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OD REDAKCJI
Człowiek od zarania sprzeciwiał się światu: jego bezlitosnym i nieznającym wyjątków prawom stawania się, jego mechanice, biologii, w końcu samej nicującej wszystko czasowości, w której jest on – zdałoby się – bez reszty zanurzony.
Otaczającym go rzeczom oraz zjawiskom nadawał znaczenia
i narzucał sensy nie tylko wykraczające poza zamknięty w sobie system prawideł przyrody, ale też go podważające i ostatecznie unieważniające. I tak, by podać parę znamiennych
przykładów, śmierć – będącą w świecie natury nieodwołalnym końcem istnienia danego indywiduum – uczynił przejściem ku innym, nierzadko wyższym formom istnienia; obcowanie płciowe i spożywanie pokarmu – z prostych czynności
fizjologicznych – uczynił aktami symbolicznymi i głęboko znaczącymi. Otoczył opieką starych, chorych i słabych, czyli tych,
których biologia skazała już na rychłą zagładę – unieważnił tym samym bezwzględne i wszechwładne w naturze prawo silniejszego. Zaczął przechowywać i kultywować pamiątki
z przeszłości, a także tworzyć dzieła wykraczające w przyszłość
poza żywot jednego pokolenia – przeciwstawiając się w ten
sposób swej własnej przemijalności. Krótko mówiąc stworzył
kulturę, którą traktować można jako wielki sprzeciw istot rozumnych wobec nierozumności i amoralności otaczającej je
przyrody. Sprzeciwiając się światu, czyli robiąc to, czego inne
stworzenia nie czynią – wybierając raczej do świata jak najściślejsze przystosowanie – ukształtował on i urzeczywistnił
swoje człowieczeństwo.
Równolegle niejako do tworzenia kultury przebiegał proces wyłaniania się społeczeństwa z tego, co Freud obrazowo
określił jako „pierwotną hordę”. Humanoidy, owe praludzkie

jeszcze istoty, dostrzec musiały w którymś momencie, że ich
siła leży wyłączne we współdziałaniu w obrębie grupy. Pojedynczo stanowiły ledwie żer i ofiarę: pozbawione kłów, pazurów, pancerza czy umiejętności błyskawicznej ucieczki były
słabe i wydane na pastwę silniejszych drapieżników. Jednak
we współdziałającej grupie same okazywały się drapieżnikami, i to – jak się miało okazać – drapieżnikami najgroźniejszymi, którym ulegały najpotężniejsze nawet zwierzęta. Mechanizm ujawnił się jasny: im większa grupa, tym większa
potęga, umożliwiająca w końcu skuteczne do pewnego stopnia opieranie się klęskom naturalnym: głodu, chłodu czy zarazy. Budując pierwsze plemienne – już ludzkie – społeczności, człowiek wydatnie zwiększył swoje bezpieczeństwo, ale
równocześnie płacił za to określoną – i niemałą – cenę, jaką
było istotne ograniczenie własnej zwierzęcej i instynktownej swobody. Musiał bowiem zacząć przeciwstawiać się płynącym z podglebia jego umysłu potężnym żądaniom ciała:
poddać społecznej kontroli ekspresję swojego libido. Jego życie seksualne, sen, spożywanie pokarmu, potrzeba tworzenia
i niszczenia, jego Eros i Tanatos zostały zmuszone do ugięcia
się w obliczu zasad gwarantujących niezakłócone życie wspólnoty. A im większe i bardziej złożone były to zbiorowości, tym
liczniejsze, bardziej skomplikowane i bardziej dokuczliwe stały się ograniczenia, jakie musiał respektować, by pozostać jej
członkiem. Tym samym pojawiły się dwa nowe obszary nieuchronnego sprzeciwu: z jednej strony wobec tego, co wypływa z samej jednostki, z jej sfery popędowej, dążącej do bezwarunkowej rozkoszy i spełnienia kosztem społecznego ładu,
z drugiej zaś wobec społeczności właśnie, zbyt represywnej,
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brutalnie nieraz tłumiącej naturalne pragnienia jednostki
w imię bezwzględnego imperatywu zachowania wspólnotowej architektury.
I w taki bodaj sposób, już za dziecięctwa ludzkości, ukształtowały się trzy podstawowe fronty oporu. Po pierwsze zatem,
bunt przeciw naturze lub temu, co naturą zarządza i określa jej
sposób istnienia – Bogu, bogom, Losowi, Przeznaczeniu (Grecy mówili tu o Heimarmene bądź Ananke) czy prawom fizyki
lub biologii. Mowa tu zatem o kontrze totalnej, metafizycznej
(bo dotyczącej Całości) wobec świata w jego najgłębszych fundamentach, w istotowym jego posadowieniu. Najdalej w tego
rodzaju antyświatowej postawie posunęli się chyba starożytni
gnostycy i wszyscy ci, którzy w późniejszych wiekach czerpali
z nich inspirację bądź zupełnie niezależnie kroczyli podobnymi
myślowymi ścieżkami. Po drugie, niezgoda wobec społeczności i kierujących nią zasad, wobec tych „innych”, o których Sartre twierdził (nie bez właściwej mu afektacji), iż są piekłem
samym. Protest przeciw ich natarczywym oczekiwaniom i wymaganiom, przeciw ich chęci ingerowania w jednostkowe życie, w moje jedyne życie. Ale także przeciwko społecznym (co
oznacza również ekonomicznym, obyczajowym, moralnym
i politycznym) regułom warunkującym funkcjonowanie zbiorowego bytu – przeciw Systemowi wtłaczającemu egzystencję jednostki w określone, z góry narzucone ramy określonych
praktyk, norm, wartości, wymogów, zakazów etc. A owe schematy nader często krępują, uwierają, pozbawiają chęci (przez
uniemożliwienie jej zaspokojenia) wolnego tworzenia siebie, wyznaczania nowych celów i poszukiwania własnej drogi przez świat.
I w końcu pojawia się bunt wobec tego, co znajduje człowiek w sobie samym – bo i tam różnorakiej nędzy niemało.
Wobec więc własnej małości i podłości, przeciw niskiemu, lecz
jadowitemu egoizmowi. Rodzi się w nas niezgoda na własną zachłanność, małostkowość, toksyczną zazdrość czy prymitywną, lecz tym groźniejszą zawiść. Sprzeciw wobec tego
w nas, co chce dokuczać, krzywdzić i niszczyć innych i cały
dookolny świat. Innymi słowy, to protest przeciwko temu, co
tradycja chrześcijańska nazywa grzechem, zamieszkującym
nasze ciało. W słynnym fragmencie św. Paweł wyznaje: „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie
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mieszka dobro: bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre,
ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę,
ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego
nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka” (Rz 7, 18–20). Bez względu na to, jaki jest nasz stosunek
do chrześcijańskiej tradycji, męki św. Pawła nikomu chyba nie
są całkiem obce. Stąd też, z różnym powodzeniem, prowadzimy bój z grzechem z dawien dawna zamieszkującym, niczym
u siebie w domu, w naszych członkach.
Sprzeciw zaś w ogóle – o którymkolwiek z wymienionych
wyżej rodzajów byśmy myśleli – jest możliwy, ponieważ rozumujemy podług wartości. Nie zgadzamy się zawsze na to,
co według obranej przez nas hierarchii cnót uznajemy za zło
– metafizyczne, społeczne czy moralne. Sprzeciw z samej swej
natury musi wypływać z pewnej etycznej postawy, w świetle
której dopiero dostrzec można to, czemu należy dać odpór. Żyjąc wartościami – czyli szukając tak czy inaczej definiowanego dobra – potrafimy również, na mocy swej rozumności i wyobraźni, pomyśleć świat lepszy od tego tutaj obecnego. Owa
aksjologiczna imaginacja – utopia – pozwala na dostrzeżenie
cienia, zepsucia, brzydoty, chorobliwego rozkładu w nas i wokół nas. W mocnym świetle owej etycznej utopii widzimy wyraźnie zło, „w którym świat leży”. I dzięki temu widzeniu pojawić się może – choć nie musi – wewnętrzny przymus, by
powiedzieć: „Nie, protestuję. Nigdy się na to nie zgodzę”.
Sprzeciw manifestuje się więc również w tekstach składających się na niniejszy, dziesiąty już, zeszyt „Znaczeń”. Ma on różnorakie podstawy, przeciw rozmaitym, mniej lub bardziej niepokojącym, zjawiskom się zwraca. Jest nim niezgoda historyka
i publicysty, Piotra Zychowicza, zarówno na nazbyt romantyczne i przez to niewiele nas uczące mity narodowe, jak i na nikłe
aspiracje naszych polityków, decydujących o roli i przyszłym
statusie Polski. Wyraźny sprzeciw, tym razem wobec instytucjonalnego upośledzania humanistyki, wyraża natomiast, pisząca do nas zza oceanu, Katarzyna Kasztenna. Wiele uwagi
poświęcamy również sprzeciwom wobec tego, co, wydawałby
się, przyrodzone i niezmienne: wobec kulturowych konstrukcji płci. Przejawy takich transgresji (opisywanych choćby przez
Macieja Habartę) nie służą jednak zawsze wdrożeniu szlachetnych utopii. Przeradzają się w coś zgoła innego i odrażającego,

co doskonale uwidaczniają ścieżki emancypacji, jakimi podążyły kobiety pokroju Biljany Plavšić.
„Znaczenia” jak zwykle wykraczają poza temat przewodni.
W stałych rubrykach naszego półrocznika znajdą Państwo wiele

innych studiów i analiz poświęconych filozofii kultury, komunikacji międzykulturowej, przemianom mediów, literaturze i jej
wielkim osobowościom (jak choćby zmarłemu niedawno Tadeuszowi Różewiczowi). Zapraszamy zatem do lektury.

SPRZECIW

„IDEA JAGIELLOŃSKA JEST REALNA”
Z Piotrem Zychowiczem rozmawiają Jacek Grębowiec i Bartosz Jastrzębski

> Bartosz Jastrzębski: W swoich książkach przejawia Pan
wyraźną skłonność do tzw. historii alternatywnych, czyli rozważań snutych wokół pytań: „co by było, gdybyśmy
w takim lub innym momencie dziejów postąpili inaczej,
gdyby nasze elity polityczne dokonały innych wyborów?”.
Jaki pożytek – oprócz towarzyszącej temu niekiedy przyjemności – można z takich rozmyślań uzyskać? Czy są one
w ogóle wskazane?
> Piotr Zychowicz: Nie przepadam – zwłaszcza ostatnio –
za określeniem „historia alternatywna”, bo bywa ono rozumiane jako obszar oderwanego od życia science fiction. A przecież
my w naszej codziennej egzystencji nieustannie kreujemy „alternatywne” historie, bo kiedy stajemy przed jakimkolwiek
wyborem, nawet najbardziej prozaicznym, to zastanawiamy
się nad różnymi możliwymi konsekwencjami naszych decyzji.
Chcąc, aby te konsekwencje były takie a nie inne, podejmujemy odpowiednie działania. To samo dotyczy historii: bez przeanalizowania wszystkich możliwych w danej sytuacji wariantów nie możemy stwierdzić, czy faktycznie dokonany wybór
był dobry lub zły. Skąd moglibyśmy to wiedzieć? Jak zweryfikować, nie mając skali porównawczej w postaci innych scenariuszy? Takie analizy to absolutna podstawa i takie tzw. historie alternatywne uprawiają wszyscy na świecie: Anglicy,
Amerykanie, Francuzi, Niemcy i nikogo to nie dziwi. To kwestia
elementarnej analizy: jeśli dany polityk staje przed jakąś decyzją – wyboru sojuszy, rozpoczęcia wojny bądź zawarcia pokoju
– to oczywiste jest, że rozważa się wszystkie możliwe warianty. I ja to właśnie robię.
> B.J.: Czy nie odnosi Pan jednak wrażenia – lub czy nie sygnalizują tego Panu czytelnicy – że Pańskie analizy i rozważania, wskazujące, jak mogło – znacznie lepiej – być,
pogłębiają jedynie poczucie żalu czy nawet frustracji

w obliczu tego, jak faktycznie potoczyła się nasza historia?
Bo nie da się ukryć, że w ostatnich dwóch wiekach polskich dziejów przeważały decyzje nietrafione, a czasem
wręcz katastrofalne… A wydaje się, że wyraźnie widoczne rozgoryczenie znacznej części społeczeństwa wynika
także i z rozziewu pomiędzy historyczną świadomością
utraconej potęgi – i towarzyszących jej niegdyś ambicji –
a daleką od tej wielkości współczesną rzeczywistością. Rysowana w Pana książkach przepaść pomiędzy tym, czym
mógł być nasz kraj, a tym, czym faktycznie się stał, jest
niekiedy porażająca…
> Jacek Grębowiec: Swoją książkę Pakt Ribbentrop–Beck
rozpoczyna Pan właśnie rozpostarciem takiej fascynującej
wizji. Wyobrażając ją sobie, możemy poczuć się przez moment uczestnikami i spadkobiercami wspólnoty, której historia jest zupełnie inna – i nie ukrywajmy: znacznie bardziej budująca. To daje niezwykłe poczucie satysfakcji. Ale
w kolejnych rozdziałach zostaje ona zastąpiona narastają
frustracją…
> P.Z.: Niewątpliwie historia Polski jest historią zaprzepaszczonych szans. I choć Polak, który zajmuje się swoją historią
– szczególnie ostatnich wieków – naprawdę może być dumny z wielu heroicznych czynów dokonanych przez naszych rodaków, to jest też nieuchronnie wściekły z tego powodu, że
dzieje potoczyły się ostatecznie w takim a nie innym kierunku.
W istocie bowiem historia nasza w ostatnim okresie jest historią porażek. Wystarczy obejrzeć atlas historyczny i zobaczyć,
jak cały czas Polska cofa się i właściwie wraca do fazy embrionalnej, czyli mniej więcej do terytorium pierwszego państwa
Piastów. Niewątpliwie jesteśmy w defensywie – mniej więcej od trzystu lat. I zarówno marksiści, jak i piewcy „politycznej poprawności” zgodnie twierdzą, że skoro tak się stało, to
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znaczy, że tak się stać musiało, bo zgodnie z założeniami determinizmu marksistowskiego jest to wynik nieuniknionego
procesu dziejowego. Uważam, że tak wcale nie jest: historię
tworzą ludzie, historię tworzą konkretne decyzje – i nasza historia wcale nie musiała się tak potoczyć. Nie musieliśmy być
przegranymi, nie musieliśmy być w defensywie, mogliśmy
przynajmniej kilkakrotnie przejść do ofensywy. Przykładem
może być rok 1610, kiedy byliśmy na Kremlu i ta szansa nie została wykorzystana. Bez wątpienia przykładem może być także rok 1920, kiedy to wygraliśmy wojnę, ale nie zrealizowaliśmy jej strategicznego celu, jakim było zbudowanie federacji
– Józef Piłsudski zadecydował o zatrzymaniu ofensywy w momencie, kiedy droga na Moskwę była otwarta. I niewątpliwie
także przed szansą stanęliśmy w 1939 roku – i to jest pogląd
wyrażony w mojej książce Pakt Ribbentrop–Beck. Niestety dokonaliśmy niewłaściwego wyboru sojuszy, co skończyło się dla
nas wielką tragedią. Jednak uprawianie historii alternatywnej
nie ma na celu tylko „znęcania” się nad Polakami przez pokazywanie, co mogliśmy mieć, a jak nisko w istocie upadliśmy
i czym się staliśmy, i pokazywania, że nie jestem zadowolony z kondycji narodu polskiego i naszego państwa. Sens mojej
działalności pisarskiej i publicystycznej jest inny. Otóż ja interesuję się przede wszystkim dziedziną nauki w Polsce lekceważoną i pogardzaną: mianowicie geopolityką. A prawa geopolityki są niezmienne. Także nasza sytuacja geopolityczna była,
jest i będzie taka sama. I tak to już jest, że co pewien czas kolejni polscy przywódcy stają przed podobnymi wyborami.
I w przeszłości te decyzje podejmowane były, w moim przekonaniu, w sposób niewłaściwy. Cały sens zajmowania się historią polega na tym, żeby z błędów przeszłości wyciągać wnioski
na przyszłość. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby – kiedy znowu pojawi się przed nami jakaś wielka szansa, a jestem głęboko przekonany, że ona się pojawi, a być może nawet obecnie przed nią stoimy – te wybory zostały dokonane tym razem
właściwie. Bo chciałbym, marzyłbym, żeby Polska – czy raczej
Rzeczpospolita (mówię to jako Litwin, a jest to trochę inna
perspektywa) – przeszła do ofensywy i zaczęła w końcu zwyciężać, a nie tylko ponosić klęski.
> B.J.: Czy sądzi Pan zatem, że Polska – czy też Rzeczpospolita – ma wciąż szansę stać się potęgą? Czy wierzy Pan,
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że wciąż jest to możliwe, przy takim potencjale ludności,
przy takim terytorium, jakimi obecnie dysponujemy? Czy
może nadejść jeszcze Złoty Wiek? W swych książkach niejednokrotnie wspomina Pan przecież, że straty, które ponieśliśmy, zwłaszcza w XX wieku, były tak ogromne, że zasadnie można pytać, czy są one w ogóle do odrobienia. Czy
może przyglądanie się polskim klęskom wiarę w potencjalną wielkość naszego kraju w Panu jednak zachwiało?
> J.G.: Można te pytania stawiać także w kontekście obecnego kryzysu ukraińskiego. Nader ostrożnie publicyści
wypowiadają się na te tematy, bojąc się zapewne szkodliwych „rykoszetów” w propagandzie rosyjskiej. Czy
w obecnej sytuacji na Ukrainie dostrzega Pan jakieś szanse dla Polski?
> P.Z.: Ja oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział Piłsudski, że Polska „albo będzie wielka, albo nie będzie jej wcale”.
W Panów pytaniach znalazł się jednak moim zdaniem trop
fałszywy, to znaczy to, co nazwałbym nutą nacjonalistyczną.
Pytaliście Panowie bowiem, czy przy naszym potencjale demograficznym i terytorialnym możemy odgrywać w regionie
ważną rolę. Odpowiem tak: przy takim potencjale nie mamy
najmniejszych szans odgrywać jakiejkolwiek znaczącej roli
i jeśli się do niego ograniczymy, jesteśmy skazani na to, żeby
się dalej kurczyć. I jedyne, o czym w takiej sytuacji będziemy
mogli myśleć, to obrona status quo. Natomiast jestem głęboko przekonany, że powinniśmy znowu czerpać inspirację z historii i odwołać się do absolutnie genialnej myśli panów krakowskich wyrażonej po raz pierwszy w XIV wieku. Pojęli oni
mianowicie, że w tej straszliwej przestrzeni geopolitycznej,
w której przyszło nam żyć – a jest to najgorsza możliwa przestrzeń geopolityczna, pomiędzy Niemcami a Rosją – jest jeszcze kilka narodów, które znajdują się w równie nieprzyjemnym położeniu. I to oczywiście są Estończycy, Łotysze, Litwini,
Białorusini i Ukraińcy. Moim zdaniem polska racja stanu – i nie
są to tylko mrzonki i marzenia, ale właśnie polityka realna –
zakłada zbliżenie z tymi państwami. Żyjemy w epoce wielkich bloków politycznych i sami od dziesięciu lat funkcjonujemy w takiej strukturze – Unia Europejska powinna być dla nas
wspaniałą inspiracją do tego, jak się tworzy takie bloki. I może
nazwiecie mnie, Panowie, marzycielem, ale uważam, że jeśli

chcemy przetrwać i rozwijać się, musimy stworzyć analogiczną strukturę. Nazwijmy ją Federacją bądź Unią Wschodnioeuropejską czy Rzeczpospolitą Sześciu Narodów – to nie ma
większego znaczenia. Jestem jednak głęboko przekonany, że
sojusze międzypaństwowe są wtedy realne, kiedy te państwa
mają jakiś wspólny interes. My nie mamy na pewno wspólnego interesu – na przykład – ze Stanami Zjednoczonymi. Znacie, Panowie, koncepcję Stanisława Mackiewicza mówiącą
o sojuszach egzotycznych i realnych. Z sojuszami egzotycznymi mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy niepodległość tworzących je państw nie jest ze sobą ściśle powiązana. A przecież – w tym danym przykładzie – jasne jest, że jeśli Polska
przestanie istnieć, to nie przestaną z tego tytułu istnieć Stany Zjednoczone. Jeśli przestanie istnieć Polska, to nadal istnieć będzie Wielka Brytania czy Francja. Nie do końca jest jasne, czy gdyby zniknęła Polska, to czy będą istniały – i w jakiej
formie – Niemcy. Tu bym postawił znak zapytania. Natomiast
jest absolutnie pewne, że jeżeli przestanie istnieć Polska, jej
los podzieli Estonia czy Ukraina. To jest myśl, którą powinniśmy się kierować. Wydaje mi się, że problem polskich polityków polega na tym, że nie patrzą na mapę, bo gdyby to robili,
zauważyliby, że państwo moskiewskie, państwo rosyjskie jest
obecnie – jeśli nie liczyć Obwodu Kaliningradzkiego – odepchnięte od Zachodu najdalej od czasów wczesnego Księstwa
Moskiewskiego. Nigdy w czasach nowożytnych nie było tak
daleko od Polski odsunięte. I dlatego, w nawiązaniu do tego,
co mówiliśmy o szansie dla Polski, uważam, że teraz przed
taką szansą stoimy. I to, że nasze elity polityczne od dwudziestu pięciu lat ją zaprzepaszczają, jest naszą wielką tragedią.
Jeśli zmarnujemy tę możliwość do końca, to przyszłe pokolenia Polaków będą patrzeć na ten czas, tak jak my dziś spoglądamy na rok 1610, gdy byliśmy na Kremlu i mogliśmy podjąć
wielką geopolityczną grę.
> B.J.: Trzeba jednak pamiętać, że trudności pojawiają się nie tylko po naszej stronie. Problem z myśleniem
np. w kategoriach federacji istnieje – i jest chyba jeszcze
większy niż u nas – także po stronie naszych sąsiadów
i ewentualnych partnerów. Zwłaszcza jeśli chodzi o Litwę, możemy mówić o niesprzyjających warunkach politycznych. Z innych ważkich przyczyn w znacznym stopniu

sparaliżowane są możliwości działania w odniesieniu do
Białorusi (gdzie zresztą od lat dominuje antypolska propaganda rządów Łukaszenki). Najwięcej chyba próbowano robić w relacjach z Ukrainą, choć można postawić pytanie, czy działania te były efektywne. Dlaczego więc próby
wskrzeszenia pewnych idei politycznych, które teoretycznie mogły być podejmowane po roku 1991, choć pojawiły się na moment, to jednak upadły, zanim zdążyły nabrać
realnych kształtów? Czy nie wynikało to aby z niechęci naszych sąsiadów do tego typu „jagiellońskich” pomysłów?
Przed takim problemem stawał przecież także Piłsudski,
który zmagać się musiał nie tylko z wewnętrzną opozycją, ale także z obawą, a może nawet niechęcią partnerów
ze wschodu. Federacji nie chcieli Litwini, nie bardzo chcieli ją tworzyć Białorusini, przeciwna jej była także znaczna
część galicyjskich Ukraińców. Na ile dziś owa obawa czy
niechęć nadal istnieje i czy można ją przełamać u mniejszych i słabszych przecież sąsiadów?
> P.Z.: Użył Pan słowa „niechęć”. I nie jest to niestety zbyt mocne określenie. Wielu spośród tamtych ludzi darzy nas olbrzymią niechęcią i bardzo się nas boi. Tak wygląda to obecnie.
Jednak to, co ja proponuję, to nie jest program na najbliższe
pięć lat, tylko projekt na najbliżej pięćdziesiąt czy sto lat. Moim
zdaniem cały wysiłek Polski powinien zmierzać ku temu, żeby
tę niechęć i opory przełamywać. Polska powinna, jako najsilniejszy partner, wystąpić z inicjatywą. A co do środków, jakich
należy użyć – proszę zwrócić uwagę, jak bardzo skutecznie robią to Niemcy czy Brytyjczycy. Myślę, że modelem przełamywania oporów powinny być takie działania, jakie Niemcy prowadzą u nas. Stypendia, uczelnie, fundacje, przekonywanie
ludzi do tego projektu, szukanie tych podobnie myślących,
wspieranie elit – to są tego typu działania. Przede wszystkim
trzeba ludzi przekonać w następujących kwestiach: że pomysł
ten nie opiera się na żadnej wielkiej miłości np. Polaków do Litwinów czy Ukraińców. Jest jasne, że taka argumentacja nie
ma sensu. Związek należy oprzeć na wspólnocie interesu politycznego, geopolitycznego i gospodarczego. Myślę, że skoro
Niemcom udało się to zrobić z Francuzami, jeżeli udało się to
zrobić Polakom i Niemcom, to na pewno jest to możliwe także
z partnerami z Europy Wschodniej. Proszę zauważyć, że jeszcze
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dwadzieścia, trzydzieści lat temu stosunki polsko-niemieckie,
a tym bardziej wzajemne postrzeganie, były fatalne – a jednak wieloletnia wytrwała praca dała świetne efekty. Powinniśmy w tę właśnie stronę zmierzać. No i oczywiście, gdyby
przyszło do realizacji jakiegoś wspólnego programu, Polska
powinna – właśnie żeby rozproszyć te obawy – być tą stroną,
która będzie ustępować. Dobrym przykładem jest unia Polski
z Wielkim Księstwem Litewskim, kiedy to nie król Polski został
wielkim księciem litewskim, tylko wielki książę – królem Polski. Jagiełło został sprowadzony do Polski i koronowany. I to
wydarzenie postrzegam jako wzorzec tego, jak należałoby taki
program przeprowadzać. Chodzi o to, żeby te narody miały poczucie, że to będzie związek równych z równymi, co oznacza,
że jako kraj najsilniejszy będziemy musieli poczynić pewne
ustępstwa wobec naszych słabszych partnerów. Jest to konieczne. To, co jest moim zdaniem najbardziej niebezpieczne
w naszej historii, i to, co nam wyrządziło największe szkody –
to nacjonalizm. W moim przekonaniu narodziny polskiego nacjonalizmu w XIX wieku to był absolutny dramat. Proszę zwrócić uwagę, że mniej więcej do drugiej połowy XIX wieku, do
kiedy Polacy myśleli o restauracji swojego państwa, nikomu
nie przyszłoby do głowy, że walka idzie o jakąś etniczną Polskę. Polacy walczyli o restaurację Rzeczypospolitej, czego dowodem był na przykład herb powstańców styczniowych, czyli tarcza trójdzielna, na której znajdował się Archanioł Michał,
Pogoń i Orzeł Biały. To było naturalne i jasne dla ówczesnych
ludzi. Mało tego, jeszcze w czasie wojny 1920 roku powstał
taki słynny plakat, na którym żołnierz w polskim mundurze
zasłania się przed bolszewikami tarczą, na której jest Pogoń. To
było dla tych ludzi jeszcze zrozumiałe. Natomiast polski nacjonalizm, który zrodził się pod wpływem nacjonalizmu niemieckiego i włoskiego – bo to Włochy były przykładem tego, w jaki
sposób można zjednoczyć rozbite państwo poprzez nacjonalizm właśnie – był tą siłą, która Polskę bardzo osłabiła i z „ekstraklasy” europejskiej sprowadziła ją do trzeciej ligi. Polaków
bowiem po prostu nie stać na nacjonalizm. A wynika to z tego
prostego faktu, że siłę państwa mierzy się siłą jego sąsiadów.
W sytuacji, w której jeden z nich ma osiemdziesiąt milionów
mieszkańców, a drugi ponad sto czterdzieści milionów, to państwo niespełna czterdziestomilionowe jest skazane ze swoim
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potencjałem demograficznym na klęskę. W związku z tym sam
pomysł stworzenia Polski jako państwa narodowego od razu
sprowadza nas do roli państwa małego, słabego, trzeciorzędnego. I moim zdaniem cały intelektualny wysiłek Polaków
powinien służyć temu, abyśmy powrócili do tradycyjnej idei
Rzeczpospolitej wielu narodów i zerwali z nacjonalizmem. Czy
to jest utopia? Przykład Szwajcarii wskazuje, że jest w Europie
miejsce dla państw składających się z cząstek zamieszkałych
przez różne narody. W moim przekonaniu idea jagiellońska nie
jest ideą nierealną, wręcz przeciwnie. Gdyby ta idea była niemożliwa do realizacji, Rzeczpospolita Obojga Narodów w ogóle by przecież nie powstała. Sądzę, że kluczowe jest zrozumienie praw, jakim podlega polityka Europy Wschodniej. Chodzi
mi przede wszystkim o zależność pomiędzy Polską a Rosją –
jest ona absolutnie kluczowa. A zależność ta jest następująca:
kiedy oni są w ofensywie, my jesteśmy w defensywie – i odwrotnie. Powtarzam: teraz mamy szansę na przejście do ofensywy, albowiem Rosja słabnie.
> J.G.: W swoich książkach używa Pan sformułowania
„politycznie poprawni historycy i publicyści”. Czy ma Pan
świadomość, że swoją publicystyką wbija klin w pewne
środowiska? Niektórzy twierdzą nawet, że Pana książki rozbijają polską prawicę, jeśli chodzi o myśl historyczną. Teraz z kolei krytykuje Pan istotny komponent polskiej
prawicy, jakim jest ruch narodowy. Czy ma Pan świadomość, że te kontrowersje, jakie budzą Pana publicystyka
i książki, mogą taki ferment powodować?
> P.Z.: Pierwsza moja uwaga w tym kontekście jest następująca: odczuwam zasadniczy wstręt do myślenia stadnego
i z tego względu, gdybym miał wskazać wiek, który zupełnie
się ludzkości nie udał, byłby to oczywiście wiek XX, czyli wiek
bolszewizmu i innych równie odrażających ideologii. Były to
ideologie kolektywnego, stadnego myślenia, do którego odczuwam obrzydzenie. Natomiast ukochanym moim wiekiem
jest wiek XIX – wiek wielkich indywidualistów oraz wolności
słowa i myśli. Jeżeli już koniecznie jednak mielibyśmy szufladkować, to ja jednak uważam, że reprezentuję prawicę w wydaniu absolutnie czystym, rzekłbym – laboratoryjnym. Zaś
moi przeciwnicy, niezależnie od tego, jak sami się określają, są
„lewakami”. Polska prawica – a mam tu oczywiście na myśli

konserwatystów, z którymi się identyfikuję – zawsze stała
na stanowisku polityki realnej. Zawsze była w polskiej myśli
reprezentantem umiaru i zdrowego rozsądku, a równocześnie
idea budowy potężnej, mocarstwowej Polski nieustannie była
w owym nurcie obecna. Z kolei polska lewica stała na straży idei insurekcyjno-martyrologicznej. To sprawa oczywista.
Spójrzmy na powstanie styczniowe wywołane przez grupę
„czerwonej”, radykalnej młodzieży. To właśnie polski obóz socjalistyczny nieustannie podtrzymywał koncepcję powstania.
A w III Rzeczpospolitej, która w ogóle jest dziwacznym państwem, wszystko się pomieszało i stanęło na głowie i dzisiaj
za prawicę uważają się ludzie, którzy sądzą, że polityka polega na posiadaniu dobrych chęci i serca pełnego odwagi – bo
to wystarczy, żeby polecieć z butelkami na czołgi – a nie byciu
odpowiedzialnym. To kwestia nazewnictwa, ale zgadzam się,
że jest to prawdziwe dziwactwo. Podam Panom przykład: otóż
kiedyś otworzyłem „Gazetę Wyborczą” i znalazłem tam hymn
pochwalny na cześć margrabiego Wielopolskiego, a równocześnie zerknąłem do jednego z kluczowych tzw. prawicowych periodyków, a tam z kolei opublikowano istny paszkwil
na margrabiego. To jest moim zdaniem prawdziwe dziwactwo, bo przecież Wielopolski jest – dla mnie i chyba dla każdego polskiego prawicowca – idolem, wzorem do naśladowania
i największym polskim mężem stanu XIX wieku.
> B.J.: Jedną z zasad polityki realnej jest – wielokrotnie Pan
o tym w swych książkach wspomina – niepodejmowanie
akcji zbrojnych o bliskich zeru szansach powodzenia, akcji,
których mottem staje się wers „poszli nasi w bój bez broni”.
Dziś jesteśmy świadkami niezwykłych wydarzeń na Ukrainie: oto Ukraińcy właśnie poszli w bój bez broni, mając
do dyspozycji jedynie butelki z benzyną i płonące opony.
Co więcej, wygląda na to – choć trudno dziś przewidzieć
bieg wydarzeń na Ukrainie – że coś wywalczyli. Wydarzenia na Majdanie można postrzegać jako romantyczny zryw
ludowy (romantyczny niemal dosłownie: granie Etiudy rewolucyjnej Chopina, czytanie niektórych utworów Słowackiego, Szewczenki itp.), zryw, który się powiódł. Czy gdy
obserwował Pan wydarzenia w Kijowie, nie drgnęło Panu
„romantycznie” serce? Czy nie zachwiało przekonania o jedynej słuszności zimnej i wykalkulowanej polityki?

> P.Z.: W jednym z czatów internetowych zadano mi następujące pytanie (a było to jeszcze przed upadkiem reżimu Janukowycza): czy uważa Pan, że to, co się dzieje w Kijowie, jest to
„obłęd 2014”? Odpowiedziałem w ten sposób: gdyby Janukowycz wyprowadził na ulice czołgi, które byłyby wsparte przez
lotnictwo bombowe, a pod Kijowem zostałaby ustawiona
ciężka artyleria ostrzeliwująca Majdan, to odpowiedź brzmiałaby – tak. Gdyby dowództwo Majdanu wydało rozkaz walki
do końca za pomocą tych proc, które widzieliśmy w materiałach medialnych, to w istocie byłby to „obłęd 2014”. Ale biorąc pod uwagę, że samoobrona Majdanu miała jednak przede
wszystkim – pominąwszy ostatnie dwa dni, kiedy doszło do
wymiany ognia – do czynienia z milicją uzbrojoną w gumowe pałki, metalowe tarcze i gaz łzawiący, to jasne jest, że sytuacja była zupełnie inna i nie można jej porównywać z powstaniem warszawskim, w którym bezbronna młodzież została
przez zawodowych oficerów popędzona na czołgi, na rzeź. Wydano wówczas wyrok śmierci na własne wojsko – to zupełnie
nieprzystająca sytuacja. Poza tym reżim Janukowycza w roku
2014 był po stokroć słabszą strukturą niż III Rzesza w sierpniu
1944 roku. Każdą sytuację trzeba poddać drobiazgowej analizie i nie ulegać czarowi pozornych analogii. Akcja w Kijowie
miała wszelkie szanse na powodzenie – i dlatego przyniosła sukces. Natomiast jeśli chodzi o powstanie warszawskie,
było całkowicie pewne – zarówno przed jego wybuchem, jak
i w trakcie jego trwania – że nie ma ono najmniejszej szansy
na sukces. I na tym właśnie polega tragedia tego heroicznego,
a zarazem zupełnie beznadziejnego zrywu.
> J.G.: Gdy czyta się Pańskie analizy zawarte w książce Obłęd 44, w istocie trudno nie dać się do tego przekonać. Tym bardziej, że zachowuje Pan odpowiedni dystans
i nie uderza w młodzież, tylko w kierownictwo polityczne
i część korpusu oficerskiego. Jednak trochę inaczej spogląda na to ktoś, kto zajmuje się nie tyle faktografią i archiwaliami czy kwestiami taktycznymi oraz strategicznymi,
ile – tak jak ja – kulturą i literaturą. I jeśli z tej perspektywy przyjrzeć się temu, co w kulturze okresu międzywojennego było istotne, na czym budowano etos i świadomość – począwszy od gimnazjum – to okazuje się, że
głównym tekstem kultury był Słowacki. A także, szerzej,
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wątki mesjańskie. Czy nie jest tak, że ten obłęd, do którego dało się bez przymusu zachęcić młodzież, nie tylko wynikał z błędnych decyzji wojskowych i politycznych, ale też
był – by tak rzec – nieuniknionym skutkiem określonych
tekstów kultury? Młodzież naczytała się Słowackiego, żyła
w jego kulcie i nie znała innego scenariusza, nie miała innej matrycy, by postąpić inaczej. Nie uczono ich przecież
pragmatyzmu, nie było w ogóle takiej opcji…
> P.Z.: Pański argument byłby słuszny, gdyby 31 lipca 1944
roku, kiedy zapadła decyzja o wywołaniu powstania warszawskiego, wśród kilkudziesięciu tysięcy członków podziemia rozpisano referendum i zadano pytanie: chcesz wybuchu
powstania czy nie, i okazałoby się, że powyżej 50 procent jest
„za”. Jednak jest to niewłaściwe wyobrażenie o Armii Krajowej.
To jednak było, mimo wszystko, wojsko. My zaś mamy skłonność do patrzenia na powstanie przez pryzmat romantycznych
kulturowych wzorców: dziewczyna z długim warkoczem i gorejącymi oczyma, chłopak w koszuli, który napędzany duchową wewnętrzną siłą rzuca się do walki… Rzeczywistość, która wyłania się z dokumentów, była wszakże zupełnie inna. To
było ochotnicze wojsko, myślę, że wojsko dobre, choć fatalnie
uzbrojone. Podstawową zaś sprawą dla każdego żołnierza jest
wypełnianie rozkazów. W związku z tym nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób byli oni wychowywani. To mogło mieć
wpływ jedynie na etapie podejmowania decyzji o działalności
w konspiracji. Protestuję przeciwko przedstawianiu powstania jako jakiegoś zbiorowego amoku czy oddolnej rewolucji.
Armia Krajowa była organizacją wojskową, dowodzoną przez
generałów i pułkowników, i decyzja o wydaniu Niemcom bitwy na ulicach milionowego miasta zapadła w sztabie, została
podjęta przez zawodowych oficerów wojska polskiego. W ten
sposób należy patrzeć na wybuch powstania.
> J.G.: Chcieliśmy również zapytać o ów często w Pana
w książkach wspominany „zwrot na lewo” polskiej konspiracji. Można nawet powiedzieć, że jest to jeden z głównych wątków Obłędu 44. Wątek najbardziej zresztą niepokojący, gdy patrzy się na polską rzeczywistość okresu
wojny z perspektywy lat. Akcja „Wachlarz”, akcja „Burza”
były jego tragicznymi skutkami. Czy ów „zwrot na lewo”
dokonał się za sprawą rozpracowania relacji AK – Rząd
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Londyński przez sowiecką agenturę? Czy może owo rozpracowanie było raczej skutkiem zwrotu na lewo znacznej
części polityków i korpusu oficerskiego, zwrotu, którego
przyczyn należy szukać, być może, jeszcze w okresie międzywojennym? Wiemy przecież, że II Rzeczpospolita nie
była państwem idealnym – była państwem pilnie potrzebującym wielu reform społecznych. Czytając Pana książki,
można popaść w przerażenie, kiedy myślimy o stopniu inwigilacji struktur Polskiego Państwa Podziemnego przez
sowiecką agenturę, a także o podatności komórek terenowych AK na komunistyczną propagandę, zwłaszcza po
wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski. Dlaczego
tak się stało, skąd ta „miękkość” i uległość wobec okupanta radzieckiego? Czy to także skutek idących z góry rozkazów, czy może symptomy rozpadu społeczeństwa polskiego, jego „choroby tożsamościowej”?
> B.J.: W końcu naród szlachecki, najbardziej ideowy
i uświadomiony, stanowiący podstawę polskiego etosu, został po większej części wybity, wywieziony albo
emigrował na skutek katastrof XIX wieku, a naród oparty na innych składowych nie zdążył się jeszcze wykształcić: inteligencja była wciąż nieliczna i zbyt słaba, a miliony
biedujących chłopów – a także mniejszości narodowe –
nie odczuwały jakiegoś silnego sentymentu do Polski jako
takiej. Może stąd właśnie ów zwrot na lewo?
> P.Z.: Że obaj najeźdźcy byli traktowani zupełnie inaczej przez
Polaków, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Z jednej
strony żywiołowo wręcz nienawidzili oni Niemców – i to również przed wojną – co było szczególnie widoczne w roku 1939.
W przededniu drugiej wojny światowej był to już kompletny
amok. Polacy stali twardym, zwartym murem wobec Niemców, co z kolei było bardzo wyraźne podczas okupacji. Z drugiej zaś strony na kierunku sowieckim byliśmy miękcy jak galareta. Ten fakt wymaga głębokich studiów. Można na niego
też spojrzeć przez pryzmat kilku przykładów. Przyjrzyjmy się
choćby zachowaniom ludzi kultury. W przedostatnim „Glaukopisie” przypomniano ankietę przeprowadzoną w latach trzydziestych ubiegłego wieku wśród członków tego środowiska.
Zapytywano w niej między innymi: „Co sądzicie o Związku Sowieckim i jego kulturze? Co sądzicie o literaturze sowieckiej?”

itp. Lektura wyników tej ankiety jest naprawdę wstrząsająca. Jedynie poczciwy Marian Zdziechowski wskazywał jednoznacznie, że Związek Sowiecki to potwór, polip jakiś straszliwy.
Reszta z nieukrywaną sympatią i zainteresowaniem odnosiła się do czerwonej Rosji i tego, co się w niej dzieje. Mówimy
tu o czołowych polskich nazwiskach. Inny przykład: Swianiewicz, jeden z nielicznych uratowanych z Katynia, cofnięty niemal spod samych dołów śmierci. Opisuje on swój pobyt w Kozielsku. Wspomina, jak chętnie oficerowie polscy uczestniczyli
w pogadankach urządzanych przez politruków, oglądali filmy,
z zainteresowaniem obserwowali eksperyment sowiecki. Dotyczyło to głównie oficerów rezerwy, czyli lekarzy, dziennikarzy, architektów itp. Natomiast nieprzenikniony mur wrogości
został zachowany ze strony podoficerów i policjantów – czyli chłopów i robotników. Intelektualiści zaś byli – jak najbardziej – zainteresowani. Wielu z nich sądziło, że gdy wybuchnie
wojna, razem z Sowietami pójdą „bić Niemca”. Pamiętajmy, że
mówimy o przyszłych ofiarach Katynia. Czy wyobrażacie sobie Panowie analogiczną sytuację w oflagu? Gdyby jakikolwiek żołnierz, tym bardziej oficer, poszedł z zainteresowaniem
obejrzeć np. Triumf woli z Adolfem Hitlerem, a potem wdał się
w pogadankę z oficerem gestapo i powiedział coś w stylu: „jak
już ruszycie na tych wstrętnych Sowietów, to my chętnie pójdziemy z wami”, to byłby po prostu jego koniec. I jeszcze inny
przykład: śledztwa. Oczywiście nie można porównywać bestialskich i diabelskich metod NKWD ze zwykłą, prymitywną
przemocą stosowaną przez gestapowców, jednak nie zmienia to faktu, że widzimy zupełnie inną postawę społeczeństwa polskiego, oficerów i całej konspiracji wobec Niemców
– tak jak powiedziałem: zwarty mur, wrogość, wojna totalna. A na wschodzie? Kawalerowie Virtuti Militari idą na współpracę agenturalną, całe okręgi Związku Walki Zbrojnej to robią. To sytuacja nieprawdopodobna! Na przykład we Lwowie
były dwa ZWZ – ZWZ-1 i ZWZ-2, ponieważ nie byli w stanie się
ze sobą dogadać, jak to Polacy. I co się dzieje po pięciu miesiącach? Oba są kontrolowane przez NKWD! Intelektualistów polskich, którzy poszli na jakąś ideową współpracę z Niemcami,
można policzyć na palcach jednej ręki. To postacie takie jak Jan
Emil Skiwski czy Feliks Burdecki. To byli zresztą polscy patrioci. W swych tekstach – nawet tych drukowanych w tytułach

wydawanych za zgodą władz niemieckich – nigdy nie pluli
na Polskę. Ale zostawmy ich, bo to wyjątki i odrębny temat.
Zasadniczo polscy intelektualiści pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do Rzeszy, jak i w Generalnej
Guberni, nie podjęli żadnej znaczącej współpracy z Niemcami. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z Sowietami, można
śmiało wymieniać: Boy-Żeleński, Ważyk, Stryjowski, Lec, całe
środowisko „Czerwonego Sztandaru”… Ci ludzie pisali, że są
zachwyceni tym, że bolszewicy wyzwolili Polskę z niewoli polskich panów, a oni przecież za tych polskich panów siedzieli w kawiarniach i świetnie sobie żyli. To była rzeczywiście
jakaś dziwaczna psychoza, owocująca zdecydowanie nierównym traktowaniem obu okupantów. I to jest warstwa podskórna całego zagadnienia. Ale czy była ona kluczowa? Tego nie
wiem.
Jest jednak także inny aspekt tego zagadnienia – i intuicyjnie czuję, że jest istotniejszy – mianowicie bardzo konkretne
decyzje polityczne. Trzymam się tu swojej koncepcji, iż ważni
przede wszystkim są konkretni ludzie i ich wybory. Zwróćmy
uwagę na to, że właściwie do 30 lipca 1941 roku polskie państwo podziemne stoi na stanowisku, które jest podkreślane
na okrągło w „Biuletynie Informacyjnym” i całej prasie konspiracyjnej: mamy dwóch okupantów, dwóch wrogów. Są równorzędni, współpraca z obydwoma jest zdradą, obrzydliwością
i Polska czeka na moment, w którym obaj okupanci upadną.
Zasadniczym przełomem jest właśnie 30 lipca 1941 roku, czyli
podpisanie paktu Sikorski–Stalin. Od tego momentu perspektywa zmieniła się całkowicie. Nagle generał Sikorski zaczyna naiwnie uważać, że nie jest to tylko taktyczne porozumienie – za jakie tę umowę powinien uznać – ale jakieś wielkie
pojednanie polsko-rosyjskie, które on przeprowadzi. I odtąd
rozkazy z Londynu nakazują konspiracji niepodległościowej
otwarcie się na jednego okupanta. Operacja „Wachlarz” była
czymś wręcz nieprawdopodobnym: najlepsi synowie Polski,
jedna czwarta budżetu Armii Krajowej idą na tworzenie jakiejś siatki na tyłach frontu wschodniego, by ściągać informacje, ile czołgów jedzie na dany odcinek tegoż frontu. To było
zwykłe szpiclowanie na rzecz bolszewizmu. Te informacje
w ogóle nie były nam potrzebne. A kończy się ta akcja dramatycznie, ponieważ te wszystkie struktury, które były tworzone
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na szybko i w sposób nieudolny, zostają rozbite. Ludzie kończą w dołach z wapnem. A to wszystko dla Związku Sowieckiego. W efekcie dochodzi jednak w końcu do sytuacji, w której
te dwa światy zaczynają się przenikać: zostają nawiązane kontakty delegatury rządu na kraj z PPR-em, ci ludzie zaczynają
się spotykać, poznawać. Niemniej jest dla mnie niepojęte, że
wystarczyło wziąć gazetę wydawaną przez Gwardię Ludową
czy przez PPR i jakby nigdy nic przeczytać, iż głównym celem
tych formacji jest oderwanie od Rzeczypospolitej Polskiej połowy terytorium, a na reszcie zainstalowanie systemu komunistycznego. Nieuchronnie nasuwa się tu porównanie: w 1939
roku wpakowaliśmy się w wojnę światową w obronie jednego miasta, które nawet do nas nie należało, a tu nie chcieliśmy walczyć z mocarstwem, które chciało nam odebrać połowę naszego terytorium! To jest rzeczywiście niepojęte. A co do
kontaktów z bolszewikami: nie tylko naszemu podziemiu nie
przyszło do głowy jedyne racjonalne rozwiązanie w tym wypadku, czyli fizyczna likwidacja wszystkich komunistów będących w jego zasięgu. Po prostu zrobić z nimi to, co powinno się
robić z ludźmi, którzy dążą do oderwania połowy terytorium
naszego kraju. I żeby nie było wątpliwości: to nie jest żaden
ekstremizm, to wprost wynika z zapisu Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. Wyraźnie zapisano tam, że obowiązkiem sił
zbrojnych jest walczyć z każdym, kto chce naruszyć integralność terytorialną Rzeczypospolitej – a komuniści chcieli. Jednak polskie państwo podziemne nie tylko nie uczyniło tego,
co nakazywała konstytucja, ale niestety – przykro to mówić
– bardzo często wręcz się do komunistów umizgiwało. Doszło
w końcu do sytuacji kuriozalnej: kiedy Narodowe Siły Zbrojne
– za endekami nie przepadam, ale oni mieli niewątpliwie rację, ich koncepcja była znacznie sensowniejsza niż koncepcja
Armii Krajowej – przystępują do nader wskazanej eliminacji
agentury sowieckiej, likwidując groźną bandę pod Borowem,
to następuje nieprawdopodobna panika w strukturach polskiego państwa podziemnego. W „Biuletynie Informacyjnym”
pojawia się natychmiast artykuł potępiający „bratobójcze mordy” i histerycznie podkreślający, że AK nie ma z tym nic wspólnego. Narodowe Siły Zbrojne zostały jednoznacznie potępione.
Nie wiem, dlaczego „Bór” Komorowski i Jan Rzepecki uznali,
że komuniści są ich braćmi… I tak dochodzimy do ostatniej
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i największej tragedii tej wojny, czyli do roku 1944. Wówczas
ma miejsce kulminacja dramatu, jakim było filosowieckie nastawienie Polaków podczas drugiej wojny światowej, czyli do
akcji „Burza”, która w moim przekonaniu jest po prostu racjonalnie niewytłumaczalna. Wróg wchodzi na nasze terytorium,
a dowództwo Armii Krajowej rozkazuje wojsku polskiemu tego
wroga witać i pomagać mu. Przypominam, że rozkazy odnośnie do akcji „Burza” zostały przygotowane osiem miesięcy po
tym, jak ogłoszono informację o zbrodni katyńskiej. Rozkazy
te wydano polskim oficerom, którzy mieli to szczęście, że nie
zostali zgładzeni przez morderców z NKWD. I teraz – w myśl
polecenia Komendy Głównej AK – mieli się sami wydać w ręce
tych samych morderców! I to wszystko działo się mimo ostrzeżeń, mimo rozkazów wodza naczelnego generała Kazimierza Sosnkowskiego, który jest niewątpliwie pozytywnym bohaterem tej historii. Przestrzegał on wyraźnie, że ujawnianie
się wobec bolszewików jest szaleństwem. Tymczasem młodych ludzi, oddział za oddziałem, wydawano w ręce NKWD.
Czy było to zbiorowe filosowieckie szaleństwo, czy też zadecydowało to, że za planem akcji „Burza” stał generał „Tatar”, czyli, w moim przekonaniu, agent sowiecki? Konkludując: z jednej strony mieliśmy wówczas do czynienia z potężną infiltracją
i nadzwyczaj aktywną agenturą – i to jest oczywiste, wynika
jasno z dokumentów. Agentura sowiecka wręcz przeżera polskie państwo podziemne. A jednocześnie przyznać trzeba, że
nie przez przypadek się tam wdziera, bo państwo jest po prostu „miękkie” na kierunku wschodnim.
> B.J.: Ale czy nie jest to właśnie przykład polityki realnej?
Podejmując walkę z Sowietami, bylibyśmy masakrowani i przez nich, i przez Niemców równocześnie… Wejście
w otwarty konflikt z Armią Czerwoną spowodowałoby,
że ci, którzy jakimś cudem przeżyli okupację niemiecką,
z całą pewności zginęliby od sowieckich kul. Byłby to – by
tak rzec – obłęd zwielokrotniony… Dziś wiemy oczywiście, jak to się skończyło: ta współpraca nie uchroniła kogokolwiek przed powojennymi prześladowaniami. Ale być
może wówczas można było sądzić, że uległa postawa przynajmniej w stosunku do jednego okupanta – tego, który
wyraźnie zmierzał do zwycięstwa – spowoduje, że nie będzie nas on systematycznie wyniszczał?

> P.Z.: Należy tu poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze – nim
przejdziemy do roku 1944 i możliwych wówczas scenariuszy –
należy zapytać, co powinniśmy byli robić po przegranej wojnie
roku 1939. Moim zdaniem porażka Polski w kampanii wrześniowej nie zmieniła praw geopolitycznych – nie mogła ich
zmienić. Dlatego obie moje książki mają dokładnie tę samą
tezę: szansa na to, by Polska wyszła zwycięsko z drugiej wojny
światowej, zawierała się tylko i wyłącznie w tym, by powtórzyć scenariusz z pierwszej wojny światowej. To znaczy: Niemcy najpierw powinny pokonać Związek Sowiecki, a następnie
same przegrać na froncie zachodnim. Historia pierwszej wojny
światowej ukazuje ten scenariusz: najpierw rok 1917 i upadek
Rosji, potem rok 1918 i upadek Niemiec, a na gruzach dwóch
państw zaborczych odradza się Rzeczpospolita. I mam, jak sądzę, przewagę nad zwolennikami – takimi jak generał Sikorski
czy minister Kot – koncepcji, wedle której jedynym warunkiem niezbędnym odrodzenia się po drugiej wojnie światowej
Rzeczpospolitej jest upadek Niemiec. Według mnie warunkiem koniecznym odrodzenia się państwa polskiego po drugiej
wojnie światowej był upadek i Niemiec, i Rosji sowieckiej.
Moja koncepcja jest po prostu bardziej logiczna, sensowna,
a przede wszystkim potwierdzona przez historię. Jak przecież
wiadomo, jedynym powodem, dla którego Polska nie uzyskała
niepodległości po drugiej wojnie światowej, był fakt, że Związek Radziecki wygrał tę wojnę. Gdyby ją przegrał, to byśmy tę
niepodległość odzyskali. Co więc Polska powinna robić w roku
1939? Oczywiście dążyć do realizacji tego scenariusza, czyli
w pierwszej fazie wojny być z Niemcami przeciwko Sowietom,
a potem czekać na to, aż Niemcy przegrają na froncie zachodnim. Jasne jest jednak to, że już po kampanii wrześniowej nasze możliwości się radykalnie zmniejszyły. Co jednak nie zmienia faktu, że warunek polskiej niepodległości nadal
obowiązywał. Dlatego Polacy powinni byli trzymać kciuki
za Wehrmacht na wschodzie, a na froncie zachodnim liczyć
na zwycięstwo Anglosasów – w takiej właśnie, a nie innej kolejności. We wrześniu 1939 roku ponieśliśmy wielką porażkę
i zapłaciliśmy za nią olbrzymią cenę: straciliśmy kilka tysięcy
oficerów, co stanowiło pokaźną część całego korpusu, zginęło
wielu żołnierzy, utraciliśmy broń, zniszczeniu uległa infrastruktura. Skoro już się tak stało, podstawową sprawą było

unikanie dalszych strat i zachowanie sił dla przyszłych rozstrzygnięć. W przełożeniu na język realny sprowadza się to do
tego: żadnych sabotaży, żadnych działań wymierzonych
w niemieckich okupantów, żadnego oporu czynnego i zbrojnego. Walka w sytuacji, kiedy Niemcy wprowadzili przelicznik:
„za jednego zabitego Niemca zabijamy pięćdziesięciu Polaków”, nie miała kompletnie żadnego sensu. Walki w takich realiach się po prostu nie prowadzi, bo to nie jest walka, tylko
samobójstwo. Pomyślmy: likwidacja przez chłopców z podziemia w warszawskiej bramie jakiegoś feldfebla czy nawet jakiegoś gestapowca-sadysty – byłego rzeźnika czy fryzjera – co
to była za strata dla narodu niemieckiego? Żadna. Natomiast
gdy w odwecie gestapo zabijało czterdziestu profesorów uniwersytetu czy dziesięciu lekarzy, to nasze straty były ogromne.
Innymi słowy, obowiązkiem polskich władz było dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Tymczasem działania polskiej konspiracji niepodległościowej, do której żołnierzy szeregowych
mam zresztą wielki szacunek, powodowały – niestety – że
cierpienia narodu się powiększały. Upływ krwi był coraz większy, a my coraz bardziej żeśmy się osłabiali. Chciałbym być dobrze zrozumiany – były dwa rodzaje terroru: terror ślepy, natychmiastowy, który Niemcy od razu wprowadzili. I na to nic
nie mogliśmy poradzić. Chodzi mi o takie akcje, jak akcja AB
czy mordy w Piaśnicy, czyli czas szczególnego rozkwitu terroru
pomiędzy jesienią 1939 roku a wiosną roku 1940. Natomiast
drugim rodzajem był terror odwetowy, czyli np. pacyfikacja jakiejś wsi za wysadzenie torów itp. Ten był niewątpliwie możliwy do uniknięcia. Kolejnym powodem, dla którego nie powinniśmy byli czynnie przeciwstawiać się Niemcom, było to, że
każda akcja wymierzona przeciw nim w Polsce była kroplą
wprawdzie, ale podkopującą niemiecki wysiłek wojenny
na froncie wschodnim. A przecież jeżeli Niemcy mieli rozbić
Sowietów, nim sami poniosą klęskę, to działania sabotażowe
przeciw ich armii były wbrew interesowi Polski. Szczególnie
jaskrawym przykładem były w tym kontekście sabotaże kolejowe: wysadzano na przykład pociąg, który wiózł amunicję
na front wschodni. Ta amunicja w efekcie nie dochodziła, co –
niestety – ratowało życie bolszewikom, w czym nie mieliśmy
żadnego interesu. Partyzanci natomiast zwiewali gdzieś głęboko w lasy, a niemiecka grupa pacyfikacyjna paliła
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w odwecie najbliższą wieś. Ten przykład wyraźnie wskazuje,
że cała koncepcja czynnej współpracy zbrojnej z Sowietami
była zupełnie chybiona. Natomiast co do samego roku 1944:
nie jestem szaleńcem i nie uważam, że Armia Krajowa powinna w jakikolwiek sposób wmanewrować się w taką sytuację,
że znajdzie się pomiędzy wycofującym się Wehrmachtem
a nacierającą Armią Czerwoną i zacznie w tym momencie wojnę z bolszewikami. Chociaż zaznaczę, że z dwojga szaleństw
możliwych w 1944 roku walka z Sowietami byłaby bardziej
sensowna niż walka z Niemcami. Armia bowiem służyć ma
ochronie niepodległości kraju. W drugiej połowie 1944 roku
Niemcy nie stwarzali już długofalowego zagrożenia dla niepodległości Polski, bo jasne było, że są pobici i za chwilę już ich
w naszym kraju nie będzie. Każdy pocisk wystrzelony w Niemca po Stalingradzie był pociskiem zmarnowanym. Sowieci by
sobie bez Armii Krajowej nie poradzili? Po Stalingradzie Niemcy właściwie powinny zniknąć z polskiego myślenia politycznego, natomiast na plan pierwszy winno wyjść zagrożenie sowieckie. I kiedy dzisiaj w dyskusjach – a grupa moich
przeciwników jest bardzo rozemocjonowana – padają argumenty za akcją „Burza”, to sprowadzają się one właściwie do
jednego: należało przedsięwziąć tę akcję, żeby zademonstrować światu niezgodę na oddanie Polski komunistom i utratę
terenów wschodnich. Popadam w autentyczne osłupienie, gdy
słyszę ten argument! Człowiek na Zachodzie czytający następujący komunikat: „Armia Czerwona wkracza do Polski; polska
armia podziemna pomaga tej armii w zdobywaniu swego kraju i wita ją na swoich granicach”, wyciąga logiczny wniosek, że
widocznie podziemie chce, żeby Armia Czerwona tę Polskę
okupowała, skoro jej w osiągnięciu tego celu pomaga. Sowieci
nie ukrywali bowiem ani przez chwilę, że chcą nasz kraj podbić. Tak więc ten argument jest absurdalny. Załóżmy nawet,
żeśmy jakiejś demonstracji na użytek świata potrzebowali –
chociaż to nieprawda, bo polityka w ogóle nie polega na demonstracjach – to trzeba było po prostu bronić Wilna i Lwowa!
Ta rzeź, która by z tego wynikła, miałaby przynajmniej jakikolwiek sens, choćby symboliczny. Ja jednak oczywiście nie jestem zwolennikiem symbolicznych rzezi, dlatego uważam, że
nie powinniśmy w 1944 roku strzelać ani do Sowietów, ani do
Niemców. Otóż nie powinniśmy robić niczego. Najlepszą
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koncepcję miał generał Kazimierz Sosnkowski. Sprowadzała
się ona do tego: Armia Krajowa, wobec tego, że nie ma już nic
do zrobienia, ma zostać rozwiązana. Ma być stworzona nowa
kadrowa organizacja o nazwie NIE – przez chwilę nawet ona
zaistniała – stworzona z elementów niebędących zinfiltrowanymi przez Sowietów, głęboko zakonspirowana i nastawiona
na przeczekanie najgorszego czasu. Natomiast osoby i jednostki najbardziej zagrożone aresztowaniami przez komunistów należało starać się przynajmniej ewakuować z kraju.
Sosnkowski miał zresztą szereg pomysłów, jak to można zrobić. Drogi ewakuacji miały prowadzić przede wszystkim przez
Węgry, które były nam bardzo przychylne. Można było liczyć
na organizację Todt, wykorzystać wyjazdy na roboty przymusowe. W istocie lepiej już było tę młodzież z AK zapisać na roboty do Niemiec! Wywieźli by ją gdzieś pod Hamburg, a tam
spokojnie doczekałaby wyzwolenia przez armię amerykańską.
A jeżeli chciałaby opuścić kraj z bronią, to epopeja Brygady
Świętokrzyskiej wskazuje, że jak najbardziej było to możliwe –
Niemcy bardzo chętnie na coś takiego szli. Niewątpliwie można się było próbować przebijać, tak jak uczyniła to Brygada
Świętokrzyska. Natomiast akcja „Burza” na pewno nie była dla
nich ratunkiem, skoro polegała na wydaniu ich w ręce morderców z katyńskiego lasu. I na pewno ratowaniem krwi polskiej
nie było powstanie warszawskie. To był wielki narodowy akt
całopalenia.
> J.G.: W tym kontekście mam – za Andrzejem Zadorą
[pseud.] z „Uważam Rze” – jedną krótką uwagę: bardzo
krytycznie odnosi się Pan do paktu Sikorski–Stalin, a przecież dzięki niemu właśnie udało się uratować przeszło sto
tysięcy Polaków. To jest argument pragmatyczny…
> P.Z.: Generał Sikorski, mimo fatalnych swoich błędów, po
katastrofie gibraltarskiej poszedł – w moim przekonaniu –
prosto do Nieba! Właśnie za ten pakt, za uratowanie tych stu
dwudziestu dwóch tysięcy ludzi. To zasługa gigantyczna i chylę czoła przed generałem, który jako polityk był wprawdzie
pomyłką i nieszczęściem Polski, ale przynajmniej uratował
rodaków z kaźni. Natomiast problem z paktem Sikorski–Stalin polega na tym, że Sikorski powinien był potraktować ten
pakt tak, jak potraktował go Stalin. Wiedział on cały czas doskonale, że podpisanie tego paktu wcale nie oznacza, że od

tej chwili jego polityka będzie przyjazna wobec Polski, że następuje jakieś „nowe otwarcie”. Wraz ze złożonym przez siebie
podpisem Stalin wcale nie wyrzekł się pragnienia okupowania
i sowietyzacji Polski. To było po prostu zagranie taktyczne, jako
że wówczas potrzebny był mu „lend and lease” i dogadanie się
z Anglosasami, a kwestia polska była wówczas jeszcze jakimś
problemem utrudniającym to porozumienie. Tak na marginesie: gdybym miał wskazać najgenialniejszego polityka drugiej
wojny światowej, to byłby to bez wątpienia Józef Stalin, a gdybym miał wskazać najgłupszego, to oczywiście wskazałbym
Adolfa Hitlera. Wracając jednak do Sikorskiego: powinien był
zachować się jak rasowy mąż stanu, to znaczy traktować ów
pakt wyłącznie jako instrument służący do wyciągnięcia ludzi
z łagrów. I nic ponadto. Natomiast Sikorski uwierzył, że tym
paktem zapisze się w historii Polski jako ten, który odwrócił
na naszą korzyść cały układ geopolityczny. Uwierzył, że między Polakami a Rosjanami, którzy od pięciuset lat pozostają
w bardzo ostrym sporze, będąc skazani niejako na konfrontację, nastanie nagle jakaś nowa cudowna era. Dzięki jego podpisowi! Tymczasem, gdyby Sikorski był dobrym politykiem, to
w momencie, w którym Stalin zwrócił się o przygotowanie np.
akcji „Wachlarz”, powinien oczywiście oficjalnie się zgadzać,
a w praktyce opóźniać rozpoczęcie tej akcji. Krótko mówiąc –
uprawiać obstrukcję oraz sabotaż przez opieszałość i zaniechanie. My zaś absurdalnie przelewaliśmy za Sowietów krew,
co osiągnęło kulminację w obłędzie akcji „Burza” i powstania
warszawskiego. To ostatnie przedstawia się dziś jako akt antysowiecki, podczas gdy sami uczestnicy powstania byli świadomi, że miało ono pomóc Armii Czerwonej na środkowym odcinku frontu. W całym polskim piśmiennictwie najlepiej Józef
Mackiewicz zobrazował ten problem. Prowadził on stały nasłuch radia londyńskiego. A musimy pamiętać, w jaki sposób
czytano polską prasę podziemną i słuchano radia londyńskiego podczas okupacji niemieckiej. Otóż ze względu na to, że
Niemcy zabronili Polakom posiadania radioodbiorników, to jak
już ktoś dopadł tego radia, słuchał go niemalże jak Ewangelii,
jak prawdziwego objawienia: każde słowo, które zostało tam
wypowiedziane, było traktowane niczym święte. I jeżeli od 30
lipca 1941 roku nasza oficjalna propaganda przekonywała Polaków, że bolszewicy się zmienili, że są oni od zawarcia paktu

naszymi największymi przyjaciółmi, że w żaden sposób nie zagrażają Polsce, a jedynym wrogiem naszego kraju są Niemcy,
to trudno się dziwić, że wielu w te bzdury uwierzyło. Potem
zaś dochodzi do jeszcze bardziej absurdalnej sytuacji: kiedy stosunki polsko-sowieckie zostają zerwane po ujawnieniu
zbrodni katyńskiej, to ci biedni, nieszczęśni ludzie wymyślają
nową formułę: oto Rosja – choć nie kryje już przecież wrogich
zamiarów – jest przecież „sojusznikiem naszych sojuszników”!
To była jakaś istna autohipnoza, wmawianie sobie jakichś
bzdur! I to jest właśnie owo podglebie, które przygotowało
grunt do sowietyzacji Polski i tragicznego roku 1944. I to jest
ten koszmarny błąd Sikorskiego. To był dobry Polak i uczciwy
człowiek, ale nieudacznik polityczny. W polityce nie powinno
być miejsca dla takich ludzi.
> B.J.: Postrzega się Pana jako swoistego „mitoburcę”, który nasze narodowe świętości obnaża jako pseudoświętości
albo wprost katastrofalne błędy. A przecież mity są – niezależnie poniekąd od zasad polityki realnej – niezbędnym
spoiwem społecznym i narodowym, zwłaszcza dla tych,
którzy nie zajmują się profesjonalnie polityką, historią czy
nawet publicystyką – dla tzw. ogółu. Do jakich więc momentów naszej historii, do jakich postaci mamy się dziś
odwoływać? Na czym budować nowy mit? Ludzie potrzebują przecież pomników, tablic, czegoś, co będzie kształtować ich zbiorową pamięć.
> P.Z.: Wiem na pewno, na czym nie można budować naszej
pamięci i tożsamości politycznej – nie można ich budować
na klęskach. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Opowiem Panom pewną historię. Otóż jeden z czytelników mojej
książki powiedział mi tak: „Wydarzyła się ostatnio rzecz, która mną wstrząsnęła. Moja wnuczka pojechała z klasą do muzeum powstania warszawskiego. Wróciła stamtąd, wbiegła
do pokoju i powiedziała: «Dziadku, już wiem, co to znaczy być
dobrą Polką, wiem, co trzeba zrobić!» «Co takiego?» – zapytałem. «Umrzeć w kanale dla Ojczyzny!»”. Otóż sądzę, że właśnie nie. Ta opowieść jest zatrważająca. Żeby być dobrym Polakiem, trzeba zabić jakiegoś wroga Polski, a nie samemu
ginąć. Powinniśmy więc odwoływać się do naszych zwycięstw,
bo jeżeli polskość, idea naszego państwa, ma być atrakcyjna
i przyciągać, to nie możemy budować naszego wizerunku jako
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wiecznych przegranych. Jeśli kiedyś dojdzie do poboru wojskowego, to ci młodzi ludzie mają myśleć, że idą na stracenie? Czy raczej mają iść z wiarą, że zwyciężą? Ja jestem dumny ze zwycięstw Rzeczypospolitej: dumny jestem z roku 1610,
kiedy zajęliśmy Kreml; jestem dumny z roku 1920, chociaż to

zwycięstwo nie zostało należycie wykorzystane – niemniej
zatrzymaliśmy bolszewickie hordy. Do tych wydarzeń bym
się odwoływał, na nich opierał tożsamość narodową. I nigdy
nie będę dumny z naszych porażek – ja nasze porażki gorzko
opłakuję.
Warszawa, 11 marca 2014 (wywiad nieautoryzowany)

HUMANISTYKA – KONIECZNY „RESET”
Katarzyna Kasztenna

Technologiczne osiągnięcia ostatnich dziesięcioleci i ich
transformacyjna siła spycha świat humanistyki na margines,
zarówno w naszym codziennym obcowaniu, jak i życiu akademickim. Wykształcenie w ramach STEM (science, technology, engineering, mathematics) wydaje się gwarantować solidny dochód i zatrudnienie. Co więcej, wsparcie finansowe dla
humanistycznych instytucji w globalnej skali maleje, a statystyki nieubłaganie potwierdzają, że edukacyjne wybory młodych ludzi nie dają wydziałom humanistycznym obiecujących
perspektyw.
Z dużą regularnością czytamy artykuły autorów ubolewających nad obecną sytuacją i oferujących cząstkowe jej wyjaśnienie. Benjamin Winterhalter pisał w czerwcu tego roku o niezdrowej wręcz fascynacji obumieraniem humanistyki1. Ella Delaney
z kolei przedstawiała rozmaite formy finansowego ucisku tej
dyscypliny (albo w nowomowie biurokratycznej: repriorytetyzacji środków finansowych) w rozmaitych punktach globu: od
Florydy po Australię2. Z tekstu wynika co prawda, że Niemcy,
Holandia, Meksyk i Turcja obserwują wzrost liczby studentów
w obszarach humanistyki. Dodam też, że liczba kanadyjskich
studentów dyscyplin humanistycznych także nieznacznie wzrosła w 2011 roku, ostatnim, z którego dysponujemy wiarygodnymi danymi. Wiele ważnych ośrodków tych studiów na świecie
przeżywa jednak mniej lub bardziej oczywisty kryzys.
Jaka jest więc sytuacja humanistyki we współczesnym
świecie? I jakie są jej perspektywy? Czy mamy szansę przetrwać tę cywilizacyjną rewolucję, którą zainicjowały zero-jedynkowe układy cybernetyczne?
>

1

The Morbid Fascination with the Death of Humanities, „The Atlantic”,
June 6, 2014.
> 2 Humanities Studies under Strain around the Globe, „The New York
Times”, December 1, 2013.

