POSTRZEGAĆ JAKO ZNAMIONA MATERIALNEGO I SPOŁECZNEGO STATUSU, JAKO ZNAKI TOŻSAMOŚCI,
SZERZEJ ZAŚ – JAKO KONSTYTUTYWNE ELEMENTY LUDZKIEGO HABITATU. BYĆ MOŻE MNIEJ NAS INTERESOWAĆ BĘDĄ RZECZY NOWE, BŁYSZCZĄCE GŁADKIM DESIGNEM, O KTÓRYCH PISZE SIĘ WIELE, I ZWYKLE TO SAMO. ZWRÓCIMY SIĘ NATOMIAST KU PRZEDMIOTOM ODZIEDZICZONYM I PRZYWŁASZCZONYM,
KU PRZEDMIOTOM CHARAKTERYSTYCZNYM, Z HISTORIĄ, ZYSKUJĄCYM NIEKIEDY STATUS WEHIKUŁÓW
CZASU.

CMYK

ZNACZENIA • NR 11 • 2014 • WROCŁAW • INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ [UNIWERSYTET WROCŁAWSKI] • CENA 15,00 PLN

CĄC Z POLA WIDZENIA PRYMARNYCH FUNKCJI PRZEDMIOTÓW, KTÓRYMI SIĘ OTACZAMY, BĘDZIEMY JE

ZNACZENIA • NR 11 • 2014 • WROCŁAW • INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ [UNIWERSYTET WROCŁAWSKI] • CENA 15,00 PLN

W KOLEJNYM ZESZYCIE „ZNACZEŃ” PRZEWODNIM TEMATEM ROZWAŻAŃ UCZYNIMY „RZECZY”. NIE TRA-

W NUMERZE M.IN.:
>O UPOKARZANIU W MEDIACH – ROZMOWA MICHAŁA RYDLEWSKIEGO Z DR HAB.
MAŁGORZATĄ LISOWSKĄ-MAGDZIARZ >ALEKSANDRY WAGNER ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO O GAZIE ŁUPKOWYM >JACEK GRĘBOWIEC W ROZWAŻANIACH O SENNETTOWSKIEJ KONCEPCJI WSPÓŁPRACY

KULTURA • KOMUNIKACJA • SPOŁECZEŃSTWO
PÓŁROCZNIK

Recenzenci:
dr Małgorzata Kolankowska, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
dr Mateusz Dąsal, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Redakcja techniczna:
Mikołaj Wojtaszek
Korekta:
Maria Zebrany
Projekt graficzny:
Paulina Zielona
Zespół redakcyjny:
Andrzej Zawada (redaktor naczelny), Jacek Grębowiec (sekretarz redakcji, redaktor działu „Literatura”), Bartosz Jastrzębski (redaktor
działu „Kultura – Filozofia – Społeczeństwo”), Arkadiusz Lewicki (redaktor działu „Temat Numeru”), Jędrzej Morawiecki (redaktor działu
„Dziennikarstwo”), Leszek Pułka (redaktor działu „Aktualności – Recenzje – Noty”).
Rada Naukowa:
prof. dr hab. Michał Błażejewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Paweł Zajas, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
гл. науч. сотр. Харитонова Валентина Ивановна, Российская академия наук (РАН), Москва
dr Hans-Christian Trepte, Universität Leipzig
Nakład 300 egz.
Zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. „Znaczenia” znalazły się na wykazie czasopism punktowanych (część B), uzyskując 2 pkt.
Czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2013. Uzyskany wskaźnik ICV (Index Copernicus Value): 2.84 pkt.
Półrocznik „Znaczenia”, oprócz pierwotnej wersji drukowanej, posiada wersję elektroniczną: http://www.e-znaczenia.pl/
ISSN 1899-9670
Adres redakcji:
„Znaczenia”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski,
ul. F. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław. Poczta elektroniczna: redakcja@e-znaczenia.pl.
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ul. T. Kościuszki 51A, 50–011 Wrocław, tel. 71 342 20 56, faks 71 341 32 04
oficyna@atut.ig.pl, www.atut.ig.pl

SPIS TREŚCI
> Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ROZMOWA
> Michał Rydlewski
„Kultura upokarzania” a przemiany etyki mediów. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz . . . . . . .9
> Jacek Grębowiec
Kooperacja i dialog. Sennettowska koncepcja współpracy – aspekty pragmalingwistyczne. . . . . . . . . . . . . . 15
> Waldemar Mazur
Odezwa 48 i jej konsekwencje – o próbach nawiązania dialogu między paryską „Kulturą” a krajem
w przededniu odwilży październikowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DZIENNIKARSTWO
> Jakub Wilk
Interdyskursywność przekazu medialnego na przykładzie wybranych stacji radiowych formatu AC (Pierwszy
Program Polskiego Radia oraz RMF FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
> Aleksandra Wagner
Bezpieczny–niebezpieczny. Pytanie, czy opłacalny. Niewiedza, ryzyko, zagrożenie w medialnym dyskursie o gazie
łupkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
LITERATURA
> Adrian Gleń
Lekcja empatii, albo o umieraniu… Julian Kornhauser czyta Rękopis znaleziony we śnie Anny Kamieńskiej. . . . . 55
> Anna Synoradzka-Demadre
Jerzy Andrzejewski i jego rodzina w poszukiwaniu miejsca zakorzenienia (1942–1952). . . . . . . . . . . . . . . . 59
KULTURA–FILOZOFIA–SPOŁECZEŃSTWO
> Michał Kułakowski
Wokół Tropes vs. Women in Video Games Anity Sarkeesian. Feministyczna recepcja gier . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ZNACZENIA < 3

> Karolina Zabokrzycka
Pytanie o radykalność Fryderyka Nietzschego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
> Dawid Szkoła
Odcienie pustyni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
AKTUALNOŚCI – RECENZJE – NOTY
> Jarosław Petrowicz
Polak, Niemiec, dwa bratanki. Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej
i niemieckiej po 1989 roku, red. Wojciech Browarny i Monika Wolting, współpraca Markus Joch, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014, ss. 252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
> Andrzej Zawada
Upór poznawania. Jerzy Jastrzębski, Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
> Aleksander Woźny
„I niech to będzie dobry człowiek”. Wartości w biznesie, red. ks. Piotr Mrzygłod i ks. Grzegorz Sokołowski,
Wrocław 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
> Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

OD REDAKCJI
Ów szczególny sposób posługiwania się językiem, jakim
jest rozmowa, od dawien dawna przykuwał uwagę myślicieli i filozofów. Już Platon wskazywał, iż sposób ten wyznacza
samo jądro językowości w ogóle, a tym samym określa również istotę naszego myślenia. To ostatnie bowiem to przecież
nic innego niż właśnie „rozmowa duszy samej z sobą”. A zatem myślenie jest w gruncie rzeczy rozmawianiem (inaczej
mówiąc dialektyką, sztuką wiodącej do prawdy konwersacji)
i nie unieważnia tego rozpoznania fakt, iż mówiący i słuchający są w tym przypadku tym samym bytem. Rozmowa jest
wprawdzie otwarciem, wyjściem ku drugiemu, ku innemu, ale
najwyraźniej ten inny – nieraz wręcz obcy – skrywa się także
w nas samych. I, myśląc, z nim właśnie dyskutujemy.
Rozważając zagadnienie rozmowy, najczęściej mamy jednak
na myśli sytuację językowego spotkania z realnym drugim człowiekiem. W tym sensie jest to zetknięcie się z treścią niesprowadzalną do zawartości własnego umysłu i niedającą się z niej
wywieść, przyjmowanie w siebie i konfrontowanie się z tym,
co (może być) ode mnie zupełnie różne. Wprawdzie tradycyjna filozofia skłonna była przez wieki postrzegać istotę rozmowy raczej we współuczestnictwie w obiektywnym, bezczasowym i niezmiennym świecie Logosu, w świetlistym uniwersum
czystego rozumu i zawartych w nim wiecznotrwałych znaczeń.
Jednak dziś, głównie za sprawą odkryć i rozpoznań poczynionych na gruncie filozofii języka oraz filozofii dialogu, takie ujęcie wydaje się być przezwyciężone, a przynajmniej poddaje
się je radykalnemu wątpieniu. Sedno krytyki tego poglądu lapidarnie i rzeczowo formułuje Levinas: „Czy, mówiąc, umysł
nie odwołuje się do tego, co myśli już inny umysł i czy oba nie

uczestniczą we wspólnych ideach? Ale wspólnota myśli sprawiłaby, że mowa jako relacja między bytami byłaby niemożliwa.
Spójny dyskurs jest jeden. Uniwersalne myślenie obchodzi się
bez komunikacji. Jeden rozum nie może być inny dla drugiego.
Jak w ogóle rozum może być mój albo inny, skoro samo jego
bycie polega na znoszeniu szczegółowości?”1. A zatem rozmowa jako uczestnictwo w uniwersalności tego, co rozumne, znosiłaby ostatecznie inność rozmówców, znosząc w konsekwencji
także sam dialog na rzecz monologu powszechnego, tożsamego ze sobą Rozumu. Jakaż to więc relacja stanowi istotę rozmowy? „Język zakłada rozmówców, wielość – wyjaśnia dalej Levinas. – Ich obcowanie nie polega na tworzeniu wzajemnych
przedstawień ani na partycypacji w powszechności, we wspólnej płaszczyźnie językowej. Ich obcowanie […] jest etyką”2.
Zdaniem autora Całości i nieskończoności rozmowa z natury
swej jest (lub powinna być) sytuacją o charakterze etycznym,
spotkaniem z drugim człowiekiem poza jakąkolwiek jego konceptualizacją, spotkaniem z „twarzą”, jak powiada. „Dzieło języka polega na […] wchodzeniu w stosunek z nagością wyzutą
z wszelkiej formy, ale mającą sens jako taka […]. Taka nagość
jest twarzą”3. I ta twarz – w rozmowie – domaga się uznania
swej nieredukowalnej inności oraz daru, który tylko ja mogę jej
ofiarować: daru, jakim jest mój własny świat „złożony u stóp”
Innego. „Mówić to czynić świat wspólnym, tworzyć wspólne
miejsca. Język nie odnosi się do ogólności pojęć, ale tworzy
>

1

E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 70–71.
> 2 Ibidem, s. 72.
> 3 Ibidem, s. 74.
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podstawy wspólnego posiadania. Znosi niezbywalną własność
rozkoszowania się. W rozmowie świat nie jest już tym, czym był
w separacji – u siebie, gdzie wszystko jest mi dane – ale tym,
co daję”4.
Levinasowska, radykalnie etyczna koncepcja rozmowy –
burząc utrwalone nawyki myślowe – skłania niewątpliwie
do głębokiej refleksji, choć budzi także zasadne wątpliwości.
Trudno bowiem sobie wyobrazić rozmowę, a zwłaszcza jej
cel ostateczny, jakim jest jakaś forma porozumienia, gdybyśmy – wraz naszym rozmówcą – nie partycypowali we wspólnym, do pewnego przynajmniej stopnia, świecie pojęć i sensów, gdyby nie istniał między nami jakiś „wspólny mianownik”
wyznaczany przez strukturę i reguły rozumności. Bez owych
wspólnych „miejsc” wyznaczanych przez to, co powszechnie
przyjęte i obowiązujące (przynajmniej w obrębie konkretnego
języka), rozmowa, jak się wydaje, w ogóle nie byłaby możliwa.
Tak jak nie byłaby ona również możliwa bez woli jej prowadzenia i chęci wzajemnego zrozumienia cechujących rozmówców
(na co z kolei kładzie nacisk Habermas). Bez „powszechników”
i ogólnie respektowanych reguł rozmowa przekształca się albo
w równolegle prowadzone (a najczęściej przekrzykujące się)
monologi, albo po prostu osuwa się w mroczną otchłań bełkotu. Znamy te zjawiska, niestety, z codziennego doświadczenia.
Dlatego też myśląc – a więc rozmawiając z samym sobą –
o rozmowie, przypominamy sobie Gadamerowskie rozważania
dotyczące gry. Warto się w nie uważnie wsłuchać. Autor Prawdy i metody tak oto charakteryzuje istotę gry: „Ruch będący grą
nie ma żadnego celu, na którym by się skończył, lecz odnawia
się przez nieustanne powtarzanie. Ruch wte i wewte jest dla
określenia istoty gry tak centralny, że pozostaje już obojętne,
kto lub co ten ruch prowadzi. Ruch gry jako taki obywa się jakby bez nosiciela. To gra jest rozgrywana lub się rozgrywa – nie
decyduje o tym żaden grający podmiot. Gra jest procesem ruchu jako takim. W tym sensie mówimy na przykład o grze kolorów i nie uważamy nawet, że istnieje tu jakiś pojedynczy kolor współgrający z innymi, lecz chodzi nam o jednolity proces
lub widok, w którym ukazuje się zmienna rozmaitość kolorów”5. A zatem „wszelkie granie polega na byciu granym. Urok

gry, fascynacja, jaką ona wywołuje, polega właśnie na tym, że
gra staje się panem grających. Nawet w przypadku gier, w których chodzi o wypełnienie postawionych sobie zadań, źródłem
uroku gry jest ryzyko, czy dana rzecz ‘przejdzie’, ‘uda się’, ‘znowu uda’. […] To właśnie gra urzeka gracza, wplątuje go w grę,
utrzymuje w grze”6. Czy nie podobnie jest też z rozmową? Czy
rozmowa to nie coś, co nad nami – jej uczestnikami – rychło
zapanowuje? Czyż nie jest tak, iż język włada nami w rozmowie, że nie mamy w gruncie rzeczy nad nią kontroli i nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi? Że jesteśmy bardziej „rozmawiani”
niż rozmawiamy? Że będąc posłuszni jej regułom, podejmujemy ryzyko – bo idziemy w nieznane? Że – w końcu – celem
rozmowy jest ona sama, ujrzenie ruchu myśli jako takiego, tak
jak podziwiamy w grze kolorów ich rozmaitość, płynność i frapujące przemiany?
Pomiędzy Levinasowską koncepcją rozmowy, skrajnie spersonalizowaną i etyczną aż po krawędź utopii, a pojmowaniem
jej jako w pewnym sensie bezosobowej gry językowej istnieje
oczywiście cała gama stanowisk pośrednich. Reprezentują je
nasi autorzy: Jacek Grębowiec, przyglądający się społecznym
i językowym mechanizmom rytuału i dialogu, Waldemar Mazur, piszący o trudach w nawiązaniu dialogu pomiędzy paryską „Kulturą” a krajem w przededniu odwilży październikowej,
czy Dawid Szkoła, wskazując na dobrowolne osamotnienie
Nietzschego, van Gogha i Niżyńskiego, które nie skutkowało przecież milczeniem, ale rozmową – z nami, czytającymi ich pisma, wreszcie z Bogiem, „pożarem w głowie”, który
na co dzień próbujemy zdusić. Tym i innym tekstom składającym się na zeszyt jedenasty „Znaczeń” warto się przyjrzeć,
bo – czymkolwiek rozmowa w swej istocie jest – prowadzimy ją nieustannie: z samymi sobą, z wielkimi duchami przeszłości (poprzez lektury) i w końcu z bliższymi i dalszymi sobie
ludźmi, którzy nas na co dzień otaczają. Nawet eremici, którzy
oddalają się w pustynne miejsca, uciekając od próżnej, ludzkiej gadaniny, rozmawiają – z duchami, diabłami (te bywają zresztą szczególnie rozgadane) i raczej oszczędnymi w słowach bogami. Bo bez rozmowy – najwyraźniej – żyć się po
prostu nie da.

>
>

>

6

4
5

Ibidem, s. 76.
H-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa 2004, s. 161.

6

Ibidem, s. 164–165.

ROZMOWA

„KULTURA UPOKARZANIA” A PRZEMIANY ETYKI MEDIÓW
Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz1
Michał Rydlewski

> Michał1 Rydlewski: Czy „kultura upokarzania”2, prezentowana w mediach i poprzez media, zasługuje Pani
zdaniem na medioznawczą refleksję? Jeśli tak, to dlaczego?
> Małgorzata Lisowska-Magdziarz: Oczywiście, że zasługuje. Przede wszystkim dlatego, że nie sposób postrzegać publicznego upokarzania jednostek w mediach jako wyizolowanego fenomenu, tu i ówdzie zwracającego naszą uwagę. To
istotny aspekt całej debaty publicznej; korelat szerszego procesu polegającego na systematycznym obniżaniu jej poziomu. Przyznaję, że nie patrzę na to jedynie chłodnym okiem
badacza. Zjawisko to budzi moją głęboką niechęć. Uważam,
że to jedna z czytelnych oznak przebudowy norm etycznych
w mediach: przesuwania granic pomiędzy tym, co wolno,
a tym, co niedopuszczalne; redefinicji tego, co oceniamy jako
atrakcję, a co jako przekroczenie społecznych norm. Rozpowszechnienie tekstów i programów opartych na publicznym
upokarzaniu uczestników oznacza, zdaje się, że ludzie zarządzający mediami dostrzegają w upokarzaniu pewien potencjał zwiększania oglądalności, czytelnictwa, „klikalności”.
Uważają chyba, że stanowi ono atrakcję, wzbudza ciekawość,

angażuje emocjonalnie. Jeżeli jednak byłoby tak, że upokarzanie jest siłą napędową oglądalności, to by dowodziło również,
że ci, którzy takie treści wytwarzają, myślą tylko w kategoriach oglądalności, a nie przesłanek etycznych. To przyczynek
do szerszego problemu, polegającego na stawianiu na wyniki popularności i oglądalności, na elementy komercyjne przed
innymi wartościami, które decydowałyby o tym, jakie treści
pojawią się w mediach, a jakie nie.
> M.R.: Jeśli „kultura upokarzania” związana jest z oglądalnością, „klikalnością”, jak to Pani ujęła, to od kiedy
można by, Pani zdaniem, datować wzrost jej natężenia?
Od kiedy ona zaczęła się rozpleniać?
> M.L.-M.: Nie wiem, czy da się wskazać jakiś moment przełomowy w polskich mediach. Tutaj zawartych jest kilka pytań:
czy rzeczywiście możemy mówić aż o rozplenieniu się „kultury upokarzania” i czy faktycznie upokarzanie w mediach niesie
za sobą sukces marketingowy? Obrazy i teksty, w których jedni
ludzie publicznie upokarzają drugich, były w mediach obecne
od ich początku, bo upokorzenie jest związane z międzyludzkimi relacjami władzy i podporządkowania. Jednak traktowanie upokorzenia jako atrakcji budziło negatywne uczucia.
Pierwsze telewizyjne programy (A Queen for a Day, Tell Me
> 1 Małgorzata Lisowska-Magdziarz – dr hab., teoretyczka kultury i me- About It, Turn To A Friend, It Could Be You) zakładające publiczdioznawczyni; dyrektorka Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
ne samoponiżenie czy psychologiczne obnażenie jednostek
Społecznej UJ; autorka książek: Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka (2000), Analiza zawartości mediów (2004), Analiza tek- emitowano w telewizji amerykańskiej już w latach czterdziestu w dyskursach medialnych (2006), Media powszednie. Środki komuniko- stych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Były to tak zwawania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Po- ne misery shows, których uczestniczki otrzymywały nagrody
laków u progu XXI wieku (2008), Pasażer z tylnego siedzenia. Media i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym (2010), Feniksy, łabędzie, motyle. za szczególnie przekonującą prezentację własnych życiowych
nieszczęść (to w jakiś sposób znamienne, że w konkursach
Media i kultura transformacji (2012).
> 2 A. Szahaj, Kultura upokarzania, „Odra” 2012, nr 2, s. 40–44. Zob. także: tego typu startować miały tylko kobiety). Jednak żywot więkM. Rydlewski, Wszechobecne upokarzanie (na marginesie artykułu Andrzeszości z tych programów był krótki (chociaż przyznać trzeba, że
ja Szahaja pod tytułem „Kultura upokarzania”), „Przegląd Kulturoznawczy”
Queen for a Day utrzymała się w NBC ponad 15 lat). Zazwyczaj
2013, nr 1, s. 111–124.
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zdejmowano je z anteny przy akompaniamencie oskarżeń
o zły smak, płytkość i trywialność, ekshibicjonizm, eksploatację ludzkich nieszczęść. Jeszcze wówczas wydawało się trudne do zaakceptowania, żeby upokorzenie mogło być motorem
przyjemności obcowania z jakimś tekstem.
W Polsce pierwszym takim programem, w którym upokarzanie uczestników było celowe, a nie przypadkowe (jak to się
czasami zdarza w filmach dokumentalnych czy programach
publicystycznych), był teleturniej Najsłabsze ogniwo, prowadzony przez Kazimierę Szczukę. Program ten z założenia miał
przeprowadzić uczestnika przez „zimną kąpiel”. Przyjemność
odbiorcza miała polegać na tym, że prowadząca miażdży
uczestnika. W polskich warunkach to miało dodatkowy niemiły posmak – na prowadzącą wybrano feministkę, wzmacniając stereotyp, że feministki to takie „straszne baby”… Z drugiej strony, sposób prowadzenia show przez Kazimierę Szczukę
i tak był o wiele bardziej umiarkowany niż to, co w brytyjskiej
wersji formatu prezentowała na wizji Anne Robinson, nie bez
powodu nazywana w Anglii „The Queen of Mean”. Niemniej
był to pewien przełom. Konwencja teleturnieju zakłada zwykle, że cieszymy się z wygranej uczestników; tu po raz pierwszy tak jawnie odwołano się do przyjemności odbiorców z obserwacji czyjejś niekompetencji, upokorzenia, klęski. Innym
takim przełomem było to, co działo się przy okazji pierwszych
odcinków Wielkiego Brata. Część przedsięwzięcia polegała
na powiedzeniu komuś w oczy, że jest wyeliminowany, że jest
kiepski, że się nie nadaje. Program dostarczał widzom bardzo
dwuznacznej przyjemności z obserwacji tego, jak reagował
wyeliminowany. To się niewątpliwe wiązało z przełamaniem
jakiejś granicy.
Problem jednak nie polega chyba tylko na tym, że publiczne upokorzenie może być częścią takiej czy innej konwencji
gatunkowej w mediach. Niepokojące jest to, że przestaliśmy
reagować na to zniesmaczeniem. Kiedy emitowano Najsłabsze ogniwo, toczyła się jeszcze na ten temat jakaś publiczna
dyskusja, były głosy krytyczne. Teraz mamy wiele upokorzenia
w różnych programach telewizyjnych czy w Internecie – i nie
reagujemy. Przyjęliśmy po prostu, że upokorzenie jest częścią
całego przedsięwzięcia medialnego! W związku z czym mamy
upokorzenie w show kulinarnych, w makeover shows, w talent
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shows, w Rozmowach w toku i w Kuchennych rewolucjach,
w teleturniejach i konkursach, a nawet w programach publicystycznych. Trwa też niezwykle skrupulatna obserwacja sytuacji upokarzających w całym sektorze mediów zajmujących
się celebrytami, gdzie niejako czyha się na kłopoty i problemy
bohaterów, żeby móc je wyeksponować. I to jest właśnie problem: że to się stało częścią krajobrazu, normą! Poddanie się
upokorzeniu bywa nawet przez uczestników takich programów postrzegane jako konieczne, żeby dostać większą nagrodę. Tak bywa na przykład w telewizyjnych konkursach kulinarnych. Ich uczestnicy są przez jurorów systematycznie równani
z ziemią, ale ma to oznaczać, że są dzielni i wykazują się odpowiednią odpornością psychiczną i determinacją, by wygrać
konkurs. „Keep your eyes on the prize”, jak mówi amerykańska piosenka; im jesteś bardziej odporny i skoncentrowany
na celu, tym większą masz szansę na nagrodę, więc twoja
godność osobista i publiczny wizerunek nie mają w tej sytuacji znaczenia. Częścią konwencji tego typu programów jest
w związku z tym wyczekiwanie na chwile załamania uczestników – ktoś nie wytrzyma na wizji, rozpłacze się albo rozbije
krzesło, w stresie zdradzi prywatne słabości, o których normalnie nikomu by nie powiedział. Antycypacja takich momentów to część przyjemności odbiorczej, a poddanie się ryzyku to
część bycia w mediach. Więc może rzeczywiście mamy już do
czynienia z obecnością w mediach całej kultury upokarzania,
jak Pan chce to nazywać. Zwłaszcza że upokorzenie obecne
jest także w dyskursie oddolnym i z nim współgra. Na przykład
w Sieci, gdzie ludzie sami umieszczają różne kompromitujące materiały, wzajemnie się obrażają, ujawniają cudze sekrety
i słabości, mówią o osobach publicznych i o własnych znajomych takie rzeczy, których nigdy nie wypowiedzieliby w realu.
Bardzo mocno bym się natomiast sprzeciwiała założeniu,
że to jest świetny wehikuł oglądalności, słuchalności. Na razie nikt tego empirycznie nie sprawdził, nikt miarodajnie nie
porównał atrakcyjności dla odbiorcy materiałów wrednych
i przyjaznych. Szuka się tylko łatwego usprawiedliwienia, że
„ludzie tego chcą”. Ale w mediach w ogóle pojawia się wiele parszywych rzeczy, zaś tłumaczenie producentów i dystrybutorów, którzy na nich zarabiają, jest właśnie takie: „ludzie tego chcą”. To populizm! Nie ma żadnych badań, które by

dowodziły, że odbiorcy chcą właśnie tego: upokorzenia, przemocy emocjonalnej, złośliwości, podglądactwa. A może konkurs kulinarny, w którym celebrowałoby się wspólne gotowanie i przyjemności jedzenia, podobałby się bardziej?
> M.R.: Takim programem, w którym brakuje elementu
upokarzania, jest program Twoja twarz brzmi znajomo.
Aktorzy i celebryci pokazują tam swoje talenty wokalne oraz umiejętności upodobnienia się do kogoś innego. Ma on dużą widownię…
> M.L.-M.: Być może zatem talent show nie musi upokarzać
uczestników, nawet tych niezbyt utalentowanych. Można sobie wyobrazić makeover show, który uczy raczej uznania dla
transformacyjnego wysiłku uczestników niż litości dla ich niedostatków. Można zrobić talk show, w którym nie dowodzi się,
że ludzie są głupi. Można przeprowadzać wywiady w taki sposób, że unika się potencjalnego narażenia rozmówcy na upokorzenie. To da się zrobić…
> M.R.: Powiedziała Pani o swoistej naturalizacji upokorzenia, a co za tym idzie obojętności wobec niego.
Myślę, że to się da dobrze zaobserwować na przykładzie pewnego continuum, które wyznacza, z jednej
strony, popularna w latach dziewięćdziesiątych Ballada
o lekkim zabarwieniu erotycznym, a z drugiej, dzisiejszy
Top Model. Oba pokazują młode dziewczyny mierzące
się z rzeczywistością, pragnące lepszego życia, sukcesu, pieniędzy, sławy. Marzenia dziewczyn z Ballady…,
pochodzących najczęściej z małych miasteczek lub wsi,
nie spełniały się: zamiast na światowe wybiegi trafiały
do walk w kisielu na wiejskich dyskotekach. Ale im się
współczuło, było ich żal, natomiast brakuje tego w stosunku do dziewczyn z Top Model, które pomimo pozorów twardości są równie zagubione. Nie dostrzega się
także całego kontekstu społecznego, w którym ważnym elementem jest pochodzenie klasowe tych dziewczyn. Mam wrażeniem, że pomiędzy jednym a drugim
programem wiele się zmieniło, zniknęło gdzieś to poczucie zażenowania w obliczu upokarzanego uczestnika programu…
> M. L.-M.: A czy pamięta Pan film dokumentalny Ewy Borzęckiej Arizona, zrealizowany kilka lat przed Balladą…?

> M.R.: Pamiętam…
> M.L.-M.: I film, i serial to bardzo dobre przykłady, unaoczniające problem odpowiedzialności kogoś, kto robi materiał
dla mediów, za ludzi, których wciąga do swojej gry. Poważny
problem etyczny dla kogoś, kto robi materiały dokumentalne. Człowiek w zderzeniu z dokumentalistą nie wie, co zostanie zrobione z jego osobą i z jego historią w procesie produkcji
filmu. Należałoby oczekiwać, że dokumentalista czy wydawca
będzie się zachowywał wobec bohatera z należytą delikatnością i że będzie się liczył z ewentualnymi konsekwencjami upublicznienia jego historii. Dziennikarze-dokumentaliści starają
się zazwyczaj nie naruszać zaufania swoich bohaterów. Gdyby
je systematycznie naruszali, niemożliwe by było kręcenie filmów dokumentalnych, bo nikt z nas nigdy by nie zaufał ich
autorom. Należy jednak oddzielić dwie sprawy. Jak długo film
dokumentalny jest zapisem rzeczywistości, jak długo dziennikarz nie stara się niczego fałszować i inscenizować, tak długo
ewentualne upokorzenie bohaterów jest problemem etycznym, który trzeba rozważyć we własnym zawodowym sumieniu. Decyzja, czy wówczas zdecydować się, czy nie, na emisję niektórych materiałów jest wpisana w proces twórczy.
Przedstawieni w Arizonie mieszkańcy wsi Zagórki byli ogromnie oburzeni na autorkę filmu. Nie wiem, czy zostali pokazani
prawdziwie, ale jeśli tak, to nie mogą mieć żalu do dziennikarki, skoro już zgodzili się na sfilmowanie swojego życia.
Natomiast zupełnie inaczej jest w wypadku czystej rozrywki: gdy upokorzenie jest z góry wkalkulowane w spektakl jako
jego konieczny, atrakcyjny element. Jeśli mówimy komuś, że
dostanie nagrodę pod warunkiem, że zrobi z siebie widowisko,
zgodzi się na publiczne ośmieszenie lub obnażenie, zmuszony
zostanie do akceptacji takich zachowań w stosunku do własnej
osoby, których w innej sytuacji by nie zaakceptował. Więc jeśli
Pan mówi, że gdzieś pomiędzy Balladą… a Top Model staliśmy się mniej wrażliwi na problem publicznego upokorzenia
w mediach, to zasadniczo się z Panem zgadzam.
> M.R.: Ta różnica faktycznie wydaje mi się istotna i należałoby ją rozpisać na różne aspekty, bo przecież Ballada… była właściwie paradokumentem…
> M.L.-M.: To była właściwie wczesna forma ogromnie dziś
popularnych podgatunków docusoap czy docudrama, czegoś
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na pograniczu dokumentu i rozrywki. Takie zmącone gatunki
medialne to przejaw ogólnej hybrydyzacji gatunkowej w mediach. Zjawisko szerokie, o rozległych konsekwencjach. Dla naszego tematu istotne jest, że w wypadku takich hybrydowych
form jak mockumentary, docufiction czy nawet różnych gatunków reality media coraz trudniej jednoznacznie określić status
programu: informacja to czy rozrywka? Prawda czy fikcja? Edukacja czy fantazja? No i nie sposób też wskazać na tego, kto jest
za program etycznie odpowiedzialny. Autor zawsze może powiedzieć:„nic tu nie jest naprawdę, ja tylko dostarczam rozrywki”…
> M.R.: Powiedziała Pani, że spora część ludzi mediów
jest zainteresowana „kulturą upokarzania”, ona leży
w ich interesie, bo przekłada się na oglądalność. Zastanawia mnie rola dziennikarzy w tej chęci zachowania
status quo. Uważam za coś niepokojącego fakt, iż dziennikarze godzą się na obecność „kultury upokarzania”
w mediach, uznając ją za coś naturalnego, za twardy
kawałek rzeczywistości naszej demokracji. Przykładem
esencjalizowania „kultury upokarzania” może być wypowiedź Elizy Michalik, dotycząca piszącego krytycznie
o „ataku lewactwa” Tomasza Terlikowskiego. Dziennikarka Superstacji pisze: „A już zupełnie na marginesie:
nie żaliłam się i nie żalę na wulgarne listy, bo w przeciwieństwie do Terlikowskiego rozumiem, że bycie osobą publiczną niesie ze sobą nie tylko przyjemności, ale
– przede wszystkim obowiązki, w tym obowiązek znoszenia krytyki, nawet obraźliwej i niesprawiedliwej.
Ludzie używają paskudnego słownictwa, są prymitywni i niekulturalni, ale mamy obowiązek to znosić. Bo
to jest właśnie cena demokracji, którą trzeba zapłacić
za możliwość głoszenia swoich poglądów i za to, że one
mogą się komuś nie podobać”3. Dlaczego mamy zgadzać się na znoszenie upokarzania, pogardy i obraźliwych słów? Czy fakt, iż jest się osobą publiczną, niejako
ex definitione wystawia i pociąga za sobą coś w rodzaju publicznego batożenia? Uważam, że jeśli przystaje
się na tego typu tezę – wypowiedzianą przez Elizę Michalik – to po części daje się przyzwolenie na „kulturę
>

12

3

Cytat pochodzi z profilu facebookowego Elizy Michalik.

upokarzania”, na bezkarne obrażanie nie tylko „ludzi
mediów”, lecz ludzi w ogóle. Kto, jeśli nie ludzie mediów, ma się temu przeciwstawić?
> M.L.-M.: Stwierdzenie pani Michalik, że ludzie są ogólnie prymitywni i niekulturalni, uważam za łatwe, ale nieuprawnione
uogólnienie – i po prostu za nieprawdę. W jakimś jednak sensie
zgadzam się z ogólnym wydźwiękiem jej wypowiedzi.
Upokorzenie jest częścią indywidualnych i grupowych relacji władzy. W zmediatyzowanym społeczeństwie dziennikarze są reprezentantami instytucji medialnych, posiadają pieniądze, widzialność medialną, narzędzia dystrybucji swoich
poglądów, zasoby społeczne umożliwiające im bycie na górze hierarchii społecznej. Reprezentują władze, a nawet sami
dzierżą jej cząstkę. Ale władza – jak poucza mędrzec Foucault
– jest w dyskursie: jest zdobywana, odzyskiwana, wyrywana
w interakcjach, wciąż ustanawiana na nowo w wyniku stosowania przez wszystkich uczestników komunikacji najrozmaitszych „technologii siebie”. Demokracja polega między innymi na tym, że pozwala na i umożliwia słabym zdobywanie
i utrzymywanie własnego fragmentu „władzy w dyskursie”;
także takimi sposobami, które nie muszą się podobać silnym.
Więc kiedy ktoś jest w pozycji władzy, musi pogodzić się z tym,
że podlega krytyce, nawet nieuprzejmej czy niesprawiedliwej. Niezależnie od tego, jak się z tym osobiście czuje, nie jest
to upokorzenie, tylko naturalna konsekwencja zajęcia uprzywilejowanego miejsca w systemie. Dlatego nie lituję się nad
dziennikarzem czy nad politykiem, któremu internauci piszą
wulgarne komentarze. Oczywiście, nie podoba mi się wulgarność, ale nie jest mi jakoś szczególnie tego polityka czy dziennikarza żal. Zakładam, że skoro jest on postacią publiczną, to
wie, że jego władza jest negocjowana na forum publicznym.
Natomiast mam odruch moralnego zniesmaczenia, kiedy ktoś
taki mówi: „Spieprzaj, dziadu”. Pamięta Pan tę niefortunną reakcję? Dlaczego poczuliśmy się tacy tym urażeni? Bo pojawił
się słuszny odruch moralny: nie akceptować sytuacji, gdy silniejszy kopie słabszego. Nie ma przyzwolenia, żeby ktoś silny
pogardzał słabym, żeby go publicznie upokorzył tylko dlatego,
że jest biedny, niewykształcony czy mało elegancki. Gdyby ten
bezdomny, obrażony przez potężnego polityka, pozwolił sobie
wtedy na jakąś ripostę, nawet wulgarną, nie moglibyśmy mieć

do niego pretensji. Tyle mają władzy podporządkowani, ile jej
sobie „wyrwą”.
Dlatego nie współczuję krytykowanym politykom, natomiast niechęć budzi we mnie obrażanie dziewczyn w Top
Model; kiedy półgoła kandydatka na modelkę prezentuje się
przed jurorami (i przed telewidzami) i oni jej mówią, że jest
gruba jak wieloryb, albo żądają, by sobie zrobiła sesję fotograficzną na pograniczu pornografii. Z jednej strony oczywiście ona „sama tego chciała”; z drugiej jednak wiemy, że w relacjach władzy ona jest niżej. Ktoś tutaj wykorzystuje swoją
przewagę związaną z tym, że reprezentuje potężną instytucję
medialną, oraz z tym, że może tej dziewczynie coś zaoferować
– i w związku z tym pozwala sobie na okazywanie jej pogardy.
Tutaj jest jeszcze jedna ważna kwestia. Otóż „kultura upokarzania” w mediach jest niebezpieczna także dlatego, że jest legitymizowana przez wielkie instytucje medialne, które w naszym świecie są instancją reprezentującą dyskurs dominujący.
Jeżeli w show kulinarnym czy w teleturnieju publicznie upokarza się uczestników, to dokonuje się uprawomocnienia psychologicznej przemocy instytucji w stosunku do jednostek i całych
grup społecznych. Oczywiście, instytucja ta powie człowiekowi, który nieostrożnie pozwolił na naruszenie swojej godności, że przecież jest dorosły; że godząc się na występ, wiedział,
co robi. Trzeba by jednak w takim wypadku przyjąć, że ludzie
są w pełni świadomi możliwych konsekwencji podjętej gry
z mediami. A prawda jest taka, że najczęściej nie są w stanie
przewidzieć wszystkiego,dopóki się z tą sytuacją osobiście nie
zmierzyli. W zmediatyzowanym społeczeństwie medialna widzialność jest dla wielu osób atrakcją i nagrodą, ale występowanie w mediach wymaga kompetencji, które nie są dostępne
każdemu, kto zgodzi się na udział w grze o sławę.
> M.R.: W tym kontekście etycznej odpowiedzialności mediów za uczestnika programu można by przywołać skrajny przykład samobójstwa Grzegorza Piechowskiego, jednego z uczestników TVN-owskiego
programu pod tytułem Tylko miłość. Kamera bez oporu pokazała śmiejącą się publiczność, kiedy wzruszony, ze łzami w oczach chłopak opowiadał o swojej miłości. Grzegorzowi nie udało się odzyskać utraconej
miłości, został odrzucony. Nie tylko poniósł porażkę,

ale okazał publicznie swoją słabość, wrażliwość i nieporadność. To te uczucia naraziły go na śmieszność, wypowiadane słowa o miłości czyniły z niego obiekt drwin.
Po powrocie z programu Grzegorz zwierzył się matce:
„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Stał się pośmiewiskiem w miejscowości, w której mieszkał, wołano za nim „amator Wiesi”, „Mister TVN”. Po nieudanym
otruciu się lekami, w kilka tygodni po programie, powiesił się. W czasie kiedy jeszcze leżał w szpitalu po
próbie samobójczej, TVN zapowiadał Tylko miłość sceną
z płaczącym chłopakiem. To empiryczny przykład tego,
że upokorzenie jest realnie przeżywane. Czy Pani zdaniem media są etycznie świadome tego, co robią?
> M.L.-M.: Ale co znaczy: media? Oczywiście na co dzień łatwo poddajemy je reifikacji, mówimy: media są głupie albo
media informują, albo media mają władzę. Jednak tu trzeba
by – a jednocześnie nie sposób – zapytać o osobistą etyczną
odpowiedzialność. Tylko czyją? Producentów programu? Prowadzących? Scenarzystów? A może to nie „media” były odpowiedzialne, tylko ludzkie okrucieństwo, które ten program
wyzwolił? Ale to przecież nie było „naprawdę”, przecież to była
tylko konwencja, prawda? A że nikt nie sprawdził, czy upokorzony chłopak też tylko jako konwencję to interpretuje…
Problem polega właśnie na tym, że upokorzenie jest widzialne, konsekwencje jednostkowe i zbiorowe mogą być bardzo dramatyczne, a odpowiedzialność zostaje rozmyta. Populistyczne jest natomiast stwierdzenie, że ludzie tego chcą,
wsparte autorytetem potężnych instytucji, reprezentujących
władzę, wiedzę i pieniądze.
> M.R.: Chciałbym odwołać się jeszcze do jednego
z wątków Pani najnowszej książki pod tytułem Feniksy,
łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji4, w której pojawia się wyraźnie – zauważony przez Andrzeja
Szahaja – wątek upokorzenia uczestników programów
telewizyjnych, którzy traktowani są nie tylko jako podmioty, indywidua, ale także jako znaki określonego
społecznego pochodzenia. Oglądając zatem opowieść
transformacyjną, widzimy uczestnika; mnie interesuje
>
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M. Lisowska-Magdziarz, Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura
transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

ROZMOWA < ZNACZENIA < 13

także to, co niewidoczne, a więc swojego rodzaju walka klas, jaka odbywa się w takim programie, walka
o awans społeczny. Czy taka narracja jest Pani zdaniem
uzasadniona?
> M.L.-M.: Intuicyjnie uznałabym ją za uzasadnioną, ale żeby
odpowiedzialnie mówić o tym problemie, musielibyśmy mieć
wgląd w jakieś empiryczne badania na temat społecznego pochodzenia uczestników. Chociaż czasami to widać na pierwszy
rzut oka. Zdradza je sposób mówienia, ubiór czy nawet stan
uzębienia…
> M.R.: To sprawa dobrze widoczna w programie Chłopaki do wzięcia…
> M.L.-M.: Oj tak! W nim i w podobnych programach, takich
jak Dziewczyna dla mojego syna, w których kandydatka musi
się korzystnie zaprezentować mężczyźnie i jego matce pochodzącym – jak się sugeruje – z klasy wyższej. Gołym okiem widać, że dziewczyny nie reprezentują rozległego kapitału kulturowego; to, co i jak mówią, jak się poruszają, jak noszą te
niezbyt ładne wieczorowe ciuchy, wskazuje na dość ograniczony habitus. Nagrodą w programie jest małżeństwo z bogatym mężczyzną, będące jednocześnie spełnieniem romantycznych wyobrażeń oraz formą awansu społecznego. Dlatego cała
rzecz się odbywa w „wypasionym”, niezwykle bogato udekorowanym, choć bardzo niegustownym pałacu; pokazuje się jachty, drogie samochody, inne indeksy statusu. Przepięknie (i niemal jednakowo) wystrojone kandydatki na żonę bogacza mają
za zadanie odnaleźć się w tym pałacowym wnętrzu, na jachcie, w drogiej restauracji. Grasz tutaj o przyszłość, ale przy
wszystkich możesz zostać upokorzona – mówi formuła programu. Domniemana matka narzeczonego-milionera wypytuje i podgląda kandydatki, sprawdza, czy się nadają do życia
„w luksusie”; nienadające się dziewczyny będą musiały przeżyć odrzucenie. Które może się zdarzyć każdemu, ale w zaciszu

domowym, prywatnie, a nie publicznie; przecież nawet jeśli
wiedzą o tym nasi bliscy, to i tak się wstydzimy…
Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że w ten oto sposób
klasa wyższa (czyli reprezentująca pieniądze) wyświetla klasom niższym projekcję pod tytułem „lepsze życie”, odwołując
się do zamierzchłej estetyki z seriali typu Dynastia oraz do bajki o Kopciuszku.
Tylko że tak naprawdę reprezentowane w tym programie estetyka i styl życia bardzo niewiele mają wspólnego z rzeczywistymi wyborami estetycznymi oraz stylem życia dzisiejszej klasy
wyższej (jeśli w ogóle mamy coś takiego w Polsce). Ktoś, kto ten
program projektuje, nie opiera się na obserwacji uczestniczącej, tylko na własnych wyobrażeniach o tym, co prawdopodobnie mogłoby uchodzić wśród ludzi niebogatych i niewykształconych za luksusowy styl życia. Więc oczywiście program nie ma
związku z rzeczywistością, tylko z klasową fantazją na temat bogactwa, proponowaną przez silnych, kompetentnych i bogatych
– słabszym, głupszym i biedniejszym. Tworzenie takich programów jest wyraźnym zajęciem pozycji władzy. To straszny dowód
pogardy, patronizującego stosunku instytucji medialnej do publiczności. A przy okazji uwidocznia problem rzeczywistych podziałów klasowych. Wygrana w programie ma bowiem polegać
na porzuceniu siebie, na dostosowaniu się do promowanego
przez medium obrazu. Na udawaniu, że się posiada określony
habitus. Wyrwanie się ze swojej klasy jest absolutnie dobre wtedy, kiedy jest szczere, kiedy polega na rzeczywistym samodoskonaleniu się, a nie na udawaniu. Ale nie wydaje mi się, aby ono
w dzisiejszej Polsce było łatwe. To się udaje, zwykle przy zaangażowaniu sporego wysiłku paru pokoleń, tylko niewielkiej grupie
osób. Programy tego typu, oferujące awans, sukces i medialną
widzialność w zamian za poddanie się upokorzeniu, nie pokazują prawdziwej drogi w górę. Pokazują natomiast, że także gust
i estetyka są dzisiaj kwestią władzy.

KOOPERACJA I DIALOG. SENNETTOWSKA KONCEPCJA
WSPÓŁPRACY – ASPEKTY PRAGMALINGWISTYCZNE
Jacek Grębowiec

Współpraca – według znanego amerykańskiego socjologa Richarda Sennetta – stanowi „smar w maszynerii osiągania celów”1. Trudno się z tym stanowiskiem nie zgodzić. Do
współpracy motywuje nas bowiem zarówno genetyczny program gatunku: jako ślad ewolucyjnego dostosowania, jak i codzienny trud, który, jako istoty autonomiczne i na ogół racjonalne, podejmujemy w celu osiągnięcia rozmaitych korzyści
– własnych i często również wspólnych. Przyjęta w inspirującej książce Sennetta Razem. Rytuał, zalety i zasady współpracy szeroka perspektywa analizy zachowań kooperatywnych,
wywiedziona nie tylko z nauk społecznych, ale również z psychologii rozwojowej, historii myśli politycznej i etologii, prowadzi do wniosków nieobcych rozważaniom komunikologicznym i pragmalingwistycznym, choć oczywiście dalece poza
ramy językoznawstwa pragmatycznego i teorii komunikacji
wykraczających. To, co o współpracy Sennett pisze, szczególnie z pragmatycznymi refleksjami niewątpliwie koresponduje,
ale, co jeszcze bardziej istotne, otwiera przed badaczami językowej kooperacji i fortunności rozmaite i niezwykle ciekawe
pola interpretacyjne. Może stanowić wreszcie ważki impuls do
dalszych badań nad komunikacyjną współpracą, z którą – według amerykańskiego socjologa – człowiek XXI wieku ma coraz większy problem. Sennett pisze bowiem o niepokojącym
zjawisku utraty części kompetencji kooperacyjnych – albo takiej ich transformacji, która znajduje ucieleśnienie w „osobach
sprawnych w prowadzeniu konwersacji na przyjęciach lub
chytrze wciskających klientom bezużyteczne towary”2. Trudno naprędce zweryfikować tak niepomyślną diagnozę. Opiera
się ona jednak na obserwacjach nieobcych innych badaczom
>
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R. Sennett, Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2013, s. 8.
> 2 Ibidem, s. 18.

kultury i życia społecznego3. Objawami utraty owych kompetencji w zakresie współpracy są według Sennetta m.in. nierówności społeczne, związane z podziałem dóbr i osiąganymi dochodami, pogłębiające się dramatycznie w ostatnim pokoleniu
(a liczone współczynnikiem Giniego), takie sposoby organizacji
pracy, które prowadzą do odseparowania osób zatrudnionych
w poszczególnych działach, a w konsekwencji do strzeżenia
zdobytych informacji („efekt silosu”), wreszcie umowy na czas
określony skutkujące powierzchownymi relacjami społecznymi.
W takich realiach społeczno-gospodarczych wytwarza się nowy
typ charakteru: „osoba dążąca do redukcji niepewności”, której
celem jest „unikanie za wszelką cenę pobudzenia wywołanego przez różnicę”4. Skutkami przyjęcia tej postawy są określone
strategie postępowania: wycofanie i homogenizacja gustów.
„Pragnienie neutralizowania różnic, oswajania ich […] bierze
się – jak twierdzi Sennett – z lęku przed różnicą, splecionego
z naszą kulturą gospodarczą i kulturą konsumencką. Jednym
ze skutków jest osłabienie impulsu do współpracy z tymi, którzy pozostają nieustępliwie Inni”5.
Pozornie charakter twórczości naukowej socjologa Richarda
Sennetta i dokonania Herberta Paula Grice’a, Robin Lakoff czy
Geoffreya Leecha, jako przedstawicieli myśli pragmalingwistycznej, dzieli bardzo wiele: nie tylko same dyscypliny naukowe, a co
za tym idzie, terminologia, ale przede wszystkim ostateczne cele
>
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Z przekonania o kryzysie zachowań kooperacyjnych i rosnącej popularności teorii spiskowych wzięła się wydana w 2007 r. książka Zaufanie.
Fundament społeczeństwa innego znanego socjologa, prof. Piotra Sztompki, o czym mówił w wywiadzie udzielonym półrocznikowi „Znaczenia”. Zob.
J. Morawiecki, J. Grębowiec, „Wierzę w utopie”. Rozmowa z prof. Piotrem
Sztompką – autorem książki „Zaufanie. Fundament społeczeństwa”, „Znaczenia. Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo”, nr 1/2008, s. 9–18.
> 4 R. Sennett, op. cit., s. 20.
> 5 Ibidem, s. 20–21.
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refleksji. Amerykański socjolog, niegdyś współpracownik Michela Foucaulta, konsekwentnie diagnozuje dysfunkcje współczesnych porządków społecznych i gospodarczych, przekładające się boleśnie na relacje międzyludzkie (temu poświęcił cały
cykl swoich książek – wspomnieć można choćby o Korozji charakteru6 czy Upadku człowieka publicznego7), nie ukrywa swoich
preferencji aksjologicznych i ideowych (czy nawet politycznych),
nie narzucając ich jednak swoim czytelnikom. Co ciekawe, proponuje rozwiązania i przykłady, których dostarczają zapomniane przez historię lub marginalnie przez nią traktowane organizacje społeczne, charytatywne (jak chicagowska świetlica Hull
House czy Hampton Institute). Można by je nazwać – przyglądając się im krytycznie, choć bez cienia ironii – szlachetnymi utopiami. Tego wszystkiego w obszarze pragmatyki języka oczywiście nie znajdziemy, albo znajdziemy niezwykle rzadko, np.
u Robin Lakoff, gdzie praktyka społeczna, a szczególnie etyka
ludzkich działań spotykają się z refleksją o języku. Wspólny jest
jednak problem. Nazwać go można kooperacją, choć towarzyszą mu inne pokrewne problemy badawcze, interesujące zarówno przedstawicieli nauk społecznych, jak i specjalistów od pragmalingwistyki, takie jak: rytuały komunikacyjne, modele relacji
międzyludzkich, cele interakcji, bilans korzyści i strat, wreszcie
efektywność (rozmaicie oczywiście postrzegana – przez Sennetta w szerokiej perspektywie funkcjonowania większych grup
społecznych, w ujęciu pragmalingwistycznym – na ogół w perspektywie danej konwersacji).
Pisząc o współpracy, Sennett sięga niezwykle głęboko:
przede wszystkim do Arystotelesowskiej koncepcji państwa
jako wspólnoty różnych domów, o własnej historii i lojalności, zmuszonych jednak do układania się z innymi. To właśnie
zachowania kooperatywne wyzwalane pomimo obcości i różnicy zdają się fundamentem najtrudniejszej i najbardziej korzystnej współpracy. Jak twierdzi bowiem Stagiryta – „z osób
zupełnie jednakich państwo powstać nie może”8. Można więc
>
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R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym
kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006.
> 7 R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2009.
> 8 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, [w:] Dzieła, t. 6, Warszawa
2001, s. 4–9.
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domniemywać, że odmienność jest dzięki kooperacji nie tylko
przezwyciężana (oczywiście w mniejszym lub większym stopniu, na krócej lub na dłużej), ale na odmienności intencji i rozbieżnych interesach współpraca właśnie się zasadza. To one
uruchamiają genetyczny potencjał interakcji zespolony z doświadczeniem komunikacyjnym nabywanym już od dziecka.
Tam, gdzie panuje jednomyślność, gdzie niczego się nie negocjuje, gdzie jakaś wyimaginowana wspólnota kooperuje bez
tarć, różnic i konfliktów, będziemy podejrzewać, że nie wysiłek
kooperacji funduje społeczny porządek, lecz raczej zewnętrzna
opresja, lęk lub władza, przede wszystkim ta oparta na przemocy – albo na całkowitym, hipnotycznym wręcz oddaniu.
W laboratoryjnie czystych pod względem jakości współpracy warunkach ludzie nigdzie na świecie nie egzystują. Wyjątek stanowić mogą zauroczeni sobą kochankowie, niebędący
jeszcze na dojrzałym etapie związku. Gwarantem ich kooperacji (nie na długo zresztą) jest satysfakcja płynąca z samego
kontaktu, w konsekwencji – fatyczny charakter konwersacji.
Typowym natomiast zjawiskiem, występującym w rozmaitych
społecznościach i wśród ich przedstawicieli, jest „konflikt lojalności”9, a co za tym idzie: upatrywanie korzyści w decyzjach
i zachowaniach zgoła odmiennych. Postrzegamy więc ludzkie
wspólnoty jako mniej lub bardziej kruche konstrukcje oparte
na prywatnych (ewentualnie rodzinnych, plemiennych, kastowych) i często doraźnych egoizmach. Nie przez przypadek ojciec liberalizmu, Adam Smith, pisał, że człowiek „[…] prawie
ciągle potrzebuje pomocy swych bliźnich i na próżno szukałby jej jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne,
że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu. […] Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do
egoizmu, i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach,
lecz o ich korzyściach”10. Tej redukcjonistycznej pod względem etycznym diagnozy Smitha Sennett raczej nie podziela
(choć się nią inspiruje), a liberalizmowi, któremu Smith patronuje, wyraźnie się przeciwstawia, dostrzegając negatywne
>
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R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 14–15.
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, ks. I,
przeł. S. Wolff, O. Einfeld, Warszawa 2004, s. 20.
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konsekwencje oparcia relacji międzyludzkich na ideale wolnego rynku. Bez skrupułów tropi nawet w swoich książkach jego
dysfunkcje. Interesuje go jednak ten sam problem: dociekanie
fundamentów i mechanizmów współpracy.
Sennett stara się nie operować prostym binarnym podziałem: współpraca – konflikt (jako jaskrawy przykład jej braku). Antytezą, czy raczej „mroczną stroną”, trudu kooperacji
jest w tym ujęciu nie tyle konflikt (ten należy pod pewnymi
warunkami do zachowań kooperacyjnych), ile występek, a dokładniej – zmowa i spisek – a zatem wymiany, jakie praktykują rynkowi spekulanci, nieuczciwi bankierzy oraz gangsterzy11.
Do takiej postawy wieść może egoizm wąskich grup interesów
(mimo iż Smith w egoizmie wydział motor wszelkiej współpracy, przede wszystkim rynkowej). Szkodliwej współpracy
próbuje zresztą Sennett zaradzić, pokazując – przede wszystkim – że gotowość do reagowania na innych ludzi „na ich własnych zasadach” ma wymiar nie tyle etyczny, ile praktyczny:
„Jednym z rezultatów dobrego zarządzania konfliktami […]
jest to, że taka współpraca pozwala grupom społecznym przetrwać mimo panującego wokół zamętu. Jej praktykowanie
pomaga ponadto jednostkom i grupom lepiej rozumieć konsekwencje własnych działań”12. Nie mamy tu zatem do czynienia z tabuizacją antagonizmów, tak częstą, gdy kryteria etyczne stosuje się do analizy rozmaitych konwersacji i działań.
„Współpraca idzie czasem w parze z rywalizacją – przyznaje Sennett – choćby wówczas, gdy dzieci ustalają reguły gry.
W życiu dorosłych przykładów łączenia współpracy i antagonizmu dostarczają rynki, polityka wyborcza lub negocjacje dyplomatów”13.
W napięciu pomiędzy „nami” i „innymi” wykuwają się więc
rozmaite relacje kooperacyjne, mniej lub bardziej zrównoważone (jeśli oceniać je pod kątem osiągniętych przez różne strony dialogu korzyści, a także pod kątem potencjalnej trwałości współpracy). Pierwszą jest wymiana altruistyczna, oparta
na samopoświęceniu. Budzi ona silne kontrowersje w świecie etologów i socjobiologów (ukazujących często ukryte

gratyfikacje wynikające z takiegoż poświęcenia), a w refleksji
pragmalingwistycznej jest niemal nieobecna. Odwoływanie
się do taktu i wspaniałomyślności (jako maksym wykoncypowanych przez Leecha14), mimo pozorów altruizmu, w praktyce nosi znamiona zracjonalizowanej strategii konwersacyjnej.
W tym ujęciu celem komunikowania własnego wysiłku, trudu,
poświęcenia i korzyści, jakie z naszych ofert mogą płynąć do
odbiorcy, jest motywowane innymi, często ukrytymi korzyściami samego nadawcy15. Prawdziwy altruizm trudno (szczególnie w ujęciu synchronicznym) badać. Zasługuje on na podziw, jak np. honorowe krwiodawstwo. Lecz nie dla podziwu
altruiści go praktykują. Jedynym jego świadkiem jest – jak
twierdzi Sennett – „jaźń-cień”16, jego motywacja płynie zaś
z wewnątrz lub – czego amerykański socjolog już nie zauważa – stanowi konsekwencję zinterioryzowanych przeżyć transcendentnych.
Drugi typ wymiany opiera się na zasadzie „wszyscy wygrywają”, jest najbardziej zrównoważony i nastawiony na wzajemność. To on wymaga największego wysiłku od interlokutorów – nie tylko „«wrażliwości» na innych” – co podkreśla
Sennett17 – ale również dużych kompetencji w zakresie kultury języka, znajomości społecznych konwencji i zdolności negocjacyjnych.
Trzecim typem relacji, o jakim wspomina autor Rytuału, jest
„wymiana różnicująca”. Ujawnia się ona wśród ludzi w zasadzie obcych, których kontakty, z jednej strony, obnażają dzielące ich różnice, z drugiej – skłaniają do refleksji i samopoznania. Zawsze jednak opierają się na wyznaczaniu bezpiecznych
granic prywatności. To tu jest miejsce na prawdziwą dialogiczność, której celem nie będzie ani homogenizacja stanowisk,
ani zwycięstwo. Wymiana różnicująca, by mogła zaistnieć
i przynosić praktyczne korzyści, potrzebuje jednak rytuałów,
które „promują kooperację” i oddalają „potrzebę dokonywania
krzywdzących porównań”18.
>
>
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Zob. R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 16–17. O innych antytezach kooperacji będzie jeszcze mowa.
> 12 Ibidem, s. 17.
> 13 Ibidem, s. 16.
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G. Leech, Principles of Pragmatics, London–New York 1983, s. 104–

105.
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Zob. J. Grębowiec, Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki języka, Wrocław 2013, s. 91–100.
> 16 R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 105.
> 17 Ibidem, s. 106.
> 18 Ibidem, s. 114.
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Czwartym rodzajem współpracy jest „wymiana o sumie zerowej” – oparta na rywalizacji, która nie przekreśla jednak reguł współpracy19. Jej efektem jest zwycięstwo jednej ze stron
sporu. Sporu, który nie miałby jednak miejsca bez zaakceptowania reguł gry, a który nie zostawia przegranych z niczym.
Przypominają go wszelkie retoryczne zawody, rozgrywki polityczne i sportowe, często nawet bójki i wojny, w których chodzi nie tyle o likwidację przeciwnika, a przez to – ustanie kooperacji, ile o ustalenie nowego porządku dominacji.
Przekonanie, że rywalizacja, odmienność poglądów i interesów nie musi przeczyć kooperacji – jako fundamentowi
komunikacji w ogóle – znajduje swoje potwierdzenie również w istotnych założeniach niektórych pragmalingwistów.
Według Geoffreya Leecha, oksfordzkiego filozofa języka, komunikacja międzyludzka przebiega w czterech rejestrach:
współzawodniczącym, towarzyskim, współpracującym i konfliktowym20. Chcieć na kogoś wpłynąć lub zmienić stan, w jakim się znajduje, poprzez użycie odpowiednich słów, w tym
takich, które świadczą o zastosowaniu odpowiednich maksym uprzejmości (rejestr współzawodniczący), wpisuje się
w segment „współpracy o sumie zerowej”. Każdy z uczestników konwersacji może, w sposób mniej lub bardziej konwencjonalny czy uprzejmy, pośredni i bezpośredni, wyrażać takie
zamiary. Bezdyskusyjnie kooperacyjne są konwersacje pozostające w rejestrze towarzyskim (obopólnie korzystne, kurtuazyjne, przypominające wymianę typu „wszyscy wygrywają”) i współpracującym (związane z czystym informowaniem).
Szczególnie dyskusyjny charakter ma natomiast kooperacja
polegająca na pogarszaniu, za sprawą tego, co mówimy, stanu
(emocjonalnego, psychicznego), w jakim znajduje się odbiorca (rejestr konfliktowy). Z jednej strony, idąc tropem Sennetta, przystać trzeba na różnice zdań, opinii, celów, na rozliczne
„konflikty lojalności”. Manifestują się one w rozmaitych formach: akceptowalnych i nieakceptowalnych. Z drugiej strony, nie można zapominać, iż niektóre wypowiedzi, szczególnie w perspektywie na nowo zinterpretowanej teorii aktów
mowy, uznaje się za zachowania destruktywne i opresywne,
szczególnie te akty mowy, które mają moc trwania i szerokiej
>
>
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redystrybucji, ustanawiające swoistą powtarzalność krzywdy21. Również Sennett w swej typologii relacji międzyludzkich
wskazuje na patologiczną i destruktywną, w odniesieniu do
trwałości współpracy, wymianę, opartą na zasadzie „zwycięzca bierze wszystko”22, a którą porównuje z logiką wojny totalnej, ludobójstwa i monopolu.
Trudno nie zauważyć, że współpraca, o której piszą językoznawcy i przedstawiciele nauk społecznych, nie jest tym samym zjawiskiem. By jednak poglądy analizowane z dwóch,
zdawałoby się, odmiennych perspektyw uczynić komplementarnymi, uznać trzeba, że ma ona swoje liczne poziomy (ewolucyjny, językowy i komunikacyjny, społeczno-kulturowy). Nierozerwalnie ze sobą złączone, ale opisywane na ogół z osobna.
Językowego czy komunikacyjnego aspektu kooperacji Sennett-socjolog nie pomija. Amerykański badacz odnosi się do niego,
mimo że nie analizuje go wyczerpująco, następującymi słowami: „Z reguły, mówiąc o kompetencjach komunikacyjnych, skupiamy się na jasności wywodu – klarownym przedstawieniu
tego, co myślimy lub czujemy. Dobre słuchanie wymaga zestawu umiejętności poprzedzających odpowiedź: skupienia i interpretowania komunikatów naszego rozmówcy, rozumienia
nie tylko słów, lecz także gestów i pauz. Czasem, by porządnie obserwować, musimy się powściągać – rozmowa będzie
jednak dzięki temu bogatsza, bardziej kooperacyjna, bardziej
dialogiczna”23. Widzimy więc, że nieobce są mu refleksje typowe dla obszaru pragmalingwistyki, semantyki i kultury języka:
dotyczące pewnych warunków fortunności wypowiedzi (np. jej
jasności i pojemności informacyjnej), komunikacji poza- i ponadjęzykowej oraz tego, co ona wnosi do konwersacji (poziom
sugestii), wreszcie grzeczności językowej.
Wróćmy więc do poziomu języka. Czym bowiem jest kooperacja, na jakich wartościach się opiera, jeśli definiować
ją jak najwęziej, w odniesieniu do przepływu informacji? Po
pierwsze, już w klasycznej zasadzie kooperacji Grice’a mówi
się o dwóch wartościach, na których się ona zasadza: o akceptowaniu wspólnego celu czy kierunku wymiany zdań (co
>
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najlepiej – jak sądzę – rozwija Grice’owska maksyma relewancji: „mów na temat”) oraz reagowaniu w akceptowalnym przez interlokutorów stadium konwersacji. Nie oznacza
to więc, że podstawą kooperacji miałaby być jakaś psychiczna,
ekonomiczna, aksjologiczna etc. tożsamość, zgodność co do
zamierzeń i spodziewanych efektów prowadzonego dialogu.
Co najwyżej zgodność co do tego, że wiemy, o czym wspólnie
rozmawiamy, do czego zmierzamy. Możemy zakładać odmienne cele (związane z codzienną egzystencją, ekonomiczne, polityczne), wyobrażać sobie inne ostateczne efekty perlokucyjne w podjętej wymianie zdań, a jednocześnie konwersacyjnie
czy komunikacyjnie kooperować. Mówiąc na ten sam temat,
podejmując to samo wyzwanie czy problem, wzajemnie
na siebie – mniej lub bardziej dyskretnie i umiejętnie – wpływając. Zachowanie Grice’owskiej dwuaspektowej zasady kooperacji nie jest oczywiście gwarantem osiągnięcia celów perlokucyjnych danej wymiany zdań. To warunek wstępny, który
zwykle nie przesądza o realnych (społecznych) następstwach
podjętej współpracy. Grice zajmuje się jednak samą konwersacją, celowym i racjonalnym używaniem języka jako narzędzia wymiany informacji, która jako fundament każdego porozumienia musi przebiegać zgodnie z pewnymi oczekiwaniami.
„W normalnych warunkach — pisze Grice — wymiana słów
nie jest ciągiem niepowiązanych uwag; gdyby tak było, nie byłaby racjonalna. Jest to zwykle, przynajmniej w pewnym stopniu, akt współpracy. Każdy uczestnik wiąże z nim cel lub zbiór
celów w pewnej mierze [podkreślenie – J.G.] wspólny, a co
najmniej akceptuje jakiś wspólny jego kierunek”24. Ów kierunek jest więc warunkiem sine qua non kooperacji, to swoisty
program minimum i niezbywalna jej podstawa. Ktoś, kto reaguje na bodźce językowe, w takim czasie, w jakim można
mówić o zbornym porozumieniu, i zachowuje minimum relewancji, a więc zgodności z oczekiwaniami odbiorcy i innymi wypowiedziami, które już padły – niewątpliwe kooperuje. Oczywiście zasadę tę można rozwijać do postaci maksym
konwersacyjnych, tak jak uczynił to Grice. Wtedy jednak mówimy nie tyle o samej komunikacyjnej kooperacji, ile o idealnym modelu wymiany informacji. Niełatwo mu zresztą

sprostać. Jego fundamentem będzie już nie tylko reagowanie
w odpowiednim stadium konwersacji i wspólny cel czy kierunek wymiany zdań, ale dokładne zaspokajanie głodu informacyjnego rozmówcy, bezwzględna rzetelność, precyzja oraz
formalna prostota i jasność przekazu25. Przestrzeganie zasad
opisanych w maksymach konwersacyjnych Grice’a nie jest jednak konieczne, czasem zaś – niemożliwe (np. gdy chcemy komunikować uprzejmie, dyskretnie, kontekstowo, uciekając się
do aluzji, sugestii, metafory czy ironii). Co się w takich wypadkach dzieje? Nic szczególnie wyjątkowego czy uderzającego
w podstawy współpracy. Te gwarantuje zachowanie wspólnego kierunku wymiany zdań i wzajemne reagowanie na komunikacyjne bodźce. A co z maksymami konwersacyjnymi? Czy
możemy je w takim razie postrzegać jako jedną z wielu teorii normatywnych? Nic bardziej mylnego. Mamy je oczywiście
na względzie, szczególnie wtedy, gdy któryś z interlokutorów
zaczyna je pogwałcać. Gdy informacyjna zasobność wypowiedzi, jej dosłowność, rzetelność i prostota pozostawiają wiele
do życzenia, uruchamiamy nasze zdolności interpretacyjne. Interesują nas wtedy przyczyny niemówienia wprost. Owe niedostatki i nadmiary informacji, ów brak precyzji czy językowego uporządkowania, jeśli wystąpią, aktywizują do głębszej
analizy sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tylko tyle. I aż tyle.
Na ogół Grice’owskiego „kierunku” i „celu” wymiany zdań nie
różnicuje się. Cel konwersacji – w rozważaniach Johna Austina
czy Johna Searle’a – wydaje się jednak czymś więcej. Wyraża
się go konwencjonalnie za pomocą określonych aktów, mikroaktów i gatunków mowy, i robi się to zawsze z określoną siłą
illokucyjną. Dobre zakomunikowanie celu zależy bowiem od
wielu czynników kontekstowych (sytuacyjnych, kulturowych),
czyni się je więc za pomocą rozmaitych, choć dobieranych racjonalnie, ekwiwalentów słownych. A zatem to coś więcej aniżeli sam kierunek wymiany zdań. Cel wiąże się silnie z pojęciami wpływu i zmiany. Doskonale to widać w rozważaniach
Leecha. Pisząc o uprzejmości językowej, jej pozytywnych i negatywnych aspektach, jej antytezach (nieuprzejmości), Leech
stawia cel naprzeciw: a) stanu, w jakim znajduje się odbiorca, b) tego, co społecznie akceptowane (np. dobrych manier)26.
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Mieć cel – to chcieć wpłynąć na ów stan, biorąc pod uwagę
(przyjmując bądź odrzucając) społecznie obowiązujące regulatory zachowań.
Cel wyrażamy ostatecznie dzięki sprawdzonym konwencjom językowym i scenariuszom komunikacyjnym, poddanym
oczywiście refleksji i takiemu przetworzeniu, które uwzględni rozmaite czynniki kontekstowe (m.in. owe dobre maniery). Zawsze zasadne są pytania o to, co, kiedy i po co się mówi,
a także co wypada powiedzieć, co komu przystoi, czego się
w danej sytuacji oczekuje. Nieco podobny status co konwencje językowe wyrażone w postaci aktów, mikroaktów i gatunków mowy mają sprawdzone rytuały, takie np. jak podawanie
sobie ręki przez uczniów pewnej angielskiej szkoły – nie tylko przed i po zakończeniu gry, ale również przed i po teście,
pod koniec każdego dnia, o czym pisze z uznaniem Sennett:
„Rytuał ten może wydawać się krytykom jeszcze jednym przykładem politycznej poprawności spod znaku żywności ekologicznej, dzieci są jednak zachwycone. Czasem próbują zmiażdżyć komuś palce, czasem kłaniają się z ironiczną przesadą, ale
z entuzjazmem odbywają ceremonię. Osadzając stary zwyczaj w nowym kontekście, nauczyciele zwalczają antagonizmy i agresję; uścisk dłoni wyznacza moment, w którym dzieci
wychodzą z roli konkurentów i znów są po prostu dziećmi”27.
Dlaczego to takie ważne? Rytuał, jak twierdzi Sennett, „rodzi
silne więzi społeczne i dostarcza narzędzi wykorzystywanych
przez społeczeństwo w równoważeniu współpracy i konkurencji”28. Gesty i słowa czynione i wypowiadane dlatego, iż się ich
oczekuje, nawet wtedy, gdy stanowią informacyjny naddatek,
gdy nie są, tak jak akty mowy, bezpośrednio sprzężone z celem konkretnej wypowiedzi, nie pozostają bez znaczenia. To
kolejny poziom zachowań kooperacyjnych, nie tylko konwersacyjnych, ale społeczno-kulturowych, które w krąg rozważań pragmalingwistycznych warto jednak włączać. Wchodzą
w obręb niezwykle istotnych komunikacyjnych działań. Z ich
wagi zdalibyśmy sobie sprawę szczególnie wtedy, gdyby ich
zabrakło, gdybyśmy zrezygnowali z ich praktykowania.
Do rytuałów odwołujemy się, o ile chcemy wytrwać w kooperacji dłużej. Uczynić krok ku współpracy, która jest nie

tylko aktem zrozumienia sensu i intencji wypowiedzi (u Austina „przyjęcia” – od angielskiego „uptake”29), ale czymś więcej
– ma bowiem swoje konkretne cele i powtarzalne efekty (te,
jak wiemy, zawsze uzależnione są sytuacyjnie, kulturowo czy
społecznie) – nie jest wcale łatwo. O takich uwarunkowaniach
poprawnie socjalizowany i wyposażony w minimum kompetencji komunikacyjnych użytkownik języka wiedzieć musi. Nie
tylko więc na poziomie konwersacyjnym objawia się ów ewolucyjny program kooperacji, który istotom społecznym ostatecznie przynosi więcej korzyści niż strat, ale również na poziomie społecznych rytuałów.
Choć efekty aktów współpracy nie zawsze są takie, jak tego
oczekujemy, lub nie satysfakcjonują do końca, umiejętności
współpracy wyrzec się całkiem nie można. Na jej przeciwległym
biegunie stoi bowiem izolacja, egoizm, przejawiające się zdolnością do kłamstwa, zmowy czy spisku jako szkodliwych (bo
zawężonych i wykluczających) form współpracy. Rytuały, choćby tak przezroczyste, jak przekazywanie podczas mszy znaku
pokoju, wspólne zasiadanie do niedzielnego obiadu czy podawanie sobie ręki przed podjęciem współzawodnictwa i po nim,
porównać można (pod pewnymi względami i tylko w pewnym
stopniu) do ramy instytucjonalnej gwarantującej efekty niektórych aktów mowy. Deklaracja „ogłaszam was mężem i żoną”
staje się fortunna i efektywna dzięki temu, że wypowiada ją
kapłan lub urzędnik w odpowiednich okolicznościach. A my
tę konwencję znamy i akceptujemy. Tak oto akt mowy i rytuał (nieważne, czy świecki, czy religijny) umacniają wzajemnie swoje performatywne moce. Oczywiście rytuały, podobnie
jak akty mowy, mają mniejszą bądź większą siłę oddziaływania, zależną od czynników kulturowych: zasięgu rytuału, stopnia uczestnictwa w nim, postawy uczestników i ich frekwencji. Podawanie ręki rywalom, zarówno na arenie sportowej, jak
i naukowej, narzucone niejako przez nauczycieli w szkole opisywanej przez Sennetta, nie stanowi zapewne tak silnej społecznej umowy jak uczestnictwo w religijnych obrządkach czy
sakramentach. Nie każdy więc rytuał będzie od razu gwarantem określonych efektów perlokucyjnych. Chrzest niewątpliwie będzie – zmienia status swoich uczestników (na poziomie
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społecznym i religijno-duchowym), przede wszystkim dziecka,
choć również rodziców chrzestnych. Akty mowy, na których sakrament się opiera, są deklaracjami asertywnymi: mogą być
wypowiadane jedynie przez niepodważalny autorytet, zgodnie
z określoną sentencją. Cel ich zastosowania jest jednoznaczny
(tak wyraża się ich aspekt illokucyjny), efekt pewny. Podawanie
ręki komunikuje szczytny i jasny zamiar. Ale czy przynosi również konkretny efekt? To zależy od czynników kontekstowych
i postawy uczestników. Przeczuwamy jednak, że ma ono sens.
Jego efektem mogą być: trwała współpraca lub przynajmniej
osłabienie antagonizmów. Szybciej się je osiąga, gdy czynnościom i konwersacjom towarzyszy powtarzalny, symboliczny
i wspólnie praktykowany gest. Wiemy, że łatwiej dochodzi się
do głosu w światopoglądowym sporze, gdy przyjmie on formę
zrytualizowaną: debaty oksfordzkiej czy brytyjskiej debaty parlamentarnej; łatwiej czerpać przyjemność ze sportowej rywalizacji (i ją powtarzać), gdy rozpoczyna i kończy ją gest podania
dłoni. Trudniej wreszcie o zmowę czy spisek wśród praktykujących z przekonaniem ten sam rytuał.
Do podobnych wniosków dochodzi Alain de Botton, pisząc
w książce Lęk o status o pożytkach płynących nie tylko z praktykowania podstawowych chrześcijańskich obrządków, ale również ze wspólnego wysłuchiwania koncertów muzyki sakralnej: „Od początku swojego istnienia chrześcijaństwo próbowało
w teorii i praktyce przekonać nas do wartości przynależności do
wspólnoty; wykorzystuje do tego między innymi obrządki i koncerty muzyki kościelnej stanowiące dla dużych grup obcych sobie ludzi nieocenioną możliwość doświadczenia osłabienia wzajemnej nieufności dzięki transcendentalnemu pośrednictwu.
[…] Co więcej, publiczny charakter wykonania pomaga nam
uświadomić sobie, że skoro inni reagują na muzykę w ten sam
sposób co my, nie mogą to być niezrozumiałe figury, za jakie ich
dotąd braliśmy. Nasze uczucia biegną po tych samych torach,
poruszają nas te same rzeczy, dlatego bez względu na różnice
w ubiorze czy wyglądzie w naszej najgłębszej istocie pozostajemy tacy sami, co może stać się podstawą więzi trwającej dużo
dłużej niż wykonanie Mszy [b-moll J.S. Bacha – przyp. J.G.]”30.
Doświadczanemu w kulturze chrześcijańskiej wzajemnemu
>
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zrozumieniu, utrwalanemu dzięki rytuałom, trudno zaprzeczać. Dostrzeganą przez de Bottona fundamentalną korzyścią
z uczestnictwa w takich właśnie religijnych i „okołoreligijnych”
obrządkach może być przekonanie, że „bycie takim jak cała reszta nie stanowi powodu do rozpaczy”31. Warto jednak zauważyć,
że o ile wspólne słuchanie muzyki sakralnej ma walor integrujący (podobnie jak uczestnictwo w nabożeństwie, uczynienie znaku pokoju etc.), o tyle istnieją również religijne rytuały wykazujące spory potencjał wykluczenia32.
Po trwałych zachowaniach kooperatywnych spodziewamy
się wspólnych korzyści. Sennett za jeden z istotnych przejawów takich zachowań uznaje, o czym już wiemy, rytuały. Te,
o których wspomina, wprowadzane są często odgórnie. Ale
nawet jeśli narzucone zostają z góry, przez nauczycieli i innych nadzorców skądinąd pożytecznych instytucji (takich jak
świetlice, warsztaty zawodowe typu Hull House czy Hampton
Institute), nie tracą na wartości. Co prawda, innym spoiwem
współpracy może być również „nieformalność kontaktów”,
zwłaszcza wtedy, gdy przeradza się w zasadę, by „doradzać,
a nie nakazywać”. Niemniej, jak twierdzi Sennett, „[i]nterakcje przebiegające wedle takiej logiki bywają […] ulotne i pozbawione długotrwałych konsekwencji”, a „organizacje muszą
rozstrzygnąć, jak ludzie mają odnosić się do siebie, gdy wchodzą w interakcję twarzą w twarz”33.
Problem formalności i nieformalności kontaktów międzyludzkich pojawia się również w refleksji pragmalingwistycznej. Przeradza się nawet, np. u Robin Lakoff, w próbę konstruowania wzorców normatywnych. Po pierwsze, Lakoff, inaczej
niż Sennett, za antytezę kooperacji uznaje konflikt. W jej ujęciu to swojego rodzaju błąd w komunikacji, obniżający jej fortunność, redukujący szanse na skuteczne porozumienie, nie
tylko więc na przekazywanie informacji, lecz szerzej – na konstruowanie korzystnych w sensie społecznym i kulturowym
>
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relacji między interlokutorami. Po drugie, w konsekwencji tegoż założenia, unikanie konfliktów czyni wątkiem najistotniejszym w proponowanym przez siebie rozwinięciu Grice’owskich
zasad kooperacji, które uważa za niewystarczające dla zmniejszenia ryzyka konfliktów34. Sam Grice dostrzegł zresztą ten
problem, dlatego uzupełnił swoje maksymy konwersacyjne
(ów model prostego i bezpośredniego przekazywania informacji35) o dodatkową kategorię uprzejmości. Lakoff rozwija tę
myśl, wskazując na pewne reguły, które pozwalają użytkownikom języka na konwersację o niewielkim ryzyku konfliktu
i przy minimum straconego wysiłku. Wymienia tu trzy podstawowe zasady: a) formalność (czyli dystans), która oznacza
nienarzucanie swojej woli, nieużywanie wyrażeń dosadnych
czy kolokwialnych, a dotyczy przede wszystkim konwersacji oficjalnych, urzędowych i akademickich; b) zastanowienie
(szacunek, poważanie), które oznacza przyzwolenie na to, by
rozmówca mógł dokonywać wyboru, aktywnie uczestniczyć
w przebiegu konwersacji, nadawać jej kierunek; c) sympatia
(równość, przyjacielskość), która oznacza takie postępowanie
z adresatem, aby sprawić mu przyjemność, aby adresat miał
poczucie równości, czuł się dobrze – zasada ta dotyczy rozmów towarzyskich36.
Porównując dociekania Lakoff i Sennetta, znów musimy
pamiętać, że temu drugiemu przyświeca idea o większej skali. Pisze, podobnie jak lingwiści, o współpracy, ale interesuje
go jej trwałość. Widzi w niej bowiem spoiwo grup społecznych, wspólnot i społeczeństw, w rozumieniu Sennetta coraz
bardziej w XXI w. zatomizowanych, zagrożonych utratą części
kooperacyjnych kompetencji. Lakoff wprowadza do rozważań
pragmalingwistycznych zasady uprzejmości, które niewątpliwie wiążą się z kwestiami społecznymi, jednak w nieco węższym, konwersacyjnym, zakresie.
Oprócz niebłahych różnic (które zawsze warto podkreślać)
coś jednak obie refleksje łączy. W obu pojawia się ten sam
> 34 Zob. R. Lakoff, What You Can Do with Words: Politeness, Pragmatics
and Performatives, [w:] Proceedings of the Texas Conference on Performatives, Presuppositions and Implicatures, eds. R. Rogers, R. Wall, J. Murphy,
Arlington 1977; The Limits of Politeness, „Multilingua – Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication”, vol. 8 (1989).
> 35 Zob. H.P. Grice, op. cit., s. 96–97.
> 36 R. Lakoff, What You Can Do…, op. cit., s. 88.
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problem – formalnego i nieformalnego charakteru kontaktów międzyludzkich. Dostrzegamy więc u Lakoff dwuznaczność obecną również w rozważaniach Sennetta. Z jednej
strony postuluje ona zachowanie formalnych wyznaczników
konwersacji, szczególnie w sytuacjach, w których takiż bezpieczny dystans jest oczekiwany, stanowi swoistą kulturową
konwencję. W polskim obyczaju przejawiałby się on zapewne
oficjalnymi zwrotami „Pan/Pani”, odpowiednią tytulaturą i honoryfikatywnością, uwzględnianiem wieku, płci i pozycji społecznej w doborze adekwatnych i oczekiwanych językowych
form grzecznościowych. Z drugiej natomiast strony, widzi konieczność zmniejszania tegoż dystansu, co przejawiać się ma
w regułach zastanowienia i przyjacielskości, manifestowanych
w trakcie konwersacji. Różnica polega jednak na tym, że według Lakoff porozumieniu między interlokutorami zaprzeczać
mają wszelkie tarcia i konflikty, gdy tymczasem u Sennetta
konflikt pod pewnymi warunkami włączany jest do zachowań
kooperatywnych. Amerykański socjolog uważa ponadto, że
sformalizowany typ kontaktów, szczególnie zaś rytuał wykreowany i stosowany w ramach rozmaitych instytucji, jest gwarantem trwałych, powtarzalnych zatem zachowań kooperatywnych, przesądzających o innych korzyściach niż te, których
doświadczyć możemy w epizodycznych nieformalnych konwersacjach. Nieformalność ma jednak swoje zalety, np. jako
„alternatywa dla bardziej agresywnego, antagonistycznego
stylu prezentacji siebie”37.
Współpraca, o którą zabiega Sennett, powinna być ostatecznie „dialogiczna”. Nie kryje się za tym słowem ani dążenie
do kompromisów, ani unikanie kontrowersji, różnic, konfliktów, tarć czy konkurencji. „W koalicjach politycznych, w ruchach obywatelskich, wśród ludzi pragnących wykonać razem
jakąś pracę konkurencja – jak się wydaje – zagraża współpracy. W rzeczywistości konkurencja i kooperacja są za sobą silnie
powiązane”38.
Antytezą współpracy opartej na dialogu staje się więc
dialektyka, rozumiana jako sztuka kompromisu osiąganego za wszelką cenę, szczególnie zaś za cenę przekonania jednej ze stron. Z tą „retoryczną” tradycją, która od wieków
>
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R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 109.
Ibidem, s. 90–91.

wpływa na to, jak postrzegamy wszelkie dyskusje czy różnice
zdań (a postrzegamy je, mimo retorycznego ideału konsensusu,
jako walkę czy nawet wojnę39), Sennett polemizuje. Konwersacja „dialektyczna” zakłada bowiem dwie pierwotne postawy:
zgody lub sprzeciwu (odparcia argumentów), ich następstwem
może być zatem naśladownictwo lub wrogość. Podjęcie współpracy wedle wzorca dialektycznego oznaczać więc musi albo
zgodę co do podejmowanych kwestii, a w jej następstwie oczekiwanie nagrody (to oczywista korzyść motywująca do owej
zgody), albo postępowanie wedle skłonności zwanej przez Bernarda Williamsa „fetyszem dobitności”40, niedopuszczającej innej perspektywy niż ta, o której słuszności jest się przekonanym. „Zdolność słuchania nie odgrywa w takich przypadkach
większej roli: zadaniem interlokutora jest jedynie wyrażać podziw i zgadzać się ze wszystkim lub odpierać argumenty z równą siłą – słowem, typowy dialog głuchych, spotykany w większości debat politycznych” – puentuje Sennett41.
Konwersacja „dialogiczna” polega na zgoła odmiennych
zasadach. Za jej podstawę przyjąć należy empatię, rozumianą jako pojęcie „chłodniejsze” od sympatii. Ta druga polega
na manifestacyjnym naśladowaniu czy też silnym utożsamieniu się z drugą osobą. Sympatia może być zresztą konwersacyjną strategią uprzejmościową (przyjmowaną świadomie
bądź nieświadomie). Tak jest opisywana u Leecha42. Może
również stanowić psychologiczny argument (a nawet trick)
– objawiający się wyraźnym poświęcaniem odbiorcy uwagi,
podkreślaniem podobieństw do rozmówcy, demonstrowaniem entuzjazmu wobec jego wypowiedzi – argument nie do
końca szczery, nastawiony na określony efekt43. Ale nawet gdy
jest szczera, prowadzić może do zatarcia różnic, do homogenizacji stanowisk. Nie o to jednak w dialogu, zwłaszcza trudnym, chodzi. Podstawą dialogicznej współpracy jest empatia, która „oznacza […] kontakt z drugą osobą na jej własnych
>

warunkach. Sympatia uchodzi za silniejsze uczucie niż empatia, ponieważ «Sam czuję wasz ból» akcentuje emocje i pobudza ego. Empatia natomiast jest bardziej wymagająca, przynajmniej gdy chodzi o słuchanie: słuchacz musi wykroczyć
poza samego siebie”44.
Przed słuchaczem zaangażowanym we współpracę dialogiczną stoją inne jeszcze zadania. To nie tylko umiejętne rejestrowanie argumentów, ale przede wszystkim dociekanie
ich założeń, to poszukiwanie wspólnej bazy porozumienia
(wspólnych doświadczeń, nawet jeśli oglądanych i przeżywanych z innej perspektywy). Dialog w praktyce opiera się
na sztuce parafrazy, która jest niczym innym jak testem zrozumienia słów swojego rozmówcy czy adwersarza. I – dodajmy
za Sennettem – dowodem ciekawości „innego”45. Jej przeciwieństwo stanowi pokusa generalizacji, streszczenia i syntezy. Jeśli jej ulegamy, umykają nam istotne detale: znaczące
pauzy, gesty, przemilczenia, wskazujące na to, co wypowiedź
dodatkowo implikuje, gdzie zatem odwołać się należy nie tylko do literalnie odczytanych słów, ale również do stosownych
okoliczności danej rozmowy46.
Empatia bliższa jest zatem Leechowskiej maksymie zgody, polegającej m.in. na minimalizowaniu niezgody pomiędzy
sobą a innymi, i regule zastanowienia zaproponowanej przez
Lakoff, w praktyce oznaczającej zezwolenie rozmówcy na swobodną partycypację w konwersacji i wpływanie na jej kierunek,
niż sformułowanej również przez Leecha maksymie sympatii.
O podobieństwach łączących rozważania Richarda Sennetta
i głównych przedstawicieli myśli pragmalingwistycznej dotyczących kooperacji można by napisać wiele. Komplementarności tych stanowisk, wywodzących się – przypomnijmy – z doświadczeń dwóch odrębnych nauk, trudno jednak nie dostrzec.
Pole oddziaływania różnych nauk humanistycznych i społecznych na językoznawstwo czy teorię komunikacji jest bardzo szerokie. Wydaje się, że w podobnym interdyscyplinarnym duchu
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Zob. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010, s. 121–124.
> 40 B. Williams, Truth and Truthfulness, Princeston University Press, 2002,
s. 100–110, [za:] R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 34.
> 41 R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 34.
> 42 G. Leech, op. cit., s. 132.
> 43 Zob. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006,
s. 310–312.
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R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 38.
Nie ukrywam jednak, że umiejętnie skonstruowana parafraza może
posłużyć do realizacji zgoła odmiennych celów: dyskredytacji, ośmieszenia
czy poniżenia adwersarza. Taką funkcję ma erystyczna technika „słomianej
kukły”, w której polemikę z wypowiedzią przeciwnika (lub jej założeniami)
zastępuje polemika z jej spreparowaną interpretacją (a zatem z jej parafrazą).
> 46 R. Sennett, Razem…, op. cit., s. 36.
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jak rozważania tu poczynione utrzymane są refleksje Małgorzaty Marcjanik dotyczące kultury języka i uprzejmości językowej (powołuje się ona na inspiracje interakcjonizmem symbolicznym socjologa Ervinga Goffmana47), badania nad retoryką
dominacji Jacka Wasilewskiego, zainspirowane m.in. koncepcją umowy społecznej i determinizmem Thomasa Hobbesa, czy
oparte na koncepcji interpelacji Louisa Althussera nowe odczytanie teorii aktów mowy dokonane w Walczących słowach przez
Judith Butler48. To zresztą nie jedyne przykłady takich nawiązań49. Warto na koniec zauważyć, że istotnym źródłem wyzwań
i badawczych problemów dla obszaru rozważań pragmalingwistycznych ciągle pozostaje filozofia, nie tylko filozofia języka,
z której ta subdyscyplina językoznawstwa się wywodzi.
>
>
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Zob. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
J. Butler, op. cit.
Zob. J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006.

Abstract
Jacek Grębowiec, Cooperation and dialogue. Sennett’s
concept of cooperation – pragmalinguistic aspects
This article was inspired by the dissertation of Richard Sennett, entitled Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation. Jacek Grębowiec attempts to prove the existence
of numerous similarities between the definitions assumed
by Sennett, the descriptions of various forms of social cooperation and the rules of functional and effective conversation
described by the leading pragmalinguists. The essay is not restricted to enumerating the similarities. The author describes
almost all possible levels of cooperation, connected with language, conventional speech acts, the code of politeness and
rituals. It poses a bold lecture, sometimes critical towards predecessors, on overcoming cooperative drawbacks of contemporary man.

ODEZWA 48 I JEJ KONSEKWENCJE
– o próbach nawiązania dialogu między paryską „Kulturą” a krajem w przededniu odwilży październikowej
Waldemar Mazur

Był 31 lipca 1955 roku, w Warszawie na nowo otwartym
Stadionie Dziesięciolecia właśnie rozpoczynał się V Światowy
Festiwal Młodzieży i Studentów. Jak zapewniał reporter Polskiego Radia, wydarzeniem tym, poprzedzonym oddaniem do
użytku Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina, żyło całe społeczeństwo. A przynajmniej ta jego część, która przebywała
wówczas w jeszcze nie do końca oswojonych granicach kraju.
Dla tych, którym „nowa” Polska nie odpowiadała, i z tego powodu przyszło im prowadzić żywot uchodźczy, peerelowskie
władze przygotowały inną atrakcję: start przemyślanej właśnie z myślą o emigrantach rozgłośni „Kraj”.
Czym owa radiostacja była? Do pewnego stopnia odpowiedzią na rosnącą w siłę i coraz popularniejszą nad Wisłą Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa. Ale nie tylko. O czym miano
niebawem się przekonać, stanowiła ona tak naprawdę jeden
z elementów, nawet nie najważniejszy, kampanii repatriacyjnej, którą właśnie rozpoczynały władze komunistyczne. PZPR
do tej pory nie zabiegała o utrzymywanie poważniejszych
kontaktów z wychodźstwem. Dialog na linii Warszawa–ośrodki emigracyjne w zasadzie nie istniał, i nie była to decyzja jednostronna. W Londynie – gdzie swoje siedziby miały Tymczasowa Rada Jedności Narodowej oraz Rząd RP na uchodźstwie
– w zasadzie nie uznawano państwowości PRL jako takiej. Rafał Habielski, wybitny badacz losów powojennej emigracji, zarzucał wręcz środowisku „niezłomnych” przerysowanie obrazu
ówczesnej Polski, „odwracanie się” od kraju, celowe kreślenie
krajobrazu panującego nad Wisłą w jak najciemniejszych barwach, tak by możliwe było dalsze usprawiedliwianie własnego
wychodźstwa1.
>
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R. Habielski, Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich
krąg 1940–1981, Warszawa 1991, s. 106.

Pod tym względem wyjątkowo na tle emigracyjnego krajobrazu prezentowała się wydawana przez Jerzego Giedroycia
„Kultura”. Miesięcznik jak żaden inny rodzimy tytuł emigracyjny
zabiegał o prowadzenie dialogu z krajem, utrzymywanie kontaktów z pozostającymi nad Wisłą intelektualistami, wreszcie –
przybliżanie rodakom przebywającym za granicą możliwie jak
najwierniejszego obrazu zmieniającej się ojczyzny. W tym celu
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych wydano pięć numerów
krajowych pisma, w których analizowano sytuację polityczną,
gospodarczą, kulturalną czy nawet poziom szkolnictwa. Regularnie na łamach czasopisma pojawiały się też ankiety dotyczące Polski, w których pytano czytelników o ich opinie odnośnie
do zachodzących w ojczyźnie przeobrażeń. Pamiętajmy jednak,
że ówczesna „Kultura” nie cieszyła się jeszcze taką pozycją, jaką
uzyskać miała już za kilka lat, dom w Maisons-Laffitte nie stanowił jeszcze miejsca pielgrzymek krajowych intelektualistów,
a teorie Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, mówiące o konieczności prowadzenia dialogu z krajem i możliwości
przeprowadzenia odśrodkowej ewolucji systemu komunistycznego, sytuowały zespół miesięcznika na marginesie życia społecznego emigracji.
Zmiana frontu, jaką zaprezentowały władze ludowe ostatniego dnia lipca 1955 roku, musiała być sporym zaskoczeniem
dla niemałej części emigracyjnego światka. Owszem, w ostatnich miesiącach odnotowano pewne ocieplenie stosunków
z krajem, wzrosła też liczba „gości” z Polski wizytujących ośrodki emigracyjne, ale trudno było się spodziewać, że ci, którzy do
tej pory uznawani byli przez rządzących za faszystów, współpracowników obcych wywiadów, nagle, zgodnie ze słowami
odezwy odczytanej na antenie radia „Kraj”, staną się rodakami, których zapragnięto wspaniałomyślnie przywrócić na łono
ojczyzny, przebaczając im „winy i przekroczenia”. Perspektywy,
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jakie strona krajowa roztaczała przed emigrantami, mogły zawrócić w głowie, zwłaszcza pisarzom, ludziom pióra, którzy, prowadząc wychodźczy żywot, skazywali się wielokrotnie
na zarzucenie pisania, przynajmniej jako głównego źródła zarobku. Za sprawą propozycji płynących znad Wisły niespodziewanie otwierała się przed nimi perspektywa bardzo aktywnej
pracy twórczej, obiecywano im wznowienia książek, druk nowych dzieł w iście imponujących nakładach, a przede wszystkim
swobodny, wręcz niczym nieograniczony dostęp do czytelnika.
Co warte jest odnotowania, autorami odezwy – która szybko
została nazwana odezwą 482 – mieli być nie politycy czy działacze związani z PZPR, a ludzie kultury i nauki. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się m.in.: Maria Dąbrowska, Antonii Słonimski, Jerzy Zawieyski, a nawet rektor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ks. Józef Iwanicki. Bezsprzecznie te niezwiązane
z władzami komunistycznymi postacie miały za zadanie uwiarygodnić apel, zwiększyć siłę jego oddziaływania na emigrację.
Jak wspomniane było wcześniej, odezwa 48, wyemitowana
na antenie rozgłośni „Kraj”, następnie wydrukowana w biuletynie tejże stacji, stanowiła jedynie element składowy większej kampanii. By uczynić swój komunikat jeszcze skuteczniejszym, władze komunistyczne sięgnęły po inne środki.
W pierwszej kolejności wskazać trzeba na falę emisariuszy
krajowych, którzy w skali dotąd niespotykanej zaczęli pojawiać się na Zachodzie, namawiając rodaków do powrotu (dużą
rolę na tym polu odegrali działacze PAX-u, czym zniechęcili do
siebie większość środowisk uchodźczych). Ponadto emigranci zasypywani byli rozmaitymi propagandowymi broszurami
i ulotkami, otrzymywali wsparcie materialne w postaci paczek
z żywnością, nader chętnie wręczano im paszporty konsularne (które umożliwiały swobodne podróżowanie między Polską
a Zachodem), składano propozycje finansowego wsparcia placówkom oświatowym i edukacyjnym (m.in. finansowano kolonie dla dzieci emigrantów) oraz, co mogło zaskakiwać szczególnie, zachęcano do odbywania pielgrzymek do Częstochowy
i innych krajowych ośrodków kultu religijnego. Do najbardziej
spektakularnych gestów propagandowych zaliczyć trzeba
>
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W rzeczywistości pod apelem podpisy złożyło 50 osób, jednak z uwagi na to, iż dwie spośród nich w krótkim czasie po tym wydarzeniu zmarły,
przyjęło się mówić o odezwie 48.
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złożenie wieńca na cmentarzu pod Monte Cassino przyozdobionego szarfą z napisem: „Bohaterom z Monte Cassino – Ludowe Wojsko Polskie”. Znaleźć go miał Jan Nowak-Jeziorański
w listopadzie 1955 r. i, jak donosił w liście do gen. Władysława Andersa, usunął go, jako „obłudne wyzwanie rzucone poległym żołnierzom”3.
Odezwa 48 nie była jedynym tego typu apelem, który
w tamtym okresie skierowano do emigracji. Również na antenie „Kraju” do uchodźców przemówił Zbigniew Florczak, powojenny współpracownik „Kultury”, który w 1949 r., jak wspominał Giedroyc w Autobiografii na cztery ręce, w niezwykle
dramatyczny sposób miał oznajmić, że nie pozostawiono mu
wyboru i zmuszony jest powrócić do kraju4. Sześć lat później,
już niejako zza drugiej strony barykady, pisarz i krytyk apelował do niedawnych przyjaciół:
[…] Otóż wyznam pokrótce, że przez owe pięć lat, które mieszkam w Polsce nawet przez chwilę nie zagroziła mi
śmierć intelektualna, a tym bardziej fizyczna. […] Byłem
między wami kilka lat i myślałem podobnie. Jest takie jedno słowo, którego ludzie mający do czynienia z książkami,
i w ogóle drukiem, trochę się wstydzą. Wbrew sztucznemu
zawstydzeniu postanowiłem tego słowa użyć: jestem człowiekiem szczęśliwym, tak w sensie prywatnym jak i społecznym. Z całą powagą mówię to do was przyjaciele, i do ciebie Marianie PANKOWSKI, który w obojętnej dalekiej Brukseli
nie wiesz co zrobić ze swoją tak bardzo polską samotną poezją, i oto na własny koszt – biedaku – wydajesz czwarty czy
piąty tom poezji, i do ciebie, Witoldzie POMYKAJ, mój dawny
przyjacielu, z którym bez końca przy alkoholu rozważaliśmy
katastroficzne aspekty naszej atomowej ery i szukaliśmy dla
siebie ucieczki w jakieś wyssane z palca trzecie miejsce, a również do ciebie, Jasiu MOSZKOWSKI, i do wszystkich innych towarzyszy pióra czy zajadłych partnerów dyskusji5.
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Cały tekst Florczaka wydrukowano na łamach „Kultury”,
jednak, jak nietrudno jest się domyślić, Giedroyciowi wcale nie
chodziło o to, by apel jednego z jego byłych publicystów dotarł
do jak najszerszego grona odbiorców. Pod tekstem znalazła
się replika Mariana Pankowskiego. W odpowiedzi utrzymanej
w pobłażliwym tonie niegdysiejszy przyjaciel Florczaka – który wciąż rozpoczynał list od zwrotu „Mój Drogi”, a kończył go
słowami „Twój Marian” – bezlitośnie porównywał swoją karierę naukową na Uniwersytecie Brukselskim oraz działalność poetycką i translatorską z dokonaniami kolegi po piórze, co skwitował słowami: „Niestety, wszystko, co ukazało się pod Twoim
nazwiskiem, można by zmieścić na jednej stronie: kilka recenzji, kilka ilustracji i ogłoszony ostatnio niepoważny fragment
pisanej przez Ciebie powieści”6. W porównaniu z Pankowskim
sytuacja Florczaka rzeczywiście rysowała się w ponurych barwach. Trzeba jednak oddać, że autor Wierszy alpejskich nie był
przykładem reprezentatywnym dla ówczesnego emigranckiego środowiska literackiego. Radził on sobie na tle kolegów po
piórze wyjątkowo dobrze. Nie miotał się poza krajem niczym
Czesław Miłosz, nie był zmuszony do pracy urzędniczej jak Witold Gombrowicz, a już na pewno nie egzystował na granicy
ubóstwa, co było udziałem choćby Andrzeja Bobkowskiego.
Giedroyc z takiego stanu rzeczy zdawał sobie doskonale sprawę, stąd też jemu powierzył zadanie napisania repliki.
Odezwa 48 wprawiła środowiska emigracyjne w pewną
konsternację. Nie chodziło o sam fakt, że zaistniała, ale o to,
jak powinno się na nią zareagować. W Londynie atmosferę
podgrzał fakt, że we wrześniu 1955 r. do kraju powrócił Hugon Hanke, świeżo nominowany premier RP na uchodźstwie.
Wśród emigrantów zapanować miała istna psychoza, coraz
chętniej powtarzano plotki mówiące o kolejnych ważnych
w środowisku osobistościach, które miały niebawem wyjechać
do Polski (padało nawet nazwisko gen. Andersa). W efekcie takiego rozwoju wydarzeń radykalizacji uległ stosunek do kampanii repatriacyjnej, rozpoczęto swoiste polowanie na czarownice, doszukując się wśród przebywających nad Tamizą
rodaków możliwych agentów Bieruta7. Zważywszy na atmosferę, jaka zapanowała w samym sercu emigracyjnego światka,
>
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nie powinno dziwić, że kroki podjęte w listopadzie 1955 r.
przez paryską „Kulturę” spotkały się z ogromną niechęcią.
Giedroyc i Mieroszewski jeszcze przed uruchomieniem radiostacji „Kraj” przygotowani byli na wzmożoną kampanię
repatriacyjną. O takim zamiarze władz komunistycznych informował tego pierwszego Jerzy Stempowski, powołując się
na swoje źródła krajowe8. Pomimo to dopiero po trzech miesiącach od ogłoszenia odezwy 48, w Maisons-Laffitte zdecydowano się na zredagowanie odpowiedzi:
[…] Nie uszło również uwagi, że odezwa ich oznacza
pojawienie się czynnika społecznego w życiu publicznym
kraju. Rząd Republiki Ludowej, nie spodziewając się zapewne, aby słowa jego znalazły dostateczny posłuch, nie zwrócił się do emigrantów sam, lecz wezwanie ich do powrotu
powierzył grupie szanowanych obywateli. Przez dziesięć lat
ubolewaliśmy nad nieobecnością w życiu politycznym kraju niezależnego czynnika społecznego. Pojawienie się jego
– chociażby w formie ubocznej i przypadkowej – witamy
jako zjawisko dodatnie, do którego pragnęlibyśmy ustosunkować się pozytywnie. […] Odezwa powołuje się np.
na słowa ob. Bolesława Bieruta o „wspaniałomyślności narodu polskiego” i jego gotowości do zapomnienia emigrantom ich „win i przekroczeń”. Słowa te są nieco ogólnikowe
i mgliste, nasuwają jednak myśl, że kto korzysta ze wspaniałomyślności, musi w ten czy inny sposób uznać się sam
za winnego. Warunek taki stawia naszym sumieniom pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi.
Sprawa „win i przekroczeń” ma inne jeszcze niepokojące
aspekty. Za te same „winy i przekroczenia”, które mają być
wspaniałomyślnie odpuszczone emigrantom, wiele osób
w kraju skazano na długoletnie więzienie. Stwarzałoby to
dwa różne wymiary sprawiedliwości, niemożliwe do utrzymania na dłuższą metę. Na powracającym w glorii przebaczenia emigrancie zatrzymałyby się pytające spojrzenia kobiet, których mężowie lub synowie za te same „winy
i przekroczenia” odsiadują surowe kary. Zanim emigranci
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wybiorą się w drogę do kraju, sprawa ta będzie musiała
znaleźć jakieś wyjaśnienie.
[…] Rozumiemy, że poruszone wyżej sprawy nie leżą
w granicach działania 48-miu. Z kim jednak mielibyśmy
o nich mówić jeżeli nie z grupą szanowanych obywateli,
którzy przerwali wieloletnie milczenie, aby zapraszać nas
do powrotu, dając do zrozumienia, że kraj zachował nas
w życzliwej pamięci? Jakiekolwiek byłyby doraźne skutki
spotkania z nimi, sama już szczera rozmowa i świadomość
wspólności wielu trosk byłyby ważnym krokiem do zbliżenia się i zrozumienia wzajemnego kraju i emigracji.
W tym przeświadczeniu redakcja KULTURY zaprasza
wszystkich sygnatariuszy znanej odezwy do Maisons Laffitte na przyjacielską rozmowę z emigrantami. Zdajemy sobie
sprawę, że odrywamy ich być może od ważniejszych spraw,
przypuszczamy jednak, że podpisując swą odezwę liczyli
na odpowiedź i że zaproszenie nasze nie powinno być dla
nich niespodzianką. Do wszystkich 48-miu wysyłamy jednocześnie listy donoszące o szczegółach proponowanego
przez nas spotkania9.

Co warte jest odnotowania, pod apelem nie widniał podpis żadnego z publicystów miesięcznika, a niespotykana dotąd adnotacja: „Redakcja KULTURY”. Był to precedens w historii
pisma, gdyż jak przyznawał po latach sam Giedroyc, oficjalnie nigdy w „Kulturze” nie było mowy o bycie, który można by
określić mianem redakcji bądź zespołu, a zwrotem tym posłużono się celowo, by wytworzyć wrażenie jedności i zgodności
w kręgu współpracowników pisma10. Przynajmniej w tej konkretnej sprawie.
Otoczkę czy, jak określił to Paweł Ziętara, „oprawę” zaproszenia stanowić miały dwa artykuły autorstwa Mieroszewskiego oraz Czesława Miłosza11. Skupmy się jednak najpierw
na samym liście. W odróżnieniu od „niezłomnych” Giedroyc
wykazywał ewidentną wolę podjęcia gry, jaką zaproponowały władze krajowe. Jak możemy dowiedzieć się z korespondencji, którą prowadził w tamtym czasie ze swoimi
>
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współpracownikami, brak jakiegokolwiek odzewu ze strony emigracji, tudzież kategoryczna odmowa powrotu, w jego
oczach równały się kapitulacji, były na rękę komunistom. Wystosowując zaproszenie, rzecz jasna nie wierzył, że spotka się
ono z akceptacją, chciał jednak, posługując się terminologią
sportową, przerzucić piłkę na stronę przeciwnika. Dla wzmocnienia efektu tekst zaproszenia rozesłał do RWE, BBC, Głosu
Ameryki, AFP oraz krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”.
Tym sposobem ten specyficzny dialog był podtrzymywany
(w tym miejscu wypada też wspomnieć, że doprowadzenie
do naprawdę spektakularnego w swym rozmachu spotkania
z krajowymi intelektualistami, swoistej konferencji, było długoletnim marzeniem Redaktora, które praktycznie nie opuszczało go aż do lat osiemdziesiątych XX wieku i które pozostało
niezrealizowane).
Ze wspomnianych tekstów towarzyszących zaproszeniu
głośniejszy stał się Dramat polskich klerków autorstwa Mieroszewskiego. Można się zastanawiać, czy artykuł „Londyńczyka” kierowany był aby na pewno na grunt krajowy, czy może
posłużyć miał jako wyjaśnienie zamiarów pisma pozostałym
środowiskom emigracyjnym. Zarzucał on bowiem krajowym
intelektualistom służalczość wobec komunizmu – podobnie
zresztą jak Miłosz – czy brak chęci w podjęciu próby wpłynięcia „na ewolucję ustroju wewnętrznego Polski”. Niemniej publicysta zaznaczał, że to drugie rozwiązanie wciąż jest możliwe do zrealizowania12. Było to zademonstrowanie postawy
skrajnie przeciwnej tej, jaką głosili „niezłomni”, według których odmienienie losów Polski było możliwe wyłącznie pod
wpływem czynników zewnętrznych.
Starania Mieroszewskiego, by przekonać Londyn do swojej koncepcji, nie przyniosły najmniejszych efektów. Tamtejsza prasa skrytykowała całkowicie inicjatywę „Kultury”. Adam
Pragier, skrywając się pod pseudonimem „Puszka”, na łamach „Wiadomości” wytknął pismu uzurpowanie sobie prawa do reprezentowania emigracji jako całości w rozmowach
z krajem, „okrutne natrząsanie się z położenia” sygnatariuszy
odezwy 48 (szło o nazwanie ich „czynnikiem społecznym”),
wreszcie wprowadzanie „zamętu i bałaganu” do środowiska
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emigracyjnego13. Giedroyc nie był ani zaskoczony, ani zbytnio
przejęty takim obrotem spraw. Inaczej niż niektórzy spośród
jego współpracowników, którzy nie do końca przekonani byli
co do słuszności kierowanego zaproszenia. Należał do nich Jerzy Stempowski, który na łamach miesięcznika w sposób mało
przekonujący bronił „Kultury” przed atakami płynącymi z polskiego Londynu, by w korespondencji prowadzonej z Redaktorem namawiać go do jak najszybszego zakończenia sprawy:
Wczoraj otrzymałem tekst nowej odezwy 62 i wydaje mi
się, że jest ona monumentem grubiaństwa i prostactwa.
„Kultura”, która dołożyła tylu starań, aby na emigracji wytłumaczyć i wybielić krajowe czynniki społeczne, na pewno
nie zasłużyła na to, aby te właśnie czynniki społeczne traktowały ją z takim obrażającym lekceważeniem. […] Wydaje się, że „Kulturę” przestaną szanować, jeżeli połkniemy
bez słów ten pasztet, i że zbytek cierpliwości utrudni nam
nawet stosunki dalsze z krajem14.

