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W ZESZYCIE 13. „ZNACZEŃ” TEMATEM PRZEWODNIM BĘDZIE WOLNOŚĆ. CZYM JEST? AKTEM WOL-
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RZECZY

OD REDAKCJI
Współcześnie, w ponowoczesnym świecie słyszymy o nich
raczej w negatywnych kontekstach. Bywają zbędne, zagubione, zużyte, trafiają więc na śmietniki lub są poddawane
recyklingowi. Jakby ich byt rękodzielniczy czy klasycznie maszynowy, nienowoczesny, osadzany w poważnych i niepoważnych kolekcjach, przepastnych szafach, zakurzonych gablotach i garderobach, oswojony językowo, zatem stereotypowy,
zawstydzał. Albo – wręcz przeciwnie – spluginowane, logistycznie uporządkowane, prosumencko zorientowane, transportowane dronami, proekologiczne, multiplikujące funkcje
i statusy, stają się czymś nadto – elementami narracji technologicznych, współtworzącymi synkretyczną, konwergencyjną – jak chciał Jenkins – mitosferę. Wokół nas triumfują – co
widać – artefakty, gadżety, obiekty o z angielska brzmiących
nazwach.
Choć można domniemywać, iż są kultury nieulegające tym
fluidom, trudno je praktykować. Wymagają wszak oddalenia od linii energetycznych, a i to nie jest klucz wystarczający, wszak wynaleziono baterie słoneczne, transport za pomocą bezzałogowych obiektów latających, satelity i google maps
penetrujące każdy zakątek. Kilka lat temu parsknąłem śmiechem, widząc na fotografii Masajów reklamujących na sawannie lodówki wrocławskiego Polaru. Nie ma zatem ucieczki. Zdizajnowane produkty kapitalizmu trwają na pierwszym planie
jako obiekty mody, potem znikają w otchłaniach magazynów,
by powrócić lumpeksami i koszami marketowych wyprzedaży. Cywilizacja dorocznych, celebryckich premier, rewitalizacji
à rebours i faceliftingu tworzy – w znacznej mierze – dość pokraczną całość kultury w stylu pop.

Współczesna nauka także nie wspiera rzeczoznawcy.
Ukształtowała w nas przekonanie o wielości kultur i ich rozwarstwieniu oraz politycznej interesowności, co musi skutkować zwątpieniem epistemologicznym. Zarzuciwszy stare kategorie kulturowego wzoru Ruth Benedict, stajemy dość
bezradnie wobec najbanalniejszych rzeczy. Ot, choćby jak chusta na głowach kobiet, wzbudzająca palpitacje politycznej Europy. A przecież wspominam lata, kiedy kobiety szły w Polsce
do kościoła z nakrytymi głowami. Jedne zakładały miastowe
kapelusze, inne, nieco zawstydzone, kładły wzorzyste chusty wyjęte z drewnianej skrzyni, przywiezionej do śródmieścia
wraz z głodem pracy i awansu społecznego. Każde z nich czuły się wszakże usprawiedliwione religią, obyczajem, rytuałem
seksu, owym bezgłośnym językiem – o którym pisał z przekonaniem E.T. Hall – a który skromność i przyzwoitość wpisywał w katalog obowiązków kulturowych społeczności. Nikt
z powodu ich nakrycia głowy nie wpadał w histerię, tym bardziej, iż chustki nosiły nawet Brigitte Bardot i Audrey Hepburn,
gwiazdy światowego kina, choć zapewne nie z powodów metafizycznych.
Zniknęły. A przecież w czasach analogu obserwowaliśmy
istne galaktyki przedmiotów. To prawda, zazwyczaj ogarniał
je nieprzewidywalny, pracowicie rekonstruowany w szkolnych
zeszytach chaos żywiołów biologii, sporadycznie organizował
porządek fizyki, chemii czy reglamentowanej ekonomii.
W drugiej połowie XX wieku ich przestrzenie modelowe,
które praktykował niemal każdy z nas, to kieszeń, damska torebka lub męski plecak i szuflada. Kieszeń była kosmosem najmniejszym. Półprywatnym. Nieco niepoważnym. W czasach
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mojego dzieciństwa miała dwie postacie: szkolną, starannie
zaprasowaną, w nieznośnie granatowym fartuchu z doczepianym na guziki białym kołnierzem, i domową – w spodniach
elpo udających jeans, ściąganych ciasno paskiem. Bywało, iż
to ów kołnierz był czymś ważnym niczym proporzec herosów,
wszak niemal każda bijatyka na korytarzu kończyła się eksplozją guzików i smętnym łopotem potarganej bieli. Kieszenie na
krótką chwilę stawały się wówczas nieważne.
Oba kosmosy – prywatny i publiczny – przenikały się na
szkolnym podwórzu. Były przestrzeniami wszelakich transferów. Nosiliśmy w nich metalowe kulki, starannie wydłubywane z wyrzucanych w ślusarni rozbitych łożysk, i węgierskie
znaczki z egzotycznym napisem Magyar Posta. Rosyjskich nie
wypadało wymieniać. Nie były tak egzotyczne i miały szyderczo odczytywany skrót CCCP. Takie drobiazgi nawet kilkulatkom ukazywały skomplikowanie świata polityki. Do dziś
wspominam najgorszy interes życia, gdy moją kieszeń opuścił
żelazny krzyż dosłownie wykopany podczas futbolowego meczu na szkolnym podwórku przy Kleczkowskiej. Wziąłem za to
serię z autobusami miejskimi. Krzyż wydał mi się śmiertelnie
martwy, nie budził kolekcjonerskich sentymentów, zwłaszcza,
że w epoce Czterech pancernych i psa mało kto chciał odgrywać
role Niemców – ważniejszy, bo zdobyty na poligonie, zdawał
się krzyż harcerski. W kulki można było grać lub wystrzeliwać
z procy, choć nie było to ani mądre, ani bezpieczne.
Kieszeń w fartuchu zawierała dwa atrybuty higieniczne –
plastikowy grzebyk i płócienną chusteczkę. Chustka była przydatna, gdy otarte na boiskowym żwirze kolano krwawiło, albo
gdy wiązało się supełek ku pamięci – spełniała wówczas rolę
pierwszej w moim życiu memory card o pojemności czterech
supłów. Bywała krochmalona i prasowana sztywno gorącym
żelazkiem z ceramiczną spiralą. W upał świetnie ocieniała głowę, stając się charakterystyczną czapeczką. Grzebyk z kolei był
prostym instrumentem do ściganej przez wychowawców gry
w cymbergaja. Więc w kieszeni musiały tkwić trzy monety –
gracze i piłka. Futbol miał tu swoje miniaturowe cesarstwo.
Czas wakacji wypełniał tylną kieszeń spodni prostokątnym lusterkiem z fotografią gwiazdy filmowej na rewersie.
Fotos był czarno-biały. Królowały Pola Raksa, Marilyn Monroe
i Claudia Cardinale, nie zważając na prawa autorskie. Ileż scen
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filmowych z tamtych lat ukazuje epizody wydobywania grzebyka i lusterka – przeczesywanie włosów bywało inicjacją gry
miłosnej, czasem manifestacją pokoleniowej nonszalancji jak
w Saturday Night Fever.
Moda zresztą nie odciskała piętna na naszych postaciach aż
do czasów A Hard Day’s Night, kiedy jedni z nas zaczęli nosić bitelsówki, inni rollingstonki. Ciuchy – poza dżinsami – to była
rzecz bikiniarzy lub zniewieściałych bawidamków. Tak nam
się wówczas wydawało. Mężczyzna epoki musiał mieć odprasowany mundur lub garnitur z PDT-u i wyglansowane buty.
I cudny berecik z antenką od deszczu. Kobiety sobie radziły –
przebojem rynku były wykroje z „Burdy” lub zaprzyjaźniona
krawcowa z bramy obok. To wystarczało na rodzime chanelki.
Muzyka była ważna. Zwłaszcza dwa obiekty pożądania
w każdym domu w robotniczych dzielnicach – magiczne,
zielone oko w odbiorniku radiowym, czyli próżniowa lampa elektroniczna, oraz plastikowy pierścień, który umożliwiał
odtwarzanie singli na gramofonie Bambino. Lampa była ciekawsza. Radio Bolero, które pamiętam, pełne lamp, intrygowało szumem eteru. Stanowiło prawdziwy mikrokosmos zmysłów – starannie lakierowana drewniana obudowa, tekstylna,
grubo tkana maskownica głośnika, przypominający kość słoniową panel ogarniający szklaną skalę z ukośnie naniesionymi nazwami stacji. Pionowa, lśniąca czerwienią pionowa linia
wyboru pasma i – pulsujące centralnie – owo magiczne oko.
Szorstkie pokrętła głośności i barwy dźwięku. W czasach Sobowtóra profesora Rawy wydawało się, że obsługujemy stację kosmiczną na planecie Solaris.
Telewizor oferował inną zmysłowość. Lampa ekranu była
jednoznaczna. Do żywego przypominała inscenizacje Podróży Guliwera – ostre przeplatanie planów ogólnych i zbliżeń,
pomniejszanie i powiększanie postaci wydawało się komiczne. Poza tym TV ukazywała świat dość ponury – czarno-biały. Ów dyskomfort patrzenia przez monochromatyczną powłokę nadrabiano zabawnymi dekoracjami, to szklanymi rybami
ze smugami barw wzdłuż grzbietu, stawianymi zazwyczaj
na koronkowych serwetach, to znów plastikową przesłoną ze
smugami błękitu u góry planszy i zieleni u dołu. Kiedy wyświetlano amerykańskie westerny, dało się podbarwiony obraz oglądać, choć zielone rumaki kowbojów wyglądały dość

dziwacznie, podobnie jak błękitne włosy Janka Kosa w kamerowym portrecie. Telewizor jednak wyprodukował na nowo
wielki głód karier, większy niż pogrążone w mroku i eskapadach tramwajowych kino. Kino było państwowe. Telewizor
prywatny. Mimo nieszczerości ukazywał świat podobny do naszego. Mocno uwydatnił rozdział fabuły i dokumentu. Umożliwiał wreszcie rozmowy widzów z twórcami w studiu.
Wehikułem rzeczy przydatnych i nieprzydatnych zdawał się
być kiosk Ruchu. Papierowe media z nieocenionym komiksem
Tytus, Romek i A’Tomek, świetna grafika „itd” czy „Przekroju”,
plastikowe modele samolotów i sztywne pudełka papierosów
Belweder, płyn do mycia naczyń Ludwik i bilety komunikacji
miejskiej. A za szybką wstawiane drobiazgi: temperówki na
żyletkę, perfumy „Być może”, mydło „For You”, namiastka zachodniego stylu życia, i – czasem – zgubione klucze, dokumenty, nieśmiertelna karteczka „Zaraz wracam”.
Damska torebka od zawsze przypomina mi wysłaną w kosmos kapsułę na pokładzie Voyagera 1. Jest zapewne mniej
patetyczna, choć dziś – na smartfonie – także może zawierać nagrania języków świata, muzyki Chucka Berry’ego i Igora
Strawińskiego, wypełniały ją zazwyczaj rzeczy misterne – pomadka do ust w lśniącym, zmyślnie przekręcanym etui, coś do
poprawienia fryzury i oprawy oczu – maskary i kredki, chustki
i chusteczki, skórzana podkówka z drobnymi monetami i portfel – koniecznie ze zdjęciem męża i dzieci za folią, tuby z kremem do nawilżania dłoni, wodospad papierów i papierków,
pęk kluczy, zapomniana wsuwka do włosów, jeden kolczyk,
niewykupiona recepta. Czyli dziewczyńskie przydasie.

W porównaniu z kieszeniami i torebką szuflada w moim
biurku do dziś jest prawdziwą Atlantydą. Nie sposób opisać jej
zawartości. Mogłaby być metaforycznym dowodem istnienia
epoki. Zawiera wszystko – od niepraktykowanych gadżetów
elektronicznych po wysuszone kleje. Od płowiejących fotografii na papierze ORWO po wizytownik z nazwiskami mistrzów
z dawno nieczynnych punktów usługowych. Są w niej strzępy cywilizacji rzeczy. Wrzucane doń z pośpiechu i dla pamięci.
Bo rzeczy to podstawowe memoraty każdej kultury. Te z mojej
młodości i wieku klęski były zapewne specyficzne. Dziś większość z nich zapisuję na karcie pamięci smartfonu, nawet nie
udając, że kiedykolwiek powstaną z nich choćby klasyczne fotografie.
A przecież spikselizowane obrazy rzeczy i ludzi, przesuwane
wieczorami kciukiem na ekranie z gorilla glass, właściwie nie
istnieją. Podlegają bowiem nie namysłowi, pracy i interpretacji, lecz wrażeniu. Nie mają nic wspólnego z Postmanowskim rozumieniem związku dłoni i narzędzia. Fizyka i elektronika, która
tkwi w krzemowej strukturze, wodzi wzrok i kciuk na pokuszenie. To jedyne zmysłowe doznania, jakie tkwią w kolekcji zdarzeń. Kaprys lub błąd techniczny może ją unicestwić. W pobliżu
nie ma zazwyczaj nikogo, z kim chcielibyśmy to doświadczenie
obcowania z plastikiem, aluminium czy szkiełkiem dzielić.
Dlatego, że świat nowych rzeczy bywa płaski jak ekran. Ma
więc tylko jedną stronę. I nie jestem pewny, czy warto mu się
przyglądać. Próbujemy o tym pisać w tym numerze „Znaczeń”.
Leszek Pułka
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RZECZY TO COŚ WIĘCEJ NIŻ RZECZY. SEMANTYKA I FUNKCJE RZECZY
W WYBRANYCH PRZYKŁADACH LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ
Jarosław Petrowicz

Miejsce rodzi się z obcowania człowieka z rzeczami. One
wyznaczają jego charakter. Wśród elementów świata przedstawionego, które łączą rzeczywistość przedwojennych Niemiec z powojenną Polską, rzeczy zajmują ważne miejsce.
To one, będąc niejako listami z przeszłości, otwierają wgląd
w rzeczywistość, spojrzenie odmienne od spojrzenia skierowanego na dziedzictwo kulturowe na terenach przed drugą
wojną światową zajmowanych przez Polskę. Te przedmioty,
choć stają się czasem metonimiami, symbolami, alegoriami,
przede wszystkim wynikają z realizmu. Mają one zakotwiczenie w minionym czasie i jego urok w nich trwa. Czasami w rzeczach znajduje się esencja wszelkiego piękna i niosą one pocieszenie. Niektóre przedmioty stają się częścią nas samych.
Nastręczają się i pobudzają zmysły. Pamięć wplata w rzeczy
czary, w nich każdy dzień jest pomnożony przez wszystkie kolejne i poprzednie. Stają się czynnikami biografii twórczych.
Yi-Fu Tuan pisał: „miejscem jest jakikolwiek stały przedmiot,
który przyciąga naszą uwagę”1. Miał Stefan Chwin książki niemieckich klasyków i słynną Komodę, miał Artur Daniel Liskowacki fajansową cukiernicę pani Kirch, ma Andrzej Zawada
szafy pana Sparmanna. Przygody z rzeczami charakteryzuje
w literaturze często niebanalny przebieg, a ich perypetie bywają rozciągnięte w czasie i układają się w „biografie”. Taką historię opowiada na bazie znanych informacji autor Pochwały
prowincji. Przed wojną meble kupił pan Sparmann mieszkający przy Rotkappchen Weg w dzielnicy Bischofswalde. Po wojnie, kiedy nastała „inna bajka”, meble trafiły do przesiedleńców ze Lwowa (a w zasadzie odwrotnie – przybysze trafili na
meble), rodziny wybitnego doktora prawa, a później profesora
L. W końcu dom uczonego opustoszał, a bohaterowi Szaf pana
>>1 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa
1987, s. 204.

Sparmanna „zlecono opiekę nad dwiema czerwonymi szafami”2. Zabrał więc je do siebie na wieś, gdzie z domu o równie
niełatwej historii widzi górę Ślężę. Bohater w rzeczach odnajduje ich dawnego użytkownika. Może porozumieć się z nim
przez dany przedmiot, odnaleźć ślady inności, odczytać niemą skargę po odejściu. Kolejni właściciele tworzą krąg postaci,
z którymi wybrane sprzęty obcują. Mamy tu przykład empatycznego czytania rzeczy3.
Przedmioty pełniły swoje funkcje dawniej w miastach Breslau, Danzig i Stettin; pełnią je także teraz we Wrocławiu,
Gdańsku i Szczecinie. Rzeczy te jednak oprócz funkcjonalności, której nie odebrała im druga wojna światowa, pozostają
nośnikami wartości literackich i filozoficznych. Otwierają bowiem pole do interpretacji ontologicznych, pobudzają do rozważań kulturoznawczych, skłaniają do refleksji na temat życia
ludzkiego. Stanisław Ossowski przedmioty materialne nazywał „korelatami dziedzictwa kulturowego”, korelatami, a nie
składnikami4. Dana kultura może w nie wczytać własne treści.
I chociaż przedmioty są zewnętrznym wystrojem świata, podlegającym zmianom: lśnią, falują, migoczą, jest w nich także zdeponowana pamięć. Pamięć, a także wyobraźnia, która
w stare przedmioty „wkłada” nowe treści.
W opowiadaniu Olgi Tokarczuk pt. Szafa tytułowy stary mebel został zakupiony za niewielką cenę do mieszkania,
do którego wprowadziła się bohaterka z R. Najprawdopodobniej sprzęt jest poniemiecki. W mieszkaniu znajdują się ślady przeszłości – w szparze miedzy deskami podłogi widelec
>>2 A. Zawada, Pochwała prowincji, Wrocław 2009, s. 196.
>>3 P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001, s. 213.
>>4 Za: A. Nobis, Zmiana kulturowa: miedzy historią a ewolucją, Wrocław
2006, s. 19.
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z wygrawerowaną na uchwycie swastyką, a za drewnianą boazerią resztki gazety z czasów PRL-u. Te dwa „szczątki” symbolizują podwójną tradycję miejsca: nazistowską i komunistyczną. Szafa początkowo obca („Zapachniało stamtąd innymi
miejscami i czasem, który był mi obcy”5) z biegiem dni zostanie oswojona, stanie się schronieniem, przestrzenią, w której
bohaterowie zamieszkają. Ona unieważni wszelkie dotychczasowe przyzwyczajenia i wartości. W niej zmieści się cały świat
bohaterki. Stary mebel pozostaje w opozycji do powierzchownej rzeczywistości zewnętrznej: muzyki orkiestry górniczej za
oknem, pracy i codziennych prozaicznych obowiązków. Okazuje się również bardziej trwały od kruchego, ruchliwego i przemijającego człowieka.
Rzeczy dają poczucie ciągłości dziejów i stałości wśród
zmieniających się okoliczności politycznych, są świadkami historii i strażnikami pamięci, łącząc przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Odsyłają także do przyszłości, czasami stają
się z przedmiotów służebnych przedmiotami sentymentu, kiedy to przywiązanie do rzeczy okazuje się ekwiwalentem uczuć
żywionych do miejsca. Także naturabilia dają poczucie stałości.
Podtrzymują wartości. Są śladami po innej cywilizacji. Mają
związek z marzeniami, mitami i wyobrażeniami. Fragmenty
rzeczywistości zaczynają zastępować całą rzeczywistość. To,
co dawniej było zwykle dostępne i banalne, staje się wyjątkowe, szlachetne, cenne, a nawet – bezcenne. Rzeczy zabrane ze
Wschodu przez tzw. repatriantów zawierają w sobie zazwyczaj
znaną historię, związaną z osobistym doświadczeniem, np. łyżeczki i widelce wzięte ze Lwowa niosą w sobie dawne smaki
kartaczy, sękaczy, soku z brzozy i herbaty z samowara6. Inaczej
jest z przedmiotami zastanymi i znalezionymi, które zazwyczaj dysponują potencjałem podsuniętym przez wyobraźnię,
fantazję lub wiedzę. Wiedza ta może być zaczerpnięta z dokumentów, informacji pochodzących z zewnątrz lub zawartych
w samych przedmiotach. Rzeczy stają się elementami biografii
czy autobiografii.

>>5 O. Tokarczuk, Szafa, Wałbrzych 1998, s. 7.
>>6 A.M. Dubaniewicz, „I pójdzie ze mną do Lwowa, to znaczy do trumny”.
Przedmiot jako strażnik pamięci o Kresach, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012,
nr 1, s. 128.
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Maszyny do szycia Singer, maszyny do pisania Erika i Continental czy wieszaki z imieniem i nazwiskiem stanowiły esencję groźnej i obcej niemieckości. „Singerki” przerabiano na stoliki. Stały się one metonimią wszystkiego tego, co niemieckie.
Wschód miał swoje kilimy i nierozpakowane walizki, w mniejszym stopniu: korecką porcelanę, samowar do parzenia herbaty czy zdobyte na kaziukowym targu przedmioty, dokumenty, pieczątki, wizytówki, herby, obrazy, zdjęcia, programy
operowe, ozdoby choinkowe i wycinanki7. Taki przywieziony
przedmiot stawał się nośnikiem prywatnej historii, przenosił
dawne miejsce wraz z właścicielem, uosabiał dom, streszczał
w sobie domową ojczyznę. Stanowił medium genius loci. Nowi
mieszkańcy często niszczyli zastane niemieckie mienie, niosąc
w swoim bagażu własne dziedzictwo kulturowe. Takie rzeczy
należały do dziedziny sacrum pośród sprofanowanej rzeczywistości, minimalizowały poczucie deprywacji, niwelowały stres
pourazowy, wyzwalały poczucie odpowiedzialności, obowiązku, szacunku i ochrony.
Adam Zagajewski w eseju pt. Dwa miasta przeprowadził
klasyfikację rzeczy. Dzieliły się one po wojnie i przesiedleniu na trzy kategorie: arystokratyczne, mieszczańskie i socjalistyczne. Te pierwsze to przywiezione ze Wschodu, mające
wartość emocjonalną, sentymentalną: srebro, obrazy, dywany, akwarele, kilimy, pamiątki rodzinne, książki. Nie służyły
one do niczego konkretnego. Wśród skarbów przywiezionych
ze Lwowa przez ciocię Wisię znalazły się: „wzorzyste wachlarze delikatne, wyłożone masą perłową damskie scyzoryki, widokówki z Karlsbadu i z Abacji, srebrne dzbanuszki, kolorowe
pudełka po papierosach i cukierkach mentolowych, kieszonkowe zegarki, które zatrzymały swój marsz przed pół wiekiem,
wywietrzałe perfumy w buteleczkach z rzniętego szkła, metalowe, cienkie ołówki, które już nie pisały, i wytworne notesiki, pozbawione kartek, eleganckie szczypce do paznokci i kalendarze sprzed pierwszej wojny światowej”8, a także
przedwojenne polskie monety z romantycznymi żaglami i orłem w koronie. „Wiklinowy fotel, huculski kilim, akwarele
i obrazy, fotografie, na których widniały damy w ogromnych
>>7 Ibidem, s. 130.
>>8 A. Zagajewski, Dwa miasta, Kraków 1991, s. 35.

kapeluszach i ukochane, od dawna nieżyjące psy i koty”9. Były
pamiątkami. Rzeczy te przesłaniały realność, jak w wierszu
Czesława Miłosza pt. Słońce. Drugą grupę tworzą przedmioty
poniemieckie, przydatne i użyteczne: kuchenki, maszyny do
szycia Singer, maszyny do pisania Erika i Continental, narzędzia, rowery, sztućce z nieszlachetnych metali. Rzeczy arystokratyczne różniły się od mieszczańskich zapachem. Do trzeciej
grupy należą przedmioty zazwyczaj liche, czasem zaskakujące (jak mikser do owoców czy motorower), wyprodukowane
w Polsce Ludowej10.
Rzeczy określają miejsce, biorą udział w intymnym jego
doświadczeniu, które nie da się łatwo wyrazić. Przywiązanie
do przedmiotów wiąże się z czcią dla przeszłości. Paraskewia
z Ostatnich historii Olgi Tokarczuk wymienia ponderabilia, jakie spakowała do zabrania na Ziemie Zachodnie: „Pakowałam
niciane firanki i pościel. Makatki i święte obrazki. Kilim, garnki,
buty, nasiona kwiatów, przyrządy do cerowania, pudełko po
czekoladkach ze zdjęciami, puszkę z guzikami, lustro z toaletki, samą toaletkę, gromnicę ślubną, bombki na choinkę, deskę do krojenia chleba oraz noże i chochlę do barszczu, i barometr – prezent ślubny, i stojak pod asparagus, i asparagus
owinięty papierem, i dziecinny nocnik, i drewnianą małą apteczkę...”11. Wśród rzeczy utraconych przez bohaterkę znajduje się przęślik, przedmiot poniekąd magiczny, bowiem przez
jego otwór można patrzeć na rzeczywistość inaczej, dostrzegać obiekty jako wyjątkowe, ważne, niepowtarzalne i piękne12. Rzeczy objawiają upływ czasu i wskazują na jego tajemnice. Fundują świadomość utraty. Obserwacja przedmiotów,
które ocalały, powoduje tęsknotę za miejscem. Nie zawsze jednak bohaterowie nad nimi panują. Czasami wymykają się one
z rąk: „Przedmioty założyły stowarzyszenia i wykluczyły mnie
z tej komuny. Robią teraz, co chcą, na czym im zawsze najbardziej zależało – popadają w chaos”13. Wśród rzeczy są te przywiezione, ocalone i te utracone. Zaginęły przęślik, pamiątka
po matce Paraskewii oraz walizka z dokumentami i fotografia>>9
>>10
>>11
>>12
>>13

Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 18–19.
O. Tokarczuk, Ostatnie historie, Kraków 2004, s. 140.
Ibidem, s. 141.
Ibidem, s. 134.

mi. Wiążą się one ze wspomnieniami, jak np. flakonik po perfumach kupiony w Truskawcu, gdzie bohaterka wraz z przyszłym mężem – Petrem – była na lodach, które mogła kupić
za pieniądze zarobione na szyciu majtek. Niezniszczalna okazuje się natomiast żeliwna popielniczka, przydatna do rozbijania orzechów. Ważniejsze przedmioty przepadły, a flakonik
przetrwał. Parka wzięła też maszynę do szycia. Kiedy odwiedzi
swoje miejsce na Ukrainie, zobaczy u ciotki Olgi te same kilimy i ikony, co przed wojną. Wróci, by obejrzeć budynek szkoły
zamieniony w sklep spożywczy, będzie szukać miejsca, gdzie
zakopała klejnoty otrzymane od Libermana, z którym zdradzała Petra. Przywiezie huculski kożuszek po matce, kilimy,
wielkanocne ręczniki, wyszywane koszule i glinianego baranka14. Mąż w starości natomiast zacznie tkać takie kilimy, jakie
widział w domu ciotki Marynki, z kanciastymi ptakami i geometrycznymi roślinami15, by je sprzedawać w Cepelii. Niektóre
rzeczy oddają ludzką istotę bardziej niż inne. Mogą to być fotografie, biżuteria, szuflada w biurku. Dużo z pewnością mówią
o nas książki, budujące naszą osobowość, będące etapami rozwoju intelektualnego, niosące ze sobą wspomnienia.
Warto zaznaczyć, że przejęte na Ziemiach Zachodnich i Północnych przedmioty noszą ślady dotyku dawnych użytkowników – być może oprawców. Stosunek do przedmiotu może być
stosunkiem do przeszłości przez niego reprezentowanej, do
historii, do miejsca i ludzi, którzy niegdyś z rzeczy korzystali.
Często również pejzaż kieruje nas ku rzeczom.
Wśród „śladów odpornych na erozję historii”16 do najstarszych należą starożytne, jak np. cegła z łacińskim napisem „LEGXIIIIG” w eseju H. Wańka pt. Do ciemności. Motyw rzeczy staje się spoiwem zwierającym cały tekst, przywołując na myśl
tzw. nowele z sokołem. Pojawia się na początku jako pytanie,
potem przewija się w rozmyślaniach, by na koniec brać udział
w wydarzeniu kulminacyjnym i rozwiązaniu akcji. Cegła przepołowiona przez syna Marka Aureliusza, Kommodusa, będzie
powodem hańby, ale zrośnie się, a więc stanie się ucieleśnieniem zwycięstwa, dowodem także siły magii, wypchniętej
z cesarstwa na rubieże, usuniętej, ale nie unicestwionej.
>>14 Ibidem, s. 180.
>>15 Ibidem, s. 197.
>>16 H. Waniek, Inny Hermes, Warszawa–Wrocław 2001, s. 127.
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W powieści J. Pilcha pt. Tysiąc spokojnych miast pojawia się
„granatowa poniemiecka żarówka” i „przedwojenna [...] zastawa choinkowa”17. W tomie pt. Bezpowrotnie utracona leworęczność pisarz poświęca jeden z tekstów zaginionej szabli swojego dziadka, porucznika Czyża. Pisze, że w domu, który spełniał
bardzo różne funkcje, znajdowało się dosłownie wszystko,
ale szabli nie mogli z ojcem znaleźć. Schowana przez babkę w 1939 roku stanowiła zagadkę i wyzwanie. Nie można jej
było odszukać przez kilkadziesiąt lat. W końcu, kiedy przeprowadzano prace rozbiórkowe i remontowe, robotnicy wydobyli oficerską szablę dziadka Czyża. Wyglądała zupełnie tak, jak
ta na rycinie w Słowniku ilustrowanym języka polskiego Michała Arcta. Broń, której nie mogli znaleźć, przetrwała wszystkie inne przedmioty. „Potem szedłem z tą szablą przez Wisłę,
przez most, w górę, w kierunku Partecznika, letnicy oglądali
się za mną, pokazywali palcami i w ogóle zachowywali się tak
sensacyjnie, jakby człowieka z szablą w garści widzieli ostatnio nie wiadomo kiedy”18.
Czasami rzeczy odsyłają do innych przedmiotów, np. dwie
pary skarpet na brzegu zalewu w Łapanowie przypominają
bohaterowi jeden but leżący na dachu strzelnicy w Wiśle. Był
to but stryja Adama, który zmarł nagle i przeleżał całą noc na
ławce w parku w pobliżu restauracji „Piast”, a pewien figlarz
zdjął mu go z nogi i wrzucił na ten dach. W wyniku poszukiwań but odnaleziono19. Skarpety po topielcach i but po stryju Adamie, który ma portret literacki w następnym felietonie
pt. „I to jesteś ty”, stają się przedmiotami ostatecznymi. Są dowodami tragizmu istnienia, śladami nieszczęścia, pieczęciami
śmierci.
W Spisie cudzołożnic jeden z rozdziałów Jerzy Pilch zatytułował Rzesza rzeczy. Poświęcił go niemieckim przedmiotom. Autor wykorzystuje tu dwuznaczność słowa „rzesza”. Odnosi się
ono do nieprzebranej liczby, tłumu, ale także do niemieckiego państwa nazistowskiego. Pilch wylicza przedmioty przepływające przez stół: „fotografia ojca, długopis, pudełko papierosów, stare numery Małych Mozaik Niemieckich, wycinki z Neues
Deutschland, pamiątki pobytu w NRD [...]. Niemieckie płyty

i książki. Lornetki, maszyna do pisania ze zmienioną czcionką,
maszyna do szycia Dürkop, dwutomowa encyklopedia Himmel
und Erde (Band I: Der Sternenhimmel; Band II: Unsere Erde”20.
W tej encyklopedii zamieszczono ilustracje, jakich nigdzie indziej bohater nie ujrzy. Autor podaje po niemiecku ich tytuły:
Dergrose Komet von 1845 i Milchstrasse. Okazuje się także, że
ubrania, które założył Gustaw, również są niemieckie. Poniemieckie rzeczy się rozpadają: radioodbiorniki, lornetki, mapy
i dwanaście tomów pism Goethego. Te przedmioty jakby odpływają w przeszłość, ale jednocześnie nowe rzeczy niemieckie zalewają Polskę. Bohater zastanawia się, czy w obliczu komety i Drogi Mlecznej ma to jakiekolwiek znaczenie? Przecież
ktoś w Niemczech widział to samo niebo.
W pisarstwie ważna jest umiejętność opisania rzeczy. Pilch
ceni Josifa Brodskiego. Uważa, że „umieć opisać przedmiot tak,
by przez jego struktury i substancje przebijały się światła stulecia, to jest sedno sztuki”21. Poszczególne rzeczy oprócz tego,
że są tym, czym są, jeszcze przeobrażają się w symbole epoki.
Opowiadają o ludziach, życiu, czasie, ideach i modach. Mogą
też mówić o podświadomości epoki, są bowiem – jak twierdził
Brodski – znakami tej podświadomości.
Historia miejsca w Innych rozkoszach zdeponowana jest
w gromadzonych na strychu starych kartonach z napisami:
„Paweł Molin Cieszyn artykuły spożywcze, produkty rolne,
materiały budowlane”, „Księgarnia i handel papieru Ryszard
Płoszka Jabłonków”, „Dom towarowy Scharberta w Ustroniu”,
„Fussek i synowie towary szklane, porcelanowe i galanteryjne”, „Bracia Amsterdam towary plecione i pończochy jedwabne
Czeski Cieszyn”22, „Jan Buzek, handel towarów kolonialnych,
Cieszyn, ulica Stalmacha”23. Napisy te informują o przeszłości
oraz o charakterze i potrzebach mieszkańców domu.
Utwór pt. Trup ze złożonymi skrzydłami mówi o babce Pechowej, jej pierwszym mężu Gustawie Brannym i drugim
– Andrzeju Pechu. Historia oparta na fragmentach stanowi opowieść rodzinną i lokalną. Bohater opowiada o miłości,

>>17 J. Pilch, Tysiąc spokojnych miast, Kraków 2002, s. 192.
>>18 J. Pilch, Bezpowrotnie utracona leworęczność, Kraków 1998, s. 32.
>>19 Ibidem, s. 126–127.