W poszukiwaniu odpowiedzi przeglądam rozmaite publikacje podejmujące wysiłek analizy sytuacji humanistyki raczej
niż jej obrony. Wśród nich harwardzki raport o stanie edukacji humanistycznej oferuje interesującą perspektywę i zaskakująco kompleksową odpowiedź, wolną od retoryki oblężonej
(a także niedocenionej) twierdzy. Raport ten kreuje zarówno
wizję humanistycznej przyszłości, i wizja ta wydaje się całkiem
uniwersalna, jak i humanistyczne ideały, które pozwalają porozumiewać się ludziom rozrzuconym po wszystkich zakątkach globu.
Z rzadka tylko dokument wykreowany na potrzeby gremium uniwersyteckiego szokuje czytelników. Nieczęsto też
daje kompleksowy obraz problemu – humanistyki współczesnej i jej perspektyw w nowym globalnym kontekście. Tylko
wyjątkowo publikacje tego rodzaju wzbudzają głębokie wzruszenie, które towarzyszy odkrywaniu wysokich wartości. The
Teaching of the Arts and Humanities at Harvard College. Mapping the Future jest takim zaskakującym tekstem.
W roku akademickim 2012/13 dokument ten przygotowała grupa około czterdziestu uczonych z rozmaitych dziedzin
humanistyki na zamówienie Diany Sorensen – dziekan harwardzkiego wydziału sztuk i nauk humanistycznych. Osiemnaście miesięcy zajęło wykreowanie tekstów, które stanowić mają
podstawę dyskusji na zadany tu temat. Oprócz wspomnianego
wyżej powstał również tekst nowego curriculum nauk humanistycznych oraz refleksje i propozycje przedłożone przez Mahindra Humanities Center. Autorzy tych dokumentów nie uchylają się ani przed opisem trudności, jakie humanistyka napotyka
we współczesnym zdigitalizowanym świecie, ani przed postulatami zmian naruszających nieco uczelniane status quo. Wagę
takiej humanistycznej autorefleksji trudno przecenić. Spójrzmy,
jak się ten harwardzki samoogląd przedstawia.
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Opis historycznej i obecnej sytuacji dyscyplin humanistycznych kultywowanych w tej uczelni, jak też szkic mapy przyszłych aspiracji motywowała prosta obserwacja: generalnie
nabór na studia humanistyczne maleje, co więcej, liczba dyplomów (Bachelor’s Degree) uzyskanych przez amerykańskich
studentów w tej dyscyplinie obniżyła się z 14 do 7 procent
na przestrzeni ostatniego półwiecza (1966–2010), na Harwardzie natomiast obserwowalny jest wyraźny spadek liczby studentów specjalizujących się w naukach humanistycznych (z 36
do 20 procent). Jak widać, autorzy rozpoczynają od zakreślenia statystycznego obrazu harwardzkiej humanistyki, co samo
w sobie napawa optymizmem i nadzieją. Przytomna bowiem
i racjonalna ocena sytuacji, pogrzebana nierzadko w stosie
frazesów i bogoojczyźnianych zaprzysiężeń, wydaje się absolutnie fundamentalna dla oceny chwili obecnej i zrozumienia
wyzwań przyszłości. Pełen pasji, ale i trzeźwej refleksji dokument toruje, jak myślę, drogę do sensownej rozmowy o sytuacji nauk humanistycznych w nowej rzeczywistości nowego
wieku i tysiąclecia. Imperatywem kształtującym refleksję dokumentu będzie raczej zainteresowanie autorów rzeczywistością, z której studenci kierunków humanistycznych przybywają i do której odchodzą, niż spoglądanie jedynie do wewnątrz
universum akademickiego. Uświadomienie tej prostej prawdy, otwarta autokrytyka i dogłębne przemyślenie koniecznych
zmian restaurujących wartości humanistyki dają dokumentowi sensacyjne niemal walory.
Raport otwiera jedno z najbardziej ujmujących stwierdzeń
dokumentu: „The Arts and Humanities teach us how to describe experience, how to evaluate it, and how to imagine its
liberating transformation” („Sztuka i humanistyka uczą nas,
jak opisywać ludzkie doświadczenie, jak je ewaluować/wartościować i jak wyobrazić sobie jego wyzwalającą siłę transformacyjną”). Wszystkie kolejne stwierdzenia i postulaty
będą konstruowane na tych fundamentalnych założeniach.
Prostota języka i jasność sformułowań wolnych od fachowego żargonu apeluje do najbardziej podstawowych przeznaczeń humanistyki – dyscypliny otwartej na całość ludzkiego
doświadczenia. Jako osoba przez wykształcenie i działalność
profesjonalną uwikłana w tę sferę, poruszona jestem powagą tych oświadczeń: opisywanie ludzkiego doświadczenia
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w jakiejkolwiek formie to zadanie o ogromnej doniosłości.
Dostrzeżenie wartości w tymże opisie – to objawienie niemal
w świecie zdominowanym przez płasko rozumianą „praktyczność” i „użyteczność”. Autorzy raportu przypominają, że bez
kontekstu filozofii i sztuki, w których ukryte są znaczenia naszej egzystencji, wszyscy pozbawieni jesteśmy języka, a nasze
emocjonalne i poznawcze doświadczenia nie znajdują artykulacji, zaprzepaszczone dla nas samych w „bolesnej” – jak się tu
podkreśla – „niemocie”.
Drugi komponent otwierającego stwierdzenia: ocena i wartościowanie – rozpoznawane jako jedno z przeznaczeń humanistyki – relegowane były nierzadko w mojej edukacji i praktyce do ściśle limitowanych tekstów i sformułowań. Co za ulga
usłyszeć, że odnajdywanie miejsca tekstu literackiego na przykład na skali wartości to jedno z moich zadań jako czytelnika, słuchacza, widza… Autorzy raportu otwarcie przyznają,
że budowanie połączeń pomiędzy naszymi wysiłkami recepcji, opisu, analizy i interpretacji a wartościowaniem to jedno
z podstawowych humanistycznych wyzwań.
I wreszcie: „kreowanie wyzwalającej przemiany” brzmi jak
religijne niemal wezwanie, uwalniające od konieczności bycia wyłącznie suchym specjalistą w pancerzu teorii i terminologii. Namysł nad sztuką i perspektywami, jakie kreuje ona dla
nas, to nie strata czasu, ale próba opanowania zawartej w niej
energii piękna i dobra w celu odkrywania nowych dróg dla
przyszłości, a przez to nowych form rzeczywistości. Wezwania do takiego rozmachu i głębokiego oddechu intelektualnego, do rekonstrukcji świata niemalże, nie mieliśmy szansy
doświadczyć przez długie lata nieśmiałego dopominania się
o uwagę.
W tej syntetycznej formule opisu humanistyki autorzy nie
wahają się opowiedzieć po stronie zdecydowanego kontrastu
tej dyscypliny w stosunku do innych nauk, co zresztą jest niewątpliwie jej jedyną poważną szansą. Odrzucono tu, jak sadzę,
taktykę legitymizującej mimikry w stosunku do niebudzących
wątpliwości „ścisłych” dyscyplin i przywrócono humanistyce
godność dziedziny, która de facto para się opisywaniem tego,
co przenikliwie ludzkie i nierzadko trudne do uchwycenia.
Jak podkreślano już na wstępie, tekst dokumentu oprócz
pięknych stwierdzeń zawiera również konkretne praktyczne

obserwacje i postulaty. Już na wstępie dokumentu autorzy
przyznają, że humanistyka na świecie i w amerykańskim kontekście staje w obliczu znaczących wyzwań. Najpierw są to
kwestie ekonomiczne. Niewątpliwie wiedza humanistyczna
nie jest „praktyczną odpowiedzią na najbardziej palące praktyczne wyzwania, wobec których stoimy” („Knowledge of the
Humanities is no practical response to most pressing practical challenges we face”)3. Humanistyka – przyznaje się tu –
to wiedza, która nie ma tej samej siły perswazyjnej, co twierdzenia nauk ścisłych, ani też szans na powiązania ze światem
finansów czy bezpośrednich transpozycji w obszary technologii4 (s. 4). Co więcej, autorzy są w pełni świadomi, że „studenci urodzeni po roku 1990 nie będą czytali papierowych książek i co bardziej znaczące – mogą nie czytać książek w ogóle”5.
Stwierdzenie to pojawiło się w tekście bez wykrzykników oburzenia, ale w kontekście chłodnej obserwacji świata.
Choć argumenty te, w przekonaniu autorów, nie są trywialne, werdykty krytyków nauk humanistycznych inspirują ich raczej do poszukiwania nowych perspektyw i szans dla refleksji
humanistycznej niż ubolewania nad oczywistymi zmianami,
jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości. Wiodącą strategią będzie tu więc próba adoptowania się do tej rzeczywistości raczej niż neutralizowanie rozsądnych krytycznych obserwacji. Trudno się nie zgodzić ze spostrzeżeniem, że nowa
generacja uczniów i studentów nie wydaje się szczególnie motywowana do głębokiego namysłu nad dziełami przeszłości
i może w istocie „nie mieć w ręku książki”, szczególnie papierowej, nawet jeśli pisze i czyta w cyberprzestrzeni bez wytchnienia. Jak reagować więc na tę sytuację, jeśli chce się utrzymać
wydziały humanistyczne na uniwersytetach i w innych instytucjach edukacyjnych? Jakie konkretne propozycje zmian
mogłyby zatrzymać odpływ studentów z wydziałów humanistycznych? Odpowiedź, jaką znajdujemy w harwardzkich
dokumentach, jest złożona, ale niewymijająca. Popatrzmy.
Przypomniano nam najpierw, że jako humaniści funkcjonujemy w ramach kilku modeli refleksji humanistycznej:
>
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oscylujemy najczęściej pomiędzy (1) obiektywizującą
(a może czasem obiektywną) krytyką, (2) wartościującą przyjemnością obcowania z dziełem sztuki (literackiej lub innej), (3) entuzjastyczną identyfikacją, która
pozwala przywrócić do życia to, co minione, a zamknięte w dziele sztuki, i (4) twórczością artystyczną (sui generis przynajmniej). Każdy z tych modeli funkcjonować
może niezależnie, jak myślę. Ostatnie dekady rozwoju refleksji humanistycznej podporządkowane były, z jednej strony,
w ramach paradygmatu strukturalistycznego i poststrukturalistycznego, różnym inkarnacjom obiektywizacji. Wpływowy feminizm w badaniach literackich miał istotne powiązania z ideą identyfikacji. Hermeneutyka oferowała platformę
(i przyjemność) dialogu z przeszłością etc. Każdy z tych modeli ma swoje słabości, których autorzy również nie ukrywają. Nasze humanistyczne obowiązki to jednak, ni mniej ni więcej, odkrywanie prawdy o świecie, świecie wypełnionym przez
„obiekty” studiów humanistycznych, takie jak powieści czy poematy. Nawet jeśli prawdy te są ułamkowe i nieweryfikowalne – dodam – laboratoryjnie, to przecież są one kluczowe dla
ludzkiej egzystencji.
Drugim obszarem zobowiązań humanisty jest kształtowanie umiejętności, takich jak absolutnie niezastępowalne myślenie krytyczne, które z łatwością daje się transferować do
innych dyscyplin. Jak niegdyś zauważył jeden ze znajomych
matematyków, myślenia nauczyła go polonistka. Nauki humanistyczne przygotowywać mogą do pracy w rozmaitych obszarach wymagających analizy i interpretacji, szerszej perspektywy, umiejętności klarownego wyrażania myśli na piśmie itd.
Triadę pedagogicznych zobowiązań humanistyki dopełnia
promowanie zaangażowania cywilnego, w polskim szkolnictwie praktykowane od zawsze głównie z uwagi na historyczne
uwikłania naszej ojczyzny, ale cierpiące na brak nowych ekscytujących wcieleń. Z harwardzkiego raportu wynika, że pragnienie pozytywnego wpływu na otaczający świat jest jedną
z głównych motywacji dla podjęcia studiów humanistycznych.
Nie ma powodu wątpić, aczkolwiek dobrze byłoby to w badaniach potwierdzić, że polscy studenci mają podobne aspiracje. Czy nie warto wziąć pod uwagę zmieniającego się świata,
w którym czytanie długich romantycznych poematów może
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stać się wyzwaniem nie do pokonania dla większości studentów, ale pragnienie kompetentnego i konstruktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz poznawania wartości historycznie kształtujących ją jest ciągle żywe?
Nie jestem pewna, czy rzeczywiście pamiętamy, iż humanistą można być na cztery co najmniej sposoby, jako że przez
długi okres próbowaliśmy być tak scjentystyczni, jak obiekt
badań na to pozwalał, co prowadziło do wąskiej specjalizacji,
spekulatywności, metodologii, które zawężały nierzadko horyzonty interpretacji, wartościowania i twórczej kontynuacji.
Identyfikacyjne zabiegi (charakteryzujące na przykład badania
feministyczne) i bezinteresowną radość z obcowania ze sztuką
pomawiano (pomawialiśmy?) o dyletanctwo i „pięknoduchostwo”. Dodajmy na marginesie, że w obliczu wszechogarniającej technologicznej gorączki właśnie to „pięknoduchostwo”,
jak się dzisiaj wydaje, ratować będzie nauki humanistyczne
przed marginalizacją i utratą witalności. Jeśli cokolwiek odróżnia czy też będzie odróżniać technokratów, to swego rodzaju idea, głębsza myśl, aluzja chociaż nawiązująca do szerszego kontekstu kulturowego, pochodząca z obszaru szeroko
rozumianej humanistyki. Jeśli dziś kupujemy komputer czy
też telefon, dlatego że jego projektanci optują za pewną wizją świata, kierujemy się jako konsumenci nie racją technologiczną, ale – rzec można – humanistyczną. Trudne do zwerbalizowania piękno materialnego obiektu, jego kształt, kolor
i nieuchwytna obietnica uczestnictwa w czymś więcej niż rozmowa telefoniczna – to jakości spoza świata technologii, które wmontowano w „komórkę” na przykład. Umiejętności rozpoznawania, pielęgnowania i rekonstruowania tych jakości
w nowych obiektach są częścią wykształcenia humanistycznego. Droga pozyskiwania tych umiejętności wiedzie przez aktywne obcowanie z dziełami sztuki. Skróty nie są tu możliwe
i zawsze dają się rozpoznać jako kicz i rozmijanie się z prawdą.
Inspirację dla budowania adaptacyjnego modelu współczesnej humanistyki autorzy Mapping the Future czerpią między innymi z tzw. Red Book – tekstu opublikowanego w roku
1945, noszącego tytuł General Education in Free Society. Tekst
ten pozwolił, w przekonaniu harwardzkich autorów, wyklarować zależność pomiędzy humanistycznymi aspiracjami intelektualnymi a społecznymi ideałami wolności i demokracji.
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Jedną z lekcji, jakich udzieliła nam historia implementacji ideałów Red Book, jest przekonanie o ważności wiedzy ogólnej
i wagi interdyscyplinarnej kompetencji. Konieczność utrzymania równowagi pomiędzy specjalizacją i generalizacją, Wissenschaft (wiedzą specjalistyczną) i Bildung (kształtowaniem
oświeconych uczestników historii). Co za tym idzie, nie możemy opowiadać się uczciwie za interdyscyplinarnością bez treningu specjalistycznego w ramach dyscyplin humanistycznych, który włącza, jak wskazują autorzy, studia w rozmaitych
językach, materiałach i mediach.
Do łask powraca także odnowiony, na nowo, powiedzmy,
skonfigurowany kanon dzieł wybitnych – przekraczających
wąskie specjalizacje, którymi jednak studenci licencjaccy nie
będą prawdopodobnie zainteresowani. Nasze akademickie
preferencje, pozwalające na efektywną produkcję rozpraw
doktorskich i późniejszych w wąskich polach refleksji, nie zawsze dobrze służą dydaktyce uniwersyteckiej, która nazbyt
często, jak sądzę, jawi się jako konieczne raczej obciążenie niż
niezbywalny aspekt humanistycznego dominium. Od ubiegłego roku akademickiego począwszy, studentom Harwardu oferuje się framework courses – kursy formacyjne, że tak powiem
– zaproponowane w ramach projektu: Sztuka Słuchania, Sztuka Czytania i Sztuka Patrzenia. Czy nie mielibyśmy ochoty niezależnie od profesji uczestniczyć w takiej intelektualnej przygodzie? Czy nie byłoby to pomocne w każdym obszarze życia?
Czyż refleksja tego typu nie wydaje się absolutnie użyteczna?
I konieczna?
W tym kontekście dodać trzeba, że autorzy odchodzą od
idei kontrastowania literatury wysokiej i popularnej. Konieczność pełnej obecności tej ostatniej nie podlega raczej wątpliwości.
Przemyślana na nowo humanistyka to obszar niezwykle
dynamiczny, rozpięty pomiędzy transmisją wartości rozpoznawanych w studiach historycznych, w kulturowym archiwum
oraz transformacją opartą na kwestionowaniu tychże odkrytych w dziedzictwie prawd. Innymi słowy, jest to konieczna
w życiu każdego społeczeństwa przestrzeń rekonstruowania
i zarazem rozmontowywania tegoż dziedzictwa, utrzymywania go w pamięci i reinterpretowania dla potrzeb nowych
wyzwań. Tych zadań – dodam – nie wydaje się podejmować

żadna z dziedzin technologii czy inżynierii, które cenię, a nawet gorąco admiruję.
Dużo uwagi poświęca się też interdyscyplinarności, która – w odróżnieniu od multidyscyplinarności czy transdyscyplinarności – umożliwia „konwersację pomiędzy dyscyplinami”6, dając szansę zarówno specjalistycznemu namysłowi, jak
i przekraczaniu dyscyplinarnych granic. Nie jest to swobodne
miksowanie rozmaitych materiałów i teorii, ale raczej „akumulowanie komplementarnych obszarów kompetencji”7. Jest
to więc metoda i umiejętność sama w sobie. Autorzy zwracają uwagę, że zmiany paradygmatów są inspirowane nierzadko
przez impulsy pochodzące z pokrewnych dziedzin, zachęcają
zatem do tzw. podwójnej koncentracji, znanej jako „double-major” – podwójnej specjalizacji. Studia humanistyczne zanurzone będą w „oceanie” – jak piszą autorzy – materiałów
dostarczonych przez nowe rewolucyjne technologie informatyczne. Nowe platformy nauczania, takie jak nauczanie i uczenie się on-line czy dostępność materiałów wizualnych w nauczaniu literatury, są nie do pominięcia. Nie wspomina się
tu wprost o „digital humanities”. Może ze względu na oczywistość wpływu scybernetyzowanej rzeczywistości. Biblioteki już przeżyły informatyczną rewolucję w tej części świata
i już dobrze znane są benefity digitalizacji dwudziestu milionów książek w języku angielskim. W mojej dydaktycznej praktyce podręczniki wykorzystujące listy frekwencyjne dla identyfikacji kolokacji na przykład to codzienność. Olbrzymie bazy
danych takie jak Cambridge International Corpus – repozytorium 750 milionów wyrazów z rozmaitych wersji angielszczyzny mówionej i pisanej – otwierają niektórym dziedzinom
studiów humanistycznych zupełnie nowe perspektywy. Analizowanie błędów popełnianych przez uczących się angielskiego
na świecie pozwala na wyodrębnienie wyrazów czy fraz, którym poświęcić trzeba szczególną uwagę. Przykłady aplikacji
w lingwistyce stosowanej można by mnożyć.
Te nowe i nowsze elementy studiów humanistycznych
wymagać będą nowych i nowszych narzędzi i kompetencji, utorują też drogę nowym treściom i interpretacjom. Autorzy dokumentu zdają się podekscytowani koniecznymi

transformacjami, przywołując kanoniczne zdarzenia z przeszłości: rozpowszechnienie druku, które ożywiło renesansową
humanistykę, porównywane jest do rewolucji informatycznej
dokonującej się tu i teraz.
„Zresetowana” humanistyka harwardzka będzie obszarem
balansu pomiędzy „krytyką, aprecjacją i zaangażowaniem”8.
Studenci, którzy przekraczają progi uczelni, deklarują chęć pozytywnego uczestniczenia w otaczającym świecie, co stwarza
– jak myślę – nowy kontekst dla krytycznych ambicji humanistyki. Krytyka rozmaitego autoramentu: od obiektów badań humanistycznych do ich narzędzi angażowała badaczy
tych dyscyplin w ostatnich dekadach ze wzmożoną intensywnością. W odpowiedzi na studenckie pragnienia pozytywnej
kontrybucji wyeksponowanie identyfikacyjnego potencjału literatury i sztuki może okazać się zaskakująco efektywne. Nie
chodzi oczywiście o eliminację myślenia krytycznego, przeciwnie: to jedna z transferowalnych umiejętności, w której adepci humanistyki powinni być trenowani. Dzisiejszy student nie
jest już jednak zaskoczony polaryzacją poglądów, z którą zmaga się nieustannie w tak bliskim mu świecie mediów. Rozumie
też iluzje reality TV, zwodniczą nierzeczywistość gier komputerowych, profilów Facebooka etc. Humanistyka dzisiejsza
może natomiast pomóc odnajdywać nowe formy partycypacji w otaczającym świecie oraz krystalizować wartości, które
przyświecać będą tej partycypacji. Skompromitowane – dodajmy – formuły przeszłości w tym zakresie czekają na renowacyjne wysiłki humanistów.
Wziąwszy pod uwagę fakt, że studenci, którzy rozpoczynają
naukę na harwardzkich wydziałach humanistycznych, w większości kończą studia i uzyskują stopnie naukowe na innych wydziałach, w tym w 50% w obszarze nauk społecznych, autorzy
wskazują na konieczność wykreowania rozmaitych form „synergetycznej kolaboracji” pomiędzy dyscyplinami. Jedną z interesujących propozycji jest umożliwienie rozpoczynającym
studia uczestnictwa w międzywydziałowych kursach (wspólny problem, podobna metodologia albo ten sam obiekt badań), kursach łączących wysiłki specjalistyczne pod parasolem jednego tematu czy seminaria dla studentów niższych
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lat prowadzone przez profesurę. Praktyki (internships) dla studentów humanistyki powinny stać się częścią humanistycznego wykształcenia, tak jak są one niezbywalnym elementem
formowania inżyniera czy programisty. Dodać można, że szkoła nie musi być jedynym środowiskiem zdobywania i kontrybuowania praktycznych humanistycznych umiejętności. Warto
pamiętać, że podstawa w postaci wykształcenia humanistycznego w licencjackiej formie (undergarduate school w amerykańskim systemie) otwierać może rozmaite drogi profesjonalnej kariery: poprzez studia magisterskie czy doktoranckie. Czy
nie warto byłoby kształcić sędziów i adwokatów, administratorów i ludzi biznesu, którzy mają w intelektualnym zapleczu
wartości kultywowane w ramach humanistyki, takie jak myślenie krytyczne, umiejętności retoryczne czy jasne i zwięzłe
wypowiadanie się na piśmie?
Humaniści od wieków zmagają się z problemem utrzymania zdrowej równowagi pomiędzy prezentyzmem i historyzmem studiów humanistycznych Z jednej strony bowiem
powoduje nami chęć przybliżenia badanych tekstów współczesności, a zatem budowania intensywnej relacji z „tu i teraz”.
Z drugiej zaś strony próbujemy jednak uszanować kontekst,
w którym dzieło sztuki powstało, osuwając się tym samym
w historyzm – grobowiec bez odwiedzających. Humanista nie
chce być manipulowany przez hierarchie, priorytety i naciski
dnia dzisiejszego. Zgubnych tego efektów doświadczyliśmy
już w historii polskiej humanistyki nader boleśnie. Nie może
on też jednak (i chyba nie powinien) ignorować rzeczywistości
i oddać się całkowicie studiom historycznym dla nich samych,
bez związku z hic et nunc. Uświadomienie wagi tego napięcia
i rozważne balansowanie na linie rozpiętej pomiędzy historyzmem a prezentyzmem może mieć znaczący wpływ na sukces
humanistyki w epoce, w którą wchodzimy.
Humanistyka 2.0, jeśli dobrze rozumiem sugestie raportu, będzie też w bliższym związku ze sztukami, z którymi powiązana jest w strukturze uniwersytetów. Arts and Humanities
to jedna kategoria, rozpatrywana wspólnie na posiedzeniach
komisji budżetowych. Warto więc może wykorzystać to sąsiedztwo intelektualne i instytucjonalne, zdają się sugerować
autorzy, aby wspierać artystyczne i – szerzej – twórcze zainteresowania studentów. Harwardzkie doświadczenie wskazuje
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na głębokie zaangażowanie studentów w rozmaite formy życia artystycznego, głównie w ramach zainteresowań nadprogramowych. Czy jednak zaangażowanie to nie powinno być
traktowane jako forma edukacji, która może być ściśle powiązana z kursowymi obligacjami?
Harwardzki raport po części jest inspiracją dla transformacji
humanistyki, a po części, jak myślę, syntezą obserwacji zmian
zachodzących w sposobie uprawiania tej dyscypliny w rozmaitych uczelniach. Ciekawym przykładem wcielania tych krótko tu referowanych idei w życie są rozmaite centra studiów
humanistycznych afiliowane przy rozmaitych północnoamerykańskich uniwersytetach. Deklaracje programowe tych instytucji wydają się powtarzać zgodnym echem zasadnicze
ustalenia harwardzkiego dokumentu. W jednej z nich czytamy:
„Nauki humanistyczne kształtują sposób naszego zaangażowania jako obywateli w rzeczywistość. Poprzez studia nad
kulturowymi, historycznymi, filozoficznymi, lingwistycznymi i artystycznymi wymiarami ludzkiego doświadczenia, nauki humanistyczne pomagają nam zrozumieć zróżnicowania
i złożoność naszego świata” („The humanities shape the way
we engage our world as citizens. By examining the cultural,
historical, philosophical, linguistic and artistic dimensions of
human experience, the humanities help us to understand the
diversity and complexity of our world”, Jackman Humanities
Institute na University of Toronto).
Pomagają one również – czytamy dalej – przerzucać mosty ponad podziałami kulturowymi, walczyć z rasizmem, promować pokój i odpowiedzialność wobec środowiska i – generalnie – odnajdować sens w tym, co nas otacza, poprzez
autorefleksję zwłaszcza. Jak widać, studenci i badacze poszukujący form pozytywnej kontrybucji społecznej odnajdują tu
rozumiejące, wspierające i inspirujące środowisko, które poprzez właśnie zainicjowany Humanities Fair angażuje również
uczniów szkół średnich i ich nauczycieli. Interdyscyplinarne
wydarzenia zgrupowane są wokół tematów takich jak „Jedzenie”, „Przekład i wielość języków” czy „Gra”. Wystawy, wykłady, dyskusje w grupach roboczych on-line etc. wypełniają rok
namysłu nad danym tematem. Dodajmy, że wiele wydarzeń
otwartych jest nie tylko dla społeczności uniwersyteckiej.

W podobnym dokumencie programowym Centrum Humanistyki na University of Chicago zadania badań humanistycznych umieszczono w kontekście poszukiwania odpowiedzi
na pytanie: „co to oznacza być istotą ludzką w ogólnym sensie,
w perspektywie historii”, a także co oznaczać to będzie w przyszłości. Interdyscyplinarne wysiłki badaczy z rozmaitych obszarów rozpięte są pomiędzy najróżniejszymi tematami: od
teorii politycznych, poprzez sztukę współczesną, do badań
na zwierzętami.
W Northwestern podkreśla się wagę twórczego i krytycznego myślenia oraz umiejętności interpretacyjne i analityczne humanistów, odróżniające ich od innych uczonych, którzy
formułują problemy rozwiązywalne za pomocą danych naukowych. Pytania humanistów mają oczywiście inną naturę.
W wyliczeniu dziedzin humanistyki znalazły się tu, oprócz dyscyplin tradycyjnych, takich jak studia literackie czy filozofia,
także telewizja, taniec i religia.
Garść przykładów przywołanych tutaj, które można by
mnożyć ad nauseam, potwierdza supozycję, że w rzeczywistości promującej STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), poprzez nakłady finansowe i status, humaniści szansy dla siebie upatrują w dość radykalnej opozycji do tej sfery:
zarówno w motywacji dla wysiłków intelektualnych, jak i treściach nauczania, słusznie kalkulując zapewne, że zagubiony
w zero-jedynkowym świecie młody człowiek będzie spragniony dywagacji o sensie egzystencji – i historycznych, i prezentystycznych. Warto jednak dodać, że platforma dla tych studiów będzie na wskroś nowoczesna i tak zdigitalizowana, jak
tego wymaga humanistyczna działalność.
Uniwersytet Jagielloński również dysponuje podobną instytucją, pod nazwą Centrum Studiów Humanistycznych (Centre
for Advanced Studies in the Humanities, w niefortunnym skrócie: CASH), które „powstało w marcu 2007 roku na mocy zarządzenia Rektora UJ, podjętego na wniosek Dziekana Wydziału
Polonistyki. CSH jest jednostką naukowo-badawczą wchodzącą w skład struktury Wydziału Polonistyki”. Niektóre z programowych stwierdzeń mają kształt zbliżony do wcześniej tu opisywanych.
Badacze Centrum pytają: „jaki jest podmiot nauk humanistycznych, gdzie szukać miejsca dla humanistyki w strukturze

nowoczesnego uniwersytetu?”. I jeszcze: „jak definiować literaturę” i „jak powiązać [ją] z doświadczeniem kulturowym
i egzystencjalnym?”.
„Wychodzimy z założenia – piszą autorzy – że literatura
– jako jeden z najważniejszych instrumentów ludzkiego samorozumienia – może stanowić centrum uniwersyteckiego
kształcenia humanistycznego. Rozumiemy jednak także i to,
że nie ma jednej, obowiązującej definicji literatury, w związku
z czym granice nauki o literaturze są płynne i poddają się ciągłej pracy definiowania. Z tego też powodu tematyczna struktura studiów została rozłożona na cztery różne pasma, cztery
wielkie konteksty: Literatura, Media, Filozofia, Polityka”. Akcent literaturoznawczy i dywagacje definicyjne wydają się tu
znacznie bardziej widoczne niż w innych centrach humanistycznych, aczkolwiek i w krakowskim ośrodku widoczne są interdyscyplinarne dążenia do otwarcia przestrzeni dialogu z innymi dyscyplinami. Trudno nie zauważyć także odmienności:
„CSH zrywa ze ściśle polonistycznym, a więc zawężonym
(i – jak pokazuje praktyka światowa – nieskutecznym), modelem kształcenia. Główne zadanie CSH polega na stworzeniu
w Polsce nowoczesnego programu badawczego i dydaktycznego, w ramach którego studiowanie kultury polskiej możliwe jest w szerszym kontekście humanistyki i kultury światowej. Tylko umieszczenie kultury polskiej w takim właśnie
kontekście oraz pozbawienie jej partykularnego (a przez to
niezrozumiałego) charakteru może sprawić, że zostanie ona
wprowadzona do głównego nurtu międzynarodowej refleksji naukowej”. Jak widać, z obszaru refleksji nad „samozrozumieniem” przenosimy się tu raczej w obszar „uświatowiania”
polskiego literaturoznawstwa. Rugowanie „partykularnego
charakteru” nie jest – by może – konieczne, bo stanowi on
prawdopodobnie szczególnie interesujący przedmiot analizy i interpretacji prowadzącej do zrozumienia. Odpowiadanie na ważne pytania współczesnych studentów w kontekście naszej „partykularnej” kultury w naturalny sposób będzie
częścią dialogu, jaki współczesna humanistyka w różnych
częściach globu inicjuje. Globalizacja rozgrywa się przecież
zawsze lokalnie i nie wymaga separacji od lokalnej „niezrozumiałości”. Co więcej, ta lokalna idiosynkratyczność, wymagająca eksplikacji, interpretacji i dialogowego zrozumienia,
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jest prawdopodobnie jedną z motywacji dla wyboru studiów
humanistycznych. Przegląd wykładów i spotkań organizowanych przez Centrum Studiów Humanistycznych daje mu szansę funkcjonowania jako sui generis platforma interdyscyplinarnego dialogu pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi
wewnątrz i na zewnątrz społeczności akademickiej.
Zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z roku 2013 studentów nauk humanistycznych ubywa: z 42
462 w roku 2007 pozostało 34 096. Utraciliśmy ponad osiem
tysięcy osób. Specjalistom pozostawiam rozstrzygnięcie, jaki
udział w tym ma spadek przyrostu naturalnego, studia za granicą i – domyślam się – moc innych czynników, które determinują rozmiar naboru na dany kierunek studiów. Niewątpliwie jednak humanistykę porzuciły głównie kobiety (około 5,5 tysiąca,
około 3 tysięcy to mężczyźni, których było zawsze proporcjonalnie mniej). Wprawdzie straty humanistyki są mniejsze niż segmentu ekonomiczno-administracyjnego, niemniej czas zapewne zastanowić się, jak będzie wyglądała przyszłość. W ostatnich
latach liczba studentów nauk humanistycznych w Polsce oscylowała wokół 8%, liczby większej niż w USA (7%), mniejszej
niż w Kanadzie (18%) na przykład. Ciekawym zjawiskiem jest
też odpływ kobiet z kierunków humanistycznych: Heidi Tworek
analizowała podobny efekt w kontekście amerykańskim, pokazując, że decyzje edukacyjne kobiet były faktycznym źródłem
obniżenia naboru na studia humanistyczne (w latach pomiędzy
rokiem 1970 a 1985, kiedy to nabór na studia humanistyczne

zmniejszył się z ponad 17% do 7%). Jeśli zjawisko to ma uniwersalne cechy, można i w polskim kontekście oczekiwać transferu zainteresowań żeńskiej części gremiów studenckich z dziedzin tradycyjnie wybieranych w przeszłości do pokrewnych
obszarów, głównie nauk społecznych. Stawiałoby to humanistykę w znacznie trudniejszym położeniu, zwłaszcza że i fundusze publiczne wspomagają obecnie na świecie głównie sferę
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Humanistyki nie wspiera się tą drogą (poprzez bezpośrednie dotacje)
w ogóle na przykład w Wielkiej Brytanii (Ellis Delany, Humanities Studies under Strain around the Globe). Namysł nad funkcjami, obligacjami, potencjałem i przyszłą rolą humanistyki to
konieczność chwili.
Abstract
Katarzyna Kasztenna, The liberal arts – total reset?
Technological achievements of the latest centuries and their
transformative force put the world of humanities into the furthest margins of everyday and academic life. Education in the
field of STEM (science, technology, engineering, mathematics)
seems to guarantee a solid salary and employment. What is
the position of humanities in contemporary world then? Do
we stand a chance to survive this revolution initiated by zero-one cybernetic systems? The article of Katarzyna Kaszenna
deals with the institutional persecution of liberal arts and humanists, and the wrong premises behind such processes.

„IM BARDZIEJ MNIE BIJESZ, TYM BARDZIEJ CIĘ KOCHAM”
Sprzeciw Peruwianek a ich działalność w Sendero Luminoso
Beata Szady

Betty miała 17 lat, kiedy uciekła z domu. Od maleńkości była
bita przez ciotkę alkoholiczkę, z którą mieszkała. Na pomoc rodziców nie miała co liczyć: matka przepadła, ojciec nie żył. Uciekając z domu, dziewczyna miała plan – wstąpić do partii komunistycznej Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso – SL) i walczyć
o równość i sprawiedliwość. Wówczas zmieniła imię na Rita.
Wcześniejsze – z wszystkimi zapamiętanymi konotacjami –
za bardzo przypominało jej przeszłość: „biedna Betty”, „potulna
Betty”, „podporządkowana Betty”. Teraźniejszość znała „towarzyszkę Ritę”, silną i nieugiętą, która chce zmieniać świat.
Betty jest bohaterką książki Amerykanki Robin Kirk Grabado
en piedra. Las mujeres en Sendero Luminoso1, pierwszego tak
obszernego opracowania o udziale kobiet w peruwiańskiej organizacji terrorystycznej, która w 1980 r. wywołała najkrwawszy konflikt zbrojny w historii kraju. Według Raportu Komisji
Prawdy i Pojednania (CVR) opublikowanego w sierpniu 2003 r.
śmierć poniosło 69 tys. osób, a 82% spośród nich pochodziło
z terenów wiejskich (w grupie tej 78% stanowili Indianie jednojęzyczni posługujący się tylko językiem keczua bądź innym
językiem tubylczym)2. SL jest odpowiedzialny za śmierć 54%
tych ofiar. Za resztę – rządowe Siły Zbrojne3.
Choć literatura przedmiotu poświęcona SL jest bogata,
o kobietach można znaleźć niewiele. Magdalena Śniadecka-Kotarska, etnolog i antropolog kulturowy, pisząc książkę Być
kobietą w Peru4, wylicza na palcach zaledwie jednej ręki książki i artykuły, które pomogły jej opisać sytuację kobiet w SL.
Życiorys Betty jest typowy dla wielu kobiet wstępujących
do guerrilli SL – „antyrządowej walki powstańczej wynikającej

z głębokiego poczucia niesprawiedliwości społecznej, kontestującej istniejące porządki społeczno-ekonomiczne i polityczne”5. To przemoc w rodzinie, ale też brak szans na realizację
ambicji zawodowych czy nierówne traktowanie wyzwoliły
w kobietach chęć walki o lepsze jutro. W pełni utożsamiły się
one z poglądami Abimaela Guzmána, założyciela i przywódcy
SL, widząc w nim jedyną nadzieję.
Do początku lat osiemdziesiątych XX w. kobiety w Peru znaczyły niewiele. Uznawane były za obywatelki drugiej kategorii
zależne od mężczyzn. Ivan Degregori, antropolog specjalizujący
się w tematyce senderystycznej, na łamach swojej książki Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria collectiva y violencia
política en el Perú6 stwierdza: „Życie na prowincji w Peru prekolumbijskim i w latach siedemdziesiątych niewiele różniło się,
a kobiety były jedynie materiałem na żony, kochanki i matki”7.
Jak na Amerykę Południową prawo wyborcze, i to połowiczne, otrzymały późno, bo w roku 1955 (na przykład w sąsiednim Ekwadorze w 1929). Piszę „połowiczne”, bo mogły
z niego skorzystać tylko kobiety powyżej 21. roku życia (lub
mężatki od 18. roku) i nie analfabetki. Oznaczało to, że tylko
25–30% Peruwianek mogło brać udział w wyborach. Początkowo z tej możliwości korzystało zaledwie 10% uprawnionych
do głosowania. Dopiero w 1979 roku zmieniono prawo. Głosować mogły również analfabetki.
W 1973 r. Evelyn Stevens ukuła pojęcie „marianismo”. Zgodnie
z nim kobiety miały być „biernymi, pokornymi i uległymi istotami, skorymi do poświęceń i wyrzeczeń, a z postawy tej miały czerpać swoją duchową siłę, w zamian uzyskując szczególne
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R. Kirk Grabado en piedra. Las mujeres en Sendero Luminoso, Lima 1992.
http://www.cverdad.org.pe (10.08.2014).
http://www.unc.edu/~inesv/ints77/readings/cvrorigen.pdf (10.08.2014).
M. Śniadecka-Kotarska, Być kobietą w Peru, Warszawa 2006.
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Ibidem, s. 19.
I. Degregori, Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria collectiva
y violencia política en el Perú, Lima 2003.
> 7 Ibidem, s. 18.
6

SPRZECIW < ZNACZENIA < 31

miejsce zarówno w rodzinie, jak i społeczeństwie”8. Według Stevens kobiety były zadowolone ze swojego położenia.
Postawa senderystek przeczy jej założeniom. Wstąpienie kobiet do SL trzeba potraktować jako sprzeciw wobec dotychczasowego traktowania w myśl zasady: „Im bardziej mnie bijesz,
tym bardziej cię kocham”9. Senderystki buntowały się przeciwko z góry narzuconym rolom żon, matek, sióstr, kochanek służących całe życie mężczyznom w różnoraki sposób – od przygotowywania posiłków po uległość fizyczną. Nie chciały być bite,
gwałcone, molestowane. Nie zgadzały się ze zdaniem, że miejsce kobiet jest w domu. Miały aspiracje. Chciały mieć coś do powiedzenia. Guerrilla proponowała im nową pozycję społeczną.
Na ukształtowanie polityki Guzmána wobec kobiet i ich
liczny napływ do organizacji miała wpływ znaczna ilość kobiet
studiujących w tym czasie w mieście Ayacucho.
W latach 1961–1980, jak pisze Kirk w Grabado en piedra…, otwarto w Peru 40 nowych uniwersytetów. Oznaczało
to łatwiejszy dostęp do edukacji przede wszystkim dla rdzennej ludności. Studiowali już nie tylko „biali”, ale też tubylcy,
w tym kobiety. „Od zawsze wiadomo było, że język hiszpański, zarówno w mowie, jak i w piśmie, był narzędziem dominacji”10. Nauka dla Indian, którzy do tej pory znali tylko swój
język tubylczy, oznaczała koniec bycia oszukiwanym.
Uniwersytet Huamanga w Ayacucho, w którym Abimael Guzmán wykładał filozofię, otwarto (po prawie 70-letniej
przerwie) w 1959 r. Już od początku kobiety stanowiły liczną
i aktywną grupę. W przypadku tego miasta procent kobiet studiujących i wywodzących się z terenów wiejskich był jednym
z najwyższych w kraju. Kirk podaje, że spośród 1451 studentów, którzy w 1968 r. dostali się na studia w Peru, 403 stanowiły kobiety, z czego ponad połowa pochodziła z Ayacucho11.
Śniadecka-Kotarska podaje statystyki z 1970 r. Na 1500 licencjatów w skali kraju blisko jedna trzecia należała do kobiet
(dokładnie 460), w tym 360 powstało w Ayacucho12.
> 8 R. Hryciuk, Kobiecość, męskość, seksualność. Płeć kulturowa (gender)
w badaniach dotyczących Ameryki Łacińskiej, [w:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M.F. Gawrycki, Warszawa 2009, s. 275.
> 9 R. Kirk, op. cit., s. 28.
> 10 Ibidem, s. 31.
> 11 Zob. ibidem, s. 31.
> 12 M. Śniadecka-Kotarska, op. cit., s. 27.
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Kiedy więc kobiety zaczęły studiować w latach sześćdziesiątych,
z nadzieją na poprawę swojego bytu, Abimael Guzmán postanowił to wykorzystać w walce rewolucyjnej. Profesor filozofii doskonale wyczuwał nie tylko ogólne frustracje społeczne, ale też specyfikę sytuacji kobiet. Jego zasługą, jak pisze Śniadecka-Kotarska,
stało się „odkrycie i wykorzystanie nowego kontekstu, w jakim aktorem stały się właśnie kobiety z nowej, wykształconej klasy średniej, ignorowane dotąd podwójnie – z racji pochodzenia i płci”13.
Laura Balbuena, peruwiańska politolożka, uważa SL za
„[…] ruch pedagogiczny – Guzmán wchodził do auli wypełnionej kształcącymi się kobietami z prowincji, które pomimo
edukacji nie miały możliwości zdobycia dobrej pracy. Profesor
widział, że nikt do tej pory o te kobiety nie zawalczył. Dlatego
postanowił je do siebie przekonać”14.
Abimael Guzmán na studentkach zrobił wielkie wrażenie.
Śniadecka-Kotarska cytuje jedną z jego uczennic: „Imponował nam wszystkim, byłyśmy pod niezapomnianym jego wrażeniem jako mężczyzny. Najpierw wszystkie kochałyśmy się
w nim. Ale też on chciał i wsłuchiwał się w nasze problemy.
Dzięki niemu podniosłyśmy głowy, ktoś chciał nas słuchać, to
było niezwykłe, nowe i nieznane”15.
Nie tylko studentki wstępowały do SL. Istniejące dane
wskazują, że były to kobiety z wszystkich klas społecznych.
Część z nich była pochodzenia indiańskiego i chłopskiego, chociaż rozpoczynały pracę w SL już jako przedstawicielki klasy
średniej; inną część stanowiły kobiety pochodzenia metysko-chłopskiego i robotniczego.
Ideologia Guzmána pomijała klasy społeczne i trafiała do
wszystkich tych kobiet, które chciały odmienić swój los, protestowały przeciw niesprawiedliwości, biedzie, przemocy w rodzinie. SL bowiem potępiał całkowicie przemoc wobec kobiet
(brutalność, pobicia, gwałty), skazując mężczyzn, zarówno spoza SL, jak i własnych żołnierzy, na publiczną chłostę, a w przypadku powtórzenia czynu na śmierć. Potępiał przemoc rodzinną,
pijaństwo (w SL zakazane było używanie alkoholu), zdrady małżeńskie, pozostawianie dzieci pozamałżeńskich na wyłącznym
>
>
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Ibidem, s. 25.
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/mujeres-sendero-ya-nocumplen-roles-claveque-papel-cumplen-hoy-noticia-1376515 (10.08.2014).
> 15 M. Śniadecka-Kotarska, op. cit., s. 28.
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utrzymaniu matek. Guzmán proponował kobietom równe prawa i perspektywę rozwoju w przyszłości.
Abimael Guzmán konsekwentnie nie tylko uznawał za jeden
z priorytetów udział kobiet w guerrilli, ale eksponował ich rolę
przez cały okres trwania konfliktu zbrojnego. Od początku oparł
na kobietach strategię walki i choć jego koncepcje polityczne ulegały w ciągu lat znacznym zwrotom, to w tym przypadku były
niezmienne. Już w 1969 r. Guzmán pisał: „Kobiety są w swych
przekonaniach wierniejsze od mężczyzn, dlatego też winny stanowić fundament naszej rewolucji”16. Odwołując się do Woltera, podkreślał: „Społeczeństwo zależy od kobiet”, dodając od siebie: „Wzbudzenie i powodzenie naszej rewolucji zależeć będzie
przede wszystkim od nich”17. Guzmán jednak nie popierał popularnej wśród marksistów tezy o wyzwoleniu kobiet. Stworzył
własną o „zerwaniu łańcucha ucisku wobec kobiet i ich współudziale w budowie nowego sprawiedliwego społeczeństwa”18.
Wielkie znaczenie dla ugruntowania pozycji kobiet w Sendero Luminoso miała działalność Edith Lagos. Ta uderzająco piękna dziewczyna zyskała wielką sympatię i popularność
wśród kobiet z terenów wiejskich dzięki organizacji patroli
sprawiedliwości ludowej. Pod tą skądinąd elegancką nazwą
kryło się nic innego jak wymierzanie kar fizycznych mężczyznom – sprawcom przemocy seksualnej i rodzinnej.
Jeszcze większą popularność Edith Lagos zyskała, organizując ucieczkę z więzienia w Ayacucho 78 członkom SL i 169 innym więźniom. Miała wtedy 18 lat. Atak w biały dzień powiódł
się dzięki dobrej organizacji i szybkiemu działaniu (warto zaznaczyć, że akcja przebiegła niemal bezkrwawo). Edith Lagos stała
się najbardziej poszukiwaną osobą w prowincji Ayacucho.
Schwytano ją po 6 miesiącach, w 1982 r. Sześciu policjantów najpierw ją raniło, później kopało, biło, gwałciło, a na
końcu zamordowało. Niewiele pozostało z jej urody, bo twarz
zmasakrowano nożami.
Jej pogrzeb był pierwszą tak wielką manifestacją nastrojów społecznych, a także miejscem działań propagandowych
SL. Zgromadził 30 tys. osób, cały przekrój społeczeństwa:
uczniów, studentów, urzędników, robotników i inteligencję.
>
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Ibidem, s. 24.
Ibidem.
Ibidem.

Przyszły też licznie wieśniaczki, dla których Edith Lagos była
symbolem walki o sprawiedliwość społeczną.
Śmierć pierwszej męczennicy SL przyczyniła się do większego
dowartościowania kobiet przez Guzmána. Od tego czasu mówił
o nich jako o bardziej samodzielnych, twardych, wolnych i wojowniczych niż mężczyźni – żołnierze guerrilli. Taki też ich obraz
upowszechniano przez lata w mediach. Senderystki przedstawiane były jako te agresywniejsze, brutalniejsze, okrutniejsze,
a podejmowane przez nie decyzje były dużo bardziej radykalne
niż mężczyzn. Policja zwykła opowiadać o „krwiożerczych kobietach” z SL. Oto przykład raportu z 1990 r.: „Są bardziej zdeterminowane i niebezpieczne niż mężczyźni, sprawują rządy absolutne, podejmują się każdej misji, bez względu na koszty. Łączą
w sobie pozory niemocy, słabości płci z twardością i bezwzględnością. Ekstremalnie surowe, wykorzystują i manipulują współtowarzyszami, są impulsywne i ryzykowne”19.
Jak pisze Śniadecka-Kotarska, od śmierci Edith Lagos pojawił się często eksponowany przez Guzmána wątek długu, jakie Peru ma wobec kobiet – bohaterek z sierry (gór), których
przykładem stała się Edith. Odbiciem silniejszego preferowania kobiet stały się graffiti na murach, ukazujące wizerunki
kobiet znajdujących się tuż za wodzem. „Dziś, mimo upływu
tylu lat, jak pisze polska etnolog, kobiety nadal wspominają,
że determinacji ich działaniom przydawał szacunek, z jakim
Guzmán od śmierci Lagos mówił o ich sile, woli, bohaterstwie
oraz preferowaniu ich działań nad prowadzonymi przez mężczyzn. Edith stała się bohaterką SL i ikoną rewolucjonistki”20.
Słowa Guzmána o wielkości kobiet nie były puste. Towarzysz
Gonzalo, jak się go zwykło nazywać w SL, pozwolił im nie tylko walczyć, ale i rządzić. Liczba kobiet w SL oscylowała cały czas
w granicach 40%. To jeden z najliczniejszych i najtrwalszych
udziałów kobiet w konfliktach zbrojnych na świecie. Według danych Komisji Prawdy i Pojednania 40% armii SL stanowiły kobiety,
ale już we władzach komitetu centralnego miały one przewagę21.
Dokładniejsze liczby przytacza Śniadecka-Kotarska. Początkowo w najwyższych władzach partyjnych było ich 30%,
>
>
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http://elcomercio.pe/politica/gobierno/mujeres-sendero-ya-nocumplen-roles-claveque-papel-cumplen-hoy-noticia-1376515 (10.08.2014).
20

SPRZECIW < ZNACZENIA < 33

w 1980 r. na 11 członków 4 były kobietami, w 1992 r. było
ich aż 8 (nadal na 11 członków). Zastępcami Guzmána były
wyłącznie kobiety – najpierw jego żona Augusta de la Torre („Nora”), a po jej śmierci Elena Iparraguirre („Miriam”).
W 1992 r., po uwięzieniu towarzysza Gonzala i Miriam, na czele organizacji stanęła także kobieta, Marta Hutay. Do dziś także to kobiety pozostają najgorętszymi i najwierniejszymi zwolenniczkami uwięzionego przywódcy SL. Wiele z nich nadal
jest dumnych, że były jego współpracowniczkami.
Sendero Luminoso dowartościował kobiety. Jak mówi Betty,
bohaterka książki Grabado en piedra…, w SL „mężczyźni nas
szanowali. Mieliśmy takie same prawa”22. Również do miłości.
W przypadku związków z mężczyznami w SL kobiety kierowały się liberalizmem, choć zaprzeczają rozpowszechnionym
opiniom, jakoby w oddziałach guerrilli panowało „wyuzdanie seksualne”23. Większość z nich miała od 1 do 3 partnerów.
„Swoboda wyboru, wolność związku, możliwość okresowego zamieszkiwania razem czyniły związki w opiniach kobiet
trwalszymi i prawdziwszymi”24, pisze Śniadecka-Kotarska.
Nowym zjawiskiem w SL było zabieganie o legalizację związków przez mężczyzn, a nie kobiety, jak to dotychczas miało miejsce w społeczeństwie peruwiańskim. Przede
wszystkim działania te miały miejsce w dwóch sytuacjach: 1.
kiedy kobieta była w ciąży (co, jak zauważa Śniadecka-Kotarska, oznaczało, że mężczyźni nadal mieli tradycyjne podejście
do spraw rodziny), 2. kiedy kobieta w hierarchii rewolucyjnej
piastowała wyższe stanowisko niż mężczyzna. Jak oceniają
dziś byłe członkinie guerrilli, wówczas małżeństwa były dla
mężczyzn „wygodną trampoliną awansu”25.
Problem macierzyństwa wśród senderystek podważa jednak mit o całkowitym zrównaniu płci. W tej sytuacji, wbrew
głoszonym zasadom, obciążenia spadały na barki kobiet, jak
w tradycyjnych rodzinach. Teoria i praktyka polityki płci SL
w tym wypadku rozchodziły się nad wyraz drastycznie.
Guzmán był charyzmatycznym przywódcą. Z jednej strony
swoją postawą przyciągnął do siebie tłumy kobiet, którym dał

poczucie własnej wartości i godności. Z drugiej zaś manipulował nimi, byleby objąć władzę w Peru.
Nigdy nie stał z kobietami w jednym rzędzie. Zawsze był kilka kroków z przodu. Tak jak na wspomnianym graffiti ukazującym kobiety tuż za wodzem. Mimo więc otrzymania przez
kobiety wielkich możliwości rozwoju, prawa do walki, jak
i władzy, SL był ruchem patriarchalnym.
Senderystki zaufały Guzmánowi i wiele z nich do dziś nie
czuje się przez niego oszukanymi. Mało tego – uważa, że walka była celowa i ważna, konieczna i sprawiedliwa.
Sendero Luminoso wpłynął na poprawę sytuacji kobiet w Peru.
Widać to chociażby w polityce. Senderystki weszły na drogę intensywnej, choć nielegalnej działalności politycznej w latach
osiemdziesiątych. Demokratycznie wybrany rząd peruwiański Alberta Fujimoriego dopuścił je do polityki dekadę później.
Za rządów prezydenta Fujimoriego kobiety zaczęły obejmować wysokie stanowiska wykonawcze, parlamentarne, administracyjne. Pojawiły się też w nowych zawodach, dotąd zagwarantowanych wyłącznie dla mężczyzn – policja, wojsko,
straż pożarna, służby celne.
Ich sytuacja uległa w Peru zmianie, choć do tej pory trudno
mówić o równym dostępie kobiet i mężczyzn do udziału w życiu społecznym, w sprawowaniu władzy i korzystaniu z należnych praw obywatelskich.
Sendero Luminoso nie złożył broni. Mimo że Abimael Guzmán
odbywa w więzieniu karę dożywocia, konflikt nadal trwa. Eksperci uważają, że ruch w ostatnich latach się odrodził, choć zmienił
swój wizerunek. Przede wszystkim zmniejszył się w nim współczynnik feminizacji. Znana jest tylko jedna kobieta na wysokim
stanowisku. To „Olga”, była profesor, która kieruje grupą bojowników w Andach. Kalkuluje się, że w samych oddziałach kobiet
jest mało. Luis Valencia Hirano, były szef policji Huallaga, wylicza
obecne role kobiet w SL: „Teraz służą one do innych celów – biorą udział w interesach narkotykowych albo działają w kuchni[26],
zajmują się leczeniem lub są po prostu kobietami mężczyzn”27.
>
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Jako że w rodzinach tradycyjnych kobiety są odpowiedzialne za kuchnię, w SL w latach osiemdziesiątych tę zasadę zmieniono. Senderystki wręcz
czuły się dumne, że nie potrafią gotować.
> 27 http://elcomercio.pe/politica/gobierno/mujeres-sendero-ya-nocumplen-roles-claveque-papel-cumplen-hoy-noticia-1376515 (10.08.2014).

Abstract
Beata Szady, ‘The more you beat me, the more I love
you’. The Peruvians’ opposition and their activity in Sendero Luminoso
In this article Beata Szady interprets joining the Luminous Trial (Sendero Luminozo) by Peruvian women as their objection to
treating them according to the rule: ‘The more you beat me, the

more I love you’. The Senderian women rebelled against the imposed role of a wife, mother, sister, lover – against devoting their
lives to serve men in many different ways – from preparing meals
to physical submission. They did not want to be beaten, raped or
molested. They did not agree that the place of a woman is at home.
They had aspirations. They wanted to speak their minds. Guerrilla
offered them new social roles and a totally different status.

KOBIETY ZBRODNIARKI
Na przekór bałkańskiemu patriarchalizmowi i stereotypom płci
Maciej Habarta

Kobietom oraz ich szeroko pojętej emancypacji poświęca
się dziś w mediach wiele uwagi, co jest zapewne efektem nasilenia sprzeciwu feministek wobec męskiej dominacji. W dyskursie medialnym wiele miejsca zajmują informacje dotyczące płci żeńskiej o nacechowaniu pozytywnym, jednak rzadko
możemy spotkać artykuły czy wiadomości o wyraźnym negatywnym wydźwięku. Przykładem, wydawać się może, wyjątkowym jest przypadek zbrodniarek wojennych, które brały
udział w konflikcie na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Temat ten wpisuje się w kategorię „sprzeciwu”
dwojako. Bałkańskie kobiety-zbrodniarki nie tylko wymykają
się spod panowania tak zwanych „jugomężczyzn”, ale jednocześnie przełamują narzucane im przez społeczeństwo stereotypy. Same Bałkany uważane są potocznie za obszar „dziki”
oraz niestabilny, z czym łączy się określenie „kocioł bałkański”. Wydaje się jednak, że mieszanka etniczna oraz kulturowa Bałkanów może być źródłem wielu interesujących analiz,
które ze względu na brak szerokiego zainteresowania tą tematyką mogą nigdy nie powstać. Co więcej, obecnie, mimo widocznego zainteresowania wątkami emancypacyjnymi, wiele
mówi się o zjawisku „niewidzialności kobiet” w dyskursie medialnym, co doskonale obrazować będzie ten artykuł. Tekstów
o tematyce zbrodniarek wojennych jest bardzo mało. Z potrzeby uzupełnienia tej luki chciałbym nie tylko przybliżyć tematykę bałkańską, ale i zmierzyć się z tak poważnym tematem,
jakim jest wojna oraz jej wpływ na społeczeństwo, a także
przedstawić udział kobiet w takiego rodzaju wydarzeniach.
Tematykę tę zrealizuję, biorąc pod uwagę stereotypy płci oraz
określenia, których używali dziennikarze piszący o zbrodniarkach wojennych. Również gender studies jest dziedziną ważną
dla niniejszego tekstu ze względu na poruszenie kwestii performatywności płci. Nauki te zakładają bowiem, iż człowiek

poprzez wszelkie swoje działania sam definiuje siebie, niezależnie od swojej płci biologicznej oraz związanych z nią oczekiwań.
Na początku warto zwrócić uwagę, iż stereotypy płci, które
stały się jedną z najważniejszych podstaw poniższych rozważań, mają również swoje odzwierciedlenie w kontekście odpowiedzialności w sytuacji wypadku oraz przestępstwa. Jak
pisze Eugenia Mandal, „ludzie są skłonni przypisywać odpowiedzialność za wypadek kobiecie-ofierze, gdy ta zachowuje się w sposób typowy dla własnej płci (jest uległa, pasywna), mężczyźnie-ofierze, gdy ta zachowuje się nietypowo (nie
podejmuje walki, jest przestraszony). W sytuacji gwałtu ludzie i sędziowie niejednokrotnie obarczają odpowiedzialnością za to przestępstwo kobiety-ofiary. Tendencja ta, częściej
zauważana u mężczyzn, jest tym silniejsza, im atrakcyjniejsza była ofiara i bardziej kobiecy (pasywny) sposób jej zachowania”1. Ze słów polskiej badaczki można wyciągnąć ciekawy
wniosek – kobiety karane są za bycie kobietą, a mężczyźni
za brak bycia mężczyznami. Płeć żeńska obarczana jest winą
za błędy popełnione przez mężczyzn, co często uzasadnia się
brakiem asertywności, a więc i podporządkowaniem męskiej
dominacji. Kobiety rzadko uważane są za zdolne do podejmowania decyzji, przez co łatwiej jest je osadzić w miejscu ofiary
aniżeli mężczyzn. W takich sytuacjach często pojawia się myślenie: „Kobieta nie mogłaby tego zrobić”. Nie możemy oczywiście zignorować faktu, iż kobiety również mogą dokonać
przestępstw. Założyć można, że to właśnie stereotypy płciowe w pewien sposób determinują przestępczość wśród kobiet i mężczyzn. Już od najwcześniejszych lat uczeni jesteśmy przyjmowania ról społecznych, które w późniejszym życiu
>
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mamy pełnić. Popularną, jednak do tej pory nierozwiązaną,
kwestią pozostaje jednak sama przestępczości wśród kobiet.
Wielu badaczy zadaje sobie pytanie „Dlaczego?”. Jednak żadna
z odpowiedzi nie wydaje się pełna i wystarczająca. Luke Owen
Pike doszukiwał się niewielkiego udziału kobiet w ogólnej
liczbie przestępców z powodów cech kobiecej natury. Kobieta, jako płeć słabsza pod względem fizycznym, już od samego
początku ma mniejsze szanse na popełnienie przestępstwa2.
Sprawą kobiety jako kryminalistki zajmował się również Otto
Pollack. Uważał on, iż rzeczywisty udział kobiety w przestępstwach jest proporcjonalny do tych popełnianych przez mężczyzn. Kobiety są jednak lżej traktowane albo zbrodnie przez
nie popełniane nie są nigdzie zgłaszane. Marta Łosińska pisze (za Pollackiem): „z powodów swojej seksualności kobiety są świetnymi manipulatorkami, przy tym są okrutniejsze
od mężczyzn, częściej się mszczą. Cechują się perfidią i skłonnością do podstępów, są chłodne emocjonalnie, a ich ofiarami padają ludzie związani z ich środowiskami: dzieci, mężowie i dalsi członkowie rodziny”3. Na gruncie polskim badaniem
przestępczości wśród kobiet zajmowała się zaś Janina Błachut.
Źródła kobiecej przestępczości tłumaczy w bardzo prosty, ale
i celny sposób, jednocześnie całkowicie ignorując stereotypy
płci: „Pozbawione większego sensu jest również pytanie – dlaczego kobiety popełniają przestępstwa. Będąc pewnym rodzajem zachowania, czyn przestępczy jest możliwy do popełnienia tak przez mężczyznę, jak i kobietę. I byłoby wręcz dziwne,
gdyby kobiety w ogóle takich zachowań nie podejmowały”4.
Ponadto, gdy zdamy sobie sprawę, jak wielką rolę w naszym
życiu odgrywają stereotypy oraz próby definiowania naszej
płci biologicznie czy kulturowo, wagi nabiera znów pytanie
o stereotypy. Gender studies, choć bezpośrednio nie zajmują
się badaniem tych stereotypów, zdecydowanie są z nimi powiązane. Jeżeli chcemy mówić o jakiejkolwiek płci, musimy
odwołać się do teorii studiów płciowych, które od razu sprawiają nam problemy teoretyczne. W tej perspektywie samo
>
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M. Łosińska, Kobieta jako sprawczyni zabójstwa, „Przegląd Ekonomiczny, Prawniczy i Społeczny” 2013, nr 1, s. 42.
> 3 Ibidem, s. 43.
> 4 J. Błachut, Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych,
Wrocław 1981, s. 47–48.
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skupienie się na płci kulturowej, a więc performatywnej, nabytej i zsocjalizowanej, nie pozwala jednoznacznie określić płci
danego człowieka. Tu nadzwyczajną rolę odgrywają stereotypy, które umożliwiają przypisanie określonej osobie cech „typowo męskich” lub „typowo kobiecych”. Jak można przypuszczać, nie zawsze cechy zaliczane do charakterystycznych dla
mężczyzn będą im przypisywane. Co więcej, mogą być one
przypisane kobietom i na odwrót.
Choć stereotypy płci nakazywałyby myśleć nam, że kobieta
nie jest zdolna do zbrodni, szczególnie tych najstraszniejszych,
rzeczywistość weryfikuje takie założenia. Faktem jest, że kobiety również są zbrodniarkami wojennymi. Jest nią między
innymi Biljana Plavšić, która najpierw działała w Demokratycznej Partii Serbii, a później zasiadła w Prezydium Republiki Serbskiej. Ciągle wspinała się po szczeblach władzy. Została
panią wiceprezydent, aż w końcu udało jej się spełnić marzenie o najwyższej władzy – otrzymała tytuł prezydenta. Należy zaznaczyć, iż była również członkinią naczelnego dowództwa sił zbrojnych, co zdarza się rzadko w przypadku kobiet. Jak
pisałem wcześniej, była ona jedną z ważniejszych działaczek
politycznych reprezentujących bośniackich Serbów, których
w ostry sposób podburzała do buntu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Wiesław Walkiewicz pisał o niej, jakoby miała reprezentować skrajnie nacjonalistyczne poglądy5. Do dyspozycji Trybunału w Hadze oddała się dobrowolnie w 2001 roku po
oskarżeniu jej o zbrodnie przeciwko ludzkości: prześladowanie na tle etnicznym aż w 37 gminach bośniackich, poparcie
i współudział w kampaniach separacji etnicznej (głównie poprzez sprowadzenie na teren Bośni serbskich oddziałów paramilitarnych do pomocy oddziałom bośniackich Serbów w dokonywaniu segregacji etnicznej z użyciem siły)6.
Ze względu na ograniczony materiał prasowy dostępny
w polskim dyskursie medialnym zanalizuję teksty dziennikarskie opublikowane głównie w Internecie, na różnego rodzaju portalach informacyjnych oraz stronach internetowych
polskich gazet. Zbadam wyżej wymienione teksty pod względem obecności stereotypowych cech w wizerunku kobiety-zbrodniarki. Postaram się również wyznaczyć główne trendy
>
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obowiązujące w polskim dyskursie medialnym, podejmującym temat kobiet jako zbrodniarek wojennych. Większość tekstów, na których opierał się będę podczas tej analizy, dotyczy
pierwszej skazanej przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla
byłej Jugosławii kobiety z wysokich kręgów władzy, czyli Biljany Plavšić. Dla porównania oraz poparcia swoich tez odwołam się również do tekstów przedstawiających inne kobiety
oskarżone o zbrodnie wojenne, takie jak chociażby Monika
Ilić (z domu Simonović) czy Rasema Handanović, Albina Terzić
i Azra Alešević.
W tekstach prasowych na temat Biljany Plavšić polscy
dziennikarze zdecydowanie najczęściej używali określenia „Żelazna Dama”. Na wstępie należy zaznaczyć, iż przydomkiem
takim została obdarzona Margaret Thatcher, brytyjska polityk
oraz premier Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990. Jego pochodzenie należy wiązać z ostrymi wypowiedziami Thatcher
na temat komunistycznej polityki Związku Radzieckiego oraz
z prowadzoną przez nią polityką wewnętrzną. Wtedy to, w odpowiedzi na krytykę, jedna z rosyjskich gazet nadała jej miano „Żelaznej Damy”. Sama była premier Wielkiej Brytanii podobno była z tego określenia zadowolona. Na stałe przyjęło
się ono, gdy po raz kolejny stanowczo sprzeciwiła się strajkującym wówczas w Wielkiej Brytanii górnikom. Pojęcie to odnosi się do dwóch słów – „żelazny” oraz „dama”. Według Słownika języka polskiego PWN, słowo pierwsze może znaczyć w tym
kontekście tyle, co „wytrzymały psychicznie i fizycznie” oraz
„funkcjonujący w niezmiennej postaci”7, a drugie „kobieta wytworna”, „o kobiecie z szacunkiem lub żartobliwie” i „kobieta
należąca do wyższego stanu”8. Wspomnieć należy, że w wypadku Margaret Thatcher przydomek ten miał być ironiczny
i szyderczy, choć finalnie stało się inaczej. Określenie to na stałe zakorzeniło się w kulturze oraz, jak pisze Mirosław Bańko,
używane jest „okazjonalnie”, gdy mówimy „o innych kobietach
o stanowczym charakterze”9. W kontekście Plavšić bez wątpliwości możemy mówić o jej stanowczości i zdecydowaniu,
przede wszystkim ze względu na zajmowane przez nią wysokie stanowiska państwowe. Ponadto, jak pisałem wcześniej,

miała ona posiadać bardziej skrajne poglądy nacjonalistyczne niż sam Milošević. Była profesorką oraz dziekanką wydziału matematyczno-przyrodniczego na Uniwersytecie w Sarajewie, więc można ją uznać również za „kobietę z wyższych sfer”.
Należy jednak pamiętać, iż termin „Żelazna Dama”, w odniesieniu do innej kobiety, najczęściej używany jest w kontekście
pozytywnym. Ma on mówić przede wszystkim o stanowczości,
lecz także o wybitnych dokonaniach, które dzięki owym cechom zostały osiągnięte, tak jak było to w przypadku Margaret
Thatcher. Trudno mówić jednak o pozytywnym znaczeniu tego
określenia w przypadku Biljany Plavšić.
W artykule Pani prezydent skazana, który ukazał się na internetowej stronie tygodnika „Wprost”, napisano: „Plavszić,
w czasie wojny zastępczyni Radovana Karadżicia, również
oskarżonego przez trybunał haski, była nazywana Żelazną
Damą, gdyż podobno potrafiła przywoływać do porządku
nawet Miloszevicia, wówczas prezydenta Serbii”10. Mając
na uwadze tło historyczne wojen bałkańskich w latach dziewięćdziesiątych, wywnioskować można, iż nie tylko sama
Plavšić zaprzeczała stereotypom płci, lecz także piszący o niej
polscy dziennikarze. Nawiązuje do tego sam tytuł artykułu,
podkreślający funkcję pełnioną przez Plavšić, a także jej charakterystyka. Jednocześnie warto przypomnieć, że jako jedyna
z serbskich hierarchów oddała się dobrowolnie pod jurysdykcję Trybunału w Hadze.
Kolejna informacja, która również ukazała się na łamach
strony internetowej gazety „Wprost”, została zatytułowana
Żelazna Dama w szwedzkim więzieniu11. Poprzez użycie tegoż
określenia w tytule dziennikarz jeszcze bardziej łamie narzucany kobietom stereotyp. Wydawać by się mogło, że w tytule
takiego krótkiego artykułu wystarczyłoby określenie „była prezydent Republiki Serbskiej”, szczególnie ze względu na jego
wartość informacyjną. Odbiorcę może jednocześnie dziwić
fakt, że osoba tak określana mogłaby znaleźć się w więzieniu.
W tekstach informacyjnych należy w końcu uciekać od wartościowania i oceniania. Jednak kategoria „Żelaznej Damy”
>
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wyraźnie wartościowaniem takim jest. Być może dziennikarze dopuszczają się takiego zabiegu właśnie ze względu na powagę opisywanej przez nich sprawy, która wówczas była kwestią aktualną oraz nową. Użycie przydomka Margaret Thatcher
może podkreślać nie tyle jej okrucieństwo, ile wysoką pozycję, którą zajmowała Plavšić na jugosłowiańskiej scenie politycznej. Jednocześnie, po raz kolejny, przełamany zostaje
stereotyp słabej kobiety. Podkreślić należy, iż „osiągnięcie” to
jest tym bardziej zdumiewające ze względu na obowiązujący w krajach bałkańskich patriarchalizm. Inną kwestią jest, iż
użycie określenia „Żelazna Dama” w kontekście osoby oskarżonej o zbrodnie wojenne wydaje się nie na miejscu. Nie chodzi
tu tylko o oryginalne pozytywne konotacje tego określenia,
lecz również o fakt, iż pierwotnie w świadomości czytelników
na całym świecie określenie to wiązało się właśnie z Margaret
Thatcher. Zabieg ten może być również pewnego rodzaju prowokacją, która ma wręcz podsycić negatywne emocje czytelnika. Widząc w prasie czy na portalu internetowym taki nagłówek, przeciętny odbiorca może uznałby go za odnoszący się
właśnie do postaci byłej brytyjskiej pani premier, a nie zbrodniarki wojennej. Zaciekawi go więc fakt, że „Żelazna Dama”
osadzona została w więzieniu. Gdy dowie się, że termin ten
odnosi się do innej osoby, z pewnością zostanie zaskoczony nie
tylko użyciem takiego określenia, ale też samymi zbrodniami,
które zostaną wspomniane w artykule. Po raz kolejny stereotyp opiekuńczej i dobrej kobiety zostanie zanegowany.
Następny artykuł, który podważa stereotyp „słabej” kobiety, opublikowany został na stronie Polskiego Radia pod tytułem Biljana Plavšić – serbska „Żelazna Dama”12. Co ważne, jest to jeden z niewielu artykułów, w którym przydomek
ten został wzięty w cudzysłów. Sugeruje to, iż określenie to
nie ma porównywać zbrodniarki wojennej do Margaret Thatcher, a wręcz przeciwnie – ukazać nieodpowiednie użycie
tego określenia. Autor tego artykułu pokazuje czytelnikowi,
że Plavšić nie zasługuje na takie miano. Jednocześnie sprowadza wizerunek Plavšić do obrazu stereotypowej kobiety, gdyż
wiemy, że oryginalna i prawdziwa „Żelazna Dama” była tylko
jedna. W tekście brakuje jakichkolwiek dosłownych odniesień
>
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do stereotypu kobiety, za to możemy znaleźć w nim interesujące wytłuszczenia, takie jak: „Jej kandydaturę na prezydenta
Republiki Serbskiej w Bośni popierał Radovan Karadźić, gdyż
w swoich poglądach nacjonalistycznych była jeszcze bardziej
radykalna niż on sam – zeznawał w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości serbski polityk Vojislav Seselj”13, „27 lutego 2003 roku oskarżona o zbrodnie przeciwko ludzkości Biljana Plavšić”14, „została skazana na 11 lat więzienia”15. Wszystkie
one mają oczywiście zwracać uwagę czytelnika na ich treść, co
do której nie ma wątpliwości – jest ona nasycona zdecydowanie negatywnie, jednocześnie łamiąc każdy kobiecy stereotyp.
Demonicznego wręcz obrazu zbrodniarki dopełnia przytoczone przez dziennikarza stwierdzenie byłej prezydent – „Bośniacy są «genetycznie zdeformowanymi Serbami»” – oraz zacytowana opinia jednego z sędziów jej procesu: „żadna kara nie
odda horroru i okrucieństw tych zbrodni, w których uczestniczyła też Biljana Plavšić”. Z tekstu wyłania się zdecydowanie
najokropniejszy jak dotąd wizerunek kobiety jako zbrodniarki.
Została ona odarta nie tylko z cech stereotypowo kobiecych,
ale również ludzkich.
Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, iż już sama peryfraza, jaką jest „Żelazna Dama”, łamie narzucane nam przez społeczeństwo stereotypy – w końcu zdecydowanie oraz stanowczość to jedne z najczęstszych stereotypów przypisywanych
mężczyznom. Gdyby popatrzeć na ten związek wyrazowy pod
kątem językowym, dość ciekawie zachowuje się on w kontekście stereotypu. Przymiotnik „żelazny” odnosi się, jak już wcześniej pisałem, do wytrzymałości psychicznej i fizycznej, a więc
z punktu widzenia stereotypu – takie określenie nie nadawałoby się do określenia kobiety. Gdy do pierwszego dodamy drugi człon, a więc „kobietę wyższej klasy”, nie mamy na myśli raczej jej fizycznej i psychicznej odporności, a pewnego rodzaju
kulturę osobistą, a nawet wyniosłość. Peryfraza ta jest więc
pełna sprzeczności sama w sobie, co jednocześnie podsyca jej
wydźwięk w zestawieniu z osobą taką jak Biljana Plavšić. Prawdopodobnie określanie jej mianem „Żelaznej Damy” ma spowodować, że lepiej zapamiętamy jej postać. Jednocześnie można
>
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odnieść wrażenie, jakoby dziennikarze używali tego zwrotu
jako synonimu dla jej imienia i nazwiska, co mogłoby zaowocować jego całkowicie nowym i odmiennym znaczeniem.
Oprócz przywołanych przeze mnie wcześniej kategorii
w tekstach pojawia się wiele zwrotów określających Biljanę
Plavšić jako „starszą panią”. Zbrodniarka trafiła przed Trybunał w Hadze w wieku 72 lat, więc dziennikarze, pisząc o niej,
definiują ją przez pryzmat tego faktu. Gdyby zastanowić się
nad samym znaczeniem związku wyrazowego „starsza pani”,
oznaczałby on najprawdopodobniej kobietę po sześćdziesiątce, na emeryturze, najpewniej babcię o siwych włosach, miłą,
spokojną i troskliwą. Jednak to tylko stereotypowe rozumienie. W tym podrozdziale przeanalizuję teksty pod kątem wykorzystania kategorii wieku w tekstach dotyczących Biljany
Plavšić.
Jednym z najbardziej interesujących materiałów dotyczących kategorii wieku jest artykuł Starsza pani bez hamulców16
autorstwa Miłady Jędrysik, opublikowany w „Gazecie Wyborczej”. Sama autorka pisze o swoim tekście jako o „sylwetce
Biljany Plavšić”. Spodziewamy się zatem, iż ten obszerny artykuł może zawierać wiele informacji, dzięki którym będziemy w stanie zapoznać się z historią opisywanej przez autorkę
postaci, ale także wykształcić o niej opinię. Przed rozpoczęciem analizy należy skupić się na tytule. Jak wcześniej pisałem, „starsza pani” kojarzy się nam ze spokojną kobietą, która
przeżyła już większość swojego życia. Określenie „nie mieć hamulców” znaczy tyle, co żyć bez ograniczeń, nie mieć żadnych
barier czy zasad. Jest to zdecydowanie pejoratywne określenie. Zestawienie to jest szokujące, trudno bowiem wyobrazić
sobie staruszkę, która nie ma żadnych zasad. Kobietę w wieku 70 lat charakteryzowałoby raczej ułożone życie i tradycyjne przekonania. W tytule artykułu Jędrysik dochodzi zatem
do definitywnego zanegowania obowiązującego stereotypu, co dla odbiorcy może być zadziwiające. Całość tekstu poprzedza krótkie, choć szokujące wprowadzenie: „Była wiosna
1992. W bośniackiej Bijeljinie pojawił się ze swymi oddziałami
osławiony Arkan. «Chłopcy» otoczyli miasto, zabili kilkadziesiąt osób na pokaz. Reszta nie-Serbów uciekła. Zdesperowany
>
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prezydent Izetbegović wysłał do Bijeljiny przedstawicieli prezydium Bośni, w tym panią Plavszić, żeby zobaczyła na własne
oczy, co się tam wyprawia. Była zachwycona”17. Mając na uwadze tło historyczne, opisanie reakcji byłej prezydent jako „zachwyt” jest nie tyle zaskakujące, co przerażające. Autorka już
od samego początku kreuje zdecydowanie negatywny i przełamujący wszelkie stereotypy wizerunek zbrodniarki. Później
Plavšić zostaje opisana w następujący sposób: „Nieskazitelna fryzura, elegancki kostium, fiołkowy sweterek, torebka –
ta dystyngowana starsza pani mogłaby być na przykład prezesem jakiejś ważnej zachodniej firmy. A jednak stała tam,
oskarżona o wszystkie możliwe kategorie zbrodni, jakie mógł
jej zarzucić Trybunał. Łącznie z tą największą, niewyobrażalną
– ludobójstwem”18. Należy zauważyć, iż autorka bardzo zręcznie posługuje się stereotypem kobiety, przeciwstawiając go
brutalnej rzeczywistości bałkańskich wojen. Pokazuje zarazem, jak bardzo stereotypy mogą zakłamywać rzeczywistość
– wszyscy ludzie różnią się od siebie wychowaniem, doświadczeniem, usposobieniem, a więc nie można zakładać, iż stereotypy zawsze będą się sprawdzać. Autorka rozprawiła się z tą
sytuacją perfekcyjnie – najpierw wymieniła typowe elementy
wyglądu zewnętrznego charakterystyczne dla „dystyngowanej starszej pani”, po czym zanegowała ten wizerunek, pisząc
o zbrodniach dokonanych przez byłą prezydent. Dziennikarka
nie tylko patrzy na świat w sposób otwarty i nieograniczony
przez stereotypy, ale również rzetelnie opisuje realia panujące
wówczas na Bałkanach: „Jest jedyną kobietą w areszcie międzynarodowego sądu. Najprawdopodobniej w ogóle jedyną
oskarżoną przez Trybunał, który część aktów oskarżenia utajnił – w patriarchalnym świecie jugomężczyzn, którzy rozpętali
te wszystkie wojny, dla kobiet nie było miejsca w pierwszych
szeregach. Jugomężczyzna zarezerwował dla nich los żołnierskich matek, czekających w kuchni na wieści z frontu. Żeby
znaleźć się w tym męskim świecie, Biljana Plavszić musiała być
od mężczyzn silniejsza. I była – nie na darmo przylgnął do niej
przydomek żelaznej damy”19. W ten sposób Jędrysik podkreśla
jeszcze wyraźniej nie tylko to, jak bardzo stereotypy zakłamują
>
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rzeczywistość, ale także jak wiele wysiłku zbrodniarka musiała
włożyć, aby znaleźć się na samym szczycie władzy i jednocześnie przegonić „jugomężczyzn”. W dalszej części artykułu autorka skorzystała z całkowicie innego stereotypu – porównała
Biljanę do „głupiej blondynki”: „«Nie wiedziałam, że mieliśmy
jakichś więźniów politycznych, byłam zdumiona, gdy dowiedziałam się o tym pod koniec 1992 r. Przedtem mówiono mi,
że nie trzymamy żadnych więźniów…» – tak w wywiadzie
dla belgradzkiego Radia B-92 «żelazna dama» przepoczwarzyła się w głupią blondynkę”20. Właściwie samo określenie
„głupia blondynka” nie szokuje nas w dzisiejszych czasach. Jędrysik użyła jednak słowa „przepoczwarzać się”, co odnosi się
do jednego z etapów rozwoju owadów. Plavšić nie tylko przestała być „żelazną damą”, ale została utożsamiona z owadem
i całkowicie odarta z wszystkich człowieczych cech. Reasumując, w powyższym tekście autorka bardzo zręcznie posługuje
się stereotypami – co najważniejsze, robi to w świadomy sposób. Nie tylko przedstawia ona sylwetkę zbrodniarki, ale także obszerne tło historyczne niezbędne do odpowiedniego zrozumienia całego tekstu. Po przeczytaniu artykułu Starsza Pani
bez hamulców nie mamy wątpliwości co do słuszności tego
określenia. Dla Miłady Jędrysik Biljana Plavšić była nie tylko
bezwzględną, nieraz szaloną, zbrodniarką wojenną, ale także interesowną i inteligentną kobietą, która na każdym etapie swojego życia potrafiła poradzić sobie nawet z najgorszą
sytuacją, w której się znalazła. Jędrysik bezwzględnie odarła zbrodniarkę nie tylko z kobiecości, ale i z człowieczeństwa,
podkreśliła za to jej spryt i zaradność.
Kategoria „starszej pani” pojawia się również w innym tekście opublikowanym na łamach „Gazety Wyborczej”. Choć
jest to tylko krótka informacja, przedstawia całkowicie inne
spojrzenie na zbrodniarkę niż wcześniejszy artykuł. W artykule pt. Starsza pani winna zbrodni21 Plavšić została przedstawiona następująco: „Jest najważniejszą osobą skazaną
dotąd przez haski Trybunał ds. Zbrodni w b. Jugosławii. Podczas wojen w Bośni w latach 1992–95 zginęło 200 tys. ludzi, głównie Muzułmanów i Chorwatów. Plavszić wiedziała
>
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o masowych okrucieństwach, akceptowała je. To zbrodnia
przeciwko ludzkości – uznał Trybunał”22. Tekst ten jest niemal
wolny od subiektywizmu, jak widać w przytoczonym przeze mnie fragmencie, opiera się na ustalonych faktach. Jednak
jego autorowi nie udało się uniknąć oceny – podkreślono jej
wiek. Wynika to z przytoczonego na koniec cytatu: „Czy komuś
żal tej starszej pani? Mnie nie. Byłem wśród tych milionów,
których tak szczodrze chciała złożyć w ofierze”23. Wydawać by
się mogło, że w tym artykule podważona została zasada szacunku wobec osób starszych. Czytelnikowi zostaje postawione pytanie: Do którego momentu powinniśmy szanować takie
osoby? Co powinno się brać pod uwagę podczas analizowania
takiej sytuacji? Wydaje się, że zbrodnie, których dopuściła się
Plavšić, całkowicie odbierają jej prawo do szacunku. Idąc dalej,
wiele mówi się również o należnym szacunku dla kobiet – jako
matek, opiekunek ogniska domowego, osób, które w większości wychowują dzieci, co oczywiście jest wizerunkiem stereotypowym. Warto zauważyć, iż Biljana całkowicie wymyka się
spod tych kategorii. Może to być powodem, dla którego nie
tylko autor artykułu, ale prawdopodobnie również jego odbiorca nie będą ani szanować, ani żałować byłej prezydent Republiki Serbskiej.
W artykule Winna zbrodni24, opublikowanym w „Gazecie
Wyborczej”, także znajdujemy kategorię wieku. Już na początku zostaje określony wiek zbrodniarki: „Siedemdziesięciodwuletnia Biljana Plavszić wiedziała o masowych represjach wobec nieserbskich mieszkańców Bośni, akceptowała
je i nie zrobiła nic dla powstrzymania przemocy”25. Zbrodniarka nie tylko zostaje sklasyfikowana jako starsza kobieta, lecz
wyliczone zostają jej winy. Co więcej, zostaje ona wyraźnie
oskarżona przez dziennikarza o brak jakiejkolwiek reakcji. Jednocześnie autor stara się przedstawić stanowiska obu stron –
oskarżyciela oraz oskarżonej: „Ze względu na jej wiek to praktycznie dożywocie – skomentowali obrońcy Plavszić. – Żaden
wyrok nie jest w stanie oddać horroru tego, co się działo i co
>
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miało wpływ na życie tysięcy ludzi – mówił sędzia Richard
May”26. Znów podkreślony zostaje wiek oskarżonej, a także
fakt, iż w wypadku Plavšić kara pozbawienia wolności oznacza w praktyce dożywocie. Na taką sankcję nie zgadzali się jej
obrońcy, jednak dla przeciwwagi dziennikarz przytacza argument strony przeciwnej. Sędzia May cytowany jest w tekście
nie bez powodu. W ten sposób autor artykułu pokazuje, jak
okropnych i niewybaczalnych zbrodni dopuściła się była prezydent. Autor podziela zdanie sędziego. Dokładnie opisuje również wygląd Plavšić, jej zachowanie, co dopełnia i poszerza
wizerunek zbrodniarki: „Siwiejąca starsza pani wysłuchała wyroku bez drgnięcia oka. Elegancko ubrana, dobrze uczesana,
przez cały czas procesu zachowywała się godnie”. Z jednej strony Plavšić prezentuje się godnie i dumnie, „jak należy”, w końcu jest „siwiejącą starszą panią”. Z drugiej strony jednak, przytaczane przez dziennikarza historie mówiące o płomiennych
powitaniach z innymi mordercami zdają się całkowicie burzyć
obraz dystyngowanej starszej pani. Po lekturze tego tekstu
czytelnikowi trudno mieć inne zdanie na temat zbrodniarki.
Warto również wspomnieć o tytule artykułu, wyraźnie nacechowanym, jednoznacznie podkreślającym adekwatność wyroku: Biljana Plavšić była winna zarzucanych jej zbrodni i tak
należy o niej mówić. Jednakże mimo przestępstw, jakich się
dopuściła, autor, używając licznych przymiotników, podkreśla
jej kobiecość i starość, kontrastując je z okrutnymi zbrodniami,
za które ponosi karę.
Bez wątpienia jedną z najbardziej negatywnych kategorii, które można wyodrębnić podczas badania dyskursu medialnego dotyczącego Biljany Plavšić i innych zbrodniarek
wojennych, są określenia porównujące kobietę do potwora.
W praktycznym słowniku wyrazów bliskoznacznych autorstwa
Witolda Cienkowskiego pojawia się następująca definicja słowa „potwór” w znaczeniu przenośnym: „zwyrodnialec, okrutnik”27. Bez wątpienia wszystkie zbrodniarki wojenne cechowały się okrucieństwem, a nieraz zwyrodnialstwem. W tym
samym kręgu semantycznym znajdzie się również określenie „rzeźniczka” – rozumiane w języku potocznym jako „kat,
>
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oprawca”28. Jak można się spodziewać, zbrodniarki nie tylko
zostaną w poniższych tekstach pozbawione stereotypowej kobiecości oraz człowieczeństwa, w uzupełnieniach ich charakterystyki pojawią się również wyjątkowo pejoratywne leksemy.
Jednym z najbardziej charakterystycznych tekstów jest opublikowany na stronie „Przeglądu” tekst Rzeźniczki Bośni29. Już po
samym tytule można spodziewać się, iż tekst ten będzie opisywał przerażające historie. Przedstawia on sylwetki pięciu kobiet, które podczas wojen bałkańskich w latach dziewięćdziesiątych dopuściły się przerażających zbrodni. Tekst rozpoczyna
się wprowadzeniem: „Otoczone śmiercią i zniszczeniem niesionymi przez bezsens wojny, zaślepione ultranacjonalistyczną propagandą dopuszczały się zbrodni równie okrutnych jak
popełniane przez mężczyzn – kobiety potwory, których sadystyczna natura doszła do głosu wraz z wybuchem wojny w Bośni i Hercegowinie, w końcu zaczną stawać przed sądem”30.
Warto zauważyć, iż kobiety w tym tekście zostały porównane do mężczyzn, a ich kobiecy stereotyp – przełamany. Autorka, Magdalena Herman-Milenkovska, wydaje się zaskoczona, pisząc w swoim artykule o „zbrodniach równie okrutnych
jak popełniane przez mężczyzn”31, po czym dodaje: „Kobiet
zbrodniarek wojennych jest mniej niż mężczyzn, lecz są one
okrutniejsze”32. Faktycznie, dane statystyczne dotyczące popełnionych zbrodni są po jej stronie, niemniej brakuje w tekście
argumentów przemawiających za większym niż w przypadku
mężczyzn-zbrodniarzy okrucieństwem zbrodniarek. Być może
przekonanie dziennikarki o przerastającym męskie kobiecym
okrucieństwie wynika z wyjątkowości takiego fenomenu.
Jako pierwsza przez Herman-Milenkovską przedstawiona
zostaje Biljana Plavšić. Fragment ten wydaje się bardziej neutralny w stosunku do pozostałych części tekstu, w których opisywane są inne zbrodniarki. Autorka pisze o niej w następujący
sposób: „Znana profesor biologii, która w czasie wojny postanowiła zaangażować się w politykę (była wiceprezydentem
>
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i prezydentem Republiki Serbskiej), być może osobiście nikogo nie zabiła, lecz uprawiana przez nią propaganda przyczyniła się do wielu ludzkich tragedii. […] Głosiła bowiem teorię
wyższości genetycznej Serbów nad bośniackimi Muzułmanami, za coś naturalnego uważała czystki etniczne i wychwalała największych zbrodniarzy wojennych tamtych czasów”33.
Plavšić staje się zatem „potworem w teorii” czy też „potworem ideologicznym”. Fragment dotyczący jej osoby nie zawiera właściwie żadnych wyjątkowo pejoratywnych określeń. Być
może dzieje się tak dlatego, iż pozostałe historie przytoczone
w Rzeźniczkach Bośni są o wiele bardziej przerażające niż historia byłej prezydent. Wyraźnie natomiast dziennikarka odwołuje się do teorii rasistowskich wyznawanych i głoszonych
przez Plavšić, co zapewne może zostać odebrane jako odwołanie do podobnych praktyk stosowanych podczas drugiej wojny światowej. Stąd już krok, by w recepcji artykułu uruchomić
skojarzenia z postaciami pokroju Adolfa Eichmanna, jednego
z głównych koordynatorów tzw. planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, który podobnie jak Biljana Plavšić
był „jedynie”„architektem” zbrodni.
Kolejną zbrodniarką opisywaną przez autorkę tekstu jest
Albina Terzić, znana również jako „Nina”. Jak dowiadujemy się
z tekstu, w „Hadze sądzone są jedynie grube ryby”, więc resztą spraw dotyczących zbrodni wojennych zajmuje się sąd Bośni i Hercegowiny. W tym akapicie ponownie podkreślane są
różnice pomiędzy płciami: „W ubiegłym roku bośniacka prokuratura wniosła akty oskarżenia przeciwko 40 osobom, wśród
których znalazła się jedna kobieta” – autorka po raz kolejny podkreśla fakt istnienia kobiet-zbrodniarek, a zjawisko
to podkreśla, dodatkowo przytaczając znaczące dane statystyczne. Wszak tylko jedna kobieta została oskarżona wśród
40 mężczyzn. Herman-Milenkovska stopniuje jednak informacje – dopiero w późniejszej części tekstu dowiadujemy się,
za co tak naprawdę została skazana Terzić: „Oskarża się ją o bicie więźniów pałką, policzkowanie ich, szczucie psem, męczenie, wykorzystywanie, poniżanie, włączając w to zmuszanie więźniów do stosunku seksualnego lub inne formy ciężkiej
przemocy seksualnej”34. Są to czynności, które stereotypowo

nie należą do „kobiecego” świata, co zdają się potwierdzać
statystyki dotyczące gwałtów. To mężczyzna uchodzi prawie zawsze za oprawcę, a kobieta za ofiarę. Jednak, jak pisała autorka wcześniej, wojna zmienia ludzi nie do poznania.
Dziennikarka podkreśla przerażający wizerunek Albiny Terzić
nie tylko przez wyliczenie jej zbrodni, ale także przez przytoczenie zeznań katowanych przez nią mężczyzn. Cały fragment
poświęcony „Ninie” autorka kwituje następująco: „Jeżeli Terzić zostanie uznana za winną, będzie piątą kobietą na świecie skazaną za zbrodnie wojenne (po Biljanie Plavšić i trzech
Niemkach, zbrodniarkach z czasów II wojny światowej)”35.
Po raz kolejny w tekstach dotyczących dyskursu bałkańskich
zbrodniarek wojennych znajdujemy odwołania do wydarzeń
sprzed ponad sześćdziesięciu lat. Choć nieco hiperbolizujące (w sensie geopolitycznym) wydaje się porównanie wojen
na Bałkanach do wojny obejmującej swoim zasięgiem cały
świat, ten fakt już nas nie zadziwia. Istotną kwestią staje się
w tym momencie ocena samej zbrodni – czy można porównywać takiego rodzaju czyny? Również to pytanie autorka stawia
czytelnikowi.
Następnie autorka tekstu przedstawia Rasemę Handanowić,
która po wojnie ukrywała się w Stanach Zjednoczonych. Tym
razem zbrodniarka nie stała po stronie serbskiej, lecz bośniackiej. Stwierdzenie to potwierdza opinię, iż zdolność do popełnienia zbrodni nie zależy od płci czy nacji, ale także podważa
często spotykaną w mediach ocenę, iż to strona serbska miała
być w całości odpowiedzialna za tragedie, do których doszło ma
Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych. Autorka pisze o tym
w następujący sposób: „Rasema Handanović w kwietniu 1993
r. uczestniczyła w napadzie na wieś Trusina, podczas którego
zabito 18 cywilów i czterech rozbrojonych wcześniej żołnierzy
HVO [Hrvatsko vijeće obrane – Rada Obrony Chorwacji], raniono wiele osób, w tym dwoje dzieci. Według oskarżenia osobiście zastrzeliła kilku jeńców. Uważa się również, że brała udział
w rzeziach dokonywanych przez innego, skazanego już na 15
lat zbrodniarza wojennego, Hanefii Prijicia. Według świadków
Handanović aktywnie uczestniczyła w morderstwach – zabijała też kobiety i osoby starsze”36. Podczas czytania artykułu
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Herman-Milenkovskiej można odnieść wrażenie, iż przedstawiając kolejne zbrodniarki, stopniuje się jednocześnie rodzaj
ich przestępstw. Jeżeli chodzi o postać Rasemy Handanović, została ona również opisana w innym artykule. Artykuł ten ukazał się na łamach portalu gazeta.pl pod tytułem Pierwsza kobieta skazana za zbrodnie wojenne w Bośni. „Przykro mi. Wtedy
nie wiedziałam, że to zbrodnie”37. Wizerunek „Osy” (pseudonim
Handanović) jest zdecydowanie łagodniejszy. Choć podobnie jak w Rzeźniczkach Bośni wyliczane są jej zbrodnie, to czytelnik w tym tekście ma możliwość spojrzenia na sprawę z innej perspektywy: według autora oskarżona wyraża głęboki
żal za swoje zbrodnie, twierdząc jednocześnie, że ze względu
na swój młody wiek, w którym dopuszczała się przestępstw,
nie była ich świadoma. Dziennikarz przedstawia również kolejny argument: „Według jej adwokatki kobieta na początku wojny stała się także ofiarą zbrodni wojennej. – Została zgwałcona przez serbskich żołnierzy, a jej towarzysz i inni członkowie
rodziny zostali zabici – powiedziała Senad Kreho”38. Powstaje
pytanie, czy fakt ten może usprawiedliwiać zbrodniarkę. Dziennikarz nie bez powodu przytoczył wypowiedź adwokatki oskarżonej. Autor artykułu nie tyle sugeruje, iż zbrodnią należy odpowiadać za zbrodnie, ile podkreśla, iż zemsta jest uczuciem
znanym wszystkim ludziom i przesłanką złagodzenia moralnych osądów. Reasumując, trudno mówić o klarownym wizerunku Rasemy Handanović w polskich mediach. W Internecie
można znaleźć zaledwie kilka artykułów, w których pojawia się
jej nazwisko. Bez wątpienia jednak można odnieść jej postać do
wizerunków zbrodniarki wojennej w ogóle – „Osa” wpisuje się
w ten dyskurs.
Po Handanović, Magdalena Herman-Milenkowska przedstawia Azrę Alešević, zwaną również „Azrą Dwa Noże”. Jej przydomek wziął się z tego, że zawsze miała zapasowy nóż ukryty
w wojskowym bucie, przeznaczony do męczenia i mordowania
serbskich jeńców39. Przez autorkę opisywana jest w następują>
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(20.05.2014).
> 38 Ibidem.
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(20.05.2014).

cy sposób: „Wielu świadków widziało, jak bez mrugnięcia okiem
wbiła pewnemu mężczyźnie nóż w szyję, po czym zmusiła innych, by pili jego krew. Opowiadano też, że obcinała więźniom
uszy, rozbierała ich i zmuszała do pełzania po podłodze zasypanej pokruszonym szkłem, raniła i polewała rany benzyną, rozdzierała i przypalała organy płciowe… Biła też kobiety, nawet
będące w ciąży. W Ameryce ukrywała się jako Isabell Bašić, wyglądała przeciętnie i prawie niczym nie wzbudzała podejrzeń
sąsiadów. Wśród amerykańskich znajomych słynęła z tego, że
robiła fantastyczne torty. Co prawda, wiedzieli oni, że uczestniczyła w wojnie, ale nie podejrzewali, jak sadystyczne ma skłonności”40. Przedstawiony przez autorkę obraz tej zbrodniarki wydaje się najbardziej łamać stereotypy, a jednocześnie najbardziej
przeraża. Właściwie zbrodnie tego rodzaju trudno byłoby przypisać nawet najbardziej zwyrodniałemu mężczyźnie. Dziennikarka
zwróciła jednak uwagę na bardzo ważny fakt – iż nie wzbudzała
jakichkolwiek podejrzeń. W Ameryce miała wieść spokojne życie
i być znaną ze smacznych wypieków. Użycie tej zaskakującej antytezy (sadystka – wzorowa gospodyni) amplifikuje przerażający obraz zbrodni popełnionych przez „Azrę Dwa Noże”.
Zbrodniarka, przedstawiona przez autorkę w zakończeniu
artykułu, przedstawiana jest jako najokrutniejsza. Już na samym początku, w nagłówku wprowadzającym osobę Moniki
Ilić (wtedy jeszcze Simonović), pojawił się termin „dziewczynka potwór”. Już samo to określenie jest szokujące – stereotypowo przypisywalibyśmy dziewczynce delikatność czy spokój, jednocześnie bojaźliwość – chociażby przed bajkowymi
potworami. W tym przypadku sama staje się bestią. Połączenie tych dwóch wyrazów jest zdecydowanie jednym z najbardziej szokujących określeń zbrodniarki, które znaleźć można
w polskim dyskursie medialnym. Miała zostać nazwana tak
przez swoje ofiary, gdyż zbrodni dopuszczała się już w wieku
16 lat. O Monice Ilić Magdalena Herman-Milenkowska pisze:
„Monika zabijała w obozie Luka, w miejscowości Brcko. Przez
ten obóz przeszły tysiące Bośniaków i Chorwatów, z których
duża część (być może nawet 3 tys.) została zabita i wrzucona
do masowych grobów, w większości nadal nieodkrytych. Według świadków jednym z zajęć Moniki było obcinanie nosów
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i organów płciowych zmarłym. Dwa–trzy razy dziennie wchodziła do hangaru, gdzie przetrzymywano więźniów, i wybierała tych, których będzie biła. Widziano również, jak rozcina
mężczyznom brzuchy stłuczoną butelką. Lubiła też polewać
rany octem. Świadkowie mówią, że wyżywała się na więźniach bezlitośnie – maltretowała, poniżała, zabijała”41. Scena
ta przypomina bez wątpienia przykłady okrucieństwa znane
z okresu drugiej wojny światowej. Bardzo rzadko w jakichkolwiek tekstach opisujących przebieg i skutki wojen bałkańskich
w latach dziewięćdziesiątych możemy znaleźć aż tak szczegółowe informacje. Rzeźniczki Bośni są przedstawiane nie tylko
w sposób wyrazisty, ale również przerażający. W tekście tym
stroni się od ocen (jeśli występują, to przede wszystkim jako
skutek enumeracji popełnionych czynów i zaskakującego odbiegania od stereotypowych wzorców kobiecości, czasem
w historycznych analogiach).
Bardzo interesujący artykuł, podejmujący ten sam temat,
opublikowano w numerze 186 „Gazety Wyborczej”, wydanym
8 sierpnia 1992 r. Nie odróżniałby się on niczym od innych tekstów opisujących ówczesne wydarzenia na terenie Bałkanów,
gdyby nie znalazło się w nim wspomnienie o Monice Ilić. Podczas analizy materiału źródłowego (z ponad dwudziestu lat)
zauważyć można wyraźną tendencję, iż dziennikarze skupili
się na zbrodniarzach i zbrodniarkach wojennych dopiero wtedy, gdy jako pierwszy przez Trybunał Haski został skazany Radislav Krstić. W artykule Ile wytrzyma ONZ42 autor przytacza
wypowiedź pewnego mężczyzny, który podczas wojny znalazł
się w obozie dla jeńców w mieście Brcko. „Opowiedział również o sadystycznej dozorczyni z obozu, 18-letniej córce prostytutki, Simonović, która przesłuchiwała Bośniaków oskarżonych o strzelanie do serbskich bojowników. Według Mirsada,
Simonović wydłubywała jeńcom oczy rozbitymi butelkami,
obcinała nosy i uszy, kaleczyła ciało. «Śmiała się, sprawiało jej to przyjemność» – dodał Mirsad”43. Tekst ten wyróżnia
się nie tylko dlatego, że porusza tematykę kobiet jako zbrodniarek. W tekstach do 2001 roku właściwie nie pojawiają się
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żadne artykuły oceniające zbrodnie dokonane przez kobiety.
Warto dodać, iż ten opublikowano w roku 1992. Była więc Ilić
pierwszą zbrodniarką wojenną, która pojawiła się w polskich
mediach. Ilić nie bez powodu nazywano „dziewczynką-potworem”. Według zeznań świadków zadawanie bólu i cierpienia
sprawiało jej radość i satysfakcję. Jest to całkowicie racjonalny powód, dla którego zbrodniarka ta została określona mianem potwora. Co więcej, w tekstach dotyczących Ilić często
podkreślany jest jej młody wiek oraz niewinny wygląd. W artykule opublikowanym na portalu wp.pl pod tytułem Ofiary
nazywały ją „potworem” – robiła to będąc nastolatką44 na jej
wiek zwrócono uwagę już w samym nagłówku. Autor artykułu opisuje jej urodę: „Ilić, z domu Simonović, choć miała tylko
16 lat, zasłynęła w latach wojny 1992–1995 w Brczku z niezwykłego okrucieństwa. Według świadków jej dziecięca, niewinna aparycja skrywała wyjątkowo brutalną naturę”45. Po raz
kolejny mamy do czynienia z łamaniem stereotypów nie tylko przez autora artykułu, ale przede wszystkim przez samą
zbrodniarkę. Dziennikarz, choć podkreśla szczególne okrucieństwo Ilić, jednocześnie zwraca uwagę na jej niewinną, wręcz
dziewczęcą urodę. Udowadnia nam, iż nie tylko mylące są stereotypy, ale także pozory, szczególnie jeżeli chodzi o wygląd
zewnętrzny. Z kolei w artykule Nastoletnia „potwór” z czasów
wojny w Bośni, schwytana46 przytaczane są jeszcze inne zeznania ofiar „dziewczynki-potwora”: „Media bośniackie cytują opowieści więźniów. Amir Didić na procesie Jelisicia w Hadze w 1999 r. zeznawał, że «Adolf» z Moniką Ilić bili go kilka
razy dziennie. «Ona wciąż mówiła: Dlaczego go nie zabijesz?
Dlaczego z nim gadasz? A w tym czasie Goran Jelisić bił mnie
pałką i rurą strażacką. Mogli robić, co chcieli»”47. Ponadto warto zwrócić uwagę na otoczenie samej zbrodniarki. „Adolf” to
pseudonim przybrany na cześć Hitlera przez Gorana Jelisicia, rzekomego partnera Ilić z tamtych czasów. Po raz kolejny
> 44 http://konflikty.wp.pl/kat,1020223,title,Ofiary-nazywaly-ja-potw
orem-robila-to-bedac-nastolatka,wid,14105115,wiadomosc.html?ticaid=112c22&_ticrsn=3 (17.05.2014).
> 45 Ibidem.
> 46 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nastoletnia-potwor-z-czasowwojny-w-bosni-schwytana/xfcs1 (17.05.2014).
> 47 Ibidem.

widać, że czasy drugiej wojny światowej stały się poniekąd inspiracją dla walczących o czystość etniczną Serbów.
Pozostając w tematyce drugiej wojny światowej oraz jej
zbrodniarzy, warto zwrócić uwagę na kolejne określenie, którym opisywane są zbrodniarki wojenne. Powrócić należy w tym
momencie do postaci Biljany Plavšić, która w polskim (i nie tylko) dyskursie medialnym uzyskała tytuł „kobiecego wcielenia
doktora Mengele”. Sam Josef Mengele był jednym z czołowych
lekarzy-oprawców III Rzeszy. Znany był ze swoich teorii dotyczących „czystości rasy” oraz okrutnych badań prowadzonych
w obozie Auschwitz-Birkenau nad bliźniakami i karłami. Mimo
iż Plavšić prawdopodobnie nie dopuściła się zabójstwa w sposób bezpośredni ani nie prowadziła żadnych badań, to w samych
poglądach właściwie nie różniła się w żaden sposób od doktora
Mengele, nazywanego zresztą „Aniołem Śmierci”. W obszernym
artykule, który ukazał się na stronie internetowego wydania
„Wysokich Obcasów” pt. Bataliony gwałcicieli złożone z chorych
na AIDS autorstwa Aleksandry Lipczak48, również wspomniano
o wojnach bałkańskich w latach dziewięćdziesiątych.
Cały tekst traktuje o innej zbrodniarce wojennej, Pauline Nyiramasuhuko, byłej minister do spraw rodziny i kobiet Rwandy, która powiedzieć miała: „Kto ośmiela się mówić, że kobieta, matka, byłaby zdolna do takich czynów?”49. Cytat ten staje
się motywem przewodnim tego tekstu. Można odnieść go również do zbrodniarek z byłej Jugosławii. Dopiero w zakończeniu
pojawia się odwołanie właśnie do byłej serbskiej prezydent.
Dziennikarka przedstawia ją w następujący sposób: „W Bośni
«serbska żelazna dama» Biljana Plavšić, biolożka genetyk i zastępczyni przywódcy bośniackich Serbów Radovana Karadżicia,
głosiła, że Bośniacy są zdeformowanymi genetycznie Serbami, a wojenne czystki uznawała za «naturalne zjawisko». Prasę
obiegło w 1992 roku zdjęcie, na którym depcze ciało martwego
cywila, aby pocałować przywódcę paramilitarnej serbskiej bojówki Żeljka Rażnjatovicia alias Arkana. Mówiła o nim, że jest
«mężczyzną, jakich potrzebujemy»”50. Po czym dodaje: „Plavšić,
«kobiece wcielenie doktora Mengele», jest więc w masowej
>

wyobraźni połączeniem potwora i dziwki”51. Autorka w tekście
tym właściwe nie wspomina o biologicznych zainteresowaniach i teoriach zbrodniarki, posuwa się zdecydowanie dalej.
Nazwała ją bowiem „potworem” oraz „dziwką”, co w odniesieniu do Plavšić w żadnym artykule nie miało miejsca. Jest to
jednocześnie najodważniejsze określenie, które zostało użyte
we wszystkich tekstach na temat zbrodniarek wojennych pochodzących z terenów byłej Jugosławii. Dla porównania w tekście Czyste serbskie geny autorstwa Aleksandry Cholewy była
serbska polityk przedstawiana jest w sposób następujący: „Tłumaczyła, że Serbowie muszą usunąć «elementy genetycznie
zepsute, czyli Bośniaków». W 1994 r. w wywiadzie dla sarajewskiego dziennika «Oslobodjenje» powiedziała, że niepokoi ją
duża liczba małżeństw zawartych za czasów Jugosławii między
Serbami i Bośniakami, gdyż «prowadzą do szkodliwej wymiany
krwi, a przez to do degeneracji czystych serbskich genów»”52.
Dziennikarki nie pozostawiają czytelnikom żadnych wątpliwości – porównanie Biljany Plavšić do doktora Mengele jest całkowicie uzasadnione. Odbiorcę przerażać może jednak fakt, że to
kobieta głosiła tak radykalne poglądy. Podobną opinię przedstawia właśnie Lipczak, pisząc: „Kobiety dopuszczają się okrucieństw – to nie ulega wątpliwości. Mamy natomiast problem
z przyswojeniem tej wiedzy, dominuje więc ton sensacyjny”.
Trudno zresztą, aby ton ten nie dominował w tego rodzaju tekstach. W większości sytuacji operujemy stereotypami płci, a dokładniej stereotypem kobiety-matki, od którego nie możemy
się uwolnić. Zawsze więc ludzie będą reagować zaskoczeniem
na jakiekolwiek zanegowanie stereotypu płci w którymkolwiek
z obszarów ich życia.
Reasumując, „żelazna dama” stała się frazeologizmem
o największej frekwencji prawdopodobnie ze względu na swoje kulturowe i historyczne znaczenie, a także ze względu
na „silne” cechy Plavšić, przytoczone w artykułach prasowych.
Choć nieraz pisano tak z przekory, zapewne większość z autorów tekstów była świadoma swoich działań. Dziennikarze wiedzieli o wszystkich jej zbrodniach, jednocześnie jednak chcieli
pokazać, że była kobietą wyjątkowo silną i zdeterminowaną.
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http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,10173477,Bataliony_gwalcicieli_zlozone_z_chorych_na_AIDS.html (17.05.2014).
> 49 Ibidem.
> 50 Ibidem.
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Ibidem.
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(17.05.2014).
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Nie udało im się jednak całkowicie odejść od stereotypów.
W tekstach dziennikarskich dotyczących zbrodniarek wojennych odnaleźć można fragmenty mówiące o ich uczuciach do
rodziny czy o „typowym” kobiecym wyglądzie oraz ubiorze.
Obraz wywodzący się z tych materiałów dziennikarskich jest
zatem niejednolity, choć przełamuje stereotyp słabej kobiety.
Z posłusznych gospodyń domowych, które na Bałkanach nie
miały prawa głosu, stały się „rzeźniczkami” odpowiedzialnymi
za śmierć tysięcy ludzi.
Jeśli zaś chodzi o liczne odniesienia do drugiej wojny światowej, zabieg ten miał dwa główne cele: szokować czytelnika
i dostarczyć mu czytelnych analogii. Należy pamiętać również,
iż w pamięci wielu ludzi na całym świecie lata 1939–1945 są
w dalszym ciągu uznawane za „najgorszy okres w dziejach
ludzkości”. Nikt nie spodziewał się powtórzenia tak przerażających scen, do jakich wtedy dochodziło. A jednak historia zatoczyła koło, zmienili się natomiast jej negatywni „bohaterowie”
– ich krąg zasiliły niespodziewanie kobiety. Kolejnym celem
autorów doniesień prasowych było ukazanie odbiorcy, w możliwe realistycznym (a także naturalistycznym i turpistycznym) ujęciu, faktów uznanych za przerażające i odstręczające.
Dziennikarze bez wątpienia starali się nie sklasyfikować opisywanych wydarzeń jako tematów tabu.
W warunkach bałkańskich kobiety musiały być wyjątkowo silne, aby zaistnieć w świecie jugomężczyzn. Być może
właśnie desperacka żądza władzy i zauważenia poprowadziła je do czynów, których stereotypowo po kobiecie społeczeństwo by się nie spodziewało. Idąc dalej, gdziekolwiek
kobieta dopuściłaby się zbrodni wojennych, wszędzie odbierana będzie zarówno przez społeczeństwo, jak i przez media
jako „potwór”, „rzeźniczka” czy „krwawa staruszka”. Z prostego względu – stereotypy płci są zakorzenione głęboko w całym społeczeństwie, więc informacje o mordujących kobietach
będą wywoływać w swoich odbiorcach nie tyle zdziwienie,
ile niedowierzanie. Dlatego właśnie, aby przekonać czytelnika do prawdziwości swojego tekstu i nadać mu ton przestrogi, dziennikarz używa prostych form wyrazu, ostrych określeń
i bogatej egzemplifikacji.
Główne wnioski, jakie należy wyciągnąć z analizy, są następujące. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż
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sama Biljana Plavšić oraz inne zbrodniarki jako kobiety łamały
obowiązujący je stereotyp. Były żądne władzy, chciały ją posiadać. Wynikać to może poniekąd (niezgłębionym przez media tematem są inne, psychologiczne choćby, motywacje kobiet-potworów) z nadal dominującego na obszarze Bałkanów
patriarchalizmu i wykluczenia ze sfery wpływów. Aby osiągnąć dominującą pozycję, zbrodniarki we wszystkich swoich
działaniach musiały być często jeszcze bardziej zdecydowane,
brutalne i radykalne niż zbrodniarze. Doprowadziło to do zaprzeczenia wszelkim społecznym normom, które obowiązywały nie tylko bałkańskie kobiety, ale Europejczyków w ogóle.
Czyżby więc stereotypy płci faktycznie okazały się niezbywalne, i nawet pomimo usilnych prób ucieknięcia od nich będziemy do nich wracać? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć
na to pytanie. Pewne jest, iż stereotypy, głęboko w nas zakorzenione, używane są zarówno do tworzenia komunikatów (takich
jak tekst dziennikarski), jak i do ich denotacji. Przyjęło się również, iż to kobiety są najczęściej ofiarami wojen. Nie dzieje się tak
zawsze. Kobiety potrafią być równie bezwzględne i brutalne jak
mężczyźni. Zamiast pomagać ludziom, gotowe są w szczególnych okolicznościach mordować, zamiast wykazywać się empatią, cechują się okrucieństwem. Faktem jest, że kobiet-zbrodniarek jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn-zbrodniarzy, lecz
„świadkowie i ofiary zgodnie twierdzą, że jeżeli jakaś kobieta
znalazła się już po złej stronie, była zdecydowanie okrutniejsza
niż mężczyźni”53. Fakt ten (obok osobistych uprzedzeń i traum
oraz typowego dla wojny odwrócenia wartości) może wynikać
również z desperackiej chęci wyrwania się spod presji obowiązujących stereotypów. Okazuje się, że kobiety, zmotywowane do
walki, na czas wojny „wyzwolone”, przyjmują role niestandardowe, stereotypowo, a nawet ekstremalnie męskie.
Abstract
Maciej Habarta, Felon women. In spite of Balkan patriarchy and gender stereotypes
The author goes back to painful events which took place during the Balkan war in the 90s; namely, to the war crimes committed by women in that period. He describes it starting with
>
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http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/rzezniczki-bosni
(20.05.2014).

gender stereotypes, those more universal ones and those typical
for patriarchal culture of Yugoslavia. The object of his research
are journalistic statements referring to crimes committed by

women and about felon women themselves. The perspective of
gender studies is important for this text because it refers to the
notion of gender performativity.

ANI-ANI
Dawid Szkoła

Sprzeciwiał się całe życie. W młodości – swemu przeznaczeniu, następnie – okupantom i zdrajcom, a kiedy jego nazwisko zaczęło wzbudzać podziw – przyjaciołom mającym
jedyną, słuszną ideologię. Nawet sławie sprzeciwił się przedwczesną śmiercią, a tej z kolei – takimi słowami, jak bunt i absurd, którym na nowo nadał sens. Taki był Albert Camus, który na pytanie, co matka sądzi o jego książkach, odpowiedział
ze wzruszającą szczerością: moja matka nie umie czytać.
Pochodzący z ubogiej rodziny późniejszy laureat Nobla, wychowany w Algierii filozof, moralista, pisarz, kombatant francuskiego ruchu oporu, zginął w wypadku samochodowym
w wieku czterdziestu siedmiu lat. Wszyscy znamy mniej więcej biografię Camusa. Jeśli zaś nie, warto się z nią zapoznać,
bowiem jest ona odbiciem tego, co najbardziej interesowało
autora Mitu Syzyfa, czyli takich pojęć, jak absurd, bunt i obcość. Atakowany z lewa i z prawa, dumny i wyniosły, składający się z kontrastów, ale też potrafiący postawić na swoim, a jeśli trzeba – również przeprosić. Daleki od wszelakich koterii,
choć uznawany za twórcę francuskiego egzystencjalizmu, zawsze stojący jakby na uboczu. Na zdjęciach widoczny uśmiech
pobłażania połączony z melancholią. Sposób myślenia wywodzący się z pism Nietzschego, Schopenhauera, Szestowa, Conrada. Jedyne powołanie, do którego czuł się zdolny w swoich
tekstach, „to mówić sumieniom, że nie są bez skazy, i racjom,
że czegoś im brak”1.
Camus pisał o opuszczeniu człowieka w świecie, w którym
nie ma nagrody za dobre czy złe czyny, gdzie piekło i niebo
nie istnieją, a odniesienie się do wyższej instancji nie przynosi żadnego skutku. Przyjmował więc postawę czysto ateistyczną, ale nie dlatego, że przedarł się przez tajemnicę bytu, ale

wręcz przeciwnie – że odrzucał jakąkolwiek pociechę i nadzieję na nagrodę wieczną. Dlaczego? Albowiem żądał od człowieka prawości bez powodu, dobra bez zysku, miłości opartej
na czystości. Wezwanie, że skoro Boga nie ma, wszystko jest
dozwolone, niekoniecznie musi oznaczać, że człowiek może
czynić, co tylko chce. Raczej w obliczu porzucenia i samotności
powinno być wezwaniem do solidarności międzyludzkiej. Camus żądał więc od ludzi heroicznej walki w świecie pełnym zła
i egoizmu, samotności i cierpienia, ale właśnie dlatego heroicznej, że na niczym niewspartej. Była to więc etyka bez Boga
i prawa, zbliżająca ludzi do siebie za pomocą wspólnego cierpienia i opuszczenia w świecie, w którym za sprawą historii
i natury człowiek jest doświadczany najmocniej i najboleśniej.
Autor Obcego nawoływał przy każdej okazji do obrony godności ludzkiej indywidualności, w efekcie czego postulował moralność niewspartą żadnym absolutem, a jedynie poczuciem
własnego tragizmu wśród podobnych sobie bytów. Na tym polega właśnie absurd naszego życia – aby w obcym sobie świecie, w którym nie ma szans na nagrodę za dobre czyny, a złe
rzadko kiedy są karane, pozostać człowiekiem mimo kompletnego porzucenia. „Absurd rodzi się z tej konfrontacji: ludzkie
wołanie i bezsensowne milczenie świata”2 – pisze Camus.
Absurd, który rodzi się z poczucia sprzeczności pomiędzy
pojedynczą jednostką ludzką a milczeniem irracjonalnego
świata, ukazuje naszą indywidualną egzystencję jako miejsce
tragicznego bycia, pełnego niepokoju i trwogi. Dlatego Camus
pisze, że jedynie solidarność międzyludzka może przynieść
trochę ukojenia we wspólnym cierpieniu. Jego filozofia wywodzi się właśnie z poczucia wspólnoty i współczucia wobec
losu każdego człowieka. Ma ona za swój fundament heroizm
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A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1974, s. 545.

2

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1999, s. 78.
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bez nagrody, ciągłą niepewność przyszłości i poczucie wolności oraz możliwości. Człowiek może wszystko. W obcym sobie
świecie próbuje znaleźć swoje miejsce na różne sposoby, ale
nie może zapomnieć, iż jest tu tylko chwilowym gościem. Próbuje więc przyjąć rolę pana, który podporządkowuje sobie innych, ale w ten sposób powiększa tylko ogrom własnej samotności. Inaczej rzecz ujmując, zaciemnia swój byt. Natomiast
filozofia Camusa ucieka od nihilizmu – który tak często zarzucali mu (posługując się przy tym nadętą moralistyką) przeciwnicy – w stronę miłości3. Francuski noblista mówi nam wprost:
jesteśmy wspólnotą w przedziwnej wędrówce przez niepewną i niejasną rzeczywistość, która kusi nas iluzorycznymi wartościami oraz resentymentem, ale jedyne, co może nas uchronić przed cierpieniem i samotnością, to nie kolejne idee, wiara
czy postęp, lecz bunt przeciwko nim i własnemu położeniu
w świecie, bunt, który nas zbliża do innych, a nie niszczy. „Bunt
Camusa – słusznie zauważa Waleria Szydłowska – to postawa
duchowa, która świadczy na rzecz sprawiedliwości”4. Albo też,
jak pisze Czesław Miłosz, Camus „żądał, żeby człowiek buntował się, poświęcając siebie. W imię czego? Tylko w imię tego,
że jest człowiekiem, to znaczy istotą samotną, której głosu nic
nie potwierdza, jedyną istotą posiadającą świadomość. Nie
ma nic wspólnego pomiędzy Camusem i tymi współczesnymi nihilistami, którzy twierdząc, że wszystko jest absurdalne,
chronią się w bierność i w życie jak najbardziej ułatwione. Camus głosił braterstwo ludzkie i heroiczną prawość – zupełną –
właśnie dlatego, że na niczym nie wspartą”5.

***
Francuski egzystencjalista, który odżegnywał się od tej filozofii, odrzucał każdą iluzoryczną pociechę. Pozostawał mu
tylko bunt. Dlatego ludzki los porównywał do z góry skazanych na porażkę prób mitycznego Syzyfa. Oto rola człowieka
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„Ludzie, którzy nie odnaleźli wartości społecznych, w ucieczce od pełnego nihilizmu wybrali miłość”. J. Kossak, Klasyk tragicznego heroizmu, [w:]
A. Camus, Eseje, op. cit., s. 25. „Gdybym miał tu napisać książkę o moralności, miałaby sto stron, a dziewięćdziesiąt dziewięć z nich byłoby pustych.
Na ostatniej napisałbym: «Znam tylko jeden obowiązek: kochać»”. A. Camus, Eseje, op. cit., s. 421.
> 4 W. Szydłowska, Camus, Warszawa 2002, s. 79.
> 5 Cz. Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 189.
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w świecie – samotne wykonywanie pracy niedającej żadnego
wyniku, a mimo to podejmowanie tego beznadziejnego wysiłku. Tragizm całej tej opowieści polega na tym, że Syzyf nie
żywi głębszej nadziei na odmianę swojego losu; porzucił wiarę
w lepsze jutro, samotnie wtacza głaz pod górę, aby następnego dnia powtórzyć to jeszcze raz; bogowie milczą, ale też Syzyf
milczy, ponieważ nie zwracają na siebie już uwagi. Poza tym
jutro jest odległe, kamień należy wtaczać na szczyt, innego
wyjścia nie ma. Przekornie, buntowniczo, być może nawet pogodnie, trzeba wykonać swoje zadanie mimo jego absurdalności. Camus nie chciał skrywać ludzkiego losu pod wielkimi
słowami, nie szukał schronienia przed tragicznością bycia-w-świecie w ideologiach. To odróżniało i poróżniło go w końcu
z autorem Bytu i nicości – J.-P. Sartre’em. Ten drugi, w swoich
próbach połączenia egzystencjalizmu z marksizmem, ustanowił najwyższą instancję, zastępując strąconego Boga Historią.
Rozpoczął więc swoją misję zaangażowania i interweniowania. Camus nie opowiadał się po żadnej ze stron (przykład konfliktu francusko-algierskiego). Uchylał się więc od działania,
ponieważ jakikolwiek wybór najczęściej jest nie do przyjęcia.
Czystość jego myśli wskazuje na całkowitą odmowę przystawania do ludzkich kategorii postępowania.
Jeśli człowiek angażuje się i znajduje nową ideologię,
musi również nauczyć się sztuki przymykania oczu na pewne
mniejsze czy większe podłości. Camus w Człowieku zbuntowanym sprzeciwił się radzieckiemu terrorowi. Dla prawicy był
już wcześniej anarchistą i nihilistą, ale teraz również dla swoich byłych przyjaciół z lewicy stał się odszczepieńcem i niemal
bourgeois. Brzydził się historią, po drugiej wojnie światowej
przestał widzieć świat w kategoriach ja–przeciwnicy, a nie
chcąc zaciemniać jasności widzenia, odrzucał związki z ideologami. Jeśli Kierkegaard wskazywał na wybór albo-albo, Camus mówi ani-ani.
Ani Człowiek, ani świat nie może być sądzony wobec tego,
co nie istnieje. Bez wyższego absolutu, praw bożych czy też
idei niebieskich rzeczywistość staje się nowym inkwizytorem,
który fałszuje rzeczywistość i nadaje jej złudne wartości. Staje się kimś na wzór sędziego, który dokładnie przestrzega litery prawa i nie zważa na pojedyncze jednostki. Ideologie
bowiem działają na rzecz jakiegoś, zapewne lepszego jutra,

które dzięki postępowi osiągnie raj na ziemi. To już heglizm,
na który Camus – uczeń Kierkegaarda, Szestowa czy Nietzschego – pozwolić sobie nie może. Dialektyka historyczna wytwarza iluzje, że z każdym dniem trud Syzyfa będzie mniejszy, aż w końcu kamień zostanie wtoczony pod górę. Camus
nie godzi się na taką optykę, ponieważ cała wielkość Syzyfa
pochodzi stąd, że wykonuje on swoją codzienną pracę mimo
wszystko. Najważniejszy bowiem jest kontekst teraźniejszości, tego, co człowiek aktualnie robi. Wykonując swoje zadanie,
przezwycięża swój los, nie poddając się, staje się człowiekiem,
zaś godząc się na ciągłe próby, przyjmuje postawę heroicznego buntownika. Mityczny bohater może kiedyś wykona swoje zadanie, ale niekoniecznie dzięki codziennemu trudowi,
lecz dzięki sile absurdu. Nie będzie to jednak droga „na skróty”.
Musi być silniejszy od kamienia, silniejszy od ciągłego zmęczenia i trwogi, ale też nie może godzić się na wszechobecne zło.
Podobnych cech wymaga od nas wszystkich Camus, lecz
dodatkowo chce również solidarności czy też współczucia dla
naszego wspólnego losu – aby nie godzić się na wszechobecne cierpienie. „Odmawiając – pisze Bieńkowski – zgody na zło
świata, buntuje się przeciwko światu, nie uznaje żadnej jego
strony. Camus otwiera nowe perspektywy wolności. Odejmuje od człowieka winę, uwalnia człowieka od poczucia grzechu”6. Nasz los nie jest bowiem naszą winą. Został przesądzony
gdzieś wyżej. Musimy się buntować przeciwko niemu za pomocą naszej wolności, ale nie niszczycielską siłą wszelakich ideologii, lecz codziennym trudem bycia, połączonym z solidarnością
we wspólnym cierpieniu. W innym wypadku Boga zastąpimy
nowymi prawami i nowym królestwem ludzi, nawet za cenę
zbrodni, jeśli zajdzie taka konieczność7. Nie ma bowiem żadnych praw moralnych, istnieją tylko wartościujące interpretacje rzeczywistości, ale jest jeszcze coś ważniejszego dla Camusa – drugi człowiek. Obcy mi z jednej strony, ale z drugiej
– bliski właśnie w tym absurdalnym, codziennym trudzie bycia człowiekiem. Niedaleki mi też we wspólnym buncie możliwości i bycia sobą przeciwko losowi, którego wymogi trzeba
podjąć. „Bunt – pisze Camus – nie mówi, jak Hegel i Marks, że
>
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wszystko jest konieczne, ale że wszystko jest możliwe, i że możliwe również zasługuje na ofiarę. Znajdując się pomiędzy Bogiem i historią, joginem i komisarzem, otwiera trudną drogę,
gdzie sprzeczności mogą zostać przezwyciężone”8.
Bunt bowiem nie szuka odwetu, lecz sprawiedliwości, odrzuca też próby rozgrzeszania własnych oprawców. Kat pozostaje
katem bez względu na to, której służy stronie, z kolei morderstwo nie jest uprzywilejowane, nawet jeśli służy naszej sprawie.
Jak więc widać, Camus szukał drogi pomiędzy szaleństwami XX
wieku, jednak nie mogąc jej znaleźć, wybrał wycofanie się z życia
politycznego. Głoszenie idei – owszem, ale już wprowadzanie jej
w życie – nie. Autor Dżumy obawiał się Historii, widział w niej
siłę niszczącą ludzi i degenerującą każdą ideę. Idea bowiem po
okresie wczesnej czystości słów przeobraża się w działanie, które dzieli ludzi na swoich i obcych, a skoro ci drudzy przeszkadzają we wprowadzaniu jej w życie, należy się ich pozbyć, Historia
zaś rozgrzeszy zwycięzców. Takiej optyki Camus nie mógł przyjąć, więc niczym jeden z jego bohaterów w momencie, kiedy nie
zgodził się zabijać (czy przymykać oczu na zbrodnię), skazał się
na ostateczne wygnanie. To inni zaczęli tworzyć za niego historię9. Ważniejszy niż duch rozumu, idealizmu i racjonalizmu, który
skazywał Europę na ciągłe hekatomby, był dla niego śródziemnomorski sposób patrzenia na świat, gdzie człowiek zna swoje
ograniczenia, ale może czerpać szczęście z najprostszych rzeczy.
Słońce południa przeciwstawiał intelektualnym rozterkom północnych braci. Można też ująć to inaczej: „W miejsce rozumu Camus przywoływał odpowiedzialność”10.

***
Paryskim intelektualistom bardzo łatwo przychodziło
usprawiedliwianie swojego zaangażowania i przymykania
oczu na losy jednostek, które ponosiły koszty decyzji wielkich
ludzi, ponieważ zamiast Boga znaleźli sobie właśnie nowy byt
do ubóstwienia – Historię. Camus sprzeciwiał im się, ale z daleka. Rozpoznał w ich zachowaniu tylko nową formę zamaskowanego nihilizmu. Dla Camusa świat również pozbawiony był
>
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celowości, a człowiek zasad, jednak widział on przynajmniej
możliwość realnego braterstwa pomiędzy ludźmi. Natomiast
jego przeciwnicy kierują się tylko resentymentem i skrywaniem prawdy pod płaszczem konieczności. Nihilizm bowiem
ma wiele masek i przybiera różne pozy. Może stanowić formę odczarowywania rzeczywistości, ale również skrywania jej
za fałszywymi fasadami. Dlatego głównym i pierwszym być
może zadaniem intelektualistów jest rozpoznanie go w swojej epoce, a następnie opisanie. Camus nie chciał skrywać absurdu świata za ideami i koniecznościami, czyli wypełniać
pustki istniejącej w człowieku czymkolwiek, byle tylko móc
się zaangażować. W jego filozofii człowiek jest sam ze swoją
pracą, a kiedy krzyczy, słyszy wyłącznie własne echo, a nie odpowiedź najgorliwszego propagandzisty. Odkrywając absurd,
rozjaśniamy swój byt, ale nie możemy go zaciemniać czymś
nowym, co przyniesie nam ulgę. Chodzi właśnie o to, aby tej
sytuacji niczym nie skrywać. Człowiek w tym momencie dopiero może dążyć do spójności i jasności, poczuć śródziemnomorski klimat przeciwstawiony dzikiemu pędowi Zachodu do
ubóstwienia Historii, w której człowiek jest zanurzony. Camus
demaskuje więc wszelakie ideologie i wskazuje na życie zarażone poczuciem absurdu. Jednak jest to absurd wyniesiony
z prawdy bycia, nie skrywający fałsz czy będący podporą dla
chwilowej filozofii, lecz rozjaśniający egzystencję i wskazujący na jej autentyczny charakter. Autor Obcego dodatkowo
wskazuje na pozytywne skutki uświadomienia sobie własnego położenia w świecie, swojego syzyfowego wysiłku. Można
bowiem z jednej strony popaść w kompletny nihilizm, szukać
radości w niszczycielskiej sile wolności albo też być z drugim
człowiekiem mimo świadomości niemożliwości utrzymania
tego faktu. „Ludzie, którzy – pisze o Camusie Jerzy Kossak –
nie odnaleźli wartości społecznych, w ucieczce od pełnego
nihilizmu wybrali miłość”11. „Kiedy – pisze z kolei autor Człowieka zbuntowanego – raz jeden widziało się blask szczęścia
na twarzy istoty, którą się kocha, jest jasne, że nie ma innego
powołania dla człowieka, jak budzić to światło na otaczających
twarzach… i rozdziera nas myśl o nieszczęściu i nocy, w której
pogrążamy spotkane serca przez sam fakt, że żyjemy”12.

Człowiek w filozofii Camusa jest ciągłym rozdarciem
i sprzecznością, wyrasta ona bowiem z pism Szestowa i Nietzschego. Nie tylko jednak dlatego. Francuski noblista ową
sprzeczność również dostrzegł w świecie i samej ludzkiej egzystencji. Z jednej strony absurd i tragizm, cierpienie z powodu
bycia człowiekiem, który musi dźwigać swój los, a z drugiej –
jedyny ratunek przed nieszczęściem tkwiący w byciu z drugim
człowiekiem, który niekoniecznie zapewnia nam szczęście,
ale chwilową ulgę w toczeniu swojego głazu pod górę z wyroku bogów. Być to znaczy przemijać i zbliżać się do ostatecznej własnej możliwości, czyli śmierci, pozostawiając za sobą
jedynie ów głaz. Czy z takiej perspektywy chwilowy uśmiech
na twarzy ukochanej osoby zapewnia pocieszenie? Pytanie
pozostaje otwarte, bowiem egzystencjalizm nie daje prostych
odpowiedzi, lecz jedynie wskazuje ich możliwości…
Camus przeciwstawia pojedynczego człowieka Historii.
Jak na owe czasy, wbrew pozorom, sprzeciw ten nie był specjalnie modny, ponieważ nawet czołowi egzystencjaliści stawiali ponad człowieka jakąś ideę. Autor Mitu Syzyfa zaś pozostał po wojnie wierny tragicznemu heroizmowi. „Camus
– pisze Kossak – nie wierzy w możliwość pełnego zniesienia
z powierzchni ziemi cierpienia i niesprawiedliwości, ale wie
także, że siłą ludzkiego wysiłku można zmniejszyć cierpienie świata. Camus oskarża fałszerstwo chrystianizmu, odpowiadającego na protest przeciw złu na ziemi zwiastowaniem
Królestwa i życia szczęśliwego po śmierci. «Tłumy pracujących – pisze – udręczone cierpieniem i śmiercią – to tłumy
bez Boga. Nasze miejsce jest odtąd u ich boku…». Owe poczucie odpowiedzialności za innych i konieczność walki z realnymi siłami rodzącymi zło społeczne odbudowuje świadomość związków społecznych, solidarność z pokrzywdzonymi,
każe szukać towarzyszy czujących, myślących i czyniących podobnie jak my”13. Autor Upadku nie szuka więc ratunku w jutrzejszym dniu, lecz zagłębia się w teraźniejszości. Niczym
Iwan Karamazow odrzuca bilet do raju w imię cierpienia bezbronnego i niewinnego dziecka. Żadne cierpienie nie tłumaczy żadnej ideologii czy wiary, stanowią one bowiem jedynie
erzac sensu bycia, fałszerstwo wysokiej klasy, które ma ukryć

>
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naszą obcość i cierpienie. Wtaczamy swój kamień samotnie,
pamiętamy o swoim opuszczeniu, ale nie zapominamy, że inni
mają podobny los. Camus więc odrzuca mrzonki lepszego jutra
na rzecz chronienia swojej i cudzej godności teraz i tu.

***
Albert Camus pisał o człowieku, który „jest rzeczywiście
sam na świecie, sam ze swoim buntem i jasnością widzenia,
sam ze swoim rozumem, darem nie pozbawionym śmieszności. Człowiek jest z istoty obcy w świecie, gdzie wszystko można znaleźć, ale nic nie można wyjaśnić. Bunt opiera się więc
na racjonalności, mimo oczywistego niepowodzenia, na które zawsze skazany jest rozum. Absurd egzystencji wymaga
nieustannego buntowania się przeciwko nieskończenie wielu
przejawom absurdu i dobrowolnej rezygnacji z pocieszenia”14.
Trudne do zrozumienia bywa to lawirowanie autora Upadku
pomiędzy niezgodą na działanie a nawoływaniem do buntu.
Camus odrzuca rozum, zaś absurd staje się motywem przewodnim, ale nawet on – jak u prawdziwego sceptyka, który
jest sceptyczny nawet wobec własnego sceptycyzmu – musi
być oglądany przez szkiełko buntu. Należy doświadczać absurdu i myśleć absurdalnie, odrzucać aksjologię, a mimo to przyjmować los takim, jakim jest, i pamiętać o drugim człowieku.
Francuski noblista porzuca poszukiwanie sensu na rzecz pragnienia życia, toteż odrzuca samobójstwo będące konsekwencją racjonalizowania absurdu i niemożliwości odnalezienia
się w nim. Syzyf, szukając pocieszenia i przyjmując na rozum
swoją karę, mógłby w końcu załamać się kolejnymi nieudanymi próbami wtoczenia głazu pod górę. Myśląc zaś absurdalnie i przyjmując swój los, wykonuje swoje zadanie bez poczucia sensu; wykonuje je dla samego zadania, które nie ma
ostatecznego celu i nie daje możliwości zakończenia trudu.
Odrzuca więc porządek rzeczy, ogólnie przyjęte normy, lecz
nie popada w nihilizm czy przekonanie, że teraz może czynić
wszystko. Jest wierny swoim przekonaniom i spokojnie podchodzi do swojego zadania. Zachowuje się podobnie jak Camus, który szukał drogi środka – pomiędzy odrzuceniem aksjologii a popadnięciem w wolność niszczycielską. Na tym
polega jego bunt właśnie, ponieważ nie tylko nie godzi się
>
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na to, co ludzkie i boskie, ale też odrzuca i po imieniu nazywa
zło i cierpienie. Dlatego też Camus nie zwalczał jedynie nazistowskich zbrodni, lecz również te komunistyczne. Nie stawiał
ponad człowieka żadnej idei i nie pozwalał, aby ona go miażdżyła w imię Historii czy Boga.
Działać to z kolei przyjmować pewne idee i w ich imię dokonywać czynów czy przyzwalać na czyny zbrodnicze. Rewolucjonista nie tylko niszczy pewien system wartości, ale również
wykuwa nowy. Szuka sprawiedliwości po trupach wrogów,
a następnie tworzy normy i przykazania, które mają wytłumaczyć trud i cierpienie człowieka. Przyszłość staje się panem
człowieka, natomiast teraźniejszość jest tylko chwilą, która
służy lepszemu dniu następnemu. Autor Obcego odrzuca zło
będące w świecie w imię jakiejkolwiek ideologii. Przeciwstawia im pojedynczą, zbuntowaną i absurdalną jednostkę, która teraz i tu demaskuje podłość, aby następnie wskazać miejsce na możliwość porozumienia i utworzenia wspólnoty. Ani
Bóg, ani Rozum, lecz absurdalna solidarność samotnych i cierpiących ludzi. Nie ma prawdy i sensu bycia, zdaje się mówić
Camus, jest tylko głaz, który człowiek musi wtaczać pod górę.
Pozostaje więc sam ze sobą godny, niezależny i autentyczny,
bowiem nie skrywa swojego położenia. Jest raczej obrońcą
jasności widzenia, która przeciwstawia się fałszywym wartościom, które pognębiają człowieka i dają mu nieprawdziwe
pocieszenie. A co najbardziej tragiczne, zmuszają go do wyboru i opowiedzenia się po którejś ze stron. „Camus – pisze Bieńkowski – buntuje się przeciwko takiej wolności, która zakłada
konieczność dokonywania wyboru. Ani, ani. Utrzymywać raczej stan rozdarcia, stan rozpaczy, stan absurdalności, niż wybrać, a więc zgodzić się na kompromis. Camus jest czysty jak
same wartości moralne, których chce strzec w ich surowej niepokalaności”15. W filozofii Camusa mamy do czynienia z wiernością sobie, która nie wyraża zgody na potworność świata,
czyli z całkowitą niezgodą na to, co nieludzkie. Nie ma w niej
miejsca na kompromis czy przymykanie oczu na podłości,
to ciągła niezgoda na porozumienie pomiędzy człowiekiem
a światem. Albowiem pomiędzy mną a światem jest przepaść,
podobnie jak pomiędzy dniem dzisiejszym i jutrem. Jutro jest
>
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niepewne i pozorne, istnieje jedynie tu i teraz, za które jestem
odpowiedzialny.
Człowiek, jak już wspomnieliśmy, jest sam. Pozbawiony
Boga i atakowany fałszywymi wartościami, jest też wolny. Nie
może więc być winny swoich czynów, ponieważ nie ma przed
kim za nie odpowiadać. Jedyne, co mu pozostaje, to odpowiedzialność za siebie i innych.

***
„Są godziny, kiedy zdaje mi się, że dłużej nie zniosę sprzeczności – pisze Camus. – Kiedy niebo jest zimne i kiedy nic
w przyrodzie nas nie podtrzymuje… Ach, może lepiej byłoby
umrzeć”16. Autor Obcego sam również zauważał swoje sprzeczności, kiedy z jednej strony mówił o buncie, a z drugiej – nie
angażował się. Podobnie Gombrowicz zarzucał jego myśli indywidualizm i abstrakcje. „Od dawna już – pisze twórca Transatlantyku o Człowieku zbuntowanym – ta rasa moralistów
wydaje mi się zawieszona w próżni. Jeśli chcecie, abym nie
zabijał, i nie prześladował, nie usiłujcie mi tłumaczyć, że bunt
jest «afirmacją wartości» – spróbujcie raczej rozładować sieć
napięć, które wytworzyły się między mną a innymi, ukażcie,
jak jej nie ulegać. […] Samotność, bijąca z Camusa, męczy nie
mniej od marksistowskiego, suchego, kolektywizmu. Im prawdziwsze są wartości tej książki, tym bardziej męczy. Podziwiam, zgadzam się, podpisuję się pod tym, popieram a jednocześnie odnoszę się do własnej afirmacji z niedowierzaniem”17.
Camus jednak nie szuka kompromisu, nie chce łagodzić napięcia. Ono istnieje od zawsze, odkąd człowiek zauważył niezgodę pomiędzy sobą a światem, tę różnicę pomiędzy aktorem
a dekoracją. W beznadziejnym wysiłku każdy z nas podejmuje swój los, od którego nie ma ucieczki. Podejmujemy absurdalny wysiłek z jasnością widzenia, która nie oczekuje nagrody
czy pocieszenia. Możemy jedynie wspierać każdy wysiłek drugiego człowieka, który wykonuje swój codzienny trud. Absurd
codzienności bowiem zbliża ludzi we wspólnym przeżywaniu
własnej tragedii bycia18. Możemy ją oczywiście skrywać, wy>
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twarzać iluzje końca i sensowności owej pracy czy też sprzeciwić się nieprawdzie buntem przyjmującym świat takim, jakim jest.
Camus chciał uniknąć wszelakich ideologii i aksjologii, ale
też nihilistycznej negacji, ponieważ widział w nich zaczątek
zbrodni. Buntuje się on przeciwko rewolucji i radykalnemu doświadczeniu zła. Ratunek widzi właśnie w absurdalnej wspólnocie ludzi, którzy nie są wsparci żadnym autorytetem czy bogiem, czyli kolejnymi ideałami nawołującymi do tworzenia
szklanych domów, będących w istocie tylko fabrykami śmierci. W momencie krytycznym – podczas wojny – Camus zaangażował się w ruch oporu, ale później już nie chciał wykuwać
świata na nowo. Pozostał mu jedynie sprzeciw, który nie godzi
się na niesprawiedliwość i odzieranie ludzi z godności. Wiedział
bowiem, że bunt w końcu zmieni się w rewolucję, a ta przeistoczy stare prawa w nowe – równie krwiożercze i mordercze. Dlatego też, mimo naporu i propagandy, nie przymykał
oczu na radziecki zamordyzm. Camus szukał drogi absurdalnej,
gdzie bunt jest dziedziną łączącą ludzi bez imaginacji związanych z abstrakcyjnymi wartościami czy totalnym zaangażowaniem. Bunt to dla niego miłość i solidarność. Wzorem takiej postawy jest Prometeusz, który symbolizuje godność i dumę bycia
człowiekiem oraz autentyczne poświęcenie dla ludzkości. Absurd jest poza światem porządku i partykularnych interesów,
nic go nie usprawiedliwia – jest czystą możliwością. Jesteśmy
bowiem sami wśród rekwizytów historii, z których możemy
czerpać do woli. Jednak uświadamiając sobie przepaść pomiędzy człowiekiem a światem, iluzoryczność wszelakich porządków społecznych, powinniśmy właśnie szukać porozumienia
z drugim człowiekiem. Camus zdaje się mówić, że taka możliwość istnieje w słońcu południa, a nie w miastach północy, które tworzą kolejne normy i wartości. Są one ulami, gdzie wytwarza się gorzki miód, mający przynieść zapomnienie o własnym
położeniu w świecie, jak również wyznaczyć cel na przyszłość.
Czyli zabrać wolność na rzecz idei i lepszego jutra. Ideologia bowiem, ze swoimi koniecznościami i przyjętymi prawdami, „zatruwa umysły w taki sposób, że jej służebników nie da się już
przekonać o czymkolwiek, co nie jest nauką przyjętej doktryny.
siebie i do świata. Cierpienie, którego doznawał jeden człowiek, staje się
plagą zbiorową”. A. Camus, Człowiek…, op. cit., s. 25.

Zbrodnia została uogólniona i usprawiedliwiona. Ludzie zaczynają się mordować nawzajem; kiedy pokonali już politycznych
wrogów, skazani są na ideologiczne wojny, w których będą się
zabijać między swoimi. Człowiek staje się surowcem historii.
Straszliwy idol przybiera postać Państwa, a jego władza utopi
we krwi sprawiedliwych i niesprawiedliwych”19.
Dlatego Camus nie uchyla się przed ciężarem bycia, a ciemności nas otaczających nie chce rozjaśniać mirażami lepszego
jutra. Opowiada się za człowiekiem, który widzi jasno siebie
i świat go otaczający. W świetle południa wszystko bowiem
staje się lepiej zrozumiałe. Człowiek jest sam, opuszczony
w obcym sobie świecie, w którym musi wykonywać pracę bez
nagrody i spełnienia. Jest w sytuacji absurdalnej. Powinien się
więc buntować, ale nie powiększaniem ogromu zła, lecz szukaniem porozumienia z innymi. Jest to bowiem bunt przeciwko cierpieniu i niesprawiedliwości, przeciwko mocy zła, które króluje i niszczy ludzi i tak już doświadczonych przez los. Ci
z kolei są bez grzechu, ponieważ nad światem nikt nie sprawuje rzeczywistej kontroli. Jedyne, co im pozostaje, to poczucie
odpowiedzialności za samych siebie. W niekrępowanej niczym
wolności powinni oni poczuwać się do umniejszania ogromu
cierpienia, ale nie fałszywymi normami i obietnicami lepszego jutra, lecz teraz i tu. Niestety ludzkość woli karmić się kłamstwem postępu i przyszłego raju niż stanąć pomiędzy innymi
w świetle południowego słońca. Camus twierdził, że największym problemem, przed którym staje współczesny człowiek,
jest konformizm20. Ludzkość bowiem wybiera bezmyślny pęd
ku przyszłości, nie licząc się z pojedynczymi jednostkami i teraźniejszością. Nie chce ona prawdy, lecz emocji i obietnic.
Szczególnie dobrze widać to było po zakończeniu drugiej wojny światowej, kiedy Camus wycofał się ze swojego politycznego zaangażowania. Wszystko, co miało przynieść ludzkości
lepsze jutro, zostało użyte jedynie do tworzenia obozów zagłady i eliminowania całych narodów i miast. Przekraczanie
etycznych granic związanych z nauką szło w parze z eliminowaniem kolejnych barier moralnych i niszczeniem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Auschwitz, Gułag, Hiroszima stały się synonimami ludzkiego pędu ku samozagładzie,
>
>
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W. Szydłowska, op. cit., s. 75.
Zob. A. Camus, Eseje…, op. cit., s. 535.

skrywanego pod płaszczem postępu. Camus sprzeciwił się
temu szaleństwu narodów i historii, kiedy inni intelektualiści
byli w stanie angażować się w obronę rewolucji. Autor Człowieka zbuntowanego wybrał los Syzyfa, który samotnie wtacza głaz pod górę, wiedząc, że całe to zadanie na nic. Lepsze
jednak to niż upapranie się w historii, obrona katów i akceptowanie śmierci niewinnych. Camus nie mógł angażować się
i nie chciał wybierać. Wykonywał swój los pisarza, który chciał
„mówić sumieniom, że nie są bez skazy, i racjom, że czegoś
im brak”. W swojej filozofii bronił pojęcia odpowiedzialności
i godności każdego człowieka. „W świecie – pisze Szydłowska – pozbawionym celowości filozofia Camusa w człowieku
znajduje cel człowieczeństwa: żeby przezwyciężyć beznadziejną pustkę, Syzyf nie potrzebuje abstrakcyjnych wartości, ponieważ za każdym razem jest w stanie na nowo podjąć swoje
zmagania z kamieniem, losem, absurdem”21.

***
Camus motywy absurdu, pesymizmu, braku celowości
i opuszczenia człowieka przekształcił w apoteozę godności
ludzkiej, heroizmu czy odpowiedzialności za drugiego. Przeciwstawił się obiektywno-idealistycznym filozofiom, które wytwarzały poczucie fałszywej harmonii ze światem i sensowności
historii. Wrzucały one człowieka w świat życia nieautentycznego za pomocą tworzenia nowych wartości i zaciemniania jego
bytu tajemniczym, lepszym dniem następnym. Dlatego też autor Upadku wybrał Syzyfa, nie Tantala, jako swojego bohatera. Przypomnijmy, że ten drugi cierpiał katusze niespełnienia.
Z boskiego wyroku, będąc zanurzonym po kolana w wodzie,
nie mógł się jej napić, zaś nad sobą widział piękne owoce, które zaraz znikały, jak tylko sięgał po nie dłonią. Stojąc tak pod
chwiejącą się skałą, która w każdym momencie mogła na niego
spaść, był ciągle nienasycony i pełen lęku, jednak nie porzucał
chęci zaspokojenia swoich pragnień, przez co był igraszką w rękach bogów. Podobnie my pędzimy przed siebie, pragnąc coraz
więcej i dokonując kolejnych aktów transgresji, które nie tylko nas nie zaspokajają, lecz także wpędzają w większe nienasycenie. Syzyf zaś godnie przyjmuje swoją tragiczną rolę, a nawet więcej – rezygnując z pocieszenia, staje się wolny. Nie musi
>
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łudzić się obiecaną wolnością, która ma nadejść kiedyś tam,
lecz akceptując swój los, przyjmuje swoją absurdalną dolę. „Syzyf […] – pisze Szydłowska – jest postacią tragiczną, bo zna
swoje przeznaczenie i godzi się z nim. Jest postacią heroiczną,
bo dźwiga swój kamień bez złudnej nadziei lepszego jutra. Jest
samotny, bo nie ma o czym rozmawiać z bogami, którzy skazali go na tę mękę, i ma dla nich tylko pogardę. A kiedy schodzi ze szczytu i widząc spadający kamień, idzie ku kryjówkom
bogów, jest silniejszy niż ten kamień. Potrafi przezwyciężyć los,
dlatego może być teraz szczęśliwy”22.
>
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Abstract
Dawid Szkoła, Not even
The author follows the steps of Albert Camus’ reflections, taken from writings of Nietzsche, Schopenhauer, Szestow and Conrad. As stated by Dawid Szkoła, the only calling that Camus was
capable of in his texts was ‘to tell the consciences that they are
not free from faults, and to tell the reason that it has its shortcomings’. The author defines such an attitude as unceasing opposition. Camus opposed all his life. In his youth – he opposed
against his fate, then – against the invaders and traitors. And
when his name began to excite – he opposed his friends, especially those who believed only in the right concepts.

(S)PRZECIW
Z choreografem Uri Ivgim rozmawia Paula Krawczyk-Ivanov

> Paula Krawczyk-Ivanov: Projekt Object wzbudza kontrowersje. Taki miał być z założenia? Skąd czerpałeś inspirację?
> Uri Ivgi: Wielu artystów współczesnych przedstawia obraz
kobiet. Nas zainspirował znakomity współczesny rzeźbiarz
Jeff Koons – wzbudzający czasem skrajne emocje. W jednej
ze swych prac przedstawił ciało kobiety jako obiekt – jako
stół. Kobieta była piękna, wyglądała niczym Wenus. Ale patrząc na to dzieło, zadaliśmy sobie pytanie, co tu właściwie
jest piękne, ona jako kobieta czy ona jako obiekt? Jak zostało przedstawione jej ciało? Jako przedmiot? Następne pytanie,
które się nasuwa – czy ona patrzy na nas, czy my na nią? I to
pytanie postawiliśmy sobie, tworząc choreografię Object. Ona
patrzy na nas jako widz, a my na nią od strony widowni. Ta relacja sprawia, że czujemy się bardzo niekomfortowo. Chcieliśmy, aby nie tyle widz był „widzem”, oglądającym kobietę
na scenie, ile by i ona również stała się widzem – obiektem,
który patrzy.
> Przeciw czemu lub komu protestowaliście, tworząc Object?
> Tak wprost nikomu się nie sprzeciwiamy, kierujemy spektakl
do wszystkich widzów. Nie kategoryzujemy, komu dokładnie
co pokazać, do kogo jest skierowana ta choreografia.
> Ale wasza postać ma zaklejone usta i patrzy na publiczność. Robi to, co jej kazano. Miałam odczucie, iż kierujecie
pokaz do mężczyzn!
> Nie, nie do mężczyzn konkretnie. Ale to ciekawe, jak Object
na nich wpływa.
> Czy mężczyźni traktują kobiety jak przedmioty?
> Kobiety są inspiracją wielu artystów. Solowy projekt Object
to praca, która pokazuje nie tyle kobietę jako przedmiot, ile sytuację, w jakiej się znalazła. Każdy może się w takiej znaleźć.
Robić to, co mu się każe, mówić to, co mu się każe, i tak dalej.

My chcieliśmy powiedzieć coś od siebie na ten temat, stąd pomysł na Object.
> Czy ta choreografia jest jakąś formą manifestu? Protestu?
> Ponieważ jesteśmy artystami, zawsze chcemy coś powiedzieć poprzez sztukę, którą tworzymy. Na scenie kobieta patrzy widzowi w oczy i rozkłada nogi, to coś oznacza… Ona
jest niema, lecz mówi: „Patrz na mnie!” Pytanie, jak czuje się
w tym momencie widz? Wydaje mi się, że jest trochę zawstydzony, wręcz zażenowany. Na scenie jest tylko ona – owinięta w folię, z zaklejonymi ustami, rozchyla nogi. Chciałem, aby
widz poczuł to, co może czuć kobieta w takiej chwili. Chcieliśmy także stworzyć swego rodzaju relację między obiektem
a publicznością. Jak ona czuje i co, a jakie emocje rosną w widzu? W życiu bywa podobnie.
> Object jest zatem protestem politycznym czy artystycznym?
> Myślę, że i jednym, i drugim.
> Czy używasz symboli w choreografii? Jakie struktury symboliczne uruchamia niezwykły kostium twojej postaci?
> Tak. Używam symboli. Kobietę ubrałem w folię spożywczą,
przez co jej ciało od razu odsyła nas do myślenia o niej jako
o mięsie, w folię zwykle owijamy mięso. W zasadzie ten kostium ma wiele symboli – jako folia do owijania produktu spożywczego, jednak w świetle mieni się i nabiera innego znaczenia. Wygląda jak gorset – błyszczący, obsypany brokatem,
kobieta nabiera w nim szyku i blasku, sprawia, że cywilizacyjny odpad jest bardzo kobiecy, można powiedzieć drogocenny.
> Wiem, że nie było łatwo współpracować z tancerką podczas realizacji spektaklu. Czy miała jakieś obawy? Obiekcje?
> Nie jest łatwo nakazywać: Rozchyl nogi, wystaw pupę itd.
i od razu oczekiwać wykonania zadania. Każdy miałby jakieś
zahamowania, tak myślę. Owszem, na początku tworzenia
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choreografii było jej – jako kobiecie – ciężko. Trudno przełamać się, myśleć o sobie inaczej. To jest coś, czego po prostu na co dzień nie robisz. Dostała zadanie pokazać ciało jako
obiekt, jako przedmiot – nieposiadający żadnych walorów estetycznych – jakby pozbawiony czystego piękna kobiecego
ciała. W tym wypadku ciało ma zupełnie inne znaczenie dla
niej. Poza tym ma zaklejone usta, co jeszcze bardziej ją ogranicza. To jakby mówić do tancerza: „Rób, co do ciebie należy, i zamknij się!” Przechodziliśmy przez ten proces razem.
> Jak publiczność zareagowała na spektakl?
> Bardzo dobrze! Była w szoku. Stworzyliśmy prowokację, by
zderzyć widza z sytuacją, która jest przecież tak bliska wielu
z nas. Po premierze dużo było podobnych pytań, na które teraz odpowiadam. Daje mi to do myślenia, że to temat, który
porusza i poniekąd otwiera publiczność. Dla widza ważna jest
relacja, która buduje się w trakcie spektaklu. Kto kogo ogląda? Ona używa nas czy my ją? Kto jest kim, gdzie my jesteśmy w tym systemie? Tak, publiczność była w szoku, większość
z widzów.
> Czy lubisz zaskakiwać widzów? Czy jest to twoim celem?
> Nie. Moim celem, zadaniem jest poruszyć widza, otworzyć
jego myśli, umysł na pewne sprawy, aby przeżył szok i po
spektaklu nie gnał zaraz do bufetu, lecz przemyślał sprawę.
> Czy znasz swoich widzów?
> Nie znam, ale przypuszczam, kim są. Ale generalnie nie
znam swojej publiczności.
> Czego publiczność oczekuje od teatru tańca? Co, tworząc
spektakl, myślisz o widzu?
> Nie wiem, czego oczekuje. Staram się inspirować tym, co
mnie się podoba, jest dla mnie atrakcyjne i to próbuję zakomunikować.
> Preferujesz sztukę abstrakcyjną czy naturalizm?
> Naturalizm, realizm – nie. Prędzej abstrakcję. Lubię zostawiać pewną otwartość interpretacyjną, a abstrakcją i tak opowiadam rzeczywistość.

> Jak mógłbyś nazwać styl, w którym tworzysz?
> Bardzo fizyczny. Musisz mieć dobrą technikę, by zaprezentować „ten styl”, by go zrozumieć. Musisz też być dobrym aktorem, by być moim dobrym tancerzem.
> Czego nigdy nie pokażesz na scenie?
> Nie wiem. Patetyczności? Niczego, z czym nie jestem związany i w co nie wierzę.
> Co oznaczają ostatnie gesty Objectu? Odklejenie taśmy
z ust i częściowe ściągnięcie kostiumu?
> Scenę, w której tancerka chce odkleić taśmę od ust, poprzedza ruch, którego decyduje się nie wykonać. Jest to pewnego rodzaju uwolnienie. Ale jakie? Nowy rozdział w jej historii?
Uwolnienie się z przeszłości? A demontaż kostiumu? To decyzja o pójściu w kierunku wolności, choć nie wiemy, co potem
stanie się z tą kobietą. To zostawiamy publiczności. Pytanie
o wolność zawsze jest otwarte.
Uri Ivgi i Johan Greben tworzą niepowtarzalny izraelsko-holenderski duet. Współpracują ze sobą od 2003 roku, a ich
dzieła są wystawiane na światowych scenach, ciesząc się dużym uznaniem. Obydwaj są znakomitymi tancerzami i pedagogami, tańczyli między innymi w Kibbutz Contemporary
Dance Company (Uri Ivgi) oraz w Dutch National Ballet (Johan Greben). Wystawiają spektakle oparte na fizycznym, bardzo mocnym tańcu współczesnym. W czerwcu 2014 roku widzowie mieli okazję poznać ich twórczość, oglądając pierwszą
polską premierę This is not a love song w Bytomiu w Teatrze
Rozbark. Prapremiera tego spektaklu miała miejsce w 2010
roku w Jekaterynburgu w Rosji (spektakl zdobył wtedy prestiżową rosyjską nagrodę teatralną – Złotą Maskę – za najlepszą choreografię). Solowy projekt Object miał premierę
21 września 2010 roku w Amsterdamie. Wciąż nie przestaje
zachwycać i szokować. Tę miniaturę choreograficzną można
w całości obejrzeć na stronie internetowej twórców: www.
ivgi-greben.nl.

DZIENNIKARSTWO

NARKOŚWIAT, CZ. 2
Małgorzata Kolankowska

Przyczyny
Przyczyn handlu narkotykami i rozwoju przestępczości zorganizowanej jest wiele. Do najważniejszych należy zaliczyć rosnący
popyt na substancje psychoaktywne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które, zdaniem Urszuli Drzewieckiej1, są największym
konsumentem substancji narkotycznych. Meksyk produkuje marihuanę, amfetaminę i heroinę. Z danych z 2007 roku wynikało2,
że w rękach narkobiznesu znajduje się aż 30% ziemi uprawnej.
Towarzyszy temu bezsilność władzy, korupcja oraz ubóstwo, rosnące bezrobocie i pogłębiające się różnice społeczne.
Jak pisze Drzewiecka3, jednym z istotnych czynników, które wpłynęły na wzmocnienie pozycji narkobiznesu, był proces transformacji ustrojowej w Meksyku, który rozpoczął się
w momencie przejęcia władzy przez Vicente Foxa Quesadę
w 2000 roku. Po siedemdziesięciu latach rządów Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI) ster przejęła Partia Akcji Narodowej (PAN), wprowadzając demokratyczne zmiany w państwie. Niestety wraz z demokratyzacją nastąpiła brutalizacja
życia publicznego, a „państwo utraciło zdolność regulowania
i powstrzymywania przemocy, która to stała się podstawowym narzędziem w walce o wiodącą rolę w przemyśle narkotykowym”4. Jak zauważa autorka opracowania, problem leży
również w tym, że w pewnym sensie można mówić wręcz
o społecznym przyzwoleniu wiążącym się z przyjmowaniem
>
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U. Drzewiecka, Przemysł narkotykowy jako kluczowy problem polityczno-społeczny Meksyku, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka-społeczeństwo-gospodarka, red. K. Derwich, Universitas, Kraków 2009, s. 65.
> 2 Emir Alonso Olivares, En poder del narco, 30% del suelo cultivable, „La
Jornada”. Artykuł dostępny również w wersji internetowej: http://www.jornada.unam.mx/2007/05/12/index.php?section=politica&article=007n3pol (3.01.2014).
> 3 Ibidem, s. 63.
> 4 Ibidem.

ambiwalentnej postawy wobec problemu5. Autorzy wspomnianego w pierwszej części raportu6 zauważają również, że
rodzice często przystają na to, aby ich dzieci pracowały dla
handlarzy narkotyków. Drugą przyczyną zwiększonego zaangażowania młodzieży w działalność kryminalną, zarówno w Meksyku, jak i w Kolumbii, jest skomplikowana sytuacja w domu i w szkole, zwłaszcza doświadczanie przemocy,
co sprawia, że staje się ona podatna na wpływy narkobiznesu i nie ma zahamowań. Dodatkowy czynnik sprzyjający wpajaniu zachowań przestępczych to tradycja. Badający to zjawisko Luis Astorga podkreśla, że są w Meksyku obszary, gdzie
przemysł narkotykowy rozwija się od ponad siedemdziesięciu lat – głównie regiony Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, ostatnio również Michoacán i Guerrero: „Jeżeli zawiozę adoptowane dziecko tam, gdzie są skupiska rancho
w górach Badiguarato, w Sinaloa, gdzie od wielu dziesięcioleci
większość ludzi zajmuje się handlem narkotykami, możesz być
całkowicie pewien, że na 99% stanie się handlarzem narkotyków”7. Dzieci niejednokrotnie są zafascynowane narkoświatem i bawią się w gangi narkotykowe. Thelma Gómez Durán
opisuje przypadek, który miał miejsce w szkole podstawowej
w Zacatecas (okręg Guadalupe), gdzie dzieci z szóstej klasy
bawiły się w czasie przerw w mafię i były członkami kartelu
z Sinaloa. Zabawa obejmowała całą szkołę. Łazienki zamieniły
>
>

5

Ibidem, s. 64.
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Jóvenes y Narcocultura, 2010, s.13. Dokument dostępny również w wersji internetowej:
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> 7 Th. Gómez Durán, Jóvenes nutren ejércitos de carteles, „El Universal”,
26.01.2010. Artykuł dostępny również w wersji internetowej: http://www.
eluniversal.com.mx/nacion/175195.html (3.02.2014).
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się w mury, na których wypisywano komunikaty, dzieciaki zakładały kominiarki i nosiły plastikowe pistolety. Dyrekcja zareagowała ostro, zawieszając grupę uczniów na trzy dni i wzywając rodziców na zebranie. To przypadek, ale ilustruje, jak
głęboko zakorzenione są działania kryminalne. W innym miejscu, również owianym legendą, Ciudad Juárez, w 2010 roku
nastolatkowie utworzyli „Rodzinę”, opanowali szkolne korytarze i pobierali opłaty za przejście; w pewnym sensie sterroryzowali zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nurit Martínez pisała, że w 2010 roku to zjawisko było popularne w ponad stu
szkołach w okolicy8.
Społeczne przyzwolenie sprawia, że młodzi sami lgną do
tego świata, bo kojarzy im się z władzą, pieniędzmi i prestiżem. Jeszcze kilkanaście lat temu rekrutowano osoby w wieku pomiędzy 20. a 35. rokiem życia, teraz są to nastolatkowie
w wieku od 12 do 15 lat. Przerażające są wyniki ankiet przeprowadzanych wśród młodych ludzi, okazuje się bowiem, że
nie widzą oni sensu w kontynuowaniu nauki, lecz w narkobiznesie. Na Uniwersytecie Autonomicznym w Sinaloa prowadzone są specjalne badania psychospołeczne w zakresie
przemocy, które potwierdzają coraz większą atrakcyjność tego
alternatywnego sposobu życia. Obowiązuje zasada: „Más vale
vivir cinco años como rey, que 50 como buey” (lepiej żyć przez
pięć lat jak król niż pięćdziesiąt jak wół). Młodzi wolą drogie
ciuchy, fury, laski, złote łańcuchy, bransolety itp. Warto wspomnieć, że powstały sklepy specjalizujące się w modzie narko.
Wystarczy wpisać w Google hasło „narcomoda” i uzyskamy ponad trzy miliony wyników… Trzeba jednak pamiętać, że cena
za wejście w struktury organizacji przestępczej jest bardzo wysoka. Dzieciaki zaczynają od czarnej roboty, a więc sprzedaży,
transportowania narkotyków, ale także zabijania. Nastolatkowie zamieniają się w płatnych morderców. Jeszcze cztery lata
temu, jak podaje Gómez Durán, cena za głowę wynosiła 300
peso. Dorośli często przymykają na to oko, jak stwierdza Carlos Cruz: „Nie uznaje się ich, nie szanuje się przysługujących im
praw człowieka, nie stwarza się im możliwości, kryminalizuje się ich. Skazuje się dużą grupę młodzieży na porażkę. Takie
>
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N. Martínez, Tácticas del hampa permean en las escuelas, „El Universal”, 21.02.2010. Artykuł dostępny również w wersji internetowej: http://
www.eluniversal.com.mx/primera/34467.html (4.02.2014).
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działanie sprawi, że wszelkie strategie walki z narko również
zakończą się fiaskiem”9.
W raporcie przywoływana jest opinia Sergia Méndeza
Luny10, który zwraca uwagę na fakt, że fascynacja narkoświatem związana jest w dużej mierze z przemocą domową i brakiem właściwego ojcowskiego wzorca. Méndez Luna uważa,
że doświadczanie zła i poniżania prowadzi do kreowania przyszłych płatnych morderców, którzy, zabijając, dają ujście skumulowanej w nich złości. Muzyka, filmy video i krążące legendy
wpływają na mitologizowanie miejscowych capo, którzy przejmują rolę ojców, a tym samym opiekunów11. Z drugiej strony
nowa „rodzina”, oprócz poczucia przynależności i bezpieczeństwa, daje również niezależność od wyrodnego ojca, szkoły,
środowiska. Ten młody gniewny szybko się wzbogaca, zaczyna żyć swoim życiem i nie przejmuje się narzucanymi mu społecznie obowiązkami. Jak wykazują badania, do narkobiznesu
wchodzą również i ci nastolatkowie, którym niczego nie brakuje; pochodzą z tzw. dobrych domów, rekrutują się jako „narcojuniors” skuszeni wizją innego życia, które obserwują w mediach.
Z przeprowadzonych w Tijuanie ankiet wynika, że ich rówieśnicy podchodzą obojętnie do tej działalności (45%), a tylko niewielki procent (20%) wyraźnie się temu sprzeciwia. Lilian Paola Ovalle12, która przeprowadziła badania w tym regionie,
uważa, że wśród młodzieży istnieją dwa rodzaje reprezentacji społecznych narkoświata opartych na teoriach Moscoviciego: obojętność i satanizacja. Istnienie świata narko nie podlega
dyskusji, jest on postrzegany jako łatwa droga do wzbogacenia się, a nierzadko również jako dodatkowa forma prowadzenia biznesu. Panuje przeświadczenie o niemożliwości zwalczenia handlu narkotykami, co wiąże się z korupcją, bezsilnością
władzy i ogromną przewagą narkobiznesu. Wielu nie wierzy
>
>
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Ibidem.
S. Méndez Luna, Narco-cultura: El origen de los sicarios. Artykuł dostępny w wersji internetowej: http://panoramadebc.ipower.com/hemeroteca/13-junio-2008/51-narco-cultura.html?tmpl=component&print=1&page= (4.02.2014).
> 11 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, op. cit., s. 15.
> 12 L.P. Ovalle, Narcos: entre la diferencia y la satanización, „Al Margen.
Tendencias para un periodismo del futuro”, 18.10.2005. Artykuł dostępny
również w wersji internetowej: http://almargen.com.mx/notas.php?IDNOTA=839&IDSECCION=Periodismo%20de%20Investigaci%F3n&IDREPORTERO=Lilian%20Paola%20Ovalle (6.02. 2014).
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w możliwość wyeliminowania przestępczości zorganizowanej. Druga strona postrzega narkobiznes jako zło, które niszczy
i wpływa negatywnie na społeczeństwo; budzi gniew i sprzeciw, jest odrzucane, ale wiąże się z poczuciem bezsilności. Obie
postawy łączy świadomość tego, że narkobiznes jest „źródłem
zła w mieście”, a także przekonanie, że osoby niezamieszane
w świat narko nie mają nań żadnego wpływu i w efekcie przyjmują bierną postawę, co należy wiązać ze strachem.
Są regiony, które wobec bezczynności skorumpowanej władzy starają się bronić same – w Michoacán powstały grupy samoobrony, których celem jest cywilna walka z miejscowym
kartelem „Templariuszy”. Członkowie tej grupy przestępczej nie tylko pobierali haracze, ale zaczęli również porywać
dziewczynki w wieku 11–16 lat, aby się z nimi zabawić. W ten
sposób zaginęło kilkadziesiąt osób. Do domów wracały, kiedy zachodziły w ciążę. Zwykle porzucano je nagie na ulicy13.
Ostatnio prokurator generalny Meksyku Jesús Murillo Karam
powiązał niektóre z tych grup samoobrony z konkurencyjnym
kartelem Jalisco Nueva Generación. Zjawisko jest niepokojące,
gdyż dotyka młodych dziewcząt i w tym wypadku nie chodzi
o dobrowolne przyłączenie się do mafii, lecz zwykłą przemoc
wobec kobiet.
Inną formą samoobrony przed narkobiznesem jest inicjatywa, która opiera się na wykorzystaniu nowych technologii. Anonimowy autor założył na Facebooku profil Valor por Tamaulipas,
na którym mieszkańcy północnych stanów Meksyku informują się o potencjalnym zagrożeniu. Rodzina autora musiała wyjechać z kraju, a kartele oferowały 46 tysięcy dolarów za pomoc
w namierzeniu pomysłodawcy. Strona organizacji została założona w 2012 roku, a w tej chwili ma prawie 47 tysięcy obserwatorów. Administrator strony nie zdecydował się na wyjazd z kraju i dalej działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
José Manuel Valenzuela14 analizował narkokulturę i przemoc z socjo-antropologicznego punktu widzenia. Autor opra>

13
M.M. Cascante, „Llegaban a tu casa y te decían: me gusta tu mujer, ahorita te la traigo”, „ABC. es Internacional”, 5.02.2014. Artykuł dostępny również w wersji internetowej: http://www.abc.es/internacional/20140205/abci-mexico-vigilantes-201402041943.html (6.02.2014).
> 14 J.M. Valenzuela, Narcocultura, violencia y ciencias socioantropológicas,
„Desacatos”, nr 38, styczeń–kwiecień 2012, s. 95–102.

cowania jako główną przyczynę rozwoju przemysłu narkotykowego wskazuje politykę Stanów Zjednoczonych. Valenzuela
wymienia cztery kluczowe posunięcia USA, które, jego zdaniem, wpłynęły na produkcję i wprowadzenie do obrotu
ogromnych ilości substancji psychoaktywnych w Latynoameryce. Po pierwsze zakaz sprzedaży i konsumpcji marihuany,
kokainy oraz pochodnych maku wprowadzony został na początku XX wieku. Kolejnym krokiem było wprowadzenie prohibicji w 1919 roku, co przyczyniło się do rozwoju przemytu
alkoholu i powstania licznych domów uciech, destylarni, browarów i kasyn na granicy meksykańsko-amerykańskiej, ale
przede wszystkim – do utworzenia się siatek przemytników.
Trzecim elementem mozaiki były działania Stanów Zjednoczonych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,
które przyczyniły się do powstania ruchów pacyfistycznych
i hippisowskich, sprzeciwiających się prowadzonej przez państwo polityce zagranicznej. Hasłom Flower, power, peace and
love towarzyszyły manifestacje wyzwolonego stylu życia i propagowanie różnego rodzaju używek. Punktem zwrotnym była
decyzja prezydenta Richarda Nixona z roku 1971, kiedy to
uznano narkotyki za wroga publicznego i zapowiedziano ostrą
walkę w tym zakresie. Jak podaje Valenzuela, powołując się
na dane z 2011 roku, przez czterdzieści lat USA wydały 2,5 biliona dolarów na walkę z narkotykami, 40 milionów ludzi trafiło do więzień, ale to wcale nie oznacza sukcesu, lecz porażkę,
ponieważ liczba uzależnionych rosła w zatrważającym tempie i osiągnęła ponad 20 milionów. Według danych ONZ handel narkotykami to zyski w granicach 320 miliardów dolarów
(dane z roku 2011).
Czwartym momentem wskazanym przez Valenzuelę jest
2001 rok, kiedy George Bush ogłosił walkę z „osią zła”, którego przyczyn dopatrywał się również w organizacjach powiązanych ze światem narkotykowym. USA nawiązały współpracę w sprawie zwalczania narkoprzestępczości z Kolumbią
(Plan Kolumbia) oraz – w ramach Inicjatywy Merida – z Meksykiem, Ameryką Środkową, Dominikaną i Haiti. Valenzuela
twierdzi, że te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ponieważ spożycie narkotyków wzrosło (samych opiatów
– o ponad 34 procent), a z drugiej strony umożliwiło wyłapanie drobnych handlarzy, niepełniących funkcji przywódczych,
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co w efekcie wiąże się z szybkim odbudowywaniem struktur
przestępczych i rekrutowaniem nowego narybku. Zdaniem
autora cytowanego opracowania polityka prohibicji przynosi więcej zła niż korzyści, co popiera następującymi argumentami: wzrost wskaźników śmiertelności i przemocy (50 tysięcy zamordowanych w ciągu pięciu lat – do 2012 roku, przyp.
autorki); wzrost „paralegalności” związanej z zatarciem granic
między działaniami policji, wojska i mafii; wzrost zdefiniowanego przez Zygmunta Baumana „lęku pochodnego”, związanego ze stałym poczuciem zagrożenia; utrata przywództwa
(państwo nie daje poczucia bezpieczeństwa, korupcja w wojsku i policji); wzmocnienie działań autorytarnych i zakazów
(zakaz obejmujący wytwory narkokultury, na przykład, narcocorridos); narkoświat postrzegany jest jako wizja przyszłości dla młodzieży; brak inicjatyw, które obejmowałyby ochronę dzieci wchodzących w struktury organizacji przestępczych
(tzw. ninis i tonas, którzy rekrutowani są przez narkobiznes
i wykorzystywani do zabijania; nie uczą się, nie pracują, nie
chcą się rozwijać)15.
Podsumowując, można zauważyć, że przyczyn rosnącego
zainteresowania narkobiznesem jest wiele. Wszystkie mają
źródła w tradycji oraz w rodzinie. Zatrważające jest traktowanie tego zajęcia jako dobrze płatnego zawodu. Jak zauważa Ovalle, nastąpiła „naturalizacja” tej profesji, co prowadzi do
tego, że bycie handlarzem narkotyków jest obiektywną kategorią społeczną16.

Narkoliteratura
Wszechobecność świata narko wpłynęła również na literaturę kolumbijską i meksykańską – do tego stopnia, że mówi
się już o nowym gatunku „narkopowieści”. Zdaniem Bogdana
Piotrowskiego17 pierwszym symptomem wprowadzenia pro>
>
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L.P. Ovalle, Construcción social del narcotráfico como ocupación, „CS”,
nr 5, styczeń–czerwiec 2010, Cali-Kolumbia. Artykuł dostępny również
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fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/35-2009/35_Piotrowski.pdf (24.03.2014).
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16

blematyki narkotykowej do literatury była powieść Antonia
Caballero Sin remedio (1984), ale za prekursora nowej formy
narracji uznaje Gustava Álvareza Gardeazábala, który w powieści Divino przedstawił życie capo powracającego do swojej
rodzinnej miejscowości. Główny bohater jest tam traktowany
na równi z Bogiem, otaczany czcią i szacunkiem. Portretowaniem narkoświata zajęła się również Laura Restrepo – w powieści Delirio ukazuje, jak funkcjonowały układy w czasach Pabla Escobara (1949–1993), który stał się ikoną narkokultury.
Dla jednych pozostaje on uosobieniem zła, dla innych dobra.
Szczyt ekstrawagancji i ambiwalencji w jednej osobie. Zabierał bogatym, oddawał biednym, a przy tym lekką ręką wydawał wyroki śmierci, które wykonywali posłuszni sicarios. Słynął z epatowania bogactwem – miał na przykład prywatny
ogród zoologiczny, do którego sprowadził zwierzęta z całego
świata. Restrepo wielokrotnie powraca w swojej twórczości do
wątków narkotykowych, podobnie jak Gardeazábal. W pierwszych powieściach o tej tematyce tłem wydarzeń stają się takie
miejsca, jak: La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Medellín, Cali czy Bogota. Zdaniem Piotrowskiego jedną z najważniejszych książek tego nurtu jest powieść Jorge Franco, należącego do pokolenia McOndo – tego, które otwarcie zbuntowało
się przeciwko tradycji czy, jak pisał Domosławski18, pokolenia
ojcobójców, którzy sprzeniewierzyli ideały realizmu magicznego. W powieści Franco krew leje się strumieniami, a tytułowa bohaterka, kobieta-modliszka, zgwałcona w dzieciństwie
przez ojczyma, mści się na mężczyznach, obcinając im przyrodzenie w intymnych okolicznościach. Razi brutalność, wulgarność, brudny świat, który nie liczy się z nikim ani z niczym.
Obowiązują bezwzględne reguły gry. Przeżyją tylko najsilniejsi. Sam autor zaznacza w rozmowie z polskim dziennikarzem,
że rzeczywistość jest jeszcze gorsza niż jego kreacja. O tym, jak
bardzo zbliżone są do siebie świat fikcji i świat realny, świadczy ich wzajemne nakładanie się. Franco opowiada, że bardziej od niego rozpoznawalna jest Rosario, do tego stopnia, że
>
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A. Domosławski, Utracony świat Macondo. Rozmowa z Jorge Franco, kolumbijskim pisarzem, „Polityka”, 18.12.2011. Artykuł dostępny również w wersji internetowej: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
kultura/1522013,1,rozmowa-z-jorge-franco-kolumbijskim-pisarzem.read
(24.03.2014).

ludzie specjalnie przyjeżdżają odwiedzać miejsca, w których
kręcono telenowelę, na przykład „dom Rosario”. Smutne, a zarazem zatrważające jest to, że ta literatura jest w dużej mierze owocem osobistych doświadczeń, jak podkreśla kolumbijski pisarz: „Kiedyś w barze znalazłem się w środku strzelaniny.
Padłem na ziemię i w duchu modliłem się, żeby wyjść z tego
cało. Mimo wszechobecnego strachu, nas młodych z tzw. dobrych domów fascynował świat narko. Zawiązywały się przyjaźnie i miłości ponad społecznymi podziałami, jak w powieści
o Rosario. Początkowo mieszkańców Medellin narkobiznes nie
bulwersował, wszyscy cieszyli się z prosperity i nikt nie pytał,
skąd się wzięła forsa. Aż nagle uświadomiliśmy sobie, że narko
to potwór, który jest poza kontrolą. I że to ten potwór ustanawia nowe prawa w mieście. Rządzi”19.
Piotrowski porządkuje wątki pojawiające się w kolumbijskiej powieści narkotykowej: narkobiznes, narkoterroryzm,
zabójstwa na zlecenie, porwania. Zaginięcia ludzi są jednym
z najpoważniejszych problemów Kolumbii. To kraj z jednym
z najwyższych wskaźników tzw. desaparecidos, czyli zaginionych bez wieści, na co zwraca uwagę hiszpański reporter Gervasio Sánchez20. Zjawisko to osiągnęło już takie rozmiary, że
praktykowane są tzw. adopcje grobów NN – rodziny zaginionych opiekują się grobami osób, które nie zostały zidentyfikowane. To ich sposób na radzenie sobie z żałobą i rozpaczą. Ich
bliscy giną najczęściej, ponieważ zostają przypadkowo wmieszani w różnego rodzaju rozgrywki. Porwani często przetrzymywani są w dżungli, wędrują wiele kilometrów w ciężkich
warunkach.
Ciekawym przypadkiem wśród autorów jest Andrés López
López, twórca autobiograficznej powieści El cartel de los sapos, w której opisuje swoje przeżycia z perspektywy handlarza
narkotyków. López López, pseudonim „Kwiatuszek” (Florecita),
napisał tę książkę w więzieniu. W tym samym roku 2008, kiedy wydano powieść, rozpoczęto emisję telenoweli. Tasiemiec
błyskawicznie osiągnął rekordowe wyniki oglądalności.
Podsumowując, Piotrowski podkreśla, że literatura stała się narzędziem służącym do objaśniania rzeczywistości:
„Literatura umożliwia odnoszenie się do świata realnego,

a w konsekwencji jego rozumienie poprzez zastosowanie
środka metaforycznego polegającego na zastąpieniu, procesie metonimii i jej relacji asocjacyjnej. Pewny jest przy tym
rozpad systemu wartości i tożsamości dotyczącego bohaterów, ich krewnych i całego społeczeństwa: powieść narkotykowa, oprócz tego, że jest świadectwem, tworzy i scala pamięć
i świadomość zbiorową. Postać handlarza narkotyków odpowiada postaci literackiej, jaką jest postmodernistyczny antybohater czy adwersarz, twórca skrzywionego społeczeństwa,
w którym odzwierciedla się odwrócenie wartości, na które tak
bardzo zwracał uwagę Derrida”21. Literaturoznawca rozpatruje etyczne aspekty tego nurtu, który określa też mianem novela de la violencia, czyli „powieści o przemocy”. Zaznacza, że
większość autorów, jak Fernando Vallejo, Laura Restrepo czy
Gustavo Álvarez Gardeazábal, ukazuje realia narkoświata z całym jego bogactwem, przepychem, kiczem i wszechobecną
brutalnością, aby w ten sposób dać świadectwo i jednocześnie
obnażyć skutki zła wynikające z zatarcia podstawowych zasad współżycia społecznego. Ta apokaliptyczna wizja jest, jego
zdaniem, paradoksalnie próbą ocalenia godności jednostki
ludzkiej22.
W podobnym kierunku poszli pisarze meksykańscy, na przykład Élmer Mendoza czy Homero Aridjis, którzy – podobnie
jak Kolumbijczycy – zamienili świat przedstawiony w świat
narko. Dominuje powieść kryminalna, w której, na wzór Ojca
chrzestnego, jeden detektyw walczy z mafią, próbując odczytać jej znaki. Na kartach tych powieści odnajdujemy przykłady komunikatów opartych na semiotyce narko: odcięte palce,
kończyny, informacje na ciałach denatów itp. Powieści te cechuje mroczny obraz rzeczywistości, poczucie ciągłego zagrożenia i związanego z nim niepokoju, obecność capo, panienek-utrzymanek oraz płatnych morderców. Autorzy poświęcają
dużo miejsca narkoestetyce, skupiając się na opisywaniu strojów, miejsc, wnętrz, samochodów. To świat, w którym nie ma
innych reguł niż reguły mafii. Aridjis wprowadza też w swoich
opowiadaniach bohatera – dziennikarza, który musi w pewnym sensie zmierzyć się ze światem przestępczym.

>
>

>
>
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B. Piotrowski, op. cit., s. 132.
Ibidem, s. 133–134.
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Jeśli idzie o samą narrację, na tym poziomie również widoczne są pewne elementy wspólne, na co zwraca uwagę Alberto Fonseca w swoim opracowaniu Cuando llovió dinero en
Colombia y México23. Narkoliteratura jest próbą zmierzenia się
z otaczającą, brutalną rzeczywistością. Ukazuje, w jaki sposób ewoluował narkobiznes na przestrzeni kilkudziesięciu
lat, począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. Wspólnym
mianownikiem omawianych tekstów jest narkoświat, oparty na zatarciu zasad moralnych, zabójstwach, braku poszanowania godności ludzkiej, kulcie konsumpcji. Charakterystyczne jest zastosowanie potocznego, często bardzo wulgarnego,
wręcz prostackiego języka, ukazujące sposób porozumiewania
się mafii. Piotrowski zauważa, że wspólnym elementem jest
również sakralizacja capo – przywódcy urastają do rangi bogów i tak też się zachowują, dbając o wizerunek wewnętrzny
i „obrządek” związany z oddawaniem czci i wyrażaniem lojalności. Łatwy pieniądz rządzi światem przedstawionym powieści. Pieniądz traktowany jest jako droga do awansu społecznego i droga do „szczęścia”. Podział na dobrych i złych jest pozorny,
ponieważ niejednokrotnie postacie mają charakter ambiwalentny i nie poddają się jednoznacznej ocenie. Narkoliteratura,
jak podkreśla Fonseca, ma charakter ponadnarodowy, więcej
łączy te teksty niż dzieli. Wspólne są motywy, tło i postacie. Bohaterowie narkonarracji są podobni: bezwzględni, wyrachowani, nastawieni na zysk, zemstę i konsumpcję; skupieni na braniu i pozyskiwaniu dóbr; okaleczeni w sferze uczuć – często nie
potrafią kochać, bo nigdy nie byli kochani albo jako dzieci doświadczyli przemocy. Przemoc rodzi przemoc. Błędne koło24.

Narcocorrido
Jedną z ważniejszych manifestacji tej brudnej kultury jest
narcocorrido, wywodzące się z meksykańskiej odmiany ballady
>
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A. Fonseca, Cuando llovió dinero en Macondo, Uniwersytet w Kansas, 2009. Opracowanie dostępne w wersji internetowej: https://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/5646/1/Fonseca_ku_0099D_10395_
DATA_1.pdf.
> 24 Autorzy kolumbijscy: Fernando Vallejo, Darío Jaramillo Agudelo, Laura Restrepo, Jorge Franco, José Libardo Porras. Autorzy meksykańscy: Gerardo Cornejo, Leonidas Alfaro, Élmer Mendoza, Homero Aridjis. Z dziennikarzy
zajmujących się tą problematyką w książkach reportażowych należy wyróżnić: Julia Scherera, Ricarda Ravelo, Marcelę Turati, Anabel Hernández, Juana
Carlosa Reynę czy Víctora Ronquillo.
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zwanej corrido, śpiewanej w rytmie polki. Charakterystycznym instrumentem jest akordeon. To rodzaj „pieśni o czynach”.
Głównym bohaterem jest tu jednak nie tyle rycerz, ile capo. Tło
wydarzeń to najczęściej Meksyk. Jest i bitwa. Nie ma mieczy,
lecz maczety, bogato zdobione rewolwery, karabiny, pistolety maszynowe itp. Często oczekuje się boskiej ingerencji Santa Muerte, Jesusa Malverde albo Najświętszej Panienki prowadzącej srebrną kulę. Jest krwawo, brutalnie, mocno i gra
muzyka. Muzyka skoczna, takie meksykańskie disco polo. Tyle
że tam, gdzie byłby podskok, komuś obcinają palec… Narcocorridos często powstają na zlecenie, ku czci lub ku pamięci.
Ci, którzy śpiewają, zwykle sami są częścią narkobiznesu, jak
dzieci szefa kartelu Kawalerów Templariuszy, Enrique Plancarte. Jego córeczka, Melissa la Princesa de la Banda, nagrywa
wideoklipy, w których występuje na przykład w skąpym stroju, którego góra, zakrywając piersi, układa się w znak Templariuszy. Gwiazdeczka jest w swoim świecie bardzo popularna,
nazywana „Barbie muzyki banda”.
Narcocorridos są zwykle osnute wokół jakiejś historii, najczęściej konfliktu pomiędzy dwoma kartelami, szefami mafii. Zwykle jeden daje drugiemu solidną nauczkę. Kiedy później słowa piosenki zostaną wielokrotnie odtworzone, nikt
już nie ośmieli się mu podskoczyć. Staje się niezwyciężonym,
superbohaterem. Powtarzają się te same motywy: narkotyki,
przemyt, zabijanie, brutalne egzekucje, rozstrzelania, rywalizacja (niekiedy na drodze – wyścigi wypasionych samochodów), piękne kobiety przypominające kukły wypchane botoksem. Niejednokrotnie pokazywane sceny rażą okrucieństwem,
gdyż są bardzo naturalistyczne, wręcz turpistyczne: nagie ciała
pozbawione członków, trupy na ulicy, podrzynanie gardła…
Charakterystyczne jest również nawiązywanie do postaci takich, jak Che Guevara, Pancho Villa czy Osama Bin Laden. Zdarzają się również całkiem niedorzeczne treści, jak w przypadku
El Corrido de Narco Ovni (Corrido NarcoUfo) Jesusa Palmy. To historia handlarza narkotyków porwanego przez ufoludka. Obaj
zaprzyjaźniają się po zażyciu działki kokainy i zaczynają razem
handlować narkotykami, latając statkiem kosmicznym.
Teoretycznie narcocorridos są zakazane w Meksyku oraz
w niektórych stanach w USA, ale w praktyce można je usłyszeć
wszędzie i zdobyć pirackie kopie, a ponadto dzięki Internetowi

i kanałom YouTube narkotwórcy są właściwie niezniszczalni.
Zresztą właśnie o tym mówią słowa corridos:
Ludzie się boją, nigdy nie pytają,
Gdy widzą, jak nadchodzi komando,
Wściekli, w kominiarkach
Zakamuflowani
Nadchodzą wściekli, dobrze prowadzeni […]
(Sanguinarios del M1, Movimiento alterado)

Śpiewają, że budzą strach, sieją zniszczenie, afiszują się z bronią, nadchodzą niczym anioły śmierci. Ich muzyka to afirmacja
zła i śmierci. Do najbardziej znanych zespołów należą: Sanguinarios del M1, Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte.

Podsumowanie
Narkobiznes jest potęgą, zwłaszcza w Kolumbii i Meksyku,
ale jego macki sięgają również w głąb sąsiadujących ze sobą
kontynentów. Przemyt wgryzł się tak bardzo w codzienność,
że odcisnął piętno na wszystkich sferach kultury. Narkokultura to wytwór postmodernizmu, ucieleśnienie teorii Baumana o płynnej nowoczesności. Narkoświat to rzeczywistość,
w której rozmyte zostały wszelkie zasady etyczne i współżycia
między ludźmi. Wypaczono pojęcie dobra i zła, odarto miłość
z romantyzmu, seks z piękna, relacje międzyludzkie z ciepła,
wiarę z dogmatów. Co tak naprawdę pozostało? Muzyka, literatura, architektura, moda. Manekiny, marionetki i grupa
trzymająca władzę. Fonseca zatytułował swoje opracowanie

o narkoświecie i narkoliteraturze Na Macondo spadł deszcz pieniędzy, wypadałoby zatem zapytać, co się stało z Macondo.
Gdzie jest Macondo? Może już nie ma na nie miejsca? Gdzie
wartości, tradycja, pamięć? Co z prawdziwą, chciałoby się rzec,
kulturą? Narkoświat przeniknął do Macondo, zaczęły nim rządzić inne reguły, ale czy wyleczyło się tym samym z epidemii
samotności? Samotni są ci, którzy współtworzą narkoświat,
i ci, którzy, chociaż żyją obok, są od niego zależni. Narkoświat
z daleka fascynuje swoistą egzotycznością, z bliska, kiedy
przestaje być thrillerem, przeraża i rodzi poczucie bezsilności.
Samotność sprzyja bezsilności…
Abstract
Małgorzata Kolankowska, Narkoworld. Part 2
Małgorzata Kolankowska continues her considerations on
Latin American narkoworld taken up in no. 8 of our magazine.
This time, she focuses on the reasons for social consent to production, trafficking, and implementation into Mexican and Colombian mass culture of drugs. She refers to political reality, to
democratization introduced by National Action Party (Partido Acción Nacional) in Mexico, which, apart from modernization, brought about brutalization of social life. As a result, the
state lost its control over the violence which became the basic
tool in the fight for leading role in the drug industry. Kolankowska writes about the drug problem in the micro scale of towns,
houses and families; about parents’ consent to their children’s
work for drug dealers. She also analyzes reasons for such a situation taking into consideration both social reality and tradition.

LIBERAŁOWIE, ŻYDZI, BURŻUJE –
„WIADOMOŚCI LITERACKIE” I ICH KRYTYCY
Waldemar Mazur

Pierwszy numer „Wiadomości Literackich” światło dzienne ujrzał z początkiem 1924 roku i w zasadzie od samego początku swojego istnienia tygodnik otrzymał łatkę czasopisma
żydowskiego. Stało się tak głównie za sprawą trzech nazwisk:
Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego i Mieczysława Grydzewskiego (ostatni był nie tylko pomysłodawcą powstania
tytułu, ale i jego redaktorem naczelnym). Rzecz jasna, nie tylko wymieniona trójka wchodziła w skład nieformalnego zespołu redakcyjnego, wspierali ich pozostali Skamandryci (Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń oraz Kazimierz Wierzyński
– czyli trzon istniejącego już „Skamandra”), a bliskim współpracownikiem niemal od pierwszych numerów był też Tadeusz
Boy-Żeleński. Ta obecność literatów o semickim rodowodzie
wystarczała, by „WL” zostały niejako napiętnowane. Co może
zaskakiwać, pogląd ten, nawet po latach, rozpowszechniały
nie tylko osoby o endeckim rodowodzie. Czesław Miłosz tak
pisał o piśmie w artykule opublikowanym w „Wiadomościach”
i okolicach:
Jest faktem, że „Wiadomości Literackie” były czytane głównie przez inteligencję żydowską, która mogła stanowić – tak mi się wydaje – jakieś 80 procent czytelników pisma. Tę właśnie inteligencję żydowską nazywano
w tamtych latach „postępową”. Naturalnie „Wiadomości
Literackie” można było znaleźć również np. u fryzjera, ale
u fryzjera żydowskiego1.

Możemy się domyślać, że statystyki podawane przez noblistę są efektem zasłyszanych plotek, jakie w dwudziestoleciu
międzywojennym krążyły po ulicach Warszawy, ale i innych
>
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C. Miłosz, Ulizane „Wiadomości”, [w:] „Wiadomości” i okolice II, Toruń
1996, s. 135.

polskich miast, w których „WL” były chętnie czytane. Za kolportowanie tych pogłosek odpowiadali głównie przedstawiciele środowisk nieprzychylnych tygodnikowi, także konkurencyjnych redakcji. W latach trzydziestych można bowiem było
obserwować istny wysyp artykułów ukazujących się na łamach takich tytułów jak „Nowy Dziennik”, „ABC” czy „Wszechpolak”, w których atakowano pismo Grydzewskiego z każdej
możliwej strony, w tym obwieszczano, jakoby Żydzi mieli stanowić nawet 90% ogółu jego czytelników2. Na jakiej podstawie wysnuwano takie tezy, nie sposób stwierdzić, wiemy, że
na pewno nie były one podparte żadnymi wiarygodnymi badaniami. Przesłanie takich zabiegów było jednak nad wyraz
czytelne.
Skamandryci w charakterystycznym dla siebie stylu potrafili z ciskanych pod ich adresem zarzutów zakpić. Małgorzata
Szpakowska jako jeden z najdosadniejszych przykładów tego
typu zachowań wskazuje nienumerowane wydanie tygodnika, które zatytułowano „Jadąmośki Literackie” (zaznacza też,
że wbrew powszechnej opinii nie była to fałszywka). W stopce owej publikacji informowano: „Wszelkie prawa obstrzyżone. Redaktory obrzezane”. Z kolei w zamieszczonym tam wywiadzie z naczelnym czytelnik mógł się dowiedzieć, że tak jak
w dawnych czasach każdy Polak miał swojego Żyda, tak teraz
sytuacja uległa odwróceniu, stąd w piśmie znalazło się miejsce dla Iwaszkiewicza i Wierzyńskiego3. Rzecz jasna, do tematów żydowskich podchodzono w „WL” też poważniej. W latach
dwudziestych kilkukrotnie pojawiała się Kronika żydowska
(w której omawiano literaturę wywodzącą się z tego kręgu
>

2

E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992, s. 111.
> 3 M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa 2012, s. 233.
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kulturowego), często debatowano na temat miejsca tradycji
judaistycznej w kulturze europejskiej, lecz z całą pewnością
zagadnienie to nie urosło jeszcze do rangi tak istotnego problemu, jak miało mieć to miejsce w kolejnej dekadzie.
Wróćmy jednak do zarzutów o domniemaną antypolskość.
Na autorach publikujących w „WL” tego typu ataki, przynajmniej do pewnego momentu, nie robiły większego wrażenia. Ani Tuwim, ani Słonimski, ani też Grydzewski nie czynili
tajemnicy ze swoich korzeni (ten ostatni spolszczył co prawda nazwisko, ale uczyniło to stosunkowo późno, by przypodobać się niedoszłemu teściowi, zagorzałemu antysemicie), niemniej zachowanie prawicy pozostawało dla nich bardzo często
niezrozumiałe. Cała trójka wspomnianych autorów wywodziła się bowiem z rodzin silnie już spolonizowanych, w dodatku
wielokrotnie sami pozwalali sobie na zaczepki, niekiedy wręcz
mocne oskarżenia kierowane właśnie w stronę środowisk żydowskich. Prym w nich wiedli, jakżeby inaczej, Słonimski i Tuwim, którzy najpewniej musieli się czuć niejako upoważnieni
do prowadzenia tego typu polemik. Ten pierwszy nie ukrywał, że do Żydów mieszkających w Polsce ma stosunek ambiwalentny i, jak możemy wnioskować z jego publicystyki, nie
czuł się przesadnie z tą grupą społeczną związany. W szeroko komentowanym artykule O drażliwości Żydów (35/1924),
będącym repliką na krytykę jednego z wierszy Tuwima, wytykał środowiskom żydowskim nienawiść do polskości, której, jego zdaniem, w żaden sposób nie mógł usprawiedliwiać
polski antysemityzm. W kolejnych latach w Kronikach cotygodniowych regularnie pojawiały się zarzuty wymierzone w tradycyjne środowiska żydowskie, które zdaniem poety charakteryzowało zbytnie zadufanie w sobie, arogancja, niechęć do
poznania kultury polskiej. Z kolei autor Do Generałów za obiekt
swoich złośliwości, niekiedy bardzo dosadnych, obrał żydowskich kapitalistów, a będąc bardziej precyzyjnym, bankierów.
Na łamach „WL” opublikował głośne Bank (1924) oraz Plajtę
(1932), czyli wiersze, które środowiska żydowskie odebrały
jako jawnie antysemickie. Przypomnijmy, w pierwszym z nich
urodzony w Łodzi poeta pisał: „Jak czarne włochate kulki/ Po
banku toczą się srulki./ Skaczą, skaczą nad biurkiem,/ targuje się srulek ze srulkiem”. Z kolei w Plajcie piętnował żydowską
pazerność.
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Choć z dzisiejszej perspektywy, mając wciąż w pamięci doświadczenia holokaustu, liczne przykłady ataków Tuwima
i Słonimskiego kierowane pod adresem społeczności żydowskich mogą wyglądać dość nieszczęśliwie, nie powinno się
im przypisywać podtekstu antysemickiego. Wręcz przeciwnie. W odróżnieniu od publicystyki obecnej na łamach tytułów
prawicowych (przesiąkniętej ślepą nienawiścią do wszystkiego, co żydowskie), ta uprawiana w „Wiadomościach Literackich” zdawała się być nacechowana swoistą troską, może nawet nie tyle o samą mniejszość żydowską, ile o Polskę jako
całość, o jej jedność. Dlatego też, gdy w kraju nastroje antysemickie zaczynały przybierać na sile, znajdując coraz częstsze
wsparcie w obozie rządzących, zmienił się też sposób, w jaki
o sprawach żydowskich pisały „WL”. Miejsce tekstów ironicznych, podszytych złośliwością coraz częściej zajmowały artykuły poważne. Wśród licznie pojawiających się na łamach
tygodnika reportaży były też te autorstwa Antoniego Sobańskiego, w których rodzimemu czytelnikowi przybliżano sytuację panującą w Niemczech, jako przykład, do czego może doprowadzić eskalacja nastrojów antyżydowskich.
Wydarzeniom za zachodnią granicą bacznie przyglądał się
również Słonimski. W roku 1932 poeta jeszcze w nieco lekceważącym tonie tłumaczył zachodzące u naszego zachodniego sąsiada przemiany potrzebą haseł i wrodzonym Niemcom
brakiem poczucia humoru: „W narodzie o większym poczuciu
wesołości, we Francji lub Anglii, «piękny Adolf» byłby ośmieszony szybko i gruntownie”4. Już jednak w kilka miesięcy
później uczynił swoje publikowane na łamach tygodnika felietony znacznie bardziej dramatycznymi. Pisał o prześladowaniu uczonych i artystów, paleniu książek, wreszcie o tysiącach osób tracących życie w obozach koncentracyjnych w imię
przekonań politycznych5. Ten antyfaszystowski motyw przewijać się będzie w publicystyce autora Murzyna Warszawskiego aż do września 1939 roku, czym poniekąd zniechęci do siebie wiele osób, w tym Iwaszkiewicza, który uzna, że przyjaciel
ma wręcz obsesję na tym punkcie. Rozwój wydarzeń na arenie
międzynarodowej szybko jednak dowiedzie, że tematy usilnie
>
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A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1932–1935, Dziekanów Leśny 2001,

s. 45.
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Ibidem, s. 219.

poruszane przez Słonimskiego okażą się wynikiem nie tyle katastroficznego usposobienia autora, ile realistycznego czytania polityki. Gdy w 1938 roku Rzesza dokona anszlusu Austrii
przy milczącej aprobacie takich mocarstw jak Francja, Wielka
Brytania czy Stany Zjednoczone, Słonimski ogłosi, że przyszło
mu żyć w „czasach pogardy”6.
Prawdopodobnie z jeszcze większym przerażeniem niż zajścia mające miejsce w Niemczech Słonimski obserwował to,
co działo się w jego ojczyźnie. Duża część polskiej prawicy
wykazywała fascynację poczynaniami Hitlera, co na łamach
„WL” starano się przybliżyć w specjalnie w tym celu przywróconej rubryce Camera obscura. Przyglądano się zarówno tytułom powszechnie znanym, jak i tym regionalnym, niekiedy nawet lokalnym, jeśli tylko uznano dany artykuł za warty
odnotowania, tudzież wyśmiania. Tym sposobem na łamach
pisma Grydzewskiego obok publikacji z ukazującej się w Łowiczu „Polski Narodowej” mogliśmy natrafić na te z warszawskiego „Prosto z mostu”. Tym, co teksty te łączyło, był zazwyczaj niebezpiecznie wybrzmiewający z nich antysemityzm,
który momentami przybierał naprawdę niepokojące formy
(w jednym z numerów tygodnika kierowanego przez Stanisława Piaseckiego można było przeczytać: „Mogliśmy kiedyś – jeśli chodzi o zrozumienie kwestii żydowskiej – być pierwszymi
w Europie, którzy się wzięli do jej rozwiązywania, mogliśmy
wyprzedzić Hitlera”7). Co więcej, dochodziło też do sytuacji,
kiedy również środowiska kościelne jawnie pochwalały poczynania Kanclerza III Rzeszy. Ksiądz Stanisław Trzeciak w „Małym
Dzienniku” przekonywał, że „Hitler żywcem bierze swe prawa
z encyklik papieskich”, jednocześnie doszukując się wzorców
jego postępowań wśród świętych8. Kiedy indziej na łamach tej
samej gazety zarzucano Żydom niszczenie polskiej literatury
i malarstwa, podczas gdy w „Przeglądzie Katolickim” określano
„Wiadomości” mianem „szmoncesowego periodyku”9.
Redakcja „WL”, rozumiejąc, że z większością tego typu sądów nie sposób merytorycznie polemizować, bardzo często
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A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1936–1939, Dziekanów Leśny 2006,
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> 7 M. Szpakowska, op. cit., s. 237.
> 8 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1936–1939, op. cit., s. 358.
> 9 M. Szpakowska, op. cit., s. 237.

pozwalała sobie na ich wyszydzanie, w czym prym wiódł Słonimski. W swojej cotygodniowej rubryce celnie punktował absurdy głoszone przez środowiska endeckie, przypominając
im chociażby, że fascynacja hitleryzmem jest o tyle niezrozumiała, iż w przypadku wojny ustawy norymberskie w pierwszej kolejności uderzą właśnie w nich. Co zresztą w niedalekiej
przyszłości miało nastąpić.
To, nad czym można poniekąd ubolewać, to fakt, że w drugiej
połowie lat trzydziestych Grydzewski, piórami swych publicystów, coraz częściej pozwalał sobie odpowiadać na prymitywne
ataki i zaczepki, czyniąc to wcale w nie lepszym stylu. Wytykał
chociażby żydowskie pochodzenie Stanisławowi Piaseckiemu,
naczelnemu „Prosto z mostu”, czy Wojciechowi Wasiutyńskiemu, prowadzącemu „Jutro”, za co ten ostatni wytoczył redakcji
„WL” proces (sąd co prawda uznał, że zarzucanie komukolwiek
żydowskiego pochodzenia nie może być uznawane za uwłaczające, niemniej wszystkim pozwanym przez Wasiutyńskiego
wymierzył karę aresztu). Z kolei byłemu działaczowi Młodzieży
Wszechpolskiej, w 1930 roku najmłodszemu posłowi na Sejm
z list Stronnictwa Narodowego, Zbigniewowi Stypułkowskiemu
przypomniano o żydowskim pochodzeniu krewnej, pytając, czy
„sprawił już «na wszelki wypadek» żółtą łatę (rozmiar 8x5) swojej utalentowanej teściowej p. Zuzannie Rabskiej (z domu Kraushar)?” (Kilka zmartwień, 52/1933).
Te oznaki ewidentnego puszczania hamulców możemy jednak niejako usprawiedliwić. Redakcja „Wiadomości Literackich” coraz częściej stawała się obiektem nie tylko słownych,
ale i fizycznych ataków ze strony narodowców. Wielokrotnie
wybijano szyby w witrynie redakcyjnej, a w kawiarni Ziemiańskiej Zygmunt Ipohorski, student i działacz ONR, spoliczkował
Słonimskiego, krzycząc przy tym: „Masz za Dwie ojczyzny!”10.
Przypomnijmy, Dwie ojczyzny to rzecz jasna wiersz, w którym
skamandryta pisał: „W twojej ojczyźnie dla obcych w wierze/
Bóg się nie zniża./ Moja ojczyzna świat cały bierze/ W ramiona
krzyża./ W twojej ojczyźnie sławnych portrety –/ Tom w etażerce./ W mojej ojczyźnie słowa poety/ Oprawne w serce”.
Wydarzenia krajowe coraz dobitniej uzmysławiały Grydzewskiemu, że kpiną czy nawet ostrą polemiką nadciągającej
>
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A. Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 2000, s. 157.
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katastrofie się nie zaradzi. Nastroje w społeczeństwie stawały
się z każdym dniem znacznie bardziej napięte. Na uczelniach,
co wynikało z wprowadzania getta ławkowego, coraz częściej
dochodziło do krwawych bójek, prasa regularnie donosiła
o przypadkach morderstw czy pobić na tle narodowościowym,
a rząd jawnie popierał bojkot towarów rozpowszechnianych
przez żydowskich kupców. Młoda II Rzeczpospolita ewidentnie
zmierzała ku katastrofie. Z tego powodu też najpewniej wynikła decyzja, by na łamach „Wiadomości Literackich” zapoczątkować poważną i merytoryczną dyskusję, która miałaby dotyczyć właśnie kwestii żydowskiej.
W numerze z 11 kwietnia 1937 roku obok siebie ukazały się dwa artykuły – Antysemityzm Aleksandra Świętochowskiego oraz Może to jest źródłem sporu? Jerzego Hulewicza
– którymi zainicjowano mający liczyć łącznie trzynaście tekstów cykl Pisarze polscy o kwestii żydowskiej. Poza wymienioną
dwójką swoich sił w zmierzeniu się z tematem spróbowali kolejno: Karol Wiktor Zawodziński (19/1937), Emil Zegadłowicz
(20/1937), Ksawery Pruszyński (21/1937), Andrzej Stawar
(22/1937), Paweł Hulka-Laskowski (25/1937), Mieczysław
Wardziński (28/1937), Henryk Dembiński (29/1937), Antoni
Sobański (36/1937), Wanda Wasilewska (40/1937), Manfred
Kridl (45/1937) oraz Józef Łobodowski (9/1938). Intencją Grydzewskiego było stworzenie przestrzeni do ogólnospołecznej
debaty, przy dopuszczeniu do głosu także osób reprezentujących poglądy odbiegające od linii politycznej pisma, niemniej
potrafiących zachować umiar, nieuprawiających mowy nienawiści. Co zauważa jednak Szpakowska, z dzisiejszej perspektywy tak oczywiste już to nie jest, a język, jakim ówcześni intelektualiści się posługiwali, wywoływać może zniesmaczenie
i zażenowanie11.
Zegadłowicz i Zawodziński zaproponowali podział na „my”
i „oni”, gdzie ci pierwsi to rzecz jasna Polacy, drudzy to Żydzi.
Świętochowski w artykule o bardzo prowokacyjnym charakterze,
jak na działacza Narodowej Demokracji przystało, przedstawił
punkt widzenia swojego ugrupowania, określając społeczność
żydowską mianem „obcej masy napływowej”, która nie tylko jest
wrogo nastawiona do rdzennej ludności zamieszkującej obszar II
>
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M. Szpakowska, op. cit., s. 243.

RP, ale i góruje nad nią „strategią i uzbrojeniem ekonomicznym”.
Nie omieszkał też wspomnieć o zyskujących coraz większą popularność na polskich uczelniach gettach ławkowych, określając je
„odosobnieniem naturalnym i przyjętym we wszystkich ciałach
zbiorowych, w których członkowie grupują się według różnic politycznych, społecznych i religijnych”. W tym samym tonie utrzymany był artykuł Hulewicza, z tym, że ten zagrożenia ze strony żydowskiej dopatrywał się przede wszystkim w możliwości
wchłonięcia polskiej kultury i tradycji, w najlepszym wypadku
jej „przeinaczenia” przez silniejszą kulturę żydowską.
Jak nietrudno jest się domyślić, w tej debacie Skamandryci nie oddali swojego pisma w całości publicystom prawicowym. Artykuły Hulewicza i Świętochowskiego stały się przyczynkiem do dyskusji, która rozgorzała na łamach tygodnika
na dobrych kilka miesięcy. W obronie semickiej części naszego społeczeństwa padały argumenty pragmatyczne (Wardziński oszacował, że w przypadku wybuchu wojny Żydzi stanowić będą liczną i istotną część naszej armii, z kolei Zawodziński
opuszczenie przez Żydów terytorium II RP wiązał z nieuniknionym w takiej sytuacji odpływem kapitału, na co młody kraj nie
mógł sobie pozwolić) oraz te etyczne (Pruszyński uważał, że
decyzję o ewentualnej emigracji bądź asymilacji winni podejmować sami zainteresowani, kiedy Sobański antysemityzm
polski otwarcie nazywał hańbiącym, porównując go do niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych). Wyszydzono też dopatrywanie się w rozsianych po całej Europie Żydach reprezentantów kultury, która jakoby miała stanowić zagrożenie dla tej
polskiej, ale i europejskiej. Stawar pisał, że „międzynarodowa
myśl żydowska to fikcja”, Zegadłowicz z kolei zastanawiał się,
jak Spinoza, Tuwim czy Heine, czyli artyści tworzący w innych
językach, wychowani w innych kręgach kulturowych, mogą
być postrzegani jako reprezentanci tego samego środowiska.
Cała dyskusja na temat kwestii żydowskiej tocząca się na łamach „WL” odbiła się szerokim echem wśród rodzimej inteligencji, podłączyły się do niej również inne redakcje, niemniej
ciężko podejrzewać, by w istotny sposób zmieniła sposób zapatrywania się społeczeństwa na ten problem. W rzeczywistości w trzynastu artykułach powtórzono pomysły i postulaty, które już wcześniej obecne były w przestrzeni publicznej,
kolejne grupy zaprezentowały swoje poglądy, jednak szanse

na przekonanie przeciwnych stron tej debaty od samego początku były znikome. Grydzewski, jeśli nawet początkowo naiwnie w to wierzył, szybko zdał sobie sprawę, że taka dyskusja stanowi swoistą sztukę dla sztuki. Świadczyć o tym może
zmniejszenie dynamiki drukowania tekstów z cyklu Polscy pisarze a kwestia żydowska oraz ostateczne zaniechanie publikowania kolejnych.
Czytając numery tygodnika z ostatnich miesięcy poprzedzających wybuch wojny, można odnieść wrażenie, że redakcja zdała się godzić z losem, z nieuleczalną chorobą w postaci
przybierającego na sile antysemityzmu, jaki toczył polskie społeczeństwo. Kto wie, czy rozgrywany w ówczesnej Europie dramat narodu żydowskiego, choć miał być dopiero preludium do
prawdziwej tragedii, nie był w piśmie silniej akcentowany niż
widmo nadchodzącej wojny, w którą chyba co poniektórzy bliscy współpracownicy „Wiadomości” zdawali się nie do końca
wierzyć (Słonimski na kilka dni przed 1 września w Zakopanem
pisał na temat hałasujących w górach motocyklistów: „Po co
zatruwać powietrze kraju rykiem muzyki mechanicznej? Głodu się nie boimy, bo Polska to kraj rolniczy. Z wojną sobie damy
radę. Tylko z tym powietrzem to będzie najtrudniejsze”12).
W 1938 roku Mieczysław Grydzewski zdecydował się publikować na łamach tygodnika londyńską korespondencję
aktorki żydowskiego pochodzenia Marii Knasterowej, szerzej
znanej jako Maria Morska. Teksty podpisywane pseudonimem Mariusz Dawn przybliżały rodzimym czytelnikom sytuację ludności żydowskiej, która zmuszona została do opuszczenia Polski czy Niemiec. Los, jaki spotkał tych przymusowych
emigrantów, nie nastrajał optymizmem. Zdaniem Knasterowej ani wysoko wykwalifikowani specjaliści, ani kupcy, ani
mogący pracować fizycznie robotnicy nie byli witani z otwartymi ramionami. Wyjątkowo mocny zdaje się ostatni zapis
>
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korespondencji aktorki, zatytułowany Tragedia Hotelu Bloomsbury (36/1939). Jest on dramatyczną relacją nieszczęścia europejskich Żydów, którzy w panice i akcie desperacji przeludnionymi statkami opuszczali Europę, by tułać się od portu do
portu, niechciani, zagubieni, niewystarczająco „pożyteczni”,
nie dość „produktywni”, odpędzani „od Nowego Yorku poprzez
San Francisco aż po Nową Zelandię”. W oczach Knasterowej, ale
najpewniej nie tylko jej, są to nieszczęśliwcy, pechowcy, którym los spłatał okrutnego figla, w końcu opuścili Europę, by
odnaleźć nową ojczyznę, bardziej im przyjazną, tymczasem
skazani zostali na nieustanną tułaczkę i wieczne poczucie obcości. Tekst ten ukazał się w numerze datowanym na 27 sierpnia 1939 roku. Niebawem miało się okazać, jak bardzo jego
autorka się myliła.
Abstract
Waldemar Mazurkiewicz, Liberals, Jews, petty capitalists – “Literary News” and their critics
The author goes back to a pre-war weekly magazine “Literary News”, which first appeared at the beginning of 1924.
He focuses on a ‘being a Jewish magazine’ patch, attached
to this magazine almost immediately after its publication. It
was due to three names: Julian Tuwim, Antoni Słonimski and
Mieczysław Grydzewski (the last one was not only the originator of the title but also the head editor of the magazine). Obviously, not only those three men were the members of informal
editorial team, they were supported by poets from Skamander group (Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń and Kazimierz
Wierzyński), and a close co-worker of the magazine Tadeusz
Boy-Żeleński. But the presence of literary men with a Jewish background in the editorial team was enough for “Literary
News” to suffer from racial and ideological persecution. That is
why the main objective of this article is the mass anti-Jewish
criticism of the magazine.

SPECYFIKA TYTUŁÓW Z PIERWSZYCH STRON GAZET CODZIENNYCH
Aspekt porównawczy – tabloid a dziennik opiniotwórczy
Piotr Maciejczyk

Do połowy XIX wieku lektura gazety była przywilejem zarezerwowanym
wyłącznie dla najzamożniejszych klas społeczTemat i zakres niniejszego artykułu wpisuje się w jeden
z najczęściej omawianych problemów współczesnej nauki nych. Koszt prenumeraty angielskiego „The Times” stanowił
o mediach, a mianowicie problem słabnącej pozycji tradycyj- równowartość rocznych zarobków ówczesnego nauczyciela,
nej prasy, rozumianej jako nośnik aktualnych i zróżnicowanych zaś publikowane treści odnosiły się wyłącznie do aktualnych
informacji. W kontekście ogólnoświatowej tendencji, jaką jest doniesień ze świata polityki, finansów oraz drobniejszych obstopniowe wypieranie gazet z rynku przez media cyfrowe, szarów zainteresowań ludzi majętnych. Liczni przedstawiciegłównie telewizję i urządzenia mobilne z dostępem do Inter- le klasy mieszczańskiej i robotniczej byli wykluczeni z rynku
netu, oraz coraz wyraźniejszych inklinacji wydawców do roz- czytelniczego nie tylko z uwagi na wysoką cenę papierowewijania e-gazet będących ekstensją medium drukowanego, go wydania oraz tematykę artykułów. Nieprzekraczalną bariena uwagę zasługują osiągnięcia rodzimych tabloidów. Współ- rę stanowił poziom złożoności języka dziennikarskich tekstów,
czesne tytuły „Gazeta Codzienna Fakt” i „Super Express” cieszą którego docelowym odbiorcą była osoba z rzadkim w tamtych
się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. De facto we- czasach wyższym wykształceniem2.
Zmianę w postrzeganiu gazety jako towaru luksusowedług danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (tabela nr 1)1
pod względem łącznej ilości sprzedaży nakładu wyprzedzają go zapoczątkował amerykański przedsiębiorca Benjamin Day.
czołowe dzienniki opiniotwórcze takie jak „Gazeta Wyborcza” W 1833 roku wprowadził na rynek wydawniczy „The New York
czy „Rzeczpospolita”. Źródło przewagi prasy o charakterze lu- Sun” – gazetę uważaną za prototyp tabloidu. Formuła nowego
dycznym nad elitarnymi dziennikami opinii wydaje się niero- tytułu opierała się na innowacyjnych założeniach, które miazerwalnie związane z historią i dynamiką rozwoju tego specy- ły przyczynić się do popularyzacji gazety w jak najszerszym
środowisku potencjalnych czytelników. W tym celu próg ceny
ficznego typu prasy codziennej.
papierowego egzemplarza został ustalony na jednego centa.
Tabela 1. Sprzedaż wydań drukowanych.
Kolejne zmiany odnosiły się do zawartości wydania. Najważniejszą z nich było wprowadzenie zoptymalizowanego języStyczeń
Luty
Marzec
ka, który był przystępny dla osób z średnim lub elementarnym
2014
2014
2014
wykształceniem. Zrezygnowano także z publikacji obszernych
„Gazeta Codzienna
351 835
338 870 342 378
artykułów o tematyce społecznej. Zastąpiono je krótkimi tekFakt”
stami, które zwięźle i humorystycznie opisywały zagadnie„Gazeta Wyborcza”
185 111
172 742 169 906
„Super Express”
164 056
152 697 152 452
nia tematycznie bliskie mniej wymagającym czytelnikom.
„Rzeczpospolita”
48 992
49 391
49 327
Ostatnią z istotnych zmian była rubryka kryminalna, której
pomysłodawcą był sam Benjamin Day. W jej skład wchodziły

Wprowadzenie
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Dane ogólnodostępne, http://www.teleskop.org.pl/zkdp/ (dostęp:
7.05.2014).
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T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 79.
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autentyczne statystyki z lokalnych posterunków policji oraz fabularyzowane dziennikarskie rekonstrukcje przebiegu spektakularnych przestępstw. „The New York Sun” w krótkim czasie
odniósł komercyjny sukces, co ośmieliło pozostałych wydawców ze Stanów Zjednoczonych i Starego Kontynentu do wydawania gazet o zbliżonym podejściu do uproszczonej architektury informacji i czytelnika3.
Z biegiem czasu termin „tabloid” ewoluował, przechodząc
liczne metamorfozy, współcześnie według prasoznawczej definicji to: „bogato ilustrowana [gazeta], zawierająca aktualne
wiadomości w skrócie (w pigułkach – od których pochodzi nazwa tego typu pisma), a przeznaczona dzięki popularnej formie opracowywania materiałów prasowych do szerokich rzesz
odbiorców”4.
Należy jednak zwrócić uwagę, że neutralna w swej postaci
definicja pomija aspekt częstych kontrowersji związanych z postępowaniem reporterów tabloidów, których metody pracy
często wykraczają poza standardy etyki środowisk dziennikarskich. Jak zauważył Ben Wattenberg: „Dziennikarze brukowców
objawiają cechy piranii – pędzą za czymkolwiek, co krwawi”5.
Jednak w kontekście teraźniejszej sytuacji rynkowej oba typy
prasy, zarówno ta o charakterze tabloidowym, jak i opiniotwórczym, są nastawione na generowanie możliwie jak największych zysków. Rodzi to pytanie, czy wydawcy dzienników
uchodzących za elitarne, zdający sobie sprawę z dużo gorszych
wyników sprzedaży wydań drukowanych względem prasy
o charakterze ludycznym, zdecydowali się zmodyfikować część
modelu wysokiej gazety, upodobniając ją w jakimś aspekcie do
popularnych tytułów sensacyjno-rozrywkowych.

Badanie
Celem badania jest próba zarysowania wycinka języka przekazu medialnego, którym posługują się najpoczytniejszy polski tabloid „Gazeta Codzienna Fakt” oraz najczęściej wybierany przez czytelników tytuł opiniotwórczy „Gazeta Wyborcza”.
>
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Metoda: analiza zawartości (dziewięciopunktowy klucz
kategoryzacyjny).
Klasyfikacja: za tytuł zostały uznany tekst o charakterze informacyjno-publicystycznym, w charakterystyczny sposób wyróżniony typograficznie, wprowadzający do większego
materiału dziennikarskiego7. Dodatkowym wyróżnikiem była
skala kroju pisma równa czterem milimetrom lub większa.
Źródła: 25 następujących po sobie numerów „Gazety Codziennej Fakt” z marca 2014 r., ilość przeanalizowanych tytułów
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Ibidem.
Definicja tabloidu, Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślana, za:
J. Załubski, Media i medioznawstwo, Toruń 2006, s. 130.
> 5 C. Mathews, W.L. Rivers, Etyka środków przekazu, Warszawa 1995,
s. 117.
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Na przedmiot analizy zostały wybrane tytuły artykułów
z pierwszych stron wydań drukowanych. Pełnią one rolę wizytówki całej gazety oraz stanowią miejsce wyeksponowania
materiałów, które zdaniem redakcji są najistotniejsze dla potencjalnego odbiorcy. Wybór tematu został uzasadniony ciekawością badawczą dotyczącą różnic lub możliwych podobieństw
między tytułami prasowymi sprofilowanymi na zupełnie inne
kręgi odbiorców treści medialnych. Nakreślenie specyfiki języka egzemplarycznego dla pierwszych stron dzienników będzie
możliwe dzięki zastosowaniu aspektu porównawczego. Przy
użyciu tych samych narzędzi badawczych zostaną utworzone
dwa odrębne obrazy statystyczne, a następnie konfrontatywnie ze sobą zestawione i poddane analizie. Pozwoli to eksplicytnie uwypuklić unikalny charakter kodu językowego, jakim
operują wybrane tytuły prasowe. Na podstawowe narzędzie
diagnostyczne została wybrana analiza zawartości. Jest to jedna z niewielu technik z dziedziny medioznawstwa opracowana
specjalnie dla potrzeb tej dyscypliny. Polega na obiektywnym,
systematycznym i ilościowym opisie jawnej zawartości komunikacji, a następnie interpretacji policzalnych danych6. Dla potrzeb badania został opracowany dziewięciopunktowy klucz
kategoryzacyjny, każdy z punktów poza dwoma pierwszymi,
które pełnią funkcje statystyczno-porządkujące, funkcjonuje
jako samodzielne pytanie badawcze.

4
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M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów, Kraków 2004.
K. Pieńkowska, Tytuł, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa
polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976,
s. 292–295.
7

z pierwszej strony – 118, oraz 25 następujących po sobie numerów „Gazety Wyborczej” z marca 2014 r., ilość przeanalizowanych
tytułów z pierwszej strony – 117.

Tabela 3. Czy tytuł wyraźnie informuje czytelnika o tematyce
artykułu?

Tabela 2. Z ilu wyrazów składa się tytuł?

jeden wyraz
dwa wyrazy
trzy wyrazy
cztery wyrazy
pięć wyrazów
sześć wyrazów
siedem wyrazów
więcej wyrazów

„Gazeta Codzienna
Fakt”
0
3
15
39
30
17
8
6

tak
nie: informacje o tematyce precyzuje lektura
nagłówka, fragmentu
artykułu lub specjalistyczna wiedza odbiorcy

„Gazeta
Wyborcza”
3
13
36
41
11
7
5
1

„Gazeta Codzienna „Gazeta
Fakt”
Wyborcza”
91
74

27

43

Przedstawione w tabeli dane wskazują, że „Gazeta Codzienna Fakt” stara się wyraźnie i przejrzyście formułować tytuły, ułatwiając czytelnikom szybką orientację w zakresie tematycznym publikowanych treści. Ponadto tabloid wydaje się
unikać słów i sformułowań, których znaczenie może być niejasne dla szerokiej i zróżnicowanej publiczności, a same tytuNajsilniejszymi kategoriami dla tabloidu okazały się być ły nierzadko zawierają elementy komentarza, który ułatwia
cztery wyrazy, pięć wyrazów i trzy wyrazy, zaś dla dziennika odbiorcy sformułowanie sądu wartościującego na dany temat,
opinii są to odpowiednio cztery wyrazy, trzy wyrazy i dwa wy- np.: Bezczelność! Posłowie chcą podwyżek!10. „Gazeta Wyborrazy. Powyższe dane prezentują interesującą zależność, najpo- cza” również uzyskała wysoki współczynnik czytelności tytupularniejsza długość tytułu w obu typach prasy to zdecydowa- łów. Dany wynik można tłumaczyć domniemaną próbą wynie cztery wyrazy, ale w „Fakcie” kolejne wysoko punktowane dawców uczynienia owego medium bardziej uniwersalnym.
grupy składają się z rozbudowanych pięcio-, sześcio-, siedmio- Jednakże nie należy marginalizować ilości statystycznej przyi więcej wyrazowych tytułów, podczas gdy „Gazeta Wyborcza” porządkowującej tytuły do zbioru semantycznie złożonych,
wydaje się dążyć do językowej oszczędności, co wykazuje wy- których pełne zrozumienie powstaje dopiero po lekturze uzusoka częstotliwość trzy- i dwuwyrazowych tytułów. Powyższa pełniającej nagłówka, fragmentu artykułu lub wglądzie w dosytuacja może mieć związek z hipotetycznym dążeniem tablo- łączone ilustracje bądź pod wpływem specjalistycznej wiedzy
idu do uszczegółowionej postaci tytułu, który dosłownie in- odbiorcy. Jako przykłady mogą posłużyć tytuły wybrane z puli
formuje o poruszanym dziennikarsko temacie, tak by czytel- materiału źródłowego, np.: Janukowycz z Targowicy11, gdzie
nik nie miał żadnych wątpliwości co do jego natury, np.: Teść wymagany od czytelnika jest pewien zakres wiedzy historyczKwaśniewskiej ma onkologa bez kolejki!8. Podczas gdy dzien- nej, lub Siedem ciosów w serce12, metaforycznie odnoszący się
nik opinii może wykorzystywać skrótową formę, odwołując się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednego z oddziałów
do wiedzy odbiorcy oraz budząc grę semantycznych skojarzeń, kardiochirurgii. Powyższa analiza stwarza podstawy do wnioktóra ukierunkuje czytelnika na temat artykułu, np.: Bank Ros- skowania, iż redaktorzy „Wyborczej” zakładają wysoki poziom
sija Radioaktywny9, tytuł odnoszący się do sankcji nałożonych świadomości językowej docelowych czytelników. Mogą swona rosyjski sektor finansowy, w kontekście eskalacji konfliktu bodnie prowadzić z nimi grę słów i skojarzeń, aczkolwiek dążą
na Krymie.
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do stanu, w którym język większości publikowanych tytułów
będzie zrozumiały dla szerokich mas odbiorców.
Tabela 4. Jaka jest tematyka tytułu?

związana z polityką
związana z sportem
związana z aspektami codziennego życia Polaków:
praca, rodzina i zdrowie
związana z życiem popularnych osób ze świata
kultury i rozrywki
związana ze światem nauki i kultury
związana z ludzkimi dramatami
trudna do ustalenia (tytuł jasno nie wskazał tematyki)

„Gazeta Codzienna „Gazeta
Fakt”
Wyborcza”
26
55
3
10
19

20

42

3

0

13

19

5

9

11

tematy o kryminalnym charakterze, np.: Szaleniec oblewa kwasem emerytki16. Wszystkie powyższe dane w interesujący sposób kontrastują z wynikami dziennika opinii. W „Gazecie Wyborczej” najsilniej wyeksponowanym tematycznie zbiorem
tytułów jest sfera związana stricte z aktualnymi wydarzeniami
politycznymi, np.: Zachód przykręca śrubę Putinowi17, następnie z aspektami codziennego życia Polaków, np.: Ministerstwo
zdrowia i kolejek18, oraz zakresem treści ze świata nauki i kultury. Co ciekawe, w świetle zgromadzonych w tabeli danych można zauważyć, że najwyżej punktowana kategoria semantyczna
tabloidu związana z życiem celebrytów w „Gazecie Wyborczej”
osiągnęła najniższy możliwy wynik. Tak duża rozbieżność wyraźnie dowodzi biegunowo różnego podejścia do priorytetów
tematów akcentowanych na pierwszych stronach badanych
dzienników. Dowodzi to, że „Wyborcza”, pomimo znacznie gorszych wyników sprzedaży od „Faktu”, stara się utrzymać wysoki standard oferowanych treści publicystycznych, nie próbując
uatrakcyjnić formuły wydania drukowanego przez ukierunkowanie na tematykę sensacyjno-rozrywkową, która w znaczniej
mierze odpowiada za fenomen popularności tabloidów.

Najczęściej eksponowanym tematycznie obszarem „Gazety Codziennej Fakt” jest sfera związana z życiem popularnych
osób ze świata kultury i rozrywki. Jednym z tytułów, które trafnie oddają specyfikę tej faworyzowanej kategorii, jest Kowalczyk złamała nogę na balandze13. Drugi najwyżej punktowany
obszar tematyczny dotyczy polityki, choć w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie tytuły z tej grupy
odnoszą się do wymiaru ekonomiczno-gospodarczego, często
dotyczą ciekawostek z życia rozpoznawalnych polityków, np.:
Tusk ma buty za 2000 zł14. Kolejne dwie grupy tytułów uzyskały ten sam wynik częstotliwości występowania. Pierwsza z nich
jest związana z aspektami codziennego życia Polaków, zaś
same tytuły tego zbioru można scharakteryzować jako aktualne i zróżnicowane treści z obrębu życia społecznego, np.: Nadchodzi wielka drożyzna!15. Druga grupa koncentruje się wokół
ludzkich dramatów, w poczet których można również zaliczyć

Tabela 5. Czy w tytule występują określenia wpływające na
emocje czytelnika?
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„Gazeta Codzienna „Gazeta
Fakt”
Wyborcza”
użycie określeń wartościujących / negatywnych
użycie określeń wartościujących / pozytywnych
operowanie strachem
operowanie wzburzeniem
brak

14

3

1

5

7
9
87

2
1
106

W warstwie tytułów „Gazety Codziennej Fakt” pojawiają się śladowe, ale dostrzegalne próby wpływu na emocje odbiorcy przekazu. Najmocniejszą kategorię stanowią określenia
negatywnie wartościujące, np.: Mąż Kaczyńskiej jak bandzior
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wrzeszczy i tłucze19, do kolejnych metod lekkiej perswazji należy
operowanie wzburzeniem, np.: To PSL zrobiło drożyznę! Oto szokujące dowody20, oraz operowanie strachem, np.: Polska zostanie
sama, to musisz mieć gdy wybuchnie wojna21. Powyższe dane zyskują nową jakość, jeśli przyjrzeć się im przez pryzmat rezultatów badania „Gazety Wyborczej”. Wyniki dziennika opinii wykazują, iż redaktorzy tego medium starają się (oczywiście z różnym
skutkiem, co widać, jeśli przyjmie się szerszą skalę oglądu) nie
zawierać w tytule sądu wartościującego lub komentarza, który
nastawi w bardzo określony sposób czytelnika do danego materiału dziennikarskiego. Warto jednak zauważyć, że i w tym medium pojawiają się próby wartościowania semantyki tytułu, aczkolwiek ma ona różną od stosowanej w tabloidach formę, np.:
Michnik: Polska bez Kościoła to czarny obraz22.
Tabela 6. Czy w tytule pojawia się wykrzyknik lub pytajnik?

wykrzyknik
znak zapytania
brak

„Gazeta Codzienna
Fakt”
45
4
69

„Gazeta
Wyborcza”
1
7
109

Wykrzyknik wieńczący tytuł może być interpretowany jako
wyraz udramatyzowania przekazu, którym dziennikarz stara
się przyciągnąć uwagę czytelnika lub nadać danej treści bardziej emocjonalny charakter. W „Gazecie Codziennej Fakt” znak
wykrzyknika został dołączony do prawie połowy opublikowanych tytułów, np.: Doda nie śpiewa – ma dublerkę!23. Podczas
gdy w „Gazecie Wyborczej” pojawił się tylko jednokrotnie Nagrodziliśmy bo WARTO!24 w odniesieniu do wyłonienia zwycięzców plebiscytu kulturalnego, nad którym mecenat sprawuje
redakcja gazety. Jednoznacznie dowodzi to faktu, że dziennik
opinii nie usiłuje wzmacniać języka wypowiedzi dziennikarskiej aspektem sensacyjności, który w jakimś stopniu upodobniłby gazetę do tabloidu. Znak zapytania w obu typach prasy
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towarzyszy niewielkiej liczbie tytułów. Najczęściej sygnalizuje
materiał prasowy, którego lektura będzie wymagała od czytelnika ustosunkowania się do jednego z kilku przedstawionych
w artykule stanowisk.
Tabela 7. Jakiego koloru jest tytuł?

biały
czarny
czerwony
żółty
niebieski
pomarańczowy
zielony
różowy
inny

„Gazeta Codzienna
Fakt”
54
39
7
8
2
0
1
7
0

„Gazeta
Wyborcza”
8
95
14
0
0
0
0
0
0

„Gazeta Wyborcza” w sferze koloru tytułu operuje prawie
wyłącznie czernią, rzadkie wyjątki to czerwony i biały, wybrane przez redakcję prawdopodobnie z uwagi na konotacje
z polskimi barwami narodowymi. Natomiast w „Gazecie Codziennej Fakt” najczęściej pojawiające się barwy to biały i czarny, w tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na przesłankę, że o ile w przypadku „Wyborczej” kolor czarny pojawiał się
wyłącznie na bezbarwnym tle (naturalny kolor papieru gazetowego), o tyle w „Fakcie” wiodący zestaw barw w dużej mierze występował na zróżnicowanym kolorystycznie tle. Istotnym dowodem statystycznym jest również zbiór wyników
świadczący o wykorzystywaniu przez tabloid barw: żółtej,
różowej i czerwonej. Obecność tego amalgamatu wydaje się
próbą nadania pierwszej stronie gazety lekko humorystycznej
i zorientowanej na rozrywkę tonacji wizualnej, która przyciągnie uwagę potencjalnego czytelnika.
Tabela 8. Czy tytułowi towarzyszy fotografia prasowa lub ilustracja?
tak
nie

„Gazeta Codzienna Fakt” „Gazeta Wyborcza”
70
39
48
78
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W świetle kontrastu statystycznego zarysowanego w tabeli można wyraźnie zauważyć biegunowe nastawienie tabloidu
wobec dziennika opiniotwórczego w zakresie wzbogacania tytułów z pierwszych stron materiałem wizualnym. W „Wyborczej” przeważają tytuły o charakterze werbalnym, co można
interpretować jako nastawienie gazety na czytelnika, który
większą wagę przywiązuje do treści informacyjno-publicystycznych, zaś fotografia prasowa nie jest do nich niezbędnym
dodatkiem. Tymczasem tabloid wydaje się dążyć do wysokiej
częstotliwości uwidaczniania materiałów wizualnych, które
z jednej strony można potraktować jako rodzaj skrótu semantycznego, który umożliwia odbiorcy szybką orientację w tematyce treści dziennikarskich, z drugiej zaś nadają one „Faktowi”
charakter gazety, w której równie ważnym aspektem obok samego czytania jest również oglądanie obrazów prasowych,
które nierzadko swoją postacią mogą wywoływać reakcje
emocjonalne, ułatwiające czytelnikom wydanie sądów wartościujących odnośnie do poruszonego dziennikarsko tematu.
Wykształcenie się społeczeństw informacyjnych wywołało nieustający proces gwałtownej ewolucji nośników treści. Współczesna nauka o mediach nie jest w stanie nadążyć
za chociażby częścią nowych zjawisk, próbą ich opisania i zdiagnozowania. O ile polscy medioznawcy systematycznie poszerzają wiedzę z zakresu ekstensji tradycyjnych mediów w przestrzeń Internetu, o tyle w literaturze przedmiotu brakuje
aktualnych i szczegółowych danych o zmianach zachodzących
w drukowanych wydaniach dzienników, które wciąż cieszą się
dużym zainteresowaniem rodzimych środowisk czytelniczych.
Analiza porównawcza wybranych elementów architektury informacji z dziennika opiniotwórczego „Gazety Wyborczej”
i tabloidu „Gazety Codziennej Fakt” została przeprowadzona w celu określenia możliwych podobieństw i różnic między
tymi dwoma modelami prasy. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że reprezentant prasy ludycznej stara się publikować treści, których odbiorcą może być osoba na każdym

poziomie wykształcenia, oczekująca od tabloidu komunikatów o sensacyjno-rozrywkowym charakterze, uzupełnionych
przykuwającym uwagę materiałem graficznym. W przypadku „Gazety Wyborczej” można dostrzec ukierunkowanie treści na wymagającego czytelnika, którego priorytetem są aktualne wydarzenia społeczno-polityczne z Polski i ze świata.
Wart zaznaczenia wydaje się fakt, że „Gazeta Wyborcza”, pomimo dużo gorszych wyników sprzedaży względem „Faktu”
(lepszych jednak niż „Super Expressu”), nie zdecydowała się
zmodyfikować formuły gazety i nadać jej wyraźniejszych cech
prasy ludycznej.
Abstract
Piotr Maciejczyk, The specificity of headlines from
daily newspapers. The comparative aspect – a tabloid to
an influential journal
The topic and scope of this article enters into one of the
most commonly discussed problems of contemporary science
and media; namely, the diminishing position of traditional press, seen as a notion of current, differential information.
In the context of global tendency of gradual displacement of
newspapers by digital media, mainly by television and mobile
devices with access to the internet as well as more and more
clear inclination of the editors to develop e-newspapers which
are the extension of printed media, the achievements of home
tabloids deserve to be appreciated. The contemporary titles
“The Daily Newspaper Fact” and “Super Express” enjoy a relentless interest of readers. According to data of the Press Control and Distribution Association, “The Daily Newspaper Fact”
and “Super Express” outrun the main influential journals such
as “Gazeta Wyborcza” or “Rzeczpospolita” in terms of circulation. The author analyzes the advantage of the ludic press over
the elitist influential journals. To him it seems to be connected
with the history and dynamics of the development of this particular type of the daily press.
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TADEUSZ RÓŻEWICZ: „…OPISUJE SIEBIE, I TYLKO SIEBIE…”
Jerzy Olek

Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie fotografka, prosząc o zgodę na zdjęciową sesję. Z tego, co mówiła, odniosłem wrażenie, że chce mnie fotografować jak przedmiot, jak poręcz. Nie jestem martwą naturą, więc nie
zgodziłem się. Uprzedmiotawianie człowieka na drodze wymyślnej formalnie kreacji stało się jednak nieomal normą
Tadeusz Różewicz

Siedzimy z panią Wiesławą i Tadeuszem Różewiczami w ich
domu przy ulicy Promień we Wrocławiu. Oglądam fotografie:
gospodarz w niebiesko-czarnej todze w czasie uroczystości
doktoratu honoris causa we wrocławskiej ASP, na moście Karola, w katedrze św. Wita schowany za plecami fotografujących
wnętrze Japończyków, przy grobie Kafki… To z Pragi…
> Tadeusz Różewicz: Pan był w Japonii! Zazdroszczę Panu…
Japończycy są niezwykli. Chińczycy, Koreańczycy, Wietnamczycy… też… Oni cały czas fotografowali. Wszyscy wszystko fotografują… a ja nie mam aparatu fotograficznego.
…jeszcze portret Różewicza we wnętrzu katedry, na tle
kamiennej ściany, na którą barwne plamy światła rzuca witraż. Pan Tadeusz w aureoli nieostrych na brzegach krążków
pastelowych kolorów układających się w obramiającą go tęczę
– inną od znanych, bo nieliniową.
> T.R.: To ja dostrzegłem te światła i pokazałem fotografowi.
Czasem warto zwrócić uwagę… to jest współpraca – człowiek
może współpracować… przedmiot nie… prawda?
Przypomniał mi się wydany w Paryżu album Światła Chartres Eustachego Kossakowskiego, w którym można zobaczyć,
jak słoneczne promienie przefiltrowane przez rozetę i boczne
witraże malują na szarych figurach, ścianach z piaskowca i kamiennej posadzce pointylistyczne abstrakcyjne obrazy. Przy
czym ich barwny raster był wielokrotnie większy od plamek

podstawowych kolorów kładzionych na płótnie farbą przez
postimpresjonistycznych malarzy.
Rozmawiamy o fotografii. Urywkowo. Gospodarz wspomina zakład „Emilia” w Radomsku, mówi, jak to nie zgodził się
na pozowanie Krzysztofowi Gierałtowskiemu, który dorabia
modelom „długie nosy… Gierałtowski jest utalentowanym
artystą… ale nawet Pan Bóg… nie przerabia ludzi… choć
stworzył ich na swoje podobieństwo… są fotografią Pana
Boga… prawda?”
> T.R.: Powinnością fotografii jest dawanie świadectwa. Jak fotograf zaczyna wydziwiać, powstają rzeczy nieprzekonujące. Co
innego malarz, ale też od motywu nie oddziela go aparat, tylko
myśl albo nastrój…
> Jerzy Olek: Są filozofowie, którzy uważają, że autorem
zdjęcia jest nie tylko fotograf, ale i kamera, a ściślej mówiąc program wpisany w nią przez konstruktora.
> T.R.: Aparat obezwładnia i obnaża. Ale tylko aparat jest obiektywny.
> J.O.: Wiem z własnego doświadczenia, że nie zawsze lubi
pan być fotografowany.
Tadeusz Różewicz na swojej Nauce chodzenia wpisuje dedykację: „z nadzieją na wiosenne spotkanie w Gierałtowie St.
3.12.2007 r.”, co natychmiast przywołuje z pamięci niektóre
tam pobyty i podróże w Kotlinę Kłodzką moim małym fiatem.
Kiedyś wracaliśmy już do Wrocławia, kiedy siedzący obok
poeta spokojnie zapytał: „Czy to koło przed nami to nasze
koło?”
Było nasze, oderwało się przednie z jego strony. Powoli zjechaliśmy na pobocze. Ja do wiejskiego mechanika, pan Tadeusz autostopem do Wrocławia. Po paru dniach dostałem kartkę: „Czy nadal jeździ Pan trzykołowym maluchem?”
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W Starym Gierałtowie i okolicy powstało sporo zdjęć, część
pod dyktando Różewicza: „chcę mieć portret «ja jako modrzew»”, i taki powstał. Bodaj najciekawszym był pomysł poety, bym wraz ze swoim pentaksem stał się dla niego niewidzialny, mimo że siedziałem naprzeciw przy kuchennym stole.
Miałem jak automat co minutę wyzwalać migawkę, podczas
gdy mój gość, wzrokiem nieobecny, zatapiał się w swoich myślach, wypowiadając twarzą chwilowe nastroje – dla mnie
niemożliwe do odgadnięcia. A dla kamery?
Powstała seria zdjęć pokazujących twarz Różewicza minuta
po minucie. Delikatnie zmienna, ledwo zauważalnie inna. Dla
kogo czytelna? Dla widza? Modela?
> T.R.: Czy fotografia jest w stanie przekazać ukryte myśli?
> J.O.: Wątpię.
> T.R.: Kiedy to myśmy robili, panie Jerzy?
> J.O.: No już ładnych kilka lat temu.
> T.R.: A teraz jest wielkie halo z powodu zrobienia kilku tysięcy portretów jednej osobie. Myśmy byli pierwsi, no i nie szliśmy
na ilość.
> J.O.: Fotografia jest ułudą, której naiwnie wierzymy. Powołuje do istnienia zwodnicze wizerunki, które często wypaczają i spłycają to, co wiernie chciałoby się pokazać.
> T.R.: Ale właśnie dosłowne odbicie jest jej podstawową powinnością.
> J.O.: Jest niby językiem uniwersalnym, lecz tak naprawdę
niezwykle ubogim w możliwości przekazywania wewnętrznych przeżyć wynikających z doświadczeń osobistych.
> T.R.: Jej zasadniczą rolą jest rejestrowanie faktów, dokumentowanie rzeczywistości… Wydaje mi się, że do oglądającego należy interpretacja?…
> J.O.: Kiedy jednak chce się pogłębić swoją wypowiedź,
czerpiąc z wewnętrznych odczuć i głęboko ukrytych myśli,
na ogół odchodzi się od czystego realizmu.
> T.R.: Czy poetyzowanie przystoi fotografii? Przecież nie przystoi już poecie! Z moich syzyfowych poetyckich robót – dotarło
to do naszych poetów – po 55 latach!
> J.O.: Pańskie poglądy dałoby się, jak sądzę, zrekapitulować oświadczeniem Tiny Modotti, słynnej fotografki,
towarzyszki życia Edwarda Westona. Powiedziała ona:
„Kiedykolwiek do moich fotografii stosowane jest słowo
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«sztuka» lub przymiotnik «artystyczne», czuję się nieprzyjemnie dotknięta. Uważam się za fotografkę, nic więcej…
Próbuję tworzyć nie sztukę, lecz uczciwą fotografię, bez
przekształceń i manipulacji…”
> T.R.: To podejście jest uczciwe – realistyczne – przystoi Kobiecie.
> J.O.: Ale od czasu wypowiedzenia tamtych słów minęło
około 70 lat. Sytuacja w kulturze i sztuce zmieniała się generalnie. Enklawy zastrzeżone dla jednego medium przestały
mieć sens. Zrobiło się interdyscyplinarnie i multimedialnie.
> T.R.: Swój stosunek do fotografii określiłem w tekście napisanym dla Pana.
Tadeusz Różewicz na moją gorącą prośbę napisał wstęp do
katalogu Bezwymiar iluzji1. Zatytułował go Wymiar iluzji i zaczął w następujący sposób:
Drogi Panie Jerzy! przesyłam Panu kilka notatek, które –
mam nadzieję – przyczynią się do zaciemnienia i zmącenia
(treści i formy) pańskiego projektu Bez-wymiar iluzji.

Dalej zaś snuł następujące refleksje:
A
Ograniczę się do fotografii. Do zdjęcia, podobizny, portretu. Odbitki… Człowieka.
Fotografia zdejmuje tylko czas teraźniejszy człowieka…
fotografia nie zdejmuje ani przeszłości, ani przyszłości…
Tylko „tu i teraz” można zrobić fotografię. Ma ona utrwalić
ten „wymiar” istoty ludzkiej (w czasie i przestrzeni), który
istnieje jakby poza fotografią… Model, osoba nieprzerwanie odchodzi od siebie, opuszcza swoje poprzednie wcielenia… każdą chwilą obecną przemija, wchodzi w swoją przyszłość aż do odejścia, zaśnięcia „w Panu” („pokoju
wiecznym”), w bez-istnieniu i bezruchu. Fotografia próbuje
utrwalić jedną z form zmieniającej się istoty ludzkiej, powłoki cielesnej… Człowiek powoli gaśnie, ale jego twarz
istnieje w rodzinnym albumie jak zioło, liść, kwiat w zielniku… Albumy rodzinne miały w sobie coś z zielników.
>

1

T. Różewicz, Wymiar iluzji, [w:] J. Olek, Bezwymiar iluzji, Wrocław 1995,
s. 9–15.

Fotografia nie jest iluzją, ale rzeczą realną, zjawiskiem
żyjącym w sobie właściwym bez-wymiarze iluzji, który zamienia się w fakt… tylko w obliczu patrzącego na nią człowieka… Tylko człowieka… ani wół, ani osioł, ani pies, ani
koń nie „rozpoznają” fotografii… dlatego psu policyjnemu daje się do powąchania skarpetkę, czapkę, rękawiczkę
przestępcy (lub ofiary), nie pokazuje się mu fotografii, podobizny… być może będą kiedyś robione fotografie pachnące… (np. modelką i „jej” perfumami).
B
To ja – patrzący, oglądający – stwarzam dla fotografii środowisko, w którym ona odzyskuje „życie”. Stąd takie przywiązanie do „podobizny”. Trwające od wieków spory o autentyczność odbicia twarzy Chrystusa na całunie turyńskim świadczą
o nienasyconej potrzebie oglądania podobizny Zbawiciela. Ludzie pragną oglądać „prawdziwą” – fotograficzną (nie
malarską) podobiznę Boga-Człowieka. Innym dowodem, że
istota ludzka – od wieków, aż po dzień dzisiejszy – pragnie
zobaczyć oblicze swego Boga, jest chusta św. Weroniki – vera
eikon. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga –
może widzieć w jednej ludzkiej twarzy lub w pięciu – miliardach (i jednej) twarzy oblicze Boga. Jest podobizną Boga…
tak więc i Bóg, żeby zobaczyć siebie, stworzył człowieka, Syna-Człowieczego… Człowiek istota śmiertelna nie wytrzymuje bez-wymiaru swojego Stwórcy – chce złowić jego oblicze, chce spojrzeć w oczy Boga Żywego… podobno oblicze
nieznanego mężczyzny na całunie turyńskim ma wszelkie
właściwości negatywu fotograficznego.
C
Fotografia twarzy ludzkiej – którą nazywamy też „zdjęciem”, podobizną, jest w „swojej istocie” równie tajemnicza jak dusza… być może jest zdjęciem duszy ludzkiej,
która pragnie się ujawnić w wyrazie twarzy. Fotograf jest
więc podglądaczem tajemnicy i psychologiem, a fotografia wejściem do „wnętrza” człowieka. Dlatego fotografowi
przypadł w udziale jedyny (w swoim rodzaju) przywilej,
że może on „zdjąć” nie tylko „charakter”, ale i duszę ludzką… zależnie od wrażliwości może odczytać (podobnie jak

psychiatra) pewne właściwości istoty ludzkiej (por. fotografie Hitlera, Mussoliniego, Stalina)… dlatego ludzie, którzy
tworzyli portrety tych dyktatorów-przestępców (i prawdopodobnie psychopatów), byli tak pilnowani. Tylko wybrani
fotografowie mieli dostęp do Osobistości… wiele fotografii uległo zniszczeniu, inne („kompromitujące”, choć wierne) – zostały zamknięte w kasach pancernych, archiwach,
nigdy nie ujrzały światła dziennego, Są czasem ujawniane
i wywołują u ludzi strach, rozbawienie, śmiech, zdumienie.
Patrzymy na ich podobizny, myślimy o milionach oszukanych, pomordowanych, uwiedzionych… patrzymy i mówimy „ale to jest niemożliwe!!!” Fotografia demaskuje…
fotografów należy wygnać z państwa doskonałego.
D
Fotografia… Jest to jeden z „cudów świata”. Przez fotografię dotykamy czasu, w którym żyjemy i przemijamy. Fotograf zdejmuje oblicza naszych czasów… Być może powstanie kiedyś nie tylko historia fotografii, ale archeologia
fotografii, psychoanaliza fotografii, moralność fotografii,
pornografia, podsłuch fotografii, agresja fotografii, metafizyka fotografii…
E
Destrukcja rzeczywistości, ciała, rzeczy, natury i zdarzenia… poprzez fotografię i jej twórcę. Fotograf – uczeń
czarnoksiężnika – czarodziej i iluzjonista. Fotografowie
przedmioty uczynili istotami żywymi i agresywnymi, zdolnymi nie tylko uwieść, ale i zniszczyć ludzką psychikę, myśl,
zdolność sądu („zdrowy rozum”?). Zobaczcie w kolorowych
tygodnikach reklamy samochodów, kosmetyków, przedsiębiorstw turystycznych, spodni, biustonoszy… albo „zwykłego” makaronu. Fotografie żyją w swoim nie/-/ludzkim
wymiarze. Człowiek staje się dodatkiem do butów, spodni,
koszuli, samochodu, gumy do żucia…
F
„Pstrykanie”… ile milionów (miliardów) aparatów fotograficznych (kamer) znajduje się w rękach ludzi?… ile zdjęć robimy (robi„ludzkość”) w ciągu 24 godzin? Wszyscy„pstrykają”…
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Ja ciebie pstryknę ty pstrykniesz mnie potem my pstrykniemy was a wy pstrykniecie nas… wszyscy pstrykają
wszystkich i wszystko. I tak „pstrykając” często nie widzimy
świata… zapstrykani nie widzimy, co się dzieje za naszymi plecami.

napiszę krótki wiersz
i w tym
małym wierszu
zamknę Wodospad
jak w butelce
zakorkuję
postawię kropkę

G
Fotografia jest iluzorycznym obrazem przyrody, człowieka, miasta, przedmiotu… Fotografia „w swej istocie”
jest martwą rzeczą, która tylko w obliczu widza zaczyna się
napełniać treścią i zaczyna istnieć w nowym wymiarze iluzji; o ile żywa pamięć towarzyszy „prawdziwemu” zdarzeniu, np. katastrofie lub wypadkowi… o tyle pamięć, która
dotyka fotografii jakiegoś wypadku, jest martwa… setki
najstraszliwszych katastrof, które oglądamy na zdjęciach
w gazetach, nie porusza nas tak jak przejechanie kota,
jeża, kury, psa (w którym bierzemy bezpośredni udział)…
samolot lub pociąg zamieniony w górę metalu i płomieni… jest dla nas jakby martwą naturą… fotografie z wojny w Jugosławii, Iraku lub masakry w Rwandzie w gazecie,
którą przeglądamy przy śniadaniu lub po obiedzie… (gazetę wraz z pamięcią fotografii wyrzucamy na śmietnik).
W czasie pisania poematu Woda w garnuszku, Niagara
i autoironia miałem przed sobą (na biurku) kolorową „widokówkę” – (powielaną bez końca) – fotografię Wodospadu… W Kanadzie stałem tam oko w oko z wodospadem,
a w ręce trzymałem ową widokówkę… widziałem lawinę
wody żywej, która spadała bez przerwy w przepaść… widziałem białe piany, spoglądałem znów na fotografię-kartkę i widziałem maleńki wodospad… kolorowy i martwy
w mojej dłoni… potem przenosiłem wzrok na prawdziwy wodospad… wypełniał mój wzrok i słuch, cały organizm…

w porę „połapałem się”
w porę to znaczy
zanim ogarnęło mnie szaleństwo
zanim wszedł we mnie demon
poezji
w postaci francuskiego grafomana
(postać w Polsce nieznana)

Woda w garnuszku, Niagara i autoironia
(fragment)
w roku 1991 przyszła ta chwila
stanąłem oko w oko
z Niagara Falls
zrodziła się we mnie
niedorzeczna myśl:
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stałem tam jeszcze długo
przychodziłem do siebie
godziłem się z Rzeczywistością
z Wodospadem
który spadając wyjaśniał
określał możliwości i formę
mojej poezji
ociągałem się
odchodziłem powoli
odwracałem głowę
oglądałem się za siebie
lekkomyślny
przecież mogłem skamienieć
zaniemówić

Marzenia foto-amatora
Chciałbym mieć aparat do „zdejmowania” snów…
Chciałbym fotografować moje sny (i cudze też – ale niekoniecznie). Chciałbym mieć aparat fotograficzny (kamerę,
ba!) do zdejmowania moich (i cudzych) myśli i uczuć.
*
Życzę wynalazcom, aby skonstruowali aparat do fotografowania przyszłości.
*
Chciałbym robić zdjęcia aparatem skonstruowanym w puszce blaszanej po zielonym groszku (podobno wystarczą dwa
otworki). Takim aparatem chciałbym zrobić swój autoportret.
*
Chciałbym ze wszystkich moich fotografii zrobić jedno
zdjęcie (z tysiąca portretów – jedną twarz).

*
Chciałbym mieć album zdjęć (kolorowych) zrobionych
przez małpę, kota, słonia, ludzkie niemowlę lub człowieka
niewidomego.

Kolejny wspólny pobyt w Gierałtowie przyniósł fantastyczny dla mnie rezultat. Tadeusz Różewicz zgodził się wziąć udział
w warsztacie, który za temat miał „spadanie”. Powstała świetna fotografia, którą sam wymyślił i sam do niej pozował. Fotografia ta trafiła również do mojej kolekcji „ef”, eksponowanej
na ścianach domu. Na odwrocie odbitki poeta napisał:
Słowo „spadanie” (które p. Olek łączył z lekturą mojego
poematu Spadanie) w czasie bezsennej nocy przedstawiło
mi się jako spadanie ostrza (siekiery, gilotyny… itd.). Gilotyny w drwalce nie było – więc siekiera – ostrze siekiery
spada na pień (drewno). Myślałem, że uda się to przedstawić (zatrzymać w czasie i przestrzeni) – co zostało z sennego marzenia? Mgnienie, które uchwycił fotografik (a może
obiektyw – już bez naszego w tym udziału…) nie wiem.
Tadeusz Różewicz
Wrocław 25.9.1992
godz. 14.10

Cóż, trzeba pogodzić się z tym, że patrząc na fotografię, ma
się do czynienia z „punktem widzenia” aparatu. To on w znacznym stopniu kształtuje strukturę obrazu, jawiąc się odbiorcy
jako „propozycja nie-do-odrzucenia”.
12 grudnia 2007 roku odwiedziłem Tadeusza Różewicza
znowu. Na stole leżał mini-albumik Widmo Wenecji, który mu
sprezentowałem poprzednim razem. Wydaliśmy go we trójkę – z Bogusławem Michnikiem i Tadeuszem Sawą-Borysławskim. W trzydziestu fotografiach pokazuje Wenecję czarno-białą, zamgloną, nieostrą. Takie też były nasze intencje, choć
zdjęcia robiliśmy w słonecznym maju. Przed swoim zestawem
umieściłem tekst:
„Być w Wenecji, to widzieć przez mgłę, to ulegać urojeniom, to zamazywać wzrokiem wszystko to, co i tak nie utrwali się w pamięci. To przemijać, przepływać, przenosić się w nieistniejące wspomnienie. To imaginować nie-realność. Ale też

zawierzać mgnieniom, strzępom, skrawkom i rozbłyskom. To
w mijanym odbijać siebie i nie zawierzać odbiciom”.
> T.R.: – Dwa razy byłem w Wenecji. Przed laty. Raz na biennale
a później w listopadzie. Niewiele już pamiętam, sporo się zatarło. Wasze fotografie podobne są trochę do moich niektórych wspomnień.
Tym razem od pana Tadeusza dostałem rękopis notatek,
które kiedyś zrobił z myślą o tekście dla mnie. U góry była odręczna adnotacja: szkic dla Olka, a poniżej:
fotografia
muszę poszukać u Arystotelesa
u Platona i przede wszystkim
u Lukrecjusza rozważań, refleksji (rozmyślań)
wiadomości dotyczących fotografii
(to co na ten temat mówili Benjamin
Eco i Susan Sontag jest znane)
Platon prawdopodobnie
o tym pisał że „fotografia”
stołu wyprzedziła jego powstanie
i o tym że fotografia jest pozbawioną
duszy materią … różnica między
fotografią ciała młodej kobiety
na wysokich obcasach
różnica między fotografią
ciała tej gwiazdki a jej ciałem jest niewielka
zdjęcia duszy są nikłe zamglone
puste – dusza tych istot przypomina
biust i pupę pępek przypomina
o wspólnocie z filozofami mistykami itp.
patrząc na fotografię
rzeźby M.A. (Davida)
widzimy duszę tego twórcy
którą tchnął w marmur
(tak! jestem tego pewien)
Cudem jest fotografia
maski pośmiertnej
„nieznajomej z Sekwany”
czy fotograf zdjął
uśmiech jej duszy
szkoda że Lukrecjusz
nie miał aparatu fotograficznego
podejrzewam że
aparat fotograficzny
(ukryty) posiadał
Leonardo nie będę
zdziwiony jeśli któregoś dnia
odkryją album ze zdjęciami
które robił Vinci pod wodą
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9 maja 2008 roku. Telefon od Różewicza:
> T.R.: O, jest pan! Nie w Kioto?
> J.O.: Dopiero co wróciłem z Florencji. Chciałbym wpaść
do pana z moją książką.
> T.R.: Dobrze, ale jak będę się lepiej czuł. Piszę tekst o swoich
butach do pańskiej fotografii. Będzie pan zaskoczony.
> J.O.: Cieszę się…
> T.R.: Prosiłem o ich sfotografowanie z konkretnego powodu.
Nie chodziło przecież o to, by robić reklamę z moich starych butów. Czy będzie pan teraz we Wrocławiu?
> J.O.: Tak.
> T.R.: Zadzwonię, jak już będziemy mogli się spotkać, no i może
wybierzemy się do Gierałtowa.
> J.O.: Z największą ochotą.
23 grudnia 2010 roku. Kolejna rozmowa:
> T.R.: Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie fotografka, prosząc
o zgodę na zdjęciową sesję. Z tego, co mówiła, odniosłem wrażenie, że chce mnie fotografować jak przedmiot, jak poręcz. Nie
jestem martwą naturą, więc nie zgodziłem się.
Uprzedmiotawianie człowieka na drodze wymyślnej formalnie kreacji stało się nieomal normą. Ma to zapewnić pełniejsze przedstawienie ustawionego przed kamerą modela.
Jednak na ogół dokonuje się w ten sposób autoprezentacji miłości własnej fotografa, zakochanego w sobie z wzajemnością.
Czasem taki kreator ma niewiele do powiedzenia poza zdaniem
się na losowy przypadek optycznej gry. Przypomniały mi się słowa,
które kiedyś wypowiedział Różewicz o poetach:„…we mnie rodzi
się podejrzenie, że ostatnio wiersze w olbrzymiej większości traktują o czymś nieokreślonym, o «niczym». Zresztą nie jest wadą utworu, że mówi o «niczym», ale że udaje, jakoby mówił «o czymś»”.
Ileż to wytworów wszelakiej proweniencji jest właśnie takich. Ile
wyrafinowanych wizualnie fotografii jest zwyczajnie pustych.
Jeszcze jedna maksyma Różewicza: „…twórca musi krążyć dokoła swego środka, jeśli go oczywiście ma…” Są tacy,
którzy mają wprawdzie środek, ale jest on hermetycznie zamknięty. No i posiadają kamerę.
W kontynuowanej rozmowie pojawia się wątek nadmiernego
stosowania technicznych trików oraz nadużywania możliwości,
jakie stwarzają różnego rodzaju zabiegi technologiczne.
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> T.R.: Wielu uważa, że czym gorszy negatyw, tym lepsze zdjęcie – pointuje poeta. – A wracając do portretu, to ma on być
podobizną. Tak wierną jak na obrazach Vermeera „Koronczarka” i „Mleczarka” czy na dagerotypie autorstwa Louisa-Auguste’a Bissona przedstawiającym Chopina, albo na fotografiach
Michała Schweycera, dzięki którym wiemy, jak wyglądali Mickiewicz i Norwid.
Następnie wątek języka fotografii, jej nośności informacyjnej i giętkości umożliwiającej wieloraki odczyt.
> T.R.: Mam coś jeszcze dla pana – mówiąc to, podaje mi Finneganów tren Jamesa Joyce’a.
Czytam: „No cóż, niemal każdy fotografik wart swoich odczynników powie każdemu, kto będzie mu łamać głowę
o doradę, że jeśli negatywowi konia przydarzy się rozmaścić
na schnięciu, no cóż, otrzymamy wtedy, cóż, diapozytyw groteskowo rozlanej makromasy przeróżnych końszczęsnych odcieni i mlekomasy ciecznobiałego konia”2. Tak, to także potrafi
fotografia – pretensjonalna i jałowa. Jej język jest równie wieloznaczny i pokrętny, jak niejeden dyskurs o nim.
Na pożegnanie Tadeusz Różewicz zapytał mnie, co będę robił w czasie Euro. Odpowiedziałem, że chcę wyjechać w Kotlinę Kłodzką. „To jadę z panem” – dorzucił na pożegnanie.
Podczas poprzedniego spotkania żałował, że nie został piłkarzem. „Wie pan, ile zarabia Lato? A moje książki przecenia
się w księgarniach”.
Już w domu czytam Wbrew sobie i natrafiam na taki fragment: „…mieszkając na Śląsku, interesuję się również sportem. Przyznam jednak, że dawniej interesowałem się nim
bardziej. Było to jeszcze w czasie, kiedy biegali Kusociński, Petkiewicz, kiedy w tenisa grał Tłoczyński; wydawało mi się przez
dłuższy czas, że ci mistrzowie nie zostaną ani doścignięci, ani
prześcignięci przez nikogo”3.
A jednak…
6 lutego 2012 roku. Dzwoni Tadeusz Różewicz:
„Niech pan wpadnie, mam coś dla pana. No i mieliśmy porozmawiać o fotografii”.
>
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J. Joyce, Finneganów tren, przeł. K. Bartnicki, „Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego”, 4.03.2012, s. 5.
> 3 Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, Wrocław 2011, s. 6.

Na biurku w gabinecie poety leży kartka wyrwana ze „Spiegla”, z odręczną adnotacją zrobioną na marginesie przez gospodarza: „David Hockney – dla Olka (robiliśmy to wcześniej
o kilka lat w Gierałtowie, kiedy?, nie pamiętam)”. W trzecim
numerze niemieckiego tygodnika z br. opublikowany został
z nadtytułem „kultura digitalna” obszerny artykuł pt. Kliknięte,
pomalowane, przemejlowane, w całości poświęcony twórczości angielskiego malarza posługującego się chętnie fotografią.
Artykuł ilustruje m.in. dziewięciozdjęciowa mozaika wizerunków artysty, skwitowana podpisem: „Autoportrety Hockneya:
Czy to fotografia, czy sztuka filmowa? Czy wybryki nerda?”
Portrety Hockneya powstały specjalnie dla redakcji „Spiegla”, spontanicznie, podczas przeprowadzanego z nim wywiadu. Powiedział wówczas, że „tradycyjne ujęcie fotograficzne
jest nudne, spróbujmy czegoś nowego”, po czym wykonał sobie zdjęcia w trakcie nagłej sesji.
> T.R.: Kiedy myśmy to zrobili? – pyta.
> J.O.: W 2003 roku, przy stole w kuchni. Pomysł był pana.
> T.R.: Interesowało mnie to, jak silna jest fotografia, czy raczej,
jak okazuje się bezsilna, kiedy ma zajrzeć do wnętrza człowieka,
gdy ukazać ma jego myśli i nastrój.
> J.O.: Fotografia jest martwa z natury, a ożywa, gdy w czasie oglądu nakładamy coś na nią własną wyobraźnią.
> T.R.: Przyszło mi do głowy, że warto spróbować zapisać serią
zdjęć zmienne stany umysłu, mające miejsce wówczas, kiedy zatapiamy się w swoich myślach.
> J.O.: I co?
> T.R.: Sam pan widzi.
> J.O.: Na trzydziestu portretach, zrobionych w przeciągu
pół godziny, minimalnie zmienia się mimika, natomiast
to, co się działo w pańskiej głowie, jest nie do odczytania.
> T.R.: No właśnie.
> J.O.: A Hockneyowi się wydaje, że seria portretów powie
więcej niż jeden.
Rozmawiamy o powinnościach fotografii, o jej służebnej
roli, o tym, że ma być wiernym wizerunkiem człowieka, a nie
jego wyszukaną deformacją.

15 maja 2013 roku.
Siedzimy znów w gabinecie. Wielość wątków szczelnie
oplata główny temat.
T.R.: To są słowa, a fotografia jest bytem jednorazowym. Cała
pańska działalność jest filozofowaniem na temat fotografii, do
czego szczególnie nadaje się fotografia abstrakcyjna.
Na koniec konkluzja: „Fotografia opisuje siebie, i tylko siebie”.
29 maja 2013 roku otrzymałem rękopis napisany dla mnie
na kartce w notesie oraz pocztówkę z portretem Mickiewicza:
Opisywanie fotografii
Mam przed sobą fotografię ośmio- lub dziesięcioletniego Janka i chcę opisać ją słowami – a przecież fotografia
jest najlepszym opisem i sama opisuje siebie przez to że
jest – a słowa?
Fotografia to rzecz sama w sobie – jest najlepszym opisem bo słowa ją zmieniają – przecież gwóźdź jest jak co?
niezapominajka (żelazna metalowa) albo… to jest patyk… opisz mi Jurku patyk… wolę go sfotografować –
czyli zdjąć… ale uwagi – notatki – na temat fot. (zdjęć)
robię w notesie na którego okładce jest twarz Marleny Dietrich zdjęcie pochodzi z filmu Josefa V. Sternbera (rok 1934)
a zdjęcie robił Don Englisch (bóg raczy wiedzieć jak oni się
naprawdę nazywali). W każdym razie Dietrich to nie Dietrich, ale… Tadziu mówię do siebie przestań… (mówię do
Siebie „Tadziu” choć skończyłem 91 lat… zresztą podobnie mówiłem do Konwickiego – i zawsze o nim myślę jak
o Tadziu – (ksywa „Gaciuś” – to z Nieborowa) ten patyk nie
przypomina Ci fujarki… ma przecież dziurki… a dwa patyki ułożone na krzyż jeszcze trzeba wspomnieć o patyczaku, ale muszę zajrzeć do słownika Lindego… nie nie
mam przed sobą dobrą reprodukcję zdjęcia – fotografii
– Adama Mickiewicza – zrobionej przez Michała Szweycera (1809–1871) – zdjęcie pochodzi z roku 1853 – Mickiewicz trzyma w ręku kij (duży patyk) itd. itd… może to jest
„pogrzebacz” – (reprodukcję) fotografię tego zdjęcia zrobiła pani M. Grąbczewska…

NOTES 8
Uparłem się pisać z sensem
Andrzej Zawada

25 kwietnia

30 kwietnia

Wczoraj umarł Tadeusz Różewicz. Trzeba było wypowiadać się dla Radia Wrocław, „Gazety Wrocławskiej”, lokalnej
telewizji, a po południu pojechać do studia telewizyjnego,
gdzie z Jackiem Łukasiewiczem mówiliśmy o zmarłym poecie
w „Rozmowie Faktów”. Od dawna nosiłem się z zamiarem napisania o Różewiczu większego tekstu. Nie zdążyłem za jego
życia. Szkoda. Po Herbercie, Miłoszu, Szymborskiej teraz Różewicz. I nie było już nikogo, jak kiedyś napisała Agata Christie.
Data 24 kwietnia 2014 to ostateczne zamknięcie polskiego literackiego XX wieku.

We wtorkowe południe 29 kwietnia pochowano prochy Różewicza na cmentarzyku przy kościółku Wang w Karpaczu. Gdybym nie był tak zajęty, pojechałbym tam, żeby być obecnym nawet z daleka. Lubiłem Różewicza, choć spotkaliśmy się zaledwie
parę razy i lubię też tamto miejsce, gdzie stoi kościółek, przy
wejściu na drogę prowadzącą do Samotni. Mając czas, mógłbym
pojechać do Borowic i stamtąd pójść do Wangu pieszo. Dawniej
przebywałem tę niedługą trasę wielokrotnie i z przyjemnością,
latem i zimą, również na rowerze i na nartach.

26 kwietnia

W obszernym tomie poetyckim Tadeusza Różewicza, zatytułowanym Wyjście (2004), znajdziemy kilka poematów i parę
wierszy, które tworzą wyrazistą grupę tekstów zdecydowanie
nie lirycznych. Należą do niej strachy na lachy, mini kosmos,
rozmowa ojca z synem o zabijaniu czasu, przecieram oczy, główka pracuje… Grupa ta wymyka się jednoznacznemu określeniu. Można w niej widzieć dominację spojrzenia satyrycznego,
skierowanego na współczesną rzeczywistość, preparowaną
przez media.
Z widoczną satysfakcją wytrawnego ironisty Różewicz komponuje narracyjne kolaże z informacyjnych prefabrykatów, tak
je dobierając, by odwołać się do powszechnej ich znajomości.
Czytelnik musi czuć się zaskoczony obecnością w tekście poetyckim tak zwanych dziś mechanicznie „ikon” zbiorowej świadomości. Ich banał wydobywa poeta poprzez zawsze dla jego
wierszy charakterystyczne wyliczenia i zestawienia. Cytując
i zderzając wzajemnie te współczesne „skrzydlate słowa” z billboardów i telewizyjnych reklam, umieszczając je w samodzielnych wersach, poeta okrutnie obnaża ich żałosne ubóstwo.
Językowa nieporadność naszego otoczenia emanuje zasmucającą śmiesznością ułudy.

Media informują, że Tadeusz Różewicz życzył sobie, by pochować go na cmentarzyku przy kościółku Wang w górnym
Karpaczu. Tego się właśnie należało po tym poecie spodziewać. Postanowił zapobiec gorszącym dyskusjom o tym, czy
jest godny „panteonów narodowych” i pomników, czy też jest
zdrajcą, kolaborantem, bezbożnikiem i gorszycielem, który zasłużył co najwyżej na anonimowe miejsce pod cmentarnym
murem.

28 kwietnia
Przed południem byłem na cmentarzu na Kiełczowie, gdzie
arcybiskup Nossol odprawił nabożeństwo żałobne nad trumną
Różewicza. Skromny pogrzeb, rodzinny, kameralny i prywatny. Wielkie przeciwieństwo narodowych pochówków Miłosza
i Szymborskiej. Homilia biskupa była w istocie mądrym esejem o Różewicza dialogach z nieobecnym Bogiem. Podobała
mi się. To była głęboka analiza wierszy poety, zdecydowanie
jedna z najbardziej wnikliwych i rozumiejących, jakie napisano. I pierwszy raz słuchałem księdza, który rozumie, że można
utracić wiarę w Boga nie tracąc wiary w człowieka.

Uparłem się pisać z sensem
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Dokumentujące masową wyobraźnię poematy z tomu
Wyjście, utrwalające strumień potocznej mediamowy, nie są
w twórczości autora Twarzy nowością. Znajdziemy je we wcześniejszych tomach, takich jak Szara strefa (2002), Nożyk profesora (2001), Zawsze fragment, recycling (1998), Zawsze fragment (1996) i w zbiorach wcześniejszych, aż po Uśmiechy
(1955). Zawierają całkiem sporo utworów, które pod działaniem czasu z przesyconych aktualnością felietonowych opowieści przemieniają się w przypowieści.
Poezja Różewicza niezmiennie bierze się z uniwersalnego
przekonania, że pisanie ma sens wtedy, kiedy trzyma się rzeczywistości. Odnotowując w dzienniku pod datą 14 maja 1958
roku swoje kłopoty z cenzurą, poeta westchnął:
„Nieszczęsny, uparłem się pisać z sensem (często moralnym, politycznym itp.). Dobrze ci tak, stary realisto!”

Wyszedł z domu
Zastanawiającą drogę przebył Tadeusz Różewicz w swoim długim życiu. Urodził się w Radomsku. Jest to miasteczko
nie bardzo odległe od Wielunia, w pobliżu którego przyszła
na świat jego matka, pochodząca z Gabrielowa. Groby dziadków poety znajdują się podobno w Osjakowie, miejscowości znanej w okolicy z malowniczego położenia nad Wartą, do
której na pikniki, zwane wówczas majówkami, jeździli również wieluniacy. To zapewne dlatego w dedykacji na tomiku
Zawsze fragment, recykling Różewicz napisał mi: „Drogi Panie
Andrzeju! Kąpaliśmy się w tej samej rzece – (o której Heraklit
nic nie wiedział)”.
Z ziemi wieluńskiej i radomszczańskiej zaraz po wojnie poeta wywędrował do Krakowa na studia, a po nich zamieszkał
w Gliwicach. Był człowiekiem prowincji, chciał być człowiekiem prowincji i konsekwentnie się tego trzymał. Na przekór
światowemu blichtrowi globalnej wioski. Gliwice znajdowały
się wówczas na peryferiach nie tylko Polski, ale i górniczego,
zasnutego fabrycznym smogiem Górnego Śląska. Cały Śląsk
był przecież jednym wielkim familokiem. Z jego obwiedzionych czerwoną farbą okien, poprzez ten wieczny smog, poprzez niskie, nasiąkłe wilgocią i powagą chmury, przez
nawoływania chłopców grających w nogę na zakurzonych podwórkach i smakowitą woń kapuśniaku dużo lepiej było widać
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uniwersalną codzienność niż z najwyższych pięter Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina.
Ta doskonała widoczność z okna gliwickiego familoka
umożliwiła pisarzowi dostrzeżenie sensu i istoty, które niekoniecznie byłoby widać z okien eleganckiego warszawskiego mieszkania przy – na przykład – Alei Róż. Albo Kubusia Puchatka. Uważny obserwator nie może znajdować się
w centrum wydarzeń, jego miejsce jest na uboczu. I to tutaj Różewicz stworzył esencjonalną część swojej poezji, tutaj, w gliwickim dwudziestoleciu 1948–1968, napisał Formy
(1958), Nic w płaszczu Prospera (1962), Twarz (1964), Et in Arcadia ego (1961) – jeden z najlepszych polskich poematów
XX wieku. W ciasnym gliwickim mieszkaniu, nieomal przy kuchennym stole przykrytym nieodzowną ceratą, powstała Kartoteka (wystawiona w r. 1960). Pisał kolejne sztuki: Świadkowie, albo Nasza mała stabilizacja, Śmieszny staruszek, Wyszedł
z domu, Stara kobieta wysiaduje… Zaczął się krystalizować
jego Teatr niekonsekwencji.
Przenikliwa, oszczędna w słowach, sugestywna proza Tadeusza Różewicza, wciąż jeszcze niedoczytana i w konsekwencji
niedoceniona, również wywodzi się ze śląskiej prowincji. Przerwany egzamin (1960), Wycieczka do muzeum (1966), przejmująca Moja córeczka, zapisują daleki od tragicznej efektowności dramat „przeciętnego” człowieka, „szarego”, żyjącego
w szarej strefie – jak brzmi tytuł jednego z późniejszych zbiorów poetyckich.
Szara strefa, razem z kilkoma innymi tomami poetyckimi,
wśród których jest wspomniany Zawsze fragment, jak również
Wyjście, a także To i owo (2012), należy już do wrocławskiego okresu życia Tadeusza Różewicza. Konsekwentnie wybierając oddalenie zamiast centrum, poeta zamieszkał przy jednej z bocznych uliczek w południowej części miasta, a gdy ta
stała się zbyt głośna z powodu aut mnożących się szybciej niż
mieszkańcy, przeniósł się do bardziej oddalonej dzielnicy Biskupin. Jeszcze kilka dni przed śmiercią cieszył się kwitnącymi
w ogródku bratkami.
Radomsko – Kraków – Gliwice – Wrocław. Skromna marszruta dyskretnego człowieka.
Pod koniec życia do krótkiej listy miejsc, z których lepiej
widać, autor Śmierci w starych dekoracjach dołączył jeszcze

sudecki Karpacz. Niewielki „poniemiecki” kurort w Karkonoszach, u podnóża Śnieżki. Na przełomie tysiącleci rozważał nawet przeprowadzkę do tego miasteczka, które, jak powiadał,
leży bliżej nieba. Jednakże zatrzymały go kwiaty w ogrodzie
przy cichej uliczce Promień.
29 kwietnia 2014 roku na maleńkim cmentarzu przy świątyni Wang w Karpaczu Górnym krótką ekumeniczną modlitwę
nad prochami poety Tadeusza Różewicza odmówili ksiądz katolicki i pastor ewangelicki.
Radomsko – Kraków – Gliwice – Wrocław – Karpacz. Znad
Warty do królewskiej stolicy, z Gliwic nad Odrę, z Wrocławia
w Karkonosze. Wybitny polski poeta XX wieku postanowił ostatecznie zatrzymać się przy wczesnośredniowiecznej drewnianej
świątyni Wang, zbudowanej przez potomków Wikingów, z której na cztery strony świata spoglądają smoki przybyłe tu ze skandynawskiej mitologii. Pozostać przy kościółku przywiezionym
przez pruską hrabinę w XIX wieku z Norwegii do Krummhübel –
a właściwie wtedy do Brückenberg, bo wówczas dzisiejszy Karpacz Górny był odrębną miejscowością. Spocząć w pobliżu Śnieżki, nieomal na polsko-czeskiej granicy, już nieistniejącej.

Poniedziałek
Wczoraj napisałem te dwie powyższe stroniczki o Różewiczu. Nie zamierzam snuć „wspomnień”, chciałbym zrealizować
dawny zamysł i przygotować szkic porządkujący moje poglądy
na poezję tego autora, który mnie fascynował, ale też trochę
irytował. Ta na pierwszy rzut oka łatwa i bezpośrednia poezja
jest w istocie trudna i skryta. Wierszy autora Twarzy nie można czytać dosłownie, choć zdają się zapraszać do takiej właśnie
lektury. Każda strofa, każdy wers, wyrażenie albo pojedyncze
słowo to nie komunikat. To hasło wywoławcze, impuls intelektualny, zaproszenie do rozmyślania. Oszczędny, powolny, zawieszający głos i operujący pauzą wiersz Tadeusza Różewicza
to swoisty scenariusz indywidualnej kontemplacji.

Sobota (a może nie tylko)
Jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie trzeba podejmować
przy pisaniu dziennika, a także autobiografii, a nawet wspomnień, jest kwestia portretowania ludzi. Pisać o znajomych,
czy nie? A jeżeli pisać, to jak? Ogólnie, czy szczegółowo? Opisywać pojedyncze sytuacje, przytaczać wypowiedzi? Czy może

jedynie sporządzać charakterystyki? Te ostatnie stają się nieuchronnie abstrakcyjne, więc będą nieczytelne. Zaś te szczegółowe nie mogą być dla postronnych interesujące.
Na co dzień współpracujemy i współ-żyjemy z ludźmi, którzy mają wpływ – niejednokrotnie poważny i kosztowny, nie
tylko w materialnym wymiarze – na koleje naszego losu,
na nasze wybory, poglądy, emocje, nawet na nasze zdrowie… Ci ludzie bywają dobrzy, źli, czasem pełni sprzeczności,
interesujący, denerwujący, pomocni, szkodliwi, szczerzy, fałszywi… Chciałoby się napisać o nich „prawdę”, bo uważamy,
że otoczenie tej prawdy nie zna, bo czasem jest ona zręcznie
ukrywana, maskowana, preparowana.
Jednakże wiemy, że utrwalenie o kimś „mojej” prawdy jest
skażone subiektywizmem: moją perspektywą, moimi emocjami i moją niewiedzą, a w najlepszym razie wiedzą niepełną.
Słowa mają długą trwałość, więc sporządzony w nich portret
zostanie, a jako niepełny zacznie dawać fałszywe świadectwo. Co więc robić, na co się decydować? W gruncie rzeczy
nie idzie nam bowiem o portretowanie bliźnich, o utrwalanie
ich pamięci. Poprzez opisywanie ludzi, z którymi znaleźliśmy
się w znaczących relacjach, pragniemy objaśniać siebie. Czyli usprawiedliwiać siebie. Chcemy, aby zrozumiano nasze zachowania, decyzje, postępki, osiągnięcia i zaniechania. Chcemy powiedzieć: to oni, ci ludzie, których tu przedstawiamy,
wywarli na nas wpływ, skłonili nas, może nawet zmusili, może
nawet nami manipulowali. A jeżeli zdarzyło się na odwrót,
spotkaliśmy takich, którzy bezinteresownie nam pomogli, to
też powinniście o tym się dowiedzieć.
Co zatem, jakie wnioski? Pisać o ludziach? Jednak pisać? Usilnie starać się o sprawiedliwe oceny, ale może jednak pisać?…

Nie i nie
Czytam powieść Oksany Zabużko Muzeum porzuconych sekretów. Nie jest zła, jest dobrze napisana, chociaż przegadana.
Siedemset stron może mieć tylko tom Harry’ego Pottera. Tragedie wymagają zwięzłości i milczenia. Choć wiemy, że pozostawały w przemilczeniu tak długo, że potrzebują wykrzyczenia.
Mimo to nie mogę już czytać kolejnych powieści o pogmatwanej tożsamości, o beznadziejnym splątaniu narodowościowym,
o jego niesłychanej i tragicznej ważności i masochistycznych
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próbach jego rozplątywania. I w ogóle o tożsamości wschodniosłowiańskiej, o wyniszczającej, a zarazem słodkiej męce rozpoznawania u siebie carskiego, pansłowiańskiego i sowieckiego
formatowania. Nie, nie i nie! Z pewnością jestem niesprawiedliwy, nieczuły, może nawet niemądry. Wiem, że jest to literatura,
która musiała i musi być napisana. Wymagają tego prawa pamięci, wymagają tego prawidłowości społecznego dojrzewania.
Ale czy musi to być literatura, którą koniecznie trzeba czytać? Powinno się, zapewne. Ja jednak nie cierpię literatury, która – jak
to lubią mówić nauczyciele, a czasem też krytycy – „zmusza do
myślenia”. Nie chcę być do niczego zmuszany, chcę myśleć sam,
na własny rachunek, własnym rozumem, jak mi się podoba.
Oczywiście ta niechęć stosuje się również do polskiego piśmiennictwa. Ono się też od bałkańskiego, rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego bardzo nie różni. Mrożkowa definicja „Wybili, panie, wybili!” jest nadal aktualną diagnozą naszej
świadomości i postawy. Przeobrażenia literatury wschodnioeuropejskiej idą w niedobrym kierunku. Piętno historii jest
nieraz piętnem niewoli trwającym dłużej niż ona sama.
Z niechęcią, z oporami, z ociąganiem się, które trwa już kilka tygodni, zabieram się przeglądania puli książek, z których
trzeba będzie wyłonić kandydatury do konkursowego finału.
Chyba ja sam nie do końca rozumiem, skąd to uprzedzenie, czy
może rozczarowanie? Przecież lubię książki, lubię czytać. I czytam. W lipcu przeczytałem siódmy tom Harry’ego Pottera, dwa
tomy przygód inspektora Frosta, a każda z tych książek liczy
dobrze ponad sześćset stron, Potter prawie osiemset. Chętnie
czytałem też Wojnę powietrzną i literaturę, choć to nie literatura popularna. W czym więc problem? Chyba nie w tym, że
– jak się dość potocznie twierdzi – jesteśmy zmęczeni fikcją
i szukamy faktu. Takie zjawisko ma niewątpliwie miejsce, ale
cykl o Harrym Potterze czy cykl o Froście to zdecydowanie fikcja, a są światowymi bestsellerami. Wydaje mi się, że prawdziwe jest wyjaśnienie najprostsze z możliwych – ważna jest
jakość. Liczy się rzemiosło lub, jeśli ktoś woli takie sformułowanie, wartość literacka. Tak zwana bieżąca produkcja środkowoeuropejska jest zbyt często nijaka. Nudnawa, wysilona,
a bywa nawet nieporadna. Nasz region nie jest aż tak bogaty
w talenty, żeby co roku rodził Nabokovów, Bułhakowów, Hrabalów lub choćby Škvoreckich. To może nie Eliotowska ziemia
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jałowa, ale na pewno tragicznie wyjałowiona przez niezliczone, szczególnie tutaj częste i okrutne powstania i wojny, przez
biedę, głód, totalitaryzm oraz niekończące się emigracje.
Oczekuję od literatury piękna, doznawania piękna, oczyszczającej kąpieli w falach słów, które zarazem pozwolą mi poczuć sens egzystencji. Nie zrozumieć – literatura nie jest namiastką filozofii – poczuć. Takie książki zdarzają się rzadko,
bardzo rzadko. Takich książek spotkałem w życiu niewiele. Z literaturą jest zresztą tak samo, jak z obrazami, z muzyką… Ile
widzieliście obrazów, które otworzyły przed wami perspektywę poznania? Paru dawnych włoskich mistrzów, paru niderlandzkich, może któryś z francuskich impresjonistów i to prawie wszystko. W ilu muzycznych dziełach usłyszeliście nagle
metafizyczną harmonię? Mnie się to przydarzyło przy słuchaniu trzech, czterech, najwyżej pięciu kompozytorów. Mozarta – to jasne, oczywiste, bezdyskusyjne. A ponadto Corellego,
Bacha, może jeszcze chwilami Vivaldiego, może Beethovena.
Byłoby jednak głupstwem i dezorientacją przykładać taką
miarę do powszedniej, corocznej, masowej produkcji literackiej. Młyny muszą mleć codziennie, drzewa trzeba przerabiać
na papier, wydawcy muszą wydawać, drukarnie drukować.
Każdy pisać może, czasem lepiej, czasem gorzej. I czy to komuś
szkodzi, że autorowi nie wychodzi?
Trzeba więc brnąć przez te niepotrzebne lektury, potem
o nich dyskutować, różnicować swoje oceny, uzasadniać,
wreszcie wybrać którąś z książek i dać jej nagrodę. Ogłosić to
publicznie, trochę pocelebrować, ale bez przesady, na miarę
prowincjonalną. Życie nie znosi próżni, show must go on.

Ale, na przykład, Zasłona
Milana Kundery. To nawet lepsza książka niż jego poczytny
przez kilkunastu laty (kilkudziesięciu?!) Żart. Jej tekst to prawie wyłącznie cytaty, które chciałoby się utrwalić i zapamiętać. Ten esej – czytam go ponownie – otwiera mi oczy na wiele
ważnych spraw literackich i tożsamościowych, wspaniale doprecyzowuje to, do czego nie od dziś usiłuję dotrzeć po omacku. Klarowność myślenia i solidna erudycja – dwa podstawowe warunki, bez których zawszę pozostaniemy mętni. I smętni.
Do sprecyzowania mojego poglądu na Środkową Europę
i na literaturę Środkowej Europy koniecznie trzeba przeczytać

uważnie i przemyśleć Zasłonę, a szczególnie partie, w których
pisze o tożsamości środkowoeuropejskiej.
Mojej lekturze Zasłony towarzyszy natrętne i przykre uczucie, że mam do czynienia z myślą tak przenikliwą i mądrą, że
raczej niewielu czytelników zdecyduje się na nadążanie za nią.
Wiem, co mówię, bo ja sam również kilka lat temu (po polsku ukazała się w roku 2006 w świetnym przekładzie Marka
Bieńczyka) odłożyłem tę książkę po przeczytaniu pierwszych
kilkudziesięciu stron. W istocie jest ona propozycją fachowej
i zarazem filozoficznej rozmowy z pisarzami, profesjonalnym
wnikaniem w istotę literatury. „Zwyczajnego” czytelnika powieści mogą nie pociągać takie precyzyjne rozważania, a sądzę nawet, że „zwyczajny” literat też nie zagłębia się w tak
detaliczne i zarazem logicznie precyzyjne analizy istoty przemian, jakim podlega literatura. Dla mnie to wspaniały i odkrywczy wykład, który teraz mogę czytać „na okrągło”.

A skoro
Kundera, to i Sebald, a konkretnie esej Wojna powietrzna i literatura. W.G. Sebald to autor niemiecki, już nieżyjący (1944–
2001), od młodości mieszkający w Anglii. Książka ukazała się
w 1999 roku, ale w Polsce niedawno (2012). Tematem tych rozważań są prowadzone w drugiej połowie wojny angielskie naloty na niemieckie miasta. Temat to prawie u nas nieznany, nie
zdawałem sobie sprawy ze skali zjawiska. Sebald, wykładowca literatury europejskiej na uniwersytetach w Manchesterze
i Norwich, przyjął perspektywę literaturoznawczą i postanowić
prześledzić pisarskie świadectwa tego apokaliptycznego doświadczenia. Temat interesuje mnie z co najmniej dwóch powodów: dlatego, że Wieluń, w którym wzrastałem, odradzał się
w aurze analogicznej traumy, oraz dlatego, że od kilkudziesięciu lat usiłuję dowiedzieć się więcej o współczesnej niemieckiej
mentalności, zrozumieć, jak radzi sobie z własnym doświadczeniem wojennym. Czytam więc książkę Sebalda z uwagą i satysfakcją biorącą się z wnikliwości autora, a dodatkowo z dobrego
tłumaczenia Małgorzaty Łukasiewicz.

I może jeszcze Pilch?
Pilcha Drugi dziennik. Lubię jego felietony, pisane od niechcenia, a porządnie wypracowane, gawędzone beztrosko, a prześwitujące ostateczną perspektywą. Niby o niczym,

a jednak o wszystkim. Bo w Pilcha prozie jest tak, jak mówi
o istocie powieści dopiero co czytany Kundera, komentując
Don Kiszota: „Jedyną rzeczą, jaka nam pozostaje wobec tej nieuchronnej klęski zwanej życiem, jest próba jego zrozumienia.
I to jest racją bytu powieści” (Zasłona, 2006, s. 17).
Poprzedni dziennik spodobał mi się znacznie bardziej niż niedawna powieść Wiele demonów. Ale może jej nie zrozumiałem?
W każdym razie wydała mi się ofiarą formy i utraciłem na nią
apetyt. Drugi dziennik trochę mnie przeraża i z pewnością inaczej
niż horror: to, czego się boi narrator i z czym chce – albo musi –
igrać za pomocą techniki doskonalonej przez dziesięciolecia, stoi
tuż za progiem i przejmuje go najgorszym ze strachów.
Skończyłem, wczoraj późnym wieczorem, czytać Drugi
dziennik Pilcha. Imituje, jak już powiedziałem, felietonowy
styl, efektowny i artystowski, niby potoczny i zwyczajny, jednak świadomie odrywa go od opisowości. Dzienniki Pilcha są
w istocie autobiograficzną narracją, której stałym i jedynym
tematem jest Jerzy Pilch. Drugi dziennik opowiada o zmieniającej się świadomości człowieka – i pisarza, artysty – będącej
skutkiem upływu czasu, a dodatkowo rozwijającej się choroby.
Pilch deklaruje, że diariusza pacjenta prowadzić nie będzie, ale
zarazem chce czytelnikowi uzmysłowić, że nie jest to możliwe,
by tego nie zrobić. Drugi dziennik nie jest kalendarzem choroby, ani też notatnikiem wypełnionym świadectwami walki z nią, albo zaprzeczania jej. To w gruncie rzeczy dokument
– oczywiście odpowiednio spreparowany, wyczyszczony z intymności, mający czarować nas lekkością i dystansem; taki podwójny blef. Ale to zapis świadomości człowieka, który zdobył
perspektywę ostateczną, który widzi horyzont, który wie.

Dlaczego klasycy
Przyjaciel opowiedział mi następującą historię:
Jadłem wczesne śniadanie w „studio” na piętrze, w obszernym, zajmującym powierzchnię około czterdziestu metrów
pokoju, który jest moją pracownią i zarazem naszą małżeńską
sypialnią. 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 Różewicza,
opublikowanym przez Wydawnictwo Dolnośląskie w okresie
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świetności oficyny. 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. Albo też wcale. Jeżeli przychodziło później – umierało się w nędzy i zapomnieniu. Dzisiaj pozostała tylko ta druga alternatywa. Teraz, albo nigdy. Carpe diem.
Chwytajmy chwilową popularność. Co w przekładzie na polszczyznę esemesową może także brzmieć: bierz jak dają i spadaj.
Jeżeli w ogóle dają. 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. 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. Tadeusz Różewicz należał 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. Profesor Bogdan Zakrzewski, pierwszy z moich trzech
mistrzów, powiedział kiedyś, w mojej między innymi obecności, że uroczystość nadania doktoratu honoris causa to próba
generalna pogrzebu.
Jednak 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”.

KULTURA–FILOZOFIA–SPOŁECZEŃSTWO

KOŃ EDYP
Oksana Timofeeva

W IX księdze swojej Historia animalium Arystoteles opisuje
charaktery zwierząt1. Zadanie przedstawienia wysoce nieopanowanej różnorodności naturalnego życia w postaci naukowego porządku reprezentacji wymaga skrupulatnej uwagi w stosunku do detali, nawet jeżeli detale te wydają się nieistotne
lub mało prawdopodobne. Źródłem wiedzy Arystotelesa o zachowaniu zwierząt nie są tylko i wyłącznie obserwacje, ale
również legendy, plotki, anegdoty, historie opowiadane przez
kompetentne osoby oraz relacje świadków. Ten bogaty i bardzo niejednorodny materiał empiryczny wymaga szczególnej
czujności. Najpierw trzeba ustalić i wziąć pod uwagę wszystkie
szczegóły i osobliwości, unikając pokusy uproszczenia, redukcji i pośpiesznych uogólnień teoretycznych. Zasady klasyfikacji
w tej epoce nie są tak rygorystyczne, a jednak istnieją. Później
jedna z tych zasad zostanie określona jako zasada antropiczna.
Fauna Arystotelesa ma wymiar ludzki [human-dimensional] i wykazuje wyraźnie podobieństwo do człowieka [human like], nie z powodu jego rzekomej wyższości, ale raczej
ze względu na jego inteligibilność. Istoty ludzkie są nie tylko częścią tego świata, stanowią też jego uniwersalny model.
Inne stworzenia, nawet najbardziej dziwaczne i fantastyczne,
w większym lub mniejszym stopniu zbliżają się do tego modelu i są obdarzone takimi „ludzkimi” cechami jak uprzejmość czy
agresywność, chytrość lub naiwność, szlachetność i podłość,
śmiałość oraz wstydliwość.
Zwierzęta są nie tylko podobne do ludzi, lecz również na
swój sposób naśladują ludzkie zachowanie. Dzieje się właśnie
tak, a nie odwrotnie. Jaskółka, budująca gniazdo, naśladuje
człowieka, który buduje dom:
>

U zwierząt można na ogół zauważyć mnóstwo czynności, które są naśladownictwem życia ludzkiego; i to raczej u mniejszych zwierząt niż u większych można zauważyć działanie inteligencji. Zacznijmy od budowy gniazda
jaskółki. Gdy miesza błoto ze słomą, postępuje zupełnie
tak jak człowiek. W rzeczy samej, miesza ździebełka z błotem. A gdy brak jej błota, moczy się w wodzie a potem tarza swoje skrzydła w kurzu; następnie urządza sobie łóżko
ze słomy tak, jak czynią to ludzie: Kładzie pierwszą warstwę z materii twardej i daje swojej budowie wymiary proporcjonalne do swego wzrostu2.

Słowo „porządek” jest tu szczególnie ważne. Według Arystotelesa, jaskółka, przestrzegając porządku, naśladuje ludzką
roztropność. W skrócie można stwierdzić, że rośliny, zwierzęta i ludzie wykonują tę samą pracę, chociaż na różne sposoby.
Rośliny naśladują zwierzęta, zwierzęta naśladują ludzi, a ludzie z kolei naśladują bogów. Wszyscy oni rosną, rozmnażają
się i w końcu umierają. Oczywiście ludzie też w swoim życiu
przestrzegają pewnego porządku. Wygląda to tak, jak gdyby
ptak i człowiek podtrzymywały pewien ogólny porządek, jak
gdyby dzieliły razem rozsądnie zorganizowany świat. W tym
świecie, używając definicji Simondona, istnieje coś w rodzaju
funkcjonalnej ciągłości [functional continuity], która obejmuje wszystkie żywe istoty i zapewnia im jedną zasadę, zasadę
życia:
Nawyki zwierząt są rodzajem doświadczenia, które imituje ludzką roztropność. Imituje, czyli jest funkcjonalnym
odpowiednikiem ludzkiej roztropności, tylko że w innym

1

Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem pierwszego rozdziału książki
Oksany Timofeevej History of Animals. An Essay on Negativity, Immanence
and Freedom, Jan van Eyck Academie, Maastricht 2012.

>

2

Arystoteles, Zoologia (Historia animalium), przeł. P. Siwek., PWN, Warszawa 1982, s. 378.
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trybie operacyjnym. […] Tak więc, nawet jeśli przyznać,
co powinniśmy zrobić w ślad za Arystotelesem, że rozumność jest właściwa człowiekowi, jako jego specyficzna charakterystyka, istnieje pewna ciągłość, funkcjonalna równoważność między różnymi poziomami organizacji, pomiędzy
różnymi rodzajami istot żywych3.

W swoich lekcjach o człowieku i zwierzętach Simondon
interpretuje zasadę życia jako stałą Arystotelesowskiej teorii funkcji biologicznych. Obecność grand hypotese sprawia,
że należy uważać tę teorię za naukową (podczas gdy naturalistyczne koncepcje wcześniejszych autorów nadal są trudno
odróżnialne od mitu). Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju
naukowe podejście jest głęboko związane z ogólnym światopoglądem i nabiera pełnego sensu tylko w ramach całego systemu metafizycznego, gdzie nawet skromny wystrój gniazda
jaskółki odzwierciedla strukturę całego wszechświata.
Naśladownictwo pozwala zorganizować wzajemną wymianę pomiędzy różnymi poziomami istnienia. Zwierzęta, ludzie,
rośliny – wszystko i wszyscy uczestniczą w sprawie o potężnych konsekwencjach, którą chciałabym określić jako „utrzymywanie kosmosu”. Spójrzmy na Arystotelesowskiego słonia
witającego króla: „Ze wszystkich dzikich zwierząt najłatwiej
jest oswoić i udomowić słonia. Uczy się bowiem wielu rzeczy i pojmuje je; można go wytresować, aby oddawał pokłon
królowi”4. Każdy ma swój własny sposób na podtrzymywanie
tego ogólnego hierarchicznego porządku świata, w którym
obok ludzi występują też takie boskie ciała niebieskie jak słońce, gwiazdy i planety. („Argument zaś, że człowiek stoi spośród wszystkich stworzeń żyjących najwyżej, jest bez znaczenia. Istnieją bowiem twory, których natura jest dużo bardziej
boska niż natura człowieka, jak np. najbardziej widoczne spomiędzy nich te [ciała niebieskie], z których składa się wszechświat”)5. Uczestniczenie w tym projekcie nie wymaga od opisywanych przez Arystotelesa istot żadnego szczególnego
>

3

G. Simondon, Deux leçons sur l’animal et l’homme, Ellipses, Paris 2004,

s. 49.

>
>

4

Arystoteles, op. cit., s. 435.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa
2007, s. 199.
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wysiłku. Po prostu oczekuje się, że będą robić to, co robią
z własnej natury, w określonym miejscu i na swój specyficzny
sposób. Porządek, w którym one wszystkie uczestniczą, nie był
ustanowiony przez ludzi, lecz człowiek jest jego miarą. Możemy zauważyć, że każda na swój sposób już się dostosowała do
ogólnych praw i zakazów, które wydają się przeznaczone tylko
dla ludzi [all-too-human].
Rozdział XLVII, który zawiera dwie krótkie historie, wymaga
dalszej uwagi:
Wielbłądy nie pokrywają swoich matek; nawet gdy się
je zmusza do tego, odmawiają. Pewnego dnia, gdy brakowało samca, wielbłądnik nakrył samicę zasłoną i przywiódł
do niej jej syna. W czasie połączenia płciowego spadła zasłona. Wielbłąd dokończył jeszcze kopulacji, lecz wnet potem zagryzł wielbłądnika na śmierć. Opowiadają także, że
król Scytii miał rasową klacz, której wszystkie źrebaki były
dobre. Aby otrzymać potomstwo najlepszego z nich i jego
matki, przyprowadził ją do niego dla jej pokrycia. Źrebak
odmówił. Nakryto zasłoną kobyłę i on, nie rozpoznawszy
jej, pokrył ją. Po pokryciu jej odsłonięto ją. Źrebak na ten
widok rzucił się do ucieczki i skoczył w przepaść6.

To jest naprawdę dziwna opowieść. Niemniej jednak
we współczesnej etologii przyjmuje się, że niektóre zwierzęta
rzeczywiście są skłonne unikać „kazirodztwa”. W związku z tym
prowadzą tryb życia, który zakłada przenoszenie się młodego
pokolenia i objęcie nowych terenów zamieszkania, co zmniejsza możliwość spotkania rodzica jako partnera seksualnego.
Niektórzy naukowcy przyznają, że zakaz ten, który u ludzi ma
charakter kulturowy, u zwierząt jest naturalny, co można uważać za rozsądne i uzasadnione ze względu na obiektywne interesy gatunku.
Tego rodzaju teorie są sprzeczne z faktem, że niektóre zwierzęta poligamiczne cieszą się względną seksualną wolnością,
co w żaden sposób nie szkodzi ich potomstwu. Co więcej, już
niektórzy starożytni wiedzieli, że chów wsobny może przynieść w hodowli pozytywne rezultaty, dlatego powszechnie
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stosowali go w sztucznej selekcji. To samo starali się zrobić
i w stajniach scytyjskiego króla, ale „jak zostało powiedziane”,
koń stawiał tym próbom wyraźny opór.
Jednak celem niniejszego tekstu nie jest kwestionowanie naukowej prawdy, która wiąże się z autentycznością źródeł, obiektywizmem i dokładnością obserwacji oraz spekulacji Arystotelesa. Nie będziemy rozważać problemu proporcji
kulturowych i naturalnych czynników w pochodzeniu zakazu
kazirodztwa, zamiast tego uznamy, że pod gwiaździstym sklepieniem Arystotelesowskiego nieba oba, zarówno niechlubny
wielbłąd biedaka, jak i rasowy królewski koń, zachowują się
w jedyny możliwy sposób – próbują przestrzegać prawa.
Druga historia w szczególności odwołuje się do znanego
mitu. Postać koniucha pokrywającego klacz jest swego rodzaju
parodią ślepego losu, który sprowadza Edypa w ramiona jego
matki Jokasty. Scena, w której zwierze popełnia samobójstwo,
zaraz po tym, jak została odsłonięta twarz jego matki, jest naprawdę imponująca: tylko wyobraźcie sobie samotną, absurdalną postać konia galopującego w rozpaczy w kierunku przepaści. Jakiż to impuls „zwierzęcej duszy” popycha go do przodu
i w dół?
W VI księdze Etyki nikomachejskiej Arystoteles pisze: „Dlatego to mówi się nawet o niektórych zwierzętach, że są rozsądne – o tych mianowicie, które mają zdolność przewidywania
w sprawach złączonych z ich własnym życiem”7.
Jednak tego rodzaju rozpoznanie, występujące u zwierząt
przez przypadek, nie zaprzecza prostemu faktowi, że roztropność „dotyczy spraw ludzkich”. Według Arystotelesa, pośród
wszystkich zwierząt tylko człowiek jest zdolny do niezależnych
i uzasadnionych sądów, do dokonywania uzasadnionych wyborów i do podejmowania uzasadnionych działań.
Jak to więc możliwe, że koń popełnia samobójstwo? Czym
jest samobójstwo, jeżeli nie działaniem? Oczywiście, nie możemy nazwać tego działania rozsądnym czy uzasadnionym.
Jest nieroztropne, nierozsądne i lekkomyślne. Jeżeli jednak
chcemy interpretować je w ramach Arystotelesowskiego systemu, należy odnieść się do znanej już nam idei naśladownictwa, która zapewnia ciągłość wśród wszystkich żywych istot.
>
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Nierozsądny czyn zwierzęcia należy traktować jako pewnego
rodzaju naśladowanie nierozsądnego czynu człowieka, wykonanego, powiedzmy, w tej samej sytuacji. Gdyby tylko koń
miał ręce, oślepiłby siebie, jak zrobił to jego ludzki wzorzec.
Koń u Arystotelesa zachowuje się tak, jak gdyby był człowiekiem. Co więcej, jego zachowanie jest aż nazbyt ludzkie. On
staje się człowiekiem w krótkiej i zawrotnej chwili swego ostatecznego upadku.
Najwyraźniej motyw zakazu kazirodztwa jest tak powszechny i wszechobecny w kulturze starożytnej Grecji, iż
łatwo jest odnosić go do zwierząt. Jednak tym, co przeraża najbardziej, nie jest kazirodztwo jako takie, ale naruszenie
kosmicznego porządku, jakie jest wywoływane przez ten akt.
Nie powinniśmy zapominać, że koń naśladujący Edypa i stający się przeraźliwie nieostrożnym urodził się w racjonalnie uporządkowanym świecie. Stabilność harmonijnej struktury tego
świata gwarantowana jest przez współudział, choćby i bierny,
wszystkich jej funkcjonalnych elementów. Każdy, nawet niewielki defekt zagraża całemu systemowi i zasadzie życia jako
takiej.
Poprzez rozbicie tradycyjnej hierarchii rodzinnej i ciągłości
pokoleniowej kazirodcze stosunki sprowadzają kłopoty na całą
społeczność. W ten sposób król Edyp Sofoklesa sprowadza klęski na mieszkańców Teb. Trudno nie zauważyć, że plaga (nieurodzaj, bezpłodność, masowe umieranie ludzi i zwierząt)
może służyć jako symbol zastępczy „degeneracji”, w niektórych kulturach ludzkich tradycyjnie kojarzonej z endogamią.
Koszmar sytuacji, w której kobieta rodzi dzieci dla swego
męża, a następnie rodzi dzieci dla własnego potomstwa, polega na rozpadzie „naturalnego” czy powszedniego biegu życia, na upadku regularnej linii reprodukcyjnej, na fatalnym zawężeniu cyklu.
W każdym momencie kruchy kosmos może stracić równowagę i to jest główne niebezpieczeństwo, które może być spowodowane naruszeniem porządku rzeczy. Jednak naruszenie
porządku, osobista porażka czy przemoc, wpływając na całość, nie mogą być uznane za przestępstwo. Możemy raczej
mówić o defekcie czy pomyłce, ponieważ, ogólnie rzecz biorąc, takie zachowanie zostało spowodowane ignorancją i zaślepieniem. Nikt nie czyni zła z własnej woli, ponieważ według
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Arystotelesa roztropność ludzi i podobnych do ludzi zwierząt
polega na poszukiwaniu tego, co jest dobrem. Ci, którzy czynią zło, po prostu nie rozumieją, co jest dobre, czyli nie są dostatecznie rozsądni, ponieważ są zaślepieni gniewem czy inną
namiętnością, lub nie są obeznani z prawem.
Jeśli chodzi o najwyższe dobra i prawa, jak się domyślacie,
są one znane tylko nielicznym wybrańcom, tym, którzy rządzą państwem. Jak dobrze wiadomo, hierarchiczny system
władzy, według Arystotelesa, odpowiada ludzkiej naturze,
zgodnie z którą dusza rządzi ciałem, a umysł włada emocjami. Zwierzęta, jako istoty mniej rozsądne, muszą się podporządkowywać ludziom, ponieważ poprzez ludzi łączą się z najwyższym dobrem, tak samo jak kobieta robi to przy pomocy
bardziej doskonałego od niej mężczyzny, a niewolnik poprzez
ludzi wolnych. (Na tym polega słynne Arystotelesowskie uzasadnienie systemu niewolnictwa: niewolnicy, twierdzi, są już
niewolnikami z natury i nawet cieleśnie są bliżej zwierząt domowych, których podstawowym obowiązkiem jest pożyteczna praca, niż wolnych mężczyzn). Możesz przestrzegać prawa,
nie wiedząc o nim, skoro tylko podporządkowujesz się tym,
którzy są z nim obeznani. To jest dość bolesne doznanie, jak
sugeruje Kafka w jednym ze swoich opowiadań:
Nasze prawa nie są powszechnie znane, są tajemnicą małej grupy szlachty, która nad nami panuje. Jesteśmy
przekonani, że ludzie ściśle tych starych praw przestrzegają. Ale przecież niezwykłą udręką jest podlegać prawom,
których się nie zna8.

Z kolei jednak nawet ci znajdujący się na szczycie społecznej hierarchii, władcy i monarchowie, ci, których Kafka nazywa szlachtą, mogą dzielić ten ból, tak długo jak istnieje jeszcze
inna, wyższa rangą niż oni, nadrzędna władza, którą jest ukryta boska wola. Taki stan rzeczy może wydawać się absurdalny
czy niesprawiedliwy, lecz posiada moc prawa. Nieznajomość
prawa nie jest usprawiedliwieniem. Tak więc przestrzegając
praw, które są poza ich zrozumieniem, zarówno król, jak i jego
koń uczestniczą w utrzymywaniu kosmosu.
>
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Według Arystotelesa istota ludzka wciąż jest częścią wielkiej rodziny żywych stworzeń, gdzie każdy w większym lub
mniejszym stopniu jest do niej podobny. Rozpoznaje siebie
w zwierzętach i widzi w ich zachowaniu rodzaj parodii własnych gestów. Czuje głębokie pokrewieństwo ze zwierzętami. Uczucie to w sposób oczywisty możemy powiązać zarówno
z totemizmem, jak i z wiarą starożytnych greków w metempsychozę, czyli w fantastyczną cyrkulację wśród roślin, zwierząt
i ciał ludzkich animy – żywego ducha. Anima wciąż jest powszechna, jeszcze niezawłaszczona i dlatego niewyobcowana.
(Nie chcę powiedzieć, że nie była „rzeczywiście” zawłaszczona czy wyobcowana. Raczej proponuję tu i gdzie indziej „naiwne” czytanie metafizycznej tradycji, z poszanowaniem zasad tych gier, które zawsze są już przestarzałe, i bez udawania,
że odsłonimy skrywającą się za nimi „rzeczywistość”. Struktura narracyjna, której przedstawienie tu zaryzykowałam, działa bez konieczności rozpatrzenia jej w ramach swego rodzaju
„realizmu krytycznego”, który odwołuje się do rzeczywistego
stanu rzeczy. W mojej historii zwierząt: ludzie, dusza, anima,
kosmos, alienacja czy cokolwiek innego – wszyscy jesteśmy
bohaterami, odgrywającymi własne role w scenariuszu metafizycznym).
Można sobie wyobrazić jednomyślny zespół stworzeń zaangażowanych w kolektywne tworzenie trwałej harmonii
antycznego kosmosu. Koń zajmuje bardzo ważne i zaszczytne miejsce w tym zespole. Odmalowany jest nawet na rewersie greckich złotych monet. W swoim eseju The Academic
Horse, opublikowanym w pierwszym numerze magazynu „Documents”, Georges Bataille analizuje współzależności pomiędzy intelektualnym, społecznym i cielesnym doświadczeniem
oraz podkreśla matematyczną precyzję i szlachetność, z jaką
koń wyraża harmonię:
Możemy bez wahań wykazać, nawet jeśli wydaje się
to dość paradoksalne, że koń, ciekawym przypadkiem
umieszczony u początków Aten, jest jednym z najwybitniejszych wyrazów idei, w takim samym stopniu jak są
nimi, na przykład, filozofia Platona czy architektura Akropolu. Wszystkie wizerunki tego zwierzęcia w epoce klasycznej mogą być odebrane jako wychwalanie, nie bez

zdradzenia zwykłego zadufania, głębokiego pokrewieństwa z helleńskim geniuszem. Wszystko dzieje się tak, jak
gdyby formy ciała oraz społeczne formy lub formy myślenia skłaniały się ku pewnego rodzaju idealnej doskonałości, z której czerpią całą swoją wartość; jak gdyby postępująca organizacja tych form starała się stopniowo zaspokoić
niezmienną harmonię i hierarchię, którą filozofia grecka
charakterystycznie przypisywała ideom, transcendentnym
wobec konkretnych faktów. Prawdą jest, że ludzie, ulegając potrzebie widzenia szlachetnych i nieodwołalnych idei
jako rządzących i kierujących ciągiem wydarzeń, mogą łatwo przezwyciężyć swój strach, odmalowując ciało konia:
ohydne lub komiczne ciało pająka lub hipopotama nie odpowiada temu wzniesieniu ducha.

Bataille porównuje akademickiego konia, będącego uosobieniem greckiego eidos, do nierealistycznych, szalonych koni
przedstawionych na monetach galijskich. Mniej więcej od IV
wieku przed naszą erą Galowie zaczęli bić własne monety, naśladując greckie oryginały. Ale wizerunek konia na nich jest
zniekształcony, i te zniekształcenia, zdaniem Bataille’a, nie są
przypadkowe. Nie są wynikiem jakichś zaniedbań technicznych. Szalone konie barbarzyńców ilustrują nieuporządkowane
życie, nieobeznane z wysokimi ideałami harmonii i doskonałości. Temu rodzajowi życia, pełnemu nadmiaru, przemocy i niebezpieczeństw, takie ideały są obce, tak samo jak „regulacje policyjne są obce upodobaniom kryminalnego środowiska”.
Bataille, którego sympatie są zdecydowanie po stronie „kryminalnego środowiska”, opisuje estetyczną degradację obrazu
konia jako formę transgresji i buntu przeciwko arogancji idealizmu racjonalnej kultury:
Bezwstydne koniowate małpy i goryle Galów to zwierzęta o okropnej moralności, bez porównania brzydkie, ale
to również imponujące widma, zdumiewające cuda, które
stanowią ostateczną odpowiedź burleski i koszmarnej ludzkiej nocy na banały i arogancję idealistów.

Obłąkane konie Galów można zinterpretować jako materialny ślad procesu znanego pod hasłem „cofania się do

barbarzyństwa” lub „powrotu do stanu zwierzęcego”. W tak
zwanym cywilizowanym świecie najmniejsza aluzja sugerująca możliwość takiego procesu legitymizuje najsilniejsze formy
podtrzymywania porządku i hierarchii społecznej. Wszystkie
„kryminalne środowiska” będą miały swoje własne „regulacje
policyjne”.
Oczywiście, ludzie na szczycie hierarchii społecznej przedstawiają chaos i barbarzyństwo jako krańcową (i przykrą) alternatywę dla status quo. Gdyby nie rozsądne środki policyjne,
świat przestałby być zrozumiały i antropomorficzny, dla ludzi
zapadłaby noc, a łagodne, podobne do ludzi Arystotelesowskie zwierzęta zostałyby wyparte przez oszalałe barbarzyńskie
potwory. Ludzie-konie przekształciłyby się w małpy-konie. Ludzie sami przekształciliby się w zwierzęta. „Koniowate małpy
i goryle”, nie mając już ludzkiego wyglądu, w przeciwieństwie
do Arystotelesowskiej jaskółki, przestaną dbać o utrzymanie
porządku, a tym bardziej, w przeciwieństwie do Arystotelesowskiego słonia, nie będą „klękać przed królem”.
Strach wobec bezładu pobudza ludzi do gorączkowego
przestrzegania wszystkich możliwych rytuałów. Wydaje się, że
odtworzenie warunków ludzkiego życia wymaga stałego wysiłku. Harmonijne antyczne formy służą ilustracji faktu, że tego
rodzaju wysiłki nie były daremne. Ale wydaje się, że pewnego
dnia takie siły chaosu, jak powodzie, najazdy, wojny, rewolucje, epidemie i wybuchy wulkanów oraz te, które dotychczas
stanowiły tylko potencjalne zagrożenie, przejmą władzę. Dlatego wszystkie harmonijne formy, takie jak istoty żywe, one
wszystkie przegrają w utrzymywaniu kosmosu, ujawniając
jego kruchość.
Akademicki koń, odmalowany na greckiej złotej monecie,
pokrewny jest Koniowi-Edypowi z książki Arystotelesa. Niemniej jednak początkowo „dobry” Arystotelesowski koń wykracza poza granice ustanowionego porządku, zamienia się w szalone i absurdalne zwierzę, odbierające sobie życie. Dla niego
nie ma miejsca w tym wspaniałym policyjnym świecie, przestrzegającym prawa, które on zignorował. Jest skazany na los
wygnańca, odkąd dowiedział się czegoś, czego zgodnie ze swoją rangą nie powinien był wiedzieć. Być może raczej należałoby
zaufać człowiekowi, który wie lepiej, co jest dla niego dobrem,
zaufać koniuchowi, ale nawet wtedy zostałby skazany.
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Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zwierzęta u Arystotelesa są
„akademickie”. Nawet jeśli nie są doskonałe, nadal są podobne do ludzi, a więc nieszkodliwe. Arystoteles darzy ich sporym
zaufaniem, pozostając wierny pewnego rodzaju ontologicznej
jedności, ze względu na którą świat może być racjonalnie wyjaśniony na podstawie ogólnych zasad i praw. Jak już wykazałam, system ten zakłada hierarchiczny porządek, w którym
ci, którzy są mniej rozsądni (zwierzęta, niewolnicy, kobiety),
podporządkowują się tym, którzy są bardziej rozsądni.
Najwyraźniej system Arystotelesa nie zakłada istnienia
„wrogów” zewnętrznych, a tym bardziej wewnętrznych. Funkcjonuje dzięki integracji wszystkich elementów, ale nie jest
zabezpieczony od sytuacji, w której zwierzę, na przykład, zawiedzie w naśladowaniu człowieka. W tym przypadku system
nie będzie mógł poradzić sobie z utrzymywaniem kosmosu.
Czy należy wtedy założyć, że kiedy ilość stworzeń, które nie są
w stanie podtrzymywać porządku, osiągnie krytyczne proporcje, świat, jakim go znamy, może upaść?
Jest to raczej logika innego typu obronnego myślenia (mam
tu na myśli dyskurs, który możemy natychmiast pozytywnie
utożsamić z porządkiem symbolicznym), opartego na braku
zaufania do obcego – logika wykluczenia. Tutaj natura zwierząt, nieprzewidywalna, ale także obojętna wobec subtelnych,
intelektualnych i duchowych, konstrukcji ludzkości, które tak
trudno uchronić od przypadkowego zniszczenia, często jest
przedstawiana jako źródło niebezpieczeństw. Zwierzęta są podejrzane. Pochodzą z zewnątrz. Im mniej przypominają nas
samych, tym więcej ściągają na siebie podejrzeń. Reprezentują inny, nieludzki świat.
Systemy filozoficzne wspierające wykluczenie przedstawiają zwierzęta jako istoty o innej niż ludzka naturze. To zasadnicze rozróżnienie zaczyna się od idei absolutnej ludzkiej
godności, która polega na ekskluzywnym dostępie do takich
rzeczy jak logos, dobro, prawda, istota i temu podobne. Dlatego, analizując zagadnienie zwierząt w doktrynach filozoficznych od presokratyków do epoki nowoczesnej, Gilbert Simondon charakteryzuje tego rodzaju systemy jako etyczne. I ma
rację, ponieważ wszędzie tam, gdzie pojawia się dualizm ontologiczny, już nastąpiło etyczne zróżnicowanie. Podczas gdy
Arystoteles odsłania continuum wszystkich żywych istot, gdzie

106

człowiek wciąż jest częścią królestwa zwierząt, u Sokratesa
i Platona mamy raczej do czynienia z nieprzekraczalnym dystansem między człowiekiem a resztą przyrody. Muszę zauważyć, że o ile u Arystotelesa konieczna różnica hierarchiczna jest
traktowana jako efekt ciągłości, od istot najwyższych do najniższych, o tyle u Sokratesa i Platona ta różnica jest już przyczyną i zasadą.
Jak zaznacza Simondon, ściśle mówiąc, nie ma żadnej antycznej koncepcji zwierząt, jak nie ma chrześcijańskiej czy nowoczesnej koncepcji zwierząt, nawet jeśli istnieją, rzecz jasna,
ogólne cechy i metody, które odnoszą się do tej czy innej epoki. Niemniej jednak, zgodnie z Simondonem, w każdej epoce filozofowie w swoich spekulacjach na temat zwierząt byli
skłonni albo do naturalistycznej koncepcji ciągłości i pokrewieństwa, jak Arystoteles, albo do spirytualizmu i dualizmu
etycznego, jak Sokrates. („Sokrates był tym, kto, w pewnym
sensie, „odkrył” człowieka, podkreślając jego radykalny dystans do wszystkiego, czym jest przyroda, w taki sposób stworzył humanizm opierający się na „antropologicznej różnicy”9).
W rzeczy samej uznaję tę definicję dwóch podejść jako
związaną odpowiednio z zasadą integracji oraz z zasadą wykluczenia. Jednakże nie należy zapominać, że są one ściśle
ze sobą powiązane i nieustannie przechodzą jedna w drugą.
Integracja zwierzęcia w świat ludzi jest drugą stroną jego wykluczenia. Zanim pojawi się etyczny i ontologiczny dualizm,
nasze normy moralne miały być (bezskutecznie) nałożone
na zwierzęta jako normy uniwersalne, a zwierzęta musiały
być oceniane według tych norm. Raz po raz bestie były wypędzane ze świata ludzi do dzikiego szaleństwa natury, ale za jakiś czas znowu do niego powracały jako mile widziani goście.
Wracają i ponownie próbują żyć wśród nas, aby przestrzegać
naszych praw i przyzwoitości. I za każdym razem im się to nie
udaje. W taki sposób szlachetne i aż nazbyt ludzkie konie Arystotelesa stają się szalonymi barbarzyńskimi bestiami Bataille’a, dla których nie ma miejsca w harmonijnym i subtelnym
wszechświecie.
Wydaje się, że w pewnym sensie Simondon sympatyzuje z naturalistami, kładącymi nacisk na naturalną ciągłość
>
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(Arystoteles, Montaigne), i pozostaje krytyczny wobec spirytualistów, którzy rozpoczynają od różnic (Sokrates, Platon, Kartezjusz). Natomiast, zamiast rozróżniać ludzi, zwierzęta i tak
dalej, proponuje rozważyć aspekty fizyczne, witalne, psychiczne i psychospołeczne jako poziomy bycia, czyli stawania się,
lub jako pewien reżim indywiduacji. W ontologii Simondona
nie ma zasadniczych różnic czy granic pomiędzy zwierzętami
a ludźmi, chodzi raczej o ogólną ontogenezę materii. Wszystkie granice są przekraczalne: „To nie znaczy, że są po prostu
istoty żyjące oraz istoty żyjące i myślące: prawdopodobnie
zwierzęta czasami też znajdują siebie w sytuacjach psychicznych, jednak te sytuacje, które prowadzą do aktów myślenia,
są u zwierząt rzadsze”.
Według Simondona to, co witalne, psychiczne (co może
również oznaczać podmiotowe) i tak dalej, nie jest substancją, lecz różnymi sposobami, różnymi możliwości przed-indywidualnego sposobu bycia jako swego rodzaju potencjalności,
która – w przypadku żywej materii – dokonuje się w pewnym akcie. Życie, mówi Simondon, jest „teatrem indywiduacji”.
Każda żywa istota jest w stanie w nim zagrać, zwłaszcza gdy
przed nią pojawia się kilka nowych, nieznanych problemów:
„Prawdziwa psychika pojawia się wtedy, gdy funkcje witalne
nie mogą już rozwiązać wszelkich problemów, jakie napotyka
żywa istota” lub, bardziej ogólnie:
Indywiduacja przez jednostkę, a nie tylko działanie, które będzie wynikiem indywiduacji zakończonej raz i na zawsze, jak gdyby była swego rodzaju produktem; istoty
żywe rozwiązują problemy, nie tylko przez przystosowania się, to znaczy modyfikując własne relacje ze środowiskiem (co może zrobić i maszyna), ale poprzez modyfikację
samych siebie, przez wynalezienie nowych struktur wewnętrznych i całkowite oddanie się oczywistości problemów życiowych10.

Czy nie oznacza to zatem, że zwierzę zdolne do psychicznego lub intelektualnego wysiłku może dokonywać czynów w przypadku, gdy wszystkie inne dostępne narzędzia
>
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G. Simondon, The Position of the Problem of Ontogenesis, trans. G.
Flanders, Ellipses, Paris 2009, s. 7.

– pazury, zęby, kopyta, skrzydła i tak dalej – są niewystarczające lub nieskuteczne? Nie sposób nie usłyszeć w tym odgłosu znanej już nam teorii Arystotelesa – nieustannie pragniemy zapewnić wszystkim żywym stworzeniom, niezależnie od
poziomu ich „doskonałości”, dostęp do powszechnego i racjonalnego porządku.
Próbując wyobrazić sobie ten proces indywiduacji, możemy przypomnieć absurdalne zwierzęta z utworów Kafki, ich
dramatyczne przykłady stawania się człowiekiem. Najbardziej udany jest przykład małpy, która zamienia się w człowieka w swojej rozpaczliwej próbie ucieczki z ciasnej klatki.
Nie chodzi o to, że chciała stać się człowiekiem: w ogóle nie
miała takiego zamiaru. Deleuze i Guattari widzą to tak, że
„dla Kafki o istocie zwierzęcia stanowi droga na zewnątrz, trasa ucieczki, nawet gdy przebywa ono w konkretnym miejscu
czy też w klatce. Wyjście, a nie wolność. Żywa droga do ucieczki, a nie atak”11. (Nawiasem mówiąc, w radykalnym odczytaniu Simondona przez Deleuze’a, odwrotny ruch u Kafki – kiedy to człowiek staje się zwierzęciem, czyli metamorfoza – jest
interpretowana jako tego rodzaju „żywa droga do ucieczki”).
Małpa-człowiek powtarza w kółko:
Nie, wolności nie chciałem. Tylko ucieczki…12
Powtarzam: nie uwiodła mnie myśl naśladowania ludzi;
naśladowałem, bo szukałem jakiegoś wyjścia, a nie z żadnego innego powodu13.

Tak, akt przemiany małpy w człowieka nie miał być przejawem wolnej woli lub czymś podobnym. Raczej było na odwrót
– nie miała innej możliwości, nie było wyboru. Znaleźć wyjście
z miejsca, które najwyraźniej nie ma wyjścia – to jest sytuacja
prawdziwej ucieczki. Uciec znaczy zwyciężyć w sytuacji, w której nie ma wyboru.
Cała sytuacja małpy, sytuacja jej zwierzęcego ciała ściśniętego w klatce, była tak nieznośna, że po licznych próbach
>

11

G. Deleuze, F. Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature, trans. D. Polan, University of Minnesota Press, Minneapolis 1986, s. 35.
> 12 F. Kafka, Sprawozdanie dla Akademii, [w:] Ameryka, op. cit., s. 738.
> 13 Ibidem, s. 742.

KULTURA – FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 107

wykorzystania swoich zwykłych nawyków i umiejętności,
w końcu spróbowała ona czegoś zupełnie nowego. Stwierdziła retrospektywnie, że sam fakt uwięzienia w klatce był spowodowany jej tak zwaną „przynależnością gatunkową”, jej byciem małpą, i że w celu ucieczki musiała naśladować ludzi,
ponieważ oni byli tymi, którzy swobodnie chodzili obok. W tej
sytuacji niemożliwości dosłownie zastosowała ona mimesis
i „plan” się powiódł:

wykonując na sobie biologiczny eksperyment, zdenerwowany mieszkaniec nory, grający z ideą umowy społecznej, myszy
jako utopijna społeczność melomanów i, rzecz jasna, dr Bucefał, prawdziwy akademicki Koń i dawny koń bojowy Aleksandra Wielkiego, a teraz adwokat. Czy stanie się prawnikiem nie
jest dobrą alternatywą dla zwierza, które w przeciwnym razie
zostałoby poza prawem lub w klatce, więźniem własnej zwierzęcości?

Miałem dotychczas tyle wyjść, a teraz ani jednego. Byłem złapany. Gdyby mnie przykuto, moja swoboda już by
się przez to nie zmniejszyła. I dlaczego? Obgryź sobie aż do
krwi pazury, a nie znajdziesz powodu. Wciśnij się plecami
w kratę, aż cię przetnie prawie na dwoje, nie znajdziesz powodu. Nie miałem wyjścia, ale musiałem je sobie stworzyć,
gdyż nie mogłem bez niego żyć. Pozostając ciągle przy tej
ścianie skrzyni – na pewno bym zdechł. Ale u Hagenbecka
trzyma się przy ścianie małpy – a więc dobrze, przestanę
być małpą14.

Może dlatego istotnie najlepiej jest – jak uczynił to Bucefał – zatopić się w kodeksach. Wolny, z bokami nie przygniecionymi kolanami jeźdźca, przy cichej lampie, z dala od
zgiełku Aleksandryjskiej bitwy, czyta i przewraca kartki naszych starych ksiąg16.

tłum. Henryk Mazurkiewicz

Jakże różna jest mimesis Kafki, której ostatecznym celem
jest opuszczenie zoo, od Arystotelesowskiej, która nie powoduje żadnej radykalnie indywidualnej transformacji, ale zapewnia sytuację, w której wszyscy i wszystko pozostaje na swoim
miejscu. Indywiduacja u Kafki to pies, który ogłasza głodówkę,

Abstract
Oxana Timofeeva, The Oedipus’ Horse
The essay of Oxana Timofeeva, quoted in translation of Henryk Mazurkiewicz, begins with a well-known theory of Aristotle – according to which we are constantly making an attempt
to ensure every living being access to common and rational order. The object of this article is not to put into a question the scientific truth connected with Aristotle’s authenticity of sources, objectivism and the accuracy of observation
and speculations. The author does not intend to focus on the
problem of cultural proportions and natural factors, such as
the reasons for the ban on incest; instead, she comes to a conclusion that under a starry Aristotle’s sky, both, the disgraceful camel of the poor man and the thoroughbred king’s horse,
behave in the only possible way – they try to obey the law.
An important aspect of Timofeeva’s considerations is a psychological and vital level of animals, thus different opportunities
of pre-individual ways of being as a way of potentiality. She
proves that every living being (including humans) is able to
emit this individuality, especially when a few new, unknown
problems are to be faced.

>
>

>

Nie rozumowałem, ale obserwowałem z całkowitym
spokojem. Widziałem, jak ci ludzie chodzą tam i z powrotem, zawsze z takimi samymi twarzami, takimi samymi ruchami, i często zdawało mi się, jak gdyby to był tylko jeden
człowiek. Człowiek ten czy też ci ludzie poruszali się więc
swobodnie. I zaczął mi świtać wielki cel. Nikt mi nie przyrzekł, że gdy stanę się taki jak oni, klatka się otworzy. Nie
daje się przyrzeczeń, których spełnienie jest pozornie niemożliwe. Lecz gdy spełniło się życzenia, zjawiają się potem owe przyrzeczenia, i to w tym właśnie punkcie, gdzie
przedtem szukaliśmy ich na próżno. […] Tak łatwo było
naśladować ludzi!15.
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Ibidem, s. 737.
Ibidem, s. 739–740.
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F. Kafka, Nowy adwokat, [w:] Ameryka, op. cit., s. 698.

KONIEC I POCZĄTEK. ESEJ O KSIĄŻCE I PODRÓŻY
Paweł Kuligowski

„Następnie kilku Hellenów (imion ich nie umieją Persowie podać) wylądowało w fenickim Tyros i porwało stamtąd królewską córkę, Europę”1.

Preludium
Kultura Zachodu jest niewątpliwie opętana ideą przestrzeni jako zespołu możliwości bycia tu bądź tam oraz wielorakiej
metaforyzacji i analogizacji owego „tu” i „tam”. Człowiek, jako
zwierzę symboliczne, zmierza do uwolnienia się od uwarunkowań środowiskowych poprzez abstrakcję i technikę. Nie chce
być tam, gdzie jest (mimo mistycznej intuicji, która go do tego
namawia), dlatego szuka możliwości szybkiego czy wręcz natychmiastowego przeniesienia się. Wprowadza kulturowe
koordynaty do niezróżnicowanej w sposób absolutny przestrzeni, żeby oddzielić „tu” od „tam” i móc tym samym uwierzyć w korelację jakże obojętnego przemieszczania się i jakże
nieobojętnej przemiany. Zachodnia obsesja przestrzeni – i jej
szczytowa postać, którą jest obsesja podróży – wzmaga się
tym bardziej, im bardziej jest jasne, że człowiek Zachodu jest
zbyt mądry, żeby istnieć; że ostateczną formą jego świadomości jest sceptycyzm totalny, który obejmuje nie tylko swój podmiot i przedmiot, ale też metasceptyczne zastrzeżenie, na którym jest ufundowany („sceptycyzm nie powinien odnosić się
do siebie”). Rozum nie wystarcza samemu sobie i dlatego jest
źródłem rozpaczy. Podróż daje nadzieję na zmianę perspektywy i takie uzupełnienie wiedzy czy też doświadczenia, które
pozwoli odwrócić rozpacz. Podróż jest przeto wyrazem irracjonalnej nadziei zachodniego rozumu. A przecież: „Kto przemierzył wszystkie morza, przemierzył tylko monotonię samego
siebie. Ja przemierzyłem więcej mórz niż inni. Widziałem więcej gór, niż jest na ziemi. Przejeżdżałem nawet przez takie miasta, które nie istnieją, a wielkie rzeki nie należące do żadnego
>
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Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 19.

ze światów przepływały w swoim absolucie przed oczami mojej kontemplacji. Gdybym podróżował, znalazłbym tylko lichą
kopię tego, co już zobaczyłem nie ruszając się z miejsca”2.

Ilustracja 1. Plan podróży3.

Wyjaśnienie
Niniejszy szkic – w swojej wersji pierwotnej – towarzyszył
książce, którą komentuje i która z kolei towarzyszyła wystawie we wrocławskiej BWA (wrzesień 2014). Autor książki i wystawy, wrocławski artysta Maciej Bączyk, snuje w niej surrealistyczną, na poły obrazkową opowieść o swojej podróży do
Tarify – południowego przylądka Europy Zachodniej, miejsca,
które jak gdyby nie ma swojego „dalej”, tak iż stanowi koniec
>
>
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F. Pessoa, Księga niepokoju, przeł. M. Lipszyc, LOKATOR, Kraków 2013, s. 141.
Oprac. Ł. Paluch, za: M. Bączyk, Europa™, BWA Wrocław, Wrocław
2014 (dalej jako: Europa™), passim.
3
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i początek życia zalegoryzowanego w postaci bezustannie przemierzanej drogi. Trasa podróży, jak widać na załączonej mapce
(ilustracja 1), przebiega przez punkty istotne dla nowoczesności i jej artystycznego wyrazu, którym jest modernizm w sztuce
i architekturze. Kolażowa książka Bączyka, oparta na materiale
graficznym i krótkich wypowiedziach tekstowych o charakterze
najróżniejszym, nie nadaje się do rekonstruowania (do którego
nie miałbym zresztą skłonności, albowiem podzielam stanowisko Kallimacha w sprawie nieatrakcyjności tego, co przekracza
swoją skalę). Nadaje się wszakże do bycia lustrem i pretekstem
dla ogólniejszej refleksji o podróży, kulturze i Europie, która śpi
i czuwa, i oczekuje swojego nieznanego. W stosunku do wspomnianej wersji pierwotnej tekst został minimalnie zmodyfikowany oraz uzupełniony o przypisy, jak też o pochodzące z książki
Bączyka ilustracje. Numery i tytuły podrozdziałów odpowiadają
numerom i tytułom rozdziałów tejże książki oraz kolejnym etapom samej podróży.

wieku XIX”, nowoczesnej obietnicy cywilizacji bez końca: „pokój
tych stu lat [1815–1914] ukształtował społeczeństwo Zachodu
i ustanowił kryteria kultury, z którymi utożsamialiśmy się aż do
niedawna”5. Wiek XIX niósł jednak, i to właśnie w tym, co było
w nim najlepsze, zapowiedź wojen światowych: „Co miał zrobić
utalentowany człowiek ponapoleoński? Jak organizmy zrodzone dla elektryzującego powietrza rewolucji i epiki imperialnej
mogły oddychać pod ołowianym niebem rządów klas średnich?
Jak młody człowiek mógł słuchać opowieści własnego ojca
o okresie Terroru i Austerlitz, a potem spacerkiem pójść do kantoru?”6. W warunkach rosnącego dobrobytu klasy średniej, połączonego z gwałtownym rozwojem świadomości historycznej,
stało się jasne, bądź pozornie jasne, że człowiek jest powołany
do heroizmu, którego alternatywą jest liberalna, demokratyczna nuda (ennui) i jej konsekwencja w postaci nihilizmu. Przepych dziewiętnastowiecznych cesarzy i patos stojącego za nimi
roszczenia do uniwersalności zwala z nóg anachronicznego belgijskiego księcia (ilustracja 2), który może co prawda księcia
udawać, ale nie może nim być, gdyż wszelka ludzka wielkość,
w konsekwencji nowoczesnej autodestrukcji antropocentryzmu, jest w skali kosmicznej żadna. Jeśli Ziemia nie jest w środku, to człowiek jest nigdzie.

2. Graz
Modernizm nie udał się. Potędze Corbusierowskiej wizji –
transatlantyk jako model nowej architektury7 – nie odpowiada cząstkowość jej realizacji w postaci rozrzuconych tu i ówdzie
„projektów” (obmierzłe słowo). Ameryka, zwłaszcza ta sfilmowana, jest być może nowoczesna, ale nowoczesna Europa z konieczności odstaje od swojego własnego modelu. Pozostaje,
niczym katedra w Beauvais, niedokończona8. Jest arcydziełem
Ilustracja 2. Upadek belgijskiego księcia4.

1. Austerlitz
Podróż opisana w Europie™ Macieja Bączyka odnosi do dziejów zachodniej nowoczesności i w przewrotny, enigmatyczny
sposób opisuje wielką zmianę, w której poruszamy się i jesteśmy. Jej symboliczne punkty węzłowe to Austerlitz oraz Verdun
i Berlin – konotujące odpowiednio początek i koniec „pięknego
>
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G. Steiner, W zamku Sinobrodego. Kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury, przeł. O. Kubińska, ATEXT, Gdańsk 1993, s. 25.
> 6 Ibidem.
> 7 „Dom ziemskich istot jest wyrazem przestarzałego świata małych rozmiarów. Transatlantyk to pierwszy etap tworzenia świata zorganizowanego w nowym duchu” (Le Corbusier, W stronę architektury, przeł. T. Swoboda,
Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012, s. 144).
> 8 „Lecz naraz węgielnica wypada mu z palców, oczy sobie nie wierzą.
W murze rozpadlina. Rysa czarna, kręta. Zapuszcza w nią palce jak w ranę,
maca, przebiega okiem od góry do dołu. Zgroza na chwilę spętała mu myśl.
Ale oto już dziesięć sposobów ratunku śmiga przez głowę architektora. Tu

rozpołowionym przez dramat swojej historii i jej paradoksalny
efekt w postaci banknotu euro – przedmiotu, który ideę geometryzacji dzisiejszości doprowadził do absurdu i dlatego nie
jest w stanie konkurować z pięknem papierowego dolara.
Ten historyczno-kulturowy impas ma oczywiście niejakie
walory, zwłaszcza gdy idzie o mistyczne lub choćby estetyczne
uprawianie modernistycznej melancholii. Nowoczesne możliwości archiwizowania danych – anonimowa quasi-świadomość naszej kultury już od dawna marzyła o czymś w rodzaju Internetu – wykoleiły historię jako proces zrozumiały czy
choćby dający się uporządkować chronologicznie. O wczorajszym dniu mamy więcej źródeł trwałych niż o całym średniowieczu. „Człowiek doszedł do szczytu kultury nowożytnej, ale
doszedł w stanie wyczerpania i rozbicia – ugina się pod ciężarem dziejów, zbyt skomplikowanych na skutek zerwania z religią”9. Nowoczesność oddzieliła swój ideał – reprezentowany
przez poromantyczne pojęcie „technologicznego optimum”,
o którym później – od plastikowej codzienności, wypełnionej
przez przedmioty bardzo złej jakości i w bardzo złym guście.
Nakazem smaku jest swoista i oczywiście pozorna „ariergardyzacja” awangardy: przywołanie idealizowanej „genialnej epoki” jako normy estetycznej i metafizycznej, przywołanie przedwczorajszych i zawsze takich samych okularów na nosach
klasyków (ilustracja 3).

Ilustracja 3. Modernistyczni architekci w poszukiwaniu Standardu10.
dać rozpory… Potem zdwoić wnętrzne słupy. Klamry, trzpienie żelazne…
Wszystko się jeszcze ocali, naprawi” (H. Malewska, Kamienie wołać będą,
PAX, Warszawa 1955, s. 284).
> 9 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym
świecie, przeł. H. Paprocki, Aletheia, Warszawa 2003, s. 29.
> 10 Europa™, s. 20–21.

3. Alpy
„Bo uważasz? szatana to szyderstwo, czy natury prawo, ale
istotnie potęgą olbrzymią są miejsce i czas; stworzyć władne
są wiele i tworem tym swym (pasożytem roślinnym – użyjmy
takiego tu zwrotu) tak ciasno a gęsto opleść drzewo prawdy,
iż rzeczywiście nie może ono – w wypadkach wielu – owocować czy kwitnąć choćby tylko, o ile nie wchłania w siebie
soków w pasożycie wytwarzających się. Nie dziw więc, że
doświadczony ogrodnik kogoś, kto (z ksiąg wyuczywszy się
podstaw wiedzy o istocie roślin rozmaitych) chciałby usunąć
z pnia pasożytnicze oploty, jako dla natury drzewa obciążenie
zbędne lub wręcz szkodliwe, samego tego kogoś za szkodnika – i to groźnego – poczytać zechce”11. Ten cytat z Parnickiego, nader skomplikowany jak na autora Nowej baśni przystało, znakomicie wydobywa relację między prawdą a czasem
i przestrzenią jako czynnikami, które deformując ją, nadają jej
zarazem uchwytną postać (podobnie jest z widzeniem, które
jest rezultatem niedoskonałości patrzącego organu). Podróż,
jako zintensyfikowana eksploracja relacji czasu i przestrzeni, w sposób zwielokrotniony poucza o tym, o czym w sposób
subtelny poucza samo życie. Jej egzystencjalny status przypomina w związku z tym egzystencjalny status sztuki i literatury,
alegoryzując, w szerokim rozumieniu, życie jako przedmiot rozumienia. Stąd preromantyczne – sentymentalne czy po prostu nowoczesne – odkrycie podróży jako atrakcyjnego podłoża
możliwej sztuki (na przykład Sterne czy Defoe). „Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania”. Żeby zaś poznać coś, czego
się dotąd nie znało, trzeba zmienić perspektywę bądź przedmiot obserwacji, a więc zmienić położenie. Poznawcze walory
podróży zauważano po wielokroć. „Ceną podróży jest strach”,
mówi Camus. Właśnie ten strach – który w swojej postaci zobiektywizowanej jest po prostu grozą, a więc romantycznym
ideałem piękna – jest przedmiotem zimnej i nieświadomej
siebie obserwacji, którą przeprowadza artysta udający się
w podróż. Podróż jest uszczegółowioną obserwacją prawdy
wypowiedzianej u św. Pawła: „Przemija postać tego świata”
(1 Kor 7.31). To, co się cały czas zmienia, zmieni się z czasem
>
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T. Parnicki, Nowa baśń, t. 2: Czas siania i czas zbierania, PIW, Warszawa 1963, s. 223.
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w sposób uniemożliwiający świadomość historyczną. Podróż
poucza, jakkolwiek bardzo cichutko, że za milion lat rzeczy
będą się miały zupełnie inaczej. Każda przyszłość jest w warunkach historycznych katastrofą każdej przeszłości, dlatego
obserwacja dziejów prowadzi poza nie. Sztuka, a nawet kultura w ogóle, oparta jest na apriorycznej intuicji w tej sprawie.
Depozytariuszami tej intuicji są niespiesznie przeżuwające zagadkę bytu krowy (ilustracja 4), ośrodek ledwie uchwytnego
ruchu na tle doskonale nieruchomych Alp. „Nic nie trwa wiecznie oprócz morza i gór”. Źródłem romantycznego piękna jest
tu jak zwykle Pascalowska groza nieskończoności, która bez
względu na to, co w niej liczymy, jest – jako nieskończoność –
liczbą Tego Samego.

optimum zachodniej cywilizacji jako czegoś przeszłego raczej
niż przyszłego. W całkowitej abstrakcji od czynników ekologicznych (jak też perspektywy pacyfistycznej…) Bączyk osadza wspomniane optimum w krótkim wieku XX (1914–1989),
w epoce, która świadkowała nie tylko temu, o czym wszyscy
wiemy, ale też awangardom, psychoanalizie, złotym czasom
radia, kina i telewizji, książce masowej, fotografii, analogowym nośnikom dźwięku czy wreszcie najwyższym triumfom
wzornictwa przemysłowego.

Ilustracja 5. Douk-douk14.

Ilustracja 4. Krowa w Alpach12.

4. Thiers
Maciej Bączyk nie jest artystą nowomedialnym. Wręcz
przeciwnie – jako artysta awangardowy we właściwym,
a więc przedwczorajszym znaczeniu tego słowa uprawia sztukę podejrzanie tradycyjną, trudną do osadzenia w czasie, choć
niewolną od aksjologicznych asocjacji. Sztuka ta, jak mniemam, jest wyrazem niesentymentalnej melancholii, tęsknoty za wspomnianą już Schulzowską „genialną epoką”: „Czyżby
czas był za ciasny dla wszystkich zdarzeń? Czy może się zdarzyć, aby już wszystkie miejsca w czasie były wyprzedane?”13.
Autor Europy™, posługując się kalejdoskopem eklektycznych
chwytów i komplikując konwencje popkultury, wypowiada dość jednoznaczny pogląd na temat technologicznego
>
>
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Europa™, s. 26–27.
B. Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, s. 150.
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Kształt, wygląd, a nawet domniemana jakość noża douk-douk (ilustracja 5) nikogo nie zaskakuje, a jednak jest jasne,
że sama obecność takiego przedmiotu – sama jego fotografia – ujawnia przepaść pomiędzy nowoczesną codziennością
a nowoczesną obietnicą, stanowiąc „konkretne zanegowanie
status quo, które panujący zdrowy rozsądek uznaje za permanentną sytuację”15. Miało być inaczej. Surrealizm obiecywał
świat na opak, ale zarazem solidny niczym douk-douk i z mistycznym naddatkiem podobnym do melanezyjskiego demona wygrawerowanego na rączce noża.

5. Firminy
Książka, o której tu mówię, ma formę książki, ale zapewne nią nie jest. Składa się z materiału graficznego i tekstowego w proporcjach odwrotnych do oczekiwanych. Nie jest też,
jak mogłoby się wydawać, albumem czy katalogiem wystawowym. Materiał graficzny ma się w niej do tekstowego tak
jak ten ostatni do tego pierwszego – jeden i drugi usiłuje
>
>
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Europa™, s. 32–33.
J. Taubes, Apokalipsa i polityka. Eseje mesjańskie, Biblioteka Kwartalnika „Kronos”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2013, s. 233.
15

przekroczyć właściwe sobie uwarunkowania komunikacyjne,
wyrażając tym samym „głód innego medium”. Głód medium
niemożliwego. Głód takiego standardu, który umożliwiłby bibliotekę zawierającą nie tylko książki, ale też wszystkie inne
artefakty, pospołu konstytuujące wygląd kultury jako czegoś
skrajnie nienaturalnego, a więc – skrajnie prostego. Trójkąty,
mawiał biskup Berkeley, nie istnieją. Istnieją tylko ich niedoskonałe wyglądy. Czyżby?

«wydarzenie» wieczne, w czasie pojawia się jako aperiodyczna sekwencja, czyli w formie wielokrotnego i nieregularnego
powtórzenia”17. Podróżnik wyobraża sobie sam siebie w postaci herosa, którego status ontyczny jest niejasny – herosa wizualizowanego w sposób uwydatniający sztuczność tego zabiegu
i zarazem bliskość czasu próby tak subtelnej, że łatwej do przeoczenia (ilustracja 6).

Ilustracja 7. Tarifa18.

7. Tarifa
19

Ilustracja 6. Clint Eastwood nad Morzem Plastikowym16.

6. Almeria
Morze – również plastikowe – jest symbolem nieświadomości w stanie wzburzenia, sprowadzeniem złożoności otaczającej nas sytuacji do prostoty obrazu, w którym ustaje wszelka
myśl. „Morze” składa się tutaj z wielokrotności elementów takich samych lub podobnych, o kształcie podejrzanie ortogonalnym, a więc nowoczesnym. „To, co w pleromie istnieje jako
>
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Europa™, s. 45.

„Początekoniec” . Ta z ducha heraklitejska wypowiedź – stanowiąca jednocześnie powtórzenie głównej myśli tradycji hermetycznej (uroboros) – mówi o naturze podróży, która w istocie
kończy się tam, gdzie się zaczyna, ale zapewne nie tylko i nie
przede wszystkim o tym, skoro wypowiedziana zostaje na półmetku, który jest końcem i początkiem Europy, stanowiąc tym
samym nec plus ultra samego podróżnika („Dalej można już tylko wracać”20). Głowa w ziemi na zdjęciu (ilustracja 7) informuje,
że stanęliśmy na rozdrożu i musimy podjąć decyzję. Sylwetka
człowieka z rozłożonymi rękami odnosi do sylwetki ukrzyżowanego Chrystusa (i zarazem św. Piotra, ukrzyżowanego, jak wiadomo, głową w dół), co nadaje całości podróży charakter inicjacji w drugą dorosłość, czyli dojrzałość. Chodzi o ostateczną
przemianę osobowości (metanoia), po której jest się w końcu
tym, czym się jest, a w dodatku jest się tym czymś nieodwracalnie. Nieprzekraczalność horyzontu Europy („Dalej można już
>
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C.G. Jung, Dzieła, t. 6: Psychologia a religia Zachodu i Wschodu, przeł.
R. Reszke, KR, Warszawa 2005, s. 404.
> 18 Europa™, s. 48–49.
> 19 S. Dróżdż, cyt. za: ibidem, s. 47, 51.
> 20 Ibidem, s. 50.
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tylko wracać”) to również nieprzekraczalność horyzontu własnej egzystencji. Nawet jeśli czasu pozostało dużo, czasu nie
ma już wcale. „Tajemnica życia boli nas i przeraża w najrozmaitszy sposób. Czasem nachodzi nas jako bezkształtna zjawa i dusza drży w najgorszym rodzaju strachu – takim, który wywołuje zwyrodniałe ucieleśnienie niebytu. Innym razem staje nam
za plecami i dostrzegamy ją pod warunkiem, że nie odwracamy się za siebie, i jest skończoną prawdą, objawioną w najgłębszym okropieństwie faktu, że jej nie znamy”21.

8. Oszustwo pod Saragossą
Relacja z podróży, jako relacja artystyczna, jest wizją, silnie
zniekształconą przez selektywność opowieści i jej konieczną estetyzację. Jest niczym münchhausenowska anegdota w rodzaju następującej: „– Czyż to nie cudowne zdarzenie – opowiadał «Panie Kochanku» – jak ja, prowadząc chorągiew husarską,
przez kulę armatnią na pół rozerwany zostałem. Pamiętasz to,
Borowski? – Nie, nie pamiętam, proszę księcia pana – odpowiada zapytany – bo ja już wtedy byłem zabity”22.
Anegdota spod Saragossy23 – której nieznajomość nie przeszkodzi mojemu Czytelnikowi w rozumieniu uogólnień – tworzy pęknięcie w strukturze opowieści, z którego wyłania się
źródłowy obraz tego, „jak to właściwie było”. Było zaś tak, jak
zwykle jest. Cokolwiek robimy, wszystko domaga się korekty,
tak iż toniemy pod stosem minimalnych zobowiązań, wynikłych, a jakże, z „elementarnej niewiedzy” o kosmicznych konsekwencjach drobniuteńkich działań, których każdorazowym
atrybutem jest nieodwracalność. Język zmierza do opowiadania o czymś lepszym niż wydarzenia i bardzo trudno nie ulec
jego rozległym, pseudohistorycznym horyzontom.

9. Pessac
Nauka, w idealności samej siebie, jest rozbudowanym eksperymentem. Unikając dogmatu, unika metafizyki – a więc
orzekania o prawdziwości bądź nieprawdziwości swoich danych. Szuka się w niej spójności modelu, którego legitymizacją
nie jest prawdziwość, tylko skuteczność. Prestiż nauki wynika
>
>
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F. Pessoa, op. cit., s. 69–70.
S. Cat-Mackiewicz, Pisma wybrane, t. 9: Dom Radziwiłłów, UNIVERSITAS, Kraków 2012, s. 224.
> 23 Europa™, s. 53 i n.
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z potęgi techniki, z mocy przekształcania tego, co naturalne –
i co w tradycyjnym porządku myślowym równa się temu, co
konieczne (physis = ananke). Technika umożliwia reprodukowanie cudów, takich jak latanie czy niewidzialność (stealth).
Podróż jest eksperymentem w takim samym sensie. Chodzi o zmianę, która ma charakter doraźny, potwierdzając jedynie własny układ odniesienia, arbitralną sytuację podróżnika,
który jest tam, gdzie jest, tylko wtedy, kiedy tam jest, i tylko
jako ten, kim jest. Chodzi o prowizoryczne potwierdzenie różnego rodzaju niewysłowionych danych własnej egzystencji,
a więc o to samo, o co chodzi wtedy, kiedy mówimy do siebie „dzień dobry” i zarazem potwierdzamy istnienie możliwości powiedzenia czegoś więcej (funkcja fatyczna). Podróż, tak
jak nauka, jest zawsze w drodze ku ustaleniu tego, co ostateczne, dlatego – znów: tak jak nauka – może prowadzić tylko do
falsyfikowalnych intuicji w dziedzinie moralności, estetyki czy
metafizyki („etyka tymczasowa” Kartezjusza, estetyka tymczasowa „smutnego człowieka w magazynie mody”, metafizyka tymczasowa czytelnika, kinomana i gracza). Z tej właśnie
racji podróż ma charakter wybitnie nowoczesny, potwierdzając prekursorski w stosunku do nieznanego (względnie epigoński) charakter ostatnich dwustu lat. Rzeczy zmieniają się
coraz szybciej i potęgują kryzys kultury, pojęty jako jej niezdolność do adekwatnej adaptacji, ale przecież tempo zmian musi
(„musi” jest tu postulatem rozumu praktycznego) kiedyś wyhamować, tak by można było wiedzieć, czym jest świat. Nowoczesność jest atrakcyjna dopiero jako eksperyment, a więc
jako rzeczywistość izolowana i nietotalna – modelowana
w skali, która odnosi ją do całości jako coś małego i sztucznego. Nowoczesność jest liryczna, dlatego próby jej realizacji
miały czy mają charakter groteski bądź totalitaryzmu (w wariancie autorytarnym lub demokratycznym). „Należy dążyć do
ustalenia standardów, by zmierzyć się z problemem doskonałości”24, czytamy w modernistycznym manifeście. Standardy,
o których tu mowa, nie mogą wszakże przekroczyć doraźnej
perspektywy, którą rozumność wyznacza sama sobie. Rzeczy
zużywają się i karleją, a na końcu przypominają eksponaty
z muzeum zabawek25.
>
>
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Le Corbusier, op. cit., s. 167 & passim.
Cf. Europa™, s. 58–59.

10. Blainville-Crevon
Klasyczna sztuka pamięci – dziedzina klasycznej retoryki – oparta jest na wizualizowaniu materiału i nadawaniu mu
przestrzennego porządku w umyśle mówcy. Sekwencjonowanie myśli, wyobrażanie ich sobie jako obrazów i pozycjonowanie w przestrzeni, wykorzystywanie bądź konstruowanie synchroniczności tego, co zwykłe, i tego, co niesamowite… Krótko
mówiąc: waloryzacja przez rekontekstualizację. Duchamp
ze swoimi ready-mades, a także Bączyk, okazują się skrytymi beneficjentami spostrzeżeń starodawnych, uwypuklając
przy tym, gdzieś na rozległym marginesie swojej sztuki, iż retoryka – wprowadzając morze formalnych dystynkcji opartych
na krzyżujących się porządkach wyboru – nie prowadzi do chaosu, tylko do dominacji czystych form oglądu, które są właściwymi przedmiotami namysłu, o ile ten przestaje dotyczyć codzienności. Chcąc skrzyżować swój los z Duchampem przez
zbieżność miejsca, autor Europy™ skrzyżował swój los z kimś
innym przez zbieżność czasu26, a opowiadając nam o tym, zrekonstruował – w sposób głęboko eliptyczny i zapewne nieświadomy – hermetyczną ideę kosmosu jako związku wszystkiego ze wszystkim na poziomie mikro- i makrokosmicznym.
„Człowiek po raz pierwszy zetknął się z faktem, że czas, którego
bieg dostrzegał tylko wtedy, kiedy działo się coś istotnego, nie
zatrzymuje się również wtedy, kiedy nic się nie dzieje”27.

wierne ich wspólnej tradycji, nie widzą potrzeby podziału
i usztywniają stanowisko wobec siebie nawzajem”28. Pierwsza wojna światowa, jak dowiadujemy się od autora Europy™,
była również wojną kompozytorów. Webern i Berg kontra Debussy. „To jest wojna aniołów z diabłami”29? Zapewne, tyle że
konflikt, który wchodzi tu w grę, został w wojnach światowych
ukonkretniony w sposób nie tylko zbrodniczy, ale też całkowicie nieadekwatny. Nie chodziło przecież, jak zdawało się przez
moment wynalazcom nowej muzyki, o sprzeczność francuskiej
i niemieckiej normy kulturowej ani też – dwadzieścia lat później – o wersalską krzywdę Niemiec. Chodziło i chodzi o protest nowoczesności przeciwko samej sobie jako kakofonii pozbawionej centralnego dogmatu, jako herezji pozbawionej
ortodoksyjnego punktu odniesienia, jako podróży donikąd.

11. Verdun
„Droga, którą idziemy, może się niepostrzeżenie rozwidlić. Jeśli nie szliśmy nią wcześniej i jeśli nie ma drogowskazu, nie wiemy, w którym kierunku iść. […] Także społeczeństwa i kultury mogą znaleźć się w takim położeniu. […] część
wcześniejszych towarzyszy drogi maszeruje nadal prosto
przed siebie, a inni skręcają w bok. Nasze drogi nie tylko więc
rozszczepiają się na dwoje, lecz dzielą też ludzi podróżujących
w dwie strony. Wspólnota przekonań rozpada się na dwa obozy o odmiennych przekonaniach. Właśnie dlatego, że są one
>

26
Pobyt Bączyka w Blainville-Crevon – miejscu narodzin Marcela Duchampa – zbiegł się w czasie z masakrą dokonaną przez Andersa Breivika
22 lipca 2011 roku, co stanowi punkt wyjścia dla konstrukcji i nastroju tej
części omawianej tu książki (ibidem, s. 65 i n.).
> 27 A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier,
PIW, Warszawa 1976, s. 153.

Ilustracja 8. Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Berlin30.

>

28
G. Schramm, Pięć rozdroży w dziejach świata, przeł. B. Baran, PIW,
Warszawa 2009, s. 11.
> 29 A. Webern, list z 9 września 1914, cyt. za: Europa™, s. 77. Wyimkom z Weberna towarzyszą w książce Bączyka równie zaskakujące wyimki
z Schonberga, Berga i Debussy’ego (ibidem, s. 76–77).
> 30 Ibidem, s. 89.
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12. Berlin
„Jest oczywiste, że liczba rysunków labiryntowych nie ma
granic, niemniej jednak […] schemat powinien odpowiadać
dwom warunkom: być zamierzony i mieć pewne minimum
systemu; innymi słowy – być skomplikowany i mieć cel”31.
Co jest celem upamiętniania najstraszliwszej z niemieckich
zbrodni przez enigmatyczny labirynt (ilustracja 8) i dlaczego
upamiętnianie musi być skomplikowane w stopniu uniemożliwiającym interpretację? Czy podróż zrelacjonowana w Europie™ jest labiryntem, który dopiero wtórnie przybrał postać
zagadkowego systemu odpowiedniości nanizanych na pętlę,
by dać się przedstawić w formie rzekomego „planu podróży”?
Czy Europa jest miejscem, w którym historia uniemożliwia nowoczesność, a ocena tej niemożliwości nie może być bynajmniej jednoznaczna? Czy wojny światowe – w swojej totalności, uniwersalności, racjonalności, złożoności (systemowości)
– były produktem nowoczesności, czy raczej całej wcześniejszej historii Zachodu? Czy wojny światowe, innymi słowy, były
początkiem końca, czy końcem początku? Czy nowoczesność
może mieć charakter dziejowy, a jeśli tak, to jak pojmować
jej przyszły kres? Jak związać problem egzystencji i jej idiomu
>
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P. Santarcangeli, Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 50.

z problemem historii i jej systemu? W podróży – jak we wszelkim ruchu – chodzi o taką ucieczkę przed śmiercią, która nie
polega na porzuceniu świadomości. Jak człowiek przestaje jechać, to zaczyna płonąć.
Skerbersdorf, między 12 lipca a 7 grudnia 2014 r.
Abstract
Paweł Kuligowski, The end and the beginning. An essay on a book and a journey
Started as a review of Maciej Bączyk’s Europa™, the essay
tries to make a more general point about the historical and
cultural conundrum of the Western Europe – a place too old
to be modern in the “American” way, so to speak, yet undoubtedly modern nevertheless. Classically modern, geographically infeasible, suitably melancholic, romantically disenchanted
and so on, the old continent seems to be – more and more so
– a budget version of its own prototype, a proper allegory of
modernism gone wholly wrong or maybe just a bit astray. Being the only version of its once globally overwhelming historical potential, the Western Europe is a perfect and indeed proper background for the educational, artistic, existential journey
of Maciej Bączyk, undertaken as a journey proper and then
recreated as a collage book of surrealistically many facets.

CZY OBCY MOŻE STAĆ SIĘ SWÓJ?
Problemy migracji i integracji
Kalina Sobierajska

Wraz z rozpoczęciem się masowych migracji z Europy do
Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. problematyka integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym
zaczęła stanowić ważny dylemat praktyczno-poznawczy. Niemniej liczne próby ujęcia terminu „integracja” w ramy teoretyczne – w większości wypadków – sprowadzały się jedynie
do powielania i redefinicji, uzależnionych od aktualnej sytuacji
migracyjnej i historii kraju przyjmującego. W Europie Zachodniej integracja imigrantów wciąż stanowi wyzwanie, a wzrastające zróżnicowanie kulturowe pociąga za sobą konieczność
wypracowania skutecznej polityki integracyjnej.
Niestety, pojęcie „integracji” już na wstępie nastręcza liczne
problemy definicyjne. Po pierwsze, sam termin jest nieostry.
Jak podkreśla Aleksandra Grzymała-Kozłowska, na chwilę obecną możemy mówić o czterech kontekstach, w których
pojawia się kategoria „integracji”1. Podstawowym i najczęściej występującym, szczególnie w naukach społecznych, jest
kontekst deskryptywno-badawczy, gdzie mówiąc o integracji,
mamy przede wszystkim na myśli funkcjonowanie imigrantów (rozumianych jako jednostki odmienne etnicznie i kulturowo) w społeczeństwie przyjmującym. Znacznie mniej neutralne aksjologicznie jest postrzeganie „pojęcia integracji”
w kategoriach techniczno-praktycznych, a co za tym idzie,
jego powiązanie z koncepcjami prawnymi oraz praktyką instytucjonalną. „W tym wypadku spogląda się na integrację
przede wszystkim jako na zagadnienie przynależące do sfery polityki społecznej, gdzie w centrum uwagi są szczegółowe
działania kształtujące wzajemne relacje między ludnością napływającą i społeczeństwem przyjmującym, minimalizujące
>
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A. Grzymała-Kozłowska, „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia,
[w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, red. A. Dąbrowska-Korzus, Warszawa 2008, s. 34.

problemy i konflikty społeczne”2. Wiąże się to bezpośrednio
z kontekstem normatywno-ideologicznym, który przedstawia grupy imigranckie jako potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania i konstytuowania się zespolonego społeczeństwa
obywatelskiego. Ostatni kontekst, o którym wspomina Grzymała-Kozłowska, ma charakter politycznego populizmu, gdzie
pojęcie „integracji” wykorzystywane jest jako oręż w słownych
potyczkach agitatorów, reprezentujących interesy partykularnych ugrupowań politycznych.
Ze względu na wszystkie wymienione powyżej trudności,
stanowiące jedynie kilka przykładów niekonsekwencji w zastosowaniu terminu „integracja”, postanowiłam odwołać się do
definicji proponowanej przez Rinusa Penninxa i przyjąć ją jako
wiążącą na potrzeby poniższego artykułu. Zgodnie z jego założeniem integracje imigrantów możemy rozumieć jako proces
stawania się akceptowaną częścią społeczeństwa, w który to
zaangażowane są obie strony, tj. imigranci (ze wszystkimi ich
charakterystycznymi cechami) oraz państwo (społeczeństwo)
przyjmujące wraz z jego reakcją na imigrantów (polityką)3.
Definicja ta uwypukla dwie skrajne postawy, które równocześnie stanowią jej swoisty fundament: akceptację i sprzeciw.
Świadomie nazywam je skrajnymi, a nie wykluczającymi się
lub antynomicznymi. Sprzeciw jest bowiem formą ukierunkowanego protestu (sprzeciwiać się komuś lub czemuś), identyfikujemy go ze stawianiem oporu, z niezgodą, lecz sam z siebie
nie wyklucza konsensusu4, przeciwnie – zwykle go poprzedza.
>
>
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Ibidem, s. 32.
P. Matusz-Protasiewicz, Edukacja jako jedno z narzędzi polityki integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym – doświadczenia Holandii,
[w:] Europa, ziemia obiecana?, red. P. Matusz-Protasiewicz, E. Stadtmuller,
Wrocław 2007, s. 77.
> 4 Hasło „sprzeciw” w: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, J. Fronczak, Warszawa 2007.
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Tym samym, w mojej opinii, „sprzeciw” stanowi raczej pojęcie
uzupełniające dla „akceptacji”, wpisanej na stałe w zagadnienie integracji imigrantów.
Sprzeciw zaś, szczególnie w ostatnim czasie, zdaje się narastać. Przy czym nie tyczy się on wyłącznie społeczności przyjmującej, sami imigranci coraz częściej, a przede wszystkim coraz głośniej, mówią veto. Jak pisze Paul Scheffer: „To, co tak
długo pomijano milczeniem, obecnie omawia się zbyt często
i zbyt głośno”5.
Problem integracji imigrantów nie jest jednak zjawiskiem
nowym. W wypadku niektórych państw to właśnie historyczne
ruchy migracyjne oraz imigranci stanowią fundament, na którym zbudowano poczucie tożsamości narodowej całego społeczeństwa – koronnym przykładem są tu Stany Zjednoczone.
Pierwsze użycie terminu „imigrant” było stosunkowo neutralne, tak semantycznie, jak i aksjologicznie. Pod koniec XVIII
wieku posługiwano się nim w celu odróżnienia osadników
i kolonialistów przybyłych do Ameryki jeszcze przed ogłoszeniem konstytucji od cudzoziemców, którzy zdecydowali się
na wyjazd z Europy już po formalnym utworzeniu nowego
państwa6. Akt Naturalizacyjny z 1790 r. głosił, że przyjechać do
Stanów Zjednoczonych (a także uzyskać obywatelstwo tego
kraju) może każdy wolny oraz – co nieobojętne w wypadku badań migracyjnych – biały obcokrajowiec. Można zatem
uznać, iż było to pierwsze obostrzenie, wprowadzone w formie przepisu, regulujące ruch migracyjny oraz definiujące
(tworzące społeczny wizerunek) sylwetki imigranta.
W XIX w., wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej oraz
na skutek fali głodu i eksplozji demograficznej, dodatkowo
spotęgowanej powszechnymi przenosinami ludności wiejskiej do miast, rozpoczęły się masowe migracje do Ameryki,
przede wszystkim z Irlandii, Rosji, Włoch i Niemiec. Zbiegło się
to w czasie z intensywnymi napływami chińskiej ludności do
Stanów Zjednoczonych (koniec XIX w.), co zaowocowało kolejnym aktem, tym razem wyraźnie już broniącym „czystości
>
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P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010, s. 52.
> 6 P. Trevena, Teorie i doktryny dotyczące integracji imigrantów. Doświadczenia tradycyjnych i nowych krajów imigracji, [w:] Problemy integracji imigrantów, op. cit., s. 95.
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rasowej”. Akt ten wykluczał Chińczyków i jawnie ich dyskryminował – z punktu widzenia współczesnej polityki migracyjnej
– jako grupę etniczną oraz imigrancką. Nie oznacza to jednak,
że „biali” imigranci z Europy byli przyjmowani z otwartymi ramionami. Przykładem może być poważny konflikt, który rozgorzał w dziewiętnastowiecznym Bostonie pomiędzy Amerykanami a irlandzkimi imigrantami – jego rozładowanie zajęło
około pół wieku7.
Z punktu widzenia teorii relacji etnicznych opisanych przez
Roberta Parka, owe niechętne czy wręcz odtrącające reakcje
są naturalnym elementem cyklu prowadzącego w ostatecznym rozrachunku do akomodacji i asymilacji8. Konflikt następuje bowiem zwykle po zamknięciu procesu konkurencji, wiążącego się przede wszystkim z walką o byt oraz zjawiskiem
klasycznej rywalizacji ekonomicznej. Ponieważ zwykle pierwsze pokolenie imigrantów stanowią jednostki nieposiadające
wysokich kwalifikacji zawodowych, konkurencja na tle ekonomicznym ogranicza się do próby zaspokojenia najważniejszych
potrzeb życiowych. Nierzadko też pokrywa się ona z etapem
unikania (który ją poprzedza). Gdy nie dochodzi do częstych
interakcji pomiędzy imigrantami a społeczeństwem przyjmującym, ryzyko zaistnienia konfliktu zminimalizowane jest do
zera. Sprzeciw wobec imigrantów, a także wynikający z niego
konflikt, może tym samym zostać odczytany dwojako. Z jednej
strony oznacza, iż relacje pomiędzy grupami społecznymi przechodzą z wolna do drugiego etapu – rywalizacji ekonomicznej
budzącej protest wśród krajowców. Z drugiej, o czym wspomina sam Parker, konflikt jest etapem na swój sposób kluczowym,
wytwarza bowiem porządek polityczny oraz decyduje o przebiegu procesu akomodacji i ukształtowaniu się ładu społecznego. Mimo to, mówiąc o imigrantach oraz o napięciu, z jakim
muszą się mierzyć, często zapominamy, iż problem ten dotyczy
w równym stopniu alochtonów i autochtonów. Ci drudzy, tak
samo jak ci nowo przybyli, zaczynają borykać się z poczuciem
niepewności, o czym wspomina między innymi Scheffer, przywołując słowa Oscara Handlina: „mieli później stwierdzić, że
wszystko w otoczeniu było bardzo przyjemne, aż do chwili, gdy
>
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P. Scheffer, op. cit., s. 18.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002,
s. 612–613.
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przybyli inni […]”9. Społeczeństwo przyjmujące stanowi drugą
stronę konfliktu – zapominając o nich i nie starając się zrozumieć ich racji, możemy łatwo zburzyć to, co, wbrew wszelkim
pozorom, udało się nam już zbudować. „Poszukiwanie sposobu,
w jaki możemy ze sobą współżyć, wymaga dokonania autoanalizy przez wszystkie strony”10.
W tym miejscu być może warto zatrzymać się na chwilę przy
owej wspomnianej powyżej inności. Z jednej strony wzrost ludności w konglomeratach miejskich sprawił, że ich mieszkańcy
stali się poniekąd anonimowi – niezauważalni dla siebie nawzajem w tłumie, w którym tak łatwo się ukryć. Z drugiej jednak strony w potężnej masie, jaką tworzą ponowoczesne miasta, niezwykle trudno odnaleźć swoje miejsce, które nie tylko
moglibyśmy określić mianem własnego, ale które także nie
byłoby podawane w wątpliwość przez wszystkich innych dookoła11. Co więcej, przestrzeń miejska w znacznie większym
stopniu, aniżeli miało to miejsce w wypadku wsi, sprzyja wędrowcom-cudzoziemcom, których Georg Simmel określa
mianem: „[…] dziś przychodzi, jutro zaś zostaje”12. Stosunki międzyludzkie mieszkańców wielkich miast z wolna zaczął
cechować dystans nie tyle geograficzny, ile interpersonalny –
bardzo blisko nas znalazły się osoby nam dalekie.
Jak na ironię, owa kurcząca się odległość fizyczna spotęgowała poczucie inności. Odmienność stanowi bowiem podwalinę
pod zaistnienie poczucia obcości we wzajemnej relacji człowieka
z człowiekiem. Fizyczna bliskość drugiego, całodobowa dostępność obserwacji pozwalają nam na nieomal wiwisekcyjne doświadczenie jego indywidualności. Obcość kulturowa, którą niosą ze sobą imigranci, intensyfikuje ten efekt: „im dokładniej obcy
są postrzegani i rozumiani, tym bardziej wydają się obcy”13.
Współcześnie najwyraźniej uwidacznia się ten problem
w obrębie polityki integracyjnej. Przykładem może być wysyłanie dzieci imigrantów na liczne, specjalistyczne zajęcia, które w efekcie nie tylko podkreślają kulturowe różnice,
>
>
>
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P. Scheffer, op. cit., s. 18.
Ibidem, s. 57.
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Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”
1993, nr 2, s. 11.
> 12 G. Simmel, Obcy, [w:] Socjologia, Warszawa 1982, s. 228.
> 13 A. Scherr za: E. Chromiec, Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk
2003, s. 23.
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lecz dodatkowo stają się bodźcem do etykietowania ucznia
w środowisku rówieśniczym mianem „Innego”14. Podkreślając
na każdym kroku wagę przynależności etnicznej, nauczyciele dają młodym ludziom osobliwy sygnał, iż to właśnie tożsamość kulturowa jest najistotniejsza i konstytuuje ich osobowość. Tym samym nie tylko grupy imigranckie zaczynają się
identyfikować jako grupy narodowe, lecz również społeczeństwo przyjmujące zaczyna postrzegać imigrantów głównie
przez pryzmat ich przynależności kulturowej.
Ów dyskurs „inności” może mieć bezpośrednie przełożenie na koncentrowanie się imigrantów w obrębie określonych
dzielnic. Niestety, europejska idea asymilacji w wielu wypadkach jest wciąż tożsama ze zwykłą niewidzialnością. Wszelkie
zabiegi integracyjne mają ostatecznie prowadzić do tego, aby
„obcy” zniknął w tłumie. Jest to o wiele trudniejsze w tłumie,
od którego imigranci różnią się wielowymiarowo. Znacznie łatwiej skryć się wśród „swoich”.
Oczywiście ogromne znaczenie ma również czynnik ekonomiczny. Wciąż większość imigrantów na początku trafia do
najtańszych, a tym samym najgorzej zachowanych dzielnic.
Ponadto obecnie to właśnie miejsce zamieszkania mówi nam
o różnicach społecznych. Scheffer wspomina o tym, przywołując słowa Lyn Loflanda: „W mieście preindustrialnym przestrzeń była chaotyczna, a wygląd zewnętrzny uporządkowany.
W mieście nowoczesnym wygląd jest chaotyczny, a przestrzeń
uporządkowana”15. Ogromną rolę w tym procederze odegrała
klasa średnia, której chęć odcięcia się od klas niższych stała się
motorem do segregacji. Dowodem na to mogą być „fale białej
ucieczki”, którym wtórowało wprowadzanie się imigranckiej
klasy średniej – stanowiącej coraz pokaźniejszy procent zachodniego społeczeństwa – na tereny podmiejskich suburbii.
Parafrazując słowa Scheffera, można odnieść wrażenie, iż doprawdy w nowoczesnym mieście jest miejsce dla każdego, pod
warunkiem, że każdy zna swoje miejsce16.
Co więcej, nawet imigranci łączą się i dzielą w obrębie swojej własnej grupy. W Barcelonie jeszcze w roku 2011 mieszkało
>
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M. Kindler, Transnarodowość. Nowe teorie migracyjne a wyzwania integracji imigrantów, [w:] Problemy integracji imigrantów, op. cit., s. 68.
> 15 L. Lofland za: P. Scheffer, op. cit., s. 82.
> 16 P. Scheffer, op. cit., s. 83.

KULTURA – FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 119

ponad 18 tys. Pakistańczyków (jest to druga, zaraz po Chińczykach, najliczniejsza grupa imigrantów w Hiszpanii), mimo to
skupiali się oni jedynie w dzielnicach Raval, Gòtic i na obrzeżach miasta. Dla odmiany Filipińczycy zamieszkiwali przede
wszystkim centrum, a Ekwadorczycy ciągnęli ku peryferiom17.
Jako jeden z powodów takiego stanu rzeczy wymienia się rodzaj wykonywanego zawodu oraz poziom wykształcenia, a co
za tym idzie, również kapitał kulturowy danej grupy imigranckiej. Do tego dochodzą pewne charakterystyczne wymiary
kultur narodowych (np. stopień kolektywizmu lub indywidualizmu danej kultury). W celu weryfikacji skali owych podziałów stosuje się tak zwany wskaźnik segregacji rezydencjalnej.
Ułatwia on ustalenie, czy procentowy udział danej grupy etnicznej w dzielnicy X odbiega od średniego udziału procentowego tej samej grupy w przestrzeni miejskiej jako całości.
Najłatwiej to zobrazować na przykładzie Los Angeles: w roku
2010 Azjaci (przede wszystkim Chińczycy, Koreańczycy i Japończycy) stanowili 14% całej populacji miasta. Jednak dla
dzielnicy Chinatown wynik ten był znacznie wyższy i wynosił
aż 62%18.
Pytanie, które warto sobie w tym miejscu zadać, skupia się
przede wszystkim na potencjalnych następstwach owej segregacji. Bez wątpienia jednym z nich jest heterogeniczność zbiorowości imigrantów, która może prowadzić do narastania antagonizmów pomiędzy nacjami w tak wyraźnie podzielonych
grupach. Drugim zaś jest opozycja autochtoni i alochtoni (swoi
i obcy), gdzie różne nacje sprowadzane są do jednego zbioru,
tj. grona migrantów, uznawanego za mniej lub bardziej koherentny. Najbardziej brzemienną implikacją jest jednak ekskluzja kulturowa, a co za tym idzie, także tworzenie się enklaw etnicznych. Takie enklawy oferują swoim mieszkańcom
wsparcie emocjonalne i poczucie tworzenia wspólnoty, której spoiwem jest wyznawanie tych samych wartości, ponadto ułatwiają podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Równocześnie tak silne ukierunkowanie na własną grupę nie tylko

utrudnia, lecz wręcz uniemożliwia integrację społeczną. Bez
niej zaś ciężko liczyć na uformowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Parcelacja urbanizacyjna pociąga za sobą rozłam
społeczny, ten zaś odbija się w sposobie myślenia, jak słusznie
zauważył Louis Wirth19.
Istnieje jeszcze jedno oblicze dzielnic etnicznych: ułatwiają one uniezależnienie się od rynku pracy państwa przyjmującego. Jest to szczególnie ważne w wypadku pierwszej fali
imigrantów, którzy znacznie częściej mają problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia, m.in. ze względu na słabą znajomość języka oraz niski poziom wykształcenia. Taka komasacja określonej grupy kulturowej na stosunkowo niedużym
obszarze umożliwia organizację licznych usług skierowanych
bezpośrednio do przedstawicieli własnej nacji. Zwykle są to
restauracje i sklepy z pamiątkami lub typową dla rodzimego regionu żywnością. Niestety zjawisko to ma również drugie, znacznie mniej budujące oblicze. Podtrzymuje stereotypowe wyobrażenie na temat danej narodowości, stwarzając
przy tym ryzyko zamknięcia imigrantów w wielobarwnych
klatkach, w imię „uwielbienia” dla społeczno-kulturowej różnorodności, rozumianej jako miejsce weekendowej rozrywki
i konsumpcji. W wielu miastach, takich jak San Francisco czy
Nowy Jork, multikulturowe przedmieścia stały się swego rodzaju skomercjalizowaną atrakcją turystyczną, która niestety w wielu wypadkach wcale nie prowadzi do gospodarczej
emancypacji imigrantów.
Niestety problemem nie jest jedynie niechęć mieszkańców
państw przyjmujących do współżycia na jednym terenie z osobami innego pochodzenia. Znacznie poważniejszą przeszkodą
jest repulsja społeczna, z jaką spotykają się dzieci pochodzące
z rodzin imigranckich w szkołach.
System edukacji jest jednym z najistotniejszych obszarów
życia społecznego z punktu widzenia problematyki integracji imigrantów. Dotyczy to przede wszystkim drugiego pokolenia imigrantów, a zatem dzieci urodzonych już w nowym
państwie, które dzięki włączeniu w system szkolny mają szan> 17 B. Janik, Imigranci i przestrzeń miejska, determinanty segregacji re- sę na uzyskanie dyplomu, a co za tym idzie, na poprawę stazydencjonalnej obcokrajowców w Barcelonie, „Studia Regionalne i Lokalne” tusu społeczno-ekonomicznego. Z punku widzenia Patrycji
2011, nr 4 (46), s. 91–93.
18
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Matusz-Protasiewicz kontakt z instytucją państwową, jaką
jest szkoła, pozostaje nie bez znaczenia również dla samych
rodziców: „Współpraca rodziców na terenie szkoły może prowadzić do interakcji między imigrantami a resztą społeczeństwa. Dzięki takim kontaktom rodzice-imigranci poznają nie
tylko system edukacji kraju przyjmującego, lecz również sposób funkcjonowania innych instytucji. Bardzo często w kontaktach ze szkołą imigranci budują swoje pierwsze relacje
interpersonalne z lokalną społecznością, poznając przy tym
kulturę, tradycję i zwyczaje”20.
Wzrost liczby imigrantów w krajach europejskich w sposób naturalny zaowocował aprecjacją ilości dzieci imigranckich w placówkach oświatowych. Niestety z czasem zamiast
asymilacji zaczęto obserwować zjawisko będące następstwem
wyżej wspomnianej segregacji społecznej i urbanistycznej:
podział szkół na tzw. szkoły czarne i szkoły białe.
O „czarnej szkole” zaczynamy mówić wtedy, gdy ponad
połowę jej uczniów stanowią dzieci z rodzin imigranckich.
Równocześnie, w przekonaniu wielu osób, są to instytucje
kształcące młodzież przejawiającą problemy dydaktyczne
już na samym starcie swojej edukacji. W wypadku dzieci imigranckich podstawowym problemem jest słaba znajomość
języka. Jak wynika z badań dotyczących edukacji dzieci imigranckich w szkołach holenderskich, dzieci Holendrów znały
na początku pierwszej klasy szkoły podstawowej około 3 tys.
słów, podczas gdy ich koledzy i koleżanki z rodzin migranckich
zaledwie 1 tys. Ten dystans w większości wypadków nie ulega niestety wyrównaniu. W szóstej klasie szkoły podstawowej
holenderskie dzieci znały już 11 tys. słów, ich rówieśnicy-obcokrajowcy 5,5 tys.21 Tak znaczące braki językowe z czasem zaczynały odbijać się nie tylko na nauce (czytanie ze zrozumieniem, zapamiętywanie informacji), lecz także na budowaniu
więzi społecznych przez dzieci alochtonów.
Oczywiście słaba znajomość języka to nie jedyny problem,
z którym muszą mierzyć się dzieci imigrantów. Istnieje pogląd, iż jednym z największych problemów „czarnych szkół”
jest przede wszystkim niski poziom wykształcenia rodziców. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez Instytut
>
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SCO-Kohnstamm. Wykazały one, iż istnieją dwie podstawowe przyczyny, których efektem jest koncentracja dzieci imigranckich w „czarnych szkołach”: mieszkanie w imigranckiej
dzielnicy (co bezpośrednio wiąże się z zarobkami rodziców
i położeniem szkoły) oraz słabe wykształcenie pierwszej fali
imigrantów22. W ten oto sposób problem „czarnych szkół” powiązany został z kwestią stratyfikacji społecznej i przerodził
się w gorący temat polityczny, unosząc tym samym cienką zasłonkę multikulturowej tolerancji.
Dane te są tym bardziej niepokojące, kiedy zdamy sobie sprawę, że to właśnie integracja strukturalna, polegająca na umiejscawianiu imigrantów w strukturach społecznych
państwa przyjmującego, jest jedną z najskuteczniejszych form
zdobywania przez nich kompetencji językowych i kulturowych. Ma ona również bezpośrednie przełożenie na integrację interakcyjną (proces wymiany i tworzenia się wzajemnych
relacji między reprezentantami społeczeństwa przyjmującego
a imigrantami) oraz identyfikacyjną. Jak istotną rolę odgrywa
w tym cyklu szkoła, można w łatwy sposób zobrazować odwołując się do koncepcji wzorów kulturowych Margaret Mead.
Dzieli ona kultury na trzy typy: „[…] postfiguratywne, w których dzieci uczą się głównie od swych rodziców, kofiguratywe,
w których zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się od swoich rówieśników, i prefiguratywne, w których dorośli uczą się również od
swych dzieci […]”23. Jak podkreśla Mead, nawet bardzo złożone kultury mogą mieć charakter postfiguratywny – przykład
taki stanowią kultury związane ze światem Islamu. Tak długo,
jak rodzina przebywa w kraju swego pochodzenia, w którym
dominują prezentowane przez nich wzorce kulturowe, model
pionowego transferu memów jest w pełni efektywny. Problem
zaczyna się w chwili zmiany kraju i najbliższego środowiska.
Rodzice nie są w stanie w takiej sytuacji przekazać swoim potomkom schematów zachowań prezentowanych przez społeczeństwo przyjmujące, ponieważ sami do końca ich nie rozumieją. Szok kulturowy, z jakim wiąże się emigracja, szczególnie
w przypadku kultur postfiguratywnych, może mieć tym samym
>
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nierzadko skutek odwrotny i pogłębiać poczucie alienacji. „[…]
ludzie, którzy niegdyś żyli w złożonych społeczeństwach, mogą,
znalazłszy się na obcej ziemi, stracić zdolność do dynamicznego reagowania na zmiany, wskutek których stali się emigrantami i w swej nowej ojczyźnie mogą lgnąć do siebie, by tym silniej
stwierdzić wspólną tożsamość ze swymi przodkami”24.
W tym miejscu pojawia się znacząca rola kofiguratywnych
wzorców kulturowych. Starsze pokolenia, czyli rodzice i dziadkowie, wciąż odgrywają w tym układzie istotną rolę – to oni
stawiają granice i określają formy, w jakich owa kofiguracja
może zachodzić. Młodym ludziom znacznie łatwiej utożsamiać
się ze swymi rówieśnikami, szczególnie w sytuacji, gdy ich doświadczenia nie znajdują odbicia w doświadczeniach rodziców.
Jednak kofiguratywność nie musi tyczyć się jedynie dzieci, również dorośli mogliby rozwijać swoje kompetencje kulturowe
za jej pośrednictwem. Wymaga to jednak wspólnej przestrzeni, na gruncie której mogłoby dochodzić do interakcji społecznych pomiędzy obiema stronami. Rolę takiej właśnie przestrzeni
mogłaby odgrywać szkoła. Oczywiście poziomy przekaz memów kulturowych znacznie intensywniej zachodziłby pomiędzy
dziećmi, niemniej nawet sporadyczny kontakt między dorosłymi
może odgrywać znaczącą rolę w procesie asymilacji kulturowej.
Dzieci zwykle wychowywane są w tym samym czasie
w dwóch kulturach i dwóch językach: kulturze domu rodzinnego oraz kulturze szkoły. Z czasem powoduje to dezorientację i zagubienie. Duża część rodziców nie korzysta z języka kraju
przyjmującego w rozmowach ze swoimi dziećmi. Z danych CBS
na rok 2003 wynikało, że aż 30,2% rodzin tureckich oraz 24,8%
rodzin marokańskich nigdy nie używało języka niderlandzkiego w trakcie prowadzenia rozmowy z własnymi dziećmi, natomiast 50,2% tureckich rodzin i 46,6% rodzin marokańskich
używało języka niderlandzkiego w tej samej sytuacji jedynie
czasami25. W dużej mierze wynika to z tego, że coraz łatwiej żyć
w licznych krajach europejskich bez znajomości języka urzędowego danego kraju (między innymi dzięki procesowi segregacji oraz tworzenia się dzielnic imigranckich). W Praktycznym poradniku dla Polaków w Niderlandach, stworzonym w czerwcu

2011 r. przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze, czytamy: „Kursy integracyjne nie są obowiązkowe dla obywateli polskich, ale sama integracja ze społecznością, w której żyją,
jest wskazana. Również znajomość języka niderlandzkiego nie
jest konieczna, aby móc pracować w tym kraju”26. Co prawda kawałek dalej znajduje się informacja, iż znajomość języka
może ułatwić codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie niderlandzkim, jednak przekaz płynący z owego informatora jest
jasny: integracja jest wskazana, lecz znajomość języka nie jest
konieczna. Niestety nie jest to prawdą, ponieważ brak znajomości języka nie tylko znacznie utrudnia integrację ze społeczeństwem, ale nierzadko wręcz ją uniemożliwia. Co więcej,
brak znajomości języka sprawia, iż rodzice stają się bezradni
w kontaktach z wieloma instytucjami państwowymi. Ich dzieci
– w wielu wypadkach niedostatecznie jeszcze dojrzałe społecznie i emocjonalnie – wcielają się w role tłumaczy i przewodników, starając się prowadzić rodziców poprzez zawiłości prawno-instytucjonalne (także w sytuacji, gdy same mają liczne
braki językowe). I choć rodzice-imigranci (reprezentujący różne grupy etniczne) zdają sobie sprawę z wagi edukacji, widząc
w niej szansę na poprawę statusu społeczno-ekonomicznego
drugiego pokolenia, to równocześnie obawiają się nadmiernej
emancypacji własnego potomstwa.
Prefiguratywny przekaz wzorców kulturowych mógłby natomiast stanowić skuteczne uzupełnienie kofiguracji. Mamy
z nim zresztą poniekąd do czynienia – przykładem może być
ww. wspomaganie rodziców przez ich dzieci w kontaktach
z administracją państwa przyjmującego. Proces ten będzie
jednak tak długo mało skuteczny, jak długo drugie pokolenie
wychowywać się będzie na pograniczu dwóch kultur, kultury
rodziców i kultury społeczeństwa przyjmującego.
Osobno należy wspomnieć jeszcze o tak zwanych szkołach religijnych, które pojawiły się między innymi w Holandii i Wielkiej Brytanii. Jak już wspominałam wcześniej, to
właśnie szkoła, a jeszcze dokładniej klasa szkolna, jest miejscem spotkania pomiędzy dziećmi alochtonów i autochtonów. Pod opieką nauczyciela może pełnić rolę przestrzeni,
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w której następuje wymiana wzorców kulturowych, wymiana
doświadczeń i wzajemne poznanie. Szkoły religijne wyraźnie
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ten proces. Nie tylko nie
dochodzi do spotkania pomiędzy dziećmi Holendrów lub Brytyjczyków z dziećmi imigrantów, ale dodatkowo nie dochodzi
również do spotkania pomiędzy dziećmi imigrantów reprezentującymi różne grupy etniczne i wyznaniowe. Takich szkół
wciąż jest niewiele, lecz, jak twierdzi Scheffer, są one wyrazem
dążenia do odseparowania się jednych społeczności od drugich, wzmacniając tym samym procesy segregacyjne.
Na koniec warto jeszcze, przynajmniej na chwilę, powrócić
do problemu sprzeciwu wobec przyjmowania kultury państwa
przyjmującego (ze strony imigrantów) oraz sprzeciwu wobec
kultywowania własnych tradycji kulturowych przez imigrantów (ze strony społeczeństwa przyjmującego). Jest to problem
najtrudniejszy do rozwiązania, bowiem „racja” leży poniekąd
po obu stronach tego sporu.
Z jednej strony mamy imigrantów, którzy przybywają do
obcego, nieznanego sobie państwa. Trzymanie się tradycji
i zwyczajów charakterystycznych dla własnej kultury ma w dużej mierze za zadanie ułatwić im adaptację do nowych warunków życia. W oparciu o to założenie powstał zresztą holenderski program edukacyjny OALT, prowadzony nieprzerwanie do
dziś od 1997 r., który z jednej strony miał za zadanie wspierać
dzieci imigrantów w nauce języka ich rodziców, z drugiej zaś
miał również pomóc dzieciom w zrozumieniu swojej odrębności kulturowej (co w ostatecznym rozrachunku miało przełożyć się na odnalezienie własnego miejsca w multikulturowym
społeczeństwie holenderskim). W założeniach programu nauka języka rodziców dzieci imigranckich i używanie go w trakcie procesu edukacji szkolnej miała ułatwić uczniom (szczególnie w pierwszych latach nauki) naukę języka niderlandzkiego,
przeciwdziałać wyobcowaniu oraz wzmacniać poczucie własnej wartości wśród drugiego pokolenia. Równocześnie program wpisywał się w prowadzoną przez holenderski rząd politykę integracji z zachowaniem własnej tożsamości.
Niestety w ostatecznym rozrachunku program zaczął funkcjonować na marginesie szkoły. Jednym z powodów był obowiązek realizacji projektu po zakończeniu zajęć regularnych,
co bezpośrednio przekładało się na utrudnioną współpracę

pomiędzy szkolnym gronem pedagogicznym a prowadzącymi
zajęcia w ramach projektu OALT. Ponadto uczniowie, po całym
dniu zajęć lekcyjnych, zwykle są już zmęczeni. W wypadku
każdych zajęć skutkuje to obniżonym poziomem koncentracji.
Finalnie program zaczął oddzielać dzieci imigranckie od dzieci
holenderskich i wzmacniać i tak już istniejące podziały. Ważny
jest również fakt, iż choć zajęcia z zakresu edukacji kulturowej
mogły być prowadzone poza szkołą (ponieważ miały się odbywać poza regularnym czasem szkolnym), to niewiele organizacji imigranckich, pozarządowych czy wyznaniowych zgłosiło
się do ich realizacji. Jedynie 20% wszystkich zajęć było prowadzonych poza terenem szkoły27.
Ten ostatni fakt wydaje się o tyle interesujący, iż wskazuje, że zachowanie własnej tożsamości kulturowej wśród imigrantów bardzo trudno poddać „programowej parametryzacji”. Przede wszystkim dlatego, że wielu imigrantów traktuje
owo przekazywanie wzorców kulturowych jako rodzaj mentalnej kotwicy i wsparcia ułatwiającego im przetrwanie najtrudniejszych chwil na emigracji. Jest ono na swój sposób procesem intymnym, uzasadniającym to, co w domu zdawało się
być ze wszech miar oczywiste. Jest to również jeden z powodów, dla których imigranci z określonego kręgu kulturowego
tak chętnie ciągną do siebie nawzajem – daje im to złudne
wrażenie, iż mogą kontynuować w zupełnie nowym miejscu
stary tryb życia, znany i bezpieczny.
Największym dramatem jest jednak dramat wewnątrzrodzinny. Obcy kraj i żyjący tam ludzie oraz inni obcy przybysze z nieznanego nam kraju, pielęgnujący odmienne wartości
i wyznający inne zasady, stawiają pod znakiem zapytania nasz
własny sposób życia. Widać to szczególnie w wypadku zderzenia kultur tradycyjnych, hołdujących autorytetom, czy wręcz
im podporządkowanych, z dość liberalnymi kulturami zachodnimi. Przykładem mogą być tu kultury postfiguratywne,
w których mężczyzna zajmuje bardzo wysoką pozycję społeczną. W nowym miejscu jego rola społeczna drastycznie spada.
Jak pisze Sheffer, „w wielu rodzinach imigrantów rozgrywa się
odwrócony konflikt międzypokoleniowy: dzieci nie są zależne
od rodziców, za to rodzice pod wieloma względami są zależni
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od swoich dzieci. Obraz starszego mężczyzny w kaftanie, stojącego w aptece i trzymającego za rękę synka, który musi mu
pomóc, gdyż ojciec nie włada językiem kraju, do którego przybył, ma w sobie coś upokarzającego”28.
W tym miejscu pojawia się pytanie: jak małżonka oraz dzieci mogą wierzyć w autorytet ojca, mężczyzny, który żyje z dnia
na dzień, starając się związać koniec z końcem? Oczywiście
nie w każdym wypadku sytuacja jest aż tak dramatyczna, niemniej przykłady bezradności rodziców oraz ich uzależnienia od
wsparcia ze strony dzieci (również w kontekście polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii) można mnożyć.
Owa utrata statusu społecznego (najwyraźniejsza z punktu
widzenia rodziny) nie jest zjawiskiem nowym w historii migracji, ale to ona jest jednym z przyczynków do narastania żalu oraz
poczucia bezradności, które przekładają się na tęsknotę za krajem rodzimym – nawet jeśli z punktu widzenia ekonomicznego w nowym kraju wiedzie się takiej rodzinie znacznie lepiej. Ta
idealizacja sprawia, iż państwo przyjmujące, z punktu widzenia
rodziców imigrantów, staje się czymś na kształt efemerycznej
iluzji, istnieje, lecz jakby gdzieś poza nimi. Jak zauważyła Mead,
ciągłość kulturom postfiguratywnym nadaje „[…] wyparcie
z pamięci wszystkiego, co zakłóca poczucie tożsamości i trwałości”29. Równie słusznie zauważa, że dla dzieci teraźniejszość,
w której żyją, i przeszłość, którą wspominają dziadkowie czy rodzice, dzieli przepaść. Niemniej to właśnie „niepodważalność zachowania i jego nieuświadomiony charakter są głównymi przyczynami trwałości kultur postfiguratywnych”30.
Większość przytoczonych to przykładów dowodzi jednak
przede wszystkim, iż fundamentalnym problemem, leżącym u podstaw całego konfliktu pomiędzy społeczeństwem
przyjmującym a imigrantami, jest problem opozycji My–
Oni, Swoi–Obcy. Przy czym „obcość” tak naprawdę uzupełnia
w tym wypadku „swojość”, tworząc wraz z nią coś na kształt
harmonijnej całości. Moja kultura jest bowiem o tyle „Moja”,
o ile twoja kultura jest „Twoja”. Konstytuowanie poczucia własnej tożsamości, tak jednostkowej, jak i społecznej, poniekąd bazuje na możliwości zweryfikowania tego, kim jestem

„ja” (lub kim jesteśmy „my”), w oparciu o to, kim nie jesteśmy. W wypadku migracji problematyka ta nabiera wyrazistości, wszak, jak zauważa słusznie Jacek Filek, „[…] najbardziej
obcy jesteś u mnie w domu, w mojej kryjówce, w mojej niszy,
w której chcę czuć się bezpiecznie” 31.
Dlaczego jednak imigranci, miast być rozpatrywani jedynie
w kategorii Innego, tak często postrzegani są w kategorii Obcego, zatracając tym samym aksjologiczną neutralność? Może
się to wiązać poniekąd z faktem, iż Obcy kwestionuje nasz
sposób życia poprzez swój sposób życia. Przy czym nasz sposób na życie także przyszedł do nas z zewnątrz, podobnie jak
nasze imię i nasz język. Wszystko to zostało nam dane w kulturowej spuściźnie przez naszych protoplastów i to właśnie
nasz utrwalony sposób życia jest warunkiem postrzegania innego sposobu życia jako Innego lub wręcz Obcego.
Ponadto, jak wspomniałam już wcześniej, imigranci, przybywając do nowego miejsca, stają się nam bliscy fizycznie, równocześnie pozostają dalecy „duchowo”. Owa Simmelowska definicja Obcego nasuwa tu od razu skojarzenie z problemem
„dualistycznej budowy człowieka”, o której wspomina Bernhard
Waldenfels. Zauważa on, iż człowiek to coś więcej niż ciało, to
również duch, choć mimo wszystko to ciało wydaje się nam bardziej ludzkie aniżeli duch, który tkwi w tym ciele. Jeżeli jednak
uznamy, idąc tropem Waldenfelsa, że moje ciało lub mój duch
mogą być mi obce, oznacza to tym samym, że zetknięcie z drugim konfrontuje mnie z obcością spotęgowaną. W tym momencie Obcy, nawet jeżeli nie było to jego intencją, niejako samą
swoją bytnością kwestionuje to, co stanowi o moim byciu tu i teraz, o postrzeganiu siebie samego jako spójnego wewnętrznie –
czyni to poprzez swoją inność, która im bliżej mnie, tym bardziej
staje się nachalna. Co ważniejsze, nie można jej już zignorować.
Tym samym prowokuje mnie ona do autorefleksji, zadawania
sobie samemu niewygodnych pytań, być może dlatego pragniemy się odsunąć, uciec jak najdalej od owych bodźców? „Boimy
się Innych, przeżywamy ich jako obcych, bo w głębi siebie wiemy, że moglibyśmy żyć inaczej […] Obcy budzi nasze uśpione,
nieczyste sumienie. Przerywa naszą egzystencjalną drzemkę”32.
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Obcy zmusza mnie to zaakceptowania, że nawet to, co zdaje mi
się we mnie najbardziej moje, też jest mi poniekąd obce.
Czym zatem jest tak naprawdę integracja, która nawet definicyjnie zdaje się niejednoznaczna? W tym ujęciu, na poziomie pewnej metarefleksji, integracja oznaczałaby przyznanie,
że to, jak żyję, nie tylko nie jest najlepszym sposobem na życie,
jest jedynie jednym z licznych sposób na życie w ogóle. Tego
starcia z wartością tak podstawową obawiają się obie strony,
zarówno imigranci, jak i społeczeństwo przyjmujące, ponieważ uderza ono w fundamenty nas samych, tego, kim się czujemy i w jaki sposób się identyfikujemy. Przytoczone przeze
mnie przykłady konfliktów pomiędzy społeczeństwem przyjmującym a imigrantami mogą być jedynie dostrzegalnym objawem problemu, którego korzenie sięgają znacznie głębiej.
Sięgają bowiem do wartości, a wartość jest punktem niezwykle czułym, wręcz newralgicznym. Spór o wartości jest sporem
najłatwiejszym do wywołania. Ciągłe poszturchiwanie owej
kategorii uprzytamnia społeczeństwu zachodniemu coś jeszcze: „Kto prosi imigrantów, aby krytycznie spojrzeli na swoje tradycje, sam musi być przygotowany na poddanie krytyce
tego, co jemu wydaje się oczywiste”33.
>
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Abstract
Kalina Sobierajska, Can a foreigner become a compatriot? Problems of migration and integration
The problem of immigrants’ integration is not a new one.
From the very beginning of immigration to European countries the discuss on how to welcome the immigrants was
raised. Nonetheless, never before have so many countries put
into a question projects of multicultural communities. More
and more often some of the governmental programs – which
were created to improve the process of assimilation – are
claimed to be unsuccessful and superfluous. The representatives of public opinion focus on the issue of ethnic ghettos, social divisions, rejecting the culture and language of a hosting
county by immigrants. Those accusations are especially aimed
at Muslim countries’ citizens. So then, the question arises: can
a foreigner become a compatriot? In her article Kalina Sobierajska attempts to answer this question by analyzing examples of problems with integration of immigrants. She also presents the typical problematic situations from the perspective
of both – the immigrants and the host countries. The author
shows, on the basis of historical and social analysis, that the
current opposition to migration is only another phase in a difficult process leading to integration.

KONSTRUKCJA PŁCI W REKLAMIE LAT DWUDZIESTYCH,
CZTERDZIESTYCH I SZEŚĆDZIESIĄTYCH
Wyniki badań pilotażowych
Mariusz Wszołek

1. Wstęp
Niniejsza praca jest wynikiem wstępnych badań nad konstrukcją wizerunku płci oraz rolą płci w reklamie statycznej
na przełomie trzech istotnych dla historii reklamy okresów, tj.
lat dwudziestych, czterdziestych i sześćdziesiątych. Powyższe
okresy wybrano ze względu na relewancję historyczną tychże. Lata dwudzieste to przede wszystkim okres profesjonalizacji branży reklamowej, szczególnie widoczny w Stanach
Zjednoczonych. Warto zauważyć, że w 1921 roku pojawiają się
pierwsze reklamy radiowe1, a 10 lat później pierwsze reklamy
zaczyna nadawać pierwsza amerykańska telewizja komercyjna WTMJ-TV2. Wybór okresu lat dwudziestych nie oznacza, że
przed 1920 rokiem nie nadawano reklam, jednak za datę początku profesjonalnej reklamy uznaje się właśnie okres międzywojnia. Analizie poddano również okres lat wojennych,
właśnie ze względu na sytuację geopolityczną i wpływ wojny na branżę reklamową. W badaniu pilotażowym nie wskazano różnicy między europejską kondycją reklamy a amerykańską, jednak uznaje się za zasadne w badaniu właściwym
przeprowadzenie takiej analizy. Uznaje się bowiem, że występowały znaczące różnice między europejską reklamą, która zdominowana była przez działania wojenne, a reklamą
amerykańską, w której również zauważalny jest kontekst militarny, jednak nie w takim stopniu, jak w pogrążonej w wojnie Europie. Ostatni okres historyczny, który uznaje się za interesujący z punktu widzenia przestrzeni analizy, to okres lat
sześćdziesiątych, który badacze określają mianem „the mad
men period”. To okres największego wzrostu znaczenia reklamy. To właśnie w latach sześćdziesiątych powstają i rozwijają
>
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Por. D. Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 2001.
Por. ibidem.

się największe agencje reklamowe, w tym TBWA (Paryż, Francja), DDB (Stany Zjednoczone) czy Ogilvy (Stany Zjednoczone).
Z punktu widzenia metodologii badań wizualnych powyższe
uzasadnienia nie mają głębszej podstawy metodologicznej,
stąd zakłada się wybór powyższych okresów w branży reklamowej jako losowy, przypadkowy z utrzymaniem stałego diapazonu czasowego.

2. Operacjonalizacja zjawiska
W literaturze przedmiotu zauważa się trzy podejścia do operacjonalizacji zjawiska reklamy. Pierwsze podejście gruntuje
się w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokonań psychologii społecznej i socjologii. W tym kontekście warto zauważyć, że badacze przyjmują funkcjonowanie reklamy jako takiej i dokonują stosunkowo ryzykownego
założenia „istnienia” reklamy bez uprzedniej operacjonalizacji teoretycznej zjawiska. Doprowadza to do sytuacji, w której
przedmiotem badania staje się konstrukcja kognitywna, która
nie zapewnia stabilności teoretycznej badanego obiektu, zjawiska. Badacze szczególnie na gruncie psychologii społecznej
zakładają istnienie reklamy jako takiej i skupiają się na badaniu wpływu reklamy3. Uznaje się takie podejście za mocno ryzykowne, gdyż trudno ocenić społeczną relewancję i stabilność
wpływu, szczególnie bez jakiejkolwiek podstawy teoretycznej.
Drugim dość ryzykownym założeniem jest „działanie” reklamy
w aspekcie ekonomicznym, który jest dominującym tematem
drugiego paradygmatu, powstałego na gruncie nauk ekonomicznych, ale również często przytaczanego w kontekście nauk
społecznych. W tym kontekście przyjmuje się, że reklama działa przede wszystkim na świadomość lub bliżej niezdefiniowaną podświadomość i dzięki temu doprowadza do wymiernych
>
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Por. ibidem.
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efektów ekonomicznych/sprzedażowych. Szczególnie na gruncie nauk ekonomicznych uznaje się, że reklama ma zasadniczy
wpływ na kondycję finansową firmy. Za takim rozumieniem
reklamy opowiada się m.in. Kotler, który konstatuje, że „reklama jest jednym z instrumentów komunikacji zorientowanej
na zwiększenie obrotów. Przez reklamę przedsiębiorstwa starają się skutecznie zaapelować do swoich docelowych klientów i innych grup oraz wpłynąć na nich. Do reklamy zalicza się
każdy rodzaj nieosobistej prezentacji i wspierania idei, towarów czy usług danego, jednoznacznie identyfikowalnego zleceniodawcy przez zastosowanie płatnych mediów”4. Takie podejście ma oczywiście stosowne podstawy empiryczne5. O ile taka
perspektywa wydaje się słuszna dla biznesu, a z całą pewnością istotna z komunikacyjnego punktu widzenia dla agencji reklamowych jako jedna z możliwych strategii uzasadnieniowych
dla wyboru danej agencji lub kreacji, o tyle z punktu widzenia
metodologii badań zauważa się dwa zasadnicze niedopatrzenia. Po pierwsze w badaniach nad skutecznością reklamy (najczęściej badania before/after) nie można wykluczyć wszystkich
zmiennych uczestniczących w procesie zakupu. W tym kontekście przyjmuje się, że reklama jest główną zmienną wspierającą sprzedaż, a takie założenie samo w sobie jest błędne, gdyż
badacz nie jest w stanie założyć a priori stratyfikacji ważności
zmiennych. Drugą kwestią krytyczną badań nad skutecznością
reklamy jest przyjęcie istnienia związku między deklaracją respondencką a działaniem. Ten typ badań zdecydowanie wyklucza możliwość przełożenia wyników badania na faktyczne
zachowania, gdyż pomiędzy deklaracją – komunikacją a zachowaniem jest przestrzeń, która nie wykazuje żadnych związków (fakt zadeklarowania kupna produktu po obejrzeniu reklamy nie oznacza, że ten produkt zostanie kupiony lub też nie).
Trzecią kwestią każącą krytycznie podejść do aspektu badania
reklamy jest, wydawać by się mogło, błędne założenie, że reklama ma jakikolwiek wpływ na działania i zachowania człowieka.
Jak bowiem takie założenie wykazać empirycznie na poziomie
neurobiologicznym?

Ostatnim ważnym dla współczesnej nauki podejściem do
reklamy jest paradygmat nauk humanistycznych, szczególnie
widoczny w językoznawstwie i językoznawstwie kognitywnym. Na uwagę zasługują prace m.in. Piotra Lewińskiego6,
Jerzego Bralczyka7. Językoznawcze ujęcie reklamy opiera się
przede wszystkim na analizie tekstów, która wymusiła fragmentaryczne podejście do obiektu badań, czemu sprzeciwia
się w książce Retoryka reklamy Piotr Lewiński, pisząc: „Stąd
retoryka zajmująca się tylko opisem języka nie wystarcza do
opisu złożonych zjawisk wizualno-werbalnych, stanowiących
podstawę współczesnego przekazu reklamowego. Konieczne jest zatem sięgnięcie do semiotyki, ikonografii i psychologii i unowocześnienie retoryki jako wciąż użytecznego narzędzia opisu”8. Taki sprzeciw uznaje się za zasadny, gdyż reklama
występuje jako współgra aspektów językowych i wizualnych,
tworząc pewnego rodzaju ofertę komunikacyjną. Próba fragmentarycznej analizy reklamy powoduje uchybienie w samej
historii marki, która jest punktem centralnym każdej reklamy.
Analizuje się więc np. obraz w reklamie, ale nie jest to już obszar reklamy, a obszar badań wizualnych; podobnie wygląda
to w przypadku języka. Analiza np. sloganów reklamowych
mija się z celem, gdyż slogan reklamowy występuje w jakimś
kontekście. Wyłączając z analizy kontekst, często zmienia się
znaczenie samego sloganu.
W związku z powyższym konstytuuje się potrzeba budowania innego podejścia do opisu i analizy reklamy, które wskazywać będzie przede wszystkim na komunikacyjny aspekt reklamy, zakładając jednocześnie całościowość i kompleksowość
badanego zjawiska. Na potrzeby niniejszego artykułu reklamę
rozumie się jako ofertę komunikacyjną, której celem jest produkowanie powstania znaczenia na okoliczność reklamowanego produktu i/lub organizacji. Wynikiem reklamy jest więc
powstanie wizerunku wśród szeroko rozumianej publiczności,
zaś wizerunek rozumie się za Michaelem Fleischerem jako komunikacyjny kontyngentny obraz organizacji9. Tak przyjęte założenie teoretyczne wskazuje, że celem reklamy jest z jednej
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P. Kotler, F. Bliemel, Marketing-Management. Analyse, Planung und
Verwirklichung, Stuttgart 1992.
> 5 Por. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii
do praktyki, Gdańsk 2007.
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Por. P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 2008.
Por. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
P.H. Lewiński, op. cit.
Por. M. Fleischer, Corporate Identity i Public Relations, Wrocław 2001.

strony budowanie publiczności zainteresowanej kooperacją
z marką, z drugiej zaś – wykluczenie publiczności, co trafnie
operacjonalizuje konstatacja Fleischera: „im lepszą reklamę
zrobi BMW, tym pewniej nie kupię BWM”. Powyższe zdanie
wskazuje właśnie na wyprodukowanie się wizerunku na podstawie dostępnych ofert komunikacyjnych marki BMW, które
konstruują niechęć do marki BMW z punktu widzenia obserwatora. W podobnym kontekście reklamę rozumie Fleischer,
który konstatuje: „Reklama to – w proponowanej tutaj konceptualizacji – trójelementowy proces komunikacyjny, w którym usieciowione zostają w gospodarczym kontekście towaru
i kupna trzy temporalne wielkości (o charakterze konceptów
komunikacyjnych) – cel, skutek, powód. W następujący sposób: Kupno/sprzedaż nie jest celem reklamy, lecz jej skutkiem
[…] Celem reklamy jest transportowanie w sferę komunikacji
świata przeżyć produktu i/lub organizacji […] Powodem reklamy jest niemożliwość brania udziału w rynku bez uprawiania reklamy”10.
Tak zarysowany aspekt teoretyczny wskazuje na zjawisko
reklamy jako zjawisko komunikacyjne o kontyngentnym charakterze funkcjonalnym. Innymi słowy, organizacja nie może
funkcjonować na rynku bez uprawiania reklamy, niezależnie
od tego, czy tyczy się to reklamy zinstytucjonalizowanej (outdoor, TV, radio, Internet), czy reklamy niezinstytucjonalizowanej (plotka, ambient, polecenie itp). Brak reklamy powoduje
brak możliwości powstania znaczeń i komunikacji na okoliczność organizacji. Brak znaczeń i komunikacji wyklucza organizację ze społecznego funkcjonowania, co w praktyce przekłada
się na niemożliwość uczestniczenia w rynku.

3. Badanie
Celem niniejszego badania jest przede wszystkim próba
weryfikacji konstrukcji wizerunku płci w reklamie na przełomie trzech okresów historycznych, które zostały wskazane
powyżej. Chodzi zatem o to, w jaki sposób komunikacyjnie
konstruuje się płeć w reklamie oraz w jakich rolach społeczno-funkcyjnych ta płeć jest sytuowana. Na okoliczność zaproponowanego badania nie uznaje się za zasadne wprowadzania
>
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M. Fleischer, Reklama – struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym, Wrocław 2011.

hipotezy zerowej w rozumieniu Brzezińskiego, gdyż w ramach
badania istotne jest wykazanie zjawiska, które nie podlega hipotezie. Badacz nie potrafi założyć możliwych wyników bez
uprzedniej analizy materiału badawczego. Przewiduje się jednak, że obraz płci będzie zróżnicowany w danych momentach
historycznych, gdyż samo zjawisko reklamy jest mocno związane z kondycją społeczną, interdyskursem i pamięcią kulturową.
Na okoliczność zaproponowanego badania zebrano materiał badawczy w postaci 300 unikalnych rekordów reklam; po
100 reklam na każdy okres historyczny (lata dwudzieste, czterdzieste, sześćdziesiąte) i poddano te dane analizie jakościowej. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 1.07.2014–
15.07.2014.

4. Wyniki badań
4.1. Lata dwudzieste
Płeć
mężczyzna
kobieta
indyferentna
SUMA

N
60
7
33
100

%
60
7
33
100

Powyższe wyniki wskazują na dominację płci męskiej w reklamach pojawiających się w latach dwudziestych ubiegłego
wieku. Co ciekawe, stosunkowo wysoki odsetek stanowią reklamy o charakterze indyferentnym płciowo. Ta kategoria dotyczy reklam, w których nie występują ludzie lub trudno zakwalifikować postaci do jednej płci, np. przez zniekształcenia
wizualne. Ciekawe, że w tym okresie (w kontekście dostępnego materiału badawczego) notuje się stosunkowo niski odsetek płci żeńskiej w reklamie. Uzyskane dane nie pozwalają
na wskazanie jednoznacznej przyczyny takiego stanu rzeczy.
Płeć
kobieta
SUMA

Kategoria komunikacyjna
piękno/wizerunek
gospodyni domowa

N
5
2
7

%
71,4
28,6
100

Kobieta w reklamie lat dwudziestych jest konstruowana przede wszystkim jako konstrukt wizerunkowy – ozdobny
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dla samej oferty komunikacyjnej. Nie stanowi jednoznacznie
o danej roli społecznej czy funkcji komunikacyjnej. W mniejszym natężeniu kobieta stanowi obiekt związany z pracami
domowymi – gospodyni domowa. Należy zaznaczyć, że te
wyniki w kontekście całego materiału egzemplifikacyjnego
stanowią jedynie mały fragment bez większego znaczenia statystycznego.
Płeć
Kategoria komunikacyjna
mężczyzna przywódca
żołnierz
specjalista/fachowiec
opiekun
SUMA

N
7
26
25
2
60

%
11,7
43,3
41,7
3,3
100

Obraz mężczyzny jest dominujący w reklamie lat dwudziestych. Na szczególną uwagę zasługują kategorie: żołnierz i przywódca, które, wydaje się, można ze sobą łączyć,
ze względu na militarystyczną poetykę analizowanych ofert
komunikacyjnych. Zakłada się, że na taki stan rzeczy może
mieć bezpośredni wpływ okres międzywojnia i sytuacja geopolityczna tamtego okresu. Drugą silną kategorią wyłaniającą
się z reklamy jest obraz mężczyzny fachowca/specjalisty łączony z konkretnymi branżami – mechanik, nauczyciel, rybak itp.
Generalny wizerunek mężczyzny konstytuuje się jako opiekun,
przewodnik i obrońca.
4.2. Lata czterdzieste
Płeć
N
mężczyzna
32
kobieta
59
indyferentna
9
SUMA
100

%
32
59
9
100

Lata czterdzieste to okres, w którym wizerunek kobiety
był częściej wykorzystywany w ramach konceptów wizualnych (59%) niż wizerunek mężczyzny (32%). Reklama indyferentna rzadziej pojawia się w kreacjach tamtego okresu (9%
w stosunku do 33% z lat dwudziestych). Trudno na podstawie
dostępnego materiału badawczego ocenić przyczynę takiego
stanu rzeczy.
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Płeć
Kategoria komunikacyjna
mężczyzna żołnierz
specjalista / fachowiec
biznes
piękno/wizerunek
SUMA

N
17
1
9
5
32

%
53,1
3,1
28,1
15,6
100

W kontekście mężczyzny w reklamie lat czterdziestych pojawiają się podobne kategorie, co w poprzednim okresie. Dominującą kategorią jest znowu żołnierz (53,1%), co może być
powodowane sytuacją drugiej wojny światowej. W tym okresie pojawia się, głównie w Stanach Zjednoczonych, nowa kategoria konstruowania obrazu płci w reklamie, tj. biznes (28,1%)
– w tym kontekście mężczyźni prezentowani są jako przedsiębiorcy i biznesmeni. Pojawia się, co ciekawe, obraz mężczyzny
jako wizerunkowego dodatku do reklamy – kategoria piękno/
wizerunek (15,6%).
Płeć
kobieta

Kategoria komunikacyjna
piękno/wizerunek
gospodyni
specjalista/fachowiec
żołnierz

SUMA

N
37
10
10
2
59

%
62,7
16,9
16,9
3,4
100

Kobieta w latach czterdziestych przedstawiana jest przede
wszystkim jako obiekt seksualny, ozdobny w reklamie. Stanowi wizualny dodatek do reklamowanych produktów – kategoria piękno/wizerunek (62,7%). Pojawia się również, szczególnie w kontekście reklamy propagandowej, wizerunek kobiety
specjalisty/fachowca (16,9%) i w zdecydowanie niższym natężeniu kobiety żołnierza (2%). Również taką konstrukcję wizerunku kobiety w reklamie wskazuje się przez drugą wojnę
światową.
4.3. Lata sześćdziesiąte
Płeć
N
mężczyzna
10
kobieta
21
indyferentna
69
SUMA
100

%
10
21
69
100

Ostatni analizowany okres w reklamie, czyli lata sześćdziesiąte, to zupełna zmiana podejścia do kreacji reklamowych.
Najczęściej pojawia się reklama indyferentna płciowo (69%).
W reklamie zaczyna dominować produkt oraz kreatywne copy.
Reklama zupełnie zmienia swoje oblicze, pokazując minimalistyczne, proste kreacje, często zaskakujące kreatywnością. Jeśli zaś porównać występowanie płci, to dominującym obrazem
jest obraz kobiety (21%).
Płeć
Kategoria komunikacyjna
mężczyzna specjalista/fachowiec
biznes
SUMA

N
5
5
10

%
50
50
100

Mężczyzna w reklamie jest konstruowany podobnie jak
w latach czterdziestych. Głównie jako fachowiec i biznesmen.
Z wiadomych przyczyn na znaczeniu traci obraz mężczyzny
żołnierza (koniec wojny). Wyłania się obraz mężczyzny przedsiębiorczego, fachowca i specjalisty.
Płeć
kobieta
SUMA

Kategoria komunikacyjna
piękno/wizerunek
gospodyni

N
19
2
21

%
90,5
9,5
100

Kobieta w latach sześćdziesiątych konstruowana jest w reklamie podobnie jak w latach czterdziestych. Przede wszystkim
jako obiekt seksualny i wizerunkowy. Staje się stałym dodatkiem
do reklam produktów skierowanych do mężczyzn, ale również
do kobiet, przy założeniu, że są to produkty gospodarstwa domowego i produkty spożywcze (proszki do prania, jedzenie).
Podsumowując, w pierwszej kolejności należy wskazać, że
powyższe badanie ma charakter stricte pilotażowy i może być
tylko przyczynkiem do dalszych badań i analiz. Wydaje się,

że jest to interesujący przedmiot badań ze względu na odnalezienie zależności między okresami historycznymi i sytuacją
geopolityczną a samą reklamą. Zaprezentowane wyniki badań
wskazują, że reklama jest uzależniona od sytuacji politycznej
i gospodarczej systemu społecznego. Jeśli chodzi o sam temat
płci, to zauważa się zasadniczą różnicę w konstrukcji obrazu
mężczyzny i kobiety, szczególnie w porównaniu poszczególnych analizowanych okresów, oraz różnicę w samej konstrukcji
płci. Dodatkowo warto wskazać na ograniczoną ilość kategorii
konstruujących wizerunek płci w reklamie. Może to być powodowane niewielkim materiałem badawczym, jednak powtarzalność kategorii komunikacyjnych każe założyć, po pierwsze,
ich skończoność, a po drugie stabilność kategorii konstruujących wizerunki płci w reklamie. W związku w powyższym
za relewantne uznaje się prowadzenie dalszych badań w tym
zakresie.
Abstract
Mariusz Wszołek, A construction of gender in advertising of the 20s, 40s, and 60s. The outcomes of pilot studies
The object of this paper is to verify the structure of gender
in advertising of the 20s, 40s, and 60s.
Pilot study is divided in terms of constructivist analysis of
visual discourse. Its main focus is to verify the structure of gender in advertising: how gender is presented in a specific advertising creations and in what socio-cultural roles is a given
gender situated. Data presented in this paper prove that advertising, as a form of communication, is influenced by the political, economical, social and cultural context. As a communicative category, gender is presented differently depending on
a given period of time. That proves the conditioning according
to a context. This research is only an opening to further investigations on this topic.
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RÓŻEWICZ NIE TYLKO DLA POLONISTÓW
Wojciech Browarny, Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość,
Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2013
Jarosław Petrowicz

Książki krytycznoliterackie, rozprawy o literaturze i studia
o pisarzach cieszą się raczej małą popularnością wśród czytelników. Także wielu recenzentów – poza, jak sądzę, kilkoma
wyjątkami – unika zajmowania się zbiorami krytycznoliterackimi. Niesłusznie, gdyż często niosą one ze sobą więcej treści
i wartości niż chętniej omawiane powieści, zbiory opowiadań i tomiki poetyckie, które – jak myślę – jest łatwiej ocenić, przyjmując znane miary i wagi, terminy i szablony. Taki
stan rzeczy wydaje mi się niesprawiedliwy i niesłuszny, gdyż
w wielu wypadkach nie tylko walory ściśle intelektualne, poznawcze, myślowe i logiczne decydują o wadze i użyteczności
dzieła popularnonaukowego, ale także odpowiedni język i styl
– precyzyjny, bogaty, nieprzeintelektualizowany, bez naukowych udziwnień i terminologicznych fajerwerków. Język z wyśmienitymi metaforami, przekonującymi obrazami, wyszukanymi pointami, poszerzający i otwierający perspektywy nie
tylko badawcze, ale także światopoglądowe, pozostaje w sferze marzeń wielu autorów książek prozatorskich i poetyckich
we współczesnej literaturze polskiej, którzy na obfitość recenzji – niejednokrotnie niezasłużonych – nie mogą narzekać.
Trochę więc z przekory zajmuję się książką Wojciecha Browarnego, której już sama objętość (ponad 500 stron) mogłaby
co bardziej leniwych krytyków zrzucić z krzesła, tym bardziej
że w publikacji nie ma ilustracji i reprodukcji. Należy na początku zaznaczyć, że Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość
wynika z docenienia przez wrocławskiego historyka literatury twórczości prozatorskiej urodzonego w Radomsku pisarza.
Nie da się oczywiście, czytając tę prozę, zapomnieć o poezji
i dramatach autora Niepokoju i Kartoteki, gdyż jest ona – jak
zauważa Jacek Łukasiewicz – związana z całością pisarstwa.
Znajdujemy w niej podobne poglądy, bohaterów i tematy. Proza to wszak, przynajmniej w części, najlepszej próby i godna

głębszej analizy. Autor studium słusznie zawęził zakres badań.
Ogarnięcie bowiem całej twórczości wydaje się zadaniem karkołomnym. Wystarczy spojrzeć na dorobek poety, dramaturga,
eseisty, reportera i pisarza, który niemal co rok od debiutanckich Ech leśnych publikował nową książkę prozatorską, poetycką, dramatyczną lub wielogatunkową.
Analizy i interpretacje prozatorskiego dzieła autora Duszyczki (szczególnie z lat 1944–1974) w kontekście nowoczesnej tożsamości nie tylko przybliżają dzieło Różewicza, ale
wskazują nowe pola do dyskusji i refleksji, prowokując do ponownych odczytań – zdawałoby się – dobrze znanego (chociażby z lektur szkolnych) pisarza. Teksty narracyjne według
literaturoznawcy najbardziej odpowiadają narracji tożsamościowej. To, co bowiem w poezji i w dramacie nie może złożyć się w całość, w prozie ma taką szansę. Zatem traktuje on
tę twórczość jako narrację tożsamościową, jako „indywidualny sposób porządkowania doświadczenia jednostki, polegający na projektowaniu sensownego, całościowego obrazu świata
przez nią przeżywanego” (s. 15). Badacz korzysta z narratywistycznej koncepcji tożsamości zaprezentowanej w myśli socjologicznej i filozoficznej, nie odrzuca jednak narzędzi historycznoliterackich – doskonale z nimi obyty, poszukuje nowych
nie tylko w socjologii i filozofii. Książka stanowi swego rodzaju
wieloaspektowe studium przypadku biograficznego.
Browarny analizuje narracje tożsamościowe w prozie autora Uśmiechów jako konkretne opowieści, a także jako fenomen psychospołeczny i problem teorii poznania. Traktuje Różewiczowską autokreację jednostki jako indywidualną próbę
rozumienia tego, co zbiorowe i wspólne w jednostkowym doświadczeniu. Rozpatruje teksty Różewicza jako „interpretację wzorów osobowych, opis związku między dawnymi i nowymi obrazami człowieka w kulturze, próbę scalenia przeżyć
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osobistych z pamięcią historyczną i obecnymi w nowoczesności tradycjami” (s. 20). Pytanie o sposób kreacji podmiotu i postaci w narracjach Różewicza, o literackie wzorce tożsamości,
z których pisarz korzystał, należy w tej pracy do fundamentalnych. Historyk literatury czyta i opisuje dzieło Różewicza jako
tekstowy obraz tożsamości.
Oto krótka i hasłowa charakterystyka poszczególnych rozdziałów, informująca jedynie o zawartości książki, aby czytelnik
spadający z krzesła jeszcze przez chwilę się na nim utrzymał, zaznajamiając się z tematyką kolejnych rozdziałów studium.
W rozdziale pierwszym, pt. Przygody człowieka idei, autor poszukuje i omawia ślady ideologii, które należą do historycznego kontekstu dzieł Różewicza. Uwzględnia genologię,
leksykę i kompozycję tych dzieł, opisując ideologiczne zjawisko na konkretnym przykładzie. Browarny opisuje tutaj to, co
„zachodzi między dyskursami ideologicznymi, nastawionymi
na kształtowanie tożsamości zbiorowej a literacką kreacją, tekstem” (s. 47). Klarowny wywód Browarnego wskazuje na to, że
Różewicz opisywał tożsamość nowoczesnej jednostki jako narracyjne złożenie dyskursu społecznego, tradycji kulturalnych
i życiorysu. Portrety bohaterów Różewicza uzupełniane są
składnikami prywatnymi i biograficznymi. Jako najważniejszą
postać twórczości Tadeusza Różewicza Browarny przedstawia
przeciętnego człowieka, polskiego everymana.
W drugim rozdziale, pt. Kultura, pamięć i wspólnota, zajmuje autora rzetelnie przemyślanego studium zależność między
samookreśleniem człowieka a obrazem świata, modelowanym przez sztukę, pamięć zbiorową, politykę kulturalną instytucji i związane z nimi dyskursy publiczne oraz wzorzec człowieka kulturalnego.
Rozdział trzeci, pt. Ja, czytelnik, ujmuje „identyfikacyjną rolę
czytania w prozie Różewicza, zarówno w wymiarze tożsamości osobowej, jak i zbiorowej” (s. 245). W ten sposób utekstowione doświadczenie czytelnicze badacz traktuje jako wątek
narracji tożsamościowej. „Jako uczestnik pewnej wyobrażonej
wspólnoty (przestrzeni) kulturalno-komunikacyjnej lector Różewicza jest także spełnieniem jego społecznej i etycznej roli
pisarza, na nowo określonej w latach 60. i 70.” (s. 245).
W rozdziale czwartym, pt. Anatomia doświadczenia, autor
omawia związki pomiędzy doświadczeniami ciała, egzystencji
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a narracjami tożsamości przede wszystkim biograficznej oraz
dyskursami i obrazami służącymi identyfikacji zbiorowej.
Przygląda się zatem „historii życia codziennego, do której należą seksualność, obyczaje, starość, choroba, sprawy rodzinne, prywatny czas jednostki” (s. 288). W „modelowo realizującej standardy akademickiego wykładu” książce – jak twierdzi
Piotr Śliwiński – znajdziemy wiele odkrywczych analiz i interpretacji, np. utworów Sobowtór, Do piachu w perspektywie
kulturoznawczej czy rozważania genologiczne nt. Kartek z Węgier i Śmierci w starych dekoracjach. Browarny ukazuje Różewiczowskiego pospolitego człowieka w całym skomplikowaniu,
m.in. rozpatruje dyskurs śmierci, wskazując na przeniesienie
go z orientacji na zaświaty na orientację na człowieka jako
istotę cielesną.
W rozdziale piątym, pt. Miejsce w narracji, autor przedstawia problematykę związku człowieka z miejscem w twórczości
Różewicza, miejscem rozumianym fenomenologicznie i geopoetycznie jako przestrzeń przeżywana. Kraj lat dziecinnych
(Radomsko i ziemia wieluńska), wojenny las młodości, krajobrazy gliwickie i wrocławskie oraz podróżne impresje stanowią egzystencjalne i społeczne doświadczenie jednostki. Badacz traktuje je jako „składnik wyobraźni i tradycji literackiej,
kultury narodowej i komunikacji społecznej, a wreszcie autokreacji jednostki” (s. 382). To bardzo interesująca koncepcja
lektury przestrzeni.
W rozdziale szóstym, pt. Tożsamość biograficzna i sygnatura, Browarny analizuje biograficzne „ja” Różewicza. Nie mamy
tu do czynienia z tradycyjnym biografizmem. Autor rozprawy
rozumie autobiograficzne „ja” jako narrację złożoną z opisów
siebie i ich interpretacji, tekstowo zapośredniczonej w historii
i kulturze. Zatem opis doświadczenia biograficznego jest problemem tekstów Różewicza i związków między nimi. „Tekstowy podmiot Tadeusza Różewicza mówi o sobie znacznie więcej, niż można odczytać z podpisu Tadeusz Różewicz, co nie
znaczy, że wolno ignorować jego tekstualność, fragmentaryczność i nieciągłość” (s. 493). Browarny, polemizując z Andrzejem Skrendą, roztrząsa problem granic tzw. umowy autobiograficznej i tekstowego podmiotu w „kościele jednostki”.
Zasadniczy wątek tej książki dotyczy „społecznych i prywatnych doświadczeń człowieka nowoczesnego oraz jego

autokreacji w kulturze” (s. 511). Porusza jednak także kwestię
roli pisarstwa T. Różewicza w historii literatury, wskazuje konteksty historyczne jego utworów, najważniejsze tradycje literackie i kulturalne dla jego dzieł.
Browarny rozważnie korzysta z władzy sądzenia, umieszcza
w pracy dopowiedzenia, uwagi, unikając ognistych polemik,
cieniuje znaczenia, wskazuje na subtelności. Analizując mity,
toposy, symbole, rolę pamięci kulturowej i tradycji literackich,
naświetla dialogiczny i wciąż (re)konstrukcyjny i fragmentaryczny charakter twórczości autora Naszego Starszego Brata.
Mnogość koncepcji, nawiązań, interpretacji, przenikliwość
badawcza, różnorodność naświetleń sprawiają, że wartość intelektualna książki jest bardzo wysoka. Można ją traktować jako
nie tyle summę wiedzy o twórczości wrocławskiego pisarza, ile
przewodnik po współczesnych koncepcjach humanistycznych,
które można zastosować na gruncie literaturoznawstwa. Mamy
tu także bogaty zbiór wskazówek bibliograficznych dla badaczy
poszukujących inspiracji w szeroko pojętej humanistyce. Niektórzy czytelnicy przed przeczytaniem wybranej przez siebie
książki przeglądają przypisy, by wstępnie dowiedzieć się, jaką
wartość dana pozycja reprezentuje. „Po przypisach widać, czy
książkę warto czytać” – to dewiza wielu żądnych wiedzy lectorów. Przypisy z książki Browarnego mogłyby stanowić osobną i dosyć ciekawą publikację. Analogicznie do kulinarnej zasady: „Jesteś tym, co jesz”, można podać literacką: „Piszesz to, co
czytasz” lub „Taką napiszesz książkę, jakie przeczytasz”. Dlatego

pisarze biorą do rąk najchętniej arcydzieła, nie chcąc marnować
czasu na utwory wątpliwej wartości. Rzetelni badacze znajdują
się w innej sytuacji. Zobowiązani są zapoznać się ze wszystkim,
co na dany temat napisano. To pewne, że autor Fikcji i wspólnoty ten obowiązek spełnił.
Jest trochę takich książek o literaturze, które wpłynęły na sposób myślenia o niej i na nią samą. Obszernej rozprawy Wojciecha Browarnego pewnie się do nich nie zaliczy, ale
– jak się wydaje – to wielowątkowe studium nie ma takich
ambicji, prawdopodobnie bowiem zostało napisane dla przysłowiowych dwunastu. Nie zmienia to faktu, że polonista czy
humanista nie powinien przejść obok książki, opisującej narracyjne wypowiedzi Różewicza i tożsamość w nich zawartą,
obojętnie. Chociaż ta praca została napisana z myślą o wąskim kręgu wtajemniczonych, może stać się przykładem, jak
o literaturze należy pisać. O wartości tego studium o zakroju
monograficznym decydują rzeczowość i skrupulatność, szczegółowość referencji, jasne definicje, właściwe podsumowania
i uwagi scalające, właściwe podejście do stanu badań, wierność wobec źródeł oraz klarowny wywód. Z dyskursu przebija
wielka erudycja badacza, jego otwartość na nowe teorie, oczytanie i umiejętność łączenia różnych perspektyw. Książka pt.
Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość stanowi wartościowy wkład do badań nad twórczością autora Szarej strefy oraz
otwiera możliwości dalszych płodnych i poznawczo pożytecznych dociekań. Nie spadajmy zatem z krzeseł.

QUEER NA WIELKIM EKRANIE
Małgorzata Radkiewicz, Oblicza kina queer, Korporacja ha!art, Kraków 2014
Marta Kaprzyk

Książka Oblicza kina queer autorstwa Małgorzaty Radkiewicz (filmoznawczyni, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim), będąca rezultatem projektu naukowego „Poetyka kina queer”, realizowanego
przez autorkę w latach 2012–2013, to bez wątpienia publikacja, która wypełnia istotną lukę w polskich badaniach filmoznawczych. Pomimo że w książce można odnaleźć pewne
wady, nie sposób odmówić jej wartości. Jest to bowiem pierwsza polska publikacja, która w tak wyczerpujący i wieloaspektowy sposób ujmuje zagadnienie kina queer.
Już we Wprowadzeniu Radkiewicz zwraca uwagę na złożoność genezy pojęcia queer i jako jego źródła wymienia feminizm, studia lesbijskie i gejowskie, a także krytyczną refleksję
Michela Foucaulta. Za Joanną Mizielińską Radkiewicz przywołuje także „trzy matki” teorii queer, czyli Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick oraz Teresę de Lauretis1, na które w dalszej
części swojej rozprawy będzie się powoływać wielokrotnie.
Małgorzata Radkiewicz zdaje się jednak przychylać najbardziej do teorii Sedgwick, która głosiła, iż „queer to termin
na określenie kontaktów seksualnych z tą samą płcią, gejowskich albo lesbijskich, w których przekraczane są lub krzyżują się linie płciowych podziałów”2. Sedgwick uważa również
za queerowe sposoby ścierania się, mieszania i nakładania
dyskursów narodowych, rasowych, postkolonialnych czy etnicznych, które ustanawiają tożsamość albo ją rozbijają, co
autorka książki Oblicza kina queer uznaje za prawidłowe i uzasadnia w toku swoich badań. Jednocześnie publikacja wydana w ramach linii filmowej Korporacji ha!art stanowi konsekwentną kontynuację dotychczasowych badań Radkiewicz,
>
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gdyż autorka swoją działalność naukową od lat prowadzi
w zakresie problematyki tożsamości kulturowej oraz tożsamości płci (gender) w kinie oraz innych sztukach wizualnych.
We wstępie do książki (zatytułowanym osobiście: Od autorki) Małgorzata Radkiewicz tłumaczy swoje motywacje i źródła zainteresowania tematem kina queer. Jako bezpośrednią inspirację dla swoich badań autorka wskazuje twórczość
filmową Dereka Jarmana, a początku tej fascynacji upatruje
w polskiej premierze filmu Caravaggio w 1990 roku. Dla swojej książki przyjęła klucz przedmiotowy i starała się ukazać złożoność i historyczne zróżnicowanie kina queer. Badaczka tłumaczy także wieloznaczność (i pewną podmiotowość) tytułu
następująco: „Skoncentrowałam się na obliczach kina queer,
co można rozumieć wielorako. W tytule książki pojawiają się
«oblicza», co wprowadza perspektywę podmiotową, sugerującą konkretne osoby queer i wielość ich wizerunków, niedających się łatwo skonwencjonalizować, ani zuniwersalizować.
»Obliczem« są również przedstawione w książce interpretacje
kina queer, będące odzwierciedleniem konkretnych postaw
odbiorczych, kontekstu sytuacyjnego, czasowo-przestrzennego i społeczno-kulturowego”3. Małgorzata Radkiewicz do swoich (bardziej lub mniej pogłębionych) analiz filmów queerowych aplikuje istniejące badania, dotyczące zarówno kina
queerowego, jak i ogólnej teorii queer, za punkt wyjścia często
przyjmując analizy wspomnianych powyżej Butler, Sedgwick
i de Lauretis.
Książka składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów
(podzielonych na jeszcze mniejsze jednostki), zakończenia,
obszernych indeksów nazwisk i filmów oraz bibliografii. Każdy
z rozdziałów zaproponowanych przez Małgorzatę Radkiewicz
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obejmuje wybraną przez autorkę kategorię tematyczną, co
umożliwiło wnikliwą i uporządkowaną analizę konkretnych
aspektów kina queerowego. W rozdziale pierwszym badaczka
zajmuje się seksualnością, tożsamością płciową i queer (w kontekście szerokiego zjawiska). Opisuje kino w tej perspektywie,
a także „marginesy i główne nurty” kina queer. Drugi rozdział
został poświęcony New Queer Cinema, czyli odrębnemu nurtowi queer cinema, który rozwinął się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku (i zakończył niedługo później) – jego historii, poetyce, elementom kampowych, stanowisku wobec
kwestii AIDS oraz aspektom rasowym i międzykulturowym,
a także twórczości kobiet działających wewnątrz (oraz pod
wpływem) tego nurtu. Rozdział trzeci otrzymał tytuł Od cross-dressingu do filmów transgenderowych. Radkiewicz opisuje
w nim motywy takie jak transwestytyzm czy transseksualizm,
ale także genderowe transgresje i biseksualność. Ostatni rozdział badaczka poświęciła tematom i bohaterom kina queer,
a w ramach swoich rozważań zawarła na przykład próbę zdefiniowania typów męskiej queerowości.
W tworzeniu swojej metodologii badawczej, poza osiągnięciami wymienionych wcześniej „matek” teorii queer, Małgorzata Radkiewicz posługuje się również publikacjami autorów
takich jak Judith Halberstam, Richard Dyer, Robin Griffiths,
Laura Mulvey, Ruby B. Richi oraz wydawnictwami zbiorowymi z tego zakresu tematycznego. Badaczka sięga też do polskich publikacji z zakresu badań nad kategorią gender oraz pojedynczych publikacji na temat kina queer autorów takich jak
Agnieszka Graff, Ewa Mazierska czy Joanna Mizielińska, a także do swoich własnych prac.
Za zdecydowaną zaletę książki Radkiewicz należy uznać
bardzo rozbudowany i różnorodny zbiór filmów, jakie autorka
poddała analizie. W ten sposób w Obliczach kina queer znajdują się wzmianki zarówno o kinie mainstreamowym, jak i niezależnym, filmach fabularnych i dokumentalnych, pochodzących

z wielu krajów (a zatem: wywodzących się z różnych tradycji, co
nie uchodzi uwadze autorki). Radkiewicz nie wyznaczyła sobie
żadnych chronologicznych ram; w ten sposób w jednej książce
współistnieć mogą analizy filmów takich jak polskie Piętro wyżej (1937), kanadyjski Na zawsze Laurence (2012) oraz hiszpańskie Wszystko o mojej matce (1999), ukazujące ten sam motyw
w różnym czasie i odmiennych kręgach kulturowych. Publikację uzupełniają przypisy niebibliograficzne (przede wszystkim
przybliżające pokrótce filmy niepoddane analizie, a istotne zdaniem autorki dla szerszego kontekstu).
Tym, co razi w książce Małgorzaty Radkiewicz, są pojawiające się gdzieniegdzie błędy językowe: leksykalne (odnalazłam
w niej na przykład popularny pleonazm), a także merytoryczne, wynikające prawdopodobnie z nieuwagi podczas korekty
tekstu (jak niepoprawny zapis nazwiska reżysera omawianych
filmów). Tekst ilustrują czarno-białe fotografie, które w moim
odczuciu są zbędne: brak koloru nie pozwala na powiązanie
zdjęć z warstwą estetyczną opisywanych filmów, pomagają one więc wyłącznie w identyfikacji bohaterów i niektórych
opisywanych elementów scenograficznych.
Mimo to erudycja autorki, jej sprawność literacka i właściwy
dobór przykładów, a także wnikliwa, przejrzysta analiza wybranych filmów sprawiają, że Oblicza kina queer mogą stać się wartościowym kompendium dla wszystkich zainteresowanych i zajmujących się kinem. Książka oferuje bowiem nie tylko gotowe
analizy, ale i wskazówki metodologiczne dla kolejnych badań
– nie ulega wątpliwości, że pomimo dużej ilości przeanalizowanych filmów, Małgorzata Radkiewicz nie poddała analizie absolutnie wszystkich istniejących filmów queerowych. Podsumowując, publikacja niesie ze sobą zarówno wartości edukacyjne, jak i
metodologiczne. Stanowi również zaproszenie do kontynuowania oraz poszerzenia badań. Książka może okazać się też użyteczna dla miłośników kina, zajmujących się nim amatorsko i z zamiłowania, którzy z jej pomocą będą mogli uzupełnić wiedzę.
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