Informacja od Hostowca dotarła do Giedroycia najprawdopodobniej w momencie, kiedy ten, już zniecierpliwiony
bezowocnym czekaniem na odzew z kraju, pracował nad komentarzem do sprawy. Sugerować to mogą artykuły, które
znalazły się w lutowym numerze pisma. Jako pierwszy w kolejności pojawił się tekst, w którym ponownie Redakcja czasopisma oznajmiała:
[…] W ciągu ostatnich miesięcy „Kultura” cytowana była
często przez prasę krajową. Zwłaszcza ankieta nasza o przemianach w Polsce była przedmiotem żywej dyskusji. Cytaty z „Kultury” pojawiały się też nie raz w audycjach rozgłośni
„Kraj”. Tylko nasze zaproszenie 48-miu, wnoszące przecież
pewną nową nutę do stosunków emigracji z krajem, zostało pominięte całkowitym milczeniem. […] Bywają milczenia wymowne. Z milczenia 48-miu wynika jasno, że
nie będą mogli przyjechać. […] Jakkolwiek dotychczasowe stosunki w kraju nie dawały powodów do optymizmu,
>
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musimy przyznać, że nie spodziewaliśmy się takiego wyniku
naszego zaproszenia. Rząd upoważnił był 48-miu szanowanych obywateli do zwrócenia się do emigrantów w sprawie
tak pełnej drażliwości i niedomówień jak powrót do kraju.
Rozmowa z emigrantami zdawała się leżeć w samej naturze takiego mandatu. Z milczenia 48-miu wynika więc, że
pierwotne upoważnienia ich zostały cofnięte lub okrojone
tak, że nie starczyło ich nawet na udzielenie nam odmownej
odpowiedzi. […] Manewr obliczony na sukces stał się dla
reżymu źródłem zakłopotania. Można rozszerzyć margines
wolności w Polsce nawet nie zmieniając oblicza politycznego. Ale nie wolno wolności „udawać”, gdyż póki istnieje polska emigracja a więc partner swobodny w dyskusji, choćby
potencjalnej – fałsz ten zawsze wyjdzie na jaw15.

Pod artykułem, w postaci przypisu, zamieszczono informację mówiącą, iż w momencie, kiedy „numer był na maszynach”, nadeszła odpowiedź na zaproszenie w postaci „zażenowanej prozy p. Florczaka”, która jedynie utwierdziła redakcję
w słuszności swoich tez. Z kolei w artykule Z kraju milczenia
Stempowski jako Paweł Hostowiec wykpiwał nową odezwę,
jaką wystosowano z Polski. Określił ją jako nieudolnie napisaną („Widać od razu, że nowa odezwa jest dziełem innego
pióra niż odezwa 48-miu. Stylizacja jej jest niewysokiej próby; w bezceremonialnym upraszczaniu faktów ma w sobie coś
z języka używanego na jarmarku dla zachwalenia ochwaconego konia”), pełną przekłamań (autorzy tekstu zarzucali emigrantom prześladowanie chcących powracać do ojczyzny rodaków), sugerującą tonem nieprzyjmującym sprzeciwu, że
jedynym miejscem adekwatnym do przeprowadzenia takiego
spotkania jest Polska. Zarazem Stempowski ubolewa nad losem „oprowadzanych na tak krótkiej smyczy” obywateli, którym przyszło złożyć podpisy pod kompromitującym listem.
„Odwróćmy oczy i nie wyciągajmy stąd żadnych wniosków”, litościwie sugerował w ostatnich zdaniach swego artykułu.
Odezwa 62 dobitnie obrazowała, z jak nietypowym dialogiem (jeśli to słowo w ogóle w tym kontekście było adekwatne) miano do czynienia. Sygnatariusze drugiego apelu tylko
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częściowo pokrywali się z tymi, których nazwiska znalazły się
pod listem ogłoszonym z końcem lipca 1955 r. Co więcej, treść
odezwy nijak nie przystawała do rzeczywistości. Jej tekst
przywodził na myśl język propagandy, jaki można by kierować
w stronę przebywających w kraju obywateli, ale już nie wobec środowisk, których ta propaganda miała dotyczyć. Donoszono, iż „na emigracji wzrosły nastroje za repatriacją”, podczas
gdy sytuacja przedstawiała się zgoła odmiennie, kampania
repatriacyjna wzmagała poczucie lęku i infiltracji środowisk
uchodźczych przez krajową agenturę. Przeciwko polskim
uchodźcom miały się opowiedzieć rządy krajów, w których ci
przebywali, co też w znacznym stopniu uznać należy za przekłamywanie rzeczywistości. W końcu to w wyniku działań komunistycznych emigracyjni pisarze objęci zostali programami
stypendialnymi, finansowanymi, jakżeby inaczej, z budżetów
owych niechętnych im rządów. Słuszne wydaje się spostrzeżenie Stempowskiego, który uważał nową odezwę za odpowiedź „z pozycji siły”, mającą na celu raczej zerwanie stosunków niż ich pogłębianie.
Przytaczane przeze mnie przykłady stanowią jedynie wycinek dialogu, jaki przez blisko cztery dekady przyszło prowadzić
„Kulturze” z krajem. Zaznaczmy, dialogu specyficznego, momentami urywanego, w którym po stronie krajowej stały co
rusz inne podmioty. Giedroyc bowiem rozmawiał z ludźmi kultury, których celem było opuszczenie kraju, jak i tymi, którzy nigdzie nie zamierzali się ruszać; z politykami jawnie opozycyjnymi, jak i tymi, którzy z reżimem kolaborowali, niekiedy wręcz
stanowili jego ważną część. Wydawać się może, że dla Redaktora każdy krajowy rozmówca zdawał się wartościowy, każdy

pozwalał mu odsłonić rąbek „prawdy” o Polsce, nawet jeśli nie
podzielał jego poglądów, jego wybory jawiły mu się jako głupie, uczynki obrzydliwe. Odezwa 48 oraz późniejsza 62, a także odpowiedzi „Kultury” na nie, choć nie doprowadziły do spotkania intelektualistów krajowych z emigracyjnymi, a z pozoru
zakończyły się dość nieprzyjemnie, w istocie zdziałały znacznie
więcej dobrego niż najpewniej wówczas wielu się wydawało.
Grunt pod przyszłą współpracę „Kultury” z krajowymi opozycjonistami został przygotowany, a pierwsze prawdziwe zbliżenie – choć krótkotrwałe – miało nastąpić już w kilka miesięcy
później, wraz z dojściem do władzy ekipy Władysława Gomułki.
Abstract
Waldemar Mazur, An Appeal of 48 and its consequences – on attempts to establish a dialogue between Paris
“Culture” and a country on the Eve of Polish October
Waldemar Mazur’s article concerns established in 1955
“Kraj” broadcasting station. What was this station? To a certain
degree it was an answer to increasingly strong and popular by
Vistula River Polish Broadcasting Station of Radio Free Europe.
But not only. What was about to be seen, it constituted a part
of repatriation campaign run by the Communist authorities.
PZPR (Polish United Workers’ Party), among others, by the use
of “Kraj” radio station, was attempting to be in a graver contact with Polish emigrants than it was by 1955. Suddenly, according to words of appeal broadcasted by radio “Kraj”, sceptical towards People’s Poland refugees, considered to be traitors,
were supposed to be forgiven their alleged ‘faults and guilts’
and become reinstated to their homeland countrymen.

DZIENNIKARSTWO

INTERDYSKURSYWNOŚĆ PRZEKAZU MEDIALNEGO
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH STACJI RADIOWYCH FORMATU AC
(Pierwszy Program Polskiego Radia oraz RMF FM)
Jakub Wilk

0. Wstęp
Mnogość oferowanych przez naukę metod badania mediów
często stanowi problem. Właściwy dobór narzędzia determinuje osiągane efekty obserwacji. Przy tak złożonym obiekcie jak
media trudno o sposób ich oglądu dający wszechstronną wiedzę
o wszystkich ich aspektach. Analiza dyskursu wydaje się jednak
odpowiedzią na to zapotrzebowanie – sposobem na obserwację i opisanie skomplikowanych zjawisk. Dlatego też, by połączyć
moje wieloletnie zainteresowanie radiem oraz dyskursem, postanowiłem przyjrzeć się im bliżej, łącząc te dwie dziedziny.
1. Cele
Wśród podstawowych celów obranych przy opracowywaniu niniejszego badania wyróżniam: metodologiczne i praktyczne. Opierając swoje obserwacje na zasadach analiz dyskursywnych, podstawach badań językowego obrazu świata
oraz elementach lingwistyki kognitywnej, wykorzystuję interdyscyplinarne podejście do interesującego mnie tematu. Różnorodność i wielość form tekstu (oraz ich kompleksowość), z jakimi mamy do czynienia w przypadku analizy
przekazu medialnego, nie tylko uprawnia do użycia zróżnicowanych narzędzi badawczych, ale niejednokrotnie jest jedyną drogą do uchwycenia niuansów i złożoności zachodzących
w nim zjawisk. Możliwość zaobserwowania, jak i czy tego rodzaju podejście teorio-praktyczne sprawdza się w analizie treści, zaliczam do celów metodologicznych. Ponadto interdyskursywność przekazu medialnego, traktowana jako zdolność
do łączenia dyskursywnie różnych tekstów i przetwarzania ich
na stylistycznie jednolitą, nową treść, stanowi niejako paralelny wzorzec dla interdyscyplinarności w badaniu.
Jako cel praktyczny stawiam lepsze zrozumienie zasad
funkcjonowania mediów – zarówno na poziomie zarządzania

dyskursami, jak i analizy porównawczej między (w przypadku
niniejszego artykułu) stacjami radiowymi. Przyjrzenie się realizacji tej samej lub zbliżonej koncepcji przez różne podmioty może pozwolić wysnuć interesujące wnioski dotyczące wariantywności dyskursu w obrębie badanego obszaru.
2. Rys teoretyczny
2.1. Pytanie badawcze
W niniejszym artykule podejmę próbę odpowiedzi na pytanie, czy wybrane przeze mnie do badania stacje radiowe o ogólnopolskim zasięgu, nadające program w formacie AC (Adult
Contemporary), przetwarzają dyskursy na jednolity, typowy dla
siebie komunikat (interdyskursywność) oraz (jeśli to robią) jakie
części składowe można w generowanym przez nie przekazie wyróżnić – dokonując oglądu przez pryzmat analizy dyskursu.
2.2. Założenia i baza definicji
Powołanie się, przynajmniej pokrótce, na definicje pojęć,
których używam, pozwoli uściślić ich zakres, a także ugruntować wysuwane przeze mnie propozycje i kategoryzowane problemy. Badanie treści audycji radiowych, mimo bogactwa zawartych w nich elementów, będzie dla mnie dalej badaniem
tekstu. Tekst bowiem rozumiem relatywistycznie – zgodnie
ze stanowiskiem reprezentowanym przez Tomasza Piekota.
Tekst jest dziś pojęciem względnym. Wszystko może być
tekstem! – tak skrajną interpretację umożliwiają nowe,
stopniowalne kategorie bycia-tekstem, jak bardziej–mniej,
lepiej–gorzej, a także pojęcia fortunności tekstu, anomalii tekstowych, tekstów dewiacyjnych czy rozmytych. Wydaje się, że relatywistyczna koncepcja tekstu jest naturalną konsekwencją uwzględnienia procesów kognitywnych:
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poznawanie świata jest poszukiwaniem i tworzeniem sensów. Każdy element rzeczywistości jest potencjalnym znakiem do odczytania, co oznacza, że człowiek z założenia
traktuje każdy przekaz jako coś sensownego, czyli po prostu jako tekst1.

Tekstem może być właściwie wszystko. Mimo że tego rodzaju definicja uniemożliwia operacjonalizację jakichkolwiek
badań, pragnę zwrócić uwagę, że zasługuje ona na poważne
potraktowanie. Lingwistyka kognitywna, poszukująca połączenia między tekstem a sferą ludzkiego umysłu, nie powinna wykluczać z badania wytworów człowieka odchodzących od klasycznej definicji tekstu. Każda działalność ludzka jest przecież
obarczona siatką generowanych przez umysł sekwencji, analiz
i reprodukowania sensów – kulturowych i jednostkowych.
Chcąc przyjrzeć się omawianemu materiałowi z perspektywy dyskursywnej, muszę wyjaśnić, jak rozumiem to pojęcie.
Najbardziej funkcjonalną definicją wydaje się ta opracowana przez twórcę podwalin analizy dyskursu Teuna van Dijka –
zwłaszcza w jej krytycznym ujęciu. Holenderski badacz, skupiając się na funkcjonalnym wymiarze dyskursu, definiuje go
w następujący sposób:
Za definicję [dyskursu] obejmującą owe funkcjonalne
aspekty należy uznać tę, która określa dyskurs jako zdarzenie komunikacyjne. Oznacza to, że ludzie używają języka,
by przekazać różne idee i przekonania (lub wyrażać emocje). Robią to zaś w ramach wyznaczonych przez przebieg
bardziej złożonych sytuacji społecznych, na przykład w takich sytuacjach, jak spotkanie z przyjaciółmi, rozmowa telefoniczna, […] pisanie lub czytanie wiadomości2.

Za jedną z przytaczanych przez van Dijka sytuacji społecznych przyjmuję także relację „nadawca–odbiorca” podczas
słuchania programu radiowego. Dotyczy to zarówno procesu odbioru, jak i sytuacji, w której jest prowadzący program
– odpowiadający za generowane treści (teksty). W tym miejscu należy zaznaczyć, że przyjęta przeze mnie perspektywa
>
>

34

1
2

T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006, s. 24.
T.A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001, s. 10.

badawcza wywołuje bezpośrednie powiązania z elementami
krytycznej analizy dyskursu (KAD). Opisana powyżej relacja
wpisuje się w społeczny wymiar komunikacji między podmiotami. Media posiadające władzę generowania i stylistycznego
modelowania przekazu (content) w przypadku KAD będą grupą dominującą, której zdominowani pozostali uczestnicy areny
dyskursywnej próbują się przeciwstawić.
Interdyscyplinarny dialog ma pomóc KAD zinterpretować i ocenić dyskursywny obraz tego, kto, dlaczego i „w jakim stylu” zawłaszcza społeczne role lidera, eksperta, ikony
czy autorytetu, a tym samym znacząco wpływa na funkcjonujące formuły dialogu społecznego3.

W tym artykule jednak wariant społeczny, wraz z walką
grup o wpływ na dyskurs społeczny, nie będzie dla mnie istotny. Jednakże, będąc członkiem grupy „odbiorców” treści nadawanych przez stacje radiowe, w myśl KAD, wpisuję się w rolę
badacza zaangażowanego – wewnątrzsystemowego.
Poruszywszy wątek spojrzenia na temat badań dyskursu
zgodnego z paradygmatem systemowym, muszę uściślić jeszcze jedno – kluczowe dla mnie – pojęcie. Interdyskurs. Człon
łacińskiego prefiksu inter- wskazuje na znaczenia: między,
współ-, wśród-4; i takie też, podstawowe, znaczenie obieram.
Interdyskursywność jako zdolność do syntezy wielu różnorodnych dyskursów i/lub ich elementów oraz przetwarzania ich,
uspójniania na poziomie koherencji. Mam jednocześnie świadomość odmiennej definicji wspomnianego terminu, stworzonej przez Michaela Fleischera i opierającej się na paradygmacie systemowym, jednak tę zdecydowałem się odrzucić.
Interdyskurs jest specyficznym dyskursem suprasystemu danej kultury narodowej, spełniającym w jej systemie
funkcję pośredniczącą, integrującą, zapewniającą komunikację oraz stanowiącym o jej kulturowej spoistości. Należy
podkreślić, że nie jest on jedynym w danej kulturze narodowej funkcjonującym dyskursem. Tworzy on jedynie sferę
>

3

A. Duszak, Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu, [w:] Styl –
Dyskurs – Media, red. B. Worsowicz, Łódź 2010, s.40, 41.
> 4 http://sjp.pwn.pl/slownik/2561755/inter- (16.05.14).

integrującą system, do której kulturowe formacje, jeśli konieczne, mogą się odwołać w celu utrzymania systemu.
[…] Interdyskursu nie należy rozumieć jako wspólnego
mianownika, jako porozumienia, do którego można (ostatecznie) dojść, lecz jako suprasystem, na który jest się zdanym, i na który w związku z tym trzeba próbować wywrzeć
wpływ5.

Kończąc krótki zarys teoretyczny artykułu, wspomnę jeszcze o stanowisku Anny Duszak, popierającym ideę dwustronnego działania dyskursu – odzwierciedlenia obszaru, z jakiego
czerpie treści, oraz generowania rzeczywistości dyskursywnej.
Pozwala to spodziewać się, że zawartość przekazu (content)
zawiera elementy kluczowe dla odczytania systemu wartości
i znaczeń, jakimi posługuje się podmiot je produkujący.
Mówiąc, iż dyskurs odzwierciedla, a jednocześnie tworzy rzeczywistość społeczną, KAD nawiązuje do relatywistycznych pozycji w lingwistyce, rozwijających koncepcję językowego (a ostatnio także dyskursywnego) obrazu
świata6.

3. Stan badań
Badania w zakresie analizy dyskursu prowadzone są od początków tej dyscypliny naukowej, więc od lat siedemdziesiątych i prac Michela Foucaulta7 (pierwsze definicje w powszechnym użyciu już na początku lat pięćdziesiątych). Tym samym ich
zbiór jest bogaty i zawiera różnorodne odłamy i gałęzie dziedziny podstawowej. Przykładem mogą być korzystające z dorobku
analizy dyskursu: socjolingwistyka, psycholingwistyka, filozofia
kognitywna, gramatyka funkcjonalna, lingwistyka stosowana
czy wspominana już krytyczna analiza dyskursu, o czym pisze
Gillian Brown w swojej Analizie dyskursu8.
>

5

M. Fleischer, Współczesna polska symbolika kolektywna (wyniki badań
empirycznych), „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński,
Wrocław 1998, s. 310.
> 6 A. Duszak, op. cit., s. 35.
> 7 M. Foucault, Porządek dyskursu: wykład inauguracyjny wygłoszony
w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.
> 8 G. Brown, G. Yule, Discourse analysis, Cambridge 2003, s. VIII–IX.

Analizą zawartości (m.in.) mediów zajmuje się Teun van
Dijk, prekursor KAD. Przykładowymi jego pracami w tej dziedzinie są Opinie i ideologie w prasie9 czy Media, rasizm i monitoring10. Oczywiście pamiętać należy także o dorobku takich
badaczy jak Ruth Wodak11 czy Norman Fairclough12.
Na polskim gruncie tego rodzaju badaniami zajmują się
między innymi: Zbigniew Bauer13, Tomasz Goban-Klas14 i Anna
Duszak15. Najistotniejszymi dla mnie pracami, stanowiącymi
punkt odniesienia dla powziętych badań, są te, które w swoim obszarze zainteresowań stawiają media – jak na przykład
Dyskurs polskich wiadomości prasowych Tomasza Piekota16 lub
publikacje Michaela Fleischera17. Stanowią one mocną bazę
teoretyczną dla mojego rozumienia pojęcia analizy dyskursu,
a także wspierają założenia metodologiczne użyte w badaniach. Radio jako przedmiot zainteresowań naukowych traktują także Ewa Bobrowska18 i Mirosław Lakomy19, skupiają się
jednak bądź to na dyskursie bez jego funkcji impresywnej,
bądź na warstwie politologicznej.
4. Metodologia
4.1. Przedmiot badań
Przedmiotem badań było poranne pasmo audycji radiowych w stacjach: RMF FM oraz Pierwszym Programie Polskiego Radia (PR1) – stacji o zasięgu ogólnopolskim, nadających
>

9

T.A. van Dijk, Opinions and Ideologies in the Press, [w:] Approaches to
Media Discourse, eds. A.Bell, P. Garrett, Oxford 1998, s. 21–63.
> 10 T.A. van Dijk, Media, Racism and Monitoring, [w:] International Media Monitoring, eds. K. Nordenstreng, M. Griffin, Cresskill, New York 1999,
s. 307–316.
> 11 R. Wodak. M. Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, London
2001; R. Wodak, Critical Discourse Analysis, Los Angeles 2013.
> 12 N. Fairclough, Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, London 2003; Media Discourse, London 1995; Language and Globalization, London 2006.
> 13 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria,
praktyka, Kraków 2009.
> 14 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego
życia informacji, Kraków 2011.
> 15 A. Duszak, Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, Kraków 2013.
> 16 T. Piekot, op. cit.
> 17 M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości, Wrocław 2002.
> 18 E. Bobrowska, Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, Kraków 2007.
> 19 M. Lakomy, Rynek radiowy w Polsce, Kraków 2012.
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swój program w formacie Adult Contemporary. Pasmo poranne obu stacji zawarte między godziną 6.00 a godziną 9.00
rano, wraz z serwisem informacyjnym o 9.00 (~3h), zarejestrowane 12.05.2014 roku.
Adult Contemporary (AC) – tłumaczony jako współczesna muzyka rozrywkowa dla dorosłych słuchaczy. Target stanowią osoby między 25. a 54. rokiem życia, kobiety
i mężczyźni. Muzyka emitowana w tym formacie to największe przeboje ostatnich 30 lat różnych gatunków muzycznych z wyłączeniem hip-hopu, rapu, hard rocka, heavy
metalu, techno, czy muzyki klasycznej20.

4.2. Dobór próby
Chcąc porównać mechanizmy pracy dyskursywnej stacji
radiowych oraz sposób realizacji interdyskursywności (jeśli
takowa wystąpi), zdecydowałem się na analizę programów
emitowanych w paśmie porannym, gdyż jest to czas mocno eksploatowany dyskursywnie. Znaczy to, że właśnie wtedy rozgłośnie, chcąc dotrzeć do swojego odbiorcy docelowego (target), by go pobudzić do pracy i rozpoczęcia dnia, muszą
uciec się do środków, które trafią na podatny grunt – dopasować się stylistycznie do swojego słuchacza. Tendencja ta występuje także w późniejszych godzinach, ale najsilniejsza jest
o poranku, kiedy godziny i potrzeby stylistyczne wstających do
pracy (lub szkoły) np. recepcjonisty, dyrektora firmy i studenta
będą się najbardziej różnić.
Dobór próby jest nieprobabilistyczny – celowy. Wybór RMF
FM oraz PR1 wiąże się z dwiema prawidłowościami. Są to
stacje o zasięgu ogólnopolskim, a więc mają ten sam dostęp
do odbiorców, co czyni płaszczyznę porównania wiarygodną. Ponadto obie nadają w formacie AC21, a co za tym idzie,
przynajmniej w założeniu, mają tę samą grupę docelową słuchaczy. Stanowi to wzmocnienie płaszczyzny do porównań.
Zarówno RMF FM, jak i PR1 w swoich ramówkach na wybrany przeze mnie do zarejestrowania zakres godzinowy mają
>
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A. Garcarek, Realizacje muzycznych formatów stacji radiowych na polskim rynku medialnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, t. 3 (dziennikarstwo), Łódź, s. 183.
> 21 Ibidem, s. 183–184.
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zaplanowane audycje o charakterze porannym (odpowiednio: Wstawaj, szkoda dnia i Sygnały dnia). Trwają one od 5.30
do 9.00 (RMF FM) i od 6.00 do 9.00 (PR1), toteż przy niewielkiej stracie czasowej na niekorzyść RMF FM dało się porównać
zawartości także na poziomie proporcji oraz statystycznym.
Poniedziałek wybrałem jako pierwszy dzień emisji po weekendzie, obfitujący zwykle w wydarzenia do omówienia. Wykluczam z badania wywiady z politykami jako element nieprzewidywalny dyskursywnie; fluktuacje obrazu świata w tej
części spowodowane mogą być wariantywnością odpowiedzi
gościa i brakiem wpływu na nie dziennikarza.
4.3. Analiza statystyczna
Przy tak niewielkim korpusie metody badań statystycznych
są w niewielkim stopniu użyteczne, jak pokazują doświadczenia z moich poprzednich badań22. Niemniej w dalszej części artykułu zamieszczam podstawowe wyliczenia i płynące z nich
wnioski.
4.4. Badania jakościowe
Ta część badania jest kluczowa dla odpowiedzi na postawione pytanie badawcze. Szczegółowa interpretacja pojawiających się środków językowych, ich funkcjonalnej realizacji oraz
zastosowanych strategii dyskursywnych, to podstawowe narzędzia analizy proponowane przez Ruth Wodak (wieloaspektowa analiza dyskursu), którymi się posłużę23. Strukturalnie użyję konfrontatywnego modelu badań porównawczych.
Ważne będzie wskazanie nie tylko różnic, ale i podobieństw,
jeśli będą one istotne dla całościowego obrazu badania. Wymiar społeczny ewentualnych (wykazanych) zależności także
wspiera wariant konfrontatywny. Funkcjonalnie jednak sięgnę
do schematu badania kontrastywnego – badając parole de
Saussure’a, indywidualne użycie języka i w indukcyjny sposób
wyprowadzając na tej podstawie szersze prawidłowości. Tego
>

22
Niepublikowana praca magisterska pt.: Perswazyjność aktów komunikacji w dyskursie medialnym (dzienniki – „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza”). Krytyczna analiza dyskursu.
> 23 R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008, s. 195.

rodzaju połączenie uważam nie tyle za szkodliwy eklektyzm,
ile elastyczne narzędzie badawcze.
Zwrócę uwagę na wielopoziomowość dyskursu. Aspekt
tekstowy (treść), językowy (sposób jej podania) oraz makrostrukturalny/globalny (pola tematyczne oraz – wyłącznie
w podstawowym zakresie – obraz świata). Tekstem mówionym nazywać będę wszystkie wejścia antenowe prowadzącego/prowadzących, z wyłączeniem utworów muzycznych oraz
elementów promocji i reklam. Przez promocję rozumiem całe
bloki dźwiękowe poprzedzone jinglem o treści „autopromocja” oraz wszelkie zapowiedzi materiałów reporterskich (i nie
tylko), mających znaleźć się w dalszej części programu, niebędące wypowiedziami prowadzącego (ergo – nagrane i opracowane wcześniej). Tu także zaliczam informacje o patronatach
i współpracy stacji z innymi podmiotami. Reklamami określam
bloki reklamowe oznaczone jinglami na początku i na końcu,
nie zaś hasła sponsoringowe występujące najczęściej np. przy
prognozie pogody.

Pozwala to sądzić, że PR1 w paśmie porannym jest bardziej
nastawiony na przekazywanie informacji niż samą funkcję radia towarzyszącego muzycznie.

5. Wnioski
5.1. Część statystyczna
Przeprowadzone na zgromadzonym materiale wyliczenia
pozwoliły wykazać strukturę gospodarowania czasem antenowym przez badane rozgłośnie radiowe. Co istotne – obie
stacje realizują (przynajmniej w zamierzeniu) taki sam format
(AC), jednak stosowane przez nie proporcje między tekstem
mówionym, muzyką i elementami reklamowymi dają poczucie
słuchania zupełnie innego typu radia. Bez analizy jakościowej
nie można na tym poziomie stwierdzić, czy także znaczy to, że
skierowanego do odmiennych grup docelowych.
Pierwsze zestawienie dotyczy udziału czasu wyszczególnionych przeze mnie części w całości badanego pasma. Czas
trwania badanego materiału stacji różni się (3 min.) ze względu na stopień rozbudowania serwisów informacyjnych o godzinie 9.00 – wchodzących w skład korpusu. Rozbieżność
ta jest jednak na tyle mała (1,6%), że nie powinna zaważyć
na proporcjach wyników. Tabela 1 pokazuje, że PR1 kieruje do
swoich słuchaczy ponad dwukrotnie więcej tekstu mówionego
niż RMF FM. Ta ostatnia stacja góruje natomiast ilością odtwarzanej muzyki (niemal dwukrotnie) nad rozgłośnią publiczną.

Tabela 2 odzwierciedla dane z tabeli 1, ale w postaci procentowej, co pozwala lepiej dostrzec proporcję SŁOWO/MUZYKA. W przybliżeniu jest to 1/2 dla RMF FM oraz odpowiednio
2/1 dla PR1. Dostrzegalny jest także niższy wynik Polskiego
Radia w parametrze reklamy, jest to jednak w prosty sposób
wytłumaczalne: Polskie Radio to rozgłośnia publiczna – przesunięcie charakteru komercyjnego na plan dalszy umożliwione jest przez częściowe finansowanie z wpływów abonamentowych. Bloki autopromocyjne PR1 zawierają elementy
odnoszące do ramówki, akcje społeczne i kampanie o charakterze charytatywnym, a nie tylko same reklamy, a i tak stanowią nieco tylko ponad połowę czasu reklam RMF FM.
Kolejnym zestawieniem jest tabela 3, porządkująca omawiane przeze mnie części audycji w zależności od godzin
nadawania. Obie stacje wykazują fluktuacje proporcji wraz
ze zbliżaniem się godziny dziewiątej. RMF FM uzależnia ilość
podawanych tekstów od „stopnia rozbudzenia” audytorium
– nie podaje ich zbyt wiele o wczesnej porze. Zasób tekstów
przyrasta sukcesywnie, kosztem muzyki, której jest do godziny
ósmej znacznie więcej niż w Polskim Radiu. Wartości te zbliżają się do siebie dopiero między 8.00 a 9.00.

Tabela 1. Czas trwania poszczególnych części programu.
RMF FM

PR1

Tekst mówiony

53 min

116 min

Muzyka

103 min

56 min

Reklamy i promocja

29 min

16 min

3 h 5 min

3 h 8 min

Razem

Tabela 2. Procentowy udział części w całym badanym paśmie.
RMF FM

PR1

Tekst mówiony

29%

62%

Muzyka

56%

30%

Reklamy i promocja

15%

8%
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Tabela 3. Czas trwania poszczególnych części programu radiowego zależnie od godziny emisji.
RMF FM

8.00–9.00 7.00–8.00 6.00–7.00

Tekst Muzyka
13
min

40 min

PR1

Reklamy
Reklamy
Tekst Muzyka
i prom.
i prom.
6 min

39
min

16 min

6 min

24 min

5 min

14
min

34 min

12 min

38
min

26
min

29 min

11 min

39
min

16 min

5 min

W porównaniu do stacji komercyjnej PR1 ma dalece bardziej uporządkowany układ treści (typy). Tekst mówiony pozostaje w tej samej objętości niezależnie od pory – podobnie jest
z blokami reklamowymi. Daje to wrażenie zbilansowanego,
zaplanowanego przekazu, w którym trudno o przypadkowość.
Stabilność tego ostatniego (konsekwentność i stałość) jest nie
bez znaczenia w relacji nadawca–odbiorca. Wypracowywanie
przyzwyczajeń, odruchów i wzorców u słuchacza to nic innego jak autopoietyczna funkcja dyskursu. Posługiwanie się repertuarem słów i znaczeń, uporządkowanych w kod właściwy
dla danej grupy użytkowników dyskursu, to jeden aspekt jego
działania. Drugim jest podtrzymywanie status quo i/lub generowanie (modelowanie) rzeczywistości w obrębie tej grupy.
Pisze o tym Michael Fleischer: „[…] dyskurs kreuje semiotyczną, to znaczy kulturową rzeczywistość danej formacji”24.
Tabela 4. Stosunek czasu trwania serwisów informacyjnych
do tekstów mówionych oraz całości badanego materiału.
RMF FM

PR1

29 min

38 min

Procent tekstów mówionych

55%

33%

Procent całości

16%

20%

Serwisy informacyjne

>

38

24

M. Fleischer, Współczesna…, op. cit., s. 309.

Interesujące w tym kontekście jest to, że serwisy informacyjne, jako miejsca potencjalnie najmocniej poddawane „obróbce” interdyskursywnej (a więc przetwarzane na spójny,
jednolity komunikat dyskursywny), stanowią ponad połowę
wszystkich tekstów mówionych w RMF FM, podczas gdy w PR1
jedną trzecią (tabela 4). Silniejszego przetwarzania dyskursów
spodziewać się więc można w RMF FM (w obszarze serwisów).
5.2. Analiza jakościowa
W tym miejscu przytoczę obserwacje zjawisk dotyczących
mniejszej skali niż prawidłowości wykazane za pomocą statystyki. Odniesienia dotyczyć będą zarówno treści (content), jak
i struktury programu w skali makro. Organizacja i przetwarzanie dyskursów jako swoje funkcjonalne zadanie obierają dopasowanie treści do grupy docelowej odbiorców, jak i jej modelowanie. Części badanego programu mają za odbiorców,
przynajmniej w teorii, różne grupy ludzi, więc wyróżnienie pól
realizacji procesu przetwarzania dla danej grupy wydaje się
najtrafniejszym rozwiązaniem.
5.2.1. Serwis informacyjny
Najbardziej wszechstronna część pasma skierowana jest –
w przypadku nadawcy ogólnopolskiego – do członków całej
kultury narodowej. Duża stratyfikacja społeczna jest wyzwaniem przy konstruowaniu komunikatu zrozumiałego dla możliwie największej liczby odbiorców. Obie stacje radiowe sięgają
więc do wypowiedzi eksperckich oraz głosów samych słuchaczy – w nagranych uprzednio i zmontowanych materiałach
oraz w rozmowach i komunikacji prowadzonej na żywo. Robią to jednak w różny sposób. RMF FM utrzymuje cały serwis
informacyjny w stylu publicystycznym, nie stroniąc od ocen
i komentarzy przy podawaniu wiadomości: „konkurs dziwolągów, a nie talentów” (o Eurowizji). Wypowiedzi eksperckich jest niewiele – pojawia się synoptyk podający prognozę
pogody, a pozostałe „fachowe” elementy realizują powołania
na „Super Express”, „Fakt” lub zapowiedzi tematów dnia przez
dziennikarzy stacji, którzy są ekspertami w danej dziedzinie.
Wypowiedzi odbiorców są krótkie, proste, o banalnej treści.
Tymczasem PR1 poświęca specjalistom znacznie więcej miejsca, dywersyfikując jednocześnie źródła informacji i oddając

głos ekspertom zewnętrznym (generał, rzeczniczka, ekspert
ds. Unii Europejskiej z Centrum Polityki Europejskiej, ministrowie). Nie pojawiają się żadne wtrącenia humorystyczne.
Głosy odbiorców są – w porównaniu do RMF FM – zdecydowanie bogatsze w treść i o większej objętości czasowej. Poruszają konkretne problemy, do których odniesienie znajduje się
w serwisie informacyjnym. Mamy tu do czynienia ze swoistą
dialogowością – wypowiedzi odbiorców są często pytaniami,
na które odpowiadają eksperci lub sami dziennikarze, wyjaśniając temat. Kreuje to dyskursywny obraz radia edukacyjnego lub bliskiego ludziom, pomocnego w otaczających ich codziennych sprawach.
Stylistycznie RMF FM stosuje dynamikę wypowiedzi, podkreślanie tonem głosu dramatyzmu wydarzeń. Pojawiają się
zwroty do odbiorcy „na ty”, np.: „Wiecie już z Faktów, że […]”.
PR1 stosuje bogate, synonimiczne słownictwo. Emanując spokojnym tonem, pozwala odczuć, że prowadzący się nie spieszą. Podawane teksty są dynamiczne, ale z naciskiem na wyrazistość, a nie dramatyzm.
Obydwie stacje prezentują swoje materiały jako relacje korespondentów, wysłanników, dziennikarzy, którzy są na miejscu i znają dogłębnie omawiany temat. Nie pojawia się ani
jeden serwis informacyjny bez relacji z zewnątrz. To komunikat dla odbiorcy: „Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje,
i potrafimy to zrelacjonować” – a więc paradygmat aktualności, ważności i doraźności.
Pola tematyczne, czyli główne obszary, do których można przypisać newsy pod względem poruszanych problemów,
różnią się. O ile obie stacje zachowują równość w polu wiadomości o charakterze politycznym, o tyle sprawom społecznym
więcej miejsca poświęca RMF FM (niemal dwukrotnie więcej).
Rozgłośnia komercyjna zamieszcza także newsy o charakterze
finansowym/ekonomicznym, podczas gdy Polskie Radio tego
nie robi. Wymusza to struktura budowy ramówki – PR1 posiada osobną sekcję traktującą wyłącznie o sprawach ekonomicznych. Co ciekawe, nadawca publiczny umieścił jedną wiadomość z pola „historia i tradycja”, gdy u konkurencji takiego
tematu nie ma w ogóle. Pozwala to sądzić, że dla PR1 wątki historyczne czy narodowe (urodziny Witolda Pileckiego) są istotne dyskursywnie.

5.2.2. Prognoza pogody
Wyróżniłem ten obszar ze względu na potencjalnie inną,
warstwową strukturę docelowej grupy narodowej. Dotyczy
on bowiem mieszkańców całego kraju, ale może działać inaczej na poziomie regionów geograficznych lub geospołecznych (antagonizmy). Badanie nie wykazało dyskryminacji lub
waloryzacji konkretnych obszarów kraju. Prognoza w RMF FM
jest uproszczona, mało precyzyjna, prowadzona w stylu potocznym, z zastosowaniem wtrąceń niezwiązanych z prognozą per se. W terminologii pojawiają się kolokwializmy, np.:
„Na termometrach dość sympatycznie, [w pogodzie] będą
momenty”. PR1 bardziej szczegółowo podaje parametry pogodowe (np. informuje o wartościach ciśnienia – czego nie
robi RMF FM). Pojawia się też rozbudowana, długoterminowa
prognoza pogody. Stosowana terminologia jest profesjonalna
i przypomina odczyt komunikatu meteorologicznego, dość zawiłego, ale mimo wszystko czytelnego.
5.2.3. Warstwa popkulturowa
Ten obszar najbardziej ukierunkowany jest na grupę docelową słuchaczy (target), winien więc zawierać dostosowane
do niej elementy dyskursywne. Podejmowane przez prowadzącego/prowadzących wątki muszą opierać się na zawartości
popkultury – stąd nazwa obszaru. W RMF FM tematem, który
zdominował trzy poranne godziny, był wynik konkursu Eurowizji, a prowadzący na wszelkie możliwe sposoby starali się go
obudować anegdotami. Styl jest potoczny i przypomina luźną
rozmowę prowadzących program (także przy telefonie do słuchaczki), obecne są żarty sytuacyjne, językowe, nawiązujące
do serwisów informacyjnych oraz wymagające kontekstu kulturowego (spalenie tęczy na placu Zbawiciela). To swoiste sięganie do modelu mozaiki kulturowej Molesa25. Można nawet
dostrzec wątki niemal kabaretowe26 – o czym nie ma mowy
>

25

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2005,
s. 58–68.
> 26 T. Olbratowski: „My powinniśmy pójść jeszcze oryginalniejszym tropem. Zaskoczyć konkurencję i wystawić do konkursu kogoś jeszcze dziwniejszego, np. faceta, który nie ma żelu na głowie, tylko same włosy! […]
Albo, słuchajcie, jest taki oryginalny wykonawca w Polsce, niedawno słyszeliśmy jego piosenkę o Edwardzie. Chodzi mi o Donatana – znaczy Donalda Tuska i jego piosenkę Eeedziuu [intonacja na Hey Jude – The Beatles
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w PR1. Język nie jest precyzyjny i pojawiają się błędy stylistyczne i składniowe. Spójne z założeniem dyskursywnym dynamicznego poranka jest sugerowanie, że odtwarzane utwory
rozruszają odbiorców zgodnie z założeniem pasma porannego: „Taką właśnie [najlepszą] muzykę mamy dla was o poranku na rozbudzenie”.
PR1 – w przeciwieństwie do konkurencji – do słuchaczy
zwraca się zawsze per „Państwo”. Język prowadzącego jest bogaty, bliski literackiemu. Treści kontekstualizowane są często
za pomocą historii nadsyłanych przez słuchaczy (przytoczona
opowieść, umieszczona w odpowiednim miejscu, wzbogaca
i daje wrażenie czynnego udziału odbiorców w dyskusji nad
poruszanym tematem). Odniesienia do głosów odbiorców są
poszerzane i wplatane w dyskurs stacji, stają się pretekstem
do pojawiających się treści (contentu). Wrażenie współtworzenia programu daje także czerpanie elementów humorystycznych z kreatywności słuchaczy. Stanowi komunikat: „Jesteśmy radiem, którego poczucie humoru jest takie jak wasze”.
Także elementy wiedzy eksperckiej „pobierane” są z nadsyłanych wypowiedzi. Radio posiłkuje się wiedzą zdywersyfikowaną – mozaikę kulturową tworzy suma doświadczeń słuchaczy oraz treści przygotowanych przez redakcję. Te ostatnie są
liczne; przyjmują czasem nawet formę zamkniętych mikroprogramów w obrębie pasma (dane astronomiczne, solarne, program ekonomiczny, Dźwiękowy kalendarz Jedynki). Prowadzący kontekstowo porusza się między elementami programu,
łączy je niezauważalnie. To przykład transparentności w interdyskursywnym działaniu. Dyskurs modelowany jest wyemitowanymi już materiałami, które pojawiają się jako kontekst do
wypowiedzi prowadzącego czy głosów słuchaczy. Orientowanie się w nim zakłada „długoterminowe” słuchanie stacji.
6. Podsumowanie
Analiza zgromadzonego na potrzeby badań materiału pozwala wnioskować, że stacje radiowe o ogólnopolskim zasięgu – RFM FM oraz Pierwszy Program Polskiego Radia –
nadające program w formacie AC, przetwarzają dyskursy
na typowy dla siebie komunikat, a zatem wykazują działania
– przyp. aut.]. Także, panie premierze, przymierzamy brody, zapuszczamy
sukienkę i do Austrii po zwycięstwo – jak Janina Sobieska!”.
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interdyskursywne. Pobierając informacje z dyskursów specjalistycznych (takich jak ekonomiczny, polityczny, naukowy),
przetwarzają skomplikowane treści na zrozumiałe i klarowne (objaśnione) komunikaty. W przypadku RMF FM jest to dynamiczny, oszczędny w słowach i uproszczony konstrukcyjnie
przekaz, którego główną sumą sensów jest pokazanie stacji
jako radia szybkiego, będącego blisko tego, co dramatyczne,
a jednocześnie mówiącego w sposób prosty i niemal potoczny – ergo dyskursywnie łatwego do odczytania (jako cecha
prymarna). PR1 realizuje konstrukcję świata w oparciu o wielość uporządkowanych (!) elementów oraz uczestnictwo dyskursywne słuchaczy. Nie są oni tylko dodatkiem do produktu redakcji, ale kategoryzują problemy, z którymi redakcja się
mierzy. Wizerunek radia „profesjonalnego komunikatu” daje
poczucie kompletności otrzymywanych treści, a jednocześnie
nie stoi w sprzeczności z bliskością i „dobrym rozumieniem”
potrzeb odbiorców.
Abstract
Jakub Wilk, Interdiscourse in media transmission
– Adult Contemporary format radio stations analysis
(Pierwszy Program Polskiego Radia and RMF FM)
The article describes the term ‘interdiscourse’ in media system context. Morning time broadcast of chosen nationwide
radio stations was analysed. The aim was to determine if those
stations transform discourses into their own, characteristic
message. If so – then what are the transformation areas. The
article also contains basic review of previous research and discussed definitions.
Examined material was selected in a non-probabilistic
way, considering proportional weight of compared elements.
Sample – analysed both quantitative and qualitative way.
Research is based on multi-faceted discourse analysis theory, including its critical aspect. Confrontative and contrastive
models of comparing were used.
The quantitative part of research contains calculations of
airtime management for both stations and a summary of proportions between speech, music and advertisement broadcasted. It also presents fluctuations of mentioned proportions in time period. The qualitative part of research reports

composition of broadcast content and its macrostructure.
Here are shown means used by stations to shape the discourse
and also the image of a listener that comes out from that discourse.
Results prove that there are more colloquialisms and commentary in RMF FM broadcast than in the other station – both
in news and popculture references. At the same time Pierwszy

Program Polskiego Radia creates a professional image and
broadcast that is highly coherent.
Interdiscourse processes were proved present in both radio
stations. They were gathering informations from expert discourses and transforming them into own messages. Despite
having the same radio format each station developed different style of broadcast.

BEZPIECZNY–NIEBEZPIECZNY. PYTANIE, CZY OPŁACALNY.
Niewiedza, ryzyko, zagrożenie w medialnym dyskursie o gazie łupkowym
Aleksandra Wagner

Artykuł referuje wyniki badań sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki na mocy decyzji nr 2011/03/D/HS6/05874.
Wprowadzenie
Kształtowanie polityk publicznych coraz częściej staje się
przedmiotem konsultacji społecznych. W założeniu ma to
zwiększać kontrolę demokratyczną i, uwzględniając jak najszerzej głosy interesariuszy, sprzyjać lepszym rozwiązaniom
i zwiększać poziom ich społecznej akceptacji.
Choć praktyczne realizacje tej idei, w postaci np. konsultacji
społecznych, często spotykają się z krytyką, nie przeszkadza to
ogólnej akceptacji postulatów normatywnych, które za nimi stoją.
Tymczasem szerokie konsultowanie polityk, które nie tylko
są kompleksowe, ale i wymagają określonej wiedzy, rodzi szereg praktycznych problemów. Do kluczowych należą kwestie:
reprezentatywności uczestników owych konsultacji w stosunku
do ogółu społeczeństwa, dostępu do informacji, mechanizmów
włączania i wykluczania aktorów społecznych, stopnia ich poinformowania, kompetencji obywatelskich i komunikacyjnych,
wreszcie mechanizmów uznawania podnoszonych przez nich
argumentów za ważne. Szczególnie istotne, a powszechnie niedoceniane, wydaje się znaczenie nie tylko wiedzy w jej różnych
formach i z uwzględnieniem różnorodnych źródeł, ale także niewiedzy i związanych z tym problemów ryzyka. Dlatego choć teoretycy deliberacji kładą nacisk przede wszystkim na komunikację bezpośrednią i poddają współczesne media masowe surowej
krytyce1, trudno nie zgodzić się z faktem, że reprezentacje medialne danych problemów wpływają na sposoby myślenia o nich
>

1

J.S. Fiskin, When the People Speak. Deliberative Democracy and Public
Consultation, Oxford 2009; J. Bohman, The Division of Labour in Democratic
Discourse: Media, Experts, and Deliberative Democracy, [w:] Deliberation, Democracy and Media, eds. S.Chambers, A. Costain, Oxford 2000.

przez obywateli i jako takie są istotnym kontekstem dla procesów dialogu społecznego. Wiele nowych badań dowodzi, że nie
ma bezpośredniej zależności między sposobami opisywania zjawisk przez media a tym, w jaki sposób myślą o nich obywatele2.
Znana jest jednak zależność miedzy samą obecnością w dyskursie medialnym problemu czy zjawiska a społecznym dostrzeganiem problemu (agenda setting).
Polityka energetyczna i szczegółowe kwestie z nią związane wydają się interesującym przykładem w kontekście deliberacji społecznej. Z jednej strony bowiem bezpośrednio (np. budowa nowych inwestycji) i pośrednio (np. ceny energii elektrycznej)
wpływają one na świat życia obywateli, z drugiej dyskutowane
są najczęściej na poziomie makrozjawisk życia społecznego: polityki, ekonomii. Mają wymiar międzynarodowy i globalny, a zarazem lokalny. Wiedza potrzebna do dyskutowania takich problemów, a raczej jej brak u obywateli niebędących ekspertami,
często okazuje się tu barierą dla efektywnej deliberacji. Stąd właśnie szczególna rola mediów masowych w organizowaniu przestrzeni owej szerokiej deliberacji oraz zapewnieniu jej warunków
jak najbardziej zbliżonych do ideałów inkluzyjności, transparentności, perspektywy dobra wspólnego, mapowania różnic stanowisk oraz dialogicznego rozwoju argumentacji. Postulat ten ma
nie tylko charakter normatywny; wydaje się, że wymaga to przeobrażenia systemowego w postaci odejścia od modelu komunikacji charakterystycznego dla demokracji reprezentatywnej
na rzecz modelu wpisanego w demokrację partycypacyjną3.
>

2
S. Brondi, A. Armenti, P.Cottone, B.M. Mazzara, M. Sarrica, Parliamentary and Press Discourses on Sustainable Energy in Italy: No More Hard Paths,
Not Yet Soft Paths, „Energy Research & Social Science”, vol. 2 (2014).
> 3 O modelach sfery publicznej w różnych typach demokracji: F. Marx M.,
W.A. Gamson, J. Gerhards, D. Rucht, Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies, „Theory & Society”, vol. 31 (2002), no. 3.
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Rola mediów w modelu demokracji deliberatywnej
Przegląd prac dotyczących deliberacji prowadzi do konkluzji, że o ile tematyka ta silnie powiązana jest z pojęciem komunikacji w ogóle, co wynika z wpływu myśli Habermasa, o tyle
zjawisko komunikacji masowej traktowane jest tu marginalnie. Rola mediów masowych w tworzeniu sfery publicznej,
stymulowaniu procesów partycypacyjnych, jak również ich
znaczenie jako aktorów politycznych, jest zauważana i podnoszona dość rzadko. Jeśli już się pojawia, to najczęściej w rozumieniu kanałów komunikacji – wówczas najczęściej w odniesieniu do możliwości prowadzenia procesów deliberacji
przez Internet (fora dyskusyjne, ankiety internetowe, sondaż
deliberatywny on-line etc.). Drugim nurtem refleksji, w którym media znajdują swoje miejsce, jest krytyka ich funkcjonowania w reprezentatywnej demokracji liberalnej, której
słabościom przeciwstawiane są właśnie mechanizmy deliberacji społecznej. Tymczasem dyskursu medialnego nie da się
wykluczyć z problematyki kształtowania polityk publicznych,
ani tym bardziej z procesu deliberowania społecznego nad
ich kluczowymi kwestiami. Powstające w toku owego dyskursu reprezentacje medialne nie tylko wywierają pewien (choć
jak zauważono wyżej – ograniczony) wpływ na sposoby problematyzowania zjawisk przez obywateli, ale także definiują
kluczowych aktorów i podstawowe procesy związane z polityką energetyczną. Wpływają więc na kształt dyskursu w sferze
publicznej.
Teorie normatywne budują więc uzasadnienie dla istotnej
roli mediów w procesach deliberacyjnych. Warto zaznaczyć, że
wychodzą one poza traktowanie mediów wyłącznie jako nośników komunikacji, ale nadają im rangę instytucjonalnych
aktorów społecznych o wyspecjalizowanych funkcjach i zadaniach. Rola mediów może i powinna więc być aktywna, wykraczająca poza samo obserwowanie i informowanie o przebiegu
debat społecznych. Dziennikarze i wydawcy mają możliwość
kształtowania warunków uznawanych za optymalne dla dialogu społecznego: równości udziału w debatach, reprezentatywności poglądów, dystrybuowania informacji. Co więcej, to
oni mogą i powinni inicjować debaty na tematy sygnalizowane przez ich odbiorców jako ważne. Kluczowe założenie deliberacji rozumianej jako proces kolektywnego, racjonalnego
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namysłu nad istotnymi społecznie kwestiami4 w szczególnym
świetle stawia funkcje edukacyjne mediów. Przy czym edukacja nie może zostać sprowadzona do procesu dystrybuowania
wiedzy eksperckiej, lecz musi uwzględniać włączanie do dyskursu wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. Rola ekspertów
w tym świetle ulega przedefiniowaniu – zgodnie z założeniami deliberacji eksperci stają się raczej reprezentantami różnych
obszarów wiedzy oddanymi do dyspozycji obywateli (możliwość zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości) niż przedstawicielami elit symbolicznych, którzy arbitralnie definiują
problemy i rozwiązania. Media mogą i powinny służyć integrowaniu procesów deliberacji zachodzących na poziomach
mikro i makro.
Ta normatywna perspektywa nie obejmuje jednak tematu
silnych interesów ekonomicznych i politycznych aktorów zaangażowanych w kształtowanie owej polityki. Dodatkowym
wyzwaniem dla dyskursu medialnego jest kompleksowość
i szeroki zakres problematyki, specjalistyczna wiedza związana z implementacją innowacji technologicznych, a do tego
znaczące obszary niepewności i ryzyka, które owa wiedza implikuje. Postulat integrowania różnych źródeł wiedzy, a także włączenie w proces deliberacji obszarów niewiedzy, wiąże
się z otwarciem procesów deliberowania dla różnych aktorów
społecznych. Deliberacja staje się w takim ujęciu kolektywnym
procesem społecznego negocjowania wiedzy i niewiedzy mających stać się podstawą działań w wybranym obszarze życia
społecznego. Dziennikarz staje więc w obliczu problemu kompleksowego, złożonego, którego przyczyny często mają uwarunkowania historyczne, a konsekwencje są trudno przewidywalne. Zmierzyć się musi z różnorodnymi zasobami wiedzy
(czasem sprzecznymi konkluzjami), wartościami i interesami.
Wiąże się to z wykonaniem ogromnej pracy mapowania stanowisk, argumentów i interesów, z przeglądem aktorów, których
problem dotyczy, i podjęciem próby włączenia ich w dialog.
Narracje medialne dla gazu łupkowego
Przedmiotem referowanych tu badań była analiza narracji
medialnych powstałych na temat gazu łupkowego w prasie
>
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Ibidem.

głównego nurtu (kryterium doboru był zasięg terytorialny
oraz nakład). Wybrano tematykę gazu łupkowego jako zagadnienie nowe w komunikacji masowej, którego przedstawienie
angażuje różne zasoby wiedzy, a z drugiej strony wiedza ta nie
jest jeszcze ugruntowana – można więc nie tylko obserwować
dynamiczny proces tworzenia owych narracji, z ich aktorami,
rekwizytami i działaniami, ale także przyglądać się temu, jak
media konstruują zasoby wiedzy i niewiedzy społecznej w odniesieniu do nowego zjawiska. Jak referują zagrożenia i potencjalne ryzyka związane z dyskutowanymi działaniami.
Do badań w I etapie włączono wszystkie artykuły na temat
gazu łupkowego opublikowane w latach 2009–2012 w: „Gazecie Wyborczej” i jej lokalnych dodatkach, „Rzeczpospolitej”
i jej dodatkach tematycznych, „Fakcie”, a także „Newsweeku”,
„Wprost” i „Polityce”.
Tabela 1
2012 2011 2010 2009 Razem
liczba artykułów
w operacie
liczba artykułów
w próbie

861

643

207

2

1713

164

120

40

0

324

Z tak uzyskanej puli wylosowano proporcjonalnie z każdego roku określoną ilość artykułów, uzyskując w sumie 324
teksty, które następnie poddano dalszej jakościowej analizie.
W pierwszym etapie wykorzystano metodę list frekwencyjnych oraz przeprowadzono analizę częstości występowania
przyjętych kategorii kodowych oraz ich wzajemnych relacji.
Analiza list frekwencyjnych polegała na stworzeniu list najczęściej występujących rzeczowników, czasowników i przymiotników w celu ogólnej charakterystyki zawartości leksykalnej analizowanych tekstów. Metoda ta, jako pierwszy krok
w procesie data mining, posłużyła celom eksploracyjnym oraz
stała się przyczynkiem do konstrukcji kategorii kodowych.
W drugim etapie badań jakościowa analiza relacji pomiędzy elementami dyskursu zainspirowana była metodologią analizy sytuacyjnej wg Adeli Clark5 – wyłonione w etapie
>
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A.E. Clark, Situational Analyses: Grounded Theory Mapping after the
Postmodern Turn, „Symbolic Interaction”, vol. 26 (2003), issue 4, s. 553–576.

pierwszym kategorie wykorzystano do budowy map ilustrujących powiązania pomiędzy nimi.
Narracje medialne
Temat gazu łupkowego w prasie ogólnoinformacyjnej pojawił się pod koniec roku 2009, wkrótce po opublikowaniu przez
firmy konsultingowe raportów dotyczących szacunkowych zasobów gazu łupkowego na terenie Polski (raporty Advanced
Resources International oraz Wood McKenzie). Temat ten coraz częściej poruszany był w polskiej prasie w kolejnych latach,
stając się chwilami najczęściej dyskutowanym tematem w obszarze energetyki. Specyfikę sytuacji określa fakt, że w przeciwieństwie do pozostałych tematów, mocniej lub słabiej zakorzenionych w medialnych narracjach, problematyka gazu
łupkowego była nowa i w dodatku wiązała się w znacznym
stopniu z niewiedzą. Potencjalne ryzyko, kontrowersje wokół
tego tematu, obejmujące wymiary ekonomiczny, środowiskowy, geopolityczny, wszystko to z jednej strony czyniło z łupków
gorący temat medialny, z drugiej temat trudny do zaprezentowania szerszemu gronu czytelników. Najważniejsze wyzwania
owego dyskursu dotyczyły następujących wymiarów:
• świadomość czytelników – dziennikarze stanęli przed
wyzwaniem prezentowania możliwych zagrożeń, a z drugiej
strony budowania poparcia społecznego dla decyzji, które –
zdaniem ekspertów – mogły okazać się dla Polski opłacalne;
• tworzenie warunków do deliberacji poprzez zapewnianie transparentności, stymulowanie dialogu, włączanie różnych aktorów społecznych, a z drugiej strony ochrona przed
dominacją partykularnych interesów i stanowisk w debacie;
• dramatyzacja, sensacyjność tematu zapewniające
wysoki poziom czytelnictwa i zainteresowanie odbiorców, z drugiej strony racjonalność i ważenie argumentów;
• wreszcie wypełnienie wymogów związanych z funkcjami edukacyjnymi, unikając jednocześnie jednostronnego promowania określonych rozwiązań.
Największe wyzwanie dla dyskursu medialnego o łupkach
odnosi się do kwestii podejmowania decyzji: kluczowe pytania
dotyczą tego, kto ma prawo podejmować decyzje w istotnych
sprawach, zwłaszcza wtedy, gdy wymagają one kompleksowej
wiedzy, oraz tego, kiedy takie decyzje podejmować należy. Model
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ekspercki zakłada oddanie decyzji w ręce wąskiej grupy polityków
i ekspertów, którzy, opierając się na dostępnej wiedzy, podejmują decyzje dla ludzi i za ludzi. Z drugiej strony specyfika sytuacji,
polegająca na tym, że przedstawiane zagadnienie w znacznym
stopniu jest problemem nierozpoznanym, sprzyja tezie o konieczności szerszej debaty, opartej nie tylko na upowszechnieniu tego,
co już wiadomo, ale i tego, co na razie pozostaje niewiadomą, by
w toku deliberacji zmierzyć się z niepewnością i ryzykiem.
Władza, dyskurs i wiedza tworzą więc zasadnicze osie, wokół
których snute są narracje medialne dotyczące gazu łupkowego.
I pewnie nie byłoby w tym nic nowego, ani tym bardziej zaskakującego, gdyby nie fakt, że w owym dobrze już zakorzenionym
w mediach modelu wiedza, będąca w założeniu fundamentem
elitystycznego modelu złożonego z polityków, mediów i ekspertów, tutaj często okazywała się komunikowaną niewiedzą6. Najbardziej rozpowszechniony w mediach sposób budowania wiarygodności – sięgnięcie po wiedzę ekspercką – tutaj zawiódł.
Eksperci bowiem najczęściej koncentrowali się na tym, czego
nie wiadomo, co więcej, mówili, że dopóki działania praktyczne
nie zostaną podjęte, wielu rzeczy wiedzieć nie będą. W ich wypowiedziach, licznie cytowanych przez prasę, pobrzmiewa echo
Sokratejskiego „wiem, że nic nie wiem”, co w przypadku modelu
eksperckiego, pomimo dominującego entuzjazmu dla projektu
łupkowego w pierwszym okresie rozwoju dyskursu medialnego,
okazało się słabym punktem, podkopywało bowiem zaufanie do
wiedzy eksperckiej, przywoływanej często w celu uzasadnienia
podjęcia konkretnych działań.

Artykuły prasowe opublikowane w analizowanym okresie
pozwalają wyodrębnić cztery typy narracji, w jakie wpisuje się
temat gazu łupkowego (ryc.1). Pierwszy z nich, mocno umocowany w tradycji przedstawiania zagadnień energetycznych7,
opisuje technologie energetyczne w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Na przykład:
Nawet jeśli okaże się, że skala wydobycia gazu nie będzie wielka, to już polepszy sytuację naszego kraju. Rozpoczęte teraz inwestycje muszą być kontynuowane przez kolejne rządy („Fakt”, 11.06.2010).

Kluczowe pojęcia dla tej narracji to właśnie rozwój, postęp,
cywilizacja oraz wzrost gospodarczy. Podstawowym zagrożeniem czy ryzykiem jest zaniechanie, które prowadzić ma do
zapóźnienia, zwolnienia tempa rozwoju, zastoju i kryzysu.
Dziś potrzebne są wzorce. Prawo powinno wyprzedzać
inwestycje, a nie wlec się za nimi. Czas więc pomyśleć,
na kim chcemy wzorować model biznesowy. Czy chcemy
w przyszłości zarabiać na gazie tyle, co Kanadyjczycy, tyle,
co Norwegowie, a może tyle, co Amerykanie? Komfortowa
chwila, gdy będziemy mieli twarde dane, dające możliwość
sporządzenia dokładnych kalkulacji, nadejdzie dopiero,
kiedy spłyną do Ministerstwa Środowiska wyniki poszukiwań gazu sporządzone przez prywatnych inwestorów. Gdybyśmy mieli do tego czasu czekać, oznaczałoby to, że nie
wcześniej niż za 4–5 lat finansiści i prawnicy zabiorą się do
rozpisania strategii zagospodarowania tego dobra. Potencjalnie będzie to ogromna rozgrywka finansowa. Wygląda
jednak, że nasi stratedzy przysiadają się do partii już rozpoczętej. Gambitu – decydującego o dalszym przebiegu partii
– nie będzie im już dane rozegrać („Polityka”, 1.06.2011).

Co mówili przedstawiciele górników? – że wszystko jest
super bezpieczne. Tylko że nie mają na to żadnych dowodów (wypowiedź członka społeczności lokalnej cytowana
przez „Gazetę Wyborczą”, 23.03.2011).

Nie chodzi tutaj o to, że błąd polega na komunikowaniu
niewiedzy przez ekspertów, lecz o to, że przyjęty w mediach
model komunikacji eksperckiej nie radzi sobie z ryzykiem
i niepewnością będącymi jej konsekwencjami.

Do drugiej kategorii narracji włączyć można te wypowiedzi, które kwestie gazu łupkowego osadzają w kontekście
geopolitycznym. Kluczowe pojęcie tutaj to bezpieczeństwo
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energetyczne, jednak rozumiane w kategoriach nie bezpieczeństwa technologicznego czy bezpieczeństwa dla środowiska lub zdrowia, lecz w kategoriach niezależności energetycznej od innych państw, przede wszystkim od Rosji.
Do przełomu prawdopodobnie dojdzie także na rynku
energii. W 2013 roku znacznie przyspieszy rozwój gazu łupkowego w skali globalnej i ten nowy trend może zmienić
globalny układ sił w perspektywie dekady („Rzeczpospolita”, 29.12.2012).

Narracja ta wyostrza się wtedy, gdy mowa bezpośrednio o Rosji, dyskurs o gazie łupkowym korzysta tu z metaforyki militarnej:

rozpoczętej. Gambitu – decydującego o dalszym przebiegu
partii – nie będzie im już dane rozegrać („Polityka”, 1.06.2011).

Do czwartej wreszcie kategorii, najsłabiej eksponowanej
w dyskursie na temat łupków, należy narracja proekologiczna.
Charakterystyczna jest dla niej perspektywa ochrony środowiska, aktorzy często wypowiadają się z pozycji sprzeciwu wobec
perspektywy poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków.

Rozwój,
cywilizacja, postęp,
wzrost gospodarczy

Problemy ekologiczne,
zdrowotne,
degradacja otoczenia.

Bezpieczeństwo
energetyczne,
niezależność
polityczna

Partykularne
interesy, lobbying
wielkich graczy.

Irytację Rosjan wywołał desant amerykańskich koncernów
do szukania gazu z łupków w Polsce traktowanej przez Gazprom
jak własna strefa wpływów („Gazeta Wyborcza”, 14.06.2010).
Ostateczne zwycięstwo rosyjskich władz nastąpi, gdy
nie osiągniemy w Polsce porozumienia w sprawie gazu łupkowego („Rzeczpospolita”, 26.11.2012).
Porozumienie w sprawie łupków nie oznacza, że bitwę
o eksploatację tego surowca wygramy (przeciwnicy, czyli
Rosjanie i zachodnie lobby energetyki odnawialnej, pozostają silni i nie zrezygnują) („Rzeczpospolita”, 27.09.2011).

Kolejny typ narracji dotyka partykularnych interesów określonych aktorów społecznych. Wypowiedzi budują tu atmosferę spisku, ukrytych interesów, fasadowych działań, za którymi
rozgrywa się polityka i interesy wielkiego kapitału. Powracają
tu zarzuty lobbowania za określonymi rozwiązaniami, konfliktów interesów, manipulacji i niejasnych powiązań.
Francja nie zgadza się na eksploatację gazu łupkowego
i jest za zakazem w całej Unii Europejskiej. Jest to sprzeczne
z polskimi interesami („Rzeczpospolita”, 16.11.2012).
Potencjalnie będzie to ogromna rozgrywka finansowa.
Wygląda jednak, że nasi stratedzy przysiądą się do partii już

Ryc. 1. Typy narracji medialnych nt. gazu łupkowego (oprac. własne.).

Niezależnie od wyróżnionych typów narracji dyskurs o łupkach opisać można także, odnosząc się do dwóch jego zasadniczych poziomów (tu rozróżnionych analitycznie dla celów opisu
w nawiązaniu do Habermasowskiego systemu i świata życia):
• Dyskurs systemowy – ma charakter komunikacji między
poszczególnymi systemami, np. między polityką i gospodarką. Omawiane kwestie dotyczą poziomu makro,
np. kształtowania polityki państwa, relacji międzynarodowych czy globalnych mechanizmów gospodarczych.
• Dyskurs odnoszący się do codzienności, dyskurs świata
życia. W założeniu miałby przyjmować perspektywę tak
zwanego „zwykłego człowieka”, członka społeczności lokalnej, obywatela.
W analizowanej prasie ten drugi poziom jest zdecydowanie marginalizowany. Choć obecność „zwykłego człowieka” jest
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w narracjach medialnych wszystkich czterech kategorii pożądana, zazwyczaj występuje on raczej w roli biernej, jako potencjalny adresat działań, np. edukacyjnych, niż aktywnie zabiera
głos. Często także przypisywane mu są arbitralnie pozycje niewiedzy czy irracjonalnych lęków. Na tym poziomie często prezentowany jest konflikt oraz akcentowane kontrowersje, dzięki
czemu budowane jest dramaturgiczne napięcie tekstów.
Dyskurs pierwszego poziomu, nazwany tu systemowym,
ma charakter samoodnoszący się. Oznacza to, że w dających
się wyodrębnić polach argumentacyjnych (np. przyjmujących
perspektywę ekonomiczną czy technologiczną) odnosi się sam
do siebie. Cechuje go niski poziom dialogiczności oraz konstruktywności rozumianej jako zdolność do generowania czy
dyskutowania rozwiązań uwzględniających różne perspektywy. Przypomina on swoiste ogniska dyskursywne tworzące
punkty odniesienia przede wszystkim dla systemu politycznego. Zamiast więc „służby jednostce” czy „perspektywy zwykłego człowieka” mamy do czynienia z samoreprodukujacą się
maszynerią generowania otoczenia komunikacyjnego dla decyzji politycznych.
Podstawowym zabiegiem służącym wiarygodności tego dyskursu jest wykorzystanie figury„eksperta”. Reprezentujący świat
wiedzy ekspert przedstawiany jest jako przeciwwaga dla partykularnych interesów ekonomicznych i politycznych, wyznaczających zasadnicze osie dyskursu medialnego wokół łupków.
W odniesieniu do gazu łupkowego interesujące jest to, skąd
rekrutowani są medialni eksperci i jakie zasoby wykorzystują,
by uprawomocnić prezentowane stanowisko. W przeciwieństwie do np. dyskursu na temat energetyki jądrowej, gdzie
przez lata role ekspertów odgrywali naukowcy (głównie fizycy jądrowi – teoretycy i badacze), łupki są przedmiotem wypowiedzi specjalistów rekrutujących się z obszarów ekonomii
(firmy konsultingowe, działy badawcze firm – inżynierowie,
analitycy biznesowi). Rzutuje to bezpośrednio na sposoby konceptualizowania ryzyka i dostrzegane wymiary niepewności.
Gaz łupkowy: ryzyko czy niebezpieczeństwo
Gaz łupkowy dyskutowany jest przede wszystkim przez
pryzmat technologii jego wydobycia. Nie była ona dotąd stosowana w Polsce i wiąże się z nią wiele niewiadomych.
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Wypowiedzi wskazujące na odczuwany deficyt informacji pojawiają się w dyskursie prasowym. Dotyczą one jednak nie tylko samej technologii, lecz także działań związanych z poszukiwaniem i ewentualną eksploatacją łupków. Deficyt informacji
w sferze publicznej jest wypełniany samodzielnie przez ludzi –
sięgają oni po różne źródła wiedzy, nie tylko wiedzy eksperckiej.
W naszym kraju jest tak, że najpierw coś się stanie, a dopiero potem się pyta ludzi, czy oni tego chcą, czy to jest
bezpieczne i ma sens – mówi sołtys Niestkowa Bogdan Żabiński. – Jeśli ktoś już wyłożył 20 mln na szukanie, to normalne, że nie odpuści i zrobi wszystko, żeby wydobywać
i na tym zarobić. My nie chcemy kłaść się na drodze, blokować. Chcemy tylko informacji, a takiej od władz nie otrzymujemy, więc ludzie biorą wiedzę z Internetu. A tam jest
opisana masa różnych sytuacji. Widział pan film Gasland?
Ja obejrzałem z zaciekawieniem. Czy to wszystko prawda,
co pokazują, do końca nie wiadomo. Ale jest się czego bać
(„Gazeta Wyborcza”, 28.04. 2011).

O ile więc medialne komunikowanie o gazie łupkowym
opiera się na symbolicznym triumwiracie: politycy–eksperci–media8, o tyle podstawowym wyzwaniem jest właśnie tradycyjny sposób legitymizowania decyzji politycznych z wykorzystaniem wiedzy (eksperci) i opinii publicznej (media).
Zarówno w jednym, jak i drugim obszarze wyraźne są niedostatki wiedzy oraz znaczenie niewiedzy i związanego z tym ryzyka oraz niepewności.
W tej sytuacji kluczowe wydaje się pytanie o to, jak media
radzą sobie z komunikowaniem owej niepewności i niewiadomego. Dotyczy to nie tylko przedstawiania zagrożeń związanych z gazem łupkowym, ale także swoistego diagnozowania i następnie zamykania luk niewiedzy (closing knowledge
gaps9) z pomocą medialnych i politycznych ekspertów.
Jeśli zdefiniujemy niebezpieczeństwo jako zagrożenie niespodziewane lub nieakceptowane, niemożliwe do oszacowania
prawdopodobieństwo, a ryzyko jako zagrożenie uświadamiane
>
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lub akceptowane, kwantyfikowalne10, to można postawić tezę,
że funkcją dyskursu medialnego o zagrożeniach jest transformacja postrzeganego niebezpieczeństwa w ryzyko. Operacja taka
wymaga jednak zmobilizowania zasobów wiedzy oraz deliberacji nad sposobami radzenia sobie z ryzykiem czy też ryzykami,
które mogą wystąpić.
Tymczasem operowanie niewiedzą na systemowym poziomie dyskursu wydaje się mieć charakter strategiczny, czyli
wykorzystywane jest celowo i instrumentalnie dla osiągnięcia
określonych korzyści11.
Do obszarów tradycyjnie wiązanych z niewiedzą należy
przyszłość. Współczesne media stosunkowo często przedstawiają wizje przyszłości. Być może wynika to z odejścia od sposobu tłumaczenia zjawisk poprzez poszukiwanie ich przyczyn
(refleksja nakierowana na przeszłość) na rzecz przewidywania
skutków. Ta, wydawać by się mogło, pragmatyczna orientacja współgra z dramatycznie kurczącym się momentem teraźniejszości, która w momencie, w którym się wydarza, przestaje być teraźniejszością. Jak zauważał niemiecki socjolog Niklas
Luhmann12, odnosząc się do komunikacji medialnej: news
w momencie podania przestaje być newsem, ulega natychmiastowej dekonstrukcji. Wizje przyszłości mają także swój
wymiar perswazyjny – obrazują możliwe konsekwencje podjętych lub zaniechanych działań.
Ten rodzaj przedstawiania zagadnienia eksploatacji gazu
łupkowego w Polsce jest dość często spotykany w prasie. Z jednej strony prezentowane są wizje przyszłych zysków, z drugiej
straty związane z niewykorzystanymi szansami.
Jak już wspomniano wcześniej, komunikowane ryzyka odnoszą się przede wszystkim do wymiarów ekonomicznych i politycznych. Ryzyka technologiczne dotyczą więc głównie tego,
czy wydobycie będzie możliwe, czy będzie opłacalne, czy przepisy unijne nie zagrożą owej opłacalności, a decyzje polityczne
nie przyczynią się do spowolnienia procesów wdrożeniowych.
Sposób przedstawiania ryzyka w mediach może zostać zakwalifikowany jako specyficzne wyrażanie niewiedzy językiem
>

wiedzy. Wiemy, czego nie wiemy. Wiemy, czego ewentualnie możemy się spodziewać. Wiemy, kiedy i w jaki sposób potrzebną wiedzę pozyskamy. To, co kluczowe tutaj, to ryzyko lub
niebezpieczeństwo, które komunikowane nie jest. W pierwszej
fazie rozwoju dyskursu o łupkach, w ogólnym klimacie entuzjazmu dla tego rozwiązania niezwykle rzadko podnoszono
kwestie kontrowersyjne, związane z zagrożeniem dla środowiska czy zdrowia ludzkiego. Nie chodzi tu o to, że tego rodzaju
argumenty nie zyskały uznania lub zostały zdyskredytowane
– w ogóle nawiązywano do tego wątku niezwykle rzadko.
Obserwujemy tu więc pewną sprzeczność: z jednej strony
akcentowane potencjalne zyski i wielkie szanse rozwojowe dla
Polski (to głównie wypowiedzi polityków), z drugiej podkreślane obszary niepewności związane z zastosowaniem technologii, ryzyko ekonomiczne i polityczne. Na taki obraz składają się zarówno wypowiedzi ekspertów, jak i przedstawicieli
głównych aktorów biznesowych zabierających głos w dyskursie o łupkach. Ten pozornie sprzeczny dyskurs zyskuje inne
znaczenie, gdy pomyślimy o nim w kategoriach strategicznego
użycia niewiedzy13. Mowa tu o sytuacji, w której obszary niewiadomego eksponowane są w dyskursie równie silnie, a czasem nawet silniej niż to, co w danej chwili wiadomo na ten
temat.
I taka sytuacja charakteryzuje właśnie pierwsze dwa lata
rozwijającego się dyskursu medialnego o łupkach.
Przykładowo:
nie ma żadnej pewności, iż wydobycie gazu z łupków będzie opłacalne. Także szef PGNiG zastrzega, że podawanie jakichkolwiek szacunków czy prognoz dotyczących wydobycia jest dziś przedwczesne („Rzeczpospolita”,
27.07.2010).

W dodatku stwierdzana niewiedza nie jest interpretowana
jako bariera w podejmowaniu działań, wręcz przeciwnie, właśnie podjęcie działań praktycznych – poszukiwań, eksploatacji
– może dopiero przynieść rozstrzygnięcia.

10

Ch. Tannert, H.-E. Elvers, B. Jandrig, The Ethics of Uncertainty, „EMBO
Reports”, vol. 8 (2007), no. 10, s. 893.
> 11 A. Wagner, op. cit.
> 12 N. Luhmann, The Reality of Mass Media, Stanford 2000.

>

13

L. McGoey, The Logic of Strategic Ignorance, „The British Journal of Sociology”, vol. 63 (2012), issue 3.
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No i nie zapominajmy, że technologia wydobywania
gazu z łupków jest eksperymentalna. Nikt przez dłuższy
czas tego jeszcze nie robił, więc co się tam naprawdę stanie
pod ziemią, to wciąż w dużym stopniu teoria („Gazeta Wyborcza”, 23.03.2011).
Dopóki koncerny nie zakończą poszukiwań, nie będzie
wiadomo, jakie faktycznie mogą być zasoby gazu łupkowego w Polsce i ile z nich można eksploatować w opłacalny
sposób („Gazeta Wyborcza”, 17.03.2011).

Strategiczne wykorzystanie niewiedzy zakłada instrumentalny cel. Co mogłoby być takim celem w analizowanym przypadku? Jaki sens może mieć roztaczanie pełnych optymizmu,
kuszących wizji potencjalnych zysków i korzyści przy jednoczesnym sygnalizowaniu istotnego ryzyka, niepewności i niewiadomego. Być może poniższy cytat rzuci na te kwestie dodatkowe światło:
Zdaniem posła Czerwińskiego nie ma żadnych argumentów przemawiających za wprowadzeniem takiego podatku. – […] nie wiemy, czy produkcja gazu będzie dochodowa ani jak ukształtują się koszty w porównaniu z zyskiem
(„Rzeczpospolita”, 25.05.2011).
nie ma żadnej pewności, iż wydobycie gazu z łupków będzie opłacalne. Także szef PGNiG zastrzega, że podawanie jakichkolwiek szacunków czy prognoz dotyczących wydobycia
jest dziś przedwczesne („Rzeczpospolita”, 27.07.2010).

Przedstawianie wydobycia gazu z łupków jako technologii eksperymentalnej, koniecznej lub przynajmniej bardzo
potrzebnej dla rozwoju, postępu i bezpieczeństwa państwa,
a jednak obarczonej dużym ryzykiem niepowodzenia, pozwala definiować ją w kategoriach innowacji i na tej podstawie
ubiegać się o dotację lub przynajmniej ulgi podatkowe.
Interpretacji tej nie należy wpisywać w ramę teorii spiskowych. Ma ona swój potencjał krytyczny, zwracając uwagę
na dominację perspektywy ekonomiczno-politycznej w przedstawianiu i dyskutowaniu ryzyka oraz potencjalnych korzyści.
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Dominacja ta sprzyja reprezentacji interesów ekonomicznych
oraz politycznych i w efekcie prowadzi do marginalizowania
lub nawet wykluczania perspektyw alternatywnych. Nie jest
to wynikiem racjonalnej debaty, ważenia i rozwijania argumentów, lecz wstępnego ograniczania pola debaty do wybranych wątków i zapełniania sceny komunikacyjnej wybranymi
aktorami – tu silnie związanymi z pozycjami władzy.
Komunikacja medialna o łupkach w analizowanym okresie ma charakter przede wszystkim systemowy, tj. odnosi się
do poziomu makro. Aktorzy kształtujący ten dyskurs reprezentują określone interesy ekonomiczne i polityczne, wiedzę, ale
także niewiedzę traktują jako zasoby w grze o wpływ na decyzje. Media stają się naturalną przestrzenią prowadzenia
owej gry. Podczas konstruowania silnych pozycji w obszarach
związanych z władzą – polityce i ekonomii – wyparci zostają
przedstawiciele pozycji słabszych – mieszkańcy, ekolodzy. Co
więcej, występują oni nadal w dyskursie, jednak na pozycjach
biernych – główni aktorzy wspominają o nich, przypisując im
określone motywacje, poglądy i działania, rzadko jednak dając
im przestrzeń do samodzielnego ich określenia. Skłonność mediów do operowania opozycjami binarnymi daje obraz, w którym wiedzy eksperckiej przeciwstawiony zostaje irracjonalny
strach mieszkańców, a pragmatycznym ekonomistom – niepoprawnie idealistyczni, a przez to często szkodliwi, ekolodzy.
Ewentualne ryzyko wdrożenia nowej technologii sprowadzone
zostaje do ryzyka ekonomicznego, przeciwstawia mu się zarazem ryzyko zaniechania. Sprzyja temu, często pozbawiona racjonalnego uzasadnienia, kolonizacja przyszłości, polegająca
na przedstawianiu jej pożądanych wizji jako stanu pewnego.
Wszystko definiuje komunikowanie o łupkach jako przestrzeń
działań przede wszystkim perswazyjnych, w której aktorzy nie
tyle szukają rozwiązań optymalnych, ile usiłują zdominować
innych przez silną ekspozycję własnego punktu widzenia.
Abstract
Aleksandra Wagner, Safe-unsafe. The question is
whether profitable. Ignorance, risk, danger in media discourse about shale gas
The energy policy and specific issues connected with it
seem to be an interesting example of social deliberation. On

the one hand, they directly (e.g. building of new investments)
and indirectly (e.g. prices of electricity) influence the world of
citizens. On the other hand, they are discussed on the macro-level of social life: politics and economy. They have international and global as well as local dimension. The knowledge needed to discuss such problems or rather the lack of it is

shown by citizens who are no experts in this field, and it often
proves an obstacle for effective delibaration. That is why mass
media play a special role in organizing the space for wide deliberation and providing the best possible conditions as far as
transparency, the perspective of common good and the development of argumentation is concerned.
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LEKCJA EMPATII, ALBO O UMIERANIU…
Julian Kornhauser czyta Rękopis znaleziony we śnie Anny Kamieńskiej
Adrian Gleń

Wierszy Anny Kamieńskiej nie można czytać, pisze Julian
Kornhauser, „z bezpiecznego dystansu”1. Bo czyż można mówić
o osobistym cierpieniu człowieka, który odsłania się w wierszu? Wiersz, podobnie jak człowieka, który za nim stoi – niezależnie od tego, jak bardzo krytyk byłby krótkowidzem… – łatwo skrzywdzić (ŚW, 57).
Już na samym początku swojego szkicu o tomie autorki krakowski krytyk z bojaźnią i drżeniem stawia pytania podstawowe: czym jest w istocie interpretacja w stosunku do poddawanego eksplikacji poetyckiego słowa? Czy działanie krytyka
nie prowadzi czasem do – mimowolnego – aktu zacierania
swoistości wiersza (zob. ŚW, 57–58)? Nie przypadkiem od takich dylematów rozpoczyna autor Świata nie przedstawionego swoje rozważania o wierszach z tomu Rękopis znaleziony
we śnie! Jak sam bowiem przyznaje, ponowienie pryncypialnych pytań uruchamia się w jego, krytyka, myśleniu za każdym razem, gdy zdaje sobie sprawę z tego, iż „przymierza się
do dzieła, które przerasta jego siły” (ŚW, 59).
Granica empatii, jaką jest pokusa tautologiczności, powtórzenia (owo: „właściwie o wierszu tym nie można pisać”), wyłania się na horyzoncie za każdym razem, kiedy w przeświadczeniu krytyka obecna staje się myśl, iż o arcydzielnym wierszu
można jedynie mówić słowami owego wiersza. W zachwyceniu, które udziela się przy jego lekturze.
Kornhauser zastanawia się, czy czasem najwłaściwszą postawą nie byłoby ostatecznie milczenie. Czyż krytyk nie powinien być czczy – jak ów wiersz? Wysłuchać i zamilknąć.
Na czym wspiera się ekonomia języka krytycznego? – czyż
można do tego wiersza coś dodać, czy można go rozmnożyć, skoro wprzódy skupia w sobie tak wiele?… Pytania to

– bynajmniej – nie jałowe. Wciąż i ciągle każą krytykowi przemyśliwać jego posłannictwo, jak pięknie ujmował to Sándor
Márai, konieczność „służenia słowu Innego”. Skoro podejmując wyobrażenie tkwiące w słowie poety, nolens volens zawsze
„porównujemy [je] do własnego o nim wyobrażenia” (ŚW, 58),
a inicjacja rozmowy z autorem poprzez wybór określonego
wątku, miejsca w poetyckim tomie każdorazowo jest skazana na arbitralność „abstrahowania [słów wierszy] z szerszego
kontekstu” (ŚW, 59). Konsekwencją empatii zatem, zaskakująco mówi Kornhauser, jest zawsze redukcja i subiektywizacja,
które właściwie wykluczają możliwość wyznaczenia czytanej
poezji „właściwego” miejsca i miary…
Co takiego odnajduje krytyk w wierszach Anny Kamieńskiej, co uniemożliwia mu pisanie, sznuruje usta? Dlaczego
w obliczu tych utworów nagle decyduje się odsłonić swoje
„krytyczne ciało”, pisząc, iż przy lekturze Rękopisu znalezionego we śnie2 zdaje „sobie sprawę z bezużytecznej roli krytyka,
nieślubnego dziecka literatury” (ŚW, 58)? Odpowiedź pada
od razu, bez zbędnego komentarza i wstępnych zastrzeżeń:
w wierszach autorki dochodzi do rzadkiego stężenia bólu i goryczy oraz pragnienia, aby „każdy wiersz [miał być] «przezroczysty jak szyba»” (ŚW, 58). Bezbrzeżne cierpienie egzystencji i pragnienie języka, który je od-da, dwa fundamentalne dla
Kornhausera-poety tematy…
Jak zatem ująć poezję „uciekającą w samotność”?… To
właśnie pytanie sytuuje krytyka wobec absolutnie pryncypialnej kwestii, z jaką mierzyć się musi każdy krytycznoliteracki opis: jak pisać o języku i wartościach istniejących przez niedający się podrobić, powtórzyć idiom poetyckiego słowa? Aby
nie zniszczyć wiary w uprawianą przez siebie profesję, zrobić

>

>

1

J. Kornhauser, Światło wewnętrzne, Kraków 1984, s. 57 (dalej dla tego
wydania stosuję skrót: ŚW).

2

A. Kamieńska, Rękopis znaleziony we śnie, Warszawa 1978 (dalej jako:

RZS).
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można tylko jedno… W pełni świadomie – tj. mając w pamięci to, że w imię empatii poświęca się i ostatecznie zarzuca myślenie o możliwej obiektywizacji, „zmierzeniu” dzieła –
wejść do tekstu, rozpoczynając wędrówkę zgodną z liniami
wyznaczonymi przez poetkę w kolejnych stacjach-cyklach.
Dlatego konstrukcja szkicu o Rękopisie… Anny Kamieńskiej
chyba najbliższa jest kompozycji poetyckiego cyklu Kornhausera poświęconego malarstwu Andrzeja Wróblewskiego…
Akt empatycznej lektury, zainicjowany znalezieniem bliskiej
krytykowi idei (przezroczystości) oraz zachwytem wywołanym przez krystaliczny język poetki, wyraża się w konieczności
stworzenia krytycznoliterackiej narracji, która utkana będzie
z gotowych fraz, symboli i tematów pomieszczonych w tomie.
Poeta-krytyk świadomie powtarza więc w swoim krytycznoliterackim poemacie drogę ustanowioną przez autorkę Wygnania, redukując maksymalnie „własny”, zewnętrzny wobec
poetyckiego styl, język i ton wypowiedzi. Stara się podążać
za wydobytymi z tekstu przewodnimi frazami i, krążąc w ich
pobliżu, zbudować krytyczną repetycję świata poetyckiego Rękopisu… Zachwyt i bliskość: oto dwa doświadczenia czytania
poezji, za sprawą których – dyskretnie im się poddając – Kornhauser uruchamia w swoim instrumentarium krytyka zmysł
wespół-czucia.
Georges Poulet, w szkicu o rozmaitych strategiach identyfikacji, nie czyni rozróżnienia między utożsamieniem (krytyka
z myśleniem poety) a „spotkaniem dwóch świadomości”3. Problem to niebłahy, dyferencja zaś subtelna. Na czym tedy polega akt identyfikacji? Czy istnieje źródło tego doświadczenia?
A jeśli tak, to jakie? Czy daje się uchwycić na poziomie jednostkowego szkicu krytycznoliterackiego?
Słusznie prowadzi swego czytelnika autor La Distance intérieure, powściągając „naukowe pragnienie prawdy”, rezygnując z dyskursywnego ustalenia jednolitego modelu wczucia
i śledząc pojedyncze realizacje tego aktu w tekstach Thibaudeta, Rivière’a, Du Bosa, Fernandeza, wreszcie Prousta. Któraż
zatem ze zrekonstruowanych przez Pouleta wersji wczucia byłaby Kornhauserowi najbliższa? Zapewne nie Thibaudetowska,
>

3

Zob. G. Poulet, Krytyka identyfikująca się, przeł. J. Zbierska-Mościcka,
[w:] Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór H. Chudak i in., przedmowa M. Żurowski, Warszawa 1998, s. 158.

56

gdyż akt krytyczny nie rozpoczyna się u krakowskiego twórcy
„od bezpośredniego, całkowitego […] połączenia się z myślą drugiego człowieka”4; bezwarunkowa „instrumentalność”,
umiejętność wymiany „własnej duszy na inną”, absolutne zrzeczenie się siebie podczas czytania, jakie proklamuje Rivière5,
również nie jest udziałem Kornhausera; podobnie obce byłoby autorowi Świata nie przedstawionego swoiste „spustoszenie”, jakie z radością ustanawia w punkcie wyjścia Du Bos,
piszący o konieczności „rozpoczynania od pustki” i „braku własnej osobowości”6. Nie, w tej mierze obcowanie z arcydziełem ujawnia stanowisko krytyczne Kornhauera, które należałoby usytuować pomiędzy modelem krytycznotematycznym
a hermeneutycznym, ruch odtwarzania rzeczywistości dzieła7 bowiem wymaga koniecznie istnienia, mniej lub bardziej
jawnego, określonej perspektywy podmiotowej; nie można,
pisze autor Poezji i codzienności w tym samym szkicu, żywić
anachronicznej myśli o tym, że krytyk cokolwiek w dziele jest
w stanie obiektywnie wymierzyć, skoro zaś celem krytyki jest
„głośne czytanie”, odbywające się przed tymi, którzy z uwagą
przysłuchują się interpretacji krytyka, jego obowiązkiem jest
„dzielenie się refleksją” (zob. ŚW, 58).
>
>

4

Zob. ibidem.
„Śmieję się z siebie – pisze Jacques Rivière – gdy obserwuję moją
nadzwyczajną plastyczność. Gdy tylko znajduję myśl, która podobna jest do
mojej, poddaję się jej. Przybieram kształt, jaki mi narzuca” (cyt. za: G. Poulet, op. cit., s. 160). Gwoli ścisłości jednak, nie do końca wypada zgodzić
się z wykładnią Pouleta, gdyż wzmiankowana „mojość”, o której napomyka Rivière – ustanawiając ją warunkiem sine qua non działania krytyka –
świadczy jednak niechybnie o tym, że czytanie rozpoczyna się z poziomu
silnie zaakcentowanej podmiotowości, dla którego to stanu poczucie istnienia „własnego świata” jest jednym z elementów konstytutywnych (zob. np.
J. Lipiec, Wolność i podmiotowość człowieka, Kraków 1997, s. 64).
> 6 Zob. ibidem, s. 161.
> 7 Por. ibidem, s. 162–163. Porządkowanie dzieła w akcie od-twarzania, które postulował Fernandez, dla Kornhausera oznacza w pierwszej kolejności konieczność odnalezienia fundamentu określonego dzieła (tomu
poetyckiego), na którym wspierałby się gest poety. Nie można zaś – jak to
widzę, czytając Kornhausera – apriorycznie ustanawiać, na jakim piętrze
konstrukcji dzieła należałoby owego fundamentu poszukiwać, raz bowiem
będzie to, z ducha Heideggerowskiego wyrastające, podążanie za kluczową
frazą, innym razem – tropienie naczelnej metafory (tą u Kamieńskiej jest
dla Kornhausera – ciemność, zob. ŚW, 63), przypominające bardziej wyznaczanie strukturalistycznej proweniencji dominanty, aniżeli odszukiwanie repetytywnych tematów.
5

Kornhausera-krytyka nie interesuje akt krytycznej recepcji,
dialogu z ideą wyrażoną przez wiersz (bo czyż z poetycką wersją świata można spierać się o prawdę, lub też „jedynie” wysłuchiwać mowy Bycia, jak chciał tego np. Heidegger?), poezja dla krytyka nie jest nośnikiem (medium), idei w poezji
nie da się odłączyć od metafory. Dlatego w analizach psalmów Kamieńskiej nie pojawiają się natury filozoficzno-teologicznej rozważania na temat poetyckiej teodycei, nie, Kornhauser wierny jest tutaj tradycji krytycznego intuicjonizmu
spod znaku Benedetto Crocego, dla którego podjęcie rozmowy
z tekstem możliwe jest jedynie wówczas, gdy udaje się wyrugować myślenie dualistyczne, wspierające się na praktyce zestawiania „dwóch zjawisk duchowych, pojęcia […] i obrazu,
przy czym […] przyjmuje się, że ten obraz ma przedstawiać
to pojęcie […], to [zaś] powoduje, że obraz w tym ujęciu jest
czymś zgoła zbytecznym”8.
Pisząc o Kamieńskiej obrazie „Boga z ludzką twarzą, z twarzą z kromki chleba” (ŚW, 60), autor Światła wewnętrznego traktuje rozsiane na przestrzeni kilkunastu stronic tomiku
metafory i obrazy poszukiwania „zbiegłego Boga” jako rodzaj
całościowego, synkretycznego – mówiąc językiem włoskiego
estetyka – symbolu, spinającego, wyrażone w Rękopisie…,
ludzkie pragnienie transcendencji9. „Bóg zaplątany w gwiazdy? – pyta Kornhauser za passusem z wiersza Anny Kamieńskiej pt. Dwie wiary10. – Nie, wiara w takiego Boga pomaga
umierać, nie żyć. Bóg […] stał się jednym z nas, odwiecznych
więźniów oświęcimskich […]” (ŚW, 60).
Krytyka nie będzie więc zajmować to, w jaki sposób wizja
Kamieńskiej wpisuje się w tradycję dialogową (np. filozofii twarzy, współczesnej teodycei czy idei kenozy), poszczególne motywy, którymi inkrustowany jest Rękopis…, poddawać można
>

8

B. Croce, Zarys estetyki, przekład zbiorowy pod kierunkiem S. Gniazdka, przejrzał i wstępem poprzedził Z. Czerny, Warszawa 1962, s. 45.
> 9 „W symbolu – pisał Croce – idea nie istnieje […] samodzielnie, tak,
aby można ją było pomyśleć niezależnie od symbolizującego ją przedstawienia, ani też to przedstawienie nie istnieje samoistnie […]” (ibidem,
s. 46). Takie postępowanie krytyczne, które stara się podążać za całością
idei-metafory zawartej jedno-licie w dziele, respektuje, zdaniem filozofa,
podstawową zasadę sztuki, którą włoski autor nazywa „zasadą jedności obrazu artystycznego”.
> 10 Zob. Dwie wiary, RZS, 24.

eksplikacji – co wynika implicite z przyjętego przez Kornhausera opisu – jedynie wewnątrz tomu i w ścisłym powiązaniu
ze sobą, z doświadczeniem, które stoi u podłoża poetyckiego
zapisu. Przejście, od-tworzenie zatem duktu, w którym funkcjonują odnalezione przez krytyka motywy, frazy i wyobrażenia, ma stać się próbą rekonstrukcji poetyckiej osobowości stojącej za czytanymi wierszami, przez te wiersze się ujawniającej.
W przyjętej narracji krytycznoliterackiej decyduje się krytyk
zminimalizować własny udział w nadawaniu tonu i stylu pisania o czytanym dziele; słowa, których używa, mają wypłynąć
– niejako samoistnie – z tkanki wierszy Kamieńskiej (metafora „tkanki”, de facto, wydaje mi się szczególnie nośna, bowiem
skupia się w niej nowoczesne znaczenie dzieła jako textus
i zorganizowanej „organiczności”, przejawiającej się zarówno
w sferze sensualności języka poetyckiego, jak i wewnętrznego zorganizowania, powiązania wierszy w warstwie głębokiej
– na poziomie, w którym dokonuje się scalenie wydobytych
w krytycznej lekturze motywów). Zacytujmy dłuższy fragment
ze szkicu Lekcja pięknego umierania:
Bądź cierpliwa, czytamy u Kamieńskiej. Wyrzeknij się
obaw? Nie, raczej stłum w sobie nienawiść, która jest nieludzka, odrzuć giętką dialektykę. Głos prawdziwy – to „ból
znajomy”. On wie. On nie da się oszukać. On jest prawdziwy. W nim mieszka wolność. O, jak Kamieńska walczy
z […] niewolą słów, niewolą miłości, murami świata. […]
Z ostatnim słowami. [ŚW, 61]

We fragmencie tym uważny czytelnik (Kornhausera i Kamieńskiej) rozpozna ustępy z trzech, bezpośrednio sąsiadujących ze sobą wierszy pochodzących z Rękopisu… Zostały
„wszyte” w tekst krytyka, w którym to tekście przyjęte zostały
na zmianę: perspektywa wnętrza dzieła z silnie wyeksponowaną pozycją podmiotu oraz punkt widzenia krytyka utożsamiającego się z protagonistką tych wierszy.
Oto zastanawia krytyka, co znaczyć może wezwanie do
cierpliwości (zob. Ślub, RZS, 31). Czyni to w imieniu tyleż swoim, jako reprezentanta czytelnika tomu, co i – przyjąwszy
uprzednio jej perspektywę – mówiącej w wierszu Ślub bohaterki. Próbuje przeniknąć do wnętrza dialogicznej struktury
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poetyckiego solilokwium, odpowiadając tej części „ja” bohaterki, które stanowi adresatkę utworu. Syntetyzuje więc niejako wskazania mówiącego „ja”, wskazując na to, że jedyną pewną płaszczyzną scalenia rozmaitych głosów, emocji i tendencji
jest „odrzucenie nienawiści”, która pojawiać się może jako postać rozpaczy wynikającej z rozpadu teleologicznej i aksjologicznej struktury ludzkiego bytu. Tytułowe zaślubiny to upragniony (a nietrwały jak chwila, pisze poetka – zob. Ślub, RZS,
31) moment scalenia sprzecznych postaci siebie, integracja
„drugiej strony samotności” z tym „ja”, które zanurzone jest
w świecie. Pożądany – ponieważ doznamy go być może jedynie w chwili odejścia, kiedy nie będziemy mogli być już nikim
więcej, i nikim mniej… Egzystencjalne tropy poezji Kamieńskiej skupiają się, w lekturze Kornhausera, w następującym po
Ślubie tekście (Przyszedł, RZS, 32), w którym drogę ku transcendencji otwiera – uprzednio integrujące podmiot na (ekstatyczną…) chwilę – doświadczenie „bólu znajomego” (RZS,
32). Fenomen cierpienia – przywołujący człowieka w świecie
Kamieńskiej do porządku… – łączy krytyk z absolutnie pierwotną dla poetki potrzebą wolności, która oznacza koniecznie
– w świetle kolejnego liryku, który Kornhauser swobodnie łączy z tymi, które bezpośrednio je przygotowały (Wolność, RZS,
33) – wyz-wolenie, „puszczenie woli” poza „mury świata”.
Lekturowy ład czytania nie polega więc tutaj na apriorycznym wyborze klucza zaczerpniętego z jakiejś zewnętrznej
wobec tekstu metodologii, przeciwnie – porządek, rozumiany jako następstwo kolejnych fragmentów całości poetyckiego tomu, wynika z takiego a nie innego usytuowania względem siebie poszczególnych utworów. Zanim krytyk zacznie
czytać tom autorki Rzeczy nietrwałych, posługując się odnalezionym leitmotivem11, stara się nie narzucać żadnej hierarchii
i siatek methodos, podążając duktem między kolejnymi stacjami – wierszami, „położonymi” obok siebie. Ta, wydawać by się
mogło, nieco naiwna decyzja, która stoi jakby w poprzek oczekiwaniu przyjęcia wyrazistej konwencji krytycznoliterackiej,
>

11

Tym właśnie stanie się wskazanie na miejsce i rolę ciemności w Rękopisie… (zob. ŚW, 63), odtąd, faktycznie, następstwo kolejnych wierszy nie będzie już dyktowało Kornhauserowi porządku czytelniczego postępowania.

poniechania wszelkiej arbitralności w ustanawianiu strategii
pisania (zatem przyjęcie implicite tezy o skończoności, doskonałości i ostateczności wewnętrznego uporządkowania tomu
wierszy i, w pewnej mierze, przeświadczenie, iż takie postępowanie czytelnicze „wiersz w wiersz” będzie postawą naturalną, wypływającą bezpośrednio z dzieła i odpowiadającą mu
w pełni), nie powoduje bynajmniej ustatycznienia rozwoju poszczególnych wątków zawartych w czytanym dziele. Ów ból,
który pozwalał zintegrować zdekomponowaną osobowość
i wznieść ją ku transcendencji, jest równocześnie, co zauważa
Kornhauser w wierszu W ciemności, siłą uniemożliwiającą powiedzenie „całej prawdy” (RZS, 46). Ból, niemy, „suchy szloch”
jest jedynym „językiem” wypowiadającym duszę i ciało. I tak
krzyczeć nam jedynie, „aby nie zaznać ukojenia” (ŚW, 61).
„Prawda? Jaka prawda? Mówimy, aby nic nie powiedzieć”
(ŚW, 61). Mówiąc, zagadujemy tylko niewyrażalne. Prawda
krzyku, prawda „jeszcze-nie-języka”, prawda poza językiem
– w tym mniej więcej czasie, w którym powstaje Rękopis…,
Kornhauser-poeta zmaga się wszak z podobnymi dylematami. Dlatego tak przejmujące wydaje się zwłaszcza jedno zdanie skreślone na marginesie wiersza Prawa (RZS, 56) w końcowej części szkicu: „nasz ból powiadamia nas o istnieniu. […]
namawia do życia” (ŚW, 62).
Abstract
Adrian Gleń, A lesson of empathy or dying… Julian
Kornhauser reads Rękopis znaleziony we śnie (The Manuscript found in a dream) by Anna Kamieńska
Julian Kornhauser, followed by the author of this article,
contemplates the most apropriate attitude for a literary critic who reviews poetry. He/She is often under a strong charm
of literary suffering and that forces him/her more to a final silence than to write. Does the critic only have to listen and be
silent? Can he/she take up the economy of critical language,
not to add too much to a poem, not to multiply its drifts? The
question is not empty. The critic is said to rethink his/her mission again and again which is beautifully described by Sándor
Márai as a neccessity to ‘serve the word of the Other’.

JERZY ANDRZEJEWSKI I JEGO RODZINA
W POSZUKIWANIU MIEJSCA ZAKORZENIENIA (1942–1952)
Anna Synoradzka-Demadre

I
Jerzy Andrzejewski oraz jego przyszła żona, Maria Abgarowicz,
wdowa po Józefie Czyścieckim, zdecydowali się na rozpoczęcie
wspólnego życia w lutym 1942 roku i zaczęli szukać w tym celu
„dwóch pokojów z tzw. używalnością kuchni”. „Mam nadzieję, że
kiedy przyjedziesz do Warszawy, nasze «ognisko domowe» będzie już gotowe” – pisał Andrzejewski do swego bliskiego przyjaciela, Kazimierza Wyki1. Znalezienie wymarzonego lokum było
w tym okresie zadaniem wyjątkowo trudnym, w związku z wyłączeniem dzielnicy żydowskiej z powierzchni mieszkalnej miasta.
Andrzejewscy osiągnęli swój cel dopiero w maju 1942 roku, kiedy
obszar getta został przez okupantów zawężony, a w rezultacie do
tzw. Warszawy „aryjskiej” przyłączono kilka ulic. Jerzy z Marią „zainstalowali się” wówczas w wyłączonej teraz z dzielnicy żydowskiej ulicy Nowiniarskiej 16 m. 322, w pobliżu Placu Krasińskich.

Plac Krasińskich przed wojną. Widoczne po prawej stronie ślepo kończące się tory tramwajowe prowadzą w ulicę Nowiniarską3.

> 1 J. Andrzejewski, Listy do Kazimierza Wyki, [w:] Pod okupacją. Listy, wstęp
M. Wyka, układ, przypisy i nota wydawcy M. Urbanowski, Warszawa 2014, s. 51.
> 2 Taki adres Andrzejewskiego podawał w korespondencji z Kazimierzem Wyką. Zob. ibidem, s. 70.
> 3 Fotografia reprodukowana na stronie: http://www.warszawa1939.
pl/zrodlo.php?kod=zoliborzanie_38.

W liście do Wyki Andrzejewski informował 27.05.1942 r.:
„Sprawy mieszkaniowe spełniły się wyjątkowo szczęśliwie.
Mamy dwa bardzo przyjemne pokoje i choć sublokatorskie,
to tak rozmieszczone, jakby były samodzielnym mieszkaniem.
Jedyny minus to bardzo brzydki i zniszczony dom w dzielnicy,
która niedawno należała do getha. Samo mieszkanie jest wyremontowane i czyste”4.
1 września 1942 roku, wskutek sowieckich bombardowań
Warszawy5, budynek przy Nowiniarskiej ucierpiał. Równocześnie spłonął na Dobrej dom, w którym wynajmowali pokoik rodzice Andrzejewskiego. Jerzy i Maria przygarnęli pogorzelców
do siebie6. Andrzejewski relacjonował Kazimierzowi Wyce:
>
>

4

Pod okupacją, op. cit., s. 70. Pisownia oryginalna.
Na temat sowieckich bombardowań Warszawy w 1942 roku, tego
mało znanego epizodu drugiej wojny światowej, źródło podaje: „Społeczeństwo polskie odczuwało też skutki odwetowych ataków sowieckiego lotnictwa. Właśnie późnym latem i jesienią 1942 r. sowieckie lotnictwo dalekiego
zasięgu podjęło nocne bombardowania licznych polskich miast. O ile jednak bombardowanie takich obiektów, jak rafineria w Drohobyczu czy stacja
przeładunkowa w Borysławiu było dla wszystkich zrozumiałe, to bombardowanie dzielnic mieszkaniowych Warszawy spotykało się z uzasadnionym
oburzeniem ludności. W pierwszym sierpniowym bombardowaniu Warszawy bomby spadły np. na willową dzielnicę Żoliborz, w gruzach zburzonych
domów znalazło śmierć wielu mieszkańców ul. Kozietulskiego. W następnym wrześniowym nalocie bomby spadły w Śródmieściu, na Woli, Powiślu i na Pradze. Bardzo ucierpiały domy przy ul. Smolnej i w jej okolicach.
Niewykluczone, że atakowano most Poniatowskiego. Na Woli spaliły się zakłady zbożowe Michlera, nieopodal Młynarskiej zginęło wówczas 60 Niemców, a około 300 było rannych. Bomby trafiły w ok. 50 budynków mieszkalnych” (T. Konecki, Stalingrad, Warszawa 2003, s. 145). Według przypisów do
tej pracy materiałem źródłowym były następujące pozycje: K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w latach 1939–1945, Warszawa 1984, s. 121; A. Szempliński, Skradziona młodość, Warszawa 1999, s. 229–234. Zob. także: G. Jasiński, Sowieckie bombardowania Warszawy w 1942 i 1943 roku w sprawozdaniach hiszpańskiego dyplomaty, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008,
nr 3, s. 175–178.
> 6 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, Warszawa 1994, s. 66.
5
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11.09.1942 r.
U nas, pojęcia nie masz, co się dzieje. Z 1-go na 2-gi spadły na naszą ruderę dwie bomby, jedna na trzecie piętro nad
nami, druga na boczną oficynę, w róg koło nas. Na szczęście były małe, więc mieszkanie i rzeczy ocalały, szybki tylko wypadły, trochę rzeczy się pobiło, no i gruzu, pyłu, brudu.
Tej samej nocy dom, w którym mieszkali moi rodzice, spalił
się doszczętnie. Tymczasem rodzice mieszkają u nas, na domiar wszystkiego matka była jeszcze chora przez kilka dni.
Jesteśmy wszyscy straszliwie przemęczeni, ciągle niedospani, w mieszkaniu zaczyna się ziąb, szyby trudno dostać, no
a poza tym nie wiemy jeszcze, czy w ogóle będziemy tu mogli zostać, bo dach zerwany, a jedna ściana złośliwie zarysowana. Zobaczymy. Najbardziej niepokoję się o Marię, bo przy
ciągłym stanie wiecznego podenerwowania i systematycznego niedospania zaczyna coś kiepsko być z jej zdrowiem7.

Kazimierz Wyka odwiedził Andrzejewskich późną jesienią
1942 roku. Przeraził się wówczas ich sytuacją, o czym opowiadał w liście do żony: „Straszne warunki mieszkaniowe ma Jerzy – kominy nie palą, mury popękane, potworna ruina – nie
wiem, jak w niej przetrzymają zimę”8.
Niebawem Maria zaszła w ciążę, co zaważyło na decyzji, by
zmienić lokum. W liście z 25.02.1943 roku Andrzejewski powiadamiał Wykę:
Nas czeka, zdaje się, w najbliższej przyszłości przeprowadzka, zresztą całkiem dobrowolna i bardzo przez nas
upragniona. Nadarza się właśnie okazja trzypokojowego mieszkania na dalekich Bielanach […] wieś to zupełna, powietrze wspaniałe i spokój, o jakim tu marzyć nawet nie można. Poza tym mieszkanie bardzo przyjemne, no
i nareszcie jakieś kulturalne warunki egzystencji. Tej naszej
dziury ciągle bez wody mamy już po dziurki w nosie. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli, to w pierwszych dniach marca
chcemy się przeprowadzać9.
>
>

7

Pod okupacją, op. cit., s. 76.
M. Urbanowski, Andrzejewski – Wyka: dzieje pewnej przyjaźni (wprowadzenie do tematu), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 2, s. 63, 64.
> 9 Pod okupacją, op. cit., s. 87.
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Lokum przy ulicy Schroegera 87/6 znaleźli Andrzejewskim
Jerzy i Maria Zagórscy, mieszkający w tym samym budynku
już od pewnego czasu. Przeprowadzka na Bielany nastąpiła
jeszcze w marcu. We wrześniu przyszedł na świat syn Andrzejewskich, Marcin.

Dom przy ulicy Schroegera 87 w Warszawie. Widok od podwórka. Stan
dzisiejszy10.

Półtora miesiąca po wybuchu Powstania Warszawskiego
mieszkańcy Bielan zostali wygnani z domów. Andrzejewscy,
którym udało się uniknąć zamknięcia w obozie w Pruszkowie, tułali się w okolicach Warszawy do pierwszego tygodnia
października 1944 roku. Po krótkim postoju na Stawisku udali
się do Zakopanego, gdzie znaleźli im tymczasowe schronienie
przyjaciele Marii, Loda i Kazimierz Malinowscy. Czesław Miłosz
kierował tam do nich swoją korespondencję najpierw na adres „u pp. Malinowskich, ul. Zamoyskiego”11, następnie „Haupstrasse 2783, Dom p. Śliwińskiej”12.
W połowie lutego 1945 roku, dwa tygodnie po wyzwoleniu Zakopanego, Andrzejewski wyjechał do Krakowa pomagać
w przywróceniu do życia tamtejszego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich. Korzystał z miejscowych znajomości,
>

10

Fot. Anna Synoradzka. Otoczenie budynku wyglądało w 1943 roku
zupełnie inaczej niż dziś: stał na krańcu pustej przestrzeni rozciągającej się
aż do Wawrzyszewa (zob. J. Andrzejewski, Z dnia na dzień, Warszawa 1988,
t. 2, s. 596). Obecnie jest wtopiony w ścianę budynków wielkiej dzielnicy
mieszkaniowej.
> 11 J. Andrzejewski. Cz. Miłosz, Listy 1944–1981, opracowanie i przypisy
B. Riss, Warszawa 2011, s. 7.
> 12 Ibidem, s.10.

szukając informacji na temat losu swoich rodziców (po uwięzieniu w Pruszkowie wysłanych do obozu koncentracyjnego w Auschwitz), zatrudnienia dla siebie i mieszkania dla rodziny.

Krupówki w Zakopanem w czasie okupacji13.

Sprawa była pilna, gdyż w Zakopanem sytuacja bytowa Andrzejewskich stała się ciężka. Maria znalazła się bez grosza,
z resztkami zapasów węgla i mąki. Nie dojadała, zaś by tego
oszczędzić synowi, parała się handlem wymiennym. O szczegółach opowiadała w listach do Jerzego:
Zdobyłam 200 zł przed paru dniami sprzedając po kawałku mydło na targu. Śnieżyca i wichura jak licho – a ja
„mydło Rewolwer Majdego”, „mydło Rewolwer Majdego”, „Cena przystępna” itd. w kółko. […] Marcin miał masło i pięć jajek za niebieskie majtki, ale masło się kończy.
Drugie majtki dałam na sprzedaż, ale czy pójdą? Jeszcze
jest trochę marchewki dla niego. […] Od Twego wyjazdu
gotujemy na dole, żeby jeszcze trochę opału zaoszczędzić.
Ale od tygodnia już się skończył zupełnie. […] Mieszkamy w pierwszym pokoju, drugi zamknięty. Ale i tak dość
zimno […]. Chleba spoczątku nie miałam teraz dostaję
3/4 bochenka na tydzień. To nam starcza na 3 dni. Jemy tylko zupę od Twego wyjazdu. Nasze zapasy dawno się skończyły nawet mąka. Żyjemy z darowizn. […] Wyobraź sobie,
że od Twojego wyjazdu nie mamy światła ale i świecy. […]
Chcą załączyć światło ale za łapówkę14.
>

13

Fotografia reprodukowana na stronie http://z-ne.pl/s,docid,40502,akcja_bez_jednej_kuli.html.
> 14 Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, Archiwalia Andrzejewskiego w warszawskim Muzeum Literatury, sygn.1589, tom I, k. 2, list z 8.03.1945 r.

Trudy Maria znosiła tym gorzej, że przez całe trzy tygodnie
od wyjazdu Jerzego nie otrzymała od niego żadnej wieści.
Pierwsza kartka przyszła dopiero 6 marca. Informacje, które
w niej nadeszły, były za to w większości pomyślne.
Przede wszystkim odnalazł się ojciec pisarza. Zbiegłszy
z Oświęcimia w okresie likwidacji obozu, Jan Andrzejewski,
wycieńczony i chory, trafił do jednego z krakowskich szpitali.
Los jego żony, Eugenii, którą Niemcy przewieźli z obozu w Auschwitz do Ravensbrück, pozostawał nieznany. Ponieważ ojciec zapewniał Jerzego, że przed opuszczeniem Oświęcimia
Eugenia była zdrowa i „trzymała się dobrze”, pisarz długo żywił
nadzieję, że pobyt w Ravensbrück przetrwała. W rzeczywistości zginęła przed wyzwoleniem obozu.
W Krakowie Andrzejewski spotkał wielu przyjaciół z Warszawy, w tym Zagórskich, Miłoszów i Bohdziewiczów. Zatrzymał się u Miłoszów, zamieszkałych od drugiej połowy stycznia
przy ulicy Tomasza 26. Znalezienie własnego dachu nad głową było trudne ze względu na potężne przeludnienie miasta. Prócz uchodźców z Warszawy, do Krakowa ściągnęły tłumy z wyzwolonych obozów koncentracyjnych i z oflagów oraz
ludzie wracający z robót przymusowych w Niemczech. Do tej
populacji mieli jeszcze dołączyć przesiedleńcy ze Wschodu.
Co prawda Andrzejewskiemu, z racji przynależności do ZZLP
i ważnej pozycji w krakowskim oddziale, przyznano od razu
mieszkanie w domu związkowym przy ulicy Krupniczej 22,
lecz chwilowo budynek nie nadawał się do użytku: wymagał
wymiany popękanej instalacji wodnej i wstawienia szyb.
Zniecierpliwiony koniecznością czekania na remont, Andrzejewski rozważał projekt „zainstalowania się” w Łodzi,
gdzie również powstało duże środowisko inteligencji i artystów. Namawiał go do tego Jan Kott, zachęcając, by wszedł do
redakcji „Kuźnicy”, drugiego z najważniejszych wówczas, obok
„Odrodzenia”, tygodników literackich. Początkowo Jerzy zachwalał zalety tego rozwiązania w korespondencji adresowanej do Marii:
Mieszkanie mamy, podobno szczyt luksusu, choć z meblami gorzej. Łódź wydaje mi się żywsza. Przenosi się tam
cały film. Z [teatrem]. Centrum prasy. Bliżej do Warszawy.
[…] W tych dniach jadę do Łodzi na parę dni samochodem
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i zaraz wracam. Pojedziemy na stałe już razem, zabierając
ojca, który ma się coraz lepiej15.

Dwa tygodnie później projekt jednak upadł. Maria tymczasem, dogłębnie już znużona niedogodnościami zakopiańskiej
egzystencji i przeciągającym się rozstaniem z Jerzym, marzyła, by dłużej na niego nie czekać i samodzielnie przedostać się
z synem do Krakowa. Zamierzenie okazało się nierealne. Co
prawda ruszył podmiejski transport, lecz pasażer autobusu
mógł zabrać ze sobą w podróż zaledwie jedną walizkę, a Marii nie było nawet stać na bilety. Rozpaczliwie więc prosiła Jerzego: „Wybaw nas z tej niewoli babilońskiej! […] błagamy,
przyjedź”16.
Rozłąka skończyła się 20 marca 1945 roku. Nie jest jasne,
czy w pierwszych dniach pobytu w Krakowie Maria z synem
zostali umieszczeni, jak to w jednym z listów planował Andrzejewski, przy ulicy Lea 5, u Bohdziewiczów. Z zapisku, jaki
na ten temat Andrzejewski uczynił kilka miesięcy później, wynikałoby raczej, że pisarz od razu zamieszkał wspólnie z Marią
i Marcinem17. Zdaje się, że znalazło się dla nich miejsce w tej
samej kamienicy, w której mieszkali Bohdziewiczowie i Zagórscy, lecz prawdopodobnie w odrębnym lokalu. Zaraz po Wielkanocy dołączył tam do nich ojciec pisarza. W czerwcu 1945
roku Andrzejewscy przenieśli się do domu związkowego przy
ulicy Krupniczej 22.
II
Otrzymanie stałego dachu nad głową w przepełnionym
Krakowie było – jak wspomniano – wielkim przywilejem. Pod
koniec życia, w 1980 roku, Andrzejewski z nostalgią wspominał okres rezydencji w domu związkowym18. Jeśli jednak zajrzeć do korespondencji Jerzego i Marii z epoki, okazuje się, że
>

Ty wiesz, jak tu się żyje […] jeszcze przy moich obecnych obowiązkach. Nie robi się ostatecznie nic wielkiego,
ale dosłownie przez cały dzień nie ma się chwili spokoju –
ciągle jakieś głupie sprawy, czyjeś żale i pretensje, kłopoty i żądania. Gdybym mieszkał na mieście, miałbym przynajmniej w domu spokój. Tutaj o każdej porze każdy może
wpaść i wytoczyć swoje interesa. Wierz mi, że dawno już
nie byłem tak przemęczony jałowością spędzania czasu19.

Drugim problemem była ciasnota. Co prawda przestrzeń
mieszkania Andrzejewskich na Krupniczej systematycznie się
powiększała (z początku otrzymali dwa pokoje, jesienią trzeci20, zaś w 1946 roku kolejny)21, lecz ich poczucia komfortu to
wydatnie nie polepszyło, gdyż i rodzinna wspólnota stale się
rozrastała, o czym za chwilę będzie mowa. Problemem był
również standard pomieszczeń: „[…] nasze obecne mieszkanie słabo wytrzymuje próbę zimy. Pokój dzieci jest wprawdzie
ciepły, ale za to całkiem ciemny. Mój jest jasny i odosobniony,
natomiast niepodobna go opalić i przez ostatnie mrozy miałem w nim temperaturę czterech stopni”22. Poza tym nie odpowiadał Andrzejewskim lokalny klimat. Przypisywali mu winę
za to, że nie tylko mały Marcin często w owych „krakowskich”
latach zapadał na zdrowiu (chorował na szkarlatynę), ale okresami gorzej czuła się także Maria (zagrożona nieustannie powrotem gruźlicy, którą przeszła w młodości) i również Jerzy,
u którego zdiagnozowano problemy kardiologiczne23. Wszyst-

15

Listy Jerzego Andrzejewskiego do Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej, zbiory prywatne córki pisarza, list z 7.03.1945 r.
> 16 Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, Archiwalia Andrzejewskiego w warszawskim Muzeum
Literatury, op. cit., k. 3, list z 8.03.1945 r.
> 17 J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit., s. 71.
> 18 J. Andrzejewski, Gra z cieniem – felieton w formie dziennika publikowany na łamach tygodnika „Literatura” w latach 1979–1981; wydanie
książkowe: Warszawa 1987, s. 54–55.
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na Krupniczej nie czuli się dobrze, z wielu powodów. W budynku, w którym ulokowano kilkanaście rodzin pisarzy, i w którym mieściła się również siedziba krakowskiego oddziału ZZLP,
trudno było o ochronę prywatności, zwłaszcza jeśli się pełniło
funkcję przewodniczącego Związku. Andrzejewski skarżył się
w listach do Iwaszkiewicza:

>

19

J. Andrzejewski, J. Iwaszkiewicz, Listy, oprac. A. Fiett, Warszawa 1991,

s. 30.

>
>

20

J. Andrzejewski, Zeszyt Marcina, op. cit. zapisek z 18.10.45, s. 74.
Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950,
Listy Tadeusza Brezy, Kraków 1998, s. 472.
> 22 J. Andrzejewski, J. Iwaszkiewicz, op. cit., list z 14.01.47, s. 57.
> 23 Pisał o tym do Iwaszkiewicza: „[…] okazało się, że z moim sercem nie
jest wcale dobrze i w razie tzw. nieszanowania się grozi mi w najbliższym
21

ko to razem sprawiało, że właściwie od samego początku rezydowania w Krakowie Andrzejewscy nie mieli zamiaru zapuszczać tam korzeni.
W 1946 roku Andrzejewski opowiadał o tym w liście do Miłosza, przebywającego już wtedy w Ameryce:
Ciągle się zastanawiamy, gdzie się wreszcie na stałe
osiedlić i gdzie założyć tak zwany dom rodzinny, co przy
pewnych możliwościach na powiększenie rodziny staje się
naglącą koniecznością. Myślimy trochę o Łodzi, dokąd dużo
ludzi z Krakowa teraz się przenosi. […] Ale ostatecznie, jeśli uda się tutaj w Związku wykombinować dla nas pięciopokojowe mieszkanie, zostaniemy w Krakowie na rok jeszcze, dwa24.

warunkach można naprawdę spokojnie żyć i pracować. Niepokój w rzeczach istotniejszych oddzielając od codziennych
głupstw25.

Jesienią 1946 roku przyszła na świat córka Andrzejewskich, Agnieszka Eugenia. W związku z nieco przedłużającą się
po porodzie hospitalizacją Marii, na barkach Jerzego spoczęły
na pewien czas obowiązki rodzinne, o czym następująco opowiadał w liście do Jarosława Iwaszkiewicza:
Nie masz pojęcia, w jakim ja od kilku tygodni kołowrocie żyję. Poród Marysi wypadł o dwa tygodnie wcześniej,
niż się tego spodziewaliśmy. Obliczaliśmy akurat na św. Mikołaja. Tak się tymczasem stało, że w nocy 19-tego musieliśmy czym prędzej biec do najbliższej lecznicy. Było to równie niespodziewane, jak śmieszne. Rano o ósmej była już
córka […]. Marysia czuła się przez pierwsze dnie doskonale. Dopiero szóstego dnia dostała gorączki […]. Teraz już
wszystko jest w porządku, od poniedziałku Marysia razem
z Agnieszką są w domu, ale bardzo jeszcze osłabiona. Przez
ten cały czas miałem cały dom razem z Marcinem i z chorym ojcem na głowie, bo znów ojciec leżał przez parę tygodni z zapaleniem nerwu ischiaszowego. Poza tym wszystko
spadło na mnie jeszcze całe mrowie rozmaitych dorywczych zajęć: konferencji, odczytów, jakichś artykulików itp.
Dobrej pielęgniarki ciągle nie możemy dostać, na razie jest
tylko służąca, której dużą cnotą jest już choćby to, że nie
zwariowała w ostatnich tygodniach. W każdym razie okazuje się, że nasze 4-pokojowe mieszkanie wcale nie jest
tak duże, jak się łudziłem. Po prostu mrowisko. Dzieci, niemowlęta, dorośli, goście różnej płci i wielu, stałych obecnie
mieszkańców: nas dwoje, ojciec, siostra Marysi, służąca, od
poniedziałku pielęgniarka, no i dwoje dzieci26.

Miesiąc później, odbywając kilkutygodniowe tournée po
Polsce z wieczorami autorskimi, Andrzejewski zachwycił się
możliwościami istniejącymi nad Odrą: w Opolu i we Wrocławiu, gdzie spotkał między innymi Annę Kowalską, którą lubił
i cenił. Tak o tym pisał do Marii:
Muszę Ci powiedzieć, że jak widzę, jak tu ludzie mieszkają, zaczynam się zastanawiać, czy nie byłby dla nas sens
przenieść się do Wrocławia. Cudne wille w uroczych ogródkach, służba za bezcen niemiecka. Kowalscy twierdzą, że
gdybym chciał, to bym na pewno dostał na którymś osiedlu całą willę umeblowaną. My mieszkamy w porównaniu
z tym, co jest tutaj, jak ostatni nędzarze. W Opolu byłem
u Prezydenta miasta na obiedzie. Wyszedłszy, poczułem
się najszczęśliwszy w świecie. Takich willi, i tak urządzonych nawet w Warszawie niewiele się widziało. W takich
czasie zwyczajna angina pectoris. Kłują mnie teraz zastrzykami i oczywiście ani kropli alkoholu i czarnej kawy, ale w każdym razie trochę irytująca
jest taka konieczność abnegacji”. Jak wyżej, list z 27.12.47. Również Wanda
Wertenstein uważała, że pozostawanie w Krakowie przyczynia się do kłopotów zdrowotnych. W liście z 3.03.48 do Jerzego Andrzejewskiego pisała:
„Koniecznie musicie się wynieść z Krakowa, bo klimat tamtejszy jest zabójczy. Nawet taki koń jak ja nie mógł tam wytrzymać” (Archiwalia Jerzego Andrzejewskiego – Dział Rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie, sygn.
1587, k. 47).
> 24 J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, op. cit., list z 19.04.1946, s. 27.

W grudniu odbyły się chrzciny Agnieszki Andrzejewskiej.
Na ojca chrzestnego został wybrany Jerzy Zawieyski, z którym
rodzina Andrzejewskich niedawno się zaprzyjaźniła.
>
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Listy Jerzego Andrzejewskiego do Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej, zbiory prywatne Agnieszki Andrzejewskiej, list z 9.05.1946 r.
> 26 J. Andrzejewski, J. Iwaszkiewicz, op. cit., list z 6.12.1946, s. 47–48.
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[…] wpadł na wspaniały pomysł. Podobno w Otrębusach Toeplitzowie zajmują tylko połowę domu. Na razie
górę. Twierdzi, że takim ludziom jak nam, wynajęliby pewnie mieszkanie, zwłaszcza, gdyby otrzymali czynsz za parę
miesięcy z góry, aby odnowić parter. Przypuszcza nawet, że
przenieśliby się może na dół, a oddaliby górę, która jest (rysował mi dokładnie plan) ideałem tego, co nam potrzeba.
5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, 2 tarasy. Pokój jadalny z boku,
przy nim mały pokoik, który nadawałby się dla Tatusia.
Środkowy z tarasem jakby dla mnie. Po trzeciej stronie pracownia z wejściem na wieżyczkę, po prawej pokój duży
dzienny z osobnym tarasem i wyjściem na klatkę schodową
w pobliżu łazienki. Ogrzewanie centralne i duży ładny park.
[…] 2 minuty drogi do kolejki. I chyba Otrębusy są zdrowsze od Podkowy30.

Pierwszy z prawej: Jerzy Andrzejewski z synem Marcinem. W środku:
Maria Andrzejewska z córką Agnieszką. Między Andrzejewskimi chrzestny
Agnieszki, Jerzy Zawieyski. Z lewej brat Marii Andrzejewskiej z żoną27.

III
Na początku roku 1947 Andrzejewscy mieli nowy pomysł,
o czym w styczniu Jerzy powiadomił Iwaszkiewicza: „Myślę,
że jeśli chodzi o sprawę tzw. osiedlenia się, nic lepszego nie
wymyślimy niż wrócić do własnych stron, do Warszawy. Dość
tej swoistej emigracji, bo na swój sposób jesteśmy ostatecznie czymś w rodzaju emigrantów”28. Andrzejewski nie liczył
na znalezienie wolnego mieszkania w zrujnowanej stolicy,
lecz marzył mu się dom na podwarszawskiej prowincji:

Wolno przypuszczać, że ewentualna gotowość Toeplitzów
do wynajęcia połowy rodzinnej rezydencji wiązała się z ówczesną ustawą kwaterunkową, ograniczającą właścicielom posesji prawo do zajmowania całości nieruchomości, co – w kraju zrujnowanym wojną – miało pomóc rozwiązać problemy
mieszkaniowe mas pozbawionych dachu nad głową.

Ty się orientujesz w stosunkach podkowiańskich, względnie milanowieckich. […] Słyszałem ostatnio od znajomych,
że zdarzają się okazje wynajęcia całej willi pięcio- lub sześciopokojowej. […] Nie masz pojęcia, jak tęsknimy oboje z Marysią do jakiegoś prawdziwego zadomowienia się […]. Bardzo Cię proszę, mój drogi, popytaj dookoła siebie o te sprawy.
Gdyby się trafiło coś odpowiedniego, przenieślibyśmy się
wczesną wiosną, nawet choćby w kwietniu29.
Dom Toeplitzów w Otrębusach31.

W pewnym momencie o atrakcyjnej okazji, która wpisywała się w ich marzenie o zamieszkaniu niedaleko Milanówka
i Podkowy, dowiedziała się Maria od któregoś ze znajomych:

Projekt zainstalowania się w Otrębusach nie wypalił, niczego też nie znaleźli Iwaszkiewiczowie. W sierpniu 1947 roku
>

>
>
>

27
28
29

Zdjęcie pochodzące ze zbiorów córki Jerzego Andrzejewskiego, Agnieszki.
J. Andrzejewski, J. Iwaszkiewicz, op. cit. list z 14.01.1947, s. 56–59.
Ibidem.
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Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, Archiwalia Andrzejewskiego, sygn. 1589, tom I, list z 12.02.47, k. 30.
> 31 http://www.otrebusy.pl/ciekawe-miejsca/zespol-palacowo-parkowy-toeplitzowka.

Andrzejewski godził się z myślą, iż chwilowo opuszczenie Krakowa jest dla jego rodziny niewykonalne32.
Wysiłki w celu znalezienia dachu nad głową w pobliżu Warszawy wznowili Andrzejewscy na początku roku 1948. Tym razem zwrócili się o pomoc do matki Krzysztofa Baczyńskiego,
zamieszkałej w Aninie. W odpowiedzi Baczyńska pisała:
Anin ma dobry klimat. Suchy, piaszczysty grunt, sosny.
Domów […] dużych jest tu bardzo niewiele. A jeśli są, to
połowę, przeważnie parter, zajmuje właściciel. Dlatego nie
wyobrażałam sobie, abym mogła coś odpowiedniego dla
Państwa znaleźć, zwłaszcza że leżę już od dłuższego czasu. Tymczasem zupełnie przypadkowo od przyjaciół, którzy
mnie czasem odwiedzają, dowiedziałam się o okazji, którą
jednak trzeba natychmiast wykorzystać. Mianowicie w bardzo ładnej dzielnicy miasta jest dom, nowoczesny, 6-pokojowy, którego właścicielka chce się przenieść do Warszawy.
Dom ten był do niedawna zajęty przez Izbę Rolniczą. […]
Należałoby jak najprędzej przyjechać, względnie napisać
i naznaczyć spotkanie tej właścicielce […] i starać się o nakaz kwaterunkowy w Warszawie w Wojewódzkiej Komisji
Mieszkaniowej […]. Jeżeli Pan ma jakieś stosunki tam, to
może się udać. […] Ale uprzedzam: jest tu b. drogo i chwilowo kolej elektryczna dochodzi tylko do Dworca [Wschodniego], co jest kłopotliwe, jeśli się codziennie dojeżdża do
miasta33.

otoczony dom jest ogrodem, kiedyś najpiękniejszym w Aninie, obecnie zdewastowanym. Gospodyni chciałaby sobie
zarezerwować jedną izbę, żeby mogła czasem przyjeżdżać
do Anina34.

Pod koniec lutego 1948 roku perspektywa zajęcia przez Andrzejewskich wskazanego przez Baczyńską domu zaczęła się
krystalizować. Z Warszawy wrócił wtedy do Krakowa brat Marii Andrzejewskiej, Franciszek, który nieruchomość w Aninie
zwiedził.
Rozmawiał z właścicielką i oglądał część domu. Dom mu
się bardzo spodobał. Z rozmowy wnioskował, że ona chce
nam wynająć i czeka na Twój przyjazd. O warunkach mówiło się luźno. W każdym razie oni chcą komorne na dłuższy
okres z góry (ani wysokości miesięcznej ani lat nie podała),
ale remont ma zamiar zrobić sama, więc to dla nas jeszcze
lepiej. Mielibyśmy później spokój. Tylko nie wiadomo, ile
zaśpiewa. Starają się o tę willę także jacyś Amerykanie, ale
chcą, aby postawiła garaż. Ona jakoś na to nie ma ochoty.
Ale konkurencja jest35.

Kiedy Franciszek Abgarowicz opowiadał o tym swojej siostrze, Jerzy Andrzejewski przebywał akurat w Warszawie,
w drodze na wieczory autorskie do Szczecina. Maria spieszyła
więc, by męża zmobilizować do szybkiej reakcji:
Franek po zasięgnięciu opinii twierdzi, że to jest niebywała okazja i że powinniśmy sprawy nie zaniedbać, a natychmiast ją załatwić. Chciał nawet, abym jechała do Warszawy sama. Oczywiście nie mogłam tego zrobić w tej
chwili, bo jestem bez grosza. A martwię się, że Ty oczywiście na pewno nie byłeś w Aninie za pierwszej bytności, a teraz nowych parę dni upłynie i potem może być za późno.
Ona czeka na Twój przyjazd. Musiała jej pani Baczyńska cudów naopowiadać. Chodzi o to, byś jak najprędzej się z nią

Tydzień później słała Andrzejewskim kolejne informacje:
Willa jest dość zniszczona przez działania wojenne, więc
chociaż Urząd Izby Rolniczej siedział tam przez trzy lata,
ale prywatny lokator będzie musiał wsadzić sporo grosza
w remont, ażeby mógł spokojnie mieszkać. Sprawa jest do
omówienia […]. Willa składa się z dwóch jednakowych
mieszkań 3 pokojowych. 1 na piętrze, 2 na parterze. Każde
składa się z 3 małych pokojów, kuchni, holu, tarasu, służbowego, kąpielowego (jeden) i ubikacji […]. Parcela duża,
>

>
>
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J. Andrzejewski, J. Iwaszkiewicz, op. cit., list z 5.08.1947, s. 83.
33
Listy Stefanii Baczyńskiej do Jerzego Andrzejewskiego, Archiwalia Andrzejewskiego w warszawskim Muzeum Literatury, sygn. 1587, list z 5.02.1948.

34

Archiwalia Andrzejewskiego, Listy Stefanii Baczyńskiej, sygn. 1587,
list z 11.02.1948.
> 35 Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, op. cit., tom I, list z 26.02.1958, k. 40.
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porozumiał. Ewentualnie potem porozumiał się z jej adwokatem, dowiedział się, gdzie można uderzyć. Załatwić trzeba z jakimiś władzami przydział domu itd. Od 1-go maja ma
obowiązywać kwaterunek i pod Warszawą. Ona by chciała, abyśmy się przed tym wprowadzili. Wydaje mi się, że do
tych wszystkich szczegółowych spraw ja powinnam być też
na miejscu, więc jeśli zasadniczo zdecydujesz się, wezwij
mnie telegraficznie, to przyjadę. W każdym razie czekam
na Twój znak. Błagam Cię, nie zaniedbaj tej sprawy36.

decyzji konferencji poczdamskiej, został przyznany Polsce. Wiele domów pozostawionych przez poprzednich mieszkańców, narażonych na działania szabrowników i niszczejących bez dozoru
wciąż czekało na nowych lokatorów”38.

Zgodnie z tym, czego Maria się obawiała, Andrzejewski do
Anina wtedy nie pojechał. Nagły zwrot w rodzinnych planach
miała natomiast przynieść jego wizyta na Pomorzu.
IV
Zaledwie tam dotarł, tak pisał do Marii: „Ponieważ niespodziewane pomysły bywają najlepsze, więc i ten, mam nadzieję, okaże się w skutkach dobry: jestem absolutnie za przeniesieniem się do Szczecina. Cóż to za urocze, piękne miasto! Od
razu mi przypadło jakoś bardzo do serca i chyba Tobie też się
spodoba”. Urzekł Andrzejewskiego tamtejszy klimat, co – jak
wiemy – było dla jego rodziny ważnym kryterium w wyborze miejsca osiedlenia: „Malarii żadnej nie ma, a niezdrowe są
tylko części położone nad Odrą. O wiele tu cieplej niż w Gdyni,
prawie żadnych wiatrów. Wiosna ze względu na bliskość Golfstromu także wczesna”37.
Decydujący był fakt, że pisarz otrzymał od szczecińskich władz
propozycję zajęcia wygodnego i bardzo atrakcyjnie położonego
domu poniemieckiego na osiedlu Głębokie nad jeziorem noszącym taką samą nazwę. Onegdaj była to wieś, która – ze względu na położenie na skraju Puszczy Wkrzańskiej – przekształciła
się w okresie międzywojennym w modną miejscowość kąpieliskową, przyciągającą zamożnych mieszkańców Stettina i Berlina. Wówczas „[…] w pobliżu jeziora zaczęły powstawać wygodne, obszerne i nowoczesne domy, czasem nawet z basenem
w ogrodzie. W 1939 roku nowe osiedle włączono w obręb aglomeracji miejskiej. W dniu 5 lipca 1945 roku Szczecin, na mocy
>
>

36

Ibidem.
Listy Jerzego Andrzejewskiego do Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej, zbiory prywatne Agnieszki Andrzejewskiej, list z 28.02.1948.
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Jezioro Głębokie39.

Andrzejewski się zachwycił:
Czegoś równie pięknego w ogóle nie widziałem. Sosnowe lasy, piasek, zupełnie sucho, willa nowoczesna, 6-pokojowa, w dobrym stanie, śliczne tarasy, żaluzje, jest nawet
huśtawka, a poza tym duży ogród, a właściwie las, trochę drzew owocowych, porzeczki, pnące się wino. W dole
ogromne jezioro otoczone lasami. […] Dla dzieci raj. Dla
nas chyba też. Spokój, cisza […]. Latem można korzystać
z jachtu. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy gdziekolwiek mogli zdobyć równie idealne warunki do mieszkania. […]
Willa jest naprawdę śliczna, jasna, pełna powietrza, a jednocześnie bardzo przytulna. […] Opalanie jest centralne.
W lesie można hodować króliki, kury […]. Na Głębokiem
jest przedszkole i szkoła powszechna. Niedługo mieszkać
będzie tutaj doskonała lekarz pediatra40.

Do złożonej mu propozycji Andrzejewski zapalił się tym bardziej, iż wszystko wskazywało na to, że realizacja miała być
prosta, błyskawiczna i względnie tania:
>

38
C. Judek, Czesław Miłosz w Szczecinie, czyli idylla na Głębokiem, [w:]
Czesław Miłosz i rewolucja, red. J. Madejski, Szczecin 2011, s. 53–73.
> 39 Fotografia reprodukowana na stronie: http://www.polskieszlaki.pl/
jezioro-glebokie-w-szczecinie.htm, dostęp: 26.02.2015.
> 40 Listy Jerzego Andrzejewskiego do Marii Andrzejewskiej, op. cit., list
niedatowany, pochodzący z okresu od 28.02.1948 do 3.03.1948 roku.

Cała sprawa poszła piorunem. Wszyscy tutejsi dygnitarze poszli mi bardzo na rękę i jutro prawdopodobnie będę
już miał akt wynajmu. […] Całą tę trochę niezwykłą historię wykombinowałem niemal na poczekaniu i jakoś bez
żadnych wahań. Jutro muszę jeszcze złożyć wizytę w Województwie i prezydentom miasta. […] Musielibyśmy zaraz
po świętach przyjechać tutaj z Tobą razem […]41.

Czesław Miłosz w Zniewolonym umyśle sugerował, że wspaniałą posesję w Szczecinie Andrzejewski otrzymał od władzy
politycznej jako rekompensatę za przychylne przedstawienie
komunistów i swoje sympatie dla marksizmu wyrażone w powieści Popiół i diament42. Tezę tę powtórzyłam za Miłoszem
w swojej pierwszej książce poświęconej Andrzejewskiemu43,
lecz obecnie stwierdzam, że jest ona anachronizmem. Przydział na willę w Szczecinie Andrzejewski otrzymał, jak widać,
już w lutym 1948 roku, a zatem jeszcze zanim jego kontrowersyjna powieść stała się w kraju głośna. Popiół i diament ukazywał się, co prawda, w odcinkach (pod pierwotnym tytułem
Zaraz po wojnie) już od początku 1947 roku44, ale wówczas stopień oddziaływania tekstu był ograniczony. Do księgarń książka trafiła w drugiej połowie lutego 1948 roku i dopiero po tym
rozpoczęła się nad nią gorąca, wielomiesięczna dyskusja45.
Prestiżową nagrodą „Odrodzenia” Andrzejewski został wyróżniony pół roku po publikacji tomu – pod koniec lata 1948 roku.
Biorąc pod uwagę te fakty, uznać należy, że przychylność,
z jaką pisarz spotkał się w Szczecinie na początku roku 1948,
nie miała związku z Popiołem i diamentem, lecz była wynikiem
ogólnej polityki władz w kwestii zasiedlania tak zwanych Ziem
Odzyskanych46.
>
>

Jak wcześniej zostało wspomniane, środowisko artystyczne, zwłaszcza pisarze, skupili się tuż po wojnie głównie w Krakowie i Łodzi, część z nich zresztą z zamiarem przenosin do
stolicy, gdy tylko stanie się to możliwe. Dość szybko przyciągnął też pisarzy Wrocław, natomiast opustoszałe po wygnaniu Niemców Pomorze stanowiło przez dłuższy czas intelektualną pustynię. Aby i tam przyciągnąć elity, władze sięgały
po specjalne argumenty. Jak podaje Cecylia Judek, wojewoda szczeciński Leonard Borkowicz, który miał ambitne plany utworzenia w Szczecinie silnego przygranicznego ośrodka
kulturalnego i artystycznego, w apelu wysłanym w kwietniu
1947 roku do oddziałów ZZLP w Krakowie i Łodzi ogłaszał, co
następuje: „W związku z akcją repolonizacji kulturalnej Ziem
Odzyskanych Ministerstwo Kultury i Sztuki wzywa literatów
polskich do osiedlania się w rejonie Pomorza Zachodniego.
Na terenie województwa znajduje się do dyspozycji literatów
kilka will, które po małych remontach na koszt Zarządów Miejskich będą mogły być natychmiast objęte przez literatów”47.
Jako że na apel Borkowicza odpowiedziało do roku 1948 niewielu artystów, Andrzejewski zdawał sobie sprawę, że może
w Szczecinie osiągnąć istotną pozycję i związane z tym awantaże, o czym pisał do żony: „Mam […] atut do wygrania, bo będę
pierwszym pisarzem w Szczecinie. Wszyscy mi będą dogadzać
i czynić ułatwienia”48. Jak podaje Barbara Riss, sprawa została
rzeczywiście natychmiast nagłośniona w prasie krajowej49.
Z niespodziewanie nadarzającej się okazji Andrzejewscy
skorzystali bez wahania, rezygnując tym samym z projektu zamieszkania w Aninie. W kwietniu 1948 roku Jarosław Iwaszkiewicz ironicznie powiadamiał Miłosza:
Jerzy teraz dostał willę w Szczecinie i wreszcie będzie
miał „pałac” rodzinny, dzieci, ojca i „służbę”, o której zawsze dużo mówi, i może nawet wymarzony gong, który go

41

Ibidem.
42
Cz. Miłosz, Alfa czyli moralista, [w:] Zniewolony umysł, pierwsze wyd.:
Paryż 1953; pierwsze wyd. krajowe: Kraków 1989, s. 116.
> 43 A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997, s. 93.
> 44 J. Andrzejewski, Zaraz po wojnie, „Odrodzenie” 1947, nr 3–22 (odcinki ukazywały się w okresie od stycznia do czerwca tegoż roku).
> 45 Zob. bibliografię w: A. Synoradzka, op. cit., s. 217.
> 46 Mój błąd zauważyła Barbara Riss, autorka opracowania i przypisów
do tomu korespondencji Jerzego Andrzejewskiego z Czesławem Miłoszem:
J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, op. cit., s. 70. Kwestia ewentualnej perspektywy otrzymania nagrody pojawia się w korespondencji Andrzejewskich
w czerwcu 1948 roku.

>

47
Pismo Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego
z 11 kwietnia 1947 roku. Cyt. za: C. Judek, op. cit., s. 55.
> 48 Listy Jerzego Andrzejewskiego do Marii Andrzejewskiej, op. cit., list
niedatowany, pochodzący z okresu od 28.02.1948 do 3.03.1948.
> 49 Znany pisarz, Jerzy Andrzejewski, postanowił osiedlić się w Szczecinie,
„Expres Wieczorny” 1948, nr 29, z 29 lutego; cyt. za: J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, op. cit. s. 70.
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będzie wzywał dwa razy dziennie na posiłki. Taka dekoracja, zdaje się, jest szczytem jego marzeń50.

Od końca maja 1948 roku Andrzejewski wspólnie z reżyserem Jerzym Zarzyckim pisał scenariusz do filmu Robinson warszawski, co wiązało się z wielotygodniowymi posiedzeniami
najpierw w Szczawnicy, później w Kazimierzu Dolnym51. W tej
sytuacji zadanie przejęcia posesji na osiedlu Głębokie wzięła na siebie Maria. Przybyła w tym celu do Szczecina 23 maja
1948 roku, korzystając z gościny mieszkających na Głębokiem
dwojga przyjaciół poznanych w Krakowie: Marii Kureckiej i Witolda Wirpszy – wówczas naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W tym czasie dzieci Andrzejewskich zostały wysłane pod opieką niańki na podkrakowską wieś do Jordanowa52. Marię czekały dwa pracowite
i stresujące miesiące.
Andrzejewski w owym czasie posługiwał się już kopertami
i papierem listowym z nadrukiem podającym szczeciński adres: Myśliwska 40, z czego należy wnosić, że ten właśnie dom
został mu pierwotnie obiecany. Tymczasem wynikła jednak
poważna komplikacja: posesję – ku zaskoczeniu władz miejskich oraz ich zdaniem nielegalnie – zajął ktoś inny. Rozpoczął się w tej sprawie proces sądowy. W oczekiwaniu na wyrok
miasto rozważało możliwość przyznania Andrzejewskim innej
nieruchomości – przy ulicy Słonecznej. W pierwszych dniach
swego pobytu na Głębokiem, spędzonych w towarzystwie
Wirpszów, Andrzejewska relacjonowała w liście do męża:
24 maja 1948: Ponieważ zadepeszowałam z Warszawy,
Witold cierpliwie na mnie czekał. Potem, po załatwieniu paru
sprawunków, przyjechaliśmy na Głębokie. Mimo strasznej
pogody, zimna i wichury, Głębokie mnie oczarowało z miejsca. Po południu obchodziliśmy nasze dwa domy dookoła
>
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Cz. Miłosz, Korespondencja z Jarosławem Iwaszkiewiczem, [w:]
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950, Kraków 1998, list
z 3.04.1948, s. 171.
> 51 Szerzej na ten temat: A. Synoradzka-Demadre, Zanim powstał „Pianista” Romana Polańskiego – „Robinson warszawski” (1945–1950), „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 86.
> 52 Jerzy Andrzejewski wspomina o tym w liście do Czesława Miłosza w:
J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, op. cit., list z 6.09.1948, s. 78.
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ze wszystkich stron. Do Słonecznej 34 wdarliśmy się przy pomocy wytrycha. Dom jest pusty, minimalnie zniszczony i wyszabrowany, znakomicie rozplanowany. Po obejrzeniu byłam
już prawie zdecydowana do zrezygnowania z tamtej Myśliwskiej, tym bardziej, że wprawdzie tamci lokatorzy dzień przed
moim przyjazdem sprawę przegrali, ale tam siedzą i trzeba
ich będzie siłą wyrzucać, co sprawę o dobrych parę tygodni
opóźni. Zresztą w ogóle nie jest przyjemne kogoś wywalać.
Mściliby się później, wyszabrowali ten dom do reszty, a pod
moją nieobecność mogliby jeszcze coś zniszczyć itd. Tamtego domu w środku nikt dokładnie nie widział. Nie wiadomo,
jaki on tam jest. Na zewnątrz od frontu ma podejrzaną dużą
plamę zaciekową, wilgotną i to mi się nie podobało. Według
relacji ma jedną łazienkę. (Słoneczna ma dwie). Więc właściwie z nastawieniem na Słoneczną szliśmy następnego dnia
do Urzędu Kwaterunkowego z Panem Naczelnikiem. Naczekaliśmy się solidnie […]. W końcu dostaliśmy się pierwsi i po
przeżyciu paru lekkich wstrząsów i śmiesznych sytuacji sprawę sfinalizowaliśmy, to znaczy złożyliśmy wniosek na ten
dom z Twoim podpisem, który Wirpsza sfałszował na moich oczach. Następnego dnia otrzymałam nominację na ten
dom. To jest równo 6 lat od naszego sprowadzenia się na nasze pierwsze mieszkanie przy ul. Nowiniarskiej. Lubię takie
daty. […] U Pietrzykowskiego zresztą było zabawnie. Kiedy zażądał aktów domu przy ul. Słonecznej 34, tego, który p.
Wojewoda zarezerwował dla p. Andrzejewskiego, sekretarka
okropnie zmieszana, podając te papiery, wydukała, że właśnie dziś dom ten został przyznany Funduszowi Pracy. Zatkało nas to bardzo nieprzyjemnie, nie mniej Pietrzykowskiego,
który jednak nadrobił miną i przeglądając nerwowo akta, że
może jeszcze da się to odrobić. W pewnym momencie zamilkł
zupełnie skonsternowany, po czym wykrzyknął zdumiony:
«Ależ do tego domu ma jeszcze pretensje Kościół narodowy!»
Osłupieliśmy. W końcu wyjaśniło się, że tu chodzi wprawdzie
o Słoneczną 34, ale o tę, która jest w mieście, a nie na Głębokim, bo akurat są tu dwie ulice o tej samej nazwie. I było bardzo wesoło. Przy tem muszę nadmienić, że ulica Słoneczna
na Głębokim już została oficjalnie przed jakimś czasem przechrzczona na Pogodną, ale ze względu na możliwość nowych
komplikacji przez podobieństwo z dzielnicą Pogodne, ma być

jeszcze raz przechrzczona. Witold proponuje, aby się nazywała ulicą Literatów z powodu jego i Ciebie. Z papierkiem w kieszeni jeszcze raz wdarliśmy się do „naszego domu”. I spenetrowaliśmy go dokładnie. Klucze zresztą się do tej pory nie
znalazły, ani w Zarządzie Miejskim, ani na Milicji, gdzie mnie
skierowano, ani w żadnym innym miejscu, tak, że do tej pory
posługujemy się wytrychem, ale już dziś został zamówiony
ślusarz, żeby klucze dorobić, dodać zamek zapasowy […]53.

Będziemy rezydować sami na dole, mając obok salon i stołowy. […] Na górze schody zakręcają i tworzą dziwny zakamarek, miły. Można tam postawić stolik i krzesła, coś
powiesić na ścianie, stamtąd wejście do małego przedpokoiku i znowu cztery pokoje. Mniejsze oczywiście niż dolne,
ale bardzo przyjemne. Pierwszy z lewa wschodni, nieduży
przeznaczyłam dla Tatusia. Następny z tej samej strony gościnny. Pierwszy z wyjściem tylko od korytarza. Od strony
południowej śliczny pokój z dwoma oknami i drzwiami i to
już królestwo dziecinne. […] W […] kuchence na górze
będzie miłe mieszkanie dla Marysi54. […] Wszystkie strychy tu są z podłogami, niesłychanie porządne z oknami,
światłem elektrycznym itd. Piwnice też wspaniałe. […]
Ogród zaniedbany, ale z szykanami. Cały murek przy garażu i kuchni zarośnięty prawdziwym winem. Rzędem w głąb
ogrodu biegną drewniane pergole obrośnięte pnącymi różami. […] Jakieś pięć jabłoni. Agrest, porzeczki, dużo malin. Miejsca na grządki. Siatki dookoła obrośnięte żywopłotem, gęstym, absolutnie oddzielającym od sąsiedztwa.
Na końcu parę wielkich sosen jeszcze z tej strony ogrodzenia, a za ogrodzeniem las […]”55.

Maria była zadowolona z obrotu wypadków, gdyż posesja
przy Słonecznej ją oczarowała:
Dom wygląda mniej więcej tak: Jest jednopiętrowy,
bez pokoju na poddaszu, bo ma ostro ścięty dach, tak jak
w górskim budownictwie. Całe pierwsze piętro jest wyłożone zewnątrz drzewem, co wygląda ładnie, ale nade
wszystko uszczelnia i ociepla dom. W dwóch wielkich pokojach, o szerokich weneckich oknach, na parterze są drewniane okiennice brązowe spuszczające się z góry na dół przy
pomocy mechanizmów wewnątrz pokoju, prawie wszystkie w dobrym stanie. W reszcie okien normalne okiennice z paseczków drewnianych, zamykane z zewnątrz. […]
Od salonu piękny tarasik z półokrągłymi schodami z jedną
ścianą oszkloną. […] Wchodzi się do niedużego podłużnego holu ze schodami idącymi na górę. Z tego holu na lewo
są drzwi do poprzecznego podłużnego przedpokoju, z którego rozchodzą się drzwi do pokoi parterowych. Jest ich
cztery. Jeden wschodni nieduży z jednym oknem połączony
niedużymi drzwiami z drugim większym o dwóch oknach
na wschód i południe (osobne wejście do przedpokoju, bez
przejścia do następnych.) Dalej dwa duże pokoje […]. Stołowy i salon, z salonu wyjście na wyżej wspomniany taras. Olbrzymie okna weneckie na trzy strony. Obok stołowego kuchnia z wyjściem do ogrodu wprost na wyłożoną
cegłami terasę […]. Wobec tego, że na dole nie ma żadnego pokoju, który by się nadawał dla dzieci, ten większy
ładny przeznaczam dla Ciebie, a ten mniejszy dla mnie.
>

Tydzień później rzecz przybrała nowy obrót. Okazało się, że
miasto w istocie nie ma prawa do domu przy Słonecznej, musi
więc za wszelką cenę odzyskać dla Andrzejewskich posesję
przy Myśliwskiej. Maria skarżyła się mężowi:
A jednak Twoje koperty zwyciężyły. Od czterech miesięcy
przeskoki w naszych planach i decyzjach są tak nieprawdopodobne, że można albo zupełnie zwariować, albo się przyzwyczaić i niczemu już nie dziwić […]. W dniu, w którym
wysłałam list do Ciebie, ni stąd, ni zowąd wyszło na jaw, że
przydział na Słoneczną 34 ma jakiś inż. z radia szczecińskiego. O tym, że w zeszłym roku na jesieni ktoś miał przydział
na ten dom, było wiadomo, ale ponieważ dom stał osiem
miesięcy pusty i nikt tam nic nie robił, Wydział Kwaterunkowy uznał tamten przydział za nieważny. Okazało się jednak,
że wyżej wymieniony miał nie tylko przydział, ale umowę
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Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego w: Archiwalia Jerzego Andrzejewskiego, op. cit., sygn. 1589,
t. 1, k. 41.

>
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Ówczesna opiekunka dzieci.
Ibidem.
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z Zarządem Nieruchomości Miejskich na 15 lat i nadto właśnie otrzymał promessę z banku na pożyczkę na odbudowę.
Zarząd Nieruchomości nie powiadomił o tym wcale Wydziału Kwaterunkowego, nic nie było w kartotekach odnotowane i wyszedł z tego cały mętlik. Sprawa oparła się o Wojewodę, ten chciał za wszelką cenę nas przeforsować, ale
musiałby zbyt wiele praw pogwałcić […]. Wrócono wobec
tego do poprzedniej koncepcji. Ta też nie jest prosta. Jak Ci
wspomniałam w poprzednim liście, ci ludzie, co tam siedzą,
sprawę owego 19 kwietnia na naszą rzecz przegrali. Ale zaczęli zaraz robić okropny raban, […] wnieśli odwołanie do
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej […]. Ponieważ
w tajemniczy sposób znikł dowód doręczenia im nakazu
eksmisji jeszcze sprzed dwóch miesięcy i ponieważ wskutek dania mi nominacji na Słoneczną 34 tamtej sprawy nie
pchnięto […], będziemy musieli przeczekać ustawowe 14
dni i dopiero wtedy ich stamtąd usuną. Oni mają mieszkanie
w mieście […], tylko zdaje się je komuś z drugiej ręki odnajęli […]. Wszyscy twierdzą, że to kanciarze i że właściwie
nie mają żadnego prawa do zajmowania takiej willi na Głębokiem. Tem nie mniej nie lubię takich spraw. Mimo woli
staliśmy się powodem czyichś trudności. Sprawę wziął obecnie sam Wojewoda w swoje ręce. Wczoraj otrzymałam nominację na ten dom (posiadam w tej chwili dwie) i wczoraj
oni otrzymali nakaz eksmisji. Jeżeli się do tego czasu nie wyprowadzą, usuną ich przymusowo. Będę mogła objąć dom
14 czerwca. Prezes Rady Narodowej tej decyzji nie zmieni.
Sprawa jest wygrana, tylko wyszła taka zwłoka. […] Zaraz
potem jak tamci się wyprowadzą, sprowadzę się na Myśliwską bez względu na to, w jakim ona jest stanie. Jakieś łóżko zdobędę i stolik do tego czasu. Dom nie może stać pusty, będę tam koczować sama. Remont będzie zaraz zaczęty
i będę tego musiała przypilnować56.

Dlatego już teraz powoli forsuję los. Jest tu naprawdę przepięknie. Przy tym cisza i spokój zupełne, i jakieś idealne oddalenie się od całego jazgotu świata. Im dłużej tu siedzę,
tym wyraźniej widzę, że drugiego takiego miejsca w Polsce
nie znajdziemy. Znam Ciebie dostatecznie dobrze, aby się zorientować, że takie właśnie warunki do pracy są Ci niezbędne
do życia i pracy. Chwilami mi się wydaje, że są w stanie wydobyć z Ciebie, starannie ukrytą, słodycz charakteru. A i mnie
odpowiadać będzie taki żywot. Czuję się tu właściwie znakomicie. Śpię, jak już nie pamiętam, kiedy spałam. […] Apetyt
mam nieprawdopodobny. […] Jest tu jakaś swoboda życia,
możliwa tylko na wsi i wśród przyrody, a przy tym właściwie
wielkomiejski komfort. […] Cały ten wstęp jest po to, żeby Ci
uzasadnić, że choć przyjechałam tu właściwie, aby się rozejrzeć tylko i zabezpieczyć ewentualnie na przyszłość, nie tylko dałam się ponieść losowi, ale ostatnio zrobiłam wiele, aby
temu losowi pomóc, a nawet go lekko przeforsować. […]
Najdziwniejsze, że czuję się tu zupełnie zadomowiona, chociaż mieszkam kątem, jakieś poczucie wkorzenienia, czegoś,
czego nie zaznałam przez chwilę nawet w Krakowie. Myślę,
że gdy tu zamieszkamy, do głowy nam nie przyjdzie, aby myśleć o jakichś zmianach. Los tylko mógłby nas stąd wyrzucić57.

Trzy tygodnie później Maria przeżyła kolejną, tym razem radosną niespodziankę:
W czwartek otrzymałam nareszcie klucze od naszego
domostwa. I wyobraź sobie jednak Słoneczna 34. Ten dom,
którego najbardziej chciałam i który z naszego punktu widzenia jest najsensowniejszy […]. Sprawę tę komisja lokalowa załatwiła polubownie. Ten inż. Kazimierski z radia
otrzymał inny dom trochę tylko mniejszy na Pogodnym,
mniej zresztą zniszczony i otrzyma od Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy odszkodowanie za roboty, które już tam
w swoim zakresie przeprowadził […]. Więc wilk będzie
syty i koza cała. Nie powinien mieć do nas żadnych żalów.
Bardzo się z tego cieszę58.

Maria nie zniechęcała się trudnościami:
[…] mimo wszystkich komplikacji tutejszych raczej
utwierdziłam się w naszej decyzji osiedlenia się w Szczecinie.
>
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List z 1.06.1948, k. 43.
Ibidem, k. 47, list z 20.06.1948.

W rozwiązaniu kolejnych spraw przydatna okazała się relacja Marii z naczelnym dyrektorem odbudowy Szczecina, któremu wyznaczono rolę uroczystego przekazania jej kluczy do
domu na Słonecznej (koniec końców przemianowanej na Pogodną). Na początku ceremonii okazało się, że tym urzędnikiem jest człowiek o nazwisku Dziekoński, który znał Marię jeszcze z czasów, kiedy będąc dzieckiem, żyła na Kresach.
„Jedna z najbardziej z nami zaprzyjaźnionych rodzin w Stanisławowie. Był niesłychanie uprzejmy, serdeczny itd. Zawezwał prawie cały personel i położył mu moją sprawę na sercu
wspaniałą przemową, że nie tylko mają się starać wszystko
najlepiej i najprędzej zrobić dlatego, że wojewoda sobie tego
życzy, nie tylko dlatego, że chodzi tu o znakomitego pisarza,
ale również dlatego, że on mnie znał kiedy byłam tycia tyciusieńka”59.
Na początku lipca 1948 roku ruszył remont budynku. Zgodnie z tym, co wojewoda Borkowicz obiecał pisarzom w piśmie z roku 1947, Andrzejewscy nie musieli się kłopotać ani
pokryciem kosztów, ani organizacją remontu. Cała odpowiedzialność w tych kwestiach spoczęła na Biurze Odbudowy
Szczecina60. Ktoś jednak musiał wszystkiego przypilnować
i pokierować pracami. Podjęła się tego Maria. Mieszkając nadal u Wirpszów, doglądała murarzy, hydraulików, elektryków
i gazowników, a jednocześnie zaczęła samodzielnie porządkować ogród. Władze województwa pomagały jej w zdobyciu
mebli61, lecz w tym celu musiała odbywać męczące i nie zawsze owocne wyprawy. Będąc z tymi wszystkimi sprawami
całkowicie sama, dawała sobie świetnie radę, między innymi
dzięki umiejętności zjednywania sobie ludzi. Jej ambicją było,
aby Andrzejewski przybył do Szczecina dopiero wtedy, gdy
dom będzie „zapięty na ostatni guzik”62, i ten plan skutecznie
realizowała.
>
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Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, Archiwalia Andrzejewskiego w warszawskim Muzeum Literatury, sygn.1589, t. I, k. 47, list z 20.06.1948.
> 60 Jest mowa o tym w liście Marii z 24.05.1948, „Cała ta historia nie będzie nas prawie kosztować”. Ibidem, k. 41.
> 61 Pomocy w zdobyciu mebli udzielił jej Okręgowy Urząd Likwidacyjny.
Zob. list z 4.07.1948, k. 49.
> 62 Określenie, jakiego Maria użyła w liście do Jerzego z 20–26.06.1948,
op. cit., k. 47.

Czasami zaczynam przypuszczać, że Ty masz naprawdę
genialną żonę. Zakres działania i umiejętności rozszerzają się tak gwałtownie, że nie wiem doprawdy do czego to
dojdzie. I choć dom ten zawdzięczamy niewątpliwie sławie
Twojego imienia, będzie on również dziełem mojego mózgu, moich rąk i moich talentów postępowania z ludźmi,
a nade wszystko mojej wytrwałości i stanowczości, które
Ty nazywasz uporem […]. Bardzo już chciałabym, żebyś
skończył tę swoją robotę, ale właściwie chciałabym też, żebyś przyjechał do gotowego, ślicznego domu63.

20 lipca 1948 roku dom przy Słonecznej był gotowy do zamieszkania.

Dom przy ulicy Słonecznej/Pogodnej 3464.

Następnego dnia Maria Andrzejewska ruszyła ze Szczecina
do Krakowa, aby zorganizować przeprowadzkę, której realizacja spoczęła również na jej barkach. Do Krakowa wybierała się z postojem w Warszawie, gdzie spodziewała się zobaczyć męża, gdyż w tych dniach akurat miała zapaść decyzja
o przyznaniu dorocznej nagrody „Odrodzenia”, do której był
>
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Ibidem.
Reprodukcja za: C. Judek, op. cit., wkładki kolorowe na stronach nienumerowanych po tym artykule.
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nominowany Popiół i diament. „A więc, mój aniele, może Cię
zobaczę uwieńczonego wawrzynem i 350 tys., albo w ogóle
nie. Poszukam Cię w Bristolu, gdzie niechybnie staniesz. A jeżeli Cię nie uwieńczą, to się dobrze uśmiej”65.
Powieść Andrzejewskiego konkurs wygrała, zatem spotkanie małżonków najpewniej rzeczywiście miało miejsce. Do
Krakowa Andrzejewska dotarła około 24 lipca i zaraz udała się
na wieś, by odwiedzić dzieci. Nie zdołała natomiast zrealizować planu natychmiastowego wyprawienia do Szczecina rzeczy zgromadzonych w mieszkaniu na Krupniczej, gdyż wystąpiły jakieś komplikacje z transportem. Konieczność krótkiego
choćby wstrzymania się z powrotem do Szczecina Maria znosiła z trudem: „Dom wydał mi się okropny, brudny, śmierdzący,
zaniedbany. Kraków tak samo”66.
30 lipca dobytek Andrzejewskich został wreszcie przez Marię spakowany oraz w jej asyście odwieziony na dworzec i załadowany do wagonu kolejowego. Pokoje Andrzejewskich
na Krupniczej stanęły pustkami. Ostatnią dobę w Krakowie
Maria spędziła w mieszkaniu nieobecnych akurat przyjaciół,
Kisielewskich. „Koczownictwo ponad ludzką wytrzymałość
[…]. Niepodobna tkwić na gruzach Jerozolimy. Coś zupełnie przygniatającego w takim rozbebeszonym domu, a cudzy
dom opuszczony też nie lepszy […]”. Pozostało jeszcze Marii
zniesienie niewygód podróży na Pomorze, tym cięższej, że nie
udało jej się zdobyć kuszetki: „Droga będzie koszmarna i tu już
będzie chyba clou wszystkich moich wyczynów […]”67.
Andrzejewski przybył do Szczecina kilka dni później, zaraz
po zakończeniu pracy nad scenopisem Robinsona warszawskiego. W domu „spod igły” czekali już na niego żona i ojciec.
Pod koniec sierpnia przyjechały tam również dzieci pisarza,
które całe lato spędziły z opiekunką w Jordanowie.
V
Jak zostało powiedziane, Jerzy i Maria mieli oboje nadzieję,
że zamieszkanie w wygodnym, obszernym i otoczonym zielenią
domu będzie pozytywną cezurą w ich wspólnym życiu. Z tego
>
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Ibidem, t. 2, k. 55, list z 27.07.1948.
Ibidem, k. 57, list z 30.07.1948.

chociażby powodu, że Andrzejewski miał tam znaleźć idealne
warunki do pracy, zaś dzieci do wzrastania na łonie przyrody.
Swoje pierwsze wrażenia stamtąd Andrzejewski opisał w liście do Miłosza:
[…] od miesiąca jestem na tak zwanych nowych śmieciach w Szczecinie. Mamy tu willę, zresztą nie w samym mieście, tylko na jednym z osiedli […]; jest od miasta oddalone o sześć kilometrów. Bardzo tu jest pięknie. Willa wygodna,
ośmiopokojowa, doskonale rozłożona i dość porządnie odnowiona. Spory przy tym ogród, zaraz za ogrodem las i jezioro.
Warunki do pracy są tu właściwie idealne […]68.

Pod wrażeniem czarującej okolicy byli Iwaszkiewiczowie, którzy zjawili się na Głębokiem w styczniu 1949 roku, przy okazji
słynnego Zjazdu Szczecińskiego ZLP: „Andrzejewscy mieszkają
w ślicznym domku, który wojewoda dał na ich rozporządzenie.
Prześliczna okolica, lasy, duże jezioro”69. Czesław Miłosz na własne oczy ujrzał to miejsce w czerwcu 1949 roku, gdy przybył do
Polski po raz pierwszy od swego wyjazdu do Ameryki. Gościł
u Andrzejewskich, co następująco wspominał wiele lat później:
„Pamiętam tę willę w lasach z widokiem na jezioro70. […] Oni
osiedlili się w najlepszym z możliwych światów. Wrażenie jak
u Pana Boga za piecem”71. Poeta Wiktor Woroszylski, wówczas
sąsiad i jeden z najbliższych przyjaciół Andrzejewskiego, zapamiętał Głębokie jako przestrzeń, w której zapewniono pisarzom
sytuację uprzywilejowaną – przede wszystkim z tego względu,
że żyli bez przytłoczenia najbardziej gnębiącą kwestią mieszkaniową, a ponadto „w ogóle, «bez ścieśnienia», na luzie, we własnym środowisku, oddając się literaturze, muzyce, życiu rodzinnemu, świętowaniu, dysputowaniu”72.
>
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J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, op. cit., list z 6.09.1948, s. 78.
A. Iwaszkiewiczowa, Dzienniki i wspomnienia, oprac., przypisy oraz
indeks P. Kądziela, Warszawa 2012, zapisek z 28.02.1949, s. 416.
> 70 Syn Wiktora Wirpszy zauważył, że pamięć Miłosza zawiodła. W istocie z domu Andrzejewskich nie było widać jeziora. Zob. L. Szaruga, Podróż
mego życia, Szczecin 2010, s. 56.
> 71 A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu,
Warszawa 2006, s. 39.
> 72 W. Woroszylski, Imiennik, „Kultura” 1986, nr 1–2, s. 76; cyt. za: C. Judek,
op. cit., s. 58.
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Szczecin, lato 1950 roku. Jerzy Andrzejewski pośrodku; po lewej: Halina Kluźniak, Wiktor Woroszylski; po prawej: Janina Woroszylska, Mirosław
Kluźniak.

Zdaje się wszakże, że Jerzy Andrzejewski stosunkowo szybko pożałował decyzji o zainstalowaniu się w Szczecinie. Latem 1949 roku, znalazłszy się przejazdem w Krakowie, zwierzał się Marii: „Muszę Ci wyznać, że jednak ujrzenie Krakowa
bardzo mnie wzruszyło. Cóż to za piękne miasto!”73. W listopadzie tego samego roku tak pisał do żony z pobytu w stolicy:
„Warszawa jednak urocza i serce mi się ściska, że tu nie mieszkamy”74. W 1951 roku znowu z Krakowa: „Kraków tak piękny, że sobie nawet nie wyobrażasz”75. Kwestia wyprowadzki
ze Szczecina pojawia się w korespondencji Andrzejewskich,
jako rzecz w zasadzie przesądzona, już w marcu 1951 roku.
W liście do męża Maria pytała jedynie: „[…] co Cię skłoniło do
myślenia, ni stąd, ni zowąd, o Wrocławiu? Dlaczego nie Warszawa? Klimat, czy jakieś inne sprawy?”76.
Nie wiem, co sprawiło, że Głębokie straciło w oczach Jerzego, lub może nawet obojga Andrzejewskich, pierwotny urok.
Czyżby powietrze Szczecina okazało się nie tak przyjazne dla
zdrowia, jak się im początkowo zdawało, skoro formę dzieci wciąż trzeba było „reperować” wyjazdami do innych miejscowości nadmorskich lub w góry? Mogły zaważyć inne sprawy, na przykład zbyt wielkie oddalenie Głębokiego od miasta.
>
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Listy Jerzego Andrzejewskiego do Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej, op. cit., kartka pocztowa z Cieszyna datowana na 26.08.1949.
> 74 Ibidem, kartka pocztowa z 12.11.1949.
> 75 Ibidem, karta z 23.03.1951.
> 76 Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, w: Archiwalia Jerzego Andrzejewskiego, op. cit., t. 2, k. 70,
list z 9.03.1951.

Anna Iwaszkiewiczowa, goszczona na Głębokiem w styczniu
1949 roku, zanotowała: „Fatalny jest tylko brak dobrej komunikacji z miastem, bo będzie od nich chyba jakieś piętnaście
kilometrów do centrum miasta. Dobrze, że nas przywozili i odwozili samochodem, ale normalnie jest autobus tylko dwie
godziny wcześnie rano, a potem, zdaje się, zaledwie dwa między trzecią a piątą, kiedy ludzie wracają z pracy. Tramwaj, który chodzi cały dzień, dojeżdża najbliżej o dwa i pół kilometra
od nich”77. O niedogodnościach życia w dzielnicy oddalonej od
miasta pisał w swoich wspomnieniach Leszek Szaruga, syn Witolda Wirpszy i Marii Kureckiej78. „Zapamiętał on skargi swojej
matki oraz Janiny Woroszylskiej na ciężar siatek i plecaków noszonych od pętli tramwajowej, które, być może, stały się powodem określenia «my, biedni ludzie z Głębokiego», utworzonego, jak pisał, przez jego matkę i Marię Andrzejewską”79.
Nie jest wykluczone, że doskwierała Andrzejewskiemu prowincjonalność Szczecina, który – pomimo wysiłków wojewody Borkowskiego – kulturalnie nie mógł konkurować z Krakowem, Warszawą czy Wrocławiem. Centrum życia tętniło
znowu w stolicy: „Warszawa działała jak pompa ssąca – ściągała wszystkich, którym zależało na publicznej działalności:
tu były najważniejsze redakcje, tu były najbardziej wpływowe
wydawnictwa, tu rozgrywały się sprawy decydujące o losach
kraju. Ambicja uczestniczenia w nich była napędzana poczuciem, iż pozostawanie poza centrum oznacza automatycznie
marginalizację, skazanie na nieistnienie”80.
Ostateczna decyzja o opuszczeniu Szczecina zapadła latem
1952 roku, po tym, jak Andrzejewski przyjął stanowisko redaktora naczelnego nowo powstałego w Warszawie tygodnika
„Przegląd Kulturalny”. W sierpniu pisarz przeniósł się do Warszawy, lokując się tymczasowo w hotelu „Bristol”, gdzie, podobnie jak on, na przydziały mieszkań czekało wówczas wielu
pisarzy, dziennikarzy i pracowników MSZ-u.
Maria, która z dziećmi i ojcem Andrzejewskiego pozostała
tymczasem w Szczecinie, listownie mobilizowała męża do pilnego zajęcia się rozwiązaniem kwestii nowego lokum:
>
>
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A. Iwaszkiewiczowa, op. cit. s. 416.
L. Szaruga, op. cit.
Podaję za: C. Judek, op. cit., s. 59.
L.Szaruga, op. cit. s. 58.

LITERATURA < ZNACZENIA < 73

26.08.1952 r. Nie mam żadnych wiadomości od Ciebie.
Trochę mnie to niepokoi. […] Męczy mnie stan prowizorki.
Chciałabym to wszystko mieć już poza sobą. […] Zazdroszczę Ci tego zupełnego zaabsorbowania pismem. Tylko wtedy można jakoś żyć. Moje zajęcia powoli się zaczynają, lecz
nie mam do nich już wiele serca. Raczej myślę o tym, co
będę robić w Warszawie81.
7.09.1952 r. „Chcę w sobotę na wieczór jechać do Warszawy. Musimy masę rzeczy omówić i przepchnąć. […]
Czy co z mieszkaniem się posunęło? Koniecznie popychaj te
sprawy. […] Odezwij się i trzymaj się jakoś. Musimy to jakoś przetrzymać, choć to ciężki okres82.
25.09.1952 r. Przede wszystkim, Jerzy, musisz dusić
i przyspieszać sprawę mieszkaniową, bo każdy tydzień pogłębiać będzie ten kryzys. […] W dodatku trzeba uważać,
by Gros tego mieszkania nagle komu innemu nie dał. To też
się może zdarzyć. Sprawa jest pod wszystkimi względami
poważna, a Ty tak lubisz uciekać od trudnych zagadnień83.
16.12.1952 r. Nie dzwoniłeś tak długo, że się niepokoję, czy znowu nie było nowych komplikacji. Poza tym boję
>
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Listy Marii Abgarowicz-Czyścieckiej-Andrzejewskiej do Jerzego Andrzejewskiego, w: Archiwalia Jerzego Andrzejewskiego, op. cit., t. 2, k. 58.
> 82 Ibidem, k. 79.
> 83 Ibidem, k. 80.

się, że nie pozałatwiałeś tych wszystkich spraw i formalności84.

W sumie nieznośny stan prowizorki, w którym od sierpnia
1952 roku znajdowała się Maria, czekając na możliwość dołączenia do męża „biwakującego” w Warszawie, trwał prawie
siedem miesięcy. Wreszcie, w marcu 1953 roku, przyznano Andrzejewskim pięciopokojowe mieszkanie w centrum miasta,
przy ulicy Świerczewskiego 53, które miało się okazać ich przystanią na resztę życia.
Abstract
Anna Synoradzka-Demadre, Jerzy Andrzejewski and
his family in the search for a place to root (1942–1952)
The article of Anna Synoradzka-Demadre has a biografical and documentary character. On the basis of many, often
unique certificates and letters, the authoress reconstructs
the hardships that Jerzy Andrzejewski and his family faced
between 1942 and 1952. She describes the writer’s struggles with the reality of occupation, straits accompanying the
search of his own place in the new social, political and cultural reality of postwar Poland. The authoress focuses mainly
on a private history: on the postwar exile of the writer and his
family and their everyday troubles.

>
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Ibidem, k. 83.
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WOKÓŁ TROPES VS. WOMEN IN VIDEO GAMES ANITY SARKEESIAN.
Feministyczna recepcja gier
Michał Kułakowski

W ciągu ostatnich 35 lat gry komputerowe przeszły wyjątkowo długą drogę, stając się jedną z najbardziej dochodowych
gałęzi przemysłu rozrywkowego, a także wyjątkowo istotnym
zjawiskiem we współczesnej kulturze, które wpływa na język,
sposób ubierania się czy zachowanie setek milionów osób na całym świecie. Co więcej, w erze szerokiego dostępu do Internetu, sieci społecznościowych oraz urządzeń mobilnych, takich jak
tablety czy smartfony, praktycznie każda osoba, w ten czy inny
sposób, jest obecnie graczem i ma kontakt z tą formą rozrywki.
Zainteresowanie opinii publicznej tematyką gier wzrosło znacząco po roku 2000. Przyczyną tego zjawiska był coraz bardziej
zauważalny wpływ medium na kulturę (w dorosłość wchodziło pokolenie, które przez całe swoje życie miało kontakt z tą formą zabawy), a także zwiększające się w dużym tempie przychody branży elektronicznej. Znaczną rolę odegrało także coraz
szersze uznanie gier za pełnoprawną formę ekspresji oraz sztuki
przez wpływowe instytucje i grupy w różnych państwach Zachodu. W 2012 roku dużym medialnym echem odbiły się np. działania prestiżowego nowojorskiego muzeum MOMA (Musem of the
Modern Art), które zaczęło budować kolekcję gier wideo z zamiarem prezentacji jej na ekspozycji poświęconej architekturze i designowi1. Obecnie w skład ciągle rozbudowywanego zbioru wchodzi
ponad 20 tytułów. Rok wcześniej, w maju 2011 roku, amerykańska agencja National Endowment for the Arts, przyznająca granty na różnego rodzaju projekty artystyczne, otworzyła się na gry
wideo, zrównując je tym samym z innymi dziedzinami sztuki2.
>

1
MoMA Acquires 14 Video Games for Architecture and Design Collection,
http://press.moma.org/2012/12/moma-acquires-14-video-games-for-architecture-and-design-collection/ (15.07.2014).
> 2 National Endowment for the Arts Announces 2011 Grants, Provides New
Guidelines for Media Art, http://www.huffingtonpost.com/2011/05/19/national-endowment-for-th_n_863950.html (15.07.2014).

Podobne działania zauważamy w innych krajach, w których deweloperzy otrzymują pieniądze z funduszy państwowych, które dotychczas zarezerwowane były np. dla filmu czy literatury.
Obserwowana w ostatniej dekadzie zmiana postrzegania medium i jego sukcesy wizerunkowe naturalnie odbiły się
mocno w środowisku naukowym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Obecnie na anglosaskim rynku wydawniczym
ukazują się liczne opracowania, publikacje i książki specjalistów, które związane są z badaniami poświęconymi zarówno
grom, jak i środowisku graczy. Zajmują się one, między innymi, opisem narracji, designem, historią, wartością artystyczną, zagadnieniami technicznymi, a także przydatnością gier
na innych polach działalności badawczej, np. w medycynie,
która korzysta z nich w terapii psychiatrycznej oraz rehabilitacji. Humanistyczni badacze gier zdążyli w przeciągu ostatnich
kilkunastu lat podzielić się też na dwie odmienne szkoły myślenia. „Schizma” w anglosaskim środowisku nastąpiła na początku lat dwutysięcznych. Wykształciły się dwie grupy, określające się jako „ludolodzy” oraz „narratolodzy”. Genezę sporu
oraz portret obu grup przedstawia Gonzalo Frasca w artykule Ludologists Love Stories, Too: Notes from a Debate that Never Took Place3. Co ciekawe, Frasca poniekąd odpowiada za powstanie podziału, nad czym zresztą ubolewa. Przedstawiciele
pierwszej z grup opowiadają się za analizą gier jedynie pod
kątem mechaniki i struktury. Odrzucają oni studia nad narracją w grach oraz nie chcą podchodzić do nich jak do typowego
medium audiowizualnego. Z drugiej strony są „narratolodzy”,
którzy korzystają z dorobku literaturoznawców i filmoznawców, przyglądając się grom z perspektywy budowanych przez
>
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G. Frasca, Ludologists Love Stories, Too: Notes from a Debate that Never Took Place, http://www.ludology.org/articles/Frasca_LevelUp2003.pdf
(15.07.2014).
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nie narracji4. Frasca zaznacza, że spór wynika przede wszystkim z nieporozumień oraz braku odpowiednich definicji: „Wierzę, że poważnym nieporozumieniem jest to, iż niektórzy naukowcy są przekonani, że ludolodzy reprezentują radykalny
pogląd, który kompletnie odrzuca narrację w grach”5. Oczywiście wewnętrzne spory są normą w rozwijających się i nowych
dziedzinach badań. Można je także traktować jako wyznacznik ich jakości (bez sporu i debaty trudno dojść do przekonującego środowiskowego kompromisu). Warto dodać, że w USA
wykiełkowały pierwsze katedry game studies, które spełniają rolę zbliżoną do ośrodków filmoznawczych. Oficjalną listę
uczelni zza Atlantyku, które zdecydowały się na prowadzenie
tego typu studiów, znajdziemy na stronie amerykańskiej organizacji Entertainment Software Association6. Wśród kilkuset
wymienionych tam placówek pojawiają się szkoły artystyczne,
humanistyczne oraz inżynieryjno-informatyczne, a także uniwersytety. Oferują one nie tylko kilkusemestrowe kursy, ale
także tytuły naukowe licencjata i magistra, a nawet doktora.
W Polsce nie doczekaliśmy się jeszcze humanistycznego kierunku lub specjalności, która zajmowałby się wyłącznie grami,
choć np. od lat z powodzeniem przy poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działa Polskie Towarzystwo Badania Gier, organizujące konferencje oraz wydające recenzowany
periodyk „Homo Ludens”7. Dużo polskich uczelni oferuje za to
studia techniczne skupiające się na projektowaniu oraz produkcji gier8.
Mimo ogromnej liczby tekstów naukowych wysiłki badaczy,
polegające na próbie systematycznego opisu gier oraz wpisania ich w szerokie nurty przemian społecznych i kulturalnych,
>
>
>
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Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 3.
6
U.S. Colleges, Universities, Art and Trade Schools Offering Video Game
Courses, Certificates and Degree Programs, http://www.theesa.com/gamesimproving-what-matters/schools.asp (15.07.2014).
> 7 Towarzystwo identyfikuje się z ludologiczną szkołą myślenia o grach,
taki też profil reprezentują jego publikacje.
> 8 Największym polskim edukacyjnym projektem tego typu jest zapewne tzw. Europejska Akademia Gier, która założona została w 2008 roku. Jest
to wspólny projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, który wspiera kilkanaście rodzimych firm z branży. Akademia
oferuje studia drugiego stopnia w kilku specjalnościach, a także możliwość
kontynuowania nauki na kierunkach podyplomowych.
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spotykają się nadal z popularnym poglądem, że są one zjawiskiem niszowym oraz domeną dzieci lub nastolatków. Przeprowadzane systematycznie badania rynkowe przeczą temu
sposobowi myślenia i wskazują na to, że statystyczny gracz
na Zachodzie ma ponad 30 lat, a wiek ten rośnie stopniowo z każdym upływającym rokiem. Według raportu Entertainment Software Association z 2014 roku9 przeciętny wiek
gracza w USA wynosi 31 lat. Nie inaczej jest w Polsce. Jak
dowiadujemy się z badań Polish Gamers Research 201410,
przeprowadzonych na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz portali GRY-OnLine S.A. i Onet, aż 57% wszystkich grających w kraju to osoby, które znajdują się w przedziale wiekowym 25–49 lat. Kolejnym stereotypowym poglądem,
który podważają i obalają statystyki, jest to, że gry wideo są
hobby typowo męskim. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do
poszczególnych tytułów i ich szerszej ofercie gatunkowej miłośniczki tej formy zabawy stanowią obecnie prawie połowę
ogółu grających. Według danych ESA w Stanach Zjednoczonych kobiety stanowią 47% wszystkich osób bawiących się
grami wideo. W Polsce ten procent jest nieco mniejszy i oscyluje wokół liczby 43%11.
Nic dziwnego więc, że w obliczu przytaczanych faktów tematyką gier zainteresowało się także wiele środowisk związanych z teorią gender oraz ruchem feministycznym12. Osoby te
zarzucają twórcom gier wykorzystywanie ogranych schematów fabularnych, przedstawiających w krzywym zwierciadle
kobiety oraz obrażających mniejszości rasowe i seksualne. Zajmują się także gorącym problemem związanym z akceptacją
i odbiorem mniejszości w inkluzywnych społecznościach graczy. Równie istotna wydaje się im zawodowa pozycja kobiet
w branży gier, a także to, jak są one traktowane przez męskich
>
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2014 – Sales, Demographic, and Usage Data. Essential Facts about the
Computer and Video Game Industry, http://www.theesa.com/facts/pdfs/
ESA_EF_2014.pdf (15.07.2014).
> 10 Wyniki badań polskich graczy na Digital Dragons 2014 – profil i zwyczaje polskiego gracza, http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=84313
(15.07.2014).
> 11 Polish Gamers Research 2014, http://digitaldragons.pl/en/news/678polish-gamers-research-2014 (15.07.2014).
> 12 N. Huntemann, Introduction: Feminist Game Studies, „Ada – A Journal
of Gender New Media & Technology”, 2, http://adanewmedia.org/2013/06/
issue2-huntemann/ (15.07.2014).

szefów i współpracowników (ciekawe studium badań historii
gier oraz kariery jednej z pierwszych twórczyń gier przedstawiła w swoim artykule Laine Nooney13). Podsumowując, przyglądają się wszystkimi bolączkom, które od lat krytykowane są
i obserwowane w innych częściach współczesnego przemysłu
rozrywkowego, takich jak film czy literatura, z tym, że w przypadku gier są one oczywiście znacznie słabiej opisane i poznane. Najbardziej ożywiona dyskusja na te tematy ma jednak charakter czysto publicystyczny i toczy się obecnie przede
wszystkim w Internecie, na rozmaitych blogach tematycznych,
forach, w informacyjnych serwisach branżowych i serwisach
społecznościowych. W czasie największych targów i konwentów, na które zjeżdżają się deweloperzy, producenci oraz wydawcy gier, organizowane są także coraz częściej panele dyskusyjne dotyczące poszczególnych kwestii poruszanych na co
dzień w sieci. W latach 2012–2013 na ikonę grupy zainteresowanej równym traktowaniem i reprezentacją kobiet, a także mniejszości rasowych i seksualnych w grach komputerowych wyrosła Anita Sarkeesian. Ta kontrowersyjna dla wielu
osób postać (o czym za chwilę), określająca się sama jako feministyczna krytyczka popkultury, zasłynęła dzięki swojej nieukończonej jeszcze serii wideo-wykładów – Tropes vs. Women
in Video Games, zrealizowanych w formie filmowego serialu,
którego kolejne epizody zamieszczane są w serwisie YouTube14. Wciąż niedokończona seria przygląda się roli kobiet
w grach komputerowych oraz opisuje najpopularniejsze sposoby przedstawiania ich przez twórców wirtualnej rozrywki.
Pojawienie się pierwszych odcinków Tropes vs. Women in Video
Games wywołało burzliwą dyskusję wśród graczy i w błyskawiczny sposób medialnie wypromowało Sarkeesian. Autorka
szybko stała się ważnym gościem na wielu imprezach branżowych. Poza nimi prezentowała swoją pracę w licznych wywiadach medialnych, na wykładach uniwersyteckich oraz spotkaniach z projektantkami gier w USA i Kanadzie. W 2013 i 2014
roku została uhonorowana kilkoma znaczącymi wyróżnieniami, otrzymała między innymi prestiżową nagrodę specjalną
>
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L. Nooney, A Pedestal, a Table, a Love Letter: Archaeologies of Gender in
Videogame History, „Games Studies”, 13, 2, Copenhagen 2013.
> 14 Tropes vs. Women in Video Games, https://www.youtube.com/
playlist?list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61 (15.07.2014).

na międzynarodowej branżowej konferencji GDC 2014 (Games
Developer Conference)15.
Zanim przejdziemy do krótkiego opisu Tropes vs. Women
in Video Games, warto najpierw przedstawić bliżej postać ich
autorki oraz historię powstania klipów, która, jak się okazuje,
wydaje się znacznie ciekawsza od nich samych. Trzydziestoletnia Sarkeesian studiowała komunikację społeczną na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym Northbridge, a następnie
na Uniwersytecie York w Toronto, zdobywając tytuł magistra
nauk społeczno-politycznych. W 2009 roku autorka rozpoczęła, we współpracy z niezależnym feministycznym magazynem
„Bitch”, prace nad stroną internetową Feminist Frequency16,
która sprzężona została z kanałem YouTube o tej samej nazwie.
Na swojej stronie internetowej i w serwisie wideo publikowała kolejne około 8–10-minutowe klipy, wchodzące w skład serii pod tytułem Tropes vs. Women17. Skupiały się one na opisaniu przedstawień kobiet w popkulturze, a zwłaszcza w kinie
i serialach science fiction oraz fantasy. Rozwinięciem serialu,
którego produkcję zakończono w 2012 roku, miała być nowa
miniseria, poświęcona jedynie grom wideo. Aby uzyskać fundusze niezbędne do sfinansowania projektu, Sarkeesian zwróciła się o pomoc do zainteresowanych nim osób, rozpoczynając
zbiórkę pieniędzy w popularnym serwisie Kickstarter18. Witryna działa na prostej zasadzie crowdfundingu, która zdobywa
popularność także w Polsce. Twórcy z różnych dziedzin (muzyka, sztuki plastyczne, fotografia, teatr, film itd.) prezentują
w nim swój pomysł i kosztorys jego zrealizowania, a następnie mają 30 dni na zebranie deklaracji wpłat od internautów,
które pokryją koszty projektu. Jeżeli kwota uzyskana po miesiącu przekracza zamierzony cel, zbiórka udaje się, a pieniądze trafiają na konto autora. Jeśli jednak uzyskane fundusze
>

15

Anita Sarkeesian and Riot Co-founders Win GDCA 2014 Special Awards,
http://www.gdconf.com/news/anita_sarkeesian_riot_co-found.html
(15.07.2014).
> 16 Feminist Frequency, http://www.feministfrequency.com (15.07.2014).
> 17 Tropes vs. Women, https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBDFEC9F5893C4AF, https://www.youtube.com/playlist?list=PLF509B2D59CC7037F (15.07.2014).
> 18 Archiwalna strona projektu Tropes vs. Women in Video Games w serwisie Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/566429325/tropes-vswomen-in-video-games (15.07.2014).
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są niewystarczające, internauci nie tracą swoich pieniędzy,
a twórca musi rozpocząć projekt jeszcze raz. W zależności od
wysokości wpłaty pomagające osoby otrzymują nagrody, których format leży w gestii pomysłodawcy. Na początku czerwca 2012 roku Sarkeesian poprosiła zainteresowanych o kwotę
sześciu tysięcy dolarów, obiecując, że zostaną one przeznaczone na stworzenie 5-odcinkowej popularno-naukowej serii dokumentalnej, która w całości ukaże się do końca grudnia tego
samego roku. Informacje o zbiórce szybko stały się przedmiotem dyskusji wśród graczy oraz tematem newsów w serwisach informacyjnych. Pomysł zrealizowania tego typu programów spotkał się z bardzo agresywnym przyjęciem ze strony
pewnej małej, ale bardzo głośnej i widocznej grupy graczy,
która rozpoczęła niezorganizowane ataki na autorkę Tropes vs.
Women19. Polegały one przede wszystkim na wysyłaniu obraźliwych wiadomości, zarówno poprzez pocztę elektroniczną, jak i serwisy społecznościowe; poza wyzwiskami były to
wszelkiego rodzaju groźby – od gwałtów po brutalne morderstwo. Co bardziej kreatywni gracze tworzyli grafiki i ilustracje, fotomontaże lub memy z Sarkeesian w roli głównej, często o oczywistym podtekście seksualnym, dyskredytujące jej
działania. Złośliwie zmieniano hasło dotyczące badaczki w Wikipedii, dodając do niego pornograficzne zdjęcia, oraz dokonywano prostych ataków hakerskich na strony Feminist Frequency, blokując do nich dostęp. Sposób, w jaki w tym wypadku
zadziałało zjawisko cyberbullyingu, jest symptomatyczny dla
części środowiska graczy i powtarzał się już w wielu innych
przypadkach, ale to bardzo głęboki temat, którego geneza jest
dość skomplikowana, i nie jest to niestety miejsce na to, by ją
opisywać20. Sarkeesian nie zraziła się jednak agresją, skrzętnie
skatalogowała wyzwiska, grafiki oraz memy i opublikowała
część na swoim blogu21. Wykorzystała je także (i nadal to robi)
>
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H. Lewis, This Is What Online Harassment Looks Like, http://www.
newstatesman.com/blogs/internet/2012/07/what-online-harassmentlooks (15.07.2014).
> 20 M. Consalvo, Confronting Toxic Gamer Culture: A Challenge for Feminist
Game Studies Scholars, „Ada – A Journal of Gender New Media & Technology”, 1,
http://adanewmedia.org/2012/11/issue1-consalvo/ (15.07.2014).
> 21 A. Sarkeesian, Image Based Harassment and Visual Misogyny, http://
www.feministfrequency.com/2012/07/image-based-harassment-and-visual-misogyny/ (15.07.2014).

80

w wykładach na temat cyberagresji. Dzięki kontrowersjom
i rozgłosowi, a także sprzeciwowi wobec zachowań niektórych graczy, twórczyni Feminist Frequency po miesiącu zbiórki na Kickstarterze zebrała 158 tysięcy dolarów – sumę, która
kilkudziesięciokrotnie przekroczyła wyjściową kwotę. Dodatkowe środki postanowiła przeznaczyć na rozszerzenie serii do
12 odcinków, z których każdy miał poruszać inny temat. Wśród
zaproponowanych kwestii znalazł się, między innymi, opis
różnych schematów narracyjnych, których przedmiotem były
kobiety, wykorzystywanych przez deweloperów gier.
Po dwóch latach od pamiętnej zbiórki, która wypromowała Sarkeesian, w sieci pojawiło się pięć odcinków Tropes vs.
Women in Video Games (ostatni w czerwcu 2014 roku), które poruszają jedynie trzy spośród 12 obiecanych tematów.
Nie trzeba tutaj dodawać, że tempo, w jakim pracuje autorka,
jest jedynie paliwem dla przeciwników jej oraz sprawy, o którą walczy, często nazywających jej pracę przekrętem i oszustwem. Zainteresowana twierdzi zresztą, że przygotowanie
projektu zajmuje ogromną ilość czasu i wymaga zakupu setek
gier, które są materiałem badawczym22. Jak się okazuje, merytoryczna strona Tropes vs. Women in Video Games nie jest jednak tak dobra, jak zapewnia producentka.
Pierwszy odcinek serii, pod tytułem Damsels in Distress, składa się z trzech części i przedstawia jeden z najstarszych oraz
najczęściej wykorzystywanych literackich motywów w kulturze, w którym bezsilna, uprzedmiotowiona kobieta jest ratowana z opresji przez dzielnego męskiego bohatera. W trakcie
godzinnego wykładu Sarkeesian przedstawia wariacje tego
schematu i jego rodzaje, przyporządkowane do oryginalnych
kategorii, typu „kobieta w lodówce”, wyjaśniając przy tym ich
genezę. Do każdego przykładu zostały dopasowane konkretne
gry, które ukazały się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Program
zawiera szereg animacji oraz fragmentów rozgrywki i scen, ilustrujących przekazywane treści. Niestety, osoby spodziewające się głębszej analizy zjawiska mogą poczuć się zawiedzione,
bowiem autorka tylko prześlizguje się po temacie, zaznaczając jego najważniejsze kwestie. Mimo wszystko trzy epizody
>
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A. Sarkeesian, Quick Tropes vs Women Project Update, http://www.
feministfrequency.com/2012/08/quick-tropes-vs-women-projec-update/
(15.07.2014).

Damsels in Distress zostały zrealizowane w przystępnej, klarownej i zrozumiałej formie. Poza kilkoma wyjątkami autorka nie
cytuje żadnych badaczy ani źródeł swoich teorii, przedstawiając je jako własne spostrzeżenia. Zabieg taki jest zrozumiały,
bowiem nadmierna liczba tego typu wtrętów może zniechęcić
przeciętnego widza i ograniczyć pole odbiorców. Taki był też zamiar autorki. Jak tłumaczy w jednym z wywiadów:

Drugi, jednoczęściowy epizod, zatytułowany Ms. Male Character, wydaje się znacznie ciekawszy. Na początku dowiadujemy się w nim o kobiecych bohaterkach, które powstały jako
uzupełnienie męskiego protagonisty. Tworzenie żeńskich wersji popkulturowych ikon ma wyjątkowo długą tradycję i przez
dekady było praktykowane np. przez autorów komiksów (Superman – Supergirl, Batman – Batgirl itd.). Nie jest więc dziwne, że gier komputerowych nie ominęło to zjawisko, a jego
pierwszym przykładem, szerzej omawianym przez Sarkeesian,
jest Pani Pac-Man (Ms. Pac-Man). Od Pac-Mana przechodzimy
następnie do wizualnych cech antropomorficznych kreskówkowych postaci, które sygnalizują, że mamy do czynienia z żeńską bohaterką, takich jak kolor różowy, kokardy czy szminka.
Producentka Tropes vs. Women in Video Games zauważa, że są
one nie tylko nadużywane, ale i szkodliwe. W animacji, komiksach i grach często mamy do czynienia z grupami bohaterów,
wśród których znajduje się tylko jedna bohaterka tzw. token
girl. Wszystkie postacie męskie posiadają wyróżniające ich cechy osobowości czy pasje (patrz np. Smerfy) zaznaczone w ich
wyglądzie zewnętrznym, np. okulary, fryzurę, strój itd. Tym,
co charakteryzuje postać żeńską, jest jednak zazwyczaj jedynie jej płeć oraz stereotypowa osobowość. Według autorki ma

to wywoływać deficyt pozytywnych wzorców dziewcząt, który
okazuje się wyjątkowo problematyczny w przypadku gier i innych mediów przeznaczonych dla młodszego odbiorcy. Podobnie jak w przypadku Damsels in Distress, program wzbogacono
o szereg animacji oraz klipów filmowych ilustrujących przekazywane treści.
Najnowszy, trzeci odcinek cyklu, na razie dostępny tylko w jednej części, dotyczy uprzedmiotowienia kobiet i wykorzystywania ich przez twórców gier jako przyjemnego dla oka
elementu krajobrazu lub łatwego do zastąpienia rekwizytu.
Autorka skupia się na opisie przemocy wobec wirtualnych postaci żeńskich oraz rolach, jakie pełnią w konkretnych tytułach,
podkreślając, jak często zredukowane są do ról prostytutek lub
służących, których jedynym atutem jest wygląd oraz wyzywające zachowanie. Warto zauważyć, że epizod jest kolejnym
dowodem na pewną ewolucję programu. Sarkeesian odwołuje się w nim po raz pierwszy do konkretnego artykułu naukowego i przedstawionej w nim teorii uprzedmiotowienia24, której autorką jest Martha C. Nussbaum. Do tej pory w bibliografii
serii, która publikowana jest na stronie Feminist Frequency po
premierze każdego odcinka, dominowały feministyczne teksty
publicystyczne i internetowe, brakowało w nich źródeł stricte
profesjonalnych i akademickich. Być może jest więc to znak, że
autorka uczy się na swoich błędach i w przyszłości jej programy,
choć nie zatracą docelowego charakteru propagatorskiego, będą
opierały się jednak na konkretnych i pewnych źródłach, co pozwoli zainteresowanym widzom dodatkowo rozszerzyć wiedzę.
Jak można więc podsumować pięć opublikowanych dotychczas odcinków Tropes vs. Women in Video Games? Czy rzeczywiście zasługują one na tak dużą uwagę mediów branżowych
oraz samych graczy? Warto jeszcze raz zaznaczyć, że ci, którzy
choć przez chwilę zetknęli się z teoriami feministycznymi dotyczącymi kultury i mediów, nie znajdą w klipach niczego zaskakującego lub odkrywczego. Zaznaczmy jeszcze raz, że mamy
tu do czynienia z serią popularnonaukową dla szerokiego kręgu odbiorców. Jeżeli chodzi o ogólną wymowę klipów, trudno nie zgodzić się z obserwacjami Sarkeesian, ale diabeł tkwi
w prezentowanych przez nią szczegółach. Badaczka miejscami

>

>

Rozpoczęłam prace nad serią przede wszystkim dlatego,
że według mnie wiele akademickich tekstów feministycznych jest trudno zrozumiałych, a przez to niedostępnych
dla przeciętnego odbiorcy. Często, by zrozumieć ich treść
oraz przytaczane teorie, niezbędne jest formalne wykształcenie. Moim celem jest takie przekazanie tych idei, by były
atrakcyjne i trafiły do jak najszerszej publiczności23.

23

Tropes Vs. Women in Video Games, http://www.gamingaswomen.
com/posts/2012/06/tropes-vs-women-in-video-games/ (15.07.2014).

24

M.C. Nussbaum, Obejctification, „Philosophy & Public Affairs”, Fall 1995,
http://www.mit.edu/~shaslang/mprg/nussbaumO.pdf (15.07.2014).
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dokonuje nadinterpretacji niektórych faktów, dopasowując
je do swojej tezy. Niektóre przytoczone informacje nie zostały
dokładnie sprawdzone lub sprecyzowane, co podkreślają liczni krytycy. Autorka wydaje się również nie zauważać tego, że
wiele gier z lat osiemdziesiątych czy początku dziewięćdziesiątych, które z lubością przywołuje, powstało w czasach, w których przemysł wirtualnej rozrywki wyglądał zupełnie inaczej
niż dziś. W pierwszych kilkunastu latach istnienia medium
można znaleźć było tylko pojedyncze przypadki kompleksowej
wirtualnej narracji. Gry były przed wszystkim rozrywką interaktywną, a przedstawianą w nich fabułę czy postaci wymyślano
często na poczekaniu, bez większego zastanowienia. Co więcej,
ze względu na ograniczenia technologiczne i finansowe opowiadane historie czy projekty postaci musiały być proste i minimalistyczne, by zostały bez problemu zrozumiane przez odbiorców. Oczywiście nie podważa to tego, że autorzy posługiwali
się stereotypami, ale zabrakło refleksji nad tym, że gry różnią
się znacząco od filmu czy literatury i nie do końca można przeprowadzać na nich analogiczne i sprawdzone w tamtych przypadkach interpretacje. Trzeba oddać sprawiedliwość badaczce
i zaznaczyć, że w pewnym momencie potwierdza ona, iż wiele fabularnych i wizualnych kliszy wynika z lenistwa autorów
i braku kreatywności, ale to wciąż trochę za mało.
Merytorycznej stronie programów nie pomagają również
inne zgrzyty, niezwiązane bezpośrednio z prezentowanymi poglądami. Sarkeesian użyła w nich np. bez pozwolenia
materiałów stworzonych przez inne osoby25, co może zaskakiwać, zważywszy na budżet, jakim dysponowała, oraz poprzednie doświadczenie w produkcji wideo-dokumentów.
Jeden z takich przypadków dotyczył grafiki na ekranie tytułowym programu. Autorka obrazu wystosowała nawet szeroko komentowany list otwarty do Sarkeesian, w którym opisuje oburzenie całą sytuacją26. Kolejne związane były z klipami
wideo, zawierającymi urywki z rozgrywki różnych gier. Tego
>

25
Jeden z licznych komentarzy w tej sprawie, któremu towarzyszy krytyka pracy Sarkeesian, można znaleźć na blogu Daemonpro – http://daemonpro.tumblr.com/post/78879564952/my-many-problems-with-tropes-vs-women-and-anita (15.07.2014).
> 26 You Stole My Artwork: An Open Letter to Anita Sarkeesian, http://
cowkitty.net/post/78808973663/you-stole-my-artwork-an-open-letterto-anita (15.07.2014).
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typu sytuacje są bardzo źle odbierane w środowisku graczy
i stanowią dalszą pożywkę dla przeciwników tez głoszonych
przez badaczkę. Symptomatyczne jest to, że twórczyni dokumentów wyklucza również wszelką dyskusję i dialog, blokując
komentarze pod każdym odcinkiem oraz wyłączając oceny widzów. Nie odpowiada w żaden sposób na konstruktywną krytykę odbiorców, choć w kolejnych odcinkach poniekąd odwołuje się do niektórych największych zarzutów wobec jej pracy.
Po premierze każdego epizodu w sieci zawsze pojawiają się
setki wideo-odpowiedzi oraz wpisów na blogach i stronach
internetowych, stworzonych przez osoby wytykające błędy i niedopatrzenia, jakie znalazły się w Tropes vs. Women in
Video Games. Wpisując tytuł programu w okno wyszukiwarki, z łatwością znajdziemy wiele amatorskich i półamatorskich
tekstów na ten temat. Chociaż przeważająca część tych opinii jest łatwa do obalenia i wynika z niezrozumienia tematu
oraz z absurdalnego i bardzo częstego odbierania programów
jako personalnego ataku na hobby, wśród niektórych tekstów
znajdziemy wiele wnikliwie umotywowanych i wartych rozważenia zarzutów.
Podsumowując, wydaje się więc, że największym sukcesem
Anity Sarkeesian jest rozbudzenie dyskusji wśród osób tworzących i konsumujących gry, a także zwrócenie ich uwagi na pomijane dotychczas kwestie. Serię trudno traktować jako raport
z pracy naukowej, brakuje jej bowiem wspomnianych już źródeł akademickich (choć obserwujemy poprawę) oraz skonkretyzowanych i dobrze opisanych metod badawczych. Wpływ
serii na środowisko naukowe oraz badaczy feministycznych
z pewnością istnieje. Podobnie jak w przypadku licznych publicystów zainteresowanych tematem reprezentacji kobiet
i mniejszości w grach, cykl w identyczny sposób wpłynął
na niektórych anglojęzycznych badaczy, zachęcając ich do dalszego działania, czego efekty obserwować będziemy jeszcze
w najbliższych latach. Tropes vs. Women in Video Games odbiło
się także szerokim echem w branży gier, uczulając niektórych
deweloperów i wydawców na podnoszone przez Sarkeesian
problemy. Na tym tle treść oraz forma filmów autorki wydają się więc w sumie nieistotne, znacznie większe znaczenie ma
bowiem sam fakt ich powstania.

Abstract
Michał Kułakowski, Reception of games among researchers from the field of feminist theories. “Troopes vs.
Women in Video Games” by Anita Sarkeesian
The text presents a short characteristic of a current state of
research on video games, mentioning the dispute between the
narrative and ludical school of thinking about this medium.

The article also presents the most important achievements of
video games from the latest decades, drawing a sociological
portrait of players based on statistic data. Then it looks at the
perception of this virtual entertainment in the environment of
feminist researchers of culture by analysing the internet video documents Tropes vs Women in Video Games by Anita Sarkeesian.

PYTANIE O RADYKALNOŚĆ FRYDERYKA NIETZSCHEGO
Karolina Zabokrzycka

Myśl, o jakiej będzie mowa, rodzi się z walki i wciąż w niej
znajduje swą siłę. Walkę prowadzi zarówno sam Nietzsche, jak
i jego czytelnik. Miano „czytelnika Nietzschego” nie określa tutaj po prostu kogoś, kto jedynie czyta pisma filozofa, czyli zna
jego wypowiedzi i potrafi przywołać podejmowane kwestie.
Lektura pojęta jako walka nie sprowadza się do procesu przyswajania treści, nazbyt często przyjmującego postać gromadzenia napotykanych słów, zdań czy koncepcji. Charakteryzująca
taki sposób odbioru zachłanność łączy się z nawykiem każdorazowego zderzania nowych znaczeń z wcześniej napotkanymi,
lub uznanymi już przez odbiorcę, prawdami oraz poglądami.
Działanie, któremu przyświeca zamysł podtrzymania jednolitego obrazu rzeczy w celu zachowania spójnego światopoglądu,
ogranicza się zwykle do stosowania sprawdzonych i powszechnie aprobowanych metod. Czytelnik tylko pozornie zmaga się
wówczas z myślą autora, faktycznie nie posiadając do niej dostępu. Przeszkodą w jego uzyskaniu bywa przywiązanie do
tego, co „moje własne”, czyli decydujące o tożsamości jednostki. Powyżej opisana praktyka może być kojarzona z walką tylko w sensie, z racji którego ta ostatnia przyjmuje powszechnie
spotykane formy, m. in. „o prawdę”, „o ludzką godność”, „o wartości”, a przede wszystkim – o tożsamość. Walka, będąca udziałem Nietzschego, i zarazem jego czytelnika, oznacza zgoła inną
postawę, w porównaniu do wspomnianej aktywności cechującą się zarówno pewną nadwyżką, jak i niedostatkiem. Jej dostojność oraz powaga wyrastają z gotowości do wyrzeczenia się
fundamentu, na którym spoczywa dominujące w kulturze Zachodu ujęcie istoty człowieka oraz indywidualne „ja”.
Jak wskazuje tytuł niniejszego tekstu, głównym przedmiotem rozważań jest kwestia radykalności. Pytają o nią wybrani
krytycy Nietzschego i to ich uwagi będą się tu zwykle wysuwać na pierwszy plan, przysłaniając myśl filozofa. Odsłoni się

ona jednakże przy okazji omawiania poszczególnych recepcji, spośród których jedne podejmują trud od-powiadania jej,
podczas gdy inne się z nią mijają, przeoczając problemy i wypaczając jej naturę. Gdy pytający o radykalność jest jednocześnie „czytelnikiem” i „wojownikiem”, jego kontakt z tekstem
zyskuje charakter nieustannego zmagania się. W tak pojętej
walce Nietzsche nie będzie ustanawiany ani pierwszym, ani
najważniejszym przeciwnikiem.
Czynienie pojęcia radykalności centrum odczytania filozofii Fryderyka Nietzschego jest uzasadnione przede wszystkim ze względu na jego zamiar przekroczenia myślenia metafizycznego. Przezwyciężenie tradycji bez wątpienia nosiłoby
miano czynu radykalnego. Nietzschego wojna z klasycznymi
rozwiązaniami nie kończy się na jednej bitwie, tak by zaraz zrobić miejsce kolejnym, pozytywnym etapom dzieła, dla których
krytyka stanowiłaby jedynie pierwszy, wygasający po chwili
impuls. Walka z zastanym porządkiem obejmuje oba aspekty:
negatywny i pozytywny, bowiem realizuje się zarówno w krytyce ustanowionych wartości, jak i podczas tworzenia nowych.
Autor Zmierzchu bożyszcz filozofuje młotem1, czyli dokonuje
dzieła, obalając to, co puste w środku, i tnąc, co zbyt miękkie,
by oprzeć się ostrzu. Myśl, która nie poprzestaje na dostrzeżeniu „błędu dogmatyków, mianowicie Platońskiego wynalazku
czystego ducha i dobra samego w sobie”2, lecz zmierza ku przekroczeniu porządku powstałego na bazie tego błędu, czyni zasadnymi podejmowane przez interpretatorów próby rozliczenia jej z realizacji zadania przezwyciężenia metafizyki. Pierwszy
>

1

Cały tytuł dzieła brzmi: Zmierzch bożyszcz czyli jak się filozofuje młotem, patrz zwł.: F. Nietzsche, Zmierzch…, przeł. i wstępem op. G. Sowiński,
Kraków 2003, s. 21.
> 2 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości,
przeł. i wst. op. G. Sowiński, Kraków 2001.
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podjął się tego Martin Heidegger, stawiając pytanie, czy Nietzsche był „anty-metafizykiem”, czy też ostatnim z metafizyków,
który jedynie doprowadził metafizykę do jej kresu3. Zapoczątkował tym samym rozciągającą się na cały dwudziesty wiek
dyskusję wokół problemu ewentualnego przekroczenia metafizycznego sposobu rozumowania przez autora Woli mocy.
Niniejszy tekst, proponując ujęcie tego zagadnienia oraz
wywołanego wokół niego sporu w postaci pytania o radykalność Nietzschego, otwiera też namysł nad zasięgiem tej kwestii i sferami, których może dotyczyć. Gdy problem przekroczenia metafizyki zostaje oświetlony od strony radykalności,
odsłania on swe rozległe konsekwencje, doniosłe zwłaszcza
dla zachodniej moralności i takich jej pojęć jak: dobro, odpowiedzialność czy sumienie. Dzieje się tak nie tylko z tego
względu, że etyka zostaje wyprowadzona z podstawowych
rozwiązań metafizycznych i rozprawiając się z jej założeniami, Nietzsche dokonuje także krytyki koncepcji etycznych, ale
także dlatego, że sam jego warsztat, sposób wyznaczania zadań oraz ich realizacji wypływają ze szczególnego rozumienia
istoty ludzkiego działania. Zamierzam pytać, czy słowo „radykalny”, odniesione do dzieła Fryderyka Nietzschego, oznacza
„przekraczający metafizykę”, oraz czy ocena próby odrzucenia
tradycji jako nieudanej dyskredytuje myśl filozofa. Hipotezą
pozostającą do przedyskutowania będzie przypuszczenie, że
broni się ona (przynajmniej w oczach interpretatorów) o tyle,
o ile obroniona zostaje jej radykalność.
Oryginalność Fryderyka Nietzschego krytyki tradycji na tle
współczesnej mu epoki podkreśla Jürgen Habermas. Autor Filozoficznego dyskursu nowoczesności przyjmuje historyczną perspektywę interpretacji dzieła Nietzschego i uznaje je za jedno
ze stronnictw od czasu młodoheglistów rywalizujących o właściwe rozumienie nowoczesności. Trzy ścierające się nurty: lewicę heglowską, prawicę heglowską oraz Nietzschego łączy
krytyka autoiluzji oświecenia, wiary w poznanie oraz koncepcji rozumu ugruntowanego w zasadzie podmiotowości. Oskarżenie głosi, że ugruntowany w zasadzie podmiotowości rozum
„demaskuje i podważa wszystkie jawne formy ucisku i wyzysku, upodlenia i wyobcowania tylko po to, by w ich miejsce
>

3

Patrz: M. Heidegger, Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski i in., t. 2, Warszawa 1999, s. 77.
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ustanowić niewzruszone panowanie samej racjonalności”4. Zdaniem Habermasa, w momencie kiedy poszukiwano „ekwiwalentu jednoczącej mocy religii” i „przezwyciężenia rozdwojenia
nowoczesności”5, postawa Nietzschego odznacza się rezygnacją
z ponownej rewizji pojęcia rozumu oraz odrzuceniem dialektyki
oświecenia. Interpretator nie wskazuje jednak, na mocy jakiej
siły odrzucenie to jest ostateczne i jaką przyjmuje formę: ciągłego powstrzymywania się od klasycznych metod rozumowania, co mogłoby implikować niemożliwość wykroczenia poza
negatywny wymiar analiz, czy zastąpienia znanych struktur
i metod takimi rozwiązaniami, które się od nich istotnie różnią.
Nietzsche podważa zasadność upatrywania w rozumie źródła wszelkiej wiedzy dowodzącej wyższości istoty ludzkiej,
a przede wszystkim rozeznania, co dobre, a co złe. Przekonanie,
że rozum stanowi o fenomenie człowieka, zostało utrwalone
w wypowiedziach Arystotelesa, który uznał „życie polegające
na działaniu pierwiastka rozumowego”6 za wyróżniające ludzi spośród reszty żywych istot. Nietzsche odrzuca hegemonię
pierwiastka rozumowego, wykluczającą wpływ czynników pozarozumowych, i stawia pod znakiem zapytania jego wytwory:
moralność, chrześcijaństwo, tradycyjne wartości. Ustanowienie
rozumu ośrodkiem ludzkiego bycia w świecie, które dokonało
się ponad dwa tysiące lat temu, zapowiada to, co wydarzyło się
w wiekach kolejnych. Wypowiedzi Sokratesa i Platona wydają wyrok na człowieka i, jak wskazuje Karl Jaspers, w nich, nie
w samej nauce Chrystusa, Nietzsche upatruje narodzin chrześcijaństwa – jednego z głównych źródeł kłamstw, w których żyje
człowiek Zachodu7. Dla swej krytyki chrześcijaństwa, kształtującego europejski światopogląd, i jednocześnie przezeń kształtowanego, filozof przyjmuje metodę genealogicznego ukazywania struktur, które budują powszechnie uznaną wykładnię
nauki Chrystusa. Genealogiczne analizy nie służą jednoznacznemu wskazywaniu winowajców, odsłaniają natomiast sposoby, w jakie kształtowane są wartości, następnie zyskujące
> 4 J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000, s. 70.
> 5 Ibidem, s. 104.
> 6 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 2007,
s. 89 (1098a).
> 7 K. Jaspers, Nietzsche a chrześcijaństwo, [w:] Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, przeł. Cz. Piecuch, Warszawa 1991, s. 197–199.

status oderwanych od tych działań dogmatów. Śledząc procesy odrywania rozwiązań etycznych od kontekstu historycznego
i ich faktycznych źródeł, Nietzsche odsłania, jakże ludzki, rodowód moralności europejskiej. Czy poszukiwanie korzeni (radix)
obecnego kształtu kultury, filozofii i religii jest radykalne w tym
sensie, że oświetlając to, co dotychczas pozostawało w cieniu,
przywraca człowieka jego pierwotnemu sposobowi bycia oraz
rozumienia, czy przeciwnie, odziera go ze zdobyczy cywilizacyjnych i pozostawia pozbawionym rodowodu (korzeni)?
Zdaniem Martina Heideggera, przezwyciężenie metafizyki nie sprowadza się do odrzucenia jej poszczególnych założeń
i twierdzeń, musi bowiem wyrastać z innego – niemetafizycznego, sposobu myślenia. Autor Bycia i czasu, którego filozofia także wyrasta z krytyki powszechnego sposobu podejścia
do rzeczywistości, jawiącego się jako jedyny właściwy, a nawet możliwy, upatruje istoty metafizyki w uprzedmiotowieniu wszelkiego myślanego bytu. Wskutek tego dominującego
modelu rozumowania dana rzecz jest pojmowana na sposób
określonej, skończonej całości, niezmiennej, bo uwiecznionej
za pomocą przypisanych jej właściwości. Rozpoznanie natury myślenia, które opanowało cywilizację Zachodu, obejmując zarówno potoczne, codzienne odnoszenie się do rzeczy, jak
i metafizyczny namysł, stanowi, według Heideggera, warunek możliwości jego przekroczenia i wstąpienia na ścieżkę myślenia bycia, które zapytuje o daną rzecz nie za pomocą „co”,
ale od strony „jak” jej sposobu bycia. Nietzsche, zdaniem jego
pierwszego wielkiego krytyka, nie uchwytuje istoty metafizyki, ponieważ nie dociera do jej „początkowego początku”, lecz
widzi go „w świetle tego, co już było jego upadkiem i znieruchomieniem początku: w świetle filozofii platońskiej”8, która
sposób ujmowania rzeczy od strony jej wyglądu uznała za jedyny możliwy. Utrwalenie dwóch podstawowych określeń
bytu: jako czegoś ustalonego i trwałego („byt jest” Parmenidesa), a zarazem podlegającego stałej zmianie („byt się staje” Heraklita), zdeterminowało dzieje metafizyki i odciska swe
piętno na koncepcjach „wiecznego powrotu” oraz „woli mocy”9;
„Myślenie Nietzschego jest końcem, o ile Nietzsche mówi: byt

jest jako coś ustalonego i trwałego, a zarazem jest w stałym
tworzeniu się i niszczeniu”10. Heidegger wykazuje tożsamość
„wiecznego powrotu tego samego” i „woli mocy” w obrębie
pola widzenia metafizyki i za pomocą jej rozróżnień jako podstawowych określeń bytu w całości. Ten, który rozpoznał swego wroga w platonizmie i dzieje cywilizacji Zachodu pojmuje jako okres panowania popełnionego w starożytności błędu,
sam zostaje oskarżony o własne uwikłanie w sieci spuścizny
filozofii Platona. Z pewnością Nietzsche rozpoznaje specyfikę
tej myśli w pewnych jej elementach, m.in. w pojęciu wartości,
idei dobra, wywyższaniu duchowości ponad cielesność, tymczasem Heidegger szuka samej istoty myśli platońskiej, przyswojonej przez chrześcijaństwo oraz filozofię nowożytną. Czy
jednak sposób pisania, jakże odmienny od tradycyjnego, zrywający z klasyczną logiką i zasadami prowadzenia dyskursu,
nie sugeruje, że Nietzsche pojmuje zagrożenie tkwiące w samej metodzie rozumowania, a nie tylko w ontologicznych czy
etycznych rozstrzygnięciach, stanowiących jej konsekwencje?
Uprzedmiotowienie jako sposób odnoszenia się do bytu
przejawia się w konkretnych schematach rozumowania, między innymi w rozróżnieniu teorii i praktyki, które stało się narzędziem podziału nauki, a także samej filozofii, na rozmaite
dyscypliny. Według Martina Heideggera, tego typu arbitralne dystynkcje stanowią o technicznym sposobie pojmowania
rzeczywistości, któremu nie oparł się także Nietzsche. Termin
„technika” nie oznacza tutaj pewnej, stosunkowo młodej dyscypliny ludzkiego działania, związanej z produkcją, automatyzacją czy nowoczesnymi technologiami, lecz podejście do
rzeczy jako przedmiotu ocenianego ze względu na jego użyteczność, możliwość wykorzystania przez twórczą moc, zagarniającą coraz większy zasób bytu. Heidegger doszukuje się
pazernej siły techniki już w myśli starożytnej, dowodząc, że
zaczęto wówczas „zarządzać” bytami za pomocą opisów, kategorii i hierarchicznych systemów. Jego zdaniem u Platona
i Arystotelesa „myślenie uzyskuje znaczenie jako τέχνη, jako
proces polegający na zastanawianiu się nad czymś w służbie czynu, robienia czegoś”11. Obezwładniająca moc techniki

>

>
>
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nie pozwala już rozumieć myślenia oraz działania inaczej niż
jako sposobu dokonywania skutków – wytwarzania. Działanie
uchwytuje daną rzecz przez pryzmat oczekiwanego rezultatu,
myślenie natomiast dostrzega swoją rolę jedynie w rachowaniu, porządkowaniu i formułowaniu kolejnych zasad, pozostając zamkniętym na prawdę samej rzeczy, w konsekwencji
czego człowiekowi zostają odebrane właściwe mu, stanowiące o jego człowieczeństwie, sposoby myślenia-działania. Heidegger dowodzi, że Nietzsche – ostatni metafizyk, wydając
człowieka jego cielesności i sile uczuć zmysłowych, nie umknął
władzy rachującego rozumu, bo, choć odwrócił jego utrwalone w tradycji rozwiązania, mógł dokonać tego odwrócenia tylko na gruncie przynależnej im siły. Krytyk wskazuje, iż
„wolę mocy charakteryzuje bezwzględne panowanie rachującego rozumu, a nie mglistość i zamęt mętnego wiru życia”12.
Na gruncie recepcji Heideggera Nietzscheańskie wzmaganie
mocy miałoby prowadzić do zabezpieczania zasobu, oferując
„właściwą i za każdym razem nową inspirację i uzasadnienie
wzmożenia”13.
Dowartościowanie fizyczności i zmysłowości wynika z Nietzschego krytyki zastanego podziału na świat przyziemny, doczesny, a w związku z tym marny, oraz idealną rzeczywistość
ponadziemską. Prześledziwszy procesy, które doprowadziły do
odróżnienia świata „pozornego” od „idealnego”, takie jak działanie resentymentu, budowanie iluzji w celu uśmierzenia bólu
czy niwelowanie cierpienia na skutek przydanego mu sensu,
filozof ukazuje „niskie”, praktyczne pobudki formowania wartości europejskich. Próba pokonania tego rozróżnienia jest jednak, zdaniem Martina Heideggera, z góry skazaną na niepowodzenie, ponieważ opiera się na odwróceniu:
To odwrócenie nie jest wprawdzie czysto mechanicznym
przekręceniem, w którym to, co niższe i zmysłowe, wchodzi na miejsce tego, co wyższe i nadzmysłowe, a przy tym
jedno i drugie pozostaje – tak jak ich miejsca – niezmienione. To odwrócenie polega na przemianie niższego i zmysłowego w «życie» w sensie woli mocy, w której istotowe
>
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spojenie, to, co nadzmysłowe, zostaje włączone i przemienione w gwarancję trwania [Bestandsicherung]14.

Heidegger zauważa w rozwiązaniu Nietzschego metafizyczne ukierunkowanie na to, co trwałe, a więc uprzedmiotowione. Odwrócenie nie zrywa także z samą opozycją ciała
i ducha, potwierdzając tradycyjną wykładnię opartą na logice
dwuwartościowej.
Jürgen Habermas natomiast nie kwestionuje faktu odrzucenia metafizyki, co jest o tyle zastanawiające, zwłaszcza w świetle uwag Heideggera, że wskazuje on, iż autor Zaratustry, realizując projekt przezwyciężenia metafizyki, stosuje jej narzędzia:
Owszem, Nietzsche raz jeszcze stosuje figurę dialektyki
oświecenia do oświecenia historycznego, ale tylko po to, by
rozsadzić racjonalną oprawę nowoczesności jako taką. Nietzsche używa drabiny historycznego rozumu, aby w końcu ją odrzucić i stanąć na gruncie mitu – jako tego, co inne
wobec rozumu15.

Problem takiego uchwytywania rzeczy, które jednocześnie
stosuje krytykowane rozstrzygnięcia, pojawia się w tekście
Psyche. Wynajdywanie Innego Jacques’a Derridy, gdzie odsłonięta zostaje możliwość „spontanicznego dekonstruowania logiki opozycyjnej polegającej na nienaruszalnym rozróżnieniu
między performatywem a opisem i wieloma innymi związanymi z tym rozróżnieniami, nie obezwładniając tej logiki do
końca, rzecz jasna, jako że (zdanie) jej potrzebuje, aby rozsadzić wydarzenie językowe”16.
Habermas natomiast nie problematyzuje rozumienia samej
możliwości odrzucenia dotychczasowego porządku. Uznając
mit za alternatywę dla dyskursu racjonalności, najwyraźniej
przekonany jest, że odwrócenie jest równoznaczne z przekroczeniem. Próba uczynienia treści, stanowiących bieguny metafizycznych rozwiązań, podstawą do twierdzenia o uniezależnieniu od tradycji wynika z pewnej krótkowzroczności.
>
>
>
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Rozumowanie za pomocą opozycji nie wymyka się zachodniej dialektyce, przeciwnie, stanowi jej cechę konstytutywną.
Samo przeciwstawienie cielesności temu, co duchowe, a tego,
co niskie, temu, co wysokie, nie dowodzi odrzucenia mechanizmów metafizyki, a jedynie wskazuje na zastąpienie jej wytworów inną treścią, która tworzy nową metafizykę. Tymczasem, choć obecność pewnych terminów i wyrażeń może
świadczyć o tym, że Nietzsche wpada w sidła potwora, przed
którym ucieka, niekoniecznie ma to miejsce. Dzieje się tak tylko przy założeniu, że, jak wskazuje Heidegger, wyparcie treści metafizycznych dokonuje się w granicach samej metafizyki
i na mocy jej mechanizmów.
Podczas gdy Martin Heidegger dowodzi, że Nietzsche myśli metafizycznie (co między innymi oznacza konieczność korzystania ze schematów przeciwstawiania), Roberto Calasso
przekonuje, iż ma on świadomość faktu, że wpada w pułapkę własnych konstrukcji. Autor tekstu Nietzsche a przeszłość
wskazuje między innymi problemy, jakie niosło uświadomienie sobie przez Nietzschego konsekwencji wiecznego powrotu:
Istnieje tylko samo rzucenie kości w grze, w tej swego
rodzaju symulacji, a po nim następuje wyzwanie, żeby zaakceptować totalność, jaką taka sytuacja narzuca. A w takim razie, skoro Nietzsche ma poczucie zaistniałej sytuacji,
rozumie też doskonale, że ten, kto rzuca kości w grze, kto
żywi przekonanie, że świadomość jest symulacją, sam jest
ni mniej ni więcej tylko «komediantem»; jest więc kimś, kto
od początku był przeciwnikiem Nietzschego17.

Nietzsche nie uniknął roli przesiąkniętego duchem nihilizmu „komedianta”, poruszającego się w sieci masek, póz i kalkulacji. Mimo iż wpada w sidła metafizyki, zdaniem Calasso,
w pewnym sensie jednocześnie jej umyka, podejmując z nią
grę; „Nietzsche wiedział co prawda, że z tej klatki nie możemy się wydostać, ale sam fakt, że o tym mówił, odróżnia go
od wszystkich, którzy go poprzedzają”18. Gdy użyjemy wykładni Calasso w celu obrony Nietzschego przed Heideggerem,
>
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okaże się, że trzymanie się terminów „uprzedmiotowiających”
nie świadczy o tym, by próba przekroczenia metafizyki była
skazana na niepowodzenie. Myśl Martina Heideggera nie rodzi twierdzeń czy wniosków, nie naprowadza na wartości.
Powodowana strachem przed możliwością powtórzenia błędu metafizyków, polega raczej na unikaniu schematów pojmowania na sposób bytu niż na tworzeniu. Nietzsche postępuje odmiennie – „filozofuje młotem”, zdecydowanie niszcząc
puste gmachy kultury europejskiej, także po to, by ujrzeć ich
fundamenty. Odważnie łączy słowa, nieraz uzyskując kontrowersyjny efekt. Styl Nietzschego sprawia, że na pierwszy plan
wysuwają się elementy najbardziej charakterystyczne, ale też
nietypowe dla klasycznej wykładni europejskiej i stąd szokujące. W tym tkwi zagrożenie wypaczenia myśli, oferującej, jak
się niektórym wydaje, efektowne i zarazem „gotowe” do interpretacji sformułowania, które często zostają wyrwane z kontekstu i potraktowane jako samodzielne reprezentacje kontrowersyjnych poglądów autora. Ten nie ma jednak na to wpływu
i konsekwentnie prowadzi grę pojęć, które zderzone ze sobą,
często też pozostawione bez wyjaśnień, wywołują krytykę
tyleż zapalczywą, co nietrafną, bo wynikającą z lektury pospiesznej i obarczonej roszczeniami czytelnika. Pozostawienie
ich w tekście komentarzy wynika zarówno z szacunku do samego pisma, jak i jego odbiorcy, bo tylko ten, kto ich nie potrzebuje, zasługuje na miano „czytelnika”.
Jacques Derrida upatruje przekroczenia metafizyki właśnie
w samym języku. Metoda dekonstrukcji zdań Nietzschego odsłania ich antymetafizyczny charakter poprzez wskazywanie,
że nie ma „prawd” tekstu Nietzschego, zależą one bowiem od
położenia czytelnika i jego odwagi, dzięki której wytrzymuje
on, zamiast znosić, zarówno radykalną treść, jak i niekonwencjonalny sposób prowadzenia narracji. Derrida ponadto dowodzi, że hierarchia światów zmysłowego i inteligibilnego nie została po prostu odwrócona:
Afirmowana jest nowa hierarchia i nowa pozycja wartości.
Nowość nie polega na odnowieniu treści hierarchii lub istoty
wartości, lecz na przekształceniu samej wartości hierarchii
[…] Nie zniesienie wszelkiej hierarchii, an-archia zawsze
konsolidująca ustanowiony porządek, hierarchię metafi-
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zyczną, nie zmienianie ani odwracanie członów danej hierarchii, lecz przekształcenie samej struktury hierarchiczności19.

W kontekście analiz Heideggera i Derridy wyraźnym staje
się fakt, że gdy Jürgen Habermas mówi o dziele Nietzschego
jako o takim rodzaju mesjanizmu (odmiennym od romantycznego), który zmierza do odrzucenia Zachodu, nieświadomie
potwierdza uwikłanie filozofa w zachodnią dialektykę. Uznanie za źródło właściwego rozumienia rzeczywistości, w tym
przypadku oznaczającego dostęp do tego, co sensualne i dionizyjskie, czysto estetycznej postawy, jednoznacznej z zerwaniem z ontologią i etyką20, nie stanowi jeszcze dowodu
na Nietzschego wyzwolenie od władzy rozumu jako podstawy
wszelkiego poznania. Wydaje się, że sądy Habermasa nie przekraczają najbardziej widocznej warstwy wytworów cywilizacji. Jego rozpoznanie Nietzscheańskiej krytyki tych wytworów
nie wystarcza, by dowieść uniezależnienia filozofa od dominującego sposobu myślenia.
W wielu odczytaniach21 Nietzschego destrukcja tradycji jest
ujmowana jako żywy z nią dialog, któremu towarzyszy przekonanie o niemożności całkowitego uwolnienia, kwestionowanie aprioryczności zastanych prawd oraz wskazywanie, że
stanowią one wytwór ludzkich machinacji. Zdaniem Michela
Foucault, Nietzsche, podobnie jak Marks i Freud, nie przydaje
„nowego sensu rzeczom, które nie miały sensu”22. Jego „dysputa z głębią” zawiera „krytykę głębi idealnej, głębi świadomości, którą Nietzsche obnaża jako wymysł filozofów”23. Głębia, w sensie czystego i duchowego poszukiwania prawdy,
implikuje pełną hipokryzji postawę, polegającą na przywdziewaniu kolejnych masek.
Foucault widzi w Nietzschem odważnego krytyka kultury europejskiej, którego badanie nie polega na poszukiwaniu jej istoty czy pytaniu o jej tożsamość, lecz sprowadza się
>
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do analizy jej granic. „Wypytywać kulturę o jej doświadczenia
graniczne, to pytać ją w historii o rozdarcie, będące jak gdyby historii tej narodzinami”24, stwierdza Foucault, dowodząc
konieczności zastosowania takiego podejścia przy tworzeniu Historii szaleństwa. Kilka zdań dalej pisze on o Nietzschem
poszukującym granic współczesnej cywilizacji tam, gdzie rozsądek wypiera i zniekształca tragedię:
W centrum granicznych doświadczeń zachodniego
świata jaśnieje oczywiście doświadczenie tragiczności –
Nietzsche pokazał bowiem, że struktura tragiczna, która
tworzy historię zachodniego świata, to tylko odrzucenie,
zapomnienie i milczący upadek tragedii. Wokół tego centralnego doświadczenia, jako że wiąże tragiczność z dialektyką historii przez sam fakt odrzucenia tragedii w historii,
grawituje wiele innych. Wszystkie zarysowują na kresach
naszej kultury granicę, która wyznacza równocześnie początkowy podział25.

Michel Foucault poświęca swoją uwagę jedynie krytycznemu aspektowi dzieła Fryderyka Nietzschego, i to tylko jako
genealogii, nie twierdząc jednak, że obejmuje ona całe jego
dzieło, jak czyni to Habermas. Zdaniem tego drugiego, Nietzsche waha się między dwoma strategiami: sceptycznego uczonego – genealoga i krytyka metafizyki. Habermas wskazuje
trudności, które doprowadziły do sytuacji podwójności krytyki
nowoczesności:
Z jednej strony, bierze pod uwagę możliwość artystowskiego spojrzenia na świat, przy pomocy środków naukowych, ale w postawie antymetafizycznej, antyromantycznej,
pesymistycznej i sceptycznej. Historyczna nauka tego rodzaju, ponieważ jest na służbie filozofii woli mocy, mogłaby
uniknąć złudzenia wiary w prawdę. Ale w takim razie trzeba
by założyć ważność tej filozofii. Toteż Nietzsche musi, z drugiej strony, głosić możliwość krytyki metafizyki, która sięga
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do korzeni myślenia metafizycznego, nie przestając jednak
być filozofią. Dionizosa mieni filozofem, a siebie samego
ostatnim uczniem i wtajemniczonym filozofującego boga26.

Myśl Nietzschego, zarówno w przypadku pierwszej, jak
i drugiej strategii, pozostaje krytyką. Habermas dowodzi, że
filozofia ta znalazła swoich następców właśnie jako krytyka,
i kontynuatorów pierwszej drogi upatruje w Bataille’u, Lacanie i Foucault, a drugiej w Heideggerze i Derridzie. Można dyskutować z tezą, że zarówno wypowiedzi Nietzschego,
jak i jego kontynuatorów oraz interpretatorów nie wykraczają poza obszar krytyki. Z pewnością myśl krytyczna pełni
ogromną rolę w filozofii po Nietzschem. Jeśli uznać Nietzschego za myśliciela, który nie tworzy żadnych pozytywnych treści i nie nadaje nowych znaczeń, zastanawiające jest, że, jak
przypomina Foucault, w 1887 roku obwieszcza, iż jest prawdą27. Czy prawda, która przez niego przemawia, ma jedynie
charakter negatywny? Jedna z dróg interpretacji przedziwnej wypowiedzi sugerowałaby, że takie stwierdzenia należy
po prostu wykluczyć z obszaru zainteresowania, tłumacząc je
chorobą i pogrążaniem się w szaleństwie ich twórcy. Być może
jednak wymiar krytyczny dzieła tak silnie oddziałuje na spadkobierców spuścizny Nietzschego i jego interpretatorów, ponieważ zawsze już pozostaje w sprzężeniu z procesem twórczym. Natomiast nawyk kojarzenia krytyki jedynie z aspektem
negatywnym sprawia, że zatraca się jej znaczenie jako twórczej walki (o prawdę).
Michel Foucault upatruje strząśnięcia tradycyjnych podziałów w fakcie, że genealogia nie osądza, nie obarcza odpowiedzialnością za iluzje, na których zbudowano zachodnią cywilizację. Odsłania procesy, lecz nie wskazuje winnych:
Dla Nietzschego Entstehungsherd pojęcia dobra nie jest
ściśle ani energią silnych, ani reakcją słabych, lecz właśnie
ową sceną, na której rozmieszczają się oni naprzeciw siebie lub jedni nad drugimi; to przestrzeń, która rozdziela
>
>
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i wdziera się między nich, pustka, w której wymieniają groźne gesty i słowa. Podczas gdy pochodzenie określa jakość
instynktu, jego stopień i słabość oraz ślad, jaki pozostawia na ciele, wyłonienie określa miejsce konfrontacji; trzeba wciąż pilnować się, by nie wyobrażać go sobie jako zamkniętego pola, w którym miałaby się toczyć walka, jako
płaszczyzny, na której przeciwnicy byliby sobie równi; jest to
raczej – dowodzi tego przykład z dobrem i złem – pewne
«niemiejsce», czysty dystans, fakt, że przeciwnicy nie należą
do tej samej przestrzeni. Nikt zatem nie jest odpowiedzialny
za wyłonienie się, nikt nie może tu okryć się chwałą, ponieważ zawsze bierze ona początek w szczelinie28.

Zdaniem Foucault, genealogia Nietzschego, poszukująca źródeł wartości, idei wolności czy dyktatury logiki, nie rości sobie
praw do orzekania, jak być powinno, i wprowadzania nowego porządku. Foucault przypomina także, że tego typu egocentryczne podejście Nietzsche zarzucał historii krytycznej, która
odrywa nas od tego, co rzeczywiste, osądza przeszłość w imię
troski o prawdę daną jedynie naszej teraźniejszości29. Autor Z genealogii moralności sam sięga po wcześniej krytykowaną historię, lecz, jak sądzi Foucault, w innym celu – aby „zaryzykować
zniszczenia podmiotu poznania we wszechobecnej woli mocy”30.
Prawda genealogii nie prowadzi poprzez krytykę ku fundamentom, na których można by wznieść nowy gmach wiedzy, co wynika z Nietzschego krytyki głębi idealnej jako wymysłu filozofów. Odróżnia on, zdaniem Foucault, początek
jako miejsce budowania pozytywnej wiedzy dotyczącej tego,
jak „jest naprawdę”, od genealogii. Kwestia ta wiąże się z odwróconą interpretacją treści głębokich i pozornych31. Autor
Zaratustry nie zmierza ku prawdzie jako głębi. Jedyna prawda,
jaką można odnajdywać w jego pismach, to taka, która niszczy
tego, kto ją posiadł, zamiast dowodzić jego rozumu i potęgi.
Nietzscheańskie „stawanie się, czym się jest” nie szuka prawdy
> 28 M. Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, [w:] Filozofia. Historia.
Polityka. Wybór pism, tłum. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–
Wrocław 2000, s. 122.
> 29 Patrz: ibidem, s. 135.
> 30 Ibidem.
> 31 Patrz: M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, op. cit., s. 255–257.

KULTURA – FILOZOFIA – SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 91

w sensie jeszcze nieodkrytego skarbu, nie wyznacza też celu
zewnętrznego wobec kogoś lub czegoś. Tylko wówczas, gdyby rzecz miała się inaczej, byłoby tak, jak chce tego Habermas:
wysiłek rozumu, który sam siebie przekracza, sprowadzałby
się do paradoksu32.
Gdy związki przyczynowo-skutkowe znikają, dystynkcje logiczne nie ułatwiają, a tylko przeszkadzają w pisaniu, myśleniu i działaniu, kiedy klasyczna koncepcja prawdy jako zgodności zaciemnia rozumienie, znikają struktury utrzymujące
dotychczasowe pojęcie podmiotu. Zgodnie z tradycją, „podmiot” oznacza zarówno sprawcę odpowiedzialnego za własny
czyn, jak i jego uzasadnienie, na które składają się zaistniałe
motywy oraz kontekst. Podporządkowane celowi działanie
znajduje się „w mocy” podmiotu, który dzięki posiadanej wolności jest obarczony odpowiedzialnością, podczas gdy bierny
przedmiot poddaje się napierającej nań sile. Charles E. Scott
sięga po zapomnianą we współczesnych językach europejskich formę gramatyczną – stronę medialną, by odsłonić istotę
tekstu Nietzschego i znaleźć właściwy sposób jego odczytywania. Strona medialna, wymykając się dominującemu podziałowi na to, co bierne – przyjmujące, i co czynne – twórcze,
wprawia podmiot i przedmiot w ruch wzajemnego oddziaływania oraz przenikania, gdzie nie sposób już ich odseparować,
a nawet odróżnić, i gdzie podmiot nie pozostaje osamotnionym sprawcą zaistniałego wydarzenia. Strona medialna wyzwala takie rozumienie wypowiedzi o woli mocy i wiecznym
powrocie, które odpowiada naturze myślącej je myśli. Ujmowana w stronie czynnej wola mocy przedstawia się „jako niby-podmiot, który czyni coś w swoistych sytuacjach wyboru
i potwierdzania oraz wobec tych sytuacji”33. W stronie medialnej natomiast, jak tłumaczy Charles E. Scott, „wola mocy staje się jako samoprzekraczający się ruch swoistego, złożonego
ustroju przeciwstawnych wartości”34. Autor The Question of
Ethics dowodzi, że koncepcje woli mocy i wiecznego powrotu
nie prowadzą do, jak próbuje to wykazać między innymi Martin Heidegger, syntezy, nie mają dawać rozwiązania, stając się
>
>

odpowiedzią na pytanie o to, czym jest byt. Strona medialna
pozwala myśleć dwie wielkie myśli Nietzschego, ożywiając
napędzające je siły, które zastygają w bezruchu, kiedy analiza
utrzymuje się w klasycznej strukturze gramatycznej. Gdy próbujemy uwolnić się od zastanych sposobów myślenia, przełamywane jest „uprzywilejowanie stron czynnej i biernej i, w zamian, wyzwalane poruszenie, przez które przezwyciężenie
metafizyki przezwycięża samo siebie”35.
Analiza Scotta odsłania możliwość destrukcji tradycji w ruchu strony medialnej samoprzezwyciężenia, stanowiącym
„obrócenie się represyjnych sił ku sobie, ich działanie przeciw
sobie samym, które jest również ruchem resentymentu przeciw niemu samemu”36. Scott wyjaśnia, jak Nietzsche realizuje
przezwyciężenie metafizyki w rozprawie Z genealogii moralności, gdzie ujawnia zaciemnienia oraz przekształcenia znaczeń
w dziejach zachodniej moralności i jednocześnie we własnej
mowie utrzymuje przeciwwartościowość wartości:
Z jednej strony, wypatruje Nietzsche prawdy moralnego porządku. Szuka jego początków i intencji, rodzaju jego
siły, ukrytych zamiarów miłości samo-wyrzeczenia, sensu
moralnej afirmacji, wreszcie wartości, które umożliwią odmienny porządek, odmienną moralność. Kiedy ten przejaw
jego dzieła ujmuje się oddzielnie od właściwego mu samoprzezwyciężenia, wydaje się Nietzsche jedynie krytycznym
moralistą, jeszcze jednym nowożytnym myślicielem etycznym. Z drugiej strony, podaje on w wątpliwość myślenie
moralne jako takie przez to, że zachowuje w swojej mowie
przeciwwartościowość wartości w obrębie moralności37.

Utrzymywanie przeciwwartościowości w mowie jest jednoznaczne z przezwyciężeniem metafizyki, bowiem dowodzi,
że wypracowany został inny sposób rozumienia (wartości),
przełamujący metafizyczne schematy myślenia. Powodem
wprowadzania i panowania tych ostatnich jest ukierunkowanie na jeden, obiektywny i zawsze obowiązujący obraz świata. Stanowi on pochodną samych wartości, których moc opiera
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się na opozycjach, takich jak: prawda – fałsz, dobro – zło, czy
szlachetny – podły. Znaczenia w zarządzanej przez nie przestrzeni rozkładają się wedle tych skrajnych miejsc, a ich sens
jest wtórny i całkiem zależny od wyznaczonych biegunów.
Dyskurs moralny czerpie swój kontekst oraz nabiera wyrazistości dzięki tym stałym punktom oparcia, oferującym sieć odniesień – mapę, która nie pozwala się zgubić.
Zastąpienie zastanych wartości nowymi sprowadzałoby
się jedynie do zmiany jednych struktur na inne, a więc byłoby równoznaczne z ciągłym tkwieniem w kleszczach ratio.
Tymczasem mowa zachowująca przeciwwartościowość wartości sprawia, że te nieustannie podważają swoje panowanie i zmierzają ku przezwyciężeniu własnej mocy kształtowania dyskursu wokół ich biegunów. Ciągłe ścieranie się samych
wartości sprawia, że osłabiona zostaje ich siła budowania jednej, spójnej wizji rzeczywistości, fundującej oparcie dla wszelkiej oceny moralnej.
Calasso, podobnie jak Scott przekonany o antymetafizycznym potencjale tekstu Nietzschego, zauważa, że wieczny powrót, który początkowo przedstawia się jako teza metafizyczna z tego względu, że Nietzsche szuka jej potwierdzenia
metodami naukowymi, następnie odsłania już zgoła inny charakter, bowiem filozof ostatecznie zrywa z metafizyczno-naukowymi metodami uzasadniania:
Następnie jednak sam w pewnej chwili uświadamia sobie, że jest to w istocie pułapka myślowa. Dlaczego? Dlatego, że ta teza w obszarze jego myśli stała się czymś, czym
nigdy wcześniej w dziejach Zachodu nie była, a mianowicie nie jest już adaequatio rei et intellectus, jest mianowicie w gruncie rzeczy jakąś klatką, w której można umieścić
wszystkie stwierdzenia na temat tezy, pochodzące od filozofów wcześniejszych. Jest tylko symulacją, tylko gestem38.

Wielkie koncepcje Nietzschego przekraczają tradycję w odczytaniu interpretatora, który odnajduje ich antymetafizyczny potencjał w sposobach odsłaniania zastanych relacji, przekształcania ich, w grze, którą mowa prowadzi ze składającymi
>
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się na zachodni obraz rzeczywistości twierdzeniami i mechanizmami rozumowania. Oczywiście grę można, zwłaszcza
w świecie poważnych treści i problemów, uznać za igraszkę,
nic nieznaczącą zabawę.
Poważnym przedmiotem zainteresowania filozofii pozostaje pytanie o to, jak żyć. Kwestia Nietzschego rozumienia moralności sprawia trudności i budzi czujność rzetelnego badacza,
który nierzadko powstrzymuje się od jakichkolwiek komentarzy tego aspektu dzieła. Jan Hartman podejmuje się jednak
zadania rekonstrukcji tego zagadnienia i czyni to w kontekście
dwóch wielkich myśli Nietzschego. W jego odczytaniu wieczny powrót okazuje się kategorią moralną, ponieważ sprawia,
że każdy czyn ściąga na czyniącego brzemię jego powtórzenia
w nieskończoność, czego przyjęcie stanowi nadludzkie wyzwanie rzucone człowiekowi39. Koncepcja wolnej woli natomiast,
z uwagi na jej aspekt prawodawczy, wykazuje podobieństwo
do imperatywu kategorycznego Kanta. Hartman zaznacza przy
tym, że „prawo nie jest dla Nietzschego maksymą obowiązku –
abstrakcyjną i powszechnie zobowiązującą, lecz jest prawem
wewnętrznym indywidualnej wolnej woli. Prawo jest uprawnieniem woli mocy do godnego i wzniosłego spełnienia”40.
Rozumienie wolności w ujęciu Nietzschego wymaga uwolnionego spod dyktatury rozumu i europejskich wzorców pojęcia konieczności. Prawo, które z niego wyrasta, a które odnaleźć
można chociażby w sławnym postulacie „stawaj się, czym jesteś”41, wprawia w zakłopotanie i wywołuje podejrzenia o tkwiący w nim błąd logiczny. Sam filozof natomiast uznawany nieraz
bywa za wroga wszelkiego ładu i moralności, lub przynajmniej
szaleńca, który określa własne dzieło mianem „nauki o nieodpowiedzialności”. Łatwo popaść w dezorientację i dać się zwieść
zaskakującym wypowiedziom jednego z największych demaskatorów natury moralności Zachodu. Jacek Filek pokazuje,
jak ta sama myśl może głosić „wielką odpowiedzialność i niewinność”42. Otóż „«czynienie odpowiedzialnym» ma charakter
>

39
Patrz: J. Hartman, Być przyjacielem Nietzschego, [w:] Nietzsche 1900–
2000, op. cit., s. 236.
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oskarżania i osądzania”43 i degraduje życie ludzkie do jakiejś
„karnej egzystencji”, która nabywa „charakteru «przekleństwa»”44, czemu Nietzsche jednoznacznie się sprzeciwia; „obnaża «psychologię wszelkiego czynienia odpowiedzialnym», głosi
«niewinność stawania się», wypowiada walkę «poczuciu winy»
i «pojęciu kary» oraz ich teoretycznej podstawie, jaką jest nauka o «wolnej woli»”45. Filek wyróżnia elementy składające się
na ogólnie przyjęte rozumienie odpowiedzialności, które zwalcza Nietzsche. Są nimi: pojęcie winy oraz trybunału jako najwyższej instancji – źródła oceny moralnej, a także wolna wola
w sensie wolności wyboru46. Zanegowanie wolnej woli nie jest
tożsame z rezygnacją z wolności. Wolność woli mocy staje się
możliwością samoprzezwyciężenia. Wieczny powrót natomiast
jest prawem w sensie, który wykracza poza rzymski rodowód
zachodniego pojęcia prawa. Filek, przybliżając Nietzschego rozumienie wolności, przestrzega przed myleniem jej z samym
wyzwoleniem, które stanowi jedynie jej warunek. Wolność nie
sprowadza się do jej charakteru negatywnego w sensie wyzwalania od czegoś, jej siła tkwi bowiem w tym, co pozytywne,
ukierunkowuje ku czemuś. Odpowiedzialność wyraża się w pełni w wiecznym powrocie; „Oto «nowa nieśmiertelność» i nowy,
«straszliwy» wymiar odpowiedzialności”47.
Analiza wypowiedzi Nietzschego od strony ich radykalności ma charakter pytania o to, czy posiadają one jedynie kontrowersyjny, czy też radykalny wydźwięk. Tam, gdzie Heidegger
odnajduje narzędzia metafizyczne i rozpoznaje próbę wprowadzenia pozytywnych rozstrzygnięć o charakterze uprzedmiotowienia, Foucault i Derrida nie dostrzegają dążenia do tworzenia
nowych treści, przeciwnie, podkreślają antymetafizyczną moc
krytyki, powstrzymującej przed pokusą szybkiego formułowania konkluzji i zbyt łatwych rozwiązań. Kiedy natomiast Habermas dowodzi porzucenia metafizyki na rzecz mitu, faktycznie
wplata Nietzschego w sieć metafizycznej dialektyki i uznaje go
za kolejnego głosiciela prawdy, który działanie człowieka podporządkowuje nowemu Bogu. Podczas lektury komentarzy
>
>
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nasuwa się poboczne pytanie o to, kto, lub co, staje się faktycznym bohaterem kolejnych interpretacji: Fryderyk Nietzsche,
jego filozofia, czy też sam autor interpretacji. Być może komentatorzy przeglądają się w tekście Nietzschego jak w krzywym
zwierciadle, uwypuklającym ich własne osobliwości. Śledząc
potyczki krytyków o prawdę Nietzschego, warto przypomnieć
wypowiedź filozofa, który podejrzewał, że jego dzieło znajdzie
niewielu odbiorców, jeśli w ogóle ich znajdzie:
Kto umie oddychać powietrzem mych pism, ten wie, że
jest to powietrze wyżyn, powietrze o s t r e. Trzeba być do
niego stworzonym, bo inaczej niemałe będzie ryzyko przeziębienia się na nim48.

Czytelników jednakże przybywa i wciąż powstają nowe recepcje różnych aspektów jego filozofii. Nie miejsce tu jednak
na snucie przypuszczeń, czy oznacza to, że przedwcześnie nadeszła nowa, zapowiadana przez Nietzschego, era w dziejach.
Wynik konfrontacji z myślą Nietzschego zależy od czytelnika. Umiejętność słuchania i zdolność do zrzeczenia się własnych uprzedzeń są warunkiem prowadzenia sporu zarówno
z Nietzschem, jak i jego komentatorami. Według niego samego atak jest wyrazem czci, aktem wyróżnienia poprzez związanie swego imienia z imieniem danej rzeczy lub osoby, niekoniecznie przyjmującym formę pochlebstwa. Pisze on, że
równość w stosunku do wroga to „pierwsza przesłanka uczciwego pojedynku. Tam, gdzie pogarda, nie można prowadzić
wojny; tam, gdzie się rozkazuje, gdzie widzi się coś poniżej siebie, wojny prowadzić nie trzeba”49.
Myśl Nietzschego, jak zauważa Karl Jaspers, wymaga wielkiej wolności człowieka. Przestrzega on przed zatrzymywaniem
się przy treściach wynikających z kolejnych zdań, bo może to
powodować liczne nieporozumienia, uprawomocniać zbyt pospieszne interpretacje oraz prowadzić do zatraty samej myśli,
którą należy raczej traktować jako ruch50, nie zestaw sentencji,
z których każda wyraża pogląd autora na daną sprawę. W podobnym tonie Krzysztof Michalski przekonuje, że Nietzschemu
>
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chodziło „o pokazanie, że pojęcia moralne nie tylko wyrażają
rzeczywistość, lecz także oddziałują na nią, że każde z nich kryje
w sobie roszczenie, by rzeczy się miały tak, a nie inaczej”51. Sądzi, że filozof wciąga nas w spór o kształt kultury, czyli o sens
człowieczeństwa, że pragnie nas raczej „postawić oko w oko
z grozą i radością naszej egzystencji”52, niż nawoływać do powrotu do jakiejś krainy utraconej, gdzie człowiek nie utracił
jeszcze swej mocy na skutek rosnącej potęgi resentymentu i zawiści. Choć moralność jest według Nietzschego chorobą, jest
nią raczej, zdaniem Michalskiego, „w takim sensie, w jakim ciąża jest «chorobą», nie jak zapalenie płuc”53.
Odpowiedź na pytanie o radykalność filozofii Nietzschego
zależy zarówno od jej rozumienia, jak i przyjmowanego znaczenia samego terminu „radykalność”. Przymiotnik radicalis
znaczy „pierwotny”, natomiast przysłówek radicitus, poza jego
właściwym tłumaczeniem: „z korzeniami”, przenośnie może
stanowić synonim określeń: „z gruntu”, „zupełnie”, „całkowicie”,
„doszczętnie”54. Przyjęcie znaczenia, które odnosi się do działania na sposób arbitralny, „wyrywający daną rzecz z korzeniami”, a tym samym pozbawiający ją związku z jej uwarunkowaniami, sugeruje, że nazwanie czynu radykalnym oznacza, iż
wiąże się on z pewną wrogością wobec przedmiotu, na który
wpływa. Przy zachowaniu takiego rozumienia „radykalny” będzie równoznaczne z zapamiętałym działaniem na oślep, siejącym spustoszenie wszędzie wokół. Uczynienie wątpliwym
podziału na to, co zwierzęce, i co duchowe, oraz upatrywanie
w zmysłowości właściwego bycia człowieka wydają się siać
niemałe spustoszenie, burzą bowiem obraz istoty ludzkiej jako
homo rationalis, tak utrwalony w wyobrażeniach mieszkańców zachodniego świata i o ogromnym wpływie na jego obecny kształt. Nietzschego krytyka moralności z pewnością stanowi cios zadany klasycznemu rozróżnieniu tego, co cielesne,
i co duchowe, i uznaniu tego drugiego za element stanowiący
o szczególnej pozycji gatunku homo sapiens.
>
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Jeśli Nietzschego odrzucenie metafizyki zrozumiemy jako
takie odwrócenie jej elementów, które zachowuje przynależny treściom, od jakich się odwraca, sposób myślenia, okaże
się, że myśl ta nie jest radykalna, a jedynie szokująca, bo tkwi
w porządku, jaki pragnie obalić. Bliska temu stwierdzeniu jest
recepcja Heideggera, wskazującego, że myśl Nietzschego nie
realizuje zadania przekroczenia metafizyki, ponieważ wyrasta
z jej pojmowania, a poprzez odwrócenie tylko ją przypieczętowuje. Zdaniem krytyka, działanie przezwyciężające metafizykę musi mieć charakter bycia ze względu na rzecz, nie wbrew
niej, i stąd obcy mu będzie aspekt „wyrywania z korzeniami”.
Etymologia nie przesądza o tym, że przymiotnik „radykalny”, na przykład w wyrażeniu „radykalne ujęcie”, zakłada jedynie takie uchwytywanie czegoś, którego celem byłoby wyrwanie go z pierwotnego otoczenia. Odrywanie rzeczy
od powszechnego jej rozumienia niekoniecznie przenosi ją
w obcy jej region. Skoro radicitus oznacza „z korzeniami”, termin „radykalność” może sugerować takie ujmowanie danej
rzeczy, które zdziera przykrywające ją zasłony, ukazując sposoby, której doprowadziły do przysłonięcia, a tym samym odsłaniając jej rodowód. Radykalny czyn okazuje się niekoniecznie
tak wywrotowy, jak podpowiada pierwsze wrażenie. Dzieła Fryderyka Nietzschego nie należy zbyt pospiesznie utożsamiać z nawoływaniem do bezwzględnego porzucenia świata
zachodniej cywilizacji na rzecz zwierzęcego instynktu. Między innymi Foucault, Jaspers i Derrida podkreślają znaczenie
dialogu z tradycją, realizowanego w dziele Nietzschego. Kwestionowanie zastanych rozwiązań i istniejących między nimi
związków nie implikuje ich odrzucenia, lecz z pewnością oznacza problematyzację. Jak pokazuje Derrida, przekroczenie metafizyki dokonuje się w samym języku. Nietzsche, zderzając
ze sobą znane pojęcia, niekiedy igrając dostępnymi słowami,
tworzy nową treść.
Inny sposób myślenia oraz mówienia, do jakiego Scott odnosi stronę medialną, implikuje nowe rozumienie działania,
które, wolne od ucisku opozycji podmiot – przedmiot, a także przyczyna – skutek, wyrywa się z sieci klasycznych wpływów pojęć: sumienia, grzechu czy obowiązku. Nauka o nieodpowiedzialności, jak wskazuje Filek, wstrząsa skamieniałymi
terminami, wprawiając w drżenia dominujące wyobrażenie
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nie tylko na temat odpowiedzialności, ale też działania jako
takiego. Przyjęcie, że filozofia Fryderyka Nietzschego wyrasta
z odmiennego od tradycyjnego sposobu myślenia-działania,
zakłada, że destrukcja metafizyki, i zarazem etyki, jest dokonywana nie z pozycji niszczyciela, ale poszukującego prawdy.
Na tym zasadza się różnica między zachowaniem radykalnym
a bałwochwalczym.
Abstract
Karolina Zabokrzycka, The question of Friedrich Nietzsche’s radicalness
As the very title suggests, the main subject of consideration
in this article is the issue of radicalness. The critics of choice ask

this question, and their comments are brought to the fore hiding the philosopher’s considerations.
Putting the issue of radicalness in the centre of Nietzsche’s
philosophy is justified mostly because of his attempt to cross
metaphysical thinking. Overcoming tradition would be, without a doubt, considered a felony.
Nietzsche’s war against classical solutions does not end
on one battle. So, the authoress inquires if the word ‘radical’,
applied to Friedrich Nietzsche’s work, means crossing metaphysics, and if the attempt to reject tradition as unsuccessful
discredits the philosopher’s idea. The hypothesis left for discussion will be assumption, that it defends (at least in the eyes
of interpreters) as far as its radicalness stays defended.

ODCIENIE PUSTYNI
Dawid Szkoła

Kiedy wkracza się na pustynię – czy to tę geograficzną, realnie istniejącą, czy też metaforyczną, będącą przedsionkiem
tajemnicy istnienia – człowiek natrafia na nicość, która jest
zaprzeczeniem bytu. W jednym i drugim wypadku: podróżując albo, jak znamy z wielu przykładów, uprawiając sztukę
lub filozofię w jej odmianach tragiczno-absurdalnych, stajemy się ofiarami zwątpienia i przeczucia własnej skończoności. Ogrom pustki nas otaczającej jest przerażający. Wchodząc
w jej głąb, w to jądro ciemności, które przecież nie może być
tylko kojarzone z doliną rzeki Kongo, natrafiamy na sytuację
negacji życia oraz zauważamy wszechogarniającą nas obcość
i złowrogość świata. Jesteśmy, ujmując sprawę jasno, zagrożeni nieznanym, zmiennym, choć przecież niby monotonnym
krajobrazem, za którym nie wiemy, co się znajduje. Ta pustynia jednak wydaje się często nie do ominięcia. Kto pragnie podążać do własnej ziemi obiecanej, musi przebyć tę nieznaną
przestrzeń. Podróżnik, filozof, artysta, ale też wszak mistyk,
nawet bez własnej woli, trafi w to miejsce niesiony podczas
swoich wędrówek. Napotka tam otchłań, z którą będzie musiał
obcować. Kiedy jednak zbyt długo spoglądamy w otchłań, to,
jak wiemy ze słów jednego z bohaterów pustynnych peregrynacji, ta otchłań również spogląda w nas1.
Nietzsche ostatecznie tej nicości dał się pochłonąć 3 stycznia 1889 roku, podczas jednego ze swoich turyńskich spacerów. Przez całe swoje dorosłe życie nie spuszczał z niej wzroku, aż w końcu stał się jej kolejną ofiarą. Pozostawił po sobie
mnóstwo zapisków na jej temat. Dla nas stanowią one jedynie przeczucie nicości, ponieważ każdy na swój indywidualny
sposób odkrywa jej niszczycielskie albo nadające pełnię naszemu bytowi istnienie. Czujemy jej istnienie, ale mrużymy
>
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na nią oczy, kiedy zaś ją odkryjemy, trudno o niej zapomnieć.
Jest jak choroba jeszcze nieodkryta, ale już wyniszczająca organizm, stając się w ten sposób niezbywalną częścią naszego
życia. Może ona nas pochłonąć, ale nie zapominajmy, że niesie
ona dla nas pewne pozytywne nauki i może stanowić miejsce
dogłębnej przemiany. To bowiem przestrzeń, gdzie wszystko
jest możliwe. Stanowiła miejsce krytyczne w życiu Abrahama,
Eliasza czy Hioba, którzy ją przekroczyli, ale też Nietzschego,
van Gogha czy Wacława Niżyńskiego, których otchłań wyzierająca z pustyni w końcu zniszczyła, choć wszyscy oni pozostawili dzieła w pewien sposób ją opisujące. Filozof, malarz i tancerz
interpretowali ją po swojemu w swoich zapiskach: dziennikach, listach czy notatkach.
* * *
Kilka dni przed turyńskim spacerem Nietzschego Vincent
van Gogh przeżył swój własny dramat. Po kłótni z Gauguinem,
23 grudnia 1888 roku, holenderski malarz obcina sobie fragment ucha. Przebywa wtedy w Arles, gdzie zamieszkał w celu
poszukiwania inspiracji, nowych barw i śmiałości w kładzeniu
farby. To właśnie w tym roku i następnym powstają jego najsłynniejsze obrazy. Na południu Francji jego płótna nabierają
charakteru, który wszyscy mniej więcej kojarzymy. Zboża, łąki,
drzewa, wnętrza pomieszczeń i całe domy zdają się wybuchać
płomieniem. Stają się zdeformowane, jakby oglądane przez
człowieka, który zauważył nie tylko ich zmienność, poruszanie się, ubywanie i płynność, ale także ontologiczną prawdę
przedmiotów. Noce z kolei na płótnach van Gogha są rozświetlone, mienią się nowymi kolorami i kształtami. Jak na pustyni, zmrok, gwiazdy i księżyc nie znikają rozmyte w sztucznym
świetle, lecz nabierają rzeczywistego charakteru. Zmrok staje się duchowym doświadczeniem, mówiącym nam nie tylko
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prawdy religijne, ale również kosmologiczne. Widać to dokładnie na przykładzie obrazu Gwieździsta noc, który jest nie tylko
wyjątkowo niepokojący, lecz także przykuwa wzrok. Niebo jest
na nim w ciągłym ruchu, niespokojne i niezgłębione, na swój
sposób przerażające, niczym kosmos. Gwiazdy przypominające swoim kształtem wybuchające supernowe, galaktyki spiralne, wydają się przybliżać i zmieniać swoje położenie, zaś samo
niebo, nie ciemne, lecz niebieskie, wygląda jak fale mające zaraz zalać ziemię. Świat na tym obrazie drży. Niebo rozświetla
pola i domy, ale zarazem jakby łączy się z nimi w jedną całość.
Jest otchłanią pożerającą powoli wszystko to, co jest na horyzoncie.
Podobne wrażenie mamy, patrząc na inne obrazy van Gogha, które przedstawiają nocne niebo. Malarz nie odwraca
się od tego, co ciemne i niezrozumiałe, lecz próbuje za pomocą swojej optyki na nowo ująć te zjawiska w ramy. Bliski staje się w ten sposób wszystkim tym, którzy wychodzą w ciemną noc, która nie skrywa świata za pomocą sztucznych świateł,
ale właśnie pokazuje nam jego rzeczywisty charakter. Zachód
słońca i panowanie ciemności nie muszą być w takim wypadku
rozumiane jako niszczycielka siła, ale właśnie moment zgłębiania siebie i tego, co nas otacza. Nie jest to nicość, choć oczywiście ta może się tam znajdować, ale właśnie pewnego rodzaju
pełnia, która daje nam wolność poszukiwania i nowe spojrzenie na świat. Noc bowiem jest pewnym sposobem obcowania
z absolutem i rozpoznawaniem własnej egzystencji. Dlatego
van Gogh pisze do swojego brata, Theo, że pracuje bardzo ciężko, ale zarazem czuje „straszną potrzebę – powiem to słowo –
religii; toteż wychodzę nocą, żeby malować gwiazdy”2.
Autor Słoneczników od dzieciństwa miał umysł niespokojny
i religijny, to znaczy poszukujący absolutu, ale też wędrujący
własnymi ścieżkami. Wystarczy powiedzieć, że po mistycznych
transach, kiedy w wieku dwudziestu lat przebywał w londyńskich slumsach, „powziął postanowienie: pójdzie w ślady ojca
i zostanie pastorem. Mija rok i Vincent przebywa wśród górników w Borinage, w Belgii, gdzie głosi nauki, rozdaje na prawo i lewo pieniądze i odzież, aż wreszcie staje się uboższy od
swego otoczenia. Ale nawet to kończy się niepowodzeniem;

górnicy są ubodzy, lecz błędem było przypuszczać, że własna
nędza wzbudzi w nich zrozumienie dla dobrowolnej nędzy
świętego. Van Gogh był równie obcy dla nich, jak dla swych
mieszczańskich krewnych w Holandii”3. Został zwolniony przez
władze kościelne za podważanie godności kapłaństwa. Nie
chciał też sprzedawać obrazów, jak jego brat. Wtedy też, po
nieudanej karierze kapłana, marszanda i nauczyciela, czyli po
zmarnowaniu swojej młodości, van Gogh, w wieku 28 lat, maluje dwa swoje pierwsze obrazy olejne. Tak zaczyna się artystyczna droga tego wielkiego artysty. Niepowodzenia na drodze religijnej, społecznej oraz uczuciowej (żyje sam) kierują go
na drogę sztuki. Żyje on wtedy w nieustannej gorączce pracy,
tuła się po Holandii, a później Paryżu, cały czas żyjąc na koszt
brata (co nie zmieni się nigdy). Mieszkając w Hadze, przyjmuje pod swój dach prostytutkę z małym dzieckiem. Maluje kolejne obrazy, które każdemu wydają się zbędne. Nie znajdując Boga w instytucjach kościelnych, ani wśród ludzi, próbuje
go znaleźć w sztuce. Pisze do brata: „Ktoś był przez krótki czas
na bezpłatnych kursach wielkiego uniwersytetu nędzy, zwracał uwagę na wszystko, co widział i słyszał, i zastanawiał się
nad tym: ten także uwierzy i pozna więcej, niż potrafiłby powiedzieć. […] Jeśli będziecie się starali zrozumieć do głębi to,
co w swych arcydziełach mówią wielcy artyści, poważni mistrzowie, odnajdziecie w nich Boga. Jeden mówi to w książce,
inny w obrazie”4.
Van Gogh prowadzi nieudane życie w tym sensie, że nie
może znaleźć swojego miejsca na świecie, włóczy się, nie ma
żadnego źródła utrzymania, uznanie też nie wydaje się bliskie.
Jest outsiderem poza granicami społeczeństwa. Bez rodziny,
pieniędzy, prestiżu, egzystuje w ponurych pokojach, nie dojada, pije i pali w nadmiarze. Dopiero przed trzydziestką znajduje swoje powołanie malarskie, któremu oddaje się równie żarliwie, co karierze pastora. Nie uznaje on żadnej innej drogi, nie
zakłada planu B. Jeśli podejmuje się raz powziętego zadania,
nie cofa się. Wchodzi na własną pustynię, którą znajduje w Arles. Na południe Francji trafia na początku 1888 roku. Tam tkwi
pomiędzy dwoma problemami: trudnościami materialnymi

>

>
>

2

V. van Gogh, Listy do brata, przeł. J. Guze, M. Chełkowski, Warszawa
2002, s. 379.

98

3
4

C. Wilson, Outsider, przeł. M. Traczewska, Kraków 1959, s. 136.
V. van Gogh, op. cit., s. 91.

oraz studium koloru5. Codziennie wychodzi na pola malować
krajobraz. Tam też zamieszkuje w słynnym Żółtym Domu, który miał się stać miejscem pracy i schronienia dla wielu artystów. Jego obrazy z tego okresu wybuchają jaskrawymi kolorami, są równie niespokojne, co umysł ich twórcy. Próbuje on
na nich wyrazić zmienność i szaleństwo natury kontrastujące
z jej pięknem. Wyziera z nich cała namiętność oraz przerażenie bycia człowiekiem w świecie drżącym, zmiennym i nie do
końca dającym się uchwycić za pomocą słów czy malarstwa.
Van Gogh nie daje sobie nawet chwili wytchnienia w pracy.
Ten okres wspomina w liście do brata: „P. Rey powiada, że zamiast odżywiać się dobrze i regularnie, żyłem głównie kawą
i alkoholem. Zgadzam się z tym wszystkim, ale żeby uzyskać
wysoką żółtą nutę, do czego doszedłem tego lata, trzeba mi
było silniejszej podniety. Artysta jest człowiekiem pracującym
i pierwszy lepszy nie zwycięży go ostatecznie”6.
Pierwszy lepszy być może nie zniszczy artysty, ale już on
sam bądź jego dzieła mogą to zrobić. Podobnie sprawa ma
się z otchłanią, w którą wpatruje się malarz. Całe dnie spędza
bowiem na prowansalskich łąkach, w upale i pełnym świetle
słońca, nie dojada, próbując znaleźć odpowiednią barwę kolorów, które kładzie na płótnie ciężko, rozmazując je, jakby nie
mógł się zdecydować, w którą stronę aktualnie wieje wiatr
i czy niebo nie zwali mu się zaraz na głowę. Jest na własnej
pustyni, samotny i odrzucony przez społeczeństwo, ale nie
ukrywajmy, że umysł tak religijny nie szuka tam jedynie odpowiedniego odcienia żółci. Raczej wychodzi tam, niczym mistycy, w celu odnalezienia absolutu, objawienia, które może
przybrać charakter jasności widzenia, bliskości Boga czy też
ostatecznie odpowiedniej barwy. Toteż van Gogh rezygnuje
z dobrobytu, chęci zarabiania, staje się nędzarzem na utrzymaniu brata. Sam siebie wyrzuca poza społeczeństwo i skazuje na wygnanie. „A zatem wniosek końcowy: żyć tak, jak żyją
pustelnicy, zrozumieć, że główną namiętnością jest praca i zrezygnować z dobrobytu”7 – pisze do Theo. Inaczej być nie może.
Albo sprawy świata, albo sprawy malarstwa. Te ostatnie dla
twórcy Słoneczników stają się kwestią nie tylko artystycznego
>
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wyrażenia własnej osobowości, ale też uchwycenia świata
takim, jakim ten jest. To być może ostateczny cel mistyczny,
w którym artysta może się zatracić, odnajdując własną drogę. Pustynia przyprawia bowiem o zawrót głowy swoim ogromem, niezrozumieniem, zmiennością i brakiem drogowskazów. Van Gogh właśnie odkrywa ją w momencie, kiedy jego
styl wydaje się najbardziej wyrazisty i odpowiedni dla jego
natury. Przywołuje on wtedy słowa Delacroix, że ten odnalazł
malarstwo, kiedy nie miał już zębów i brakło mu tchu. W chwili, kiedy już traci oddech, van Gogh odnajduje również wspólny język pomiędzy sobą a tajemnicą świata. Patrząc na jego
obrazy z tego okresu, można odnieść do nich i ich twórcy słowa Nietzschego: „Lasem wprawdzie jestem i nocą drzew ciemnych, lecz kto się ciemni mej nie trwoży, znajdzie i girlandy róż
po mymi cyprysami”8. Tym właśnie jest owo malarstwo: ciemnością, namiętnością, trwogą wymieszaną z żywymi kolorami
i cyprysami. Tragedia i mistycyzm.
* * *
Niestety, van Gogh nie jest już w stanie wrócić z tej pustyni.
Staje się na zawsze jej niewolnikiem. Na swój sposób odkrywa
absolut, ale oddala się coraz bardziej od świata i ludzi, co kilka dni później także stanie się doświadczeniem wyżej cytowanego filozofa. 23 grudnia 1888 roku wielki malarz obcina sobie kawałek ucha. Niecały rok po przeprowadzce na południe
Francji ostatecznie poddaje się swojemu losowi. Zmęczenie,
depresja, poczucie przegranej dają o sobie znać. Lata poświęcone malarstwu przynoszą owoce, jednak sam artysta poszedł już o krok za daleko. Odkrywając własny język i sposób
widzenia świata, ostatecznie stał się outsiderem, na którego
zapadł wyrok. Jego przeznaczeniem staje się tułaczka po oddziałach szpitali psychiatrycznych, gdzie walczy nie tylko z obrazami, lecz także z własnym umysłem. Inaczej rzecz ujmując: van Gogh, jak wielu jemu wcześniej i później podobnych,
przebył drogę przez pustynię, być może osiągnął swój mistyczny cel, ale ta na zawsze pozostawiła znak w nim samym. Jego
malarstwo tylko na tym zyskuje, nie traci on jasności patrzenia na świat, ale od samego społeczeństwa i rzeczywistości
>
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dostępnej dla wszystkich ludzi oddala się coraz bardziej. Powstaje wtedy obraz za obrazem, jakby on sam wiedział, że
czasu ma niewiele.
Po przejściu owej pustyni człowiek nigdy już nie jest taki
sam. Doświadczenie to bowiem ostateczne i traumatyczne,
na zawsze naznaczające człowieka. Większość ludzi mruży
oczy na jej istnienie, ponieważ zwiastuje ona nicość, osamotnienie, być może właśnie obłęd. Dlatego uciekamy od pustyni
jak najdalej. Van Gogh jednak nie cofa się przed nią, lecz idzie
bez opamiętania. Wie, że tylko w ten sposób odnajdzie prawdę życia i spojrzy na świat trzeźwo. Przyjmuje więc to cierpienie. „Muszę się pogodzić – pisze do brata – ze swym losem,
faktem jest, że wielu malarzy dostaje obłędu, ten rodzaj życia
czyni ludzi, żeby powiedzieć najłagodniej – oderwanymi od
życia. Jeśli potrafię wrócić całkiem do pracy, będzie dobrze, ale
zawsze będę pomylony”9.
Pozostaje tylko praca, artysta nie ma innej drogi niżeli tworzyć. Jest ofiarą własnego talentu, ale też nie może zboczyć
z raz obranej drogi. Nawet jeśli odkryje, że wszystko na nic,
musi nauczyć się cierpieć bez skargi10. To tylko katalizator do
dalszej pracy, w której van Gogh może przekazać część siebie.
Innego wyjścia nie ma. Wkraczając na własną ścieżkę, podjął
się zadania być może ponad siły człowieka, ale nie może już zawrócić. Zbyt długą drogę przeszedł, by mógł sobie teraz na to
pozwolić. Aż w końcu osiągnął to, co chciał – wyrazistą barwę
pewnych kolorów, swój styl malarski, wielkość dzieła. Przypłacił to zdrowiem psychicznym. Dostaje teraz napadów, które wyłączają go ze zwykłego życia nieraz na kilka tygodni. „Widzę, że
ataki – pisze o nich do brata – nabierają tu jakiegoś absurdalnego mistycznego znaczenia, toteż uważam, że powrót na Północ jest konieczny. Nie mów o tym wiele z lekarzem, gdy go zobaczysz, ale nie wiem, czy to nie jest rezultat mieszkania przez
długie miesiące w szpitalu w Arles i tu, w tych starych klasztorach. Wreszcie nie powinienem żyć w takim środowisku, lepiej
byłoby na ulicy. Nie jestem obojętny w sprawach religii i w cierpieniu myśli religijne przynoszą mi niekiedy pociechę”11.
>
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Van Gogh był umysłem religijnym, który przeszedł podobną drogę przez pustynię, jak wielu mu podobnych. Nie wrócił z niej bezpiecznie. Stała się ona jego najważniejszym doświadczeniem, które go naznaczyło już na zawsze. Coś zyskał,
coś stracił. Pustynia to w końcu miejsce głębokiej przemiany. Podczas obcowania z absolutem – Bogiem, sztuką, nicością – nasz sposób patrzenia się wyostrza. Idąc przez monotonny, lecz przecież ciągle zmienny krajobraz, widząc gwiazdy
i słońce w ich pełnej krasie, w końcu doświadczamy absurdu,
który stanie się doświadczeniem wielu filozofów dwudziestowiecznych, ale też stanów mistycznych znanych nam z teologii. Blisko bowiem siebie współistnieją formy niezrozumiałe
i nieuchwytne, na pierwszy rzut oka sobie obce i wrogie, które jednak van Gogh chce połączyć w jedną całość. Obydwie są
jednak podobne w negacji i badaniu nicości. Łączy je poszukiwanie absolutu tam, gdzie inni nawet boją się spojrzeć.
„Jestem zdumiony, że ja, który mam nowoczesne poglądy, który jestem gorącym wielbicielem Zoli i Goncourtów, który czuję wszystko, co artystyczne, mam ataki, jakie mógłby
mieć człowiek zabobonny, i że osaczają mnie myśli mistyczne
i okrutne, choć nie znałem ich nigdy na Północy”12 – czytamy
w Listach do brata. Oto słowa człowieka doprowadzonego do
ostateczności, który sam nie zatrzymał się w swojej wędrówce przez pustynię, ale tylko dodatkowo przyśpieszał kroku,
wyprzedzając swoją epokę. Van Gogh, oczywiście zanim wykształcił swoje nowoczesne poglądy, starał się być pastorem,
toteż myślenie religijne towarzyszyło mu na długo przed karierą malarską. Poznając więc mądrość pustyni i nabierając jasności widzenia, odkrył również cierpienie, którego wcześniej
nie znał, będąc wśród ludzi i oficjalnych instytucji. Błądząc
i szukając, w końcu odnalazł siebie, ale zapłacił za to wielką
cenę. Nie tylko zresztą on; długo przed van Goghiem myśli
mistyczne odczuwali między innymi Teresa z Ávili czy Jan od
Krzyża, ale też Kierkegaard. Zresztą taką listę można byłoby
ciągnąć bardzo długo. Taka jest cena wyjścia na ową pustynię,
gdzie logika zawodzi, człowiek istnieje samotnie, a sprzeczności stają się naturalnym porządkiem. Jest to miejsce królowania otchłani skrywającej gdzieś za horyzontem nicość, która
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w każdej chwili może pochłonąć wszystko, ale z drugiej strony kusi swoim pięknem. Trudno ją zinterpretować i każdy, kto
na nią wkracza, jest zdany tylko na siebie. Tam też przekracza
on samego siebie i swoje ograniczenia. Stając się jej wspólnikiem, odkrywa piękno i zarazem złowrogość świata.
* * *
„Świat – pisze Camus – jest piękny, i tylko tyle. Jego wielka
prawda, której uczy cierpliwie, jest w stwierdzeniu, że umysł
jest niczym i serce nawet. I że kamień, który ogrzewa słońce,
albo cyprys, który ogromnieje na tle nieba bez chmur, wyznaczają granice jedynego świata, gdzie «mieć rację» nabiera sensu: przyroda bez ludzi. Ten świat mnie przekreśla. Prowadzi do
końca. Neguje bez gniewu. I ja, zgodny i zwyciężony, szedłbym ku mądrości, gdzie wszystko już jest zdobyte – gdyby łzy
nie podchodziły mi do oczu i gdyby ten wielki szloch poezji,
którym wzbiera moje serce, nie kazał mi zapomnieć o prawdzie świata”13. Przyroda na obrazach van Gogha również neguje człowieka, pozostawia go osobnego, i sam malarz, choć
tę prawdę rozumiał, jednak się na nią nie godził w życiu. Zrozpaczony i osamotniony przeszedł swoją wędrówkę przez pustynię, ale nie zobaczył ziemi obiecanej – uznania za trud pracy. Stracił przy tym wszystko, otchłań go wykończyła, choć
dzięki niej uzyskał jasność widzenia. Piękno przyrody będącej światem w ruchu, cyprysy i łąki mieniące się kolorami,
które mówią nam, że to wszystko żyje, noce przypominające
kosmos widziany przez teleskop – wskazują, że nieobce było
van Goghowi poznanie pewnej tajemnicy istnienia. Cóż jednak to znaczy, kiedy nadal był człowiekiem wrażliwym i szloch
wzbierał w jego sercu. Co koniec końców doprowadziło go do
szaleństwa.
Wreszcie, przy końcu swojej podróży, opuszcza południe,
aby zobaczyć się z bratem i zamieszkać niedaleko Paryża. Zamieszkał w Auvers-sur-Oise, gdzie przez ostatnie miesiące życia stworzył około 70 obrazów. Jednym z ostatnich było Pole
pszenicy z krukami. Widzimy na nim dwie drogi, które prowadzą przez żółte pola, które jednak mają ciemną barwę, podobnie jak niebo, które zalewa powoli czerń i po którym latają
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kruki. Colin Wilson pisze, że owo płótno „to coś więcej niż pejzaż zabarwiony nastrojem depresji i zmęczenia; to całokształt
życia – takiego jakie znał; jego wyrok brzmi: Nie”14. Patrząc
na to dzieło, ma się wrażenie, że turbulencje, widoczne również na wielu innych obrazach van Gogha, przybierają tu niespotykane rozmiary. Wszystko jest rozmyte, ruchome, ale zarazem złowrogie, niespokojne, jak tylko niespokojna może
być przyroda pozostawiona sama sobie, kiedy wieje mocny
wiatr, nadchodzi zachód słońca, a naokoło latają kruki. Człowiek odkrywa wtedy własną zbędność i pustkę, nicość wyzierającą z każdego miejsca na płótnie. Wyrok już zapadł, nie
ma odwrotu, malarz ostatecznie zrozumiał pewną prawdę,
całokształt własnego życia. Jeszcze wzbiera w nim ten przeogromny szloch, ale to rozpacz człowieka, który dokładnie
zrozumiał tajemnicę życia. Jest nikomu niepotrzebny, serce i umysł są niczym. Pozostaje przyroda bez ludzi, jak pustynia, gdzie nikogo nie ma, z jej całą złowrogością wobec życia.
Niedługo przed śmiercią pisze Vincent do brata: „Perspektywa
staje się mroczna i przyszłość nie wydaje mi się szczęśliwa”15.
Żadna z dróg na tym obrazie nie prowadzi w dobre miejsce.
Na ich końcu jest mroczne niebo, które zalewa czerń. 27 lipca 1890 roku autor Słoneczników strzela do siebie z pistoletu.
Podczas ostatniej rozmowy z Theo mówi: nie płacz, zrobiłem
to dla wszystkich. A ostatnie słowa van Gogha miały brzmieć:
„niedola będzie trwać wiecznie”16. Są to słowa człowieka, który wie, że cierpienie i nieszczęście są wpisane w istotę ludzkiej egzystencji i całokształt świata. Nie ma to jednak większego znaczenia. Najważniejsza jest praca, aby wyrazić siebie i tę
wiedzę, którą się odkryło. „Doprawdy, mogą za nas mówić tylko nasze obrazy”17– czytamy w ostatnim, niewysłanym przez
Vincenta liście do brata. Na jego płótnach doskonale widać tę
prawdę człowieka, który przeszedł własną pustynię i odkrył, że
niedola będzie trwać wiecznie. Pozostała mu tylko praca, ale
i ta na długo nie przynosi ukojenia, ponieważ przypomina ona
tylko, przy każdym ruchu ręki i pędzla, ową prawdę. Za pomocą malarstwa nie udało mu się jej przekroczyć. Jest zbędny;
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mimo sztuki czasami rozświetlającej zmysły i przybliżającej go
do absolutu pozostaje rozpacz.
* * *
W marcu 1889 roku rodzi się Wacław Niżyński, przez wielu
uważany za najwybitniejszego tancerza baletowego. Jego rodzicami byli Polacy, ale on sam wychował się w carskiej Rosji, gdzie udała się jego matka, kiedy rodzinę opuścił ojciec.
Zamieszkują w Petersburgu, w którym to mieście borykają się
z problemami finansowymi. Tam też młody chłopak zapisuje
się do Teatralnej Szkoły Imperatorskiej i jako osiemnastolatek
debiutuje na scenie Teatru Maryjskiego. Szybko zyskuje sławę.
Wraz z trupą Siergieja Diagilewa wyjeżdża do Paryża. Współpracuje z Igorem Strawińskim. Tworzy choreografię do nowych
baletów, w których gra główną rolę. Wprowadza do nich żywiołowość, elementy dynamizmu, przekreśla klasyczne zasady tańca na rzecz modernizmu, futuryzmu i nowoczesności.
Widać to dokładnie na przykładzie Święta wiosny Strawińskiego, w którym to rytmika była na pierwszym planie, natomiast
„Niżyński […] tematem baletu – pisze Jacek Marczyński –
uczynił pogańskie obrzędy prasłowiańskie, nigdy dotąd nie
pokazywane na scenie, akcentował zmysłowość i prymitywizm, co nie dało się w żaden sposób pogodzić z obowiązującą estetyką”18. Ten styl choreografii był obelgą dla tradycji oraz
piękna rozumianego w starym stylu19. Przez niecałe dziesięć
lat swojej zawodowej obecności na scenie zmienia on sztukę
tańczenia diametralnie. Mówiąc wprost: podobnie jak po van
Goghu malarstwo nigdy nie mogło być takie samo, a po Nietzschem filozofia, tak po Niżyńskim balet nabrał całkowicie nowego charakteru.
Mając 29 lat, więc mniej więcej w tym samym wieku, kiedy autor Słoneczników odkrywa swoje przeznaczenie, Niżyński wykonuje swój ostatni taniec. Przed oniemiałą ze zdziwienia publicznością siada bez słowa. Podłoga pokryta jest białym
i czarnym aksamitem, który tworzy wielki krzyż. Nikt nie wie,
co zaraz zrobi artysta. W końcu zaczyna tańczyć bez żadnego
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planu, czysto intuicyjnie, tak że aż akompaniująca mu pianistka nie wiedziała, jaki zaraz wykona ruch. Występ przypomina
bardziej mistyczne misterium niż taniec dla uciechy publiczności, której zdziwienie zmienia się w przestrach. Potęgują
go dodatkowo słowa artysty, który miał powiedzieć: „«Teraz
zatańczę wam wojnę, z jej cierpieniem, zniszczeniem, śmiercią. Wojnę, której nie zapobiegliście, więc też ciąży na was odpowiedzialność». Stanął z rozprostowanymi ramionami – pisze Lucy Moore – u szczytu krzyża, a jego ciało tworzyło drugi
krzyż nad tamtym”20. Tak właśnie miały wyglądać słynne zaślubiny Niżyńskiego z Bogiem.
Kilka godzin przed nimi słynny tancerz zaczyna prowadzić
dziennik. Pisze w nim przez czterdzieści pięć dni, kiedy to ostatecznie oddala się od ludzi. Zaraz po swoim występie notuje
w nim: „Publiczność przyszła się bawić. Sądziła, że tańczę dla
uciechy. Ja tańczyłem rzeczy straszne. Bali się mnie i dlatego
myśleli, że chcę ich zabić. Nie chciałem nikogo zabijać. Kochałem wszystkich, ale mnie nikt nie kochał, dlatego się zdenerwowałem. Byłem nerwowy i dlatego przekazałem to uczucie
publiczności. […] Przez cały wieczór czułem Boga. Kochał
mnie. Ja kochałem jego. Zostaliśmy zaślubieni”21.
Cały Dziennik jest bełkotem człowieka, który próbuje ukazać swoje przeczucie mistycznej jedności z Bogiem. To zarazem przejmujący zapis artysty, który doszedł do kresu swojej
drogi. Jest przy tym wykończony, wykrwawiony, ostatkiem
tchu szuka połączenia ze światem zwykłych ludzi. Niżyński
nie znajduje go jednak już nigdy. Otchłań ostatecznie pożera
go. Staje się jej kolejną ofiarą, która pozostawiła nam po sobie dzieło: w formie tańca i pisarstwa. W pierwszym osiągnął
wszystko, ale wrażliwość połączona z umysłowością religijną
doprowadziła go do kresu nocy. W Dzienniku zaś stara się nam
pokazać, co tam zobaczył. „Znajduję się – pisze w nim – przed
przepaścią, w którą mogę spaść, ale nie boję się spaść i dlatego nie spadnę”22. Nad podobną przepaścią stał Nietzsche i van
Gogh, obydwaj walczyli ze wszystkich sił, ale nie udało im
się utrzymać na powierzchni. Zagubieni na pustyni, uzyskali jasność patrzenia, co doskonale widzimy w ich dziełach, ale
>
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ostatecznie upadli. Podobnie sprawa ma się z Niżyńskim. Wielki tancerz na scenie wyraził zmiany i niepokoje własnej epoki, ale również skończył jak holenderski malarz oraz niemiecki
filozof. Przebył podobną jak oni drogę, która dla niego samego skończyła się równie katastroficznie, co dla nich. Zbyt długo
wpatrywał się w otchłań, aż ta w końcu przyszła po swoje. Niżyński do końca swych dni, to jest przez następne 30 lat, pozostawał nieuleczalnie chory.
W Dzienniku najczęściej padającym słowem jest „Bóg”. W tej
obsesji również podobny jest Nietzschemu i van Goghowi.
„Pewnej niedzieli – pisze Colin Wilson – młody służący doniósł
pani Niżyńskiej, że jej małżonek stał na środku wielkiej ulicy,
wyciągnąwszy krzyżyk zza koszuli, i pytał przechodniów, czy
byli na nabożeństwie w kościele. Ów młody człowiek w dzieciństwie znał Nietzschego i zakończył swą relację słowami:
«Pan Nietzsche zachowywał się tak samo tuż przed zabraniem
go do domu»”23. Bóg nie chce, Bóg chce – to formuły, na które niemal cały czas natrafiamy, kartkując zapiski słynnego tancerza. Można uznać, że zatracił się on w pracy aż do ostatecznego celu mistycznego. „Jestem – pisze Niżyński – uczuciem
w ciele, a nie umysłem w ciele. Jestem ciałem. Jestem uczuciem. Jestem Bogiem w ciele i uczuciu. […] Jestem szczęśliwy, gdyż jestem miłością. Kocham Boga i dlatego uśmiecham
się sam do siebie”24. W chwilach ciemności i zwątpienia pisze: „Nie chcę, żeby myślano, że jestem wielkim pisarzem. Nie
chcę, żeby myślano, że jestem wielkim artystą. Nie chcę, żeby
myślano, że jestem wielkim człowiekiem. Jestem zwykłym
człowiekiem, który wiele cierpiał. Myślę, że Chrystus nie cierpiał tyle, ile ja przecierpiałem w ciągu całego mojego życia.
Kocham życie i chcę żyć”, i nagle dodaje: „Chcę płakać, ale nie
mogę, gdyż czuję taki ból duszy, że boję się o siebie. Czuję ból.
Jestem chory na duszy. Jestem chory na duszy, a nie na umyśle”25. Dziennik bowiem to zapiski człowieka dogłębnie cierpiącego, któremu udało się to uczucie przetransponować na sztukę. Jednak przez nadmierną wrażliwość został on przez nią
pokonany. Zrobił o jeden krok za daleko, przez co utracił zdrowe zmysły. Tak kończy się czasami zbyt mocna kontemplacja
>
>
>

23
24
25

C. Wilson, op. cit., s. 152–153.
W. Niżyński, op. cit., s. 65.
Ibidem, s. 165.

oraz zagłębianie się w tajemnicę istnienia, aby wyrazić ją
na zewnątrz: w malarstwie, tańcu czy piśmie. Mistyczne stany
nie pozostawiają człowieka bez żadnych zmian, przebywanie
na pustyni niesie ze sobą ryzyko przemiany. Natura czy Bóg
będą milczeć, a człowiek coraz mocniej będzie domagał się
odpowiedzi na zadane pytania, aż w końcu świat przed nim się
rozjaśni. Nie każdemu jednak po zdobyciu tej wiedzy udaje się
wrócić do świata żywych, mimo usilnych prób powrotu. Całkowita jasność widzenia w takim wypadku pozwala wpływać
na sztukę, ale również niszczy twórcę. Staje się częścią przekleństwa, które każe człowiekowi patrzeć w otchłań, aby wyciągnąć z niej choć pierwiastek absolutu, ładu, stać się częścią
objawienia mówiącego nam, kim jesteśmy. Szukanie takich
odpowiedzi często niesie ze sobą cierpienie i chorobę duszy,
czyli zwątpienie w sensowność egzystencji.
Niżyński nie tylko porównuje swoje cierpienie do męki
Chrystusa na krzyżu. Idzie o krok dalej, ponieważ pisze o sobie
jako Bogu. „Chcę powiedzieć – pisze w Dzienniku – wam, ludziom, że jestem Bogiem. Jestem tym Bogiem, który umiera,
kiedy go nie kochają. Żałuję siebie, gdyż jest mi żal Boga. Bóg
mnie kocha i daje mi życie w śmierci”26. Gdy czytamy te słowa,
od razu przychodzi nam na myśl szaleniec Nietzschego, wbiegający na targowisko i ogłaszający śmierć Boga. Przestaliśmy
Go kochać, a zaczęliśmy używać dla własnej wygody. Inaczej
rzecz ujmując: Bóg stał się dla nas narzędziem do uzyskiwania
własnych celów. Nadaliśmy Mu ludzkie cechy, aby rozgrzeszyć
własne słabości, i zaczęliśmy nadawać Mu dodatkowe znaczenia, żeby ubóstwić idee. Z drugiej strony zapomnieliśmy, że
Bóg jest Bogiem-pielgrzymem27i ludzi, czy tego chcą, czy nie,
również potrafi wygnać na pustynię. Tam, wśród pustki i ciemności, niektórzy będą musieli szukać odpowiedzi na podstawowe pytania i zadawać pytania, na które nie ma odpowiedzi.
Nie wszystkim zaś dane jest z niej wyjście i zobaczenie drogi
obiecanej. Jako ludzie zaś zapominamy o mądrości Boga, która
>
>
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Ibidem, s. 169–170.
„«Nasz» Bóg jest Bogiem-pielgrzymem, Bogiem wiecznego exodusu,
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T. Halík, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, przeł. A. Babuchowski, Kraków 2011, s. 64.
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często przejawia się w absurdzie, próbując nadać jej logiczne
cechy zrozumiałe dla naszych umysłów, zapominając, iż zanurzona ona jest w całkowitej ciemności. Epikurejskie czy też
geometryczne myślenie o Absolucie prowadzi w takim wypadku do wypaczenia idei Boga na rzecz fantazmatów i idolatrii. Dla Niżyńskiego zaś Bóg – to pożar w głowie. Zabijamy
Go zaś wtedy, kiedy porzucamy tajemnicę wiary na rzecz pewników życia i prostych prawd mówiących nam, jak odnaleźć się
w społeczeństwie.
Ten ogień w głowie, podczas gdy Niżyński tańczył, wtrącał
go w momenty ekstazy religijnej, w której doświadczał działania absolutu i połączenia z nim. Podobnie van Gogh, kiedy
malował. Obydwaj jednak zapłacili za to wielką cenę. Malarz
miał brata, do którego mógł pisać listy. Niżyński nie miał nikogo. Zaczyna on jednak pisać Dziennik w momencie załamania,
ponieważ za wszelką cenę chce wyrazić w słowach to, co czuje. W tańcu powiedział już wszystko. Przekazał nim całe cierpienie, litość, trwogę – całą tę wiedzę, którą zyskał podczas
swojej wędrówki przez życie. Są to również główne motywy
Dziennika. Słynny choreograf próbuje za wszelką cenę opisać
te stany. Czasami wpada w rozdrażnienie, albowiem czuje,
że za pomocą pisma nie jest w stanie oddać tego, co potrafił
podczas tańca. Jest sam, pozbawiony pomocy rozumu, który
został już wytrącony z zawiasów. Przeciwstawia się więc jakiejkolwiek nauce i logice uczuciem i pojmowaniem, chce być
instynktownym fenomenologiem, który rozumie istotę rzeczy
oraz swoich stanów. W pewnym momencie pisze: „nie pojmowałem Boga. Czułem go, ale nie pojmowałem. To dzisiaj robią
wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie czują, ale nie pojmują swoich
uczuć”28. To już nie zwykły wyrzut, ale litość człowieka nad innymi ludźmi, którzy żyjąc, nie wiedzą, po co żyją ani kim do
końca są. Nie rozumieją bowiem swoich uczuć i oddają się
we władanie pozorów oraz iluzji, czują, tak jak wszyscy inni
czują, pod przymusem i bez radości. Nie ma w nich poznania
i zrozumienia życia. „Nazywam rozumem – pisze z kolei Niżyński – wszystko, co dobrze się odczuwa. Ja czuję dobrze i wobec
tego jestem stworzeniem rozumnym”29. Jednak taki sposób

odczuwania świata doprowadził go do kresu, skąd już nie ma
odwrotu, a człowiek pozostawiony jest samemu sobie.

>
>

>
>
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W. Niżyński, op. cit., s. 63.
Ibidem, s. 87.

* * *
„Gdy mnie już odkryłeś, nie było sztuką mnie znaleźć: trudność polega teraz na tym, by mnie zgubić…”30 – pisał w jednym ze swoich ostatnich listów Nietzsche. Możliwe jednak,
że to owa pustynia, na której się podówczas niemiecki filozof
znajdował, mówiła przez niego. Nie problem bowiem ją znaleźć. Jest ona wszędzie – w człowieku i naokoło niego. Powoduje jednak przestrach. Ryzyko związane z wyprawą na nią
jest ogromne, nie każdemu dane jest ją przekroczyć. Niektórzy gubią drogę i nie odnajdują jej już do końca swoich peregrynacji, inni z kolei przechodzą ją odmienieni i świadomi.
Są też tacy, jak van Gogh, Nietzsche czy Niżyński, którzy odkrywają sens istnienia, ich egzystencja się rozjaśnia, a sztuka,
którą uprawiali, nabiera nowego wymiaru. Nie mogą oni jednak zgubić tej otchłani, którą badali, pustynia nie kończy się
dla nich nigdy, a im samym brakuje już sił, żeby próbować się
z niej wydostać.
Wszyscy oni byli ludźmi pewnej epoki po śmierci Boga,
więc wyjałowienia człowieka i wyrzucenia rzeczywistości poza
pewne punkty odniesienia. Wartości przestały obowiązywać,
a nas zewsząd zaczęła otaczać pustka. Postanowiliśmy ją ignorować i skrywać za aktywnością, postępem, mirażami nowoczesności oraz złudnych idei. Nie zapominajmy jednak, że: „Pustynia rośnie, biada, w kim się kryje!”31. My jednak wolimy od
tej świadomości uciekać i wybierać proste drogi egzystencji
oraz rady dawane nam przez innych. Nie chcemy wierzyć w jej
istnienie, dlatego żyjemy jak inni. Przestajemy być pasterzami
własnego istnienia. Boimy się też odpowiedzi, jakie moglibyśmy uzyskać na pustyni. Toteż mówimy, że jej nie ma. A przecież: „Chodzi chyba o to, by tej sytuacji – pisze słusznie Dariusz
Czaja – w żaden sposób nie ukrywać, nie zatajać i nie zamazywać. By nie udawać, że takiego świata nie ma. Żeby nie bać się
pustyni. A może nawet więcej: żeby, jak to już nieraz bywało
w historii świata judeochrześcijańskiego – wyjść na pustynię
z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw, które takiej
30
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F. Nietzsche, Listy, przeł. B. Baran, Warszawa 2007, s. 374.
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, op. cit., s. 304.

eskapadzie towarzyszą. A nade wszystko, by nie zapełniać
owej pustki gorączkowo i byle czym. Zapełniać po to tylko, by
się już nie bać, by nie zostać sam na sam z rosnącą pustynią”32.
Pustynia bowiem wytrąca nas z raz obranych dróg, a nawet
więcej – nie oferuje żadnych ścieżek. Jest całkowitą dowolnością, w której ciężko się odnaleźć, a dodatkowo trudno się po
niej wędruje. Jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Nie daje też żadnej gwarancji, że da się ją przebyć. Odstrasza ciemnością i brakiem punktów oparcia. Jest miejscem,
które skrywa nicość, która – jak nigdzie indziej – jest tam dobitnie wyczuwalna. Przebywać na niej to ubywać i uszczuplać
własny byt za cenę lepszego widzenia swojego dotychczasowego życia i rzeczywistości nas otaczającej. Daje ona też nieskrępowaną możliwość zadawania pytań, ale bez gwarancji
odpowiedzi. Może za to wykoleić nas ze zwykłego, życiowego
toru, nawet jeśli o to się nie prosimy, ponieważ pustynia potrafi wkroczyć nagle w egzystencję każdego z nas. Jedni wchodzą na nią dobrowolnie, inni nie są pytani o zdanie. Przez nią
jednak prowadzi droga do absolutu i kto chce dojść do własnej
drogi obiecanej, musi ją przebyć. Zanim zacznie się życie, tam
odkryje się też jego sens. Niewielu jednak jest to dane. Przekonali się o tym Nietzsche, Niżyński i van Gogh, który w ostatnim
liście do brata pisał: „Za moje malarstwo płacę ryzykiem życia,
ono zabrało mi połowę rozumu – dobrze – ty jednak nie jesteś marszandem, który handluje ludźmi, i możesz mieć swój
udział, bo naprawdę postępujesz po ludzku, ale cóż z tego?”33.
>
>
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D. Czaja, Lekcje ciemności, Wołowiec 2009, s. 232.
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Powiedzmy sobie, że niewiele z punktu widzenia pragmatycznych korzyści i tego, jak żyją inni. Theo van Gogh zmarł w załamaniu rok po bracie. Ostatnie słowa Nietzschego, po jego turyńskim spacerze, miały brzmieć: „jestem głupi”. Niżyński zaś
przez trzydzieści lat tułał się po świecie i szpitalach bez pieniędzy oraz nadziei poprawy. Z takiego punktu widzenia pustynia
nic im nie dała, a wszystko zabrała. Natomiast z drugiej strony
wszyscy oni pozostawili po sobie dzieło, które pokazuje nam
pewną prawdę o świecie i samym człowieku.
Abstract
Dawid Szkoła, The shades of a desert
Dawid Szkoła attempts to answer what – in a metaphorical
sense – a desert is. A desert which Nietzsche, van Gogh and
Niżyński encountered in themselves. As the author writes, it
is everywhere – inside and around a man. But it evokes fear.
The risk associated with excursion to it is enormous, not everyone can cross it. Some lose their way and don’t find it till the
end of their peregrynations, others, on the other hand, cross it
transformed and more aware. There are also people, such as
van Gogh, Nietzsche, or Niżyński who discover the sense of existence on this metaphorical desert. In the loneliness, their existence lights up, and the art they performed takes on a new
dimension. Yet, they cannot lose this abbys they searched. The
desert has no end for them and they lack the strenght to try to
escape it. This essay is on the dangers and merits of a retreat,
taking such an approach and its influence on the genius of the
three personalities.
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POLAK, NIEMIEC, DWA BRATANKI.
Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku,
red. Wojciech Browarny i Monika Wolting, współpraca Markus Joch,
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014, ss. 252.
Jarosław Petrowicz
We współczesnym świecie można narzekać na wiele rzeczy i spraw. Zresztą to narzekanie stanowi cechę Polaków. A to
za duży, a to za mały, a to za gruby, a to za chudy, za głęboki,
za płytki, a to upał, a to mróz, a to plucha, a to znowu słońce
grzeje. Nieprzebrane morze niezadowolenia, zrzędzenia, krytykanctwa jest naszym bogactwem narodowym. Sam zresztą
teraz narzekam… na narzekanie.
Nie powinniśmy zatem narzekać na urodzaj poezji i prozy,
na jakość owoców – i owszem. Według moich długoletnich
badań wynika, że na 38 milionów Polaków mamy ponad 50
milionów poetów i 45 milionów prozaików. To wynik rekordowy, ale nie przekłada się na liczbę Miłoszów, Różewiczów
i Szymborskich. Dlatego badana jest twórczość mniej znanych artystów z ziemi łódzkiej, Poznańskiego czy Podlasia, bo
gdyby przyjąć kryteria artystyczne w kolejnych tomach, tych
paru mistrzów zostałoby po prostu rozszarpanych na strzępy,
co i tak zresztą się dzieje. Przyjmując natomiast kryteria antropologiczne czy geopoetyczne, kulturowe lub psychospołeczne, można badać przeciętną twórczość z naukowym sukcesem.
Więc to, że teksty badacza jakościowo bywają znacznie lepsze
pod względem horyzontów myślowych czy sprawności językowej od przedmiotu badań, nie musi nas martwić. Chociaż
rozpatrywanie słabych tekstów przez profesora doktora habilitowanego może być dyskusyjne.
Nie możemy sarkać – jak sądzę – na liczbę i różnorodność
książek krytyczno- i historycznoliterackich. Jest ich sporo i każdy pasjonat-humanista znajdzie coś ciekawego dla siebie. Tomy
szkiców historycznoliterackich mają tę zaletę i wadę jednocześnie, że są różnorodne. Występują tam niejednokrotnie teksty
poruszające zagadnienia szersze, ale też studia porównawcze
czy monograficzne przedstawienia wybranych książek. Bardziej
cenię te ogólniejsze lub komparatystyczne, gdyż po pierwsze

analiza jednej książki niesie ze sobą ryzyko, że jej nie znam,
znacznie większe niż w przypadku omówień kilku lub kilkunastu utworów. A w ogólniejszych spojrzeniach zawsze łatwiej
znaleźć coś z własnego doświadczenia lekturowego. Po drugie
szersze spojrzenia więcej, jak mi się zdaje, wyjaśniają. Pewnie
można się ze mną nie zgodzić, ale nie chodzi przecież o to, żeby
ktoś się ze mną zgadzał, tylko żeby niniejszy tekst przeczytał,
a jeśli wyraziłby głos polemiczny – tym lepiej dla mnie.
Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku pod redakcją Wojciecha Browarnego i Moniki Wolting miała na początku pewnego pecha. Kilka tygodni później bowiem ukazała się praca
Piotra Zychowicza pt. Opcja niemiecka. Czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z Trzecią Rzeszą. Tytuł omawianej książki odnieść można też do wypowiedzi Jarosława
Kaczyńskiego na temat śląskości i kaszubskości jako zakamuflowanej opcji niemieckiej w narodzie. O ile jednak spojrzenie polityka wydaje się powierzchowne i stereotypowe, o tyle
książka ukazuje bogactwo i skomplikowanie polsko-niemieckich związków literackich i kulturowych. Autorzy przyglądają się obu literaturom wskazując na ich otwartość i dialogiczność, dostrzegając doświadczenia i osiągnięcia niemieckiej
kultury oraz zestawiając je z naszymi.
Tom zawiera czternaście artykułów, które łączy nierozerwalny węzeł polsko-niemiecki, ale także wysoki poziom merytoryczny. Ponieważ każdy autor zasługuje choćby na wspomnienie, poniżej nie pominę żadnego z nich ze względu
na szacunek do pracy, którą rzetelnie wykonali. Przedstawienie oczywiście ma charakter powierzchowny, ale powinno dać
wyobrażenie o całej książce. Czytelnicy bardziej leniwi mogliby poniższe trzy akapity pominąć, przechodząc do podsumowania, ale zachęcam do zapoznania się z zawartością Opcji
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niemieckiej, którą podzielono na trzy części. Pierwsza to Odkrywanie miejsc niemieckich, druga – Przygody z pamięcią,
a trzecia – Kultury w kulturze.
W pierwszej części odczytywanie niemieckich śladów realiów, miejsc, postaci i motywów łączy autorów omawianych
dzieł, przy czym historycy literatury analizują wybrane utwory, zestawiają i eksplikują, wyjaśniają i interpretują w kontekście społecznym i kulturowym. Szkice częściowo wpisują
się w regionalną i regionalistyczną narrację, przypominając
wydarzenia lokalne, przywołując wybrane dzieła literackie
lub historyczne dokumenty, przedstawiając postaci z historii i literatury z danym regionem związane. Poznajemy zatem
za pośrednictwem Magdaleny Rabizo-Birek twórczość Olgi
Tokarczuk i Karola Maliszewskiego pod kątem poszukiwania,
analizy i interpretacji miejsc niemieckich. Obserwujemy przemiany pamięci i zmiany tożsamości w twórczości poetów lubuskich zaprezentowane przez Małgorzatę Mikołajczak.
Bierzemy udział w poszukiwaniu lokalnej tożsamości w Miasteczku Waldemara Mierzwy naświetlonym przez Ewelinę Kamińską. Sekundujemy „nauce chodzenia” Tadeusza Różewicza we Wrocławiu przybliżonej przez Wojciecha Browarnego.
Urszula Glensk w pięknym szkicu snuje refleksję o przestrzeni miejskiej, jej kształtowaniu się i zmianach, powodowanych
powstawaniem getta. Czyni to na przykładzie Wenecji, mówi
o mechanizmach i motywach powstawania getta, ale i omawia przede wszystkim berliński przykład „getta odwróconego”,
tzn. miejsca aspiracji i prób przedostania się do zamkniętej
dzielnicy, znanej jako Berlin Zachodni. Powołując się na zapiski
Ryszarda Kapuścińskiego, ukazuje również mentalną siłę podziałów, które po upadku muru berlińskiego wcale nie znikły.
Sławomir Nosal w studium o książce Dojczland Andrzeja Stasiuka mówi o stosunku bohatera do Niemiec, wskazując stereotypy, które w tej opowieści się ujawniają i aktywizują, ale
stają się także przedmiotem żartu lub kpiny.
W drugiej części, pt. Przygody z pamięcią, zamieszczono
cztery teksty. W pierwszym z nich Monika Wolting zajęła się
tematem rozliczenia w literaturze i życiu publicznym z przeszłością w ramach poszukiwania nowej niemieckiej tożsamości. W debacie publicznej po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec mówiło się coraz częściej także w literaturze
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o niemieckim cierpieniu. Badaczka dochodzi do wniosku, że
„temat niemieckiej winy zdaje się być prawie odpracowany,
a przeszłość narodowo-socjalistyczna rozliczona” (s. 120). Każda bowiem nowa epoka – jak twierdzi cytowany przez wrocławską germanistkę Harald Walzer – zmienia obraz przeszłości. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz przygląda się kilku
przedstawieniom historii w książkach polskich i niemieckich
z ostatnich lat. Czas niedokonany Bronisława Wildsteina, Klucz
do ogrodu Jenny Erpenbeck, Książka Mikołaja Łozińskiego,
Bambino Ingi Iwasiów, Południca Julii Franck, Tunel Magdaleny Parys odznaczają się według autorki dążeniem do kompletności poszczególnych narracji historyzujących. Literaturoznawczyni nazywa je „projektami totalnymi” (s. 123), ukazując
różnorodność ujęć komponentu historycznego w prozie, który pełni nie tylko funkcje poznawcze, ale służy również „wyjaskrawieniu społecznego znaczenia przeszłości dla tu i teraz
[…]”, nadając sens teraźniejszości (s. 141). Aleksandra Burdziej natomiast w szczegółowym studium o powieści Sabriny
Janesch pt. Katzenberge zajmuje się przełamaniem tabu w pamięci rodzinnej w procesie poszukiwania własnej tożsamości
z perspektywy niemieckich wnuków. Jan Süselbeck analizuje
przedstawienie złożonego procesu przezwyciężania przeszłości w powieści pt. Lektor Bernharda Schlinka oraz rolę wzmocnienia treści i strategii oddziaływania na emocje odbiorcy
w ekranizacji utworu autorstwa Stephena Daldry’ego.
W ostatniej części zbioru, pt. Kultury w kulturze, składającej
się także z czterech artykułów, Hans-Christian Trepte zajmuje
się zagadnieniem emigracji. Autora interesują trudności pisarzy należących do mniejszości seksualnej związane ze swobodami obywatelskimi w PRL-u i III RP. Lipski slawista mówi
o niełatwych decyzjach wyjazdu lub pozostania poza granicami Polski oraz wskazuje na przemiany w tym względzie w literaturze najnowszej. Wywód prowadzi do optymistycznego
wniosku, który brzmi: „Inne pożądanie już nie musi być powodem, aby opuścić Polskę […]” (s. 195). Roman Dziergwa naświetla problematykę tożsamości oraz „swojskości” i „obcości”
w powieści Mariana Pilota pt. Pióropusz, uznając utwór (Nagroda Nike 2011) za „ambitny, wysoko przetworzony i wyrafinowany produkt literacki” (s. 207). Pokrewną tematykę tożsamości i różnicy podejmuje Hermann Korte, analizujący pod

względem problematyki psychospołecznej powieść Anny Katheriny Hahn pt. Am Schwarzen Berg. Anita Jonczyk natomiast
na przykładzie niemiecko-tureckiej pisarki Emine Sevgi Özdamar traktuje tekst literacki jako formę komunikacji międzykulturowej, przygląda się także roli „swojego i obcego w kulturze,
roli przekładu intratekstualnego, zjawisku powstawania nowego języka pod wpływem hybrydyzacji, mimikry czy intertekstualności” (s. 225), mówi o otwieraniu się języka na inne
języki, o zaniku rozgraniczenia na swoje i obce oraz powstawaniu sfery pomiędzy, tzw. trzeciego kodu jako obrazu formowania się nowej tożsamości.
Z pewnością wspomniane tu jedynie artykuły są wynikiem,
wyrazem i wkładem wniesionym w porozumienie i zrozumienie polsko-niemieckie. Niektóre w nawiązaniu do koncepcji
geopoetyki Elżbiety Rybickiej wpisują się w narrację nowoczesnego regionalizmu, przypominając miejsca, ludzi, wydarzenia, dzieła literackie i historyczne. Inne wspierają dyskurs
tożsamościowy, posługując się kategoriami swojego i obcego. Jeszcze inne wpasowują się w politykę pamięci, stosując
pojęcia pamięci komunikacyjnej, zbiorowej i kulturowej zdefiniowane przez Aleidę Assmann. Poszczególne szkice ukazują poszerzenie uniwersum wyobrażeń i symboli. Zarysowują
wspólny horyzont oczekiwań wobec literatury, dzięki któremu
jesteśmy w stanie odnaleźć i rozpoznać nieznane bogactwa.
Odnotowują kłopotliwe zmagania z zaspokojeniem potrzeby
posiadania rodowodu i własnej historii. Przedstawiają próby
godzenia nova et vetera. Analizują teksty, które uwrażliwiają
na dylematy losu ludzkiego.
W trakcie lektury rodzą się kolejne pytania, np.: Czy literatura może być przewodniczką godnego życia? Czy może zaistnieć zgoda co do historii danych miejsc, ocen ludzi i wydarzeń
mających miejsce na przestrzeni wieków? Czy Niemcy w końcu

zakończą zmaganie się z długim cieniem Trzeciej Rzeszy? Czy
przełamiemy fatalizm wrogości? Czy nurt chłopski w literaturze trzyma się mocno? Jak ma się Pióropusz Pilota do Prawieku
i innych czasów Olgi Tokarczuk lub książek Wiesława Myśliwskiego? Czy wśród poetów lubuskich narodzi się w końcu ten
Wielki przez duże W? Jak długo druga wojna światowa będzie stanowić główny punkt odniesienia literatury? Pytań jest
bez liku. Takie tomy jak Opcja niemiecka z pewnością poszerzają wiedzę nie tylko na temat literatury i kultury, ale także
na temat człowieka i postaw przez niego reprezentowanych.
Książka jest przykładem tego, czym obecnie żyją germanistyka i polonistyka, ukazuje jeden ze sposobów rozpoznawania
i porządkowania problemów, wokół których krążą myśli pisarzy i literaturoznawców, oraz wskazuje zadania zasługujące
na podjęcie. W omawianym pisarstwie widać wzajemne oddziaływanie kultur. To obcowanie ze sobą i przenikanie, a także konfrontacja stanowią inspirujący materiał do badań. Będą
one pełniejsze, gdy naukowcy przyjrzą się utworom i zjawiskom literatury polskiej – jak sugerują redaktorzy tomu – pod
kątem „opcji czeskiej” i „opcji ukraińskiej”. A także innych opcji.
Na koniec jeszcze chciałbym się wytłumaczyć z tytułu recenzji. Stanowi on trawestację znanego przysłowia, ale znajduje także potwierdzenie w literaturze śląskiej (i nie tylko),
gdzie centralną postacią jest miesz(k)aniec, niejednokrotnie
potomek mieszanego związku polsko-niemieckiego (zazwyczaj niemieckiego po mieczu, a polskiego po kądzieli). Te powinowactwa niosą konsekwencje brzemienne w skutkach nie
tylko rodzinnych, ale również literackich i badawczych. A wracając do narzekania: Sądzę, że za mało w prasie pojawia się
recenzji książek krytyczno- i historycznoliterackich. Zasługują
one na lepszy los od częściej omawianych, cierpiących zazwyczaj na elephantiasis lub marasmus tomów prozy i poezji.

UPÓR POZNAWANIA
Jerzy Jastrzębski, Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014
Andrzej Zawada

Kolejna książka profesora Jerzego Jastrzębskiego o dziennikarstwie i mediach jest swego rodzaju naukowym dziennikiem systematycznego i przenikliwego obserwatora, który od dziesięcioleci ogląda i bada procesy ewolucji mediów,
a w konsekwencji również to, co – jak sam mówi – „media robią z nami i my z nimi”. Już tytuł tego tomu erudycyjnych esejów, Upór poznawania. Media, tożsamość i sfera publiczna, proponuje czytelnikowi szerszą perspektywę – medioznawczą,
a zarazem kulturoznawczą, niestroniącą zresztą od dyskretnej
optyki filozoficznej. Media i rzeczywistość przez nie opisywana, a zarazem kreowana, są tematem kolejnych rozdziałów tej
książki, prowadząc nas od kwestii zróżnicowania i formalnego
oraz technologicznego bogactwa zarówno środków przekazu,
jak gatunków i poetyk komunikowania, aż do – na końcu, ale
w funkcji refleksyjnej pointy – omawianych kwestii etycznych.
Pomiędzy tymi zagadnieniami niejako granicznymi sytuuje się
spory zespół tematów na pierwszy rzut oka medioznawczych,
ale już na drugi kulturoznawczych, czy wręcz społecznych.
Tak istotne współcześnie kwestie wielokulturowości, tożsamości kulturowej, pamięci (zbiorowej, społecznej i miejsca
w nich dla pamięci indywidualnej) omawiane są przez autora w perspektywie relacjonowania ich, a raczej co najmniej
współformowania przez media powszechnego przekazu. Stąd
krok do kolejnych tematów, równie ważnych zarówno dla formatu współczesnej cywilizacji, jak dla treści i jakości informacji stanowiących budulec postaw i poglądów każdego z nas.
Profesor Jastrzębski rozważa te problemy – bo są to niewątpliwie problemy, a nie tylko tematy naukowych rozpraw –
omawiając kolejno aspekty tego, co „prywatne”, a co „publiczne” w mediach, stara się wyśledzić ślady obecności mądrości
w ich przekazie, docieka istoty współczesnych form obecności
w mediach tak fundamentalnych doświadczeń i jednocześnie

obszarów rzeczywistości jak wojna i religia. Pyta wreszcie, czy
dziennikarz, dysponujący tak ogromną władzą kształtowania postaw, poglądów, a nawet zachowań, może być uznawany za eksperta. Nie sposób w tym miejscu nie postawić pytań
o etykę współczesnych mediów i autor książki te pytania stawia. Medioznawcze studium Jerzego Jastrzębskiego okazuje
się więc kolejną książką tego autora o naszych poznawczych
postawach i zachowaniach.
Na jeszcze jeden cenny, a zarazem niejako użytkowy walor
Uporu poznawania chciałbym zwrócić uwagę: na prawie niespotykaną w naszych naukach społecznych i humanistycznych
aktualność tej książki. Jest ona co najmniej dwojakiego rodzaju. Pierwszy poziom tej aktualności to problematyka całości tomu i każdego szkicu z osobna. Wszystkie analizują żywe,
dziejące się procesy kulturowe i społeczne. Każdy z tych tekstów można byłoby codziennie pisać dalej, dołączając przykłady z porannych wydań wiadomości. Drugi poziom tej niezwykłej aktualności to zespół tak zwanej literatury przedmiotu.
Profesor Jastrzębski każde ze swych stwierdzeń czy spostrzeżeń konfrontuje ze światową literaturą naukową, głównie medioznawczą, socjologiczną i kulturoznawczą, często również
politologiczną i filozoficzną, niejednokrotnie także literacką.
W atrakcyjnych cytatach oraz w licznych przypisach widzimy tytuły prac najwybitniejszych światowych autorów. Są to
prace w zdecydowanej większości nieprzyswojone jeszcze językowi polskiemu, autor Uporu poznawania korzysta z publikacji w języku angielskim, francuskim i włoskim, co pośrednio wprowadza czytelnika w najnowszy światowy stan wiedzy
w zakresie problematyki podejmowanej w książce.
Upór poznawania to znakomita, nowoczesna i aktualna praca medioznawcza, a zarazem erudycyjny i głęboki, z literackim
wdziękiem napisany esej o naszej współczesności.
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„I NIECH TO BĘDZIE DOBRY CZŁOWIEK”
Wartości w biznesie, red. ks. Piotr Mrzygłod i ks. Grzegorz Sokołowski, Wrocław 2014
Aleksander Woźny

Książkom, które czytam, lubię nadawać własny porządek.
Tak też chcę spojrzeć na Wartości w biznesie, której redaktorzy
we wprowadzeniu zachęcają do wymiany myśli i doświadczeń
ludzi biznesu i nauki. Przyjmuję zatem zaproszenie, nadając
zgromadzonym w tomie studiom tok całkowicie odmienny od
tego, którzy proponują autorzy zbioru. Na początek wybieram
artykuł, pomieszczony w książce jako ostatni, w którym ks.
Grzegorz Sokołowski rekonstruuje zasady ekonomii ubogich
papieża Franciszka: „nie” dla wykluczonych, „nie” dla nierówności rodzących patologię, „nie” dla kultu pieniądza. W duchu
ekonomii komunii pozostają sąsiadujące z tym tekstem rozważania Stanisława Grochmala o zarządzaniu według wartości. Opisywana przezeń idea przedsiębiorstwa o motywacji
ideowej, wrażliwej na wartości etyczne i społeczne, a także
środowisko naturalne bliska jest aktywności, którą określa
się dziś jako „społeczną odpowiedzialność biznesu”. Grochmal
wprawdzie nie wspomina o corporate social responsibility,
które początkowo traktowano jako subdyscyplinę public relations, ale jego rozważania dowodzą, że dla współczesnej ekonomii aktualne pozostają nie tylko rozważania Adma Smitha,
lecz także – nie mniej klasyczne – rozwijane w tym samym
czasie, tj. w połowie XVIII stulecia, przez Antonio Genovesiego
zręby ekonomii obywatelskiej opartej na zaufaniu. Postrzeganie zakładu pracy w kategoriach dobra wspólnego, które łączy
gotowość pomnażania dóbr z ponoszeniem odpowiedzialności za firmę, sytuuje się w centrum refleksji ks. Marka Łuczaka i bliskie jest ujęciu Janusza Dziewita, biznesmena związanego z branżą human resources. Jako specjalista rekrutujący
kadry sygnalizuje on interesującą prawidłowość, z jaką spotyka się w swojej działalności: „I niech to będzie dobry człowiek” – bywa, że tak właśnie mawiają pracodawcy, charakteryzując sylwetkę poszukiwanego kandydata. W rozważania

na styku etyki, ekonomii i katolickiej nauki społeczno-gospodarczej ciekawie wpisuje się tekst ks. Krzysztofa Adamskiego,
zawierający wstępną diagnozę polskiego rynku, formułowaną z perspektywy chrześcijańskiej antropologii. W jego artykule zostaje przywołany czeski teolog Tomasz Halik – co odnotowuję z satysfakcją, bo to ważny dla mnie myśliciel1, który
od lat mierzy się z problemami najbardziej doniosłymi dla
współczesnej refleksji religijnej – i jego błyskotliwe formuły
o zamianie, w świecie zdominowanym przez rynki finansowe,
wiary w jednego Boga (monoteizm) w wiarę w jeden pieniądz
(moneyteizm).
Podążając w swojej lekturze od końca książki, przechodzę
czy też może raczej wykonuję skok ku jej inicjalnemu tekstowi. To wstęp o wadze wartości, napisany przez prof. Paula W. Dembińskiego z Uniwersytetu we Fryburgu, w którym
uczony ów także dokonuje pewnej wolty, zapraszając czytelników-ludzi biznesu do wyjścia poza granice książki. Do swego rodzaju transgresji, przejścia na inny poziom, w którego
rezultacie mogą oni złapać oddech i ujrzeć przedsiębiorstwo
nie jako cel sam w sobie, lecz jako drogą wiodącą ku niematerialnym wartościom. Jak zatem autorzy pozostałych artykułów, zgromadzonych w pierwszej części publikacji, rozumieją
wartości? Być może odpowiedzi najbardziej klarownej dostarcza przywoływana przez nich tradycja. Przekraczając horyzont
homo oeconomicus, wybierają oni wielu przewodników, jednak przeważa perspektywa neotomistyczna i tomistycznie zorientowana fenomenologia. Na fundamencie teologii Doktora
>

1

Głęboką inspirację jego koncepcją mediów, traktowanych przez współczesność jako religio, odnotowuję w książce Radio drogi. Papieska stacja wobec Polski stanu wojennego, WAM, Kraków 2011, a interpretację Halikowego
„teatru dla aniołów” przedstawiam w eseju Hermenuci i heretycy w teatrze mistrza z Pragi („Przegląd Powszechny” 2012, nr 2).
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Anielskiego, wspierając się autorytetem świętego współczesności, Jana Pawła II i jego Elementarzem etycznym, a także
Wykładami lubelskimi, ks. Piotr Mrzygłód porządkuje wartości,
wytyczając hierarchię świata aksjologicznego, natomiast O.
Wawrzyniec Z. Wojtyra OFM kusi czytelnika wejściem na drogę
Tischnerową, wyborem ścieżki, na której przekracza się własny cień. Do tradycji m.in. Maksa Schelera i jego aksjologicznej hierarchii, wiodącej od tego, co zmysłowe, ku temu, co religijne, sięga ks. Adam Fogelman, utyskując na relatywizowanie
wartości we współczesnych korporacjach.
Proponowany w niniejszej recenzji porządek lekturowy, odwrócony wobec zrealizowanego przez redaktorów tomu, pozwala być może jeszcze dobitniej wskazać na papieskie inspiracje, widoczne niemal we wszystkich pomieszczonych w nim
tekstach. Oprócz przywoływanych już nauk Franciszka i św. Jana
Pawła II pojawiają się tam odwołania (por. artykuł Grochmala)
do encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate. To w jej świetle
widać wyraźnie, jak wartości altruizmu, braterstwa, bezinteresownego daru, wzajemności czy zobowiązania, rezerwowane

zazwyczaj dla dziedzin odległych od ekonomii, rewolucjonizują dziś etykę biznesu i przełamują tyranię zysku. Proponowane
niwelowanie podziałów między sferą wytwarzania dóbr, ich redystrybucją i trzecim sektorem (filantropią) zbliża ideę papieża do wizji określanej mianem „kapitalizmu trzeciej generacji”,
„kapitalizmu 3.0”. Nieprzekraczalne przez stulecia granice świata ubóstwa i wiele innych, mogłoby się wydawać, nieusuwalnych konsekwencji ekonomii zysku podlega naruszeniu. W tym
miejscu warto postawić pytanie: jak głęboko sięgają widoczne
tu analogie z web 3.0, niwelującym – także „nieprzekraczalne”, o czym jeszcze nie tak dawno byliśmy święcie przekonani
– granice w świecie komunikowania się i mediów? I jakie są ich
konsekwencje, także dla ekonomii? Być może warto rozważyć
tego typu zagadnienia na forum „Obserwatorium Społecznego”,
poszerzając o naukę o komunikowaniu i o mediach (w tym także nowych mediach) zgłaszany przez redaktorów tomu Wartości w biznesie projekt „analizowania rzeczywistości społecznej,
pojawiających się nowych prądów kulturowych oraz tendencji
politycznych i gospodarczych”.

NOTY O AUTORACH
Adrian Gleń – dr hab., pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego; interesuje się
współczesną hermeneutyką (pracuje nad możliwością skonstruowania Heideggerowskiej wykładni odbioru tekstu literackiego i przysposobieniem filozoficznych kategorii egzystencjalnych do rozumienia tekstu literackiego), poezją
Mirona Białoszewskiego (ogólnie tzw. poezją lingwistyczną)
i problematyką podmiotowości, przedmiotem i istnieniem
we współczesnej literaturze; zajmuje się również krytyką literacką, uprawia twórczość poetycką (szkice i wiersze drukował m.in.: na łamach „Kresów”, „Zeszytów Literackich”, „Śląska”
i „Toposu”).
Jacek Grębowiec – absolwent wrocławskiej polonistyki,
adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
UWr. Autor monografii: Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery [do 1945 r.] (2008), wydanej również w języku niemieckim pt. Inschriften im öffentlichen Raum
in Wrocław/Breslau (2014). Ostatnio opublikował również
skrypt Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki języka (2013).
Michał Kułakowski – absolwent Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UWr, obecnie doktorant na Wydziale

Filologicznym UWr; zainteresowania badawcze: kultura popularna, literatura grozy, światy wirtualne.
Waldemar Mazur – doktorant w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UWr, jego zainteresowania naukowe
dotyczą m.in. prasy emigracyjnej i literatury fantastycznej.
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(2002); obecnie przygotowuje pracę Z obszarów prywatnej biografii Jerzego Andrzejewskiego, która ukaże się w 2014 roku
w Wydawnictwie „Czarne”; pracuje jako adiunkt w Sekcji Polskiej na Uniwersytecie w Lille.
Dawid Szkoła – absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie
doktorant na Wydziale Filologicznym UWr. Zajmuje się badaniem egzystencjalizmu w polskiej prozie powojennej oraz problemem wzajemnych relacji literatury i filozofii.
Aleksandra Wagner – socjolożka komunikowania w Instytucie Socjologii UJ. Bada dyskurs publiczny, deliberację społeczną, interesuje się socjologią energii. Projektuje procesy
dialogu społecznego i moderuje dyskusje grupowe. Współautorka i koordynatorka specjalizacji Komunikowanie społeczne
w Instytucie Socjologii UJ.
Jakub Wilk – absolwent dziennikarstwa i komunikacji
społecznej (specjalizacja radiowo-telewizyjna) na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Filologicznym UWr. Wśród jego zainteresowań badawczych
znajdują się: analiza dyskursu, techniki przekazu w mediach
elektronicznych, modele odbiorcy mediów masowych, teoria komunikacji oraz strategie komunikowania w radiu. Pełni
funkcję redaktora naczelnego rozgłośni UWr „Uniradio”; ponadto jest realizatorem dźwięku, montażystą, autorem realizacji akustycznych audiobooków i słuchowisk. Stale współpracuje z Wydawnictwem Dobre Historie (od 2010) oraz studiem
nagraniowym Tube Studio (od 2007).
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