>>21 J. Pilch, Tezy o głupocie, piciu i umieraniu, Kraków 2003, s. 174.
>>22 J. Pilch, Inne rozkosze, Kraków 2005, s. 16.
>>23 Ibidem, s. 25.
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>>20 J. Pilch, Spis cudzołożnic. Proza podróżna, wyd. 2, Gdańsk 1996,
s. 114.

o śmierci Brannego, o staraniach dziadka Pecha. W historii
familijnej punktem kulminacyjnym jest śmierć babki Zuzanny z Trzmielowskich primo voto Branna, secundo voto Pechowa. Nie obawiała się ona śmierci – bała się opuszczenia Wisły. Opowiadanie można odczytywać jako elegię na odejście
dziadków. Autor przedstawia realia domowe, pisze o meblach, zdjęciach, przedmiotach z jakichś powodów istotnych.
Te rzeczy okazują się gwarantami stałości, dają oparcie duchowe: piec z modrych kafli, szafa z gruszkowego drzewa, łoże
małżeńskie, stół nakryty koniakowskim obrusem, podobizna
Anioła Stróża na ścianie i zegar Beckera24. Stypa po pogrzebie
Brannego odbyła się w restauracji i cukierni Maurycego Rotha w Wiśle, którego nieuszkodzone menu bohater znajdzie
w szpargałach w latach pięćdziesiątych.
Opowiadanie Jerzego Pilcha pt. Duch cudownych znalezisk
traktuje o zainteresowaniu bohaterów oryginalnie ubraną
wczasowiczką. Chłopcy śledzili ją i podglądali przez lornetkę.
Janek odznaczał się talentem do znajdowania wyjątkowych
rzeczy, miał za sobą właśnie „ducha cudownych znalezisk”:
„części stalinowskich motorów, pióra karaibskich ptaków, zębate kółka na kwarcowych ośkach, srebrne kluczyki do nie
wiadomo jakich sejfów. To on wyciągał z dna plosa rozmyte
cyferblaty zatopionych zegarów, powleczone fosforem rybie
szkielety, symetryczne jak ośmiościany kamienie, kruche filiżanki bez jednego pęknięcia; świecące – jak zielone gwiazdy – bransolety z grubego szkła; austriackie, niemieckie, ruskie, a nawet szwajcarskie monety. Mnie się zdarzały same
nijakości: blaszany kubek, rozbity termos, zarosły rdzą scyzoryk, widelec z napisem: gastronomia śląska”25. Janek znalazł
poniemiecką lornetkę. Bohater zwraca uwagę na to, że liczba
tych przyrządów optycznych zostawionych przez Wehrmacht
na terenach polskich jest wstrząsająca, że „nasza przesiąkła
krwią bohaterów i wypełniona prochami umęczonych ziemia – przerośnięta jest też soczewkami Carla Zeissa”26. Natomiast bohater znajduje taką lornetkę w szafie babki Pechowej
w ostatniej izbie domu, pełniącej funkcję strażniczki dawnej
>>24 J. Pilch, Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści, Warszawa 2006, s. 233.
>>25 Ibidem, s. 166.
>>26 Ibidem, s. 168.

pamięci. Włamanie się do tej szafy ma w sobie coś z barbarzyństwa i świętokradztwa. Wejście do świata młodości babki to spotkanie z „duchem młodego ciała babki Pechowej”27.
Każda z dotykanych lub wyciąganych rzeczy wywoływała refleksje, wspomnienia i interpretacje przeszłości. W szafie
znajdowały się cztery pudełka. W pierwszym – guziki i skamieniała włóczka; w drugim – weksle, rachunki i karty pocztowe; w trzecim – zdjęcia, dagerotypy starzyka Trzmielowskiego i starki Mary z kotem Humphreyem w Nevadzie (wrócą
oni do Wisły i przywiozą zwyczaj nadawania zwierzętom anglosaskich imion); w czwartym – miłosna kolekcja babki, zachowującej przez lata przepalone przedwojenne żarówki, które świeciły za życia ukochanego; w piątym pudełku znalazła
się lornetka, wywołująca wspomnienia dotyczące czasu, kiedy oglądano wyjątkowe zjawiska astronomiczne, krążący nad
Wisłą dwupłatowiec, kometę nad Czantorią albo Wielki Wóz.
Przyrząd optyczny pozwoli bohaterowi na obserwację okolicy:
zegar na kościele, skoczek na wieży basenu, wopiści na Stożku, sprinterki na stadionie, obłoki nad Baranią Górą, wieża
cieszyńskiego zamku. Wszystko jakby w zasięgu ręki. Chłopcy
wybrali się na basen i z wieży chcieli podglądać wczasowiczkę,
ale cenny przedmiot spadł z wysokości, rozbijając się w drobny
mak. Potem Janek oddał babce lornetkę, znalezioną w rzece.
Ona zorientowała się, że to nie ta, ale nie protestowała i schowała ją do szafy, chroniącej sekretną prywatność.
W felietonie pt. Nieopisane prezenty Pilch przywołuje w pamięci nieprzyjemne przeżycia w związku z pakowaniem i podpisywaniem gwiazdkowych upominków. Otóż babka kazała
mu te podarunki podpisywać, a potem dziadek brał na spytki, aby dowiedzieć się, co dostanie. Siedmioletni chłopiec pozostawał w niezręcznej i stresującej sytuacji28. W felietonie
pt. Aniołek bez polotu autor wspomina swoje gwiazdkowe
rozczarowania. Otrzymanie szynki w puszce było niemiłym
i trudnym przeżyciem. To daje pisarzowi niejako punkt wyjścia do refleksji o współczesnych świętach29. Z kolei w powieści pt. Marsz Polonia bohater zwierza się, jak nie honorowano
prezentami w domu rodzinnym uroczystości urodzinowych,
>>27 Ibidem, s. 169.
>>28 J. Pilch, Pociąg do życia wiecznego, Warszawa 2007, s. 26–28.
>>29 Ibidem, s. 157–160.
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składano życzenia i wiele obiecywano, ale nic ponadto. Bohater opowiada historię sprzed 45 lat, kiedy to ujrzał zapowiedź
prezentu, ale – tylko zapowiedź. Stryj Tobiasz, „spowity aurą
perfum i spirytualiów”30, jedynie pokazał bohaterowi miniaturowy scyzoryk, jaki pragnął mu ofiarować, i zabrał nożyk z powrotem. Felietony Pilcha ukazują siłę działania wpojonych
w dzieciństwie nawyków i zasad, np. gazet się nie wyrzuca, bo
można je zimą spalić w piecach.
Z kolei w utworze poświęconym sposobom prowadzenia
samochodu pt. Inna jazda pisarz opisuje ojcowskie pomysły
związane z nauką prowadzenia samochodu. Nazywa go najgorszym kierowcą świata. Ojciec trenował na sucho, siedząc
w fotelu, słowniki służyły jako pedały hamulca (polsko-rosyjski) i gazu (polsko-niemiecki), a parasolka mamy jako dźwignia zmiany biegów. Być może nie jest to przypadkowe, że
polsko-niemiecki słownik ojciec wiązał z postępem, a polsko-rosyjski – z hamowaniem. Pomysły oryginalne, niepowtarzalne, jedyne mógł mieć tylko on. Natomiast biskup Wantuła
jeździł z „luterską jakąś surowością”31.
Związek z miejscem wyraża się związkiem z przedmiotami,
nazywaniem ich, tworzeniem ich historii lub odkrywaniem
związanych z nimi tajemnic. Solidne bogactwo przyciąga pamięć. Najwięcej mówią o ludziach rzeczy codziennego użytku, bardziej widelec niż berło. Ale rzeczy mówią też o czasach,
zmieniają się zależnie od sytuacji politycznej. Dlatego w domu
Paraskewii z Ostatnich historii Olgi Tokarczuk najpierw wisi
portret Józefa Piłsudskiego, później ikona, a później portret
Stalina.
W Domu dziennym, domu nocnym Marek Marek był wożony jako dziecko w poniemieckim wózku, a później w ruinach
poniemieckich domów zbierał kamienne koryta, które potem
wywożono do Niemiec i sprzedawano. Rzeczy pełnią czasami jedynie funkcję ornamentacyjną, ale też bywa, że okazują się szczególnie ważne, nacechowane znaczeniowo i symboliczne. Wśród przedmiotów w utworze został wyróżniony
cynowy talerz. Budzi on szczególną czułość narratorki. Marta
miała cały szereg rzeczy ułomnych, wybrakowanych i zdekompletowanych. Narratorka wymienia wiele elementów nakryć
>> J. Pilch, Marsz Polonia, Warszawa 2008, s. 135.
>>31 J. Pilch, Pociąg do życia wiecznego..., op. cit., s. 41.
30
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stołowych, ale także makatki z niemieckimi napisami: „Wo
Mutters Hände liebend walten, da bleibt das Glück im Haus erhalten”, „Eigner Herd ist Goldes wert”32. Jednak więcej miejsca
poświęca właśnie naczyniu, które może przywodzić na myśl
talerz Jakuba Böhmego. Bohaterka bada palcami ornament,
który zdradzając upodobanie człowieka do dekorowania, podkreśla rangę jej duchowego przeżycia i przekazuje doznania
estetyczne. Stanowi także źródło wrażeń dotykowych. W niedoskonałej i skończonej formie reprezentuje to, co doskonałe i nieskończone. Koła i kwadraty łączone krzyżykami wiążą
z kosmosem bohaterkę, która kontempluje jego temperaturę,
odczytuje za pomocą palców znaki czasu i prawdy. Ten talerz
okaże się przedmiotem magicznym. Kiedy narratorka będzie
u Marty, ta „najbardziej namacalna rzecz w domu”33 nie zaśnie jak inne przedmioty, talerz bowiem zaświeci mocną poświatą: „Odbijał w sobie wszystkie przeszłe i przyszłe księżycowe pełnie, wszystkie jasne, rozgwieżdżone nieba, wszystkie
płomienie świec i światła żarówek, i zimne strumienie wszelkich jarzeniowych lamp”34. Ten talerz jest jakby docelowym
miejscem, w którym zbiegają się poszczególne wątki narracji
i ogniskuje się przesłanie utworu, on jest niejako magazynem
sensu.
Podczas gdy u Marty przedmioty budzą politowanie, inni
bohaterowie wiążą z nimi nadzieję na rychłe szczęście lub polepszenie warunków życia. W rozdziale pt. Skarby Tokarczuk
przedstawia całe bogactwo zastanego przez przesiedleńców
świata. Zostały niemieckie sprzęty i zapachy. Bohaterowie
wielu z nich nie znają. Znajdują odmienne ubiory, bieliznę
i napisy w obcym języku. Odkrywają też skarby w piwnicach:
słoje pełne monet, skrzynie z porcelaną i komplety posrebrzanych sztućców. Poszukiwano skarbów coraz szerzej, sprawdzano pola, studnie i lasy. Niektórzy się w tym specjalizowali, np.
sukcesy miał stary Popłoch. W jego domu wszystko niemal
było zdobyczne. Znajduje sztućce, broń, garnek z hitlerowskimi oznakami, klasery ze znaczkami, druciane okulary albo bardzo cenny „komplet naczyń z jasnego metalu w dużej części
>>32 O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1999, s. 224.
>>33 Ibidem, s. 275.
>>34 Ibidem, s. 276.

zaśniedziałego i poszarzałego dwadzieścia cztery razy wszystko”35.
Realia powieści Manekiny Karola Maliszewskiego zawierają wiele przedmiotów poniemieckich, np. stojak na mapy
w szkole czy maszynę Singer36. W pobliżu niemieckiego cmentarza, który staje się także polską nekropolią, chłopcy jeżdżą
na sankach, a najszybsze okazują się te poniemieckie. Kiedy
miejsce wiecznego spoczynku się powiększy, droga saneczkowa zniknie, a chłopcy przeniosą się na Górę Anny, nazwaną w utworze z niemiecka Annaberg37. Rodzice mają w domu
także poniemieckie narty. Oczywiście znajdzie się też bagnet
zakopany na podwórku. Najcenniejszym skarbem okaże się
jednak obraz, który zostanie odsłonięty, gdy nastąpi trzęsienie
ziemi i szafa odsunie się od ściany. Najpierw bohater pomyśli, że to landszaft przedstawiający Góry Sowie, potem okaże
się, że malowidło jest bardzo cenne, obrazuje góry z głębi Niemiec, namalowane przez malarza ze szkoły monachijskiej. Niestety szafa ujawni też zachowany i ukryty przez matkę bogato
wyszywany ludowy strój podhalański, tożsamościowe dziedzictwo, przypominające o jej kulturowej odmienności. Sytuacja kulturowego dysonansu przebiegającego w małżeństwie,
konfrontacja wartości i postaw w końcu spowodują furię ojca
i rodzinne trzęsienie ziemi, które zakończy się pobiciem kobiety i jej ucieczką z domu. Autor wskazuje jednak na to, że utwór
literacki jest konstrukcją, że fabułę można wymyślić inaczej,
że domowe tąpnięcie mogłoby spowodować szczelinę, która
się powiększa i staje się przejściem do pomieszczenia pełnego
niemieckich zwłok, przesmykiem do przeszłości.
Jednym z przedmiotów pozostawionych przez Niemców
w mieszkaniu bohatera Dziennika pozornego jest lustro: „Nie
sądzę, żeby zostało kiedykolwiek oswojone. Zawsze się w nim
będzie czaić cień naszych domysłów i przypuszczeń. Nie nazywam tego obcością. Wyostrzony wzrok poprzedników kiedyś
wypełznie i zaskoczy nas we śnie”38. Później sześcioletni syn
stłucze to ponadstuletnie lustro z Norymbergii, a żona uzna, że
dobrze się stało, bo „cudze rzeczy wołają do swoich i nie mają
35

>>
>>36
>>37
>>38

Ibidem, s. 230.
K. Maliszewski, Manekiny, Warszawa 2012, s. 17
Ibidem, s. 19.
K. Maliszewski, Dziennik pozorny, Sopot 1997, s. 13.

tu nic do roboty”39. Mogłoby to oznaczać pożegnanie z przeszłością, ale tak nie jest. Kolejne rzeczy przemijają, niszczeją,
zostaje jeszcze stara komódka, a bohater uznaje syna za rozpoczynającego nową epokę „spokojnego bytowania nowego
plemienia”40.
Dom protagonisty Prób życia Karola Maliszewskiego miał
ukryte skarby, o których domownicy nie wiedzieli. Kiedy dokonano rozbiórki, okazało się, że w ścianach znajdowało się wiele cennych rzeczy: złote monety, porcelana, naczynia, garnki,
koce, pościel, bibeloty, książki i portrety filozofów. Wszystko
to pozabierali inni ludzie, korzystając z okazji i niefrasobliwości mieszkańców domu. Nieznaleziony skarb został utracony.
Natomiast ojciec Wielguckiego wykopał peryskop oraz wiadro
wódki, a kiedy sąsiadka obawiała się, że może być zatruta, ojciec się śmiał, popróbował i odrzekł: „Niemcy przepijają do nas
wiadrem anyżówki na zgodę”41. Każdy niemal przedmiot niesie w sobie rodzinną historię – pistolet gazowy, szabla, książka, gazeta. Po okolicach Miłogrodu w powieści pt. Manekiny
buszują poszukiwacze skarbów z wykrywaczami metalu.
W powieści Joanny Bator pt. Piaskowa Góra rodzina Dominiki odziedziczyła poniemiecki imbryk, w którym zaparza się
najoszczędniej herbatę; firankę, służącą później jako suknia
ślubna Jadzi; maszynę Singer, otrzymaną od Grażynki Rozpuch, która uratowała Halinę przed głodem. Halina także śpi
w poniemieckim łóżku, ma obraz z napisem „Got mit Uns” i zapalniczkę z inskrypcją „Grüsse aus München”42. Jej dom różni
się od mieszkania w bloku na Piaskowej Górze, gdzie standardy wyznaczają meble „na wysoki połysk”, kryształy, telewizor
i „wypoczynek”. Halina przywiozła ze Wschodu porcelanową
lalkę „durnostojkę”43. Ten prezent ślubny po okresie przesiadywania na zepsutym telewizorze u babci stanie się towarzyszem zabaw wnuczki – Dominiki, a dziewczynka nada lalce
tożsamość swojej zmarłej siostry bliźniaczki – Pauliny. Spod
Grodna zostały również zabrane m.in. kilim, pościel i buty, obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej albo Matki Boskiej Ostro>>39
>>40
>>41
>>42
>>43

Ibidem, s. 23.
Ibidem.
K. Maliszewski, Próby życia, Kraków 1998, s. 37.
J. Bator, Piaskowa Góra, Warszawa 2009, s. 97.
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bramskiej. W trakcie przesiedlenia jadąca w tym samym wagonie kolejowym starsza para arystokratów wzięła z domu
jedynie dokumenty, kilka książek i „album grubaśny z okuciami srebrnymi w skórę oprawiony”44. Ten skarb przywłaszczy
sobie Halina, gdyż staruszkowie umrą w trakcie podróży. Później będzie przeglądać go z wnuczką i opowiadać, że to jej rodzina jest na zdjęciach, wymyślać historie, nazwiska, stwarzać
po prostu fikcyjną przeszłość familii, a album zostanie uzupełniony zdjęciami prawdziwych członków rodziny: Władysława
Chmury, Jadzi i Stefana oraz Dominiki, a także Grażynki.
Wyjątkową i kluczową rzeczą przewijającą się przez powieść Joanny Bator pt. Ciemno, prawie noc jest sześciometrowy sznur pereł księżnej Daisy. Biżuteria nosi na sobie piętno
nieszczęścia. Zginął poławiacz pereł, pracujący dla księżnej.
Poległ dla tego skarbu w podziemiach zamku przysypany gruzem ojciec Alicji. Zdobywał on kolejne stare mapy podziemnych korytarzy i wierząc, że znalezienie skarbu odmieni los
rodziny, poniósł ostateczne fiasko. Właśnie to marzenie ojca
o skarbie, który zmieni sytuację jego bliskich, stanie się powodem poznania przez Alicję i Ewę historii księżnej oraz dziejów
powstania naszyjnika. W końcu powieści czytelnik dowiaduje
się, że Daisy przekazała perły Albertowi. On zamierzał je przechowywać, a dostęp do skarbu miały tzw. kociary, które zabierały po jednej perle w niewiadomych dla Alberta celach. Perły
okazują się spadkiem pozostawionym przez księżną, rozdzielanym między pokrzywdzonych ludzi. Łączą przeszłość z teraźniejszością, ale w końcu na długim sznurze nie zostanie żadna
i w ten sposób skończy się pasmo nieszczęść. Innym z kluczowych przedmiotów w powieści pt. Ciemno, prawie noc jest poniemiecki nóż, nazwany przez bohaterki: Gertrud Blütchen.
Nie wiedziały one, że przed wojną właścicielką narzędzia była
kobieta o imieniu Gertrud, macocha Alberta, która pod koniec wojny ostrzyła narzędzie w strachu przed „czerwoną zarazą”. Ten nóż jest bronią Alicji, ale utraci ją uderzona przez Marię Waszkiewicz, która później zrani Jerzego Łabędzia, broniąc
swojego syna – Mareczka. Nóż jest świadkiem i uczestnikiem
wydarzeń. Mając imię i nazwisko, posiada także tożsamość.

W twórczości Joanny Bator poniemieckie noże biorą udział
w morderstwach, np. w zemście Adama i Ady Rybów na ojcu.
Kiedy Adam potem udusi swoją siostrę i wykłuje sobie oczy,
wybiegnie, by na cmentarzu natknąć się na niemiecką wycieczkę staruszków. Córka Rybów, Nikola, przeżyła – miała na
rączce zawiązaną perłę, pewnie pochodzącą ze sznura księżnej Daisy. Przedwojenne przedmioty są oczywiście obiektem
handlu. Znalezione, ukradzione, wykopane, wyniesione, np.
przez kociarę Agnes Kociałapę z Zamku Książ – lustra, filiżanki,
sztućce, świeczniki dają się „spieniężyć”.
W Piaskowej Górze Joanna Bator pisze o skarbach szukanych
przez bardzo wielu przybyłych na Dolny Śląsk ludzi. Rozkopywało się podwórka, ogródki i pola. Autorka wspomina o Bursztynowej Komnacie, rzekomo zakopanej pod Zamkiem Książ,
co spowodowało dewastację wnętrz obiektu. Rozpalało to
wyobraźnię przybyłych, którzy marzyli o niebywałym bogactwie, znajdującym się pod ziemią. Skutki tego zjawiska okazały się opłakane: śmierć pod ziemią, kłótnie sąsiadów, bijatyki,
dewastacja podwórek, komórek, dróg, podkopywanie fundamentów itd. Z bohaterek jedynie Grażynka Rozpuch wykopała
gramofon, a że kochała muzykę i uwielbiała tańczyć, znaleziony przedmiot okazał się prawdziwym skarbem. Natomiast wydobywano cenne rzeczy w bogatszych dzielnicach w Białym
Kamieniu i Szczawnie Zdroju: „zastawy kuchenne z napisem
Bawaria [sic!] pod spodem, święte figury wypełnione monetami, komplety sztućców i zegary stojące, które wciąż chodziły,
a po deszczu porcelanowe tancerki i pastereczki same wystawiały blade rączki, nóżki spod ziemi”45. Bator zauważa ironicznie, że pewne rzeczy się nie zmieniają, np. to, że przed i po
wojnie Szczawno Zdrój zamieszkiwali bogaci, a Szczawienko
– biedni ludzie. Mieszkanie Barbary Mizery z Ciemno, prawie
noc zawiera wiele poniemieckich sprzętów, m.in. szafki, metalowy zlew, obrazek – wszystko to jakby zastygło w czasie na
dziesięciolecia46. Świadczy to nomen omen o mizerii egzystencji wspomnianej kobiety. Przez całe życie bowiem nie dorobiła
się nawet nowych sprzętów codziennego użytku. Nie wszystkie poniemieckie rzeczy wydają się lepsze od polskich.

>> Ibidem, s. 130.

>>45 Ibidem, s. 72.
>>46 J. Bator, Ciemno, prawie noc, Warszawa 2013, s. 98.
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Natomiast wśród przedmiotów w mieszkaniu Alicji na
Szczawienku wymienione są „maszyna Singer z metalowym
szkieletem i napisem Waldenburg, obrazek z Aniołem Stróżem wiodącym dzieci przez kładkę nad przepaścią, brzydkie
porcelanowe figurki pasterek i myśliwych pokryte tłustym
kurzem”47. Na tę warstwę przedmiotów nakładają się rzeczy
z czasów PRL-u, np. pralka Frania. Jednym z przedmiotów kluczowych w życiu Alicji, reprezentujących dzieciństwo i przypominających zabawy z siostrą Ewą, jest pluszowy miś z NRD, noszący niemieckie imię Hans. Starsza o 8 lat siostra w zabawie
opowiadała Alicji jego dzieje, używając także języka niemieckiego: „Guten Abend, meine kleine!”48. W ten sposób zaczynała
swoje opowieści. W zabawce znajdą się też zaszyte przez Ewę
pieniądze otrzymane od ojca Dawida, będące „zadośćuczynieniem” za usunięcie ciąży. Dom na Szczawienku nigdy nie został oswojony. Nieprzyjazny, pełen nieprzyjemnych zapachów
i nieprzydatnych przedmiotów odrzucał, zachęcał bardziej do
ucieczki niż do pozostania. „Ten dom mnie nie chciał”49 – mówi
Alicja. Jest to oczywiście miejsce nawiedzane przez mówiące
po niemiecku duchy.
W opowiadaniu pt. Psie Pole Michała Witkowskiego pojawiają się rzeczy poniemieckie, jako ślady przedwojennej przeszłości – zardzewiała wanna na rzeźbionych nóżkach czy niemieckie gabloty przedstawiające absolwentów szkoły, które
wydawałyby się bohaterce najładniejsze, ale szpecą je faszystowskie swastyki. Natomiast poniemieckie sukienki z operetki nadają się do wykorzystania podczas występu dziewczynek
w domu kultury.
W Miedziance Filipa Springera występuje motyw poszukiwaczy skarbów, którzy nawiedzają okolice, wierząc w legendy
o bogactwach ukrytych w ziemi lub w sztolniach kopalni. Zdarzało się, że np. rodzina Czaplów znalazła puszkę z dolarami,
sami Niemcy też wracali i znając sekretne miejsca, wykopywali pozostawione cenne rzeczy. Polacy rozwalali ceglane podłogi w piwnicach, by na przykład znaleźć wannę wypełnioną
porcelanową zastawą. Jednak zazwyczaj wysiłki były daremne. Większość, jak się okazało, wywieźli Rosjanie.
>>47 Ibidem, s. 28.
>>48 Ibidem, s. 29.
>>49 Ibidem, s. 322.

Ludwik z Wyprzedaży duchów Henryka Wańka nie ekscytuje się pozostałościami materialnymi po poprzednikach,
które były dla niego codzienną prozą: „zardzewiały fragment
hydrantu wiejskiego, maszyny rolniczej, odłamek talerza z godłem niemieckim, cynowa moneta z kłosami zboża i nieczytelnymi literami”50 – to wszystko traktował jako zewnętrzną
powłokę świata. Pod nią dopiero szukał głębi. Ludwik przeprowadza medytacje na łonie natury. J. zajmuje się ezoteryką,
ciekawi go, jak z niskiej materii wydestylować esencję ducha51.
Według Stefana Szymutki przedmioty są „nietrwałym siedliskiem ludzkiego (naszego, mojego) sensu”52. Odczytując
treści w zastanych rzeczach, dowartościowujemy własne istnienie. Przedmioty mogą także symbolizować nietrwałość,
kruchość, zmienność i ludzką momentalność. Czy „spotkanie
z rzeczą [...] jest zawsze spotkaniem z przemijaniem i śmiercią”53? Wśród książek otwartych w dzieciństwie znajdują się
czasami te zakazane. Tak jest w przypadku eseisty, który otworzył niemiecką książkę dziadka. W niej znajdowały się ryciny
nagich mężczyzny i kobiety. Ten widok, jak przypuszcza bohater, postawił problem ciała jako ponurej i męczącej tajemnicy.
Książka stała się zaczynem późniejszych rozważań filozoficznych54.
Wśród rzeczy reprezentacyjnych dla Górnego Śląska Aleksander Nawarecki wymienia ryczkę i szolkę. Uznaje je za typowo śląskie przedmioty kuchenne. Snuje rozważania nad znaczeniem i budową tych słów. Pisze, że „szolka nie jest mirażem
ani epizodem gwarowej onomastyki, ale faktem historycznym! Faktem materialnym i estetycznym zarazem, choć nieopisanym dotąd przez historyków sztuki”55. Rzeczy w literaturze są czymś więcej niż tylko rzeczami. Odsyłają bowiem do,
jak twierdził Heidegger, prawd życia. Określa je związek z aktywnością ludzką i funkcjonalną przynależnością do ludzkiego
istnienia. Wskazują na swoje źródła i stanowią dziedzinę sensów. Charakteryzują się wielością i różnorodnością znaczeń.
>>50
>>51
>>52
>>53
>>54
>>55

H. Waniek, Wyprzedaż duchów, Wrocław 2007, s. 17.
Ibidem, s. 23.
S. Szymutko, Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001, s. 54.
Ibidem, s. 55.
Ibidem, s. 53.
A. Nawarecki, Lajerman. Gdańsk 2011, s. 67.
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„Bycie ‘w’ przestrzeni dokonuje się przez rozumienie treści
i sensów tkwiących w rzeczach i miejscach. Rozumienie rzeczy
w ich rzeczeniu jest szczególnym, czysto ludzkim, przebywaniem w świecie. M. Heidegger określa je jako ugodzenie człowieka wezwaniem bycia”56. Autorów interesuje zatem sposób
bycia rzeczy i ich zdolność objawiania prawd uniwersalnych,
dlatego prowadzą z nimi dialogi.

>>Artykuł stanowi fragment dysertacji doktorskiej pt. Związek
z miejscem. Śląsk historyczny w prozie, eseistyce i reportażu polskim po 1989 roku, która zostanie wydana przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
>>56 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006, s. 166.

Abstract
Jarosław Petrowicz, Things are more than just things
A place is born from association of a man with things.
Among the presented world elements which combine the reality of prewar Germany and postwar Poland, things have an
important place. Those things, like letters from the past, open
an insight into reality, a look different from the look aimed at
the cultural heritage on territories encompassed by Poland before the II World War. Things, apart from their utility, which
they have not been deprived of by war, stay carries of literary
and philosophical values. As they leave open the field to ontological interpretations, they stimulate cultural-oriented considerations, they incline to reflections on human life and play
an important part in Polish literature. The text is an analysis of
chosen literary objects and items whose fates are sometimes
stretched in time and arrange into original ‘biographies’.

ŻYCIE W WALIZKACH,
CZYLI O RZECZACH W ŚWIECIE EMIGRACJI I PODRÓŻY
Kalina Sobierajska

Swoją książkę, a w zasadzie zbiór etiud filozoficznych, Roger-Pol Droit rozpoczyna od krótkiej refleksji nad tym, „jak się
rzeczy mają”. Niełatwo odpowiedzieć na tak właśnie postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że wpierw należałoby w ogóle ustalić, czym jest „rzecz”, której aktualny stan
nas interesuje. Oczywiście francuski filozof dobrze zdaje sobie
z tego sprawę i nie daje się wciągnąć w pułapkę pytań bez odpowiedzi. Niemniej rzeczy na co dzień umykają naszej uwadze. Choć zwykle obecne, dostrzegamy je dopiero wtedy, gdy
ich zabraknie. Nasza egzystencja jest z nimi ściśle związana.
Jak słusznie podkreśla Bjørnar Olsen, cytując słowa Grahama
Harmana: „Epistemologiczne i ontologiczne dziedzictwo pogrzebało większość naszego doświadczania rzeczy i uczyniło
nas obojętnymi na ich bytowanie”1.
Jednak współczesna krytyka antropocentryzmu, jak również społeczeństwa konsumpcyjnego, na nowo rozpaliła w naukach społecznych zainteresowanie rzeczami. Pokazała, jak
podkreślają Aleksandra Krupa-Ławrynowicz oraz Olgierd Ławrynowicz, iż rzeczy posiadają swoje liczne korelaty w postaci
praktyk pamięci, zachowań ekonomicznych, działań społecznych czy w końcu aktów psychologiczno-behawioralnych2.
Innymi słowy, rzeczy coraz częściej przestają być de-materializowane, dzięki czemu na powrót mogą stać się aktywnymi aktorami. Wszak refleksja nad problemem rzeczy w życiu człowieka nie jest niczym innym, jak pytaniem o stosunek
człowieka do rzeczy, o ich znaczenia oraz o ich role i użycie.
W tej perspektywie owa relacja przedmiotu i podmiotu czyni
>>1 G. Harmann za B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia
przedmiotów, Warszawa 2013, s. 22.
>>2 A. Krupa-Ławrynowicz, O. Ławrynowicz, Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach, [w:] Brud. Idee–dylematy–
sprawy, red. M. Sztandara, Opole 2012, s. 145.

z rzeczy rodzaj papierka lakmusowego, dzięki któremu możemy dowiedzieć się wiele nie tyle o rzeczy samej w sobie, ile
o człowieku, który w relację z ową rzeczą wchodzi. Rzecz może
bowiem określać jego status, zdradzać nam jego biografię,
a nawet system jego wartości.
Czym zatem będzie owa rzecz? Wszak na potrzeby poniższego artykułu należy przyjąć dla niej jakąś, chociażby roboczą, definicję. Myślę, że najtrafniej oddaje to, czym rzecz jest,
właśnie Droit, który w swoich filozoficznych szaradach konstatuje: „Na początek trzeba sobie powiedzieć, że rzeczy są
poskładanymi wypowiedziami albo przesyłkami z dawno zapomnianymi obietnicami, albo sporymi pozostałościami łańcuchów zatartych słów. Nie umiem tego sprecyzować, ale
chodzi tu o ten mniej więcej kierunek. O przechwycenie idei
ukrytych w niektórych rzeczach, wplecionych w nasze życie
godzina po godzinie, gest po geście”3. Ta definicja posłuży mi
jako baza do dalszych rozważań nad rzeczami w świecie emigrantów, migracji i wszechogarniającej społeczeństwa ruchliwości.
John Urry, w swej głośnej książce Socjologia mobilności, zauważa, że rzeczy, podobnie jak ludzie, są mobilne. Idzie nawet o krok dalej, podkreślając, że nie tylko różne przedmioty
kształtowane są przez różne mobilności, lecz także, iż związek ludzi z rzeczami wpływa na same mobilności jako takie4.
W życiu emigrantów, a zatem grupy społecznej, w którą mobilność wpisana jest od samego początku – chociażby pod postacią etymologii samego pojęcia – rzeczy można podzielić
na dwie podgrupy: rzeczy, które się zabiera ze sobą, oraz rzeczy, które się pozostawia. Powody, dla których określona rzecz
>>3 R.-P. Droit, 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczanie rzeczywistości,
Gdańsk 2005, s. 11.
>>4 J. Urry, Socjologia mobilności, Warszawa 2009, s. 15.
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pozostawała w kraju lub wyruszała z właścicielem w odległą
podróż, bywały bardzo złożone. Niekiedy dominowała zwykła
pragmatyka (rzecz może się bowiem okazać przydatna w nowym miejscu), innym razem względy ekonomiczne (w nowym
kraju rzecz ta może być znacznie droższa), nierzadko też decydowały zwykłe względy sentymentalne. Bez względu jednak
na powody, dla których część rzeczy trafiała do kufrów i toreb,
a inna była odsprzedawana lub zwyczajnie pozostawiana, nie
ulega wątpliwości, że rzeczy w świecie emigrantów oraz ludzi
nadzwyczaj mobilnych podlegają ciągłej hierarchizacji. Można
w tym miejscu nawiązać do kategorii stworzonej przez Władimira Toporowa, który określa ją mianem kategorii „potrzebności”. Na tej oto drabinie najniższy szczebel stanowić będą
śmieci. Co jednak z rzeczami porzuconymi, niekiedy po chwili namysłu odstawionymi z powrotem na półkę lub do szafy?
Jeszcze nie śmieciami, a jednak rzeczami, których nie chce się
zabrać ze sobą? Wydaje się, że wbrew pozorom, na swój sposób, zostają one tym samym wyzute przez człowieka z utylitarności. Podobnie jak śmieć, są one produktem selekcji. Z rzeczy kiedyś ważnych, wartościowych, mogą stać się rzeczami
nie na miejscu lub też zwykłym ciężarem. Wszystko to jest jednak efektem decyzji, która dokonuje degradacji lub dowartościowania przedmiotów, do tej pory znajdujących się być może
na tym samym szczeblu przydatności.
Trudno. Rzecz się dokonała. Pewne przedmioty na zawsze
znikają z pola widzenia emigranta. Jakie jednak obiekty emigranci ze sobą zabierali? Zacznijmy od XIX-wiecznych chłopów, którzy udawali się do Stanów Zjednoczonych lub Brazylii. O tym, co pakowali, dowiadujemy się przede wszystkim
z zachowanych listów. Dla przykładu Witold Kula akcentuje, że
emigranci bardzo często zabierali ze sobą pierzyny. Jego zdaniem wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze, była to
kwestia podróży przez ocean, która trwała długo i nierzadko
upływała w dość podłych warunkach5. W istocie prawdą jest,
że jeszcze w 1927 r., zgodnie z opisem Delegata Urzędu Emigracyjnego, podróżujący trzecią klasą mieli do dyspozycji wyłącznie materac i poduszkę wypchaną sianem oraz jedno prześcieradło i jeden koc na całą podróż, przy czym prześcieradła
>>5 W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, Listy emigrantów z Brazylii
i Stanów Zjednoczonych 1890–1891, Warszawa 2012, s. 79.
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nie wymieniało się ani razu w trakcie całego trwania rejsu6.
Szacuje się zarazem, że w okresie tym podróż z Europy do
Ameryki Południowej trwała około dziewiętnastu dni. Pościel
była zatem rzeczą, która bez wątpienia mogła być niezwykle
przydatna już w trakcie trwania samej podróży. Tym bardziej,
że pod koniec XIX w. – czyli w okresie, z którego pochodzą
przeanalizowane przez Kulę listy – podróż ta trwała o 11 dni
dłużej aniżeli w latach dwudziestych XX w.
Drugim z powodów, dla którego zwykle emigranci decydowali się zabrać ze sobą pościel, były względy finansowe. Wielokrotnie w swoich wiadomościach podkreślają oni, że cena
pościeli na miejscu jest znacznie wyższa, dlatego warto zabrać ją ze sobą. To specyficzne przywiązanie do pościeli, jak
również do całości bagażu, zwracało uwagę służby bagażowej
na Ellis Island, o czym dowiadujemy się z książki Małgorzaty
Szejnert Wyspa klucz: „Peter, który stoi na straży waliz i tobołów i twierdzi, wbrew rachunkowi prawdopodobieństwa, że
nigdy nic nie zgubił, dziwi się zachowaniu Polaków. [...] Otóż
ludzie, którzy mówią po polsku, nie lubią zdawać bagaży na
przechowanie i taszczą je wszędzie ze sobą. Największą wagę
przywiązują do pierzyn. Niosą je nieraz na głowie albo ramieniu i podtrzymują jedną ręką, podczas gdy drugą ciągną kufer
z uczepionymi do niego dziećmi”7.
Jeżeli już jesteśmy przy tekstyliach, to nieco inaczej wyglądała sprawa odzieży wierzchniej. Jak podkreśla Kula: „Jedni każą je [ubranie – K.S] zabierać, by uniknąć wydatków po
przybyciu za Ocean, inni każą je sprzedawać lub choćby «dziadom rozdać». Jedni twierdzą, że w Ameryce można chodzić ubranym tak jak w kraju, inni przeciwnie, przestrzegają,
że krajowy strój będzie w Ameryce wyśmiany. Jedni i drudzy
mają zapewne rację, w zależności od tego, gdzie poniósł ich
los. U jednych i u drugich jednak stosunek do «krajowego»
ubrania wyraża zapewne nie tylko racjonalną adaptację do
nowych warunków, lecz także różnorodne postawy emocjonalne wobec tego, co swoje, domowe, krajowe – i tego, co
nowe, zastane w Ameryce”8.
>>6 K. Smolana, Za Ocean po lepsze życie, [w:] Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983, s. 48.
>>7 M. Szejnert, Wyspa klucz, Kraków 2009, s. 27.
>>8 W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, op. cit., s. 79.

Warto zaznaczyć, że samo ubranie jest bez wątpienia jednym z ciekawszych problemów w kontekście relacji człowieka z rzeczą. Jak zauważa Bogna Dowgiałło, ubranie stanowi
ważną część życia społecznego, dzięki czemu zróżnicowanie
w tej sferze zyskuje nie tylko nowy wyraz, ale również nową
płaszczyznę, na której może się kształtować i uprawomocniać9.
Sama czynność ubierania się, jak zaznacza autorka, może być
postrzegana jako działanie społeczne o tyle, o ile tylko przyjmiemy założenie, że zarówno określone elementy garderoby,
jak też ich zestawienia oraz wszelkie modyfikacje dokonywane
w trakcie użytkowania mają wymiar semiotyczny10. W istocie,
w wypadku polskich chłopów można założyć, że pewne części
garderoby konotowały stosunkowo trwałe i obiektywne znaczenia. Wszak w całej Europie, przez długi czas, to właśnie za
pośrednictwem stroju zaznaczano dystynkcje klasowe.
Ubiór bez wątpienia stanowił rodzaj komunikatu, nawet jeśli część znaczeń była na tyle nietrwała, że za każdym razem
musiały być one negocjowane na nowo w trakcie interakcji.
Jednocześnie, jak zauważa Ludwik Stomma, części garderoby stanowią sygnały dobrowolne i konwencjonalne, ale co
najważniejsze, swoje zadanie mogą spełnić tylko wtedy, gdy
zostaną społecznie zaakceptowane. Inaczej mówiąc, Stomma
zwraca uwagę, że komunikat może być zrozumiały o tyle i tylko o tyle, o ile redagowany jest w ramach istniejącej, zrozumiałej dla grupy konwencji, ponieważ bezwzględna wartość
sygnału nie istnieje11. Z tego punktu widzenia zaczyna być
w pełni zrozumiałe, dlaczego pewne części garderoby były dla
emigrantów ważniejsze aniżeli pozostałe. Przykładem mogą
być kobiece chusty. Jak zaznacza Kula: „Czym dla chłopa dobrze wyszuwaksowane, błyszczące buty z cholewami, tym dla
chłopki wielka chusta w kwiaty, obok której zaczyna pojawiać
się nowy znak prestiżu, kapelusz, w kwiaty również”12.
Nie ulega wątpliwości, że tradycyjny strój zapewne pozwalał szybko zidentyfikować emigranta w gronie innych osób.
>>9 B. Dowigiałło, Socjolog w szafie. Prezentacja techniki pomocnej w badaniu ubierania się jako działania, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11
(2013), nr 2, s. 184.
>>10 B. Dowigiałło,op. cit., s. 186.
>>11 L. Stomma, Metoda strukturalna w etnologii, [w:] Metody etnologii,
cz. 1, red. I. Sokolewicz, Warszawa 1981, s. 122.
>>12 W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, op. cit., s. 80.

Znakomity przykład tego, jak wiele sama aparycja oraz rzeczy, którymi emigranci się otaczali, mogły mówić o nich samych i o ich pochodzeniu, przytacza Magdalena Szejnert:
„Victora Safforda dręczy to jako problem poznawczy, ale gdyby się z nim uporał, oddałby wielką przysługę służbie imigracyjnej. Ma ona kłopoty z określeniem tożsamości przybyszów
z krajów podbitych, którzy czasem sami nie wiedzą, kim naprawdę są. [...] Tymczasem doktor Safford doskonale wyczuwa, z kim ma do czynienia. Na przykład ten mężczyzna z hardym spojrzeniem, z widelcem i łyżką wystającymi z cholewy
buta to Słowak, ten nieco wyższy, lżej związany, łagodniejszy
w ruchach to Polak [...]”13. Najdokładniej omawia ona problem
bagaży emigrantów, którzy przybywali na Ellis Island z całej Europy. Patrzy przy tym na te wszystkie skrzynie i toboły z perspektywy Petera MacDonalda, który był bagażowym
na wyspie przez wiele lat. Jak pisze Szejnert, Peter na pierwszy rzut oka potrafił rozpoznać, z jakiego kraju przybywają
przyjezdni14. Owe rzeczy, które emigranci ze sobą przywozili, i które doświadczonemu bagażowemu tak wiele zdradzały,
Szejnert opisuje w sposób następujący: „Bagaże Duńczyków,
Szwedów i Norwegów są upchane najbardziej. Według Petera ci ludzie biorą ze sobą więcej niż ktokolwiek inny: materace,
peirnaty, łóżka, szuflady, krzesła kuchenne [...]. Walizki Anglików i Francuzów są w lepszym stanie niż inne i zdecydowanie
najbardziej nowoczesne. Grecy i Arabowie mają toboły wielkie jak góry, zbierają pięćset lub sześćset funtów rozmaitych
rzeczy, ugniatają je razem i zawijają w dywany i chusty”15. Taki
kawałek garderoby, przywieziony ze sobą z rodzimych stron,
mógł pełnić jeszcze jedną ważną funkcję, którą Gregory P. Stone określa jako wzajemną identyfikację. Z jednej strony mówił, kim są inni, którzy emigranta otaczają, ale równocześnie
dawał emigrantowi poczucie spójności, pozwalał określić jego
własną tożsamość w miejscu, gdzie był nie tylko nowy, ale
również zupełnie obcy. Jak podkreśla Stone: „czyjaś tożsamość
jest ustalona, gdy inni przyznają mu tożsamość za pomocą takich samych słów, którymi on określa siebie”16. Przy czym, jak
>>13
>>14
>>15
>>16

M. Szejnert, op. cit., s. 49–50.
Ibidem, s. 25.
Ibidem, s. 26.
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zaznacza Stone, nawet raz ustalona tożsamość musi być stale potwierdzana. W sytuacji, gdy nie stoi za emigrantem cała
jego historia, gdy wiele rzeczy, które zabrał ze sobą, pełni
przede wszystkim funkcję pragmatyczną, ubiór staje się tym
samym owym niewerbalnym środkiem komunikacji, za pomocą którego mógł on konstytuować swoje poczucie wewnętrznej spójności.
Ostatnią, niezwykle zresztą ciekawą podgrupę przedmiotów w tej kategorii stanowiły rzeczy, za którymi zwyczajnie się
tęskni. Rzeczy, których zapewne nie mogło zabraknąć w Stanach Zjednoczonych lub Brazylii, jednak, jak trafnie kwituje
ten problem Kula, to po prostu nie były „te” rzeczy. „Czy mamy
uwierzyć, że naprawdę w 1890 r. w Chicago nie można było
kupić dobrych lnianych ręczników, a w Buffalo brzytwy?”17 –
pyta autor. Po chwili jednak sam odpowiada sobie na to pytanie: rzeczy te były dostępne. Może niekiedy bywały nieco
droższe, ale ostatecznie ich kupno nie było niemożliwe. Jednakże były to rzeczy, z którymi emigranci nie byli zżyci, z którymi nie wiązały się żadne wspomnienia. Owa tęsknota, co
sam podkreśla, najjaskrawiej wyrażała się w licznych prośbach
o przywożenie przedmiotów, do których z natury rzeczy przywiązane było praetium affectionis, czyli dewocjonaliów18. Najczęściej pojawiają się prośby o święte obrazy, przede wszystkim przedstawienia Matki Boskiej: „Teraz mój szwagrze i bracie
chcieliśmy Cię prosić, abyś nam przywiózł te obrazy, ten mój
z czerwonych ram, te Matkę Boską Częstochowską i Matkę Boską gromniczą i Matkę Boską szkaplerzną [...]”19.
Przedmioty rytualne są obiektami wyjątkowymi w obrębie kategorii „rzeczy”. W dużej mierze wynika to z faktu, że
służą one jako materialne reprezentacje boskości w kontekście rytualnym. Jak spostrzega Edmund Leach, są one dzięki
temu zarażone aurą świętości, właściwą początkowo jedynie
metafizycznemu pojęciu w umyśle, która – to już rzecz sporna – może być przypisywana im również w kontekście pozarytualnym20. Nie będę tu zgłębiała specyfiki polskiego katolicyzmu oraz roli kultu maryjnego ani rozważać zagadnień

z pogranicza idolatrii. Bez wątpienia jednak należy pamiętać,
że wiara stanowiła niezwykle ważny element życia emigrantów. Warto także wspomnieć, że szczególnie ci, którzy udawali
się do Ameryki Południowej, byli pełni obaw co do wyznania
zamieszkujących ten kraj autochtonów. Wątek ten był wielokrotnie poruszany w listach, w których emigranci – pisząc do
swych bliskich pozostających w Polsce – donoszą z ulgą, że
choć ludzie tu mają odmienny kolor skóry, to jednak są to katolicy („Ludzi to jest połowa białych i połowa czarnych [...]. Ale
te czarne to są prawowierne katoliki”21).
Wiara stanowi jednak jedynie jeden z elementów składowych, wpływających na to, że własne dewocjonalia z rodzinnego domu lub przynajmniej z rodzinnego kraju były tak cenione przez emigrantów. Tu bowiem ponownie powraca
problem inności pewnych rzeczy. Do świętego obrazu, który
wisiał przez lata nad łóżkiem, składało się modły od maleńkości. Nowy, dopiero co nabyty, nie słyszał tych wszystkich próśb,
nie znał tak wielu zmartwień. Nawet jeśli przyjąć Leachowską
logikę, że to modlitwy były sprawcą skuteczności działań na
odległość, niemniej to obiekty materialne partycypujące w całym rytuale stały się reprezentacją metafizycznych idei oraz
ich myślowych konotacji22. Przedmiot ten pozbawiony był ponadto tego, co Droit określa mianem „pozostałości łańcuchów
zatartych słów”23. I być może z tego też powodu Matka Boska
chicagowska nigdy nie zastąpi gieczewolskiej, jak konstatuje
Kula24.
Dodatkowo wszystkie te drobne rzeczy, umieszczone w nowym domu na zupełnie nieznanych sobie dotąd ścianach, dawały szansę na oswojenie tej dopiero co odkrytej przestrzeni.
Nowe łóżko przykryte starą pościelą będzie takie jakby nieco
bardziej swojskie, nowa kuchnia, ale ze starymi garnkami jakaś taka ciut bardziej znajoma. Wszystko to pomagało odnaleźć się emigrantom w nieznanym sobie świecie. Być może
stąd też brało się owo, momentami wydawałoby się irracjonalne, przywiązanie emigrantów do ich bagaży. Zwracało to
>>21 List A. Zielińskiego z Sao Antonio de Patrulha, Rio Grande de Sul do
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>>22 E. Leach, op. cit., s. 49.
>>23 R.-P. Droit, op. cit., s. 10.
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uwagę nie tylko bagażowego na Ellis Island, ale także wspomnianego już lekarza Victora Stafforda. Owe toboły, które
dźwigali na ramionach, przerzucali przez plecy czy też ciągnęli
za sobą, mogły jego zdaniem łatwo doprowadzić do wypadku, szczególnie w tak dużym skupisku ludzi. W tekście Szejnert
czytamy: „Należy także uważać na wielkie toboły na ramionach silnych słowiańskich dziewcząt. Te bele zdają się miękkie
i puszyste, ale poza jedną lub dwiema pierzynami zawierają
prawdopodobnie parę rusztów do pieca, żelazne czajniki lub
garnki i różne inne wschodnioeuropejskie Lary i Penaty o podstawowym praktycznym znaczeniu. Jeśli dziewczyna weźmie
nagły skręt, każdy, kto ma nieszczęście znaleźć się blisko, odczuje energię, jaką uzyskał ładunek w trakcie obrotu”25.
Niemniej któż myśli o tak abstrakcyjnych kosztach, wyruszając po nowe lepsze życie, do nowego lepszego świata? Nowego w stopniu, który dla nas – współczesnych – jest kompletnie niewyobrażalny. Nie bez kozery Kula przyrównuje
podróż z XIX-wiecznej polskiej wsi do Ameryki końca XIX w. do
podróży w czasie – z okresu feudalizmu do okresu kwitnącego
kapitalizmu. To wszystko musiało również dużą część z tych ludzi na swój sposób przerażać. A tak? „Bliscy przyjadą, usiądzie
się w rozszerzonym gronie rodzinnym wieczorem, popije golubskiej okowity, zapali tureckiego tytoniu, zagra na harmonijce – i wówczas dopiero będzie dobrze w odtworzonym jako
tako cieple rodzinnym. Ze ściany przyglądać się temu będzie
wyrozumiale Matka Boska Gieczewolska”26.
Rzeczy podróżowały jednak nie tylko wraz z emigrantami.
Niekiedy rzeczy zupełnie nowe, rzadkie oraz nieznane, były
nabywane w nowym miejscu i przesyłane tym, którzy pozostali w kraju. Kwestia darów w kulturze jest dosyć złożona.
Marcel Mauss odróżniał w sposób znaczący wymianę, która
funkcjonuje w społeczeństwie przemysłowym, od tej, z którą
mamy do czynienia w społeczeństwach tradycyjnych. Zauważał on, że w przeciwieństwie do społeczeństw archaicznych,
gdzie każdy dar krył w sobie zwykle jakąś transakcję, w społeczeństwach przemysłowych dar w istocie stanowi przekazanie określonego towaru nieodpłatnie. Jego teorię rozwinął
Claude Lévi-Strauss, który w darach dopatrywał się jednak
>>25 M. Szejnert, op. cit., s. 27.
>>26 W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, op. cit., s. 83.

ważnej roli, jaką jest podtrzymywanie więzi międzyludzkich.
W istocie, zupełna bezinteresowność daru w kontekście społeczeństw przemysłowych wydaje się niepełna. Jak zauważa Janusz Łukaszczyński, zachowanie ludzkie przynależne jest światu kultury, a wymiana czyni to zachowanie czymś specyficznie
społecznym27. Tym bardziej trudno uwierzyć zatem w zupełny brak jakichkolwiek procesów, które byłyby za pośrednictwem takiego gestu realizowane. Być może z tego też powodu Lévi-Strauss dochodzi do wniosku, że ofiarowanie komuś
daru może nie tylko stanowić początek wymiany o charakterze całościowym, ale także zmienić nieznajomego w przyjaciela. Dar będzie pełnił tedy niezwykle istotną rolę w budowaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkiej. Koncepcję tę
krytykował jednak Pierre Bourdieu, podkreślając, że wzajemność służy niekiedy zwykłemu udawaniu bezinteresowności,
w rzeczywistości będąc jedynie próbą ukrycia egoistycznych
pobudek28. Mariola Flis natomiast podkreśla, że wartość daru
może w efekcie podnosić prestiż obdarowującego, zaś sam dar
może pełnić chociażby funkcję rekompensaty lub zadośćuczynienia29. Wszystkie te teorie ukazują jednak, że zarówno sama
wzajemność, jak i dar pełnią ważną funkcję społeczną i bez
wątpienia pomagają w budowaniu oraz ugruntowaniu relacji
międzyludzkich, co tym samym wyklucza ich zupełną bezinteresowność. Nagrodą może być bowiem chociażby ukonstytuowanie swojego miejsca w hierarchii. Z tej perspektywy niezwykle ciekawe jest owo wspomniane na początku nabywanie
rzeczy przez emigrantów w celu przesłania ich członkom rodziny, przyjaciołom lub innym osobom potrzebującym, które
pozostały w kraju.
Polacy, którzy udali się do Stanów Zjednoczonych, nieśli swoim bliskim pomoc już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście charakter tej pomocy przez lata
ulegał zmianie. Jak zauważa Joanna Wojdon: „O ile do końca
sierpnia [1939 r. – K.S.] prowadzona była zbiórka na Fundusz
Obrony Narodowej – osiągając w Ameryce kwotę miliona dolarów, o tyle rozpoczęcie działań zbrojnych w Europie z jednej
>>27 J. Łukaszczyński, Trzy koncepcje wzajemności, „Nauki Społeczne”
2012, nr 2 (6), s. 140.
>>28 P. Bourdieu, za: ibidem, s. 142.
>>29 M. Flis, za: ibidem, s. 143.
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strony, a ogłoszenie neutralności USA z drugiej, uniemożliwiały dalsze wspieranie poczynań militarnych jednej z walczących
stron. Pozostawała pomoc humanitarna ofiarom wojny i na
niej skoncentrowała swoje wysiłki Polonia, przede wszystkim
za pośrednictwem Rady Polonii Amerykańskiej”30. Wśród różnych form pomocy, chociażby takich jak dystrybucja darów
za pośrednictwem Czerwonego Krzyża czy też National War
Fund, szczególnie po wojnie, niezwykłą popularność zyskało przesyłanie klasycznych paczek. W przeciwieństwie do pozostałych form pomocy, które miały w dużej mierze charakter
zinstytucjonalizowany, ta droga była oparta na indywidualnych relacjach darczyńców oraz obdarowywanych. Jak zauważa Wojdon, już w latach czterdziestych płynął strumień tych
indywidualnych pakunków, niekiedy kierowanych nawet do
osób trzecich, o których potrzebach dowiadywano się w różny sposób31.
Takie prośby o wsparcie materialne, zachowane w formie
korespondencji, wydają się szczególnie ciekawe w kontekście
przytoczonych na samym początku historii polskich emigrantów, którzy raptem pół wieku wcześniej udawali się do Stanów
Zjednoczonych. Wtedy to oni nierzadko stawali w roli osoby
obdarowywanej. Z punktu widzenia teorii wzajemności można by uznać, że oto teraz mieli oni okazję odwdzięczyć się za
niesioną im przez długi czas pomoc. Rzeczy, które z początku
były tymi nowymi, obcymi, nieznanymi, teraz okazywały się
bezcenne. Dotyczy to nawet takich produktów jak produkty
pierwszej potrzeby, chociażby żywność. Wydaje się jednak, że
w tym kontekście słuszna jest uwaga Adama Smitha, iż tego
typu działania jak najbardziej zasługują na wdzięczność, ale
tylko wtedy, gdy nie są w pełni zgodne ze sprawiedliwością32.
Tymczasem, jakkolwiek patrzeć, w istocie trudno wyobrazić
sobie sytuację, w której pomoc ofiarom wojny można by uznać
za czyn niepostrzegany jako moralnie właściwy czy wręcz pożądany. Co jednak z okresem późniejszym, Polskiej Republiki Ludowej, czasem, który Wojdon trafnie określa jako „dobę
propagandy sukcesu”? Jasne jest, że choć Polska była przez
>>30 J. Wojdon, Pomoc Polonii amerykańskiej dla Polski po 1939 roku. Zarys
zagadnienia, „Studia Polonijne” 2009, nr 30, s. 261.
>>31 Ibidem, s. 264.
>>32 A. Smith, za: ibidem, s. 135.
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władzę prezentowana jako kraj normalny, rozwijający się
w sposób dynamiczny, to jednak wieści o faktycznym stanie
kraju i losach społeczeństwa przeciekały poza żelazną kurtynę
(np. za pośrednictwem prywatnej korespondencji). Ślady takich wyznań odnajdujemy w listach prywatnych, wysyłanych
z Polski do bliskich przebywających za granicą.
W wielu wypadkach podziękowania za rzeczy, opisy skupione wokół ich braku, trudności ich nabycia oraz potrzeby
ich posiadania dominują treść listów z tego okresu. Nierzadko
obdarowani nie tylko ogromnie za wszystkie otrzymane dary
po stokroć dziękują, lecz również wymieniają darczyńcy rzecz
po rzeczy, co w paczce, którą otrzymali, udało im się znaleźć:
„Przyjechałam tu 21/XII i zastałam, nadeszły świeżo, worek
z Twoją przesyłką: były w niej dwie paczki duże «Detergente
en Po» (szczęście, że włożyłaś je do plastykowych woreczków,
bo pudła zostały zmiażdżone), 2 okrągłe «saponero Vim» [...]
farbkę, 3 pary bucików i 6 dobradiukas [...]. Wprawdzie lampy
nie było, ale jestem przekonana, że to właśnie ta paczka, która
przepadła [...]”33; „24go [...] przyszła 2ga paczka, o której piszesz
[...] właśnie były tam 4 dobradinke, 2 kawy, 2 kolynosy i jedno mydło gossy”34; „Kilka dni temu listonosz przyniósł wielka
paczkę, w której znaleźliśmy 7 kg pomarańcz, 4 kg cytryn i 4 kg
grejpfrutów”35. Jest to zjawisko zasługujące na uwagę. Wszak
ten, kto paczkę robił, dobrze zdawał sobie sprawę z tego, co
do niej włożył i co obdarowany najprawdopodobniej w niej
znalazł (a przynajmniej znaleźć powinien). Opisy te stanowią
jednak niezwykle ważny element każdego listu. Być może powodem takiego zachowania było to, co Urry określa mianem
„fascynacji towarami konsumpcyjnymi z «Zachodu»”, które na
swój sposób (poprzez przekraczanie granic) naruszały budowlę tych ostro odgraniczonych społeczeństw36.
Rzeczy te mają przy tym nie tylko wartość materialną.
Duża część paczek ma przede wszystkim wartość symboliczną:
„W imieniu własnym, oraz «adresatów» mienia b. serdecznie
>>33 Dokument k.akc. 1260/98a, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>34 Dokument k.akc. 1260/98a, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>35 Dokument k.akc. 1260/158, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>36 J. Urry, op. cit., s. 95.

Ci dziękuję za paczkę tę, za wszystkie przysmaki i za torby, ale
przede wszystkim za pamięć, za złączony z tym wysiłek i kłopoty z wysyłką, że już pominę kupę forsy, którą na ten cel wydałaś”37. Można powiedzieć, że rzeczy te stawały się czymś na
kształt nośnika, za pośrednictwem którego ludzie oddaleni od
siebie o tysiące kilometrów mogli wyrazić wzajemne przywiązanie oraz troskę. Tu ponownie wracamy do daru interpretowanego z perspektywy roli, jaką odgrywa w budowaniu lub
podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Szczególnie ważne
w tym kontekście będą fotografie, które często dołączano do
listów.
Ich specyficzny status jako rzeczy wynikać może z ich mimetycznych właściwości. W tym sensie fotografia, podobnie
jak kiedyś malarstwo czy rzeźba, reprezentują inne obiekty materialne, podzielając tym samym ich status ontologiczny. Fotografia, szczególnie analogowa (choć niewykluczone,
iż także cyfrowa), zawiera w sobie rzecz delikatną, podatną
na zniszczenie i ostry ząb czasu, z drugiej zaś strony tę podatność na zniszczenie stawia w opozycji do możliwości „zamrażania chwili” za jej pośrednictwem. Odsyła przy tym zawsze do
tego, co znajduje się na jej powierzchni. W efekcie fotografia,
jako rzecz, stanowi niezwykle ciekawy przedmiot, który nie
tylko jest nośnikiem pamięci (szczególnie momentów minionych), ale w zupełnie inny sposób daje posiadaczowi możliwość odczucia bliskości z tymi, którzy się na niej znajdują (co
było szczególnie ważne, gdy podróże wciąż były bardzo drogie, a niekiedy – ze względu na sytuację polityczną – wręcz
niemożliwe). Długo był to bowiem jedyny sposób, aby zobaczyć własnych bliskich. Z tego powodu zdjęcia, jeśli zostają do
listu dołączone, są zwykle bogato i czule komentowane: „Fotografia, Ciebie i mojego imiennika, bardzo miła niespodzianka już prawie sześć lat jak widzieliśmy Cię w Rio, nic się nie
zmieniłaś, ten sam, że tak powiem poetycznie – uśmiech wewnętrznej twarzy [?] i oczy – ciekawe – Twój Stan ma także
coś z tej intymnej pogody i twarz wyraża charakter i – ważne – zmysł humoru [...]”38. Równocześnie obdarowany ma
>>37 Dokument k.akc. 1260/264, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>38 Dokument k.akc. 1260/189c, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.

poczucie przynajmniej częściowej partycypacji w tym, co dzieje się z jego bliskimi (np. w dorastaniu wnuków, sukcesach
siostrzeńców itp.). Fotografia jest zatem rzeczą, której wartość trudno przecenić. Ciekawe jest przy tym samo analizowanie fotografii z perspektywy rzeczy właśnie, jeśli pokusimy się
o sięgnięcie do etymologii słowa „rzecz” w języku angielskim,
a zatem thing. Jak podkreśla Olsen, staronordyckie i staroangielskie słowo ping oznaczało „składanie” (podobnie jak w staroniemieckim). Jednak starszy rdzeń etymologiczny – tenku
– sugerował jeszcze dodatkowo pewien wymiar „czasowy”
(dosłownie „rozciągnięty czas”)39. To jednak temat na osobny
artykuł.
Jaki był los rzeczy, które docierały w paczkach do Polski?
Nie wszystkie – co oczywiste – pozostawały z tymi, którzy je
otrzymali. Niektóre z nich, ze względu na swą niezwykłą wartość (będącą efektem braku owych dóbr na polskim rynku),
stawały się rodzajem towaru, który można było wymienić na
przedmioty inne, bardziej w tym momencie przydatne. Wspaniałym przykładem takiej rzeczy jest kawa, której zwykle w listach poświęcają obdarowani osobne paragrafy: „Bardzo serdecznie – z całego serca dziękujemy oboje z żoną za puszkę
kawy, którą wczoraj odebraliśmy z urzędu pocztowego. Paczka przyszła nienaruszona – a smakuje nam bardzo i ma cudowny aromat”40; „[...] wszystkie podstawowe można dostać
– oprócz kawy, w którą nas cudownie zaopatrzyłaś, nie wiem
jak bym żyła bez niej!”41. Wielokrotnie podkreślane jest również, jak bardzo deficytowy jest to produkt: „U nas kawy nigdzie nie kupi. Więc po pewnym czasie będziemy was prosili
o podobną paczuszkę”42; „Przede wszystkiem dziękujemy wam
za kawę, którą otrzymaliśmy wczoraj. Przyszła w wspaniałym
momencie, bo już nie mieliśmy – a kupić – to marzenie”43.
Tym samym jest produktem niezwykle pożądanym i nieraz po>>39 B. Olsen, op. cit., s. 169.
>>40 Dokument k.akc. 1260/203c, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>41 Dokument k.akc. 1260/279, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>42 Dokument k.akc. 1260/203c, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>43 Dokument k.akc. 1260/250, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
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jawiają się prośby o jej przesłanie: „Gdybyś chciała jeszcze raz
coś mi wysłać to poproszę ewentualnie znowu o kawę oczywiście oraz o... czarny fiżon [...]”44. Kawa jest produktem niezwykle cennym. Zdarza się, że zostaje sprzedana lub oddana,
aby – chociażby w oparciu o omawianą wcześniej zasadę wzajemności – pomóc w dopięciu jakiejś sprawy: „Nie wiem jak Ci
podziękować za tę bezcenną late z Café soluvel «Aro». Ty nie
masz pojęcia co to za skarb – i ile dziś kawa – choćby ziarnista,
czyli mniej cenna, kosztuje – bo w sklepach obecnie nie można jej dostać. Mogłam ją sprzedać, ale nie zrobię tego, bo już
wykańczam 4-tą puszkę kawy Nesca od Rózi /«Cacique»/”45.
Kawa bywała rzeczą wartościową do tego stopnia, że to dzięki niej właśnie Cecylia Niedenthal, córka Marii Bochdan-Niedenthal, uczestniczki polskiej wyprawy do Peru w celu kolonizacji terenów Montanii w dolnym biegu rzeki Ucayali, po raz
pierwszy przyjechała do Polski. I choć stanowi to temat zupełnie osobny (trudności z dostaniem się do Polski dzieci polskich
emigrantów, którzy opuścili kraj w okresie dwudziestolecia
międzywojennego), to jednak warto zaznaczyć, że kawa była
tak wysoko ceniona w sensie ekonomicznym, iż mogła stanowić wręcz przepustkę przez granicę kraju. Oczywiście sama
kawa nie wystarczyła. W wywiadzie narracyjnym, który przeprowadziłam z Panią Cecylią w grudniu 2014 r., wspomina ona
o tym, jak istotna okazała się osoba Jarosława Iwaszkiewicza,
który utrzymywał serdeczne kontakty z jej rodziną, o czym dowiadujemy się z zachowanej korespondencji („A więc do zobaczenia w Polsce. Bardzo się cieszę na to spotkanie, a tymczasem przesyłam najlepsze pozdrowienia dla Pani, całej jej
rodziny – i wszystkich znanych w Rio”46). To dzięki jego wstawiennictwu, ale też zaradności rodziny, zwykłą rzecz udało
się przekuć w bilet do Polski. Jak wspomina Pani Cecylia: „Dla
mnie było bardzo drogo wykupić taki bilet. I wtedy po części przyczynił się do mojego wyjazdu Iwaszkiewicz. Chodziło o to, że gdyby mój bilet tam i z powrotem był wykupiony

w Polsce, to on by kosztował dziesięć razy taniej, niż gdybym
go kupowała w Brazylii. I wtedy jeden z moich wujów zwrócił
się do Iwaszkiewicza i mówi: «poznał Pan naszą rodzinę, będąc
w Brazylii, ich córka chciałaby przyjechać, ale należałoby kupić
bilet w Polsce». I wtedy on wydał opinię taką pro, że jak najbardziej ta Pani powinna przyjechać, powinno się móc dla niej
kupić ten bilet. I ja za 8 kilo kawy kupiłam bilet tam i z powrotem. Przysłałam wujowi kawę, wujek sprzedał tę kawę kupił
bilet w Polsce i ja przyjechałam”47.
Rzeczy, które się otrzymywało, okazują się niezwykle wartościowe również z innego powodu – pomagały załagodzić
poczucie lęku. W okresie Polskiej Republiki Ludowej dominowała w kraju mentalność niedoboru, czyli postrzeganie zasobów zarówno fizycznych, jak i niematerialnych jako istniejących wyłącznie w ograniczonym zakresie. Mentalność ta, jak
podkreśla Anna Murdoch w swoim artykule Filozofia niedoboru, wywodzi swoją motywację ze strachu48. Na tej bazie budować można jeden z ekstremów ekonomicznych, czyli gospodarkę niedoboru, formę, pod którą chętnie podpisywały się
systemy totalitarne. W gospodarce niedoboru, której przykład
stanowi właśnie polska gospodarka okresu PRL-u, podstawowym celem ludzi stało się przetrwanie lub, jak inaczej określa
to Murdoch, „strach przed okresem chudym, zanim coś znowu rzucą na rynek”49. Mentalność niedoboru niekiedy wyziera
z opisów i stosunku nadawców listów do rzeczy, które otrzymują od bliskich przebywających na obczyźnie. Szczególnie
osoby starsze starają się oszczędzać wszystko, co zostaje im
przysłane, nawet te rzeczy, których w Polsce zwykle nie brakuje. Przykładem takiej rzeczy może być chociażby wata: „A swoją drogą wata, którą przysłałaś onegdaj, częściowo została
przez tatę zachomikowana i jakże mądrze, bo od czasu do czasu takie rzeczy znikają z aptek i wtedy sięgam to Taty schowka
i mam w d... komunizm”50.

>>44 Dokument k.akc. 1260/232b, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji

>>47 Wywiad narracyjny, Cecylia Niedenthal, 12.2014 r.
>>48 A. Murdoch, Filozofia niedoboru, „Zarządzanie i Rozwój” 2002, nr

w Gdyni.
>>45 Dokument k.akc. 1260/232b, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
>>46 Dokument k.akc. 1260/208b, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.

28, dostępny przez: akson.sgh.waw.pl/~jh28460/am_art4.doc [data:
20.09.2015].
>>49 Ibidem.
>>50 Dokument k.akc. 1260/279, [w:] Archiwum Muzeum Emigracji
w Gdyni.
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Związek z rzeczami zaczyna tym samym nabierać nietypowego charakteru. Niektóre rzeczy, jak chociażby wspomniana
wcześniej kawa, ulegają wręcz rodzajowi fetyszyzacji. Przedmiotom materialnym nadane zostają niekiedy znaczenia, które pierwotnie nie tylko nie były z rzeczą związane, lecz nawet
nie orbitowały w okolicy jej kręgów symbolicznych. Warto jednak zaznaczyć, że takie klasyfikowanie owego stosunku do
pewnych rzeczy zakłada uznanie granicy, którą Olsen krytykuje. Granicy zakładającej ścisły podział świata, w efekcie którego afekt wobec rzeczy wydawać się ma sprawą nienaturalną51.
Nie jest tak jednak w żadnym wypadku. Jak bowiem podkreślałam wielokrotnie, rzeczy bez wątpienia są uwikłane w sposób istotny w stosunki społeczne, które tak kategoryczny rozbrat rezerwują wyłącznie dla podmiotów. Z tego też powodu
używam określenia „rodzaj fetyszyzacji”, nie zaś „fetyszyzacja”.
Chodzi mi wyłącznie o tę dodatkową, chociażby polityczną,
nadbudowę, którą pewne rzeczy (np. jeansy) w tym okresie
niekiedy zyskiwały.
Wszystko, co do tej pory zostało jednak powiedziane, tyczy się przeszłości. Jak jednak wygląda los rzeczy współczesnych emigrantów i globalnych nomadów? Czy w dobie tak
łatwego dostępu do większości dóbr będziemy je jeszcze ze
sobą zabierali, rzeczy inne aniżeli te o wartości sentymentalnej? Być może jakąś odpowiedź stanowią badania Agnieszki
Trąbki, która w swojej książce Tożsamość rekonstruowana zastanawia się nad problemem mobilności, wpisanej niejako
w życie tzw. globalnych nomadów, oraz nad ich stosunkiem
do przeprowadzek i posiadania w ogóle. Trąbka zauważa, że
współcześni globalni nomadzi nie przywiązują się specjalnie
do rzeczy. Przyrównuje ich podejście do dóbr materialnych do
stosunku koczowników, którzy nie chcieli posiadać zbyt wiele, gdyż rzeczy te mogłyby spowalniać ich podróż52. Autorka
przywołuje w tym miejscu również wypowiedź jednego ze
swych informatorów: „Lubię ten styl życia: podnajmowanie
mieszkań, wynajmowanie już umeblowanych pokoi, podoba
mi się, że nie muszę niczego posiadać i zabierać ze sobą – po
>>51 B. Olsen, op. cit., s. 155.
>>52 A. Trąbka, Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Warszawa 2014, s. 241.

prostu wprowadzam się i wyprowadzam z walizką”53. Trąbka
podkreśla, że taki styl życia, w którym stosunek do przestrzeni jest niezwykle pragmatyczny i pozbawiony relacji emocjonalnej, w oczach jej rozmówców odróżniał ich od tych, których
określali mianem „przeciętnych obywateli”, a zatem osób, które dążą do stabilizacji i posiadania54. Równocześnie jednak jeden z rozmówców Trąbki zaznacza: „Mój dom jest zawsze tam,
gdzie jestem, gdzie mieszkam, gdzie trzymam swoje rzeczy”55. Inny z informatorów zaś dodaje: „Dom jest tam, gdzie
kładę swój kapelusz. A teraz mój kapelusz jest w Nowym Jorku”56. Nie jestem zatem również tak, że rzeczy zupełnie zniknęły z horyzontu współczesnych emigrantów czy globalnych nomadów. One dalej funkcjonują, lecz w zupełnie inny sposób;
należałoby raczej powiedzieć, że inne rzeczy stały się obecnie
tymi, które ludzie pragną ze sobą zabierać. Zapewne można
to wiązać ze zmieniającym się stosunkiem i rozumieniem pojęcia domu. Widać to zresztą w sposobie, w jaki globalni nomadzi postrzegają siebie, szczególnie w stosunku do reszty społeczeństwa. Jak zauważa Trąbka, zarówno w studiach
postkolonialnych, jak i feministycznych można już zauważyć
negatywne definiowanie domu: „Dom kojarzony jest z granicami, określoną tożsamością, czy ograniczeniem. [...] bycie
«zadomowionym», w przeciwieństwie do kondycji nomadycznej, oznacza stagnację, brak krytycznego myślenia, i zdolności
transgresji”57.
To, co kiedyś próbowano odtworzyć możliwie najwierniej
w nowym miejscu, straciło na znaczeniu. Rzeczy, których nie
darzymy sentymentem, po prostu porzucamy. Z chwilą gdy
czajniki czy pościel stały się dobrami ogólnie dostępnymi, gdy
w każdym miejscu na świecie możemy nabyć te same rośliny
lub tę samą markę papierosów, jedynie rzeczy najbardziej osobiste, najbliżej z nami związane, krążą po świecie u naszego
boku.
Czy jednak naprawdę nie jest już tak ważne, czy ze ściany
patrzy Matka Boska Gieczewolska, czy też Chicagowska? Nie
>>53
>>54
>>55
>>56
>>57

Daniel, 32, za: ibidem, s. 241.
Ibidem, s. 241.
Claudia, 28, za: ibidem, s. 242.
Obi, 40, za: ibidem.
Ibidem, s. 225.
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da się wszak ukryć, że ostatecznie, choć może z większą dozą
wysiłku, ale zapewne i w Chicago zdołamy tę drugą zakupić,
jeśli zajdzie taka potrzeba. Czy zatem można z tego wnioskować, że może już nie ma być tak, jak w miejscu poprzednim?
Czy chodzi zatem o zmienność par excellence? „Ja się nie czuję, że gdziekolwiek jest mój dom. Ja nie mam takiego miejsca,
gdzie mógłbym przyjechać i powiedzieć, że to jest mój dom.
Nie mam. I czuję się z tym dobrze, to jest najlepsze”58, podkreśla jeden z informatorów Trąbki, a sama autorka zauważa, że
jej rozmówcom de facto zależy na zmianie: „[...] czasami są to
przeprowadzki w ramach tego samego kraju, a nawet innego mieszkania w tym samym mieście, «żeby coś zmienić»”59.
Stałość przestaje być zatem cechą pożądaną, a zmienność rzeczy w naszym otoczeniu wręcz przeciwnie. Co jednak w owym
świecie emigrantów, podróżników, turystów, pielgrzymów
i włóczykijów byłoby rzeczą stałą? Czy możliwe jest, aby takie
obiekty obecnie już nie istniały?
Jak na ironię wydaje się, że w owej arcymobilnej rzeczywistości najbardziej trwałe jest to, na co tak baczną uwagę
zwracał bagażowy na Ellis Island – bagaże. A konkretnie ich
>>58 Ibidem, s. 242.
>>59 Ibidem, s. 240–241.

opakowania: walizki, kufry, plecaki, torby. Stała będzie tedy ta
rzecz, w której wszystkie inne rzeczy, jakie w ogóle posiadamy,
zdecydujemy się przewozić. Opakowania tego, co nam drogie
i bliskie. Kufer dla naszej codzienności.
Abstract
Kalina Sobierajska, A life in suitcases. About things
in the world of emigration and travel
A contemporary criticism of anthropocentrism, as well as
the consumer society, once again has kindled intrest about
things in social studies. More and more often, things are
stopped being de-materalized, and thus can become active
actors. All in all, the reflection on the problem of things in human life is nothing else but a question about a man’s attitude
toward things, about their meaning, their roles and usage.
From this perspective, the relation between a thing and an object makes a thing a kind of a litmus paper, thanks to which
we can find out a lot, not only about a thing itself but about
a human who enters into relation with it. For the thing can determine a man’s status, reveal his or her biography or even his
or her value system. This assumptions are the starting point
to considerations on things in the world of emigres, migration
and an intense mobility of society.

RZECZ O USPRAWIEDLIWIANIU RZECZY
Adrian Gleń

Ludzie stają się ludźmi, żyjąc i jednocząc się z rzeczami.
					 B. Olson
Ostatnio usłyszałem taką oto historię, prosto ze stolicy:
pewna miłośniczka nowych mediów, wpisująca w swój facebookowy profil absolutnie wszystko, co przydarza jej się
z godziny na godzinę, zaniemogła na wyjątkowo paskudną odmianę żołądkowej grypy, która skutecznie pozbawiła
ją możliwości szybkiego reagowania i bycia on-line. Dziewczyna – być może z braku fantazji, autodystansu, poczucia
autoironii albo naprawdę dotkliwych dolegliwości – najwyraźniej uznała, iż temat dość żenującej przypadłości nie
przysporzy jej „lajków” i pozytywnych postów, zarzuciła więc
swoją „kronikarską” aktywność. Zrazu to kilkugodzinne sieciowe milczenie nie wzbudziło żadnych gwałtownych reakcji jej facebookowych podglądaczy, jednak już „całodobowa
nieobecność” (jakże dojmująca i wymowna) poruszyła niektórych do żywego. Znalazł się w końcu, w gronie owych
„znajomych”, ktoś, kto postanowił przenieść swój niepokój
w przestrzeń „realu” i – uznając milczenie za rodzaj quasi-śmierci – zawiadomił policję o niewytłumaczalnym zaginięciu kobiety. Troskliwi stróże prawa podjęli natychmiast
akcję poszukiwawczą, która zakończyła się na balkonie mojego przyjaciela (kobieta nie otwierała na wezwanie funkcjonariuszy, ci zaś zaprzęgli do pracy policyjny podnośnik,
a podczas akcji, przypadkowo, pomylili kondygnacje), od
którego całą tę historię usłyszałem (stąd wnoszę o jej autentyczności, nawet jednak gdyby była ona jedynie wytworem
wyobraźni, warto, jak sądzę, docenić jej, po arystotelesowsku rozumianą, mimetyczność)...
Można się spierać, jak w Allenowskiej Melindzie i Melindzie, czy cała ta rzecz ma naturę komiczną, lubo

dramatyczną. Niezależnie jednak od tego, jaką ostatecznie
kwalifikację owej historii przydalibyśmy, do myślenia dawać
musi przyjęcie (i ewentualna akceptacja faktu), iż komputer
(sieć, społecznościowe medium, nasze z nimi „zrośnięcie”)
jest probierzem nie tylko naszej tożsamości, ale i poczucia
obecności, a nawet (o, zgrozo?!...) realności. Powtarzany po
wielokroć, wątpliwy bon mot o tym, że co nie daje się odnaleźć przez internetową wyszukiwarkę, po prostu nie istnieje,
nabiera w świetle podobnych casusów dość niepokojącego
wymiaru...
Ale w tej opowieści zwraca uwagę coś jeszcze: cyborgiczna
tożsamość współczesnego człowieka, którego nie daje się ani
od internetowego symulakrum odróżnić, ani odeń oddzielić.
Można tedy potępiać współczesne zdobycze cywilizacyjne, jakkolwiek odczuwalna – jak nigdy chyba dotąd – staje się dominująca w procesie kształtowania poczucia ludzkiego bycia rola
rzeczy, których nie sposób wręcz wyabstrahować od człowieczego bytu, od których ów byt bez reszty zdaje się (już teraz) zależeć. W chwilach, jakie przytrafiły się bohaterom tej historii, z całą
mocą ujawnia się przemożny wpływ przedmiotów, wytworów
komunikacyjnych idei, które to nagle przestają być „neutralne”,
„oczywiste”, „przejrzyste” – a przez to swoiście dla naszej refleksji i świadomości nie-obecne – i nabierają określonej wagi, rangi. Ich rola naraz okazuje się przemożna, kluczowa dla naszego
widzenia samych siebie. Mało tego – owe artefakty stają się
aktantami (owo pojęcie obecne w słowniku francuskich semiotyków powraca w pismach Bruno Latoura i zwolenników tzw.
zwrotu ku rzeczom), czynnikiem sprawczym, istniejącym nieomal autonomicznie, z którego sensotwórczego potencjału nie
zdajemy sobie do końca sprawy.
W przetłumaczonej niedawno na język polski książce
W obronie rzeczy norweski badacz kultury materialnej Bjørnar

rzeczy < ZNACZENIA < 31

Olsen przekonuje1, iż wyłaniające się w dziejach światowej humanistyki począwszy od połowy XIX stulecia (od amerykańskich transcendentalistów, marksistów i krytyków kultury masowej poczynając) tendencje przyczyniały się do stopniowego
marginalizowania roli, jaką rzeczy – pomijane konsekwentnie i bagatelizowane jako jedynie wytwory ludzkiego ducha
– pełnią w modelowaniu naszego ontologicznego horyzontu.
Oto zatem winniśmy wreszcie zarówno zdać sobie sprawę, że
„społeczności składają się z mnogich, rzeczywistych i współdziałających całości złożonych zarówno z ludzi, jak i nie ludzi”2,
jak i odnaleźć, i ustanowić, inny – pozbawiony balastu podmiotowo-przedmiotowego dualizmu i esencjalistycznych ciągot – język, który z(a)wróciłby naszą uwagę na owo milcząco obecne uniwersum rzeczy towarzyszących nam i, zwrotnie,
wpływających na rozumienie naszego bycia-w-świecie.
Otaczające nas dzisiaj przedmioty zdają się odgrywać przed
nami spektakl rodzący urojenia, które zadziwiająco chętnie
żywimy: oto jesteśmy właścicielami, panami rzeczy, możemy
pozbyć się ich bez szkody i żalu, nie łączy nas z nimi – sprzętami, sprawnymi narzędziami – żadna bliższa zażyłość, naszą
z nimi relację określa język ekonomii.
Ale czymże bylibyśmy w próżni bycia, nie posiadając oparcia w posłusznym przedmiocie? Olsen cytuje – zresztą kilkakrotnie, jak mantrę – opinię Serresa, dla którego przedmiot
„stabilizuje nasze związki; spowalnia czas naszych rewolucji.
W niestabilnym stadzie pawianów społeczne zmiany wybuchają w każdej minucie”3.
Jednocześnie jednak z takim u-stanawianiem i rozumieniem istnienia rzeczy pojawia się nasze poczucie bycia ich zakładnikami. I, w konsekwencji, potrzeba refleksji nad możliwościami – jak to określał Heidegger, którego Olsen traktuje
jako ojca założyciela dzisiejszego „zwrotu ku rzeczom”, filozofa
pozostawiającego przede wszystkim pewien język, za pomocą którego wypowiedzieć by można naszą egzystencję z rzeczami – pozostawiania przedmiotów techniki na zewnątrz
>>1 B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł.
B. Shallcross, Wydawnictwo IBL PAN, seria: „Nowa Humanistyka”, t. 2, Warszawa 2013.
>>2 Ibidem, s. 14.
>>3 M. Serres, Genesis, Ann Arbor 1995, s. 87 (cyt. za np.: WOR, 20).
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(drauβenlassen), tak aby nie stały się czymś absolutnym, lecz
zależały od nas. „Możemy [...] – pisał Heidegger – korzystać
z przedmiotów techniki, a jednocześnie przy całym właściwym ich użytkowaniu wyzwolić się od nich w taki sposób, że
nieustannie będziemy z nich rezygnować. Możemy używać
przedmiotów techniki w sposób, w jaki ich trzeba używać. Ale
możemy także zostawić je same sobie jako przedmioty, które nas nie obchodzą [...]. Możemy powiedzieć tak nieuniknionemu korzystaniu z przedmiotów techniki i możemy zarazem
powiedzieć nie ich pretensji do wyłączności, a tym samym
do zniekształcania, gmatwania i w końcu do pustoszenia naszej istoty”4. Owszem, znów, mutacje przestrzeni powstające w naszym wyobrażeniu i odczuciu na skutek przemiesz(cz)
ania rzeczy powodują poczucie oddalenia, obcości. Izolowane,
wyjęte z rozmaitych porządków przedmioty absorbują zatroskanego ich funkcjonowaniem człowieka w takim stopniu, iż
nie można już częstokroć rozróżnić, jasno określić, kto komu
służy. Z wolna człowiek staje się ofiarą własnej kalkulacji, machinacji, myślenia technicznego i nie sposób właściwie, o czym
pisał Heidegger, wyzwolić się spod ich władzy. Z przedmiotem
produkowanym masowo, służącym jedynie przedłużaniu naszych zmysłów i ciała, nie można właściwie nic począć, jest on
szczelnie zamknięty na wszelką relację.
Może to wszystko i prawda, może – jak chciał Baudelaire,
amerykańscy transcendentaliści, a jeszcze wcześniej przecież Rousseau – technika jest koszmarnym wcieleniem żądzy
opanowania świata, wykorzystania go (wszak nawet rzekę
– utyskiwał Heidegger – można „nastawić”, aby produkowała z siebie dla nas energię), a rzeczy będące wytworem technologicznego myślenia niepostrzeżenie zawładnęły naszą
wyobraźnią, wyznaczając nam horyzont naszych oczekiwań
i pragnień. Ale czy w ten sposób nie fetyszyzujemy techniki, czy naprawdę nie ma innej drogi myślenia, jak tylko potępianie w czambuł demona racjonalizmu i pragmatyzmu?
Czy dualizm podmiotu i przedmiotu to rzeczywiście wcielenie horrendalnego przed-stawiania, któremu oddajemy się od
czasów sokratejskich, karmiąc się truciznami kartezjańskimi?
Czy o technice nie można mówić inaczej? Przede wszystkim
>>4 M. Heidegger, Wyzwolenie, przeł. J. Mizera, Kraków 2001, s. 16–17.

tak, aby aktywnie śledzić nasz związek z rzeczami techniki
i ich wpływ na przekształcenia naszej świadomości?
Zostawmy jednak na chwilę te pytania. Równie inspirujące
są bowiem uwagi Olsena, skupiające się na rekonstrukcji symbiozy człowieka i rzeczy, jaka wyłania się z pracy myśli archeologicznej. Przeciwko Guriewiczowi, a w imię intuicji Durkheima działa myśl norweskiego humanisty: od zarania dziejów
przedmioty – towarzysząc wymianom, jakie ludzie zadzierzgiwali między sobą, dzięki czemu wchodzili w ten sposób
w relacje (vide ekonomika daru Marcela Maussa) – nie były
anonimowymi, przypadkowymi rzeczami, których z obdarowującymi nic absolutnie nie wiązało. Odwrotnie, przedmiot
darowany od zawsze pełnił rolę „delegata” (określenie Latoura), tj. reprezentował osobowość, pozycję, płeć itd. tego, kto
decydował się – darując ów przedmiot – za jego pośrednictwem nawiązać stabilne kontakty z innym, obcym. Przedmioty zatem, jako nasze emanacje, pełniły role mediacyjne, zabezpieczały charakter i jakość ludzkiego odnoszenia, mówiąc
po prostu: regulowały społeczne bycie.
I to właściwie się nie zmienia: przedmioty są stale, nieustannie zaprzęgnięte do pośredniczenia między ludźmi, ba!, mało
tego, trudno w ogóle bez nich współczesnego człowieka definiować. Kłopot tylko w tym, że „seryjność”, „taśmowość” produkcji
rzeczy stała się jednocześnie przyczyną ich swoistego wykluczenia poza obręb faktycznej refleksji humanistycznej. „Nowy konsumpcyjny kapitalizm – pisze Olsen – napełniając świat dobrami, replikami, maszynami i bezduszną technologią, stał się
wcieleniem naszego [...] odosobnionego i wyalienowanego nowoczesnego bycia”5. Wskutek tego rzeczy coraz częściej widziane były przez humanistyczny namysł „jako zagrożenie dla autentycznych ludzkich i społecznych wartości [...]”6.
Paradoksem nowoczesności jest zatem to, iż nadmiar i nadprodukcja idą w parze z niemal całkowitym brakiem refleksji nad
związkiem człowieka z rzeczami i istotą tej ostatniej. Właściwie
bowiem poza myślą Bergsona, Merleau-Ponty’ego, Heideggera
(i ich stosunkowo nielicznych komentatorów), zauważa Olsen, rzeczy nie zyskały sobie należytego miejsca w humanistycznej refleksji. Traktując je jako „wytwory ducha”, „towary” czy „własność”, nie
>>5 B. Olsen, op. cit., s. 23.
>>6 Ibidem.

dopuszczamy możliwości rozpatrywania ich w kategorii osobnych
bytów, nie dopuszczamy, że „one same mogłyby być niezbędnymi
składnikami społecznej materii, którą się bada”7.
Chcąc skupić się na językowych i praktycznych wymiarach
projektowanego przez rzeczników tzw. „zwrotu ku rzeczy” nowego mówienia o miejscu i istocie rzeczy, pominę z konieczności ów wątek genealogiczny procesu ich „zapominania”.
Olsen zakłada, idąc tropem Heideggera, Benjamina i Latoura, że o rzeczach można... mówić. Wszak tekst nie jest obcym
względem nich środowiskiem, a rzeczy w pewien sposób zawierają niejako w sobie „swoje artykulacje dające się zarówno
przełożyć na język, jak i zapośredniczyć przez środki ekspresji”8.
Kusząca to wizja, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy zajmując się językiem (np. poetyckim), wierzą, że przecież daje się
zawsze odnaleźć jakiś źródłowy język, w którym rzecz objawia
się niejako sama z siebie, bez podmiotowego zniekształcenia.
Sięgając do Barthes’owskiej koncepcji „tekstu pisalnego”, Olsen
tłumaczy, iż rozumie uprawianie refleksji nad rzeczami jako
prowadzenie z nimi swoistej rozmowy, którą nazywa „fizjonometrycznym dialogiem”, którego podstawową zdolnością byłoby „przywracanie rzeczom ich własnej materialności, pozwalanie im mówić do nas w ich własnym języku”9.
Jakkolwiek trudno byłoby za każdym razem dowodzić takiej
właśnie źródłowości określonego języka, w którym podjęte
zostaje bycie tej-oto rzeczy, myśl o „emanacji języka z rzeczy”
Olsena wydaje się przełamywać hegemonię tekstualnego podejścia do rzeczy (zdyskursywizowanych), jak słusznie i przytomnie zauważa autor Archeologii..., „rzeczy nie są doświadczane jedynie w postaci językowych znaków i znaczeń”10.
Nasze codzienne bycie z rzeczami ma dwojaką naturę, z jednej strony jest potocznym, naznaczonym pragmatyzmem,
„doświadczeniem somatycznym”11, z drugiej jednak „nasz dialog ze światem materialnym jest wyszukaną dyskusją o bliskości, zażyłości, cielesnej przynależności i pamiętaniu [...]”12.
>>7
>>8
>>9
>>10
>>11
>>12

Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 87.
Ibidem, s. 97.
Zob. ibidem, s. 99.
Ibidem.
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Obydwa modusy bycia tego compositum – diady: człowiek–
rzecz (Olsen, sięgając do instrumentarium teorii Latoura, konsekwentnie stara się przełamać podmiotowo-przedmiotowy model opisu) domagają się odpowiedniej poetyki, której
uchwycenie wydaje się kluczem do mówienia o rzeczach (już
nie – samych, lecz i koniecznie – naszych).
Odbierając lekcję Heideggera (zwłaszcza jego uwagi o starogreckich fizis i techne), Olsen proponuje spoglądać na kwestię obecności rzeczy w horyzoncie współczesnego człowieka
okiem włączonego w świat, czułego na zawarte w rzeczowym
materiale jakości. W tym sensie niemożliwe jest widzenie nieuwarunkowane, obiektywne, wszelkie fenomenologie percepcji rzeczy ujmujące ją z pozycji niezaangażowanego obserwatora właściwie zawiodły. Tworzyć znaczy zatem uwolnić lub
wydobyć to, co jest już przekazane w materiałach, „odpowiedzieć na drzemiące w nich formy i możliwości”13. Tymczasem,
co każdy z nas stwierdzić może niemal na każdym kroku, dzisiejsza produkcja przynosi „coraz większe rozluźnienie dawnej
współzależności materii i formy oraz narastającą ufność w posiadaną przez człowieka moc, aby pracować wbrew woli krajobrazów czy materialnych własności [rzeczy]”14.
Nowoczesne przedmioty, budzące i lęk, i pożądanie, odłączone od ich twórców, od zwykłego trudu ich wytworzenia, o którym użytkownicy po prostu nie chcą pamiętać (psułoby nam
przyjemność noszenia spodni markowej firmy, gdybyśmy pamiętali o tym, że bangladeskie szwaczki pracują przy ich produkcji za mniej niż pół dolara za godzinę w koszmarnych warunkach), pozbawione indywidualnego rysu, sprowadzone do
roli rynkowego towaru, istnieją w naszym przeświadczeniu jakby poza swoją materialnością (kto z nas przyjmuje i dostrzega,
że „foliowość” foliowego woreczka stanowi istotną właściwość
tej rzeczy i jednocześnie zagrożenie dla naszej planety?... nikt,
bo musielibyśmy pozbawić się bardzo „praktycznego” i łatwego
sposobu pakowania i transportowania żywności), skazane zostają na los „stabuizowanego fetysza”: mówimy o nich wyłącznie w kategoriach ekonomicznych i pragmatycznych, lub zapominamy o ich istnieniu, dopóki tylko te niezawodnie nam służą
i są pod ręką w naszym „warsztacie życia”. A i w swoim pędzie

„ku nieustającej reformacji technicznej” wytwarzamy szeregi
artefaktów, które później najchętniej porzucamy, które wydają
się fanaberią znudzonego umysłu, naddatkiem, ekstrawagancją
umysłu technicznego, monstrualnym wykwitem naszego pędu
do technicznej autodestrukcji, przejawem czystej zbyteczności
(tak myślę np. o niszczarce, która w swoim „nie-służeniu-niczemu” jest piękna niczym dzieło sztuki).
Z iście archeologiczną pasją rekonstruuje Olsen źródłosłowy
rzeczy w rozmaitych językach i narzeczach. Ich rekonstrukcja
pozwala na wskazanie jednej z podstawowych własności, jaką
współcześni humaniści zajmujący się rzeczami niekoniecznie sobie uzmysławiają. Otóż w najgłębszym rdzeniu rzeczy
(tenku) tkwi „trwanie”, „czas rozciągnięty”, zatem, twierdzi Olsen, wyzwolić się winniśmy z synchronicznego umieszczania
rzeczy w obrębie określonych formacji. Są one zatem po prostu nośnikami naszej pamięci, jej „przechowalnikami” i, aby
pozwolić im mówić o naszej przeszłości, musimy dopuścić
do głosu ich historyczny, palimpsestowy rezerwuar pamięci (przeszłych użyć, dziejów funkcjonowania, czasów i kultur,
którym towarzyszyły).
Korzystając obficie z teorii ANT (actor–network theory), Olsen
charakteryzuje społeczeństwa jako względnie stabilne struktury i instytucje tylko dlatego, iż praca z rzeczami nadaje naszym
zachowaniom i zwyczajom cechę powtarzalności i przewidywalności15. Znamienny pod tym względem może być taki oto, wypisany z Serresa, przykład: „Naród i państwo narodowe nie mogły
zostać wymyślone i skonstruowane bez ciężkiej pracy wykonanej przez niezliczone nie-ludzkie czynniki, takie jak prasy drukarskie, gazety, linie telefoniczne i kolejowe, drogi, przybrzeżne parowce, [...] muzea narodowe, znaczki, mapy, [...] płoty graniczne
i przeprawy celne. Bez ich pomocy [...] wyobrażenia, idee i instytucje byłyby [...] «eteryczne jak obłoki»”16.
Do wyobraźni przemawia również drobiazgowa analiza Jamesa Deetza w pracy In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early American Life (wydanej w Nowym Jorku w 1977 r.),
w której przedstawione zostaje wyjaśnienie procesu powstawania społeczeństwa nowoczesnego, opartego na realizacji modelu indywidualistycznego (prywatność, czystość, porządek), który

>>13 Ibidem, s. 135.
>>14 Ibidem, s. 134.

>>15 Zob. ibidem, s. 217.
>>16 Ibidem.
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z kolei możliwy był do wprowadzenia tylko dzięki „przemianom,
jakie zachodziły w praktykach pogrzebowych, architekturze,
umeblowaniu, ceramice i obyczajach kulinarnych”17. Rzeczy zatem pełnią, według Deetza, funkcję mediatorów, występują
w ludzkim świecie jako „niezliczeni współaktorzy, którzy przemieniają, zniekształcają i modyfikują”18. Z tego chociażby powodu, konkluduje Olsen, należy się szczególna uwaga i atencja humanisty wobec „brygad nie-ludzkich aktorów, które umożliwiają
wyobrażenie, wprowadzenie w życie, reprodukowanie i pamiętanie społecznych instytucji [...]”19.
Jednak niepokoi mnie mocno wizja i język, w jakim ujęta została swoista jedność człowieka-i-rzeczy, które odnaleźć
możemy w pismach rzeczników „zwrotu ku rzeczom”. Możliwe, że po prostu ulegam esencjalistycznemu i podmiotowemu
resentymentowi, że żywię przestarzałe humanistyczne podejście, nie dopuszczając rewizji pojęcia podmiotu, oponując
przeciwko nazywaniu rzeczy podmiotem („Skoro sprawczość
nie jest już wyłącznym przywilejem ludzkiego podmiotu, nie
da się też utrzymać tezy o jego suwerenności”, pisze Olsen20)
i zrównaniu istnienia człowieka i rzeczy, sprowadzonych do
idei działania, inicjowania akcji, wytwarzania (jak pisał Latour w Pandora’s Hope, sprawczość nie jest „własnością człowieka, lecz dziełem stowarzyszenia aktantów”). Pojawiające się
pojęcie aktancji (wypisane od narratologów: Todorova, Greimasa, Labova i innych) swoje pełne usprawiedliwienie posiadało w obrębie rekonstrukcji złożonych układów pisemnego opowiadania, w literackiej fikcji, przeniesienie go na grunt
refleksji socjologicznej nie jest już takie oczywiste i neutralne, naznacza bowiem splot bycia rzeczy i człowieka swoistą
redukcją istnienia do funkcjonalności, sprawiania, działania.
W tym ujęciu znika różnica (przynajmniej na poziomie języka,
w którym rezygnujemy z pojęcia podmiotu) między człowiekiem i maszyną. Pewien opór we mnie wzbudza taki oto opis:
„Myśliwy [...] staje się całkiem innym aktorem, zjednoczony ze swym kajakiem i [...] dołączonym do kajaka zestawem
lin, dzid, itd., a jednocześnie kajak przeistacza się w coś więcej.
17
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Oboje zmienili się w kogoś/coś innego, innymi słowy, w specyficznego hybrydycznego aktora, cyborga czy złożonego współaktora”21. Tym samym, konkluduje Olson, należy „uznać rzeczy nie jako tło czy ucieleśnienie [...] społeczności i kultur, lecz
jako nierozłączną część ich własnej konstytucji”22. Rzecz jasna,
ważną sprawą jest „oddać sprawiedliwość”, przywrócić rzeczy
prawo do bytu, włączyć ją w przestrzeń refleksji nad ludzkim
istnieniem, pytanie jednak, czy musi odbywać się to w takim
właśnie języku, w takiej siatce pojęciowej, w której rozmywa
się granica ontyczna. I patrzymy znikąd na anonimową sieć
ludzkiego i nie-ludzkiego, która niczym ameba porusza swoimi nibynóżkami w gęstej mazi korporacyjnego bytu o granicach, które nie dają się już ani poprowadzić, ani zakreślić.
Owszem, pamięć i obejmowanie rzeczy widzianej w swojej
„niezastępowalnej unikalności”23 stanowią wykładnik humanistycznego podejścia do jej obecności w naszym horyzoncie.
Wypada tylko zgodzić się z Olsenem, kiedy pisze, iż obcując z rzeczami, mamy do czynienia „z prawdziwymi istnieniami mającymi własne unikalne własności i kompetencje, które
wnoszą we współzamieszkiwanie z nami [...]”24. Mnie jednak
do opisu owej „jedyności” rzeczy bardziej przekonuje język zastosowany przez Toporowa (znamienne, iż nazwisko rosyjskiego semiotyka nie pojawia się w żadnym miejscu W obronie
rzeczy...), w którym ludzka czułość dla przedmiotu, przywracająca mu – czy przydająca – swoistą podmiotowość, wyraża się
z całą empatią ludzkiego spoglądania. „To zrozumiałe – pisał
Władmir N. Toporow – że «korzyści» są bardziej widoczne, ale
też bardziej natrętnie, powierzchownie, pragmatycznie wiążą
człowieka z rzeczą [...]. Nastawienie na właściwości rzeczy zakłada głębsze, intymniejsze i bezinteresowne związki. Właściwości nie tylko oddają głębinową warstwę rzeczy i odnoszą ją
do «fizykochemicznego» składu świata i jego geometrii: poprzez nie ustanawia się (poza «korzyściami» i «interesami»)
formująca więź człowieka z rzeczą”25. Rodzi się tym samym to,
co Toporow nazywa „sentymentalnym stosunkiem do rzeczy”,
>>21
>>22
>>23
>>24
>>25

Ibidem, s. 228.
Ibidem, s. 230.
Ibidem, s. 239.
Ibidem.
W.N. Toporow, Przestrzeń i rzecz, przeł. B. Żyłko, Kraków 2003, s. 133.
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ich właściwości zostają interioryzowane (i dalej – przechowane w pamięci), łącząc się z jakościowo wyróżnionymi momentami naszego życia. Wdzięczność należna rzeczom (jakże
dziękuję Ci, mój stary przyjacielu samochodzie, że zawiozłeś
mnie ubiegłego lata do schwarzwaldzkiej pustelni Heideggera
i wróciłeś mnie do domu!) w równym stopniu pozwala wyrażać compositum człowieka-z-przedmiotami, nie odbywa się to
jednak przy zniesieniu różnic między tymi bytami.
Może zatem, parafrazując poetę, nie powinniśmy odmawiać głaskania rzeczom, czułego nad nimi namysłu, czy chcemy mieszkać w nowym wspaniałym świecie, w którym jedynym językiem porozumienia z nimi jest język komend
i instrukcji? Zgoda, rzeczy „pojawiają się wśród nas przede
wszystkim jako poręczne narzędzia [...], jako rzeczy, które pracują, a nie jako symboliczne dobra”26, ale czym byłoby nasze
wobec nich odnoszenie, gdyby tylko na swoistym kontrakcie
(dotyczącym niezawodnej służby w sieci określonych potrzeb
i celów) nasze z nimi współbytowanie było oparte?
„Wykonując [...] zadania – notuje w zamknięciu swojej
książki Olsen – rzeczy zazwyczaj jawią się nam jako spolegliwe
i znajome. Możemy im ufać. Są na miejscu i trwają”27. Ale nasza wdzięczność, o czym wiedzą najlepiej poeci, bynajmniej nie
wyczerpuje się w praktycznym wymiarze bycia rzeczy, w jej „poręczności”, wnosi ona bowiem w nasze bycie element niedający
bez reszty się wyprowadzić z materii, z której jest zbudowana:
w świetle lamp kopcących
człowiek był zadomowiony
mocniej w radości
głębiej w trosce
[...]
słowa były cieplejsze
cichsze
dom się kołysał
odpływał z trumną i kołyską28

>>26 B. Olsen, op. cit., s. 262.
>>27 Ibidem.
>>28 T. Różewicz, W świetle lamp filujących, [w:] Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1998, s. 29–30.
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Nie tylko przecież, co słychać w wierszu Różewicza, „sytuacja niedziałania”, zakłócenia, usterki rzeczy wywołują w nas
troskę o funkcjonalność przedmiotu (i nie muszą jedynie uruchamiać pragnienia nieustannego „ulepszania i zmiany”29),
i może jeszcze nie tylko o funkcjonalność, lecz o jej byt, o jej
obecność przy nas (w ogóle troska jako modus heideggerowskiego istnienia nie wydaje mi się wyłącznym rodzajem naszego odnoszenia względem rzeczy, jak twierdzi Olsen). Wszystko, co wnieść może świeca (wiedział o tym, jak nikt inny,
Gaston Bachelard), czy kopcąca lampa, do naszego kontemplacyjnego żywota, uczynić może jedynie wówczas, gdy działa, daje płomień. A gdy skupiamy się na jej świeceniu, jesteśmy przy niej – czulsi i uważniejsi.
Niezawodność rzeczy w ogóle przestaje być dominującym kryterium wyboru, włączania przedmiotu w przestrzeń
naszego życiowego „warsztatu”, nabywamy rzeczy zgodnie
z kapryśnymi, sezonowymi modami; i porzucamy je pod byle
pretekstem, pożądając kolejnych, „cykle wymiany materialnej nabrały przyspieszenia; coraz więcej rzeczy jest represjonowanych i uznawanych za zbędne. Równocześnie procesy
niszczenia uległy niesłychanej intensyfikacji [...]”30. Współczesne cmentarzysko rzeczy przybiera nieznane dotychczas w historii rozmiary (jak trudno było mi niedawno wyjaśnić moim
dzieciom, że identyczny model telefonu, jak ten, który znalazły za gablotą w Muzeum Techniki, w mojej kieszeni wciąż
działa i uważam go za najlepszy aparat, jaki wynaleziono, służy bowiem do rozmawiania i służy od blisko dekady...), multiplikowane współcześnie w „nieskończoność” przedmioty – wykonywane niedbale, po to, aby napędzić koniunkturę
nieustannego nabywania kolejnych „niezawodnych i tanich”
– miast zapewniać bezpieczeństwo i określoność naszego
bycia31, rodzą nieustanne frustracje oraz przeciwne do oczekiwanego – poczucie zawodu, a w konsekwencji poczucie
rozchwiania, nerwicę rodzącą się z doznania potencjalnego
wykluczenia.
Porzucone na peryferiach naszych domostw, miejskich
wysypiskach, w leśnych rowach, gdzie bądź..., współczesne
>>29 Zob. B. Olsen, op. cit., s. 251.
>>30 Ibidem, s. 257.
>>31 Zob. ibidem, s. 245.

rzeczy wreszcie ujawniają swoją zawodność i materialność.
Jako wraki, graty czy ruiny – porzucone, niepotrzebne nikomu, bez wartości do oclenia, bez możliwości zbycia, utraciwszy status towaru – odsłaniają nagle swoje tandetne,
źle skrojone, puste serca. „Można by spekulować – zastanawia się norweski archeolog – czy to nie właśnie w kondycji zaniechanego bytowania rzeczy, «wolne już od przymusu użyteczności» i wyzwolone z łańcuchów niewolniczych
układów, prawie natychmiast uobecniają cechy własności
i integralności”32. W tym ujęciu dzisiejsze przedmioty-śmieci świadczą o jakimś totalnym szaleństwