939,
podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, wydanie piąte, Warszawa
1998, część 1, s. 142.
>> 37 A. Manikowski, op. cit., s. 212.
>> 38 T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, op. cit., s. 20.
>> 39 A. Manikowski, op. cit., s. 221.
>> 40 Ibidem, s. 229.
35
36

Odrębność kulturowa powodowała, że ludność anektowanych
terenów, często nie bardzo rozumiejąc, co oznacza «podbój»,
bez oporu przyjmowała fakt, że ma odtąd podlegać jakiemuś
dalekiemu władcy. Jednocześnie przewaga białych zarówno
pod względem uzbrojenia, jak i techniki i organizacji była absolutna”41. Autorzy podręczników często dodają, że „plemiennym władcom” nie robiło różnicy, iż oddają we władanie swoje
ziemie jakiemuś dalekiemu królowi nieznanego im królestwa.
„Wodzowie plemion, skuszeni tanimi wyrobami przemysłowymi, podpisywali umowy, które ogłaszały ich ziemie własnością
Francji, Anglii czy innego nieznanego im kraju”42.
Kolonizacja Afryki w XIX wieku opisywana jest niemal w każdym podręczniku jak wyliczanka kolejnych terytoriów, które
podbijały państwa europejskie. Mimo początkowych opisów
„bezkrwawych nie-podbojów”, dla autorów Afryka była w dużej
mierze „ziemią niczyją”. Z książki Grażyny Szelągowskiej możemy się dowiedzieć, że: „Kraj Przylądkowy nie był terenem dziewiczym. Mieszkali tu od XVII w. osadnicy holenderscy i francuscy (potomkowie hugenotów), których nazywano Burami
(chłopami). [...] Oprócz Burów kraj zamieszkiwała liczna ludność murzyńska”43. Warto zwrócić uwagę, że „liczna ludność
murzyńska” jest wyciągnięta poza nawias. Południowa Afryka nie była „terenem dziewiczym” przed przybyciem Anglików,
ponieważ mieszkali tam już „biali”. Gdyby nie to, mimo „licznej
ludności murzyńskiej”, byłaby „ziemią niczyją”. Dlaczego? Ponieważ „oczywiste” jest, że nawet „liczna ludność murzyńska”,
przez swoje „zacofanie” i „niedojrzałość”, nie mogła stworzyć
żadnej odpowiednio „rozwiniętej” (na wzór europejski) cywilizacji. Identycznie jak w przypadku Ameryk „ziemią niczyją” stają
się tereny nie tyle bezludne, ile takie, na których nie wytworzyły się struktury podobne do tych, jakie istniały w Europie. Dalej natomiast czytamy: „Gdy jednak w roku 1881 Tunezję zajęła
Francja, Włochy, zmieniając plany, zdecydowały się w połowie
lat osiemdziesiątych na opanowanie Erytrei i Somali w Afryce
Wschodniej. Tereny te jednak nie nadawały się do osadnictwa
ze względów klimatycznych”44. Z tego fragmentu może zatem
wynikać, że Erytrea i Somalia były terenami bezludnymi. Ponie-

>>
>>
>>
>>

41
42
43
44

A. Radziwiłł, W. Roszkowski, op. cit., s. 53.
T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, op. cit., s. 20.
G. Szelągowska, Historia 3, op. cit., s. 80.
Ibidem, s. 83.
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waż skądinąd wiemy, że w państwach tych żyli ludzie, musimy
postawić sobie pytanie, dlaczego ich obecność nie miała nic
wspólnego z osadnictwem. Czy nie spełniali oni specjalnych,
bliżej niesprecyzowanych, warunków „osadnictwa”?
Z podręczników wyłania się nam obraz mieszkańca Afryki
zaskakująco podobny do wizerunku Indianina. Afrykanie, identycznie jak Indianie, byli niewykształceni, naiwni, irracjonalni,
nie potrafili stworzyć zwartych struktur (poza nielicznymi wyjątkami, np. w Etiopii) lub były im one obojętne, zaś tam, gdzie
tworzyły się zręby państwowości, społeczności opierały się na
niewolnictwie i okrucieństwie. Afrykanie i Indianie są niemal
dokładnym przeciwieństwem racjonalnych, zorganizowanych
(prawie że w sposób naukowy), rozsądnych, wykształconych
i konsekwentnych Europejczyków. W podręcznikach nawet
wspominanie o oporze nie jest w stanie zmienić pokutującego
obrazu mieszkańca Afryki – bezsilnego, biernego, zagubionego. „Wobec technicznej przewagi Europejczyków bunty mieszkańców kolonii były skazane na niepowodzenie. Powstanie
Mahdiego [...] zostało stłumione przez Anglików z niemal naukową precyzją. [...] Zginęło lub zostało rannych ponad 20 tysięcy powstańców oraz... 48 żołnierzy angielskich i egipskich”45.
Dla autorów nie liczy się fakt, że „skazane na niepowodzenie”
powstanie Mahdiego trwało aż 15 lat i zostało stłumione przez
Brytyjczyków dopiero po użyciu broni maszynowej.
Trudno nie zgodzić się z Anną Radziwiłł i Wojciechem Roszkowskim, że „[w] europejskich podręcznikach historii dzieje nowożytne kontynentu afrykańskiego stają się dziejami ekspansji kolonialnej. Nie oznacza to oczywiście, że istniejące na tych
terenach struktury plemienne i państwowe nie miały «własnej historii» z okresu przedkolonialnego i kolonialnego. Historia ta jest obecnie przedmiotem badań wielu uczonych, zarówno z państw afrykańskich, jak i europejskich”46. Wyłącznie
w jednym podręczniku pojawiają się próby pogłębienia obrazu Afryki: Anna Radziwiłł i Wojciech Roszkowski piszą o walce
Etiopii o utrzymanie niepodległości47, a także o „długotrwałych walkach z Zulusami z grupy językowej Bantu”48. W książce
zamieszczono nawet mapę z państwami afrykańskimi sprzed
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T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, op. cit., s. 20-21.
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789-1871, podręcznik dla szkół
średnich, wydanie siódme, Warszawa 1998, s. 363.
>> 47 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1939, op. cit., s. 55.
>> 48 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789-1871, op. cit., s. 363.
45
46

okresu kolonizacji. Jest to jedyne źródło w polskich podręcznikach, z którego możemy się dowiedzieć, że w ogóle takie państwa istniały. W tej samej książce prezentuje się także „przykłady sztuki ludów murzyńskich Afryki Zachodniej”49 – i pod tym
względem ów podręcznik jest wyjątkowy, ponieważ w innych
książkach nawet ilustracje prezentujące życie mieszkańców
Afryki czy Azji najczęściej są europejskie.
Afryka – synonim nędzy i nieszczęścia
Następna okazja do spotkania z mieszkańcami Afryki na łamach podręczników do historii nadarza się dopiero przy omawianiu tematu dekolonizacji. Niewiele upraszczając obraz Afryki kreowany w podręcznikach, proces dekolonizacji według
nich rozpoczął się, gdy część mieszkańców krajów afrykańskich
wykształciła się przede wszystkim na europejskich lub amerykańskich uniwersytetach, tam poznali europejskie ideały i zapragnęli ziścić je u siebie; ewentualnie gdy podczas wojny walczyli ramię w ramię z „białym człowiekiem” i nie chcieli już czuć
się gorsi50. Anna Radziwiłł i Wojciech Roszkowski piszą: „Choć
dopiero «druga wielka wojna białych ludzi» doprowadziła do
kryzysu systemu kolonialnego, przesłanki tego procesu narastały w okresie międzywojennym. W Afryce młoda inteligencja,
studiująca często na uniwersytetach europejskich i amerykańskich, zaczęła wracać do swych korzeni kulturowych”51. Wygląda więc na to, że gdyby nie dorobek kulturowy Zachodu (i toczone przez „białych” wojny), Afryka nigdy nie wyzwoliłaby się
spod kolonializmu.
Współczesna Afryka to „Trzeci Świat”, synonim biedy, gwałtu, zacofania i beznadziei. W podręcznikach przykładów nędzy,
łamania praw człowieka i potrzeby pomocy dostarcza przede
wszystkim Afryka (ewentualnie Indie), tak jakby w Europie prawa nie były łamane i nie istniało ubóstwo. Autorzy wspominają
wyłącznie o najbardziej dramatycznych wydarzeniach w historii
kontynentu afrykańskiego: wojnach, katastrofach naturalnych,
głodzie. Nigdzie nie podaje się przykładu państwa, które nie
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>>

Ibidem.
T. Glubiński, Historia 8. Trudny wiek XX, wydanie ósme, Warszawa 1999,
s. 334: „Dwie wojny światowe przyczyniły się do upadku prestiżu białego człowieka. Ludność tubylczą rekrutowano do wojska, gdzie nauczyła się władać
bronią i po walkach ramię w ramię z białymi żołnierzami metropolii nie chciała wracać do statusu człowieka niższej kategorii”.
>> 51 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1939, op. cit., s. 84.
49
50
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ma większych problemów wewnętrznych. Ale najciekawszy
jest sam zabieg przedstawiania trudnej sytuacji niektórych krajów już po wyswobodzeniu się spod władzy imperium kolonialnego. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu, że głód i bieda nie
tylko pojawiły się, ale wręcz zapanowały w Afryce dopiero po
odejściu europejskich zwierzchników. Wcześniej, za rządów imperialnych, najwyraźniej nic takiego nie istniało. Z podręczników dowiadujemy się, że „[k]olonializm głęboko zakłócił naturalny rozwój czarnej ludności Afryki. Gdy w latach sześćdziesiątych
w szybkim tempie dokonał się proces dekolonizacji, nowo powstałe niepodległe państwa stanęły w obliczu ogromnych trudności, nieprzezwyciężonych zresztą do chwili obecnej. Przede
wszystkim rodziło się pytanie o tożsamość zbiorowości tworzącej ludność danego państwa. Rzadko można było sięgnąć do
historii przedkolonialnej, gdyż tylko niewiele «państw» istniało
przed podbojem kolonialnym, nie było pisanej historii, najwyżej ustna tradycja czy zbiór legend. Podstawowym układem był
układ trybalny (plemienny). Ale granice zamieszkania plemion
nie pokrywały się z granicami nowych państw”52. Afryka nie ma
historii aż do XIX wieku, ponieważ to, co stworzyła, okazało się
nietrwałe (przekaz ustny) i niewiele warte (podania i legendy).
Afrykanie to ludzie żyjący blisko natury (przynajmniej do momentu dekolonizacji), zorganizowani w „tradycyjne” społeczeństwa lub plemiona, „nierozwijający się” przez wieki, niedbający
o przyszłość (brak „trwałych” nośników pamięci dla przyszłych
pokoleń). Kiedy zaś mieszkańcy Afryki zetknęli się w XX wieku z
„nowoczesnością”, nie byli do niej przygotowani, nie potrafili poradzić sobie w nowych warunkach. Z tego właśnie wynikają problemy nowo powstałych państw.
Można stwierdzić, że współczesna Afryka jest przedstawiana
jako „biedne dziecko”: głodne, żyjące w nędzy, niewykształcone, niedojrzałe, bez szans rozwoju, jeśli ktoś („starsi” i „dorośli” –
czyli Europejczycy) nie udzieli mu pomocy. W podręczniku do
podstawówki zreformowanej, w rozdziale dotyczącym praw
dziecka, zamieszczone jest zdjęcie czarnoskórej dziewczynki,
niosącej miskę na głowie: „Nie wszędzie prawa dzieci są przestrzegane. Ta dziewczynka z Afryki w ogóle nie chodzi do szkoły, ale przez cały dzień pracuje w gospodarstwie rodziców”53.
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>>
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A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1939, op. cit., s. 84.
T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia i społeczeństwo V, Gdańsk 2000,

s. 32.

Mimo że podręcznik dla sześcioletniej podstawówki koncentruje się niemal wyłącznie na Polsce i w dużo mniejszym stopniu na Europie, przykład biedy i nieprzestrzegania praw dziecka autorzy znaleźli dopiero w Afryce.
„Przegrani” nie mówią
Nie tylko Indianie i Afrykanie są w podręcznikowych narracjach pozbawieni głosu. Innymi „niemymi” grupami są nowożytni niewolnicy (w podręcznikach są nimi przede wszystkim
mieszkańcy „Czarnej Afryki”) i w nieco mniejszym stopniu Azjaci. Skrajnym przykładem są rdzenni mieszkańcy Australii, o których wspomina się w analizowanych podręcznikach aż... dwa
razy54. O ludach Oceanii czy Syberii nie napisano ani słowa.
W polskich książkach do nauczania w szkole poświęca się
uwagę nie tyle nowożytnym niewolnikom, ile samemu zjawisku nowożytnego niewolnictwa. Dla autorów najistotniejszy
jest wymiar ekonomiczny i polityczny niewolnictwa, a i tak wątek ten pojawia się tylko i wyłącznie w momencie sprowadzenia niewolników do kolonii w Amerykach, a następnie przy
opisywaniu przyczyn wojny secesyjnej w USA. Niewolnictwo
jest więc tematem poruszanym tylko z perspektywy władzy,
czyli „białego” człowieka. Kim zaś byli niewolnicy? Podręczniki udzielają szczątkowych odpowiedzi. Dowiadujemy się, że
niewolnik nowożytny to mieszkaniec Afryki. Nie wiemy, z jakiej części tego kontynentu pochodzi (możemy się tylko domyślać, że mieszkał na wybrzeżu), nie wiemy, do jakiej społeczności przynależał, z jakiej kultury się wywodził. Niewolnik
nie ma tu historii ani tożsamości, a nawet jeśli jakąś posiada,
to nie jest ona na tyle interesująca, aby przedstawić ją w podręczniku. Niewolnicy zdają się zatem jednolitą masą, nazywaną nieodmiennie „Murzyni” lub „czarnoskórzy”. Jeśli już gdzieś
pojawia się wątek ciężkiego losu niewolników, to nie mówią
oni o sobie sami, lecz opowiadają o nich „biali” mężczyźni, np.
Charles Dickens. „Los czarnoskórych niewolników w Ameryce
zależał w znacznej mierze od osobowości ich właściciela. Na
niektórych plantacjach traktowano ich po ojcowsku – na innych znęcano się nad nimi. Angielski pisarz Karol Dickens odwiedził Amerykę w latach 40. Wspominał potem o białych, którzy «obcinają uszy starcom i kobietom» czy «uczą się pisać,

>>

54
A. Manikowski, op. cit., s. 229 oraz M. Milczarczyk, A. Szolc, Historia 7.
W imię wolności, Warszawa 1998, s. 240.
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wodząc rozpalonym żelazem po twarzy człowieka». [...] Dzieci niewolników chrzczono, lecz nie wolno było uczyć ich pisać
i czytać (gdyż uważano, że wykształceni Murzyni będą skłonni do buntu)”55. Czy niewolnicy do końca życia pozostawali dziećmi, że można ich było „traktować po ojcowsku”? Autorzy niejako przy okazji wpisują się tu w systemy władzy, opartej
na przemocy psychicznej i rasizmie: „Murzyni” nie są w stanie
osiągnąć „dojrzałości”, przeważa w nich pierwiastek dziecięcy,
a więc wymagają „opieki”, prostych zasad (nakazów, rozkazów
i zakazów), „prowadzenia ze rękę”. Niestety, jest to jedyny opis
sytuacji niewolników, jaki przekazuje podręcznik.
Ciekawym zjawiskiem jest obarczanie odpowiedzialnością
za niewolnictwo „kacyków” afrykańskich. „W XVII w. rozpoczęto też na szeroką skalę handel niewolnikami. Byli oni często
wziętymi do niewoli jeńcami zwycięskich kacyków afrykańskich, a czasem po prostu ich własnymi poddanymi. Ten proceder, nasilający się w XVIII w., przerwany dopiero pod wpływem
myśli oświeceniowej, wywarł ogromny wpływ na strukturę ludnościową obu części kontynentu amerykańskiego i zadecydował o ich specyfice rozwojowej”56. Czasami odpowiedzialność
za handel ludźmi rozmywa się jeszcze bardziej: „Europejczycy przewozili czarnych niewolników z Afryki do Ameryki,
gdzie zastępowali oni nienadających się do ciężkiej pracy Indian. Niewolnictwo nie było «specjalnością» «białego człowieka» – w Afryce niewolnicy stanowili 30-50% tamtejszych społeczności, a plemienni władcy czerpali pokaźne zyski z handlu
żywym towarem”57. Rzecz w tym, że w podręcznikach jest to
jedyne pole, na którym ludy Afryki wykazały się, zdaniem autorów, jakąkolwiek aktywnością; poza wątkiem niewolnictwa
nie wspomina się o niczym, co miałoby związek z historią, kulturami czy układami społecznymi krajów afrykańskich – aż do
czasów nowożytnego kolonializmu, choć i wtedy obraz Afryki
trudno uznać za rzetelny. Afryka zyskuje więc podmiotowość
w podręcznikowych narracjach wyłącznie po to, by wziąć na
siebie lwią część odpowiedzialności za okrutny proceder. Co
ciekawe, mimo że niewolnictwo „nie było specjalnością białego człowieka”, walka z nim – jak najbardziej tak. Wiemy już, że
handel niewolnikami został ukrócony dzięki „myśli oświecenio-

>>
>>
>>

55
56
57

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, op. cit., s. 34.
A. Manikowski, op. cit., s. 229.
T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, op. cit., s. 34.

wej” (czyli europejskiej). Natomiast o amerykańskich ruchach
abolicyjnych pisze się w podręcznikach szerzej niż o samych
niewolnikach (nie w każdym podręczniku, w którym porusza
się wątek niewolnictwa, wspomina się o losie niewolników, ale
za to w każdym zwraca się uwagę na powieść Chata wuja Toma
autorstwa Harriet Beecher Stowe)58.
Niewiele też informacji otrzymujemy o losie niewolników
już po wyzwoleniu (oczywiście mówimy tu o niewolnikach
z USA, ponieważ o tych z innych państw nie dowiadujemy się
niczego). Tylko w trzech podręcznikach autorzy wspominają o dalszej dyskryminacji, ubóstwie, segregacji rasowej59. Natomiast w zupełnie odmiennym stylu o życiu „czarnoskórych”
obywateli w USA pisze Robert Śniegocki: „Miliony Murzynów
otrzymały wolność, nie posiadali oni jednak środków do życia
i nie potrafili samodzielnie troszczyć się o swój byt. Wojska Północy musiały ich utrzymywać, a niekiedy nawet zmuszać do
pracy. W niektórych stanach prawa polityczne posiadali tylko
mężczyźni, umiejący czytać i pisać, dlatego dawni niewolnicy,
w większości analfabeci, długo nie mogli brać udziału w życiu
politycznym państwa. Przyznanie powszechnego prawa wyborczego wszystkim dorosłym mężczyznom, w tym Murzynom, w znaczący sposób powiększyło krąg pełnoprawnych
obywateli. W niektórych stanach utrzymano jednak segregację rasową, a więc oddzielne dla Murzynów szkoły, restauracje
i jednostki wojskowe”60. Ponownie mamy do czynienia z „niedojrzałym”, nieumiejącym się zatroszczyć o siebie, leniwym
„Murzynem”. Wydaje się on człowiekiem głupim, nieporadnym,
czasami wykazuje się wręcz złą wolą (nie chce pracować), jest
niewdzięczny (nie rewanżuje się za podarowaną wolność). „Biały” mężczyzna (wojskowy, urzędnik) musi przejąć kontrolę nad
tym dziecinnym, niewykształconym człowiekiem, aby wskazać
mu słuszną drogę. Wyzwolony „Murzyn” okazuje się potrzebować opieki ze strony „białych”. Dawni niewolnicy są w narracji podręcznika dyskredytowani, ponieważ nie wykazywali się

>>

Ibidem, s. 34-35; R. Śniegocki, Historia od kongresu wiedeńskiego do
I wojny światowej, podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum, część 2, kształcenie w zakresie podstawowym
i rozszerzonym, wydanie szóste, Warszawa 2008, s. 122.
>> 59 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789-1871, op. cit., s. 355; G. Szelągowska, Historia 3, op. cit., część 1, s. 152-153; T. Małkowski, J. Rześniowiecki,
Historia III, op. cit., s. 38.
>> 60 R. Śniegocki, op. cit., s. 125.
58

172

cs4 znaczenia 05 v24.indd 172

2011-07-01 11:39:28

taką samą postawą jak „biali” (nie chcieli pracować dla społeczeństwa, które jeszcze niedawno ich uciskało). „Murzyni” są tu
„innym”, którego trzeba zmienić według wzoru, jakim jest „białe”, mieszczańskie społeczeństwo. Ponadto w zacytowanym
fragmencie przykłady dyskryminacji nie są nazywane wprost
dyskryminacją, np. uzależnienie przyznania praw politycznych
od umiejętności pisania i czytania.
W polskich podręcznikach do historii niewolnictwo ma swoją historię, niewolnicy – nie. Niewolnicy stają się podmiotem
dopiero po uzyskaniu wolności, ale i wtedy nie są szczególnie
interesujący. Gayatri Spivak zauważa, że „klasy podrzędne nie
potrafią mówić”61. Zdumiewający jest ten sojusz podręcznikowej narracji z przełomu XX i XXI wieku z dziewiętnastowiecznym systemem przemocy.
Archaiczny, niezmienny Orient
Nieco inaczej prezentuje się w podręcznikach obraz Azji.
Kontynent azjatycki nie jest „ziemią niczyją”, tak jak Ameryki, Australia czy Afryka, nie jest terenem dzikim, niezagospodarowanym, nie jest także zamieszkany przez ludzi „prymitywnych”. Autorzy nie ukrywają swojego podziwu dla
dorobku (czy raczej dorobków) kulturowego Azji, opisują bogactwo i osiągnięcia państw azjatyckich, miasta i wynalazki. Niestety, ten zachwyt dotyczy wyłącznie Azji starożytnej,
konkretnie cywilizacji chińskiej i indyjskiej, a tematy te poruszone są tylko w podręcznikach dla szkoły średniej. Ale i tu od
razu spotykamy się z europocentryzmem, w narracjach dominuje bowiem spojrzenie „ile Europy w Indiach/Chinach”. Ewa
Wipszycka, autorka podręcznika Historia dla maturzysty. Starożytność, historię starożytnych Indii opisuje właściwie wyłącznie z europejskiej perspektywy. W jedenastu punktach
wymienia najważniejsze, jej zdaniem, wydarzenia w historii
starożytnych Indii (na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat).
Obok roku śmierci Buddy, utworzenia państwa Maurjów, panowania Asoki i zjednoczenia północnych Indii przez państwo Guptów, zaznaczone są również: dwuletni pobyt Aleksandra Wielkiego w Indiach oraz „powstanie w dolinie Indusu
państw rządzonych przez Greków z Baktrii”62. Przy omawianiu

>>
>>

L. Gandhi, op. cit., s. 12.
E. Wipszycka, Historia dla maturzysty. Starożytność, podręcznik szkoły
ponadgimnazjalne, zakres rozszerzony, wydanie I, Warszawa 2003, s. 61.
61
62

zasad religii wedyjskiej autorka wspomina, że Wedy przekazywano ustnie aż do XIX wieku, zaś „pierwsze wydanie Wed
było dziełem Europejczyków”63. Perspektywa europejska jest
najbardziej wyraźna we fragmentach, w których Ewa Wipszycka skupia się na kastach: „Europejczycy (już w czasach
nowożytnych!) nie rozumieli sensu kast, traktowali je wyłącznie jako instytucje zniewalające jednostkę i niepotrzebnie komplikujące życie społeczne. Nie mieli racji (a w każdym
razie nie mieli w pełni racji). Nie negując tego, że w świecie
nam współczesnym pozostałości systemu kastowego są ponurym reliktem przeszłości, w czasach, w których kasty obowiązywały, zapewniały swoim członkom opiekę, broniły interesów zawodowych, chroniły na swój sposób przed gwałtami
[...]”64. Na koniec autorka zadaje uczniowi pytanie, dlaczego
pozostałości po kastach nadal tkwią w mentalności współczesnych Hindusów, a także z jakiego powodu kasty nie mogłyby istnieć w nowoczesnym społeczeństwie. Wynika stąd,
że społeczeństwo hinduskie nadal dzieli się (mentalnie) na
kasty, a Hindusi nowoczesnym społeczeństwem nie są. Przez
nowoczesność autorka najwyraźniej rozumie przyjęcie „zachodnich” norm życia społecznego. Co ciekawsze, o tym, że
kasty są (będą) czynnikiem ograniczającym w „nowoczesnym
społeczeństwie”, Europejczycy wiedzieli już w czasach nowożytnych, a Hindusi uparcie trzymają się tego systemu nawet
współcześnie. Ponadto dowiadujemy się, że społeczeństwo
(współczesne!) Indii opiera się w życiu codziennym na drobiazgowo przestrzeganej religii, która wkracza w mnóstwo
dziedzin i nadaje charakter temu społeczeństwu oraz jego
kulturze65. Przypominam, że wszystkie te rozważania zawarto
w podręczniku do starożytności. Najwyraźniej w Indiach nie
dokonywał się „postęp” lub był on nieznaczny. Indie są ukazane jako państwo archaiczne, z dominującą rolą religii, tradycji
i obyczajów (w przeciwieństwie do nowoczesnego, racjonalnego społeczeństwa zachodniego), są od stuleci takie same
(to nic innego jak mit o niezmienności Orientu, o którym szeroko pisze Edward Said w Orientalizmie).

>>
>>
>>

Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 62.
65
Ibidem, s. 65: „Religia hinduistyczna jest tak wtopiona w życie społeczne
Indii, że stanowi część składową indyjskiej kultury – z jej wizją świata i życia,
zachowania się i codziennych obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie i w sposób drobiazgowy przestrzeganych”.
63
64
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Jakkolwiek w każdym podręczniku zwraca się uwagę na
brutalność europejskich podbojów w dobie kolonializmu,
to jednocześnie spotykamy się ze swego rodzaju legitymizacją kolonizacji. Autorzy bowiem często opisują podboje jako działanie, którego efekt końcowy był jak najbardziej
pozytywny. Dla przykładu dowiadujemy się, że Indie na kolonializmie skorzystały („modernizacja”), a obecność Europejczyków w Indiach pozwoliła wyplenić budzące przerażenie
obyczaje i nawyki hamujące „postęp”. Autorzy podręcznika
dla gimnazjum piszą: „Europejczycy, przekonani o powierzonej im przez opatrzność misji cywilizacyjnej, usiłowali wprowadzać w koloniach własne normy i zwyczaje. Ich postępowanie często budziło niechęć, a nawet nienawiść rdzennej
ludności. Zapytacie, czy sprawy nie układałyby się lepiej, gdyby byli bardziej tolerancyjni. Otóż niełatwo odpowiedzieć na
takie pytanie”. Tu podano przykład brytyjskiej walki ze zwyczajem sati. „Wielu Hindusów oburzył wydany przez Anglików
zakaz dokonywania tego obrządku; twierdzili oni, że kobiety
same pragną towarzyszyć zmarłym mężom w drodze na tamten świat. Mimo to Anglikom, dzięki konsekwencji i stanowczości, udało się wykorzenić ten zwyczaj (ostatniego sati próbowano dokonać w 1932 roku)”66. Anglicy, poza tym, że byli
przejęci losem indyjskich kobiet, to jeszcze wykazywali się
rozsądkiem, konsekwencją i stanowczością. Mało tego: słowo
„tolerancyjni” sugeruje, że to, co zastali Anglicy, było niższe,
gorsze, w dodatku to oni są tymi, którzy mają oceniać – „tolerować” – obyczaje na obcej im ziemi. Dlaczego? Bo zwyczaje Anglików są bardziej cywilizowane, bardziej rozumne,
bardziej postępowe. Oto dlaczego autorzy podręcznika przyznają Anglikom prawo do tolerancji wobec innych lub jej braku. Rola Brytyjczyków w tym „anachronicznym” kraju okazała
się bezcenna67, ponieważ Brytyjczycy przeprowadzili w Indiach nie tylko modernizację gospodarki, ale i unowocześnili sferę społeczną i kulturalną. Dzięki temu niektórzy spośród
Hindusów nabrali świadomości narodowej68.

>>
>>
>>

T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia III, op. cit., s. 22.
Ibidem.
68
G. Szelągowska, Historia 3, op. cit., część 2, s. 78: „Wraz z modernizacją gospodarki Brytyjczycy przeprowadzali reformy społeczne i kulturalne.
Otwierano szkoły, oczywiście angielskojęzyczne, powołano też pierwszy angielski uniwersytet w Indiach. Inicjatywy te miały interesujące konsekwencje.
Do najważniejszych należy powstanie nowej elity indyjskiej, która pod wpły66
67

Modernizacja i inne pożytki z kolonializmu
Następna – od starożytności – okazja do spotkania z kulturami
azjatyckimi ma miejsce podczas omawiania kolonializmu nowożytnego. To moment, w którym uczniowie pierwszy raz spotykają się w treści podręczników z Japonią. Natomiast niektóre
z pozostałych krajów azjatyckich, takie jak Korea czy Indochiny, zaczynają istnieć w książkach do historii dopiero w XX wieku. Dlaczego dopiero wtedy i dlaczego większość krajów jest
w narracjach pominięta? Odpowiedzi udziela Grażyna Szelągowska: „[N]a wschodzie [Azji], oprócz kilku małych, nie liczących się państw, leżało Cesarstwo Chińskie oraz Japonia”69. To,
co się „nie liczy”, to kraje, które Europejczyków nie interesowały szczególnie; oczywisty staje się fakt, że to, co dla Europejczyków jest nieważne, jest nieważne również dla reszty świata
(najwyraźniej także współcześnie). Podobnie jak w przypadku
Afryki kolonizacja Azji przedstawiana jest metodą wyliczanki:
które państwo europejskie podbiło dane terytorium i kiedy70.
Metoda ta jest zdecydowanie najbezpieczniejsza: nie pokazuje się reakcji drugiej strony, nie ma więc konsekwencji, a co za
tym idzie – odpowiedzialności, nie ma „ofiar” i „winnych”. Podobnie opisywana jest kolonizacja w podręczniku do rozszerzonego nauczania historii, gdzie Adam Manikowski zaznacza,
że zamierzeniem kolonializmu w Azji było stworzenie „korzystnych relacji gospodarczych”71. Autor nie wspomina, że korzyści
z tych relacji były zdecydowanie jednostronne.
W podręcznikowych narracjach o dobie ekspansji kolonializmu znikają pochwały pod adresem państw Azji, które to okazują się archaicznymi strukturami, molochami uwięzionymi
we własnej, zbyt rozrośniętej tradycji, paraliżującej aktywność
i „postęp”. Wcześniejszy podziw wobec cywilizacji chińskiej
ustępuje miejsca wytykaniu stagnacji w „rozwoju”, tak jakby
Chiny nie zmieniły się przez dwa tysiąclecia niemal w ogóle.
Autorzy podręcznika do siódmej klasy podstawówki piszą, że
wem zachodniej myśli politycznej rozpoczęła energiczną agitację na rzecz autonomii i zjednoczenia indyjskich państewek”.
>> 69 Ibidem, s. 70.
>> 70 M. Milczarczyk, A. Szolc, op. cit., s. 240-241: „W Azji pozostały wprawdzie państwa, które formalnie zachowały niepodległość, ale większość z nich
znalazła się w zależności gospodarczej i politycznej od wielkich mocarstw. Olbrzymie terytoria Azji Południowej (Indie, Indochiny) wraz z Archipelagiem
Malajskim stanowiły kolonie brytyjskie, francuskie, holenderskie. Azja Środkowa i Północno-Wschodnia została zagarnięta przez Rosję”.
>> 71 A. Manikowski, op. cit., s. 227-228.
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w przypadku kolonizowania Chin (a także Turcji, Persji, Afganistanu) miało miejsce „tzw. pokojowe przenikanie, czyli gospodarcze i polityczne uzależnianie większych, zacofanych
państw, które formalnie zachowywały niepodległość [...]”72.
Państwo Środka jeszcze długo pozostawało „nienowoczesne”,
i to nie tylko w kwestii gospodarki: „W 1911 r. Chiny stały się
republiką. Doprowadził do tego ruch zapoczątkowany przez
Sun Yat-sena, założyciela Partii Narodowej – Kuomintangu,
który dążył do odrodzenia potęgi Chin, a także ich unowocześnienia, zarówno w sferze gospodarczej, jak i obyczajowej”73.
Autorzy nie wyjaśniają, na czym miałaby polegać modernizacja obyczajów, ale możemy się domyślać, że chodzi o upodobnienie tej sfery do obyczajowości „zachodniej”, uchodzącej za
najbardziej „postępową”, a co z tym idzie – jedyną „nowoczesną”. Wiele wskazuje na to, że „stara chińska cywilizacja”, z racji swej „starości”, zwyczajnie nie była w stanie sprostać zmianom, a już zwłaszcza zmianom gwałtownym. „Powstanie
[«bokserów»] [...] zwróciło się przeciwko «panoszącym» się
w kraju cudzoziemcom i modernizacyjnym przemianom, jakie
ze sobą nieśli. Wśród zabitych znalazło się wielu zachodnich
kupców, urzędników i misjonarzy narzucających obcą religię”74. Tak więc cudzoziemcy – przybysze z Europy lub ze Stanów Zjednoczonych – są, chcąc nie chcąc, nośnikami „modernizacji”. „Stagnacja obyczajowa” Chin jest tutaj ukryta między
wierszami. Z jednej strony Europejczycy zachowują się jak aroganckie dzieci, z drugiej jednak – są budowniczymi „obiektywnego”, „ogólnoludzkiego”, „ogólnoświatowego”, jednego dla
wszystkich modelu modernizacji, „posłańcami postępu”. Narody odrzucające „obiektywny postęp” są albo niewykształcone,
albo krnąbrne, albo rządzone w systemie totalitarnym – i zawsze skazane są na porażkę w ewolucji kultur i społeczeństw.
Europejczycy nie narzucają swojej wizji świata – „postęp” jest
obiektywny, taki sam dla wszystkich, tylko niektórzy przechodzą tę drogę szybciej, inni później. Mieszkańcy Europy po prostu wcześniej te „prawdy” odkryli, co zapewniło im hegemonię
nad resztą świata.
Historia Chin w XIX wieku opisywana w podręcznikach staje się okazją do „litowania” się nad losem tego państwa. Auto-

rzy są zgodni co do wizji Chin jako kraju rozkradzionego i upokorzonego. Ta „niemoc” Chin wobec zmian jest bardzo często
zestawiana z umiejętnością dostosowania się Japonii: „Przełamanie izolacji Japonii nastąpiło dopiero w latach pięćdziesiątych XIX w. «Otwarcie» Japonii miało jednak zupełnie innych charakter niż Chin. Japończycy potrafili zaadoptować
obce wzory dla rozwoju potęgi własnego państwa”75. W podobnym stylu pisze Grażyna Szelągowska: „W ten sposób dwa
państwa dalekowschodnie – Chiny i Japonia, które w połowie
XIX w. zderzyły się z cywilizacją zachodnią, obrały dwie różne
drogi rozwoju. Japonia dzięki modernizacji wytrwale zmierzała do mocarstwowej pozycji, podczas gdy Chiny pogrążyły się
w chaosie”76. Japonia nie podzieliła losu „Państwa Środka”, bowiem zastosowała się do europejskich wzorców (i nieważny
jest fakt, że osłabienie państwa chińskiego wynikało przede
wszystkim z obcej ingerencji). Wyraźne jest w tych fragmentach również pojmowanie Chin i Japonii jako jednej przestrzeni kulturowej. Autorzy podręczników są wyraźnie zaintrygowani „sukcesem” Japonii i „porażką” Chin. Zdają się pytać, jak to
możliwe, że dwa niemal identyczne (według nich) państwa obrały tak różne drogi.
„Modernizowanie” się Japonii wedle europejskich wzorców
jest dla autorów podręczników zdecydowanie najważniejszym
wątkiem w japońskich dziejach. Nie otrzymujemy właściwie
żadnych informacji o kulturze tego państwa ani o jego historii,
a jeśli już coś znajdujemy, budzi to raczej przerażenie: „Kraj był
podzielony na ok. 300 księstw, toczących ze sobą wyniszczające wojny. [...] Liczebność ludności przez wieki utrzymywała się
na jednym poziomie, co było skutkiem wojen między rodami,
głodu oraz zwyczaju zabijania dzieci i starców. Japonia całkowicie izolowała się od wpływów z zewnątrz. Nawet za podróż
zagraniczną groziła kara śmierci. Na początku XVII w. [...] zerwane zostały kontakty handlowe z Hiszpanią, Portugalią i Anglią.
Wymordowano chrześcijańskich misjonarzy oraz Japończyków, którzy przyjęli nową religię”77. Po raz kolejny spotykamy się z ukazywaniem pozaeuropejskiej kultury jako brutalnej i okrutnej (w przeciwieństwie do europejskiej, której takie
praktyki były najwyraźniej obce). Nie ulega też wątpliwości, że
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M. Milczarczyk, A. Szolc, op. cit., s. 233.
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1939, op. cit., s. 58.
Ibidem, s. 73.
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A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789-1871, op. cit., s. 359.
G. Szelągowska, Historia 3, op. cit., część 2, s. 75.
R. Śniegocki, op. cit., s. 159.
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dla autora podręcznika Japonia była krajem „zacofanym” tak
samo jak Chiny, a od Europy „dzieliło” ją przynajmniej kilka stuleci, ponieważ stwierdza on, że pod względem rozwoju cywilizacyjnego Japonia w XIX wieku przypominała średniowieczną
Europę78.
„Modernizacja” Japonii jest nazywana „otwarciem się na
świat”79. Nietrudno się domyślić, że ten świat to po prostu mocarstwa europejskie. Chociaż „otwarcie” nastąpiło pod groźbą
wojny, końcowy efekt („modernizacja”) był na tyle zadowalający, że nikt nie powinien mieć do państw imperialistycznych pretensji. Autorzy podręczników chętnie podkreślają, że
u podstaw potęgi japońskiej leżą europejskie wzorce80. Japońskie reformy nazywane są „światłymi”, ponieważ były przeprowadzone w duchu „zachodnim”81. Wszystkie zmiany w XIX wieku Japonia zawdzięcza właśnie Europie. Zmiany „cywilizacyjne”
są jednoznacznie europejskie. Europa jest niekwestionowanym „wzorem wszystkiego”.
Arabowie
Analizując opisy krajów azjatyckich w książkach do historii, nie możemy pominąć tematu państwa arabskiego (choć
w podręcznikach Arabowie mają z pozostałymi państwami
azjatyckimi niewiele wspólnego). Szeroko więc opisuje się
wpływ kultury arabskiej na europejską, zwłaszcza pośrednictwo arabskie między państwami europejskimi a Chinami (nie
znajdziemy jednak żadnych informacji o innych historycznych związkach Arabów i Chińczyków, ponieważ taka historia nie jest przecież „nasza”). Niemniej „rdzenni” Arabowie ukazani są jako „dzicy”, fanatyczni, biedni ludzie, którzy przejęli
europejską (czyli grecką i rzymską) kulturę, ulepszyli ją bądź
nie (w zależności od podręcznika) i przechowali ją dla Europy, co jest niewątpliwie ich największym osiągnięciem. Z podręcznika dla gimnazjum możemy się dowiedzieć, że „[w] staro-
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Ibidem.
M. Milczarczyk, A. Szolc, op. cit., s. 229.
80
R. Śniegocki, op. cit., s. 160: „Unowocześniono gospodarkę, korzystając ze wzorców zagranicznych. Na ludność nałożono powszechny obowiązek
szkolny, powstały uniwersytety, a Japończyków zachęcano do studiów zagranicznych. Zreformowano także wojsko, tworząc na wzór niemiecki armię lądową z powszechną służbą wojskową, a na wzór brytyjski nowoczesną i znakomicie dowodzoną flotę wojenną”.
>> 81 G. Szelągowska, Historia 3, op. cit., część 2, s. 76.
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żytności Półwysep Arabski znajdował się na uboczu wielkich
ośrodków cywilizacji. Przez jego teren przebiegały tylko szlaki
handlowe, łączące Chiny i Indie z Europą oraz Afryką. Zamieszkujące półwysep koczownicze plemiona Arabów korzystały na
tym handlu: w miejscach, w których krzyżowały się kupieckie
drogi, powstawały miasta, jak Mekka czy Medyna. Na początku VII stulecia większość Arabów pędziła żywot koczowniczy.
W suchym, pustynnym kraju arabskie plemiona nieustannie
walczyły ze sobą o wodę i skrawki żyznych ziem”82. Oczywiście nie jest podane, o jakie wielkie cywilizacje chodzi, możemy się jednak domyślać, że autorzy podręcznika mają na myśli
m.in. dawne imperium rzymskie, a więc „dziedzictwo” Europejczyków. Arabowie pozostawali na uboczu cywilizacji, dopóki
nie zetknęli się z dorobkiem imperium rzymskiego. Najwyraźniej kontakty z Indiami i Chinami nie były dla Arabów szczególnie istotne czy „rozwijające”. Wedle autorów podręczników
plemiona koczownicze nie mają z „cywilizacją” wiele wspólnego. Do tego konieczny jest tryb osiadły, choć i on nie gwarantuje „cywilizacji” (na Półwyspie Arabskim istniały miasta, ale
niewiele z tego wynika). Koczownicy są agresywni i skłóceni
(przeciwieństwo rozsądku, na którym bazuje rozwój). Warto
zwrócić uwagę na interesujący zabieg: szlaki kupieckie prowadzące z Indii i Chin do Afryki nie są w podręcznikowych narracjach specjalnie ważne (ważne są te, które wiążą inne kontynenty z Europą).
Ewa Wipszycka również nie pozostawia nam złudzeń co do
cywilizacji arabskiej: „Gdy rodził się islam, nikt z dostojników
rządzących tym, co zostało z cesarstwa rzymskiego, nie zaprzątał sobie głowy naukami Mahometa, działającego poza krańcem cywilizacyjnego świata. A jednak to w Mekce, a nie na
wybrzeżach Morza Śródziemnego, rozstrzygnęły się losy wielu krain rzymskiego imperium...”83. Upadłe imperium rzymskie
jest centrum cywilizacji, natomiast Arabowie nie znajdowali się
nawet na jej peryferiach, byli z niej wykluczeni. Dopiero „[k]ontakty w czasie wypraw handlowych powodowały, że Arabowie,
choć bytujący poza śródziemnomorskim światem, dobrze wiedzieli, co się w nim działo”84. Następnie autorka wyjaśnia przyczyny podbojów: „Biedne plemiona koczownicze, przywykłe
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T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia I, Gdańsk 2009, s. 177.
E. Wipszycka, Cywilizacja starożytna, op. cit., s. 114.
Ibidem, s. 115.
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do rabunku swych współbraci, miały tylko jedną drogę, aby
móc dalej uprawiać ten zakazany przez Koran proceder: podboje”85. Z kolei w podręczniku dla piątej klasy Ewa Wipszycka
i Maria Koczerska jako przyczynę podbojów podają zawiść Arabów wobec sąsiadujących z nimi ludów86.
Jak łatwo się domyślić, Arabowie znikają z łamów podręczników w momencie, gdy ich ekspansja przestała być realnym
zagrożeniem dla krajów europejskich (ewentualnie w krótkich
opisach pojawiają się przy omawianiu tematu krucjat). Ponieważ rozluźniły się kontakty Europejczyków z Arabami, historia
tych drugich przestaje być istotna. Kolejny raz Arabów w podręcznikach możemy spotkać ponad tysiąc lat później, w XXI
wieku, kiedy „zagrożenie arabskie” zdaje się powracać (pomijam tutaj tematy dotyczące kolonizacji „Bliskiego Wschodu”,
ponieważ jest ona opisywana w podręcznikach tak, jakby działa się bez obecności jego mieszkańców). Mam tu na myśli kwestię fundamentalizmu islamskiego, o którym czytamy: „Fundamentaliści islamscy nie zgadzają się na najmniejsze choćby
reformy: chcą zdobyć władzę w swych krajach, aby – jak twierdzą – przywrócić «czystą naukę Proroka». Nie cofają się przed
stosowaniem metod terrorystycznych. [...] Jednakże fundamentaliści nie stanowią większości wśród muzułmanów. Liczniejsi od nich są ci, którzy pokornie oddają cześć Bogu miłosiernemu i sprawiedliwemu...”87. Fragment ten znakomicie
wpisuje się w stereotypowe pojmowanie Orientu, które szczegółowo scharakteryzował Edward Said. Problemy „Bliskiego
Wschodu” (Orientu) są w rzeczywistości tym, co najbardziej
w Oriencie martwi państwa „zachodnie”, nie zaś samych mieszkańców „Bliskiego Wschodu”. Mieszkańcy krajów arabskich nie
wypowiadają się sami o swoich kłopotach (są niemi), nie wyrażają nawet akceptacji swojego obrazu nakreślonego przez
„Zachód”. Orient jest niezmienny (to samo prawo od wielu wieków), pełen mistycyzmu i religijnego ducha (ukazanie mieszkańców „Bliskiego Wschodu” jako bardzo pobożnych), a także
w niektórych aspektach irracjonalny, chaotyczny, nieprzewidywalny (islamscy fundamentaliści). Do tego Orient najwyraźniej
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Ibidem, s. 117.
M. Koczerska, E. Wipszycka, Historia 5. Świat przed wiekami, podręcznik
dla szkoły podstawowej, wydanie piąte, Warszawa 1993, s. 142: „Z zawiścią
i chciwością spoglądali Arabowie na bogatsze, sąsiednie państwa”.
>> 87 T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia i społeczeństwo VI, Gdańsk 2001,
s. 173.
85
86

nie umie sam poradzić sobie ze swoimi kłopotami i potrzebuje
pomocy z zewnątrz (zapewne z „zachodu”).
Czy ograniczenie miejsca dla pozaeuropejskiej historii i pozaeuropejskich kultur wynika z pragmatyzmu, nieuniknionej
konieczności odrzucania poszczególnych tematów w programie szkolnym, czy też raczej z innych, uświadomionych lub nie,
pobudek? Brak wystarczającej ilości miejsca w napiętym programie nauczania jest poważnym argumentem. Z pewnością
autorzy podręczników muszą często podejmować trudne decyzje, które zagadnienie jest ważne, a które nieco mniej i tym
samym nie może zostać włączone do narracji. Jednak w przypadku książek do historii pragmatyzm idzie w parze z jawnie
kolonialnym spojrzeniem na historię.
Jak podaje Izabela Surynt, kolonializm rozpatrujemy w dwóch
aspektach: politycznym (sprawowanie władzy przez mniejszość
kulturową nad podbitym, wcielonym lub zależnym terytorium) i ideologicznym. Nierówności polityczne między kolonią
a metropolią są usprawiedliwiane różnicą kulturową pomiędzy mniejszością z zewnątrz a większością. Ideologia kolonialna
opiera się na trzech elementach: konstruowaniu „odmienności”
ludności skolonizowanej, a odmienność ta jest zawsze gorsza
lub zupełnie bezwartościowa w stosunku do tego, co reprezentuje sobą mniejszość; przekonaniu o „niepolityczności” podbitych terenów, „zastoju”, ewentualnie regresie (skolonizowane
państwo było niegdyś potęgą, ale obecnie chyli się ku upadkowi, a jego struktury są archaiczne) oraz, co jest logiczną konsekwencją takiego toku myślenia, na głębokiej wierze w posłannictwo cywilizacyjne (z szerzeniem chrześcijaństwa na czele),
w misję kulturową wobec „opóźnionych” części świata, będącą
niemal świętym obowiązkiem europejskich mocarstw kolonialnych. Te trzy elementy wzmacniane i sankcjonowane są poprzez
tworzenie auto- i heterostereotypów, opartych na często rzekomych różnicach rasowych czy biologicznych oraz na akcentowaniu kontrastów między tym, co europejskie, a tym, co pozaeuropejskie. „«Inność» ludności autochtonicznej interpretowana jest
często jako «odmienność» egzystencjalna”88. Razem z ideologią
istotnym elementem dla narracji zbiorowej jest również myślenie według ewolucyjnego modelu ludzkości89.

>> 88 I. Surynt, Postęp, kultura i kolonializm. Polska a niemiecki projekt europejskiego Wschodu w dyskursach publicznych XX wieku, Wrocław 2006, s. 33.
>> 89 Ibidem, s. 13.
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Bez problemu odnajdziemy w narracjach podręczników do
historii elementy ideologii kolonialnej. Przede wszystkim przejawia się ona w elementach takich jak: przyrównywanie zupełnie odmiennych kultur do kultury europejskiej, postrzeganie
ludzi wywodzących się z różnych stron świata jako monolitu
kulturowego, ewentualnie posiadającego pewne „odchylenia”
lokalne, opisywanie wydarzeń wyłącznie z perspektywy Europejczyka (białego mężczyzny), zwracanie uwagi na to, co pozaeuropejskie, tylko wtedy, gdy nabiera to znaczenia dla Europy,
stereotypizacja „innego” (upraszczanie wizerunku), myślenie
w kategoriach „postępu”, uznanie tej kategorii za determinantę historii. Perspektywa kolonialna ujawnia się w założeniu, że
to „Zachód” jest ucieleśnieniem cywilizacji, tym, co rozwinięte,
i należy stawiać go za wzór.
Podręcznikowe obrazy kontynentów pozaeuropejskich nie
biorą się więc jedynie z chęci odciążenia ucznia przytłoczonego ogromną ilością informacji. Oczywiście łatwo zauważyć, że
ilość stron poświęconych w podręcznikach kulturom pozaeuropejskim jest minimalna, analiza powierzchowna, w przeciwieństwie do szczegółowo omawianych wiadomości dotyczących „naszego” kręgu kulturowego90.

>>
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Przykładem może być podręcznik Ewy Wipszyckiej, Cywilizacja starożytna, gdzie autorka poświęca starożytnym Chinom i Indiom niecałą stronę (s.
20), natomiast znajduje miejsce na zdania typu (s. 60): „Aleksander [Macedoński] zmarł nie mając syna, ale jedna z jego żon, Baktryjka Roksana, była w ciąży i urodziła później chłopca”. Podobne dysproporcje zawierają choćby opisy
spotkania Europejczyków z prekolumbijskimi mieszkańcami Ameryk.

Warto również podkreślić, że w podręcznikowych narracjach „inny” staje się przedmiotem symbolicznej przemocy.
Nie ma on głosu, nie opowiada o sobie, jest tylko oglądanym
obiektem. Często takie deprecjonowanie „innego” przybiera
skrajną formę zupełnego wykluczenia – „inny” nie pojawia się
w narracji w ogóle (np. Indianie czy rdzenni mieszkańcy Australii) lub nie ma on podmiotowości, dopóki nie uzyska jej od
„białych” (bądź Europejczyków). Ta ostatnia sytuacja jest szczególnie widoczna w narracji dotyczącej niewolnictwa. Perspektywa kolonialna przyjęta w polskich podręcznikach dziwi tym
bardziej, że odnosi się do krajów i terytoriów, których Polska
nigdy nie kolonizowała, z którymi na dobrą sprawę aż do czasów współczesnych nie miała w zasadzie żadnych kontaktów. Trudno więc zrozumieć ten pęd do „wchodzenia w skórę”
przedstawicieli dawnych imperiów kolonialnych.
Abstract
Justyna Kalicińska, The Picture of Non-European Continents
in Polish History Handbooks
The author concentrates on the most “mass” tool of state historical policy, i.e. on the history handbook. She notices that
in narration of Polish handbooks, in contrast to the European
countries, all the described non-European countries are highly
dull and not differentiated. The non-European history in Polish
handbooks is not a history of non-European countries – it is
a history of European contacts with those countries.
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List biskupów polskich do biskupów niemieckich
z perspektywy 45 lat
Sylwia Dec

18 listopada 2010 roku obchodziliśmy 45. rocznicę powstania
Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przy tej okazji miało miejsce kilka paneli dyskusyjnych, w prasie ukazało
się parę artykułów wspominających samo wydarzenie, a pod
pomnikiem biskupa Kominka na Ostrowie Tumskim złożono
kwiaty. Prezydent miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił, że inicjatywa biskupów była najważniejszym wydarzeniem
w powojennym Wrocławiu.
Rewolucyjna treść listu biskupów polskich z pamiętnymi
słowami „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, skierowana do biskupów niemieckich, i odpowiedź biskupów z Niemiec 5 grudnia 1965 r. stanowiły – zdaniem Winfrieda Lipschera, teologa, dyplomaty i tłumacza literatury polskiej – przełom
w stosunkach Kościołów katolickich Polski i Niemiec. Te gesty
pojednania były i są, w jego opinii, pomocne w pokonywaniu trudności i przełamywaniu impasu. „To filary w procesie
niemiecko-polskiego pojednania” – mówi Lipschner. Bez listu
polskich biskupów w ogóle nie byłoby „tego rodzaju pojednania niemiecko-polskiego, jakiego doświadczyliśmy, a politycy
nie mieliby z czym wyjść do swoich społeczeństw, by przekonać do pojednania z sąsiadem. Bez tego listu byliby oni bardzo
ubodzy”1.
List z 1965 roku uchodzi dziś za symboliczny początek pojednania między narodem polskim i narodem niemieckim po
drugiej wojnie światowej. Do idei Orędzia sięgają następne pokolenia, a świadczyć o tym mogą chociażby obchody licznych
rocznic ważnych we wspólnej historii obu narodów wydarzeń,
np. zakończenia drugiej wojny światowej, wybuchu Powstania
Warszawskiego, przy których stale powraca się do gestu biskupów polskich, do myśli przewodniej listu jako swoistego precedensu na skalę światową.
Przez 45 lat wiele zmieniło się w postrzeganiu Orędzia. Wraz
ze zmianami zachodzącymi w świecie, stopniowym rozluźnia-

>>
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http://www.dw-world.de, 12.12.2010.

niem się zimnowojennych realiów, a co za tym idzie, kształtowaniem się niejako na nowo stosunków polsko-niemieckich,
przesłanie wypływające z treści Orędzia zyskiwało na znaczeniu. List biskupów polskich do biskupów niemieckich „dał impuls” dla kolejnych wydarzeń wpisujących się w temat „polityki pojednawczej” między obu narodami: uklęknięcie Willy’ego
Brandta przed pomnikiem ku czci 500 tysięcy Żydów pomordowanych przez nazistów (1970), msza w Krzyżowej (1989),
przy tych okazjach przemówienia wielkich polityków zarówno
z Polski, jak i z Niemiec – to tylko niektóre z nich.
Przy wymienianiu istotnych wydarzeń upamiętniających
Orędzie warto również wspomnieć o 40. rocznicy wymiany listów – jak dotąd najbardziej uroczystej – której towarzyszyły
liczne spotkania, sympozja, panele dyskusyjne poświęcone tematyce polsko-niemieckiej, przy okazji której przedstawiciele Episkopatu Polski i Niemiec podpisali Wspólne Oświadczenie nawiązujące do gestu ich braci sprzed lat. Oświadczenie,
w którym zgodnie stwierdzili, iż wydarzenie z 1965 roku stało
się podwaliną dla nowego etapu na drodze pokojowych relacji
obu narodów: „Wówczas gdy w świadomości Polaków i Niemców żywe były jeszcze przeżycia wojny, chodziło nade wszystko o wybaczenie sobie nawzajem w duchu chrześcijańskiej
miłości. Słowa pojednania zainspirowały nasze narody do wzajemnego poznania się oraz do współdziałania”2. We wspólnym
oświadczeniu nie zabrakło również przestrogi, by przeszłość nie
służyła do rozdrapywania ran i wyliczania wzajemnych krzywd,
co skierowane było przede wszystkim do polityków z obu krajów; a następnie sygnatariusze powtórzyli: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”3. Uczestniczący w zebraniu Episkopatów
wieloletni sekretarz biskupa Kominka, ksiądz profesor Jan Krucina, tak wspominał i oceniał obchody 40. rocznicy:

>>

Komunikat z 333. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
„Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 2005, nr 4 (X-XI), s. 426.
>> 3 M. Zając, Więcej niż słowo, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 40
(2.10.2005), s. 6.
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Słuchałem podczas 40-lecia, podczas ówczesnego pobytu
delegacji biskupów niemieckich we Wrocławiu przewodniczącego Episkopatu kardynała Karla Lehmanna. Miałem
wrażenie, że nie pobrzmiewa w jego słowach nic z tych lęków, jakie cechowały niektóre wypowiedzi jego poprzednika kardynała Döpfnera [...]. Ośmielam się zwracać uwagę
na szczególną osobliwość momentu historycznego. Orędzie
pojednania przyczyniło się pośrednio do wyboru Polaka,
Karola Wojtyły, na wyżyny Kościoła. Dopiero po długim działaniu Jana Pawła II mogła nastąpić zamiana. Sytuacja świata,
proces pojednania, obudził tak okazałą dojrzałość, że przedstawiciel narodu, który wywołał wojnę, mógł jako Benedykt
XVI wstępować z uznaniem na salony świata i stanąć jako
papież na czele Kościoła. I w tym można w pewnym sensie
upatrywać prawdziwy koniec straszliwej wojny4.

Wymianę listów między polskimi i niemieckimi biskupami
przedstawia się obecnie jako historię wielkiego sukcesu, często zapominając, jak długa i trudna była to droga. Po zakończeniu drugiej wojny światowej gardzono w Polsce wszystkim, co
niemieckie. Niemiecki był językiem Hitlera. Niestosownie i nie
na miejscu było nawet mówić na ulicy po niemiecku. Odczucia
te były czymś absolutnie zrozumiałym, a szczególną czujność
i ostrożność budziła coraz śmielsza działalność organizacji
ziomkowskich oraz rewizjonistyczna propaganda wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Powoływanie się – chociażby
w kwestii Ziem Zachodnich – na różnego rodzaju prawa wobec
Polski, porównywanie akcji polskich do reżimu hitlerowskiego budziły wśród społeczeństwa polskiego nastroje antyniemieckie, co odbiło się na przyspieszeniu akcji przesiedleńczej
i przeciwstawianiu się odradzaniu państwowości niemieckiej.
Z kolei wykorzystywanie – kreowanego latami przez struktury
rządzące – wizerunku Niemca jako odwiecznego wroga Polski
i Polaków, od zawsze „prącego” na Wschód, sprzyjało utrwalaniu negatywnego stereotypu; przy czym stanowisko to po drugiej wojnie światowej odnosiło się głównie do RFN, uznawanej
za spadkobierczynię złych tradycji w dziejach stosunków miedzy Niemcami a Polską. Komuniści, zdając sobie sprawę z braku społecznego poparcia, starali się wpoić ludności poczucie,
że gwarancją bezpieczeństwa Polski wcale nie są zjednoczone, suwerenne i demokratyczne Niemcy, lecz słaby, politycz-

>>

4

Wywiad autorki z księdzem profesorem Janem Kruciną, maj 2007.

nie i terytorialnie rozbity sąsiad po zachodniej stronie granicy
i tylko Związek Radziecki jest w stanie ochronić Polskę przed
niemieckim odwetem. Ponieważ taki argument był przyjmowany dopóty, dopóki społeczeństwo faktycznie wierzyło w zagrożenie ze strony Niemiec, komuniści rozniecali antyniemieckie fobie, które poważnie utrudniały podjęcie dialogu5. Z kolei
Niemcy z RFN i NRD nie uważali, kierując się własną racją stanu i innymi względami, za korzystne dla siebie i dla stabilizacji
w podzielonej Europie, by Polska stała się silnym i niezależnym
państwem. Ani dla zjednoczonych Niemiec, ani dla niepodległej Polski nie było przed zburzeniem muru berlińskiego miejsca w pojałtańskim porządku. Zarówno Polacy, jak i Niemcy nie
wykazywali woli pojednania, tłumacząc swą pasywność stwierdzeniem, że: „po wszystkich tych straszliwych czynach, których
na polecenie Hitlera dokonali w Polsce Niemcy, i po tych wcale nie mniej straszliwych czynach, których na Niemcach za linią
Odry i Nysy dopuścili się Polacy, trudno sobie wyobrazić zasypanie przepaści, którą wykopały te zbrodnie”6.
Nie inaczej rysowała się sytuacja w 1965 roku. Dwadzieścia
lat po zakończeniu drugiej wojny światowej w Polsce wciąż
żywa była pamięć o krzywdach wyrządzonych Polakom przez
Niemców, a sprawa ziem nad Odrą i Nysą Łużycką stanowiła
swoistą piętę achillesową w stosunkach polsko-zachodnioniemieckich. Poza utworzeniem w Polsce w 1963 roku niemieckiej misji handlowej nie było mowy o jakimkolwiek zbliżeniu.
Dodatkowo współpracę między krajami utrudniało uznawanie przez Polskę Niemieckiej Republiki Demokratycznej, co
było wbrew panującej w RFN doktrynie Hallsteina o uznawaniu
jako jedynego reprezentanta narodu właśnie RFN. Lęk polskiego społeczeństwa przed Niemcami potrafiły doskonale wykorzystać władze komunistyczne, przedstawiając siebie i Związek
Radziecki jako jedynych gwarantów bezpieczeństwa PRL, a Republikę Federalną Niemiec jako państwo żądne odwetu.
Niemiecką kartę komuniści rozgrywali także przeciwko
swemu najniebezpieczniejszemu wewnętrznemu antagoniście – Kościołowi katolickiemu7. Władze usiłowały zniechęcić polskie społeczeństwo do Kościoła, wykorzystując fakt, iż

>>

5
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego Episkopatu z 1965 roku. Geneza. Kontekst. Spuścizna, red.
B. Kerski, T. Kycia, R. Żurek, Olsztyn 2006, s. 12.
>> 6 Cyt za: ibidem. s. 11.
>> 7 R. Żurek, Awangarda pojednania, „Dialog” 2006, nr 72-73, s. 68.
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mimo odmowy Watykanu wobec kwestii uregulowania stosunków kościelnych na ziemiach nad Odrą i Nysą Łużycką
przed ostatecznym wyjaśnieniem politycznej przyszłości tych
terenów, polskie duchowieństwo dochowywało wierności papieżowi. Uznanie polskiej administracji kościelnej na tych ziemiach było bardzo ważne dla Polski, w obrębie nowych granic znalazło się bowiem sześć byłych niemieckich diecezji lub
ich części. Mimo że ich niemieccy ordynariusze opuścili je, według prawa kanonicznego nie utracili swych funkcji – bez traktatu polsko-niemieckiego wprowadzanie takich zmian było
zwyczajnie niemożliwe8. Było to niewątpliwie kwestią sporną
w obustronnych stosunkach. Czynnik niemiecki, stale obecny w polityce władz polskich, wykorzystywany był nieustannie w procesie podziałów wewnątrzpolitycznych, a także wewnątrzpaństwowych.
Rok 1965 to jednak nie tylko czas ciągłej walki z „czynnikiem
niemieckim” i czas podziałów wewnątrzpaństwowych; biskupi
polscy zdecydowali się na ten jakże ważny krok właśnie wtedy ze względu na dwa istotne wydarzenia: II Sobór Watykański oraz zbliżające się w Polsce obchody związane z Millennium
Państwa Polskiego. Sobór, ponieważ idea Orędzia odpowiadała towarzyszącej mu atmosferze, która nawiązywała do wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich, do najprostszej prawdy, „że
wszyscy ludzie bez wyjątku, bez względu na narodowość i religię – są przez Boga stworzeni”9. Drugim istotnym wydarzeniem
było zbliżające się tysiąclecie Państwa Polskiego. Biskupi doszli
do wniosku, że obchody związane z rocznicą będą doskonałym
momentem do swoistego podsumowania dziejów narodu i do
dokonania pewnych przewartościowań. Negatywny wydźwięk
w Niemczech, a także na Zachodzie, obchodów dwudziestolecia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich nie sprzyjał sytuacji Kościoła w Polsce. W interesie Kościoła leżało zatem
pozyskanie opinii zagranicznej, w szczególności zaś niemieckiej. Kwestia drażliwa dotyczyła naturalnie sprawy zachodniej
granicy Polski; sprzeciw ten należało pokonać, przezwyciężyć,
ale tak, by nie urazić drugiej strony i zdobyć sobie jej przychylność lub choćby zrozumienie. Dlatego, wykorzystując II Sobór

>>

K. Wigura, „Wyciągamy do Was ręce...”, „Tygodnik Powszechny”,
13.11.2005, s. 10.
>> 9 Cyt. za: P. Madajczyk, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów
polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994, s. 71.
8

Watykański oraz Millennium Państwa Polskiego, biskupi polscy
zdecydowali się na próbę podjęcia dialogu.
Ośrodkiem kształtowania się idei wzajemnego przebaczenia była Kuria Wrocławska. Ogromną rolę, zarówno w funkcjonowaniu Kurii, jak i w procesie porozumienia między narodem
polskim i niemieckim, czego wyrazem było również Orędzie,
odegrał arcybiskup Bolesław Kominek. O jego licznych zasługach, mierzonych skalą europejską, wpływie zarówno na rozwój Kościoła we Wrocławiu, jak i na Dolnym Śląsku można wiele napisać – bez wątpienia swoją działalnością wyprzedzał
ducha czasu.
Ważne miejsce w życiu kardynała Bolesława Kominka zajmowała kwestia stosunków polsko-niemieckich. Od początku
swojej śląskiej działalności dążył do jak najściślejszej współpracy z duchownymi niemieckimi, chcąc w ten sposób pozytywnie wpływać na przełamywanie uprzedzeń i stereotypów
między narodami. Kwestia poprawnych stosunków polsko-niemieckich była mu zatem szczególnie bliska. Po 1945 roku stawał w obronie ludności polskiej i niemieckiej. Tak samo ważny
dla niego był los niesłusznie wysiedlonych Polaków, jak również księży uznanych za Niemców, których bronił przed zarzutem o niemieckość i antypolskość. Przeciwstawiał się niehumanitarnemu traktowaniu wysiedlanych Niemców. Jego obronna
postawa wobec narodu niemieckiego sprawiała, że przez społeczeństwo, które napływało na Śląsk ze wschodu, oskarżany był często o sprzyjanie stronie niemieckiej. Ksiądz Krucina,
spytany o przyczyny takiej oceny inicjatora listu, odpowiedział: „W okresie zmasowanego lansowania tzw. dyżurnego
«wroga Niemca» było to pomówienie mało oryginalne. Starano się osłabić jego wysiłki nad umacnianiem «polskości» Ziem
Zachodnich, przede wszystkim nad przyspieszaniem ogólnoeuropejskiej akceptacji zachodnich granic Polski [...]”10. Biskup Kominek był w Kościele najbardziej kompetentną osobą
w sprawach polsko-niemieckich.
I to w takim właśnie czasie, kiedy trwała zimna wojna, kiedy ZSRR nie był przygotowany na ruch ze strony polskiej, kiedy
w kraju istniały środowiska, którym zależało na podtrzymaniu
ciągłego napięcia pomiędzy państwem a Kościołem, biskupi
polscy zdecydowali się na posunięcie, które miało już na zawsze zapisać się w historii jako „awangarda pojednania”. Filozo-

>>
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Wywiad autorki z księdzem profesorem Janem Kruciną, maj 2007.
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fia listu została sformułowana wokół Soboru i Millennium. Soborowy charakter listu oznaczał, że najważniejsze były w nim
cele ewangeliczne, takie, które poprzez uniwersalne wartości jednoczą ludzi. List został zaadresowany do biskupów obu
państw niemieckich, aby w duchu dialogu szukać wzajemnego zrozumienia i odnalezienia tego, co łączy, a nie kierować się
prawem pięści11. Wokół Millennium Państwa Polskiego skoncentrowane były z kolei najważniejsze przesłanki Orędzia; list
był swoistym zaproszeniem na obchody milenijne, przy okazji
których polscy biskupi postanowili dokonać podsumowania
dziejów polsko-niemieckich. Pisma zapraszające na obchody
milenijne konferencja biskupów polskich postanowiła zresztą
wysłać do wszystkich konferencji biskupów na świecie, w sumie było to 56 listów. Celem było przypomnienie u nas i w Europie tysiąclecia chrztu i państwa polskiego. Naprawdę wyjątkowym i jednocześnie najbardziej dyskusyjnym momentem
Orędzia jest fragment, w którym biskupi polscy wzywali biskupów niemieckich do pojednania:
W tym ogólnochrześcijańskim, a zarazem bardzo humanitarnym duchu wyciągamy do Was nasze dłonie z ław kończącego się Soboru, udzielamy przebaczenia i prosimy
o przebaczenie. A jeśli Wy – biskupi niemieccy i ojcowie soborowi – ujmiecie po bratersku nasze wyciągnięte dłonie,
wówczas dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić w Polsce nasze Millennium w sposób całkowicie chrześcijański12.
Fragment ten jest najważniejszym przesłaniem Orędzia, wokół
niego też powstawało i kumulowało się najwięcej kontrowersji.
List biskupów polskich do biskupów niemieckich zaskoczył
zarówno władze państwowe, jak i całe społeczeństwo. Do dziś
nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób rząd polski został poinformowany o Orędziu; natomiast niepowiadomienie oficjalnymi kanałami władz PRL przez biskupów o przygotowywanym
liście było jednym z podstawowych zarzutów stawianych Kościołowi. Z zarzutem tym nie zgadza się ksiądz Jan Krucina, tłumacząc:

>> 11 Bp J. Tyrawa, W 30. rocznicę śmierci, [w:] Szkice do portretu. Kardynał Bolesław Kominek, red. J. Krucina, Wrocław 2005, s. 176-177.
>> 12 Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusie, [w:]
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty, wydanie drugie, rozszerzone, Warszawa 1966, s. 18-19.

A właśnie odbyło się wyraźne powiadomienie. Ze strony Kominka odbyła się taka „konfrontacja” z władzami polskimi.
Arcybiskup omawiał w rzymskiej ambasadzie z ówczesnym
ambasadorem Warszawy Willmanem (późniejszym wiceministrem spraw zagranicznych) intencje i zamiary Orędzia.
„Wy, tzn. Kościół, tworzycie podścielisko moralne, my natomiast, władze warszawskie, nałożymy na to warstwę polityczną”. W zestawieniu z nagonką polityczną powątpiewałem początkowo o takim stanowisku Willmana. Kiedy
jednak ambasador Willman przesłał Kominkowi przez gońca
już do Wrocławia pismo wyjaśniające, podejrzenie upadło.
Z korespondencji tej wynikało, iż wśród sporów między elitą
rządzącą zwyciężyła opcja waleczna, którą mogły spowodować osoby trzecie, nieprzewidywalne, a może i uległe różnym koniunkturom. Zniweczyło to plany pielgrzymki Pawła
VI do Polski – ale doprowadziło też do konfrontacji millenijnej, którą strona rządowa w pochodzie 27 przystanków diecezjalnych roku 1966 przegrała. Brałem udział w 18 diecezjalnych uroczystościach. Parady antykościelne słabły do
tego stopnia, że towarzysze nie potrafili już odśpiewać całej
„międzynarodówki”13.

Pomimo rozgłosu, jaki towarzyszył sprawie Orędzia, media
w Polsce długo milczały na ten temat. Wprawdzie w Polskiej
Agencji Prasowej już 2 grudnia dokonano przeglądu prasy zagranicznej pod tym kątem, jednak z oficjalną reakcją czekano
na odpowiedź biskupów niemieckich. Na Zachodzie brak komentarzy odbierano, słusznie zresztą, jako zapowiedź nadchodzącej burzy. W tym czasie już, opierając się na ocenie Orędzia wysłanego jakoby pod naciskiem niemieckim i traktując
to posunięcie jako dowód odejścia Kościoła od dotychczasowej drogi, opracowany został plan akcji propagandowej. Akcja ta miała na celu potępienie postawy Kościoła, określanej
mianem antynarodowej i sprzyjającej niemieckiemu rewizjonizmowi, oraz napiętnowanie najwyższych władz kościelnych,
poprzez oskarżenie ich między innymi o fałszowanie historii narodu polskiego. W jej ramach planowano również wprowadzenie rozróżnienia hierarchii i kleru rzymskokatolickiego.
W tym celu proponowano: 1) wystąpienie I sekretarza PZPR
i opublikowanie oficjalnego stanowiska władz; 2) opublikowanie oświadczenia Polskiej Rady Ekumenicznej potępiającej

>>
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Wywiad autorki z księdzem profesorem Janem Kruciną, maj 2007.
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Orędzie; 3) wystosowanie oświadczeń stowarzyszeń katolickich „potępiających lub odcinających się od stanowiska biskupów polskich”; 4) przeprowadzenie rozmów z biskupami, przekazanie im stanowiska władz i zażądanie zajęcia stanowiska; 5)
przeprowadzenie rozmów z dziekanami i proboszczami „celem
zapoznania ich z oficjalną oceną listu i uzyskania opinii aprobującej nasze stanowisko”; 6) zorganizowanie przez Związek
Bojowników o Wolność i Demokrację spotkania księży, byłych
więźniów obozów, na którym to spotkaniu wyrażone zostanie ubolewanie z powodu stanowiska biskupów14. Niezgodna z polityką partii była również lansowana przez Kościół idea
oddolnego porozumienia między narodami. Obawiano się, że
otwarcie się na siebie państw i społeczeństw może zagrozić
autorytarnym zasadom funkcjonowania państwa. Inicjatywę
biskupów postrzegano jako ingerencję w zastrzeżone tylko dla
rządu sfery aktywności.
Na Zachodzie, zdając sobie sprawę z tego, iż określanie nowej linii polityki wobec Niemiec nie mieści się w gestii Episkopatu, panowało przekonanie, że wszystko działo się zgodnie
z wolą rządu polskiego. Co więcej, Orędzie zostało potraktowane jako zdrada wobec ZSRR; dziedzina polityki międzynarodowej była przecież zależna od naszego wschodniego sąsiada,
a już sama możliwość powstania listu oznaczała kształtowanie się w Polsce własnego ośrodka polityki zagranicznej. Władze partyjne w przekonaniu, że społeczeństwo polskie karmione propagandą antyniemiecką i straszone rzekomym
rewanżyzmem nie dojrzało do takich gestów, w liście wyczuło okazję do rozpętania zaiste paranoicznej kampanii oskarżeń,
oszczerstw i szkalowania hierarchów Kościoła15.
Oficjalny atak na Kościół rozpoczął się wraz z momentem
ukazania się lawiny artykułów w prasie. Już na początku zwracano uwagę na niedoinformowanie strony polskiej, zarzucając
autorom listu, że wszyscy – tylko nie Polacy – znali jego treść.
Nie był to z pewnością jedyny zarzut; w każdym artykule przewijała się kwestia prawa biskupów do udzielania przebaczenia w imieniu całego narodu, a przede wszystkim kładzenie
na jednej szali krzywd wyrządzonych Polakom przez Niemców

i Niemcom przez Polaków. Stałym fragmentem artykułów był
fragment wyliczający winy narodowi niemieckiemu: „Kim są biskupi katoliccy, do których skierowane zostało «Orędzie»? Są to
biskupi niemieccy, którzy w zgodnej symbiozie z rządem bońskim stoją na gruncie antypolskiej polityki rewizjonizmu, kwestionują nasze granice nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Są wśród
nich reprezentanci niemieckiego kościoła katolickiego, którzy
w czasach hitleryzmu stali przy brunatnym reżimie i błogosławili hitlerowski Wehrmacht maszerujący na Polskę”16. Krytykowano dawanie argumentów antypolskim rewizjonistom:
„Orędzie do biskupów zachodnioniemieckich zostało skierowane w chwili, gdy rzecznik odrodzonego militaryzmu niemieckiego, Strauss, grozi, że gdy żądań niemieckich się nie
zaspokoi, naród wyłoni nowego Hitlera, który je wykona siłą.
Dzieje się to w okresie, gdy najbardziej zażarte koła odwetowe rozpętują antypolską kampanię i zasypują świat monstrualnymi kłamstwami o martyrologii przesiedleńców i o polskich zbrodniach”17. Zwracano uwagę, że tylko rząd polski ma
prawo reprezentować interesy państwowe na zewnątrz, przy
czym zagrożenie niemieckie było jednocześnie wykorzystywane jako powód do opowiedzenia się przeciwko idei biskupów.
Panowało wówczas przekonanie, poniekąd słuszne, że biskupi pospieszyli się ze swoją inicjatywą, ponieważ grunt w społeczeństwie niemieckim nie był na nią przygotowany; już sam
charakter odpowiedzi ze strony niemieckiej wydawał się zresztą potwierdzać tę opinię.
Odpowiedź Episkopatu niemieckiego miała charakter dość
powściągliwy. Po licznych spotkaniach i rozmowach, do których dochodziło w trakcie Soboru między biskupami, liczono na bardziej zdecydowaną reakcję niemieckich współbraci. Ksiądz Krucina wspominał: „Nie wiem, czy pewna
nieprzewidziana okoliczność nie sprawiła, że na niemieckiej
odpowiedzi nie zaważył pośpiech. List biskupów polskich
przeleżał niezauważony na biurku przewodniczącego kard.
Höffnera, adresata, który czasowo wyjechał z Rzymu do Kolonii. Toteż zniecierpliwiony abp Kominek dopytywał kard.
Döpfnera o losy orędzia, spotykając się zdziwieniem – „my-

>>
>>

>>

P. Madajczyk, op. cit., s. 121.
Ks. S. Wójcik, Trudna koegzystencja biskupa Bolesława Kominka z władzami komunistycznymi, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 15
(1995), Opole 1995, s. 235.
14
15

Wobec „Orędzia” do biskupów niemieckich. W czyim imieniu?, „Życie Warszawy”, 10.12.1965, za: Orędzie biskupów polskich..., op. cit., s. 41.
>> 17 W sprawie „Orędzia” biskupów, „Trybuna Ludu”, 12.12.1965, za: Orędzie biskupów polskich..., op. cit., s. 27.
16
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śmy dotąd nic nie dostali”. Interwencja ta spowodowała wyznaczenie trzech autorów, którzy, licząc się choćby z opinią niemieckiego historyka wrocławskiego ks. prof. Jedina,
opracowywali projekt dość ostrożnie. Kontrowersyjna okazała się interpretacja wzajemnych polsko-niemieckich dziejów w polskim Orędziu, no i oczywiście – sprawa granicy
Odra–Nysa.
Wydaje się, że biskupi polscy dość przezornie nie spodziewali się całościowej akceptacji treści podpisanego
przez nich Orędzia. Abp Kominek opowiadał, jak to późniejszy kard. Hengsbach, przyjaciel Polski, tłumaczył, że nie
mogło w niemieckiej odpowiedzi być to, co przebija z Orędzia polskiego: świadomość biskupów działania poniekąd
w imieniu narodu polskiego, podczas kiedy Niemcy mogli
reprezentować tylko katolicką połowę ich społeczeństwa
oraz musieli uwzględniać naciski wysiedleńców z Ziem Zachodnich, którzy choćby częściowo byli jeszcze daleko od
pogodzenia się z utratą dawnego, niemieckiego Wschodu.
Trzeba dodać, że nie zrażało to abpa Kominka. Ważne było
to, iż nasza wypowiedź nie była połowiczna, że list otwierał drogę do poważnej prementalizacji i rozwijającego się
dialogu18.

W oficjalnym stanowisku Kościoła polskiego odpowiedź oceniano pozytywnie, jakkolwiek w komunikacie przesłanym do
biskupów niemieckich przypominano o wciąż istniejących różnicach.
Akcja propagandowa nabierała rozpędu; w całym kraju organizowano wiece, zbierano podpisy na petycjach, wszystko
według jednego, ustalonego wcześniej schematu. Wojewódzkie oddziały do spraw wyznań donosiły o nastrojach w państwie. Mówiono o „Targowicy”, „świństwie”, podnosiły się także głosy, by nie wpuszczać biskupów do kraju, we Wrocławiu
chciano zbojkotować arcybiskupa.
Z ust trzech poważnych rozmówców związanych z Komitetem Wojewódzkim, Urzędem Wojewódzkim oraz Uniwersytetem Wrocławskim słyszałem osobiście, że Kominek
nie ma co wracać. O brutalnej, całkowitej rewizji osobistej
oraz konfiskacie wszystkich przywożonych książek Bolesław Kominek mówił do mnie tuż po powitaniu na granicy w Zebrzydowicach. Wreszcie fala pogróżkowych piśmi-

>>

18

Wywiad autorki z Księdzem Profesorem Janem Kruciną, maj 2007.

deł oraz prawie codziennych anonimów trwała przez kilka
miesięcy19.

W całym kraju kler obawiał się, by konflikt nie odbił się najbardziej na najniżej stojących w hierarchii kościelnej księżach. Biskup Kominek, przebywając w styczniu w Austrii, by załagodzić
sytuację i sprostować fałszywe opinie o wymianie listów, chciał
wystąpić wspólnie z kardynałem Döpfnerem w wywiadzie telewizyjnym, ten mu jednak odmówił. W zaistniałej sytuacji zdecydował się na solowy występ. W dniu 10 stycznia telewizja zachodnioniemiecka w programie „Panorama” nadała wywiad.
Kominek mówił o wybaczeniu tylko tym, którzy są do tego
gotowi i wyrażają skruchę. Powtarzał, że Kościół nie chce być
dla nikogo przedmurzem, mówił wreszcie o obawach Polaków
przed Niemcami. Na pytanie, czy biskupi polscy nie zdawali sobie sprawy z tego, że list może stać się okazją dla politycznej
zawieruchy w kraju, biskup Kominek odpowiedział: „Polscy biskupi mieli na uwadze wielkie historyczne wydarzenie, właśnie
dlatego, że zabierali głos jako uczestnicy Soboru, i właśnie dlatego, że chodziło o uroczystości Tysiąclecia narodu polskiego
[...]. I z tej właśnie racji zdawali sobie sprawę, że chodzi o rzeczy wielkie, o zwrot – żeby tak powiedzieć – w nastawieniu Polski do Niemiec, Polaków do Niemców i równocześnie Niemców
w stosunku do Polaków”20.
Do władz nadchodziły liczne listy od społeczeństwa; nie
były to jednak tylko, jak mogłoby się zdawać, listy oskarżające biskupów. Poza wypowiedziami o zdrajcach, renegatach, były też głosy krytykujące postępowanie rządu – pisano
o zbrodniach stalinowskich, zarówno polskich, jak i radzieckich, nie szczędzono też NRD, nazywając wschodnich Niemców sprzedawczykami i służalcami Moskwy. Część społeczeństwa reagowała na Orędzie złością nie na RFN, ale zwyczajnie
na wszystkich Niemców. W zdecydowanej mierze jednak panowało zjawisko niezrozumienia. Nikt wcześniej nie wiedział,
nawet środowiska katolickie związane z „Tygodnikiem Powszechnym” czy bliskim przecież prymasowi „Znakiem”, o inicjatywie Episkopatu – stąd też zaskoczenie i żal. Ofensywa
władz komunistycznych była niebezpieczna zwłaszcza dlatego, że przeciw ideom głoszonym w Orędziu opowiadali się

>>
>>

Wywiad autorki z Księdzem Profesorem Janem Kruciną, maj 2007.
Tekst wywiadu według dokumentacji „Norddeutscher Rundfunk”, za:
Orędzie biskupów polskich..., op. cit., s. 225.
19
20
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zarówno księża, jak i świeccy. Biskupi w dużej mierze sami byli
winni takiej sytuacji. Od 1945 roku trwali przy micie „Ziem
Odzyskanych”, nie wyrażając swego sprzeciwu wobec – rozpowszechnianym również w prasie katolickiej – jednostronnym antyniemieckim wizjom historii. Nic zatem dziwnego,
że polscy katolicy byli nieprzygotowani na Orędzie – całkowitą zmianę dotychczasowego kursu hierarchów21. Panowało
ogólne przekonanie, że to nie polski Kościół powinien pierwszy prosić o wybaczenie, winna to była uczynić strona niemiecka, a wtedy Polacy mogliby ewentualnie odpowiedzieć.
W całym kraju dochodziło więc do wystąpień przeciwko biskupom, a popularnym hasłem było: „nie wybaczamy i nie
prosimy o wybaczenie”. Na budynkach kurii umieszczano napisy oskarżające autorów Orędzia, wybijano szyby. W wielotysięcznych nakładach książek, broszur i prasy, a także w radiu
i telewizji powtarzano kłamstwa o antypolskiej działalności
Kościoła. Także w instytucjach pracy organizowano zebrania, które kończyły się rezolucjami potępiającymi Episkopat22.
Z drugiej strony społeczeństwo też nie do końca godziło się
z pojawiającymi się w prasie zniewagami wobec czołowych
przedstawicieli struktur kościelnych.
Podobne nastroje, głównie antyniemieckie, nie omijały też
i pozostałej części duchowieństwa. Zjawisko to było wyjątkowo częste wśród młodych księży. Podczas „rozmów wyjaśniających” z księżmi przeprowadzanych przez Urząd do Spraw Wyznań więcej niż połowa duchownych ustosunkowywała się do
idei Orędzia, podobno, krytycznie23. Odnotowywano znaczny
dystans między częścią niższego duchowieństwa diecezjalnego a Episkopatem. Biskupi bowiem opowiadali się za prymasem i listem. Dlatego też między innymi doszło w dniach od
14 do 16 grudnia do obrad Komisji Głównej i Konferencji Plenarnej Episkopatu, gdzie analizowano także sprawy ataku na
Orędzie. Konsekwencją tych obrad był specjalny komunikat
Episkopatu o uznawaniu przezeń za nienaruszalne granic na
Odrze i Nysie Łużyckiej; chciano w ten sposób raz na zawsze
uciąć pogłoski o rzekomym wspieraniu przez biskupów rewizjonistycznych dążeń zachodnich Niemców. Pisano w nim:

>>
>>

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów..., op. cit., s. 42.
22
S. Stępień, Partia wbija klin, „Polityka” 2005, nr 46 (2530) (19.11.2005),
s. 76-78.
>> 23 P. Madajczyk, op. cit., s. 175.
21

Wbrew sugerowanym niekiedy opiniom list Episkopatu
Polski stoi na stanowisku nienaruszalności granic zachodnich Polski, czemu Episkopat dawał już wielokrotnie wyraz,
w tylu deklaracjach i oświadczeniach. Uwydatnia to list Episkopatu Polski, który 2/3 tekstu poświęca zestawieniu dziejów bolesnych stosunków Niemiec do Polski. List uwydatnia
krzywdy wyrządzone Polsce w czasie drugiej wojny światowej i dążność do biologicznego wyniszczenia Narodu Polskiego. List jest wyrazem współczesnych dążeń całego świata, Stolicy Apostolskiej, ONZ i wszystkich niemal państw, do
pokoju i wybaczenia, zgodnie zresztą z duchem Ewangelii
świętej i Soboru24.

Wkrótce po tym wydarzeniu opublikowano w prasie po raz
pierwszy treść listu, co tylko spotęgowało niechęć społeczeństwa. Poruszenie, jakie wywołał list wśród ludności, objawiało
się chociażby w trakcie kolędy na przełomie 1965 i 1966 roku,
kiedy w wielu domach pytano o Orędzie, a często towarzyszyło
temu oburzenie i brak akceptacji25.
Rozmowy na temat listu miały coraz szerszy zasięg, a duchownym kazano się doń ustosunkowywać. Jednym z dokumentów mających pomóc w rozwiązaniu patowej sytuacji
był załącznik do Listu Pasterskiego Episkopatu Polski w sprawie Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 10
lutego 1966 roku. Zalecano w nim powoływanie się w dyskusjach na następujące sprawy: 1) potrzeba umacniania pokoju, pasterski i religijny charakter listu; 2) stosunek Kościoła do
Ziem Zachodnich nigdy nie budził wątpliwości; 3) uznanie moralnego prawa Polski do jej granic; 4) moralna argumentacja
związana z moralnym i religijnym przebaczeniem; 5) list został
przeinaczony przez rewizjonistów niemieckich i prasę polską,
ponieważ do Kościoła światowego mogły przemówić argumenty moralne, a nie polityczne26. Zarzucano władzy, że traktowała biskupów jak zdrajców interesu narodowego. Na niewiele się to niestety zdało. Prymasowi odebrano polski paszport,
tłumacząc to działaniem przez niego na szkodę państwa, uniemożliwiając mu w ten sposób uczestniczenie w styczniu w Rzymie w obchodach tysiąclecia chrystianizacji Polski27.

>> 24 Komunikat Sekretariatu Episkopatu z 15 grudnia 1965 roku, [w:] Orędzie
biskupów polskich..., op. cit., s. 128.
>> 25 P. Madajczyk, op. cit., s. 177.
>> 26 Ibidem, s. 146-147.
>> 27 „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów..., op. cit., s. 42.
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Częstotliwość ataków na głowę polskiego Kościoła powodowała, że siłą rzeczy mniej uwagi społeczeństwo poświęcało sprawie listu, a przynajmniej niektórym zawartym w nim
akcentom. Ponadto wokół Prymasa zaczęła się skupiać coraz
większa grupa ludzi stająca w obronie jego autorytetu. Nie
było to z pewnością celem rządowej kampanii antykościelnej,
a Władysław Gomułka wyraźnie stracił zainteresowanie przedłużaniem tego konfliktu. Przeciąganiem sporu nie był zainteresowany także jego twórca, biskup Kominek. Taki przebieg
sytuacji cieszył Watykan, papież od dłuższego czasu starał się
bowiem załagodzić sytuację.
W kręgach PZPR sprawa listu została zdjęta z oficjalnych zadań, a konfrontację przesunięto na płaszczyznę niepubliczną.
Zdawano sobie doskonale sprawę z niepowodzenia akcji propagandowej, w kręgach partyjnych panowało uczucie frustracji i rozgoryczenia. Kościół nie poniósł bowiem żadnych poważnych konsekwencji, na skutek przesadnej kampanii opinia
publiczna znów zwracała się w stronę polskiego Episkopatu.
Prymas podkreślał, że prestiż Episkopatu na Zachodzie wzrósł:
społeczeństwo europejskie zobaczyło, że Kościół polski stać na
przebaczenie. Tymczasem Władysław Gomułka, zdaniem prymasa, doprowadził akcję wokół Orędzia do absurdu28.
Już po zmianie polityki władz wobec listu biskupów, 6 lutego 1966 roku, pomimo odgórnego sprzeciwu, arcybiskup Kominek przemówił do wiernych:
Nie bójcie się. Ta dyskusja nie przyniosła nam szkody. To
była ogromna okazja do pogłębienia i oczyszczenia – nie
tylko pojęć, ale uczuć, postępowania i całego chrześcijańskiego usposobienia. [...] Czy należało pisać do biskupów
niemieckich? Proszę Państwa, zawsze ten, kto inicjuje rozmowę, jest silniejszy, moralnie wyższy [...]. Inicjatywa Episkopatu Polski dotyczyła wąskiej, elitarnej grupy ludzi,
biskupów – znających założenia Ewangelii i miłości. Zaadresowanie naszych listów do biskupów obu państw niemieckich oznaczało między innymi przypomnienie ich pasterskich obowiązków. Wiadomo, skąd biorą swój początek
spory, nienawiści, złośliwości, zemsty i odwet. To są czynniki, które poczynają się w życiu duchowym. Dlatego przede
wszystkim ci, którzy wpływają i kształtują sferę duchową
swych współobywateli i współwyznawców, zostali zapro-

>>
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B. Noszczak, Bój o człowieka, „Tygodnik Powszechny”, 13.11.2005, s. 11.

szeni do rozładowania resztek hitlerowskiej nienawiści oraz
do poszanowania praw polskich. Wspierała nas tu soborowa nauka o biskupstwie. Zwłaszcza, że sobór przypomniał
starą prawdę o ewangelicznym kolegium apostolskim.
Orzekł on, że dzisiejsze zgromadzenie biskupów jest spadkobiercą grona Apostołów29.

Tak z kolei w jednym z artykułów w „Tygodniku Powszechnym”
opisywał samo zdarzenie ksiądz Jan Krucina: „Stałem z nim na
ambonie, kiedy powiedział: «Kto zwalcza pojednanie narodu
polskiego z narodem niemieckim – uderza w polską rację stanu». Tych zdań nie było w przygotowanym tekście. Powiedział
to spontanicznie, mocno. I wtedy rozległa się po raz pierwszy
w Polsce burza aplauzu. Wierni nie mogli się z Kominkiem rozstać. Do północy wiwatowali przed katedrą. Zaczęli rozumieć,
że władza kłamie, a biskupi nie są zdrajcami”30.
Kontynuacją wydarzeń zapoczątkowanych we wrocławskiej
katedrze były już obchody milenijne w Częstochowie. 3 maja
1966 roku na Jasnej Górze, kiedy prymas Wyszyński zapytał
zebrany tłum, czy są gotowi przebaczyć, tłum odpowiedział:
„przebaczamy”.
Dzisiejsze postrzeganie Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich różni się z całą pewnością od tego sprzed
45 lat. W 1965 roku biskupi oskarżeni zostali o zdradę stanu i ingerowanie w politykę zagraniczną państwa polskiego.
W Niemczech zaskoczone w dużej mierze społeczeństwo dopatrywało się w postawie biskupów polskich zamierzonego
przez władze polskie wybiegu taktycznego, mającego na celu
„odebranie” im ziem za Odrą i Nysą Łużycką. W całej sytuacji
mało kto jednak wziął pod uwagę, że pomimo faktu, iż poprzez
Orędzie polski Episkopat chciał uregulować polityczne kwestie, najważniejsza była idea pojednania między sąsiadującymi
społeczeństwami, które przez sąsiedztwo właśnie są przecież
na siebie skazane. Polscy biskupi, dostrzegając nieprzejednaną wrogość między obu krajami, pragnęli wskrzesić w społeczeństwach nadzieję na pojednanie w przyszłości, powołując
się w głównej mierze na przesłanie II Soboru Watykańskiego,
by stosować zasady ewangeliczne w kontaktach międzyludzkich i międzynarodowych.

>>

29
Bp B. Kominek, W samym sercu Ewangelii, [w:] Szkice do portretu, op. cit.,
s. 224, 225, 230.
>> 30 J. Morawiecki, Metry Jana Kruciny, „Tygodnik Powszechny”, 13.11.2005, s. 12.
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Dziś z pewnością wydarzenie powstania i wymiany listów
jest postrzegane inaczej niż 45 lat temu, a pamięć o nim jest
kreowana w zgoła odmienny sposób. Padają sformułowania: „pierwszy pojednawczy gest od zakończenia drugiej wojny światowej”, „akt wyprzedzający swoje czasy”, „list biskupów
jako paradygmat”. Jak to się dzieje, że to samo wydarzenie, które prze lata budziło szereg animozji lub o którym zwyczajnie
nie pamiętano, jest obecnie wpisywane do kanonu najważniejszych wydarzeń „polityki pojednawczej” w powojennej historii
Polski i Niemiec?
Sytuacja z początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy należało niejako na nowo ułożyć wzajemne relacje pomiędzy niekomunistyczną już Polską a zjednoczonymi Niemcami, wymagała
określenia podwalin, na których można by oprzeć ideę pojednania polsko-niemieckiego. Wymiana listów między biskupami
doskonale wpisała się w ten nurt. Wprawdzie nie doprowadziła
do bezpośredniego przełomu, zapoczątkowała jednak po obu
stronach Odry początek przemiany mentalności, bez której
późniejsze procesy byłyby nie do pomyślenia. Dziś dostrzega
się, że biskupi, nie zważając na zimnowojenne realia, odważyli się na wielki czyn, który nie dość, że przyczynił się do budowania pokoju między Polską i Niemcami, wpłynął również na
doprowadzenie do ukształtowania się dzisiejszego wizerunku
Europy.

Samo pojednanie jest procesem długotrwałym. Czym innym jest postawa zaprzyjaźnionych jednostek lub rodzin,
a czym innym pamięć, która bywa obciążona balastem dziedziczonej czy dziedzicznej wrogości. W procesie budowania pozytywnych relacji, wyzbywania się Erbfeindschaft ważne jest, by
o takich wydarzeniach jak List biskupów przede wszystkim mówić i pamiętać, by gościły w świadomości przynajmniej części
społeczeństwa.
Abstract
Sylwia Dec, A Letter from Polish Bishops to German Bishops
from 45 years’ Perspective
A letter from Polish bishops to German bishops from 1965 is
thought to be the first, conciliatory gesture in Polish-German
relations since the II World War. It is determined as a gesture
ahead of its times, a certain paradigm. Nevertheless, the current recollection of this proclamation is different from the one
dated 45 years ago, when the bishops were accused of betrayal of the Polish state and interference into the foreign policy.
German society was seeking deception in the attitude of Polish bishops which they thought was aimed at depraving them
of the territories over Odra river and Nysa Łużycka river. The
exchange of letters between Polish and German bishops is presented as a history of a great success without mentioning how
long and tough road it was.
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Nie wstrząsać, nie mieszać. Zacząć od nowa
Marek Graszewicz

Z niejasnych powodów dyskusje dotyczące nauki i szkolnictwa
wyższego nie wywołują jakiegoś większego zainteresowania,
poza – rzecz jasna – środowiskami zainteresowanymi bezpośrednio, szczególnie wówczas, gdy przebąkuje się o jakichś zmianach (dla niepoznaki nazywanych reformami), co natychmiast
powoduje reakcje najpierw alergiczne, zaraz zaś potem – histeryczne. Czasem z letargu wyrywają nas głosy przytomne, ostatnio jednak z górą rok temu, jak to było z wywiadem prof. Leszka Pacholskiego („Polityka” 2009, nr 40), a zaraz potem artykułem
Edwina Bendyka i Jacka Żakowskiego („Polityka” 2009, nr 41).
W naukach społecznych istnieje teoria opisująca obserwacje różnych stopni. Między innymi obserwację z poziomu
uczestników jakiegoś opisywanego przez nich systemu. Brutalnie nazywa to jeden z moich kolegów twierdząc, iż kartofle nie
powinny za bardzo wyrokować o worku, w którym tkwią. Nietrudno się domyśleć, że to obserwacja pozbawiona poznawczego znaczenia. Może więc nie traktować zupełnie poważnie
całej tej dyskusji wokół kosmetycznych w sumie zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, jaką z właściwą
sobie powagą toczą uczeni. Już same podejrzenia o nieczyste
motywacje czynią tę dyskusję z założenia niemądrą. Reprezentanci szkół publicznych zarzucają swoim kolegom ze szkół niepublicznych, że lobbują na rzecz zlikwidowania habilitacji, ci
drudzy zaś swoim kolegom arogancję charakterystyczną dla
wielkich środowisk naukowych. Może, idąc jeszcze dalej, pozbawić środowiska uczonych realnego wpływu na bieg tych
spraw w Polsce? Nad wojskiem istnieje zwierzchność cywilna,
trzeba by więc taką zapewnić nad nauką i szkolnictwem wyższym, jeśli się chce myśleć o reformach poważnych i jeśli przez
pojęcie reformy nie rozumie się zmiany kosmetycznej, ale głęboką.
Trzeba by jednak całą tę dyskusję uporządkować, czyniąc ją
także przejrzystą dla zwykłych ludzi, z których podatków naukę i edukację się utrzymuje, a także dla tych, co dla realizacji
swoich edukacyjnych ambicji łożą niemałe pieniądze.

Okazuje się, że oczekiwana przez całe lata zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym nie przyniosła wielkich reform.
Małych zresztą też nie. Nic dziwnego, była ona także dziełem
grona ekspertów wywodzącego się ze środowisk naukowych.
Uwzględniała różne kompromisy środowiskowe, naciski różnych grup interesów. W gruncie rzeczy utrwalała stan, jaki mieliśmy u początków dzisiejszych dyskusji, które swoją namiętnością przewyższają niestety możliwość trzeźwego spojrzenia
na całokształt spraw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym.
Najpewniej podobnie będzie z próbą zmian ustawowych
podjętych przez obecną ekipę rządzącą. Tym więcej, że niespieszność, z jaką wolę ustawodawczą się okazuje, przypomina klasyczne podejście psa do jeża. U podstaw bowiem reformy powinna znaleźć się dyrektywa głębokich zmian nie dla
nich samych, lecz dla jakiegoś, niechby i odległego, celu. Byłoby skądinąd lepiej, gdyby zacząć już, nie zaś czekać, aż wszyscy
zapomną, o co właściwie chodzi.
Doprawdy rozumowania, jakich rekonstrukcję przedstawię
poniżej, mogłyby być dziełem umiarkowanie rozgarniętych
dzieci, nie zaś dorosłych uczonych.
Wiadomo, że polska nauka nie bardzo jest konkurencyjna
w Europie czy na świecie. Skąd się to bierze, pytają jedni uczeni, a drudzy odpowiadają: bo wydajemy na nią za mało pieniędzy. Cóż więc zrobić, zapytują jedni uczeni, a drudzy na to:
dać więcej pieniędzy. Stąd pomysł tzw. flagowych uczelni, którym upajają się najmądrzejsi ludzie w Polsce. Przez przypadek,
rzecz jasna, reprezentujący owe wielkie, aspirujące do flagowości ośrodki.
Otóż byłoby fajnie skądinąd, gdyby polska nauka miała się
lepiej i miała lepszą pozycję. Jednak to nie spartakiada, gdzie
trzeba być lepszym, i to na podstawie niezłożonej diagnozy,
jaka sprowadza się do trywialnego skądinąd twierdzenia, że
tak naprawdę chodzi o pieniądze. Lepszość nie jest wartością
w sobie, gdy jej kryteria nie są jasne. A na jakiej to podstawie
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mielibyśmy owe lepsze uczelnie, wydziały, a może tylko kierunki, wyłaniać? A już zapewniać ją kosztem innych, to pomysł
kiepski. Europejskie czy światowe uczelnie rodziły się w jakimś
czasie. To powinno trochę potrwać. Dopływ pieniędzy może na
jakiś czas uczynić uczelnie lepszymi, gdy jednak ich zabraknie,
co wówczas się stanie? Te procesy przebiegają jednak w warunkach większej komplikacji niż tylko prosta dystrybucja pieniędzy. Podnoszenie poziomu jednych szkół kosztem innych
pogłębi i poszerzy z całą pewnością, ale raczej tylko dotychczasowe podziały środowiskowe. Wówczas dyskusyjne namiętności rozciągną się na inne jeszcze grupy uczonych. Podział na
szkoły publiczne i niepubliczne, skądinąd niemądry, dodatkowo przeniesie się na podział na szkoły lepsze i gorsze ze względu na dostęp do pieniędzy.
Wedle mojego przekonania państwo nie powinno się do
tego mieszać w tak prostacki sposób. Trzeba by raczej znaleźć
inne sposoby na zarządzanie szkołami wyższymi, na możliwości ich sponsorowania, na finansowanie projektów i zespołów
badawczych, nie zaś szkół w całości. Dla podniesienia poziomu nauki byłoby lepiej wydzielić instytuty zajmujące się nauką
w sposób elitarny. Ich finansowanie byłoby tańsze i mniej kłopotliwe, a zarazem by nie oznaczało, że uczestnicy tych przedsięwzięć nie mają możliwości nauczania.
Wolałbym raczej mówić o systemowych rozwiązaniach, które by powiązały procesy dydaktyczne z aktywnościami naukowymi. Redukowałyby dydaktyczne zajęcia kursowe na rzecz
monograficznych, jak to się dzieje prawie wszędzie w Europie.
Zabraniałyby uczenia, za to zezwalałyby na uczenie się. Co by
oznaczało zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych. Studenci wysiadywaliby wówczas częściej w bibliotekach, powielarniach, przy komputerach. Oraz w laboratoriach, terenie, we
wszystkich rodzajach samodzielnych badań pod kontrolą nauczycieli akademickich. Formami zaś sprawdzania tej wiedzy
nie byłyby egzaminy czy tzw. kolokwia, czyli formy, jakimi zastępuje się klasówki czy kartkówki (cóż to za dziwoląg?), ale
prace pisemne, eseje, wyniki badań itp. W ten sposób przygotowalibyśmy studentów lepiej do samodzielności badawczej i jakiejkolwiek innej samodzielności pozwalającej na zachowania konkurencyjne na rynku pracy. Studiowaliby zatem
pod opieką swoich nauczycieli, nie zaś byli przez nich uczeni.
Problem tym bardziej jest aktualny, że szkoła, która dostarcza

potencjalnych studentów, w ogóle nie sprzyja samodzielności, zaś reformy edukacyjne powinny od szkoły się zaczynać,
co w moim przekonaniu jest marzeniem ściętej głowy. Efektem
tego mogłaby być większa ilość studentów przyjmowanych na
studia. Skoro by siedzieli mniej na uczelni, mogłoby automatycznie być ich więcej. Ci wszyscy przedstawiciele publicznych
uczelni, którzy w złej skądinąd wierze protestują przeciw ekspansji szkół prywatnych, niech najpierw przeprowadzą rachunek sumienia i odpowiedzą sobie szczerze na pytanie, w jaki
sposób przyczynili się do tej ekspansji, albo widząc w niej bezpośrednie korzyści dla siebie, albo zaniedbując tych reform,
które by spowodowały zwiększenie ilości studentów w uczelniach publicznych. Jednym bowiem z większych sukcesów
cywilizacyjnych w Polsce jest niebywały pęd do studiowania.
I szkoły prywatne zagospodarowały go z korzyścią dla siebie.
Później najlepsi z absolwentów w zgodzie z respektowanym
u nas tzw. procesem bolońskim mogą dostać się na studia doktoranckie i w ciągu około czterech lat usamodzielnić się naukowo. I tu pojawia się poważny problem. Skoro bowiem godzimy
się na ten sposób kształcenia potencjalnych kadr naukowych,
to skąd pomysły niektórych grup uczonych, sprzeciwiających
się zniesieniu habilitacji, która w ich przekonaniu stanowi właściwą drogę ku samodzielności naukowej? Wymaga ona, jak
twierdzą, czasu i doświadczenia. Cztery lata studiów doktoranckich, podczas których obowiązkowo trzeba przeprowadzić
po 60 godzin dydaktycznych rocznie, a obowiązuje to tylko
stypendystów, to jednak niewiele dla dydaktycznego doświadczenia. Tu jednak protestów nie słychać.
To jednak dopiero początek. Po cóż habilitacje zastępować
certyfikatem do samodzielnego doktoryzowania? Prof. Włodzimierz Luty, były już na szczęście przewodniczący KRASP, dla
obrony habilitacji stwierdza , że certyfikacja spowoduje wzmożony nacisk na posady akademickie. Ale czy każdy habilitowany doktor nie musi aby kiedyś zostać profesorem? No pewnie,
że już na nic nie ma potrzeby naciskać, bo ma zapewnione dożywocie. Nie ukrywajmy wreszcie, że wszystko to trąci feudalizmem i swoistą kastowością, co w akademickim życiu doskonale jest widoczne, pielęgnowane i hołubione. Systemy ocen
są tu, łagodnie mówiąc, nieprzejrzyste, niejednorodne, bywa,
że mało obiektywne. Po co, kontynuując ten wątek, mieszać
Panów Prezydentów w kolejne nominacje profesorskie? Na
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świecie są takie regulacje, że każda uczelnia wedle potrzeb zatrudnia profesorów, i to ona powinna określać warunki, jakim
muszą oni sprostać, nim profesorami zostaną. Jeden z moich
uczonych kolegów twierdzi, że jeśli jakaś uczelnia chce profesorem mianować krzesło, to jej sprawa, nie zaś aparatu państwowego. Może to być, na przykład, pomijając to, co Pacholski
określa jako bycie najlepszym, wymóg, by kandydat nie wywodził się z uczelni, w której ubiega się o profesurę, co sprzyjałoby
poziomowi rozpraw doktorskich i ograniczało dość jednak powszechne rodzaje kumoterstwa. Ogłasza się u nas fikcyjne konkursy na różne typy posad na wyższych uczelniach, które zawierają wymogi tak skonstruowane, że może im sprostać i tak
z góry naznaczony kandydat. Ten prostszy system jakoś nie jest
gorszy, skoro działa i nauka w państwach, które posługują się
nim, ma się zdecydowanie lepiej niż u nas. Gotów jestem zresztą przyjąć do wiadomości protesty naukowych środowisk przeciwko pozbawianiu ich dożywotnich posad czy pensji i już widzę ich opór równy temu, z jakim protestują przeciw zniesieniu
habilitacji.
Gruntownej reformy wymaga także sposób finansowania
szkół wyższych. Jednak trzeba się w końcu zdecydować, czy
studiowanie będzie zupełnie bezpłatne, przynajmniej, jak to
jest dotychczas, na uczelniach publicznych. Jeśli tak, to konsekwentnie trzeba by działać na rzecz radykalnego przyrostu
miejsc na studia w takich uczelniach, dotychczasowy bowiem
system jest głęboko niesprawiedliwy, zarówno dla kandydatów na studia, jak i nauczycieli akademickich. Ostatnie dyskusje wyraźnie na to wskazują. Administracyjne ograniczanie
wieloetatowości w ogóle nie jest dobrym pomysłem. Jeśli niepubliczne szkoły chcą zatrudniać nauczycieli na kolejnych etatach, to powinno to być ich sprawą. Obecne regulacje ustawowe są najzwyczajniej niemądre i wynikają najpewniej
z kompromisu między możliwościami płacowymi uczelni publicznych a skłonnością do zapewnienia jakości procesów dydaktycznych poprzez niedopuszczenie do przepracowania się
nauczycieli akademickich. Niezdrożna skądinąd skłonność do
zarobienia paru groszy bywa uznawana za moralnie naganną.
Pomysł najprostszy, by po prostu uczonym lepiej płacić, wydaje się jednak zbyt skomplikowany, ci zaś nie dysponują oponami do palenia, śrubami do rzucania, posiadają za to wrażliwość,
która o poprawę własnego losu pozwala co najwyżej pokornie

suplikować. Żadna jednak poważna reforma i nauki, i szkolnictwa wyższego nie ma sensu bez przyjęcia do wiadomości, że
bez powszechnej odpłatności za studia niczego nie da się zrobić i lepiej tego nie ukrywać, jeno jakoś społeczeństwo do tego
przygotowywać. Szczególnie że zapewnienia o tym, że studia
zostaną bezpłatne, to zapewnianie sobie przez polityków krótkotrwałego spokoju. Tak mniej więcej do następnych wyborów. Natomiast trzeba by spróbować pomysłów na rekompensatę tej niewątpliwej niedogodności i cywilizowany świat na
takie rozwiązania już dawno wpadł. Albo przez poważne systemy stypendialne, premiujące nie tylko osoby uboższe, lecz także szczególnie uzdolnione, przyjazne systemy kredytów studenckich czy wreszcie ulgowo opodatkowane miejsca pracy
przede wszystkim dorywczej, gdzie studenci mogliby zarabiać
na studia. To nie jest jakaś szczególna filozofia i właściwie nie
bardzo wiadomo, dlaczego u nas jakoś to wszystko nie funkcjonuje.
Trzeba by także jakoś strukturę szkolnictwa wyższego uporządkować. Ostatnimi laty nie najlepszą prasę mają państwowe wyższe szkoły zawodowe, w których prowincjonalizm,
nepotyzm (trapiący polskie szkolnictwo wyższe w całości), protekcja i korupcja tworzą mieszaninę niebezpieczną, w dodatku z powodów uregulowań ustawowych, a przede wszystkim
nadmiernej, moim zdaniem, autonomii, szkoły te nie są poddane społecznej kontroli. Nie namawiałbym do ograniczenia
owej autonomii lub przynajmniej objęcia jej jakimś społecznym nadzorem, gdyby standardy zwyczajowe były bardziej
rygorystyczne, ale nie są, co jest miedzy innymi efektem uroku polskiej tzw. prowincji. Projekt objęcia ich finansowaniem,
a więc i kontrolą przez władze samorządowe już spotkał się
z protestami. W moim przekonaniu byłoby lepiej uczynić je
częścią sieci akademickiej pod egidą akademickich szkół wyższych. Obecnie stanowią one dość naturalne ich zaplecze, dostarczając absolwentów po licencjacie na studia drugiego
stopnia. Dyskusji na ten temat powinien sprzyjać fakt, że właśnie w ubiegłym roku minęło dziesięć lat od powołania tych
szkół i byłoby skądinąd dobrze, gdyby opinia publiczna poznawała je nie tylko ze strony interwencyjnych reportaży prasowych i telewizyjnych, jak to niestety miało dotąd miejsce w odniesieniu przynajmniej do niektórych z nich. Są bowiem także
takie, które sobie świetnie radzą i zasługują na uznanie. Nale-
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żą do nich te, które wymagane prawem umowy z uczelniami
akademickimi wypełniają jakąś poważną treścią i nie traktują
ich w sposób tylko formalny. Nic by nie stało na przeszkodzie,
gdyby, przykładowo tylko, uczelnie akademickie mogły opiniować kandydatów do władz tych szkół. A tak mamy do czynienia z sytuacjami, gdy w jednych z nich struktura jest wydziałowa i z braku odpowiednich kadr funkcje dziekanów pełnią
osoby z tytułami doktorów, a nawet magistrów, w innych zaś,
o strukturze instytutowej, wymogiem jest, by dyrektorem był
ktoś z habilitacją. Zainteresowanym służę przykładami.
To jednak dopiero początek. Odziedziczony po realnym socjalizmie system, dopuszczający istnienie kilku, niekiedy konkurujących ze sobą wyższych szkół w jednym ośrodku akademickim, to system po prostu niezdrowy, marnotrawiący siły
i środki. Wymyślono go, jak należy sądzić, dlatego, iż władze
miały powód obawiać się, że uniwersytety staną się siedliskami oporu. Chyba dzisiaj takie obawy nie powinny należeć do
poważnych. Ponownie mnożyć się zaczynają uniwersytety, a to
przyrodnicze, to znów ekonomiczne, bo tylko w ten sposób
można sprostać ustawowym wymogom istnienia. Łączenie sił
i środków odbywa się zazwyczaj w ośrodkach aspirujących,
w nowych uniwersytetach, takich jak choćby w Zielonej Górze,
Opolu czy Bydgoszczy. Utrwalanie podziałów dokonuje się na
ogół w ośrodkach o ustalonych, długotrwałych tradycjach. Myślę, że ta sprawa także powinna stać się przedmiotem poważnej dyskusji. Proponuję zacząć choćby od Wrocławia, gdzie powstała inicjatywa połączenia uczelni, jednak zabrano się za to
w sposób partacki, wobec czego najpewniej rzecz cała utonie
w odmęcie prestiżowych sporów.
Wreszcie warto by przedyskutować zaprowadzenie wzorem
wielu krajów systemu kanclerskiego, to znaczy takiego, gdzie
rektor i prorektorzy, często wybitni uczeni, nie powinni zajmo-

wać się bieżącym administrowaniem uczelnią. To kolejne marnotrawstwo sił i środków. Poważni uczeni na jakiś czas wyłączają się z nauki, korzystają ze zniżek godzin, ponieważ uczelnie to
na ogół skomplikowane machiny biurokratyczne, gdy tymczasem wysiłek bezpośredniego zarządzania mógłby podjąć po
prostu urzędnik-manager. Obawiam się jednak, że powierzenie kierowania szkołą „cywilowi” tak samo nie mieści się w głowach wielu ludzi, jak to, że wyższe szkoły i kierujący nimi resort
to zbyt poważne przedsięwzięcie, by powierzać je tylko uczonym. I w ten sposób wróciliśmy do punktu wyjścia, który legł
u początku tego tekstu. Myślę sobie jednak, że uczonym powierza się ministerstwo, ponieważ z powodów kurtuazyjnych
to oni mogą być partnerami równie uczonych rektorów. Co
zresztą jest znakiem feudalnych relacji, jakie środowiska uczonych z mniejszym lub większym wdziękiem pielęgnują. Tymczasem powierzenie kierowania szkołami mniej uczonym ów
wymóg po prostu by zniosło i wówczas rozmawiałby urzędnik
z urzędnikiem, nie zaś profesor z profesorem.
Nie bardzo nas stać na stworzenie poważnej ilości placówek badawczych, zaś pomysł stworzenia „narodowego centrum nauki” to, rzecz jasna, mnożenie struktur urzędniczych,
a nawet biurokratycznych. Większość nauki powinna pozostać
w szkołach wyższych, bo to oznacza również możliwość reprodukcji kadr. Ale te szkoły muszą zostać porządnie zreformowane. Nie warto więc mieszać ani nawet wstrząsać, raczej trzeba
pomyśleć, jak zacząć wszystko od nowa. Rozmowa z Leszkiem
Pacholskim daje nadzieję, że przy odpowiedniej determinacji i zniwelowaniu oporu znacznej, co tu kryć, części środowisk naukowych może się to udać. Jeśli nie spróbujemy, przyszłe pokolenia nam tego nie wybaczą. Albo, mniej patetycznie
mówiąc, za kilka lat znów zaczniemy nudzić, że nam się to
wszystko nie podoba i trzeba by coś z tym zrobić.
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Geograf Beskidzki
Andrzej Stasiuk, Dziennik pisany później, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010
Jarosław Petrowicz

Andrzej Stasiuk jest autorem, który budzi zainteresowanie, intryguje, niepokoi, czasami bawi, a może bardziej – rozwesela,
by za chwilę przyłożyć jakimś twardym patosem albo usadzić
w miękkiej pierzynie sentymentu. Jego proza rozlewa się jak
wody jeziora, jakby zatracając kierunek, ale w końcu go odzyskuje i płynie gdzieś w nieznane. Myślę, że samo pisanie autor
Zimy traktuje m.in. jako poszukiwanie sensu życia, sprawdzanie możliwości opisu świata. „Pisarstwo powinno dotyczyć życia, tego, co nas kręci i prześladuje” – wyznał Jagodzie Wierzejskiej w „Nowych Książkach”.
Jego książki mówią często o krajach Europy Środkowej. To
przecież zresztą za jedną z nich, pt. Jadąc do Babadag, otrzymał
w 2005 roku Nagrodę Literacką NIKE. Pisarz jednak wie, że nie
może cały czas zamykać się w bałkańskim kotle, dlatego wydaje takie książki, jak Dojczland – pełną pomysłowych relacji,
grającą na stereotypach wizję zachodnich sąsiadów. Pamiętam
z tej opowieści opinię brzmiącą mniej więcej tak: „Niemcy to
Amerykanie Europy, ale nie mogą być tacy hop do przodu, bo
mieli Hitlera”. Sam autor zresztą zrecenzował swoje dzieło na
okładce jako pełne „celnych obserwacji, błyskotliwych refleksji
oraz niewyszukanego humoru”. Nie wiem, czy ten humor jest
wyszukany, czy nie, ale może się podobać. W nowej książce humorystyczne światełka też połyskują, ale zdecydowanie, jak na
moje zmęczone oczy, za słabo.
O Dzienniku pisanym później Stasiuk mógłby spokojnie powiedzieć to samo, co o eseju o zachodnich naszych sąsiadach.
Przeczytałem plik recenzji o nowej książce i dziwią mnie nieco
odkrycia, że Stasiuk wraca do Polski, podejmuje ważny temat
Polski, wchodzi do polskiego piekiełka, podejmuje kompleks
polski itd. Dziwi mnie to dlatego, że zagadnienie „Stasiuk a sprawa polska” jest oczywiście najbardziej w tej książce rzucające się
w oczy, ale czy najistotniejsze? Dziwi mnie to również dlatego,
że Stasiuk przecież o Polsce już niejednokrotnie pisał.
W tej wizji cywilizacyjnej naszego kraju zwraca uwagę porównanie Polski do Godzilli, która ma w sobie coś z roman-

tycznego – jakby powiedział Stasiuk – sznytu: „w koronie,
w płaszczu purpurowym, w złotych butach na obcasie”. Juliusz
Słowacki wprawdzie zwracał się do naszej ojczyzny już w czasie przeszłym: „pawiem narodów byłaś i papugą”, ale sprawa
nie wydaje się wcale zamknięta i przebrzmiała, bo oto autor
Dukli pisze o Polsce z sarkazmem: „Patrzeć ze wschodu, jak się
przebiera, jak się drapuje, jak błękitne majtki w złote gwiazdy
przymierza, by się przypodobać”.
Według mnie jedno z głównych pytań w twórczości Stasiuka brzmi: Do czego doprowadzą zmiany społeczne i cywilizacyjne, nad którymi nie panujemy i których nie kontrolujemy?
Dlaczego musieliśmy utracić tę spokojną leniwą niewinność,
przejawiającą się w nicnierobieniu, statyczności, bezruchu?
Zderzenie zacofania z nowoczesnością, średniowiecznego
w swej naturze albańskiego świata z postmodernistycznym Zachodem, prowadzi do zastanawiających nowych jakości, jakby
w jednym czasie zderzyły się dwa czasy, jakby w jednym miejscu nałożyły się na siebie żywe i żywotne realia z różnych epok.
Zdaje się, że to właśnie Stasiuka szczególnie fascynuje. Zresztą, pytanie o przeszłość okazuje się ważniejszym pytaniem od
pytania o przyszłość: bardziej pociągające jest ustalenie tego,
skąd przychodzimy, niż to, dokąd zmierzamy – zdaje się mówić
autor Opowieści galicyjskich.
Sądzę, że największą wartością prozy Stasiuka jest obrazowanie, mające charakter w dużej mierze poetycki. Mam tu na
myśli pewną „nadorganizację tekstu”, która sugeruje, że niektóre jego fragmenty mogłyby zostać rozpisane na wersy. Autor
sprawnie stosuje środki poetyckie, takie jak metafory (w tym
uosobienia i animizacje), porównania, peryfrazy, epitety, wyliczenia, powtórzenia, które w tekście rozpisanym na wersy mogłyby być anaforami czy epiforami. Ponadto artysta nadaje
prozie rytm poprzez odpowiednie ukształtowanie składniowe
zdań. Widoczna jest wrażliwość na brzmienie słów i na melodię
zdania. Dodać do tego należy prawdziwie literackie wykorzystanie walorów mowy potocznej. Dlatego ta twórczość dobrze
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prezentuje się czytana na głos. Dowodzą tego książki w formie
dźwiękowej, np. Fado czytane przez Ksawerego Jasieńskiego.
W tekście odnotowuję zatem personifikacje miasta, państwa, kontynentu, np.: „Miasto liczyło sobie ponad dwa tysiące lat i mogło sobie na to wszystko pozwolić. Było śmiertelnie
zmęczone” albo „Kukës nic nie robiło. Kukës czekało na okazję”. Europa „najpierw się zgodziła, potem zdradziła, a teraz najchętniej by się pozbyła”. Są porównania miasta do termitiery,
mężczyzn do dużych brzuchatych dzieci, a tłustych kobiet do
tropikalnych morsów albo fok. A oto przykładowe wyliczenie z powtórzeniami: „Te same złote łańcuchy, ten sam samczy
chód i to samo bezwiedne macanie się w kroku”. A dalej mamy
epitety: „Wypomadowani, wypindrzeni, w obcisłych dżinsach,
wyżelowani, w butach z delikatnej skóry siedzą wśród płonących hałd śmieci, wśród gnijących baranich wnętrzności,
z rynsztokiem u stóp, siedzą i naradzają się w sprawie losów
świata”. Do wymienionych środków dochodzą tu także kontrast i ironia. Rzeźnia natomiast została określona peryfrastycznie jako „mroczna jaskinia z dykty”.
Na Dziennik pisany później składają się trzy eseje traktujące
z grubsza rzecz ujmując o Bałkanach i Polsce, ale w myśl zasady, że wszystko łączy się ze wszystkim, sploty są bardziej skomplikowane i żaden z krajów nie ma patentu na wyłączność. Tak
czy inaczej narrator, który charakteryzuje siebie w różnoraki
sposób, raz jako kundla, mieszańca, raz jako chłopka-roztropka z mazowieckiej wsi, a którego ja nazwę Geografem Beskidzkim, podróżuje po Europie Środkowej i dzieli się swoimi refleksjami, jak się domyślam, po czasie, bowiem dziennik pisany jest
„później”, czyli w zasadzie nie jest dziennikiem, tylko tomem
wspomnień. Mapa jako jeden z największych jego skarbów
staje się motorem narracji.
Jednak kto chciałby posiąść usystematyzowaną wiedzę
o opisywanych miejscach, ten musi poszukać jej w innych źródłach. Bohater Stasiuka wyrusza w świat na południe, chociaż
twierdzi, że wschód byłby lepszy, podróżuje i przygląda się materii poszczególnych miejsc. Jest to perspektywa podróżnika,
który z pokładu promu, z autobusu, z samochodu, z okna hotelu, z kwatery znalezionej przez znajomych, z ulicy przygląda się
światu. Opisuje to, co widzi, ale widzenie wydaje się powierzchowne, jakby w przelocie. Nieczęsto zdarza się opis sytuacji –
interakcji z mieszkańcami, jak np. u Jacka Hugo-Badera w Białej

gorączce czy u Włodzimierza Nowaka w Obwodzie głowy. Narrator dziennika jest obcym, który przede wszystkim ogląda,
a nie współuczestniczy. To sprawia wrażenie jakby ślizgania się
wzrokiem po rzeczywistości.
Taki reporterski opis z bogactwem detali, jak mi się wydaje, Stasiuka nie interesuje. Czasami zdarzy się przykład „interakcji”, jak w hotelu w Tivacie w Czarnogórze: „Nasze standardy nie
przewidują papieru ani ręczników! Przyniósł paszporty i kazał
nam się wynosić. Wszystko w przyzwoitej angielszczyźnie. To
czym się podcieracie? Liśćmi?, zapytałem po polsku. Zabraliśmy
plecaki i poszliśmy”. Narracja jednak zmierza bardziej w stronę literackości, estetyzmu równoważonego przez momentami
dosadne traktowanie poznawanej materii.
Wspomnienia Stasiuka to liryczne obrazki, pejzaże, krajobrazy, widokówki, landszafty, które są zaczynem do refleksji nad kondycją cywilizacji i poszczególnych narodów, nad
przemianami ustrojowymi i ich efektami, nad religiami w końcu, i ich wpływem na rzeczywistość. Stasiuk ma spory dystans
do siebie i do tego, co przedstawia, nie „pisze trzewiami”, często stosuje ironię. Pisarstwo jawi się poszukiwaniem porządku
rzeczywistości, a także próbą chwytania za podszewkę bytu.
W rozmowie ze Stanisławem Beresiem Andrzej Stasiuk powiedział, że „zawsze ważniejsze jest opisywanie istniejącego świata, a nie wymyślanie”.
I tak jest w istocie. Moje wątpliwości budzą jednak zbyt
duże uogólnienia. Chłopi z Mazowsza nie różnią się niczym od
chłopów z Wielkopolski, a wiejskie dziewczyny z Karpat są takie same jak Albanki czy Bośniaczki. Miejscowości Albanii, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa zlewają się
ze sobą, tracąc swoją wyrazistość czy – jak powiedziałby fonetyk – cechy dystynktywne. No, chyba żeby czytać te akapity jak wiersze, jak poezję, powoli, na raty i wielokrotnie. Wtedy
z pewnością ujawni się ich prawdziwa wartość.
Poszukując w literackich obrazkach swojego miejsca, znajduję widokówkę z Dolnego Śląska:
Parkowałem gdzieś na rynku, żeby patrzeć na szary tynk, na
kruszejące kształty murów. W południe ludzie stali i patrzyli,
jak czarne powietrze wsiąka w zabudowę i trawi ją od środka niczym trąd. Jakby patrzyli na sprawiedliwą zemstę. Złoty Stok, Paczków, Bardo. W porównaniu z nimi Gross-Rosen,
czyli Rogoźnica, wyglądało jak utopia. Uporządkowana,
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wystrzyżona, geometryczna. [...] Zadbany zabytek i pejzaż. Snułem się gdzieś między Świdnicą a Jaworem. Między
Schweidnitz a Jauer.

Bywam dosyć często na Dolnym Śląsku, nie tylko nad kapryśną Odrą, i wiem, że oddycha się tam powietrzem znacznie
bardziej treściwym niż w powyższym fragmencie. Nie wiem

natomiast, czy stosowanie narodowego klucza do opisu rzeczywistości ma „wystarczające umocowanie”. Wracając do zabawnego zdania z Dojczlandu przytoczonego na początku
recenzji, mogę zapytać: Którzy Niemcy nie są tacy hop do przodu? Bo chyba nie piłkarze sprawiający co pewien czas łomot
polskiej reprezentacji narodowej.
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Inne kino zza Atlantyku – American Film Festival
Arkadiusz Lewicki

W dniach 20-24 października 2010 roku odbyła się we Wrocławiu pierwsza edycja American Film Festival. Podczas pięciu dni
projekcji 22 tysiące widzów (takie dane podczas seansu kończącego festiwal podał jego dyrektor – Roman Gutek) miało okazję obejrzeć 96 filmów wyprodukowanych w USA, lecz
najczęściej nie w Hollywood. Zamysłem przewodnim przeglądu było bowiem, jak głosił slogan go reklamujący, pokazanie
„wszystkich stanów kina” i przybliżenie widzom amerykańskich produkcji, które rzadko goszczą na ekranach multipleksów i mają najczęściej budżety równe gaży drugoplanowego
aktora pojawiającego się w superprodukcjach. Prezentowane
na festiwalu filmy podzielone były na kilka sekcji. Highlights –
to nowe produkcje uznanych już reżyserów; dwie konkursowe
sekcje nosiły nazwy: Spectrum oraz American Docs i prezentowały mniej znane, najczęściej niezależne produkcje fabularne
i najnowsze amerykańskie dokumenty filmowe; w sekcji On
the Edge prezentowano obrazy eksperymentalne, dotyczące
najczęściej tematu szeroko pojętej sztuki. W ramach festiwalu
miała również miejsce retrospektywa filmów Johna Cassavetesa, przypomniano także klasyczne pozycje kina amerykańskiego z Casablancą czy Przeminęło z wiatrem na czele, a także filmy wprowadzane już na polskie ekrany przez firmę Gutek Film,
które tworzyły sekcję Dekada niezależnych.
Jako że nie sposób obejrzeć wszystkich filmów, każdy
z festiwalowych widzów zmuszony jest dokonywać wyborów.
W przeciwieństwie do strategii, jaką zdarza mi się stosować
podczas Ery Nowych Horyzontów, kiedy to czasami decyzję
o tym, co obejrzeć, podejmuję w ostatniej chwili, a w dodatku
wybieram często obrazy twórców, których nazwiska są mi nieznane, podczas festiwalu filmów amerykańskich starałem się
nie eksperymentować zanadto, trzymać się reżyserów sprawdzonych i raczej przewidywalnych, nawet jeśli po niektórych
z nich można się spodziewać jedynie nieprzewidywalności.
I okazało się to strategią dość skuteczną, ponieważ podczas
całego festiwalu trafiłem na jeden tylko słaby film, całą resz-

tę wybranych przeze mnie obrazów, gdyby stosować szkolne
oceny, należałoby ocenić na mocne czwórki lub piątki (szóstki zarezerwowane są dla filmów kręconych przez Pana Boga
i Buñuela).
Jedynym słabym filmem, jaki obejrzałem, był ostatni z obrazów nakręconych przez Cassavetesa: Wielki kłopot (Big Trouble,
1986), który przez samego reżysera został określony jako „niezły kawał gówna”, ale niestety o tym dowiedziałem się dopiero,
gdy zajrzałem po projekcji do festiwalowego katalogu. Znacznie lepszym obrazem był inny film tego „guru kina niezależnego” – zrealizowane w 1968 roku Twarze (Faces). Choć problemy
amerykańskiej klasy średniej sprzed pół wieku wydają się nieco zwietrzałe, niemal ciągle wstawieni bohaterowie mało interesujący, a ich zachowania nieco sztuczne i teatralne – wszak
film ten początkowo miał być sztuką teatralną – to jednak strona formalna tego obrazu niewątpliwie wywarła wielki wpływ
na późniejsze kino określane mianem niezależnego. Kamera z ręki, z niezwykłą dokładnością i w zbliżeniach przyglądająca się reakcjom bohaterów, szarpany montaż, brak pozadiegetycznej muzyki, kręcenie w realnie istniejących wnętrzach,
skupienie się na relacjach pomiędzy postaciami – wszystkie
te formalne środki sprawiały, że chwilami można by odnieść
wrażenie, iż Cassavetes kręcił swój film zgodnie z zasadami
duńskiej Dogmy – drobiazgiem pozostaje oczywiście fakt, że
amerykański filmowiec nakręcił Twarze w czasie, gdy von Trier
chodził jeszcze do szkoły podstawowej (a przynajmniej powinien do niej chodzić, bo miał wtedy 12 lat). I choć film twórcy Cieni może nieco irytować, zawiera jednak w sobie przynajmniej kilka świetnych, przejmujących scen i jest jednym z tych
obrazów, których możemy nie lubić, ale obejrzeć je trzeba koniecznie.
Z innych staroci ciekawym doświadczeniem był także kontakt z filmami niemymi. Na uroczystym otwarciu festiwalu jego
organizatorzy zaprezentowali wariację na temat Griffithowskiej klasyki, czyli Narodzin narodu – Rebirth of Nation Paula
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Millera, znanego także jako DJ Spooky. Choć autor tego audiowizualnego remiksu zapowiadał przed seansem, że spróbuje
pokazać dzieło z 1915 roku w nowym świetle i dokonać jego
dekonstrukcji, okazało się jednak, że trudno zmierzyć się z rasistowską wymową tego dzieła i być może na szczęście (i nie
chodzi tu o gloryfikację Ku Klux Klanu, ale jednak o mistrzostwo formy zaprezentowane przez Griffitha) projekt ten okazał
się mimo wszystko zadziwiająco wierny oryginałowi, choć niewątpliwie multiplikowanie obrazu, kilkakrotnie pojawiające się
komputerowe ingerencje graficzne, a przede wszystkim nowy
podkład muzyczny, daleki od patetycznego pierwowzoru Josepha Carla Breila – uwspółcześniły nieco Narodziny narodu i pokazały, że nadal jest to film, który może budzić emocje.
Jeszcze wyraźniej o ponadczasowości niektórych dzieł można było się przekonać podczas oglądania Brzdąca (The Kid,
1921) Charlesa Chaplina. Mimo że film ten liczy już sobie 90 lat,
nadal śmieszy, wzrusza i wzbudza podziw dla perfekcji brytyjskiego komika, a możliwość obejrzenia tego dzieła na dużym
ekranie w odrestaurowanej wersji to nie tylko nostalgiczna podróż w czasie, ale także prawdziwa przyjemność obcowania
z kinem w jego najlepszej, najprostszej i najbardziej podstawowej postaci – kinem bazującym na emocjach, odwołującym się
do najbardziej podstawowych instynktów, wzbudzającym jednocześnie autentyczny, dziecięcy wręcz śmiech, ale i wyciskającym łezkę w oku największego twardziela. Być może warto
byłoby puszczać Brzdąca przed posiedzeniami polskiego sejmu – skoro inne środki zawodzą, to może choć oglądanie Chaplina złagodziłoby polityczne obyczaje w naszym kraju.
Polskim politykom warto by też było pokazać nowy dokument Michaela Moore’a, zatytułowany Kapitalizm: moja miłość
(Capitalism: A Love Story, 2009), choć mam poważne wątpliwości, czy wywarłby na nich większe wrażenie. W filmie tym po
raz kolejny Moore prezentuje swoje lewicowe poglądy, poddając krytyce system ekonomiczno-polityczny obowiązujący
w USA. Jest to obraz nierówny, część filmu przywodzi na myśl
wzruszającą poetykę interwencyjnych reportaży Elżbiety Jaworowicz, sporo w nim uproszczeń i różnego typu chwytów retorycznych – choć jednocześnie nie sposób odmówić autorowi
Zabaw z bronią erystycznych talentów, zabawnych pomysłów
(najciekawsze z nich to owinięcie budynku nowojorskiej giełdy
policyjną taśmą z napisem „miejsce zbrodni” czy próby doko-

nania „obywatelskiego aresztowania” prezesów amerykańskich
banków), a także zwrócenia uwagi na kilka przynajmniej problemów, które zapewne wymagają głębszego namysłu i być
może zrewidowania niektórych dogmatów gospodarki wolnorynkowej. W każdym razie sprawność realizatorska Moore’a sprawia, że tuż po wyjściu z kina widz ma ochotę przyłączyć
się do jakiegoś protestu albo zapisać do jakiejś lewicowej partii
i dopiero świeże powietrze zaczerpnięte podczas przerwy pomiędzy seansami uświadamia, że w Polsce lewackie ugrupowania niestety nie istnieją, więc z proponowanych przez autora Kapitalizmu rozwiązań pozostaje jedynie nieco ryzykowne
napadanie na okradające nas banki z bronią w ręku, co oczywiście jest kuszące, ale przecież w październiku nikt normalny nie
nosi ze sobą kominiarki, a i znalezienie kobiety noszącej pończochy też nie jest dziś wcale takie łatwe.
Ochłonąwszy więc nieco i zrezygnowawszy ostatecznie
z brania sprawiedliwości we własne ręce, powróciłem do kina,
by obejrzeć kolejny świetny dokument. Wyjście przez sklep z pamiątkami (Exit Through the Gift Shop, 2010) to niezwykła produkcja, za którą stoi brytyjska legenda street artu – Banksy. Ten
mistrz sztuki ulicznej, którego prace osiągają dziś ceny liczone w setkach tysięcy dolarów, stworzył dzieło, w którego interpretacji najważniejsze wydaje się określenie jego gatunkowej przynależności. Oglądając początkowe partie tego filmu,
mamy wrażenie, że to film dokumentalny, pokazane są w nim
bowiem dokonania najważniejszych artystów tworzących
w przestrzeni ulicznej, rejestrowane przez zwariowanego nieco francuskiego filmowca mieszkającego w Los Angeles. Gdy
jednak w drugiej części filmu Thierry Guetta rezygnuje z kręcenia filmów i sam zaczyna zajmować się tworzeniem sztuki
jako Mr. Brainwash, zaczynamy powoli podejrzewać, że mamy
do czynienia raczej z mock-documentary niż prawdziwą relacją z autentycznej wystawy. Ten zabawny, nieco szalony film
stawia zadziwiająco istotne pytania, nie tylko dotyczące funkcjonowania rynku sztuki, ale także ontologii rzeczywistości,
w jakiej funkcjonujemy. Banksy – mistrz kamuflażu, który choć
funkcjonuje w przestrzeni publicznej już od ponad dekady, nadal skutecznie ukrywa swoją tożsamość – stawia nas bowiem
wobec pytania, na które, jak się okazuje, nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć. Cóż bowiem robimy, gdy powracamy po seansie do domu? Włączamy Google i próbujemy sprawdzić, cóż
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takiego nasz najlepszy przyjaciel ma do powiedzenia na temat
Mr. Brainwasha. I rzeczywiście znajdziemy obrazy, artykuły, wycinki z gazet, ale po chwili zdajemy sobie sprawę, jak łatwo dziś
stworzyć tego typu mistyfikację, i jeśli Banksy (co widzimy w filmie) jest w stanie wyprodukować dwa miliony funtów z wizerunkiem Lady Diany, to czemu nie może stworzyć fikcyjnego
artysty? Oczywiście jakimś rozwiązaniem byłaby wyprawa do
Los Angeles albo odnalezienie Banksy’ego, ale oba te pomysły
zdają się nierealne, pozostajemy więc w znacznie bardziej dla
nas dziś realnej sferze rzeczywistości wirtualnej i z nierozstrzygniętym problemem ontologicznym.
Podobne kwestie pojawiają się w reżyserskim debiucie
Charliego Kaufmana, znanego dotychczas głównie ze scenariuszy do takich filmów jak Być jak John Malkovich czy Zakochany bez pamięci – obrazie Synekdocha, Nowy Jork (Synecdoche,
New York, 2008). Fabuła jest skomplikowana i zawikłana, jak to
u Kaufmana bywa, a główny zarys fabularny dotyczy projektu
teatralnego realizowanego przez kilkadziesiąt lat przez Cadena
Cotarda (rewelacyjny Philip Seymour Hoffman) – reżysera, który próbuje stworzyć przedstawienie maksymalnie bliskie rzeczywistości, co sprawia, że musi zatrudnić aktora, który będzie
go odgrywał, a potem aktora, a właściwie aktorkę, która będzie
grała jego sobowtóra grającego Cotarda, i tak dalej i dalej, aż
docieramy do momentu, gdy Borgesowska mapa zaczyna zupełnie przesłaniać rzeczywistość, a potem ulegać degradacji, która niszczy również świat realny, o ile ten jeszcze istnieje.
Oniryczny, hipnotyczny, neurotyczny obraz Kaufmana dowodzi jednak nie tylko jego znanych już przecież umiejętności
tworzenia dziwacznych historii, ale także dużej sprawności realizacyjnej i świetnego prowadzenia aktorów, którzy są jednym
z największych atutów tego obrazu.
Świetne aktorstwo to również silny punkt nowego filmu Michaela Winterbottoma Morderca we mnie (The Killer Inside Me,
2010). Reżyser, który zmierzył się już chyba ze wszystkimi gatunkami filmowymi, od filmu pornograficznego począwszy, na
dramacie kostiumowym skończywszy, tym razem spróbował
nakręcić film czarny. I jeśli potraktujemy ten obraz jako postmodernistyczny pastisz filmu noir, w którym wszystkie wątki zostały przerysowane, choć nadal tworzą spójną i trzymającą w napięciu historię seryjnego mordercy, który na pozór
jest grzecznym i układnym policjantem z południowego Tek-

sasu, to możemy nieźle bawić się nawet najbardziej brutalnymi
obrazami, jakie pojawiają się w tym filmie. Podobnie jak bracia Coen bawi się bowiem Winterbottom klasycznymi wątkami
i ikonami kina, tworząc zarazem moralitet dotykający kluczowych pytań dotyczących banalności zła, które przybierać może
również sympatyczną twarz Caseya Afflecka.
Różnorodność oferty programowej festiwalu pozwoliła mi
także na lekkie udobruchanie choć niektórych członków rodziny i odwiedzenie kina w towarzystwie starszego z moich
dzieci, bowiem wśród filmów pokazywanych w sekcji „dekada niezależnych” znalazła się także animacja Wesa Andersona Fantastyczny Pan Lis (Fantastic Mr. Fox, 2009). Po raz kolejny
okazało się, że dzisiejsze filmy animowane mogą bawić zarówno dzieci, jak i ich rodziców, choć zapewne mój syn wybuchał
śmiechem w nieco innych momentach niż ja. Być może przesadą jest nazywanie tego filmu, jak czynili niektórzy amerykańscy krytycy, „kukiełkowym Bergmanem”, ale niewątpliwie
ta w wielu momentach surrealistyczna opowieść o wojnie lisa
z trzema gburowatymi farmerami to film niezwykle inteligentny, a przede wszystkim autentycznie zabawny.
Równie szalony i pełen humoru był film wybrany przez organizatorów na seans kończący tegoroczną (zapowiedziano już
kolejne) odsłonę festiwalu – Scott Pilgrim contra świat (Scott Pilgrim vs. the World, 2010), w reżyserii Edgara Wrighta. Obraz ten
to oparta na motywach popularnej w Stanach Zjednoczonych,
lecz słabo znanej w Polsce serii komiksów Bryana Lee O’Malleya, zwariowana historia o młodym chłopaku z Toronto, który
by zdobyć nowo poznaną dziewczyną, musi pokonać jej siedmiu eksów (czyli sześciu byłych chłopaków i jedną byłą dziewczynę – żyjemy wszak w czasach politycznej poprawności i miłości współbieżnej). Gamoniowaty Scott przemienia się w mistrza
walk i oczywiście osiąga upragniony cel, ale nie to w tym filmie
jest najistotniejsze. Od licznych scen przypominających rozgrywki na konsolach do gier, które tworzą nieco nostalgiczny
klimat nawiązujący do kultowych już gier na Atari czy pierwszej
PlayStation, a jednocześnie sprawiają, że druga część filmu jest
wyraźnie słabsza i nieco monotonna, ważniejszy zdaje się anarchistyczny humor tego filmu. Początkowe sceny, montowane
w fantastycznie eliptyczny sposób, wprawiają widza w konfuzję,
bowiem film rozpoczynający się jak klasyczny Bildungsroman
o losach dwudziestotrzyletniego niedojdy nagle przemienia się
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w skrzącą się absurdalnym humorem opowieść, która równie
dobrze mogłaby pojawić się w ramach znanego bywalcom festiwalu Era Nowe Horyzonty cyklu Nocne szaleństwo.
Po takiej dawce humoru zakończenie festiwalu obejrzeniem
filmu-zwycięzcy konkursu Spectrum wydawało się heroicznym
wyzwaniem, jednak obraz Debry Granik Do szpiku kości (Winter’s Bone, 2010) okazał się obrazem rzeczywiście krańcowo
różnym od obrazu Wrighta, ale równie interesującym i intensywnym, choć proponował zupełnie inne doznania. Ta surowa
i mroczna opowieść o młodej dziewczynie, która próbuje odnaleźć ojca, a później choć jego zwłoki, z jednej strony odwołuje się do antycznych wręcz wątków (choć ta współczesna Antygona kieruje się dalece bardziej przyziemnymi pobudkami
niż jej starożytna poprzedniczka), a jednocześnie proponuje
zupełnie inny obraz Ameryki. To nie słoneczna Kalifornia pełna
blondynek jeżdżących na rolkach w skąpych strojach bikini, ale
mała osada w Missouri, gdzie brakuje pieniędzy na siano dla
konia, a Ree (w tej roli Jennifer Lawrence – to nazwisko należy
zapamiętać, bo jeśli umiejętnie pokieruje swoją karierą, z pewnością jeszcze niejednokrotnie usłyszymy o tej aktorce)1, by na-

karmić młodsze rodzeństwo, musi polować na wiewiórki. Siła
tego filmu nie polega jednak na epatowaniu ubóstwem, ale na
świetnie zarysowanej postaci głównej bohaterki, z którą z łatwością możemy się utożsamić, i bardzo sprawnie poprowadzonej opowieści, toczącej się w niespiesznym rytmie, jednak
wciągającej i niepozostawiającej widza obojętnym.
Być może na tym właśnie polega siła amerykańskiego kina,
które prezentowane było w ramach festiwalu organizowanego przez Romana Gutka i Urszulę Śniegowską (dyrektor artystyczny). Jak stwierdził jeden z moich znajomych, Amerykanie
nawet jak nudzą, to robią to w interesujący sposób. Choć zapewne pojawiły się na tym przeglądzie także filmy słabsze, to
jednak szczęśliwie udało mi się ich uniknąć i dawno nie obejrzałem tylu dobrych, a nawet świetnych filmów w ciągu pięciu
dni. Należy więc żywić nadzieję, że organizatorzy powrócą do
Wrocławia za rok z być może jeszcze ciekawszą ofertą programową.
Z kronikarskiego obowiązku wspomnieć należy, że konkurs
American Docs wygrał film Dwóch Escobarów (The Two Escobars, 2010) Jeffa i Michaele Zimbalist.

>>

bów, jak i do Oscara, podobnie zresztą jak film Granik, który znalazł się w dziesiątce filmów nominowanych w kategorii „Najlepszy film roku”.

Tekst powstał tuż po zakończeniu AFF, a moje proroctwa okazały się
niezwykle prawdziwe – Lawrence dostała nominację zarówno do Złotych Glo1
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i przemiany marki (rebranding).
Beata Szady – z wykształcenia i zawodu dziennikarka; ukończyła studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się repor-

204

cs4 znaczenia 05 v24.indd 204

2011-07-01 11:39:31

tażem, językiem hiszpańskim, literaturą iberoamerykańską, historią Ameryki Południowej. Ostatnio przebywa w Peru.
Łukasz Śmigiel – filolog, dziennikarz radiowy i prasowy. Autor
opowiadań (zbiory Demony, Mordercy) i powieści (cykl Decathexis, Cmentarzysko) łączących ze sobą konwencje grozy, kryminału i thrillera. Redaktor naczelny czasopisma „Lśnienie”, poświęconego kulturze grozy. Publikował dotąd między innymi
w „Nowej Fantastyce”, „Przekroju”, „Tyglu Kultury”, „Alfred Hitchcock poleca”. W wolnych chwilach produkuje słuchowiska radiowe, które emitowały między innymi Radio Wrocław, Radio
Copernicus i Radio Kolor. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej.
Beata Świerczewska – ukończyła filologię polską o specjalizacji dziennikarskiej i nauczycielskiej, Translatorskie Studia Podyplomowe oraz filologię angielską. Obecnie pracuje jako lektor
języka angielskiego oraz języka polskiego dla cudzoziemców
na Politechnice Opolskiej. Przygotowuje rozprawę doktorską
pt. Flâneur w sieci. Nowe Media w służbie idei flânerie jako ponadczasowej koncepcji na życie.
Konrad Tatarowski – dr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.
Brał udział w strajkach studenckich i manifestacjach w 1968
roku. W latach 1976 i 1977 prowadził punkt konsultacyjny dla
wyrzuconych z pracy. Od 1976 kolportował prasę i literaturę
niezależną, następnie współpracował z KSS KOR. Współzałożyciel NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Łódzkim. Współpracował z dwutygodnikiem „Poglądy”, powstałym w 1981 r.
w łódzkim regionie NSZZ „Solidarność”. Internowany od 13
grudnia 1981 r. do 16 października 1982 r., od 1983 r. na emigracji w USA i w Niemczech. W latach 1984-94 pracował w Ra-

diu Wolna Europa. Od 1985 roku publikował w prasie podziemnej – w „Kursie”, „Wezwaniu”, „Kulturze Niezależnej” (wiersze),
„Obecności”. W „drugim obiegu” ukazywały się przedruki jego
tekstów z prasy emigracyjnej. Współpracował m.in. z „Nowym
Dziennikiem” (Nowy Jork), „Poglądem” i „Przekazami” (Berlin Zachodni), „Kulturą”, „Kontaktem” i „Zeszytami Literackimi” (Paryż),
„Exodusem” (Monachium); przedruki jego audycji z RWE ukazywały się w „Orle Białym”. Autor książek: Światło w ciemności
(Nowa, 1992), Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej
Radio Wolna Europa (Universitas, 2005) i ostatnio Aksjologia
i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010). Od 1994 roku
pracuje na Uniwersytecie Łódzkim.
Michał Wolski – studiował politologię i filologię polską na
Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pracuje również nad doktoratem z zakresu badań struktur wyobrażeniowych i ich
zastosowania w refleksji teoretycznoliterackiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury współczesnej,
krytykę fantazmatyczną, tematologię i imaginologię, hermeneutykę oraz refleksję nad kulturą popularną. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu typografii, edytorstwa i marketingu wydawniczego.
Andrzej Zawada – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, eseista i 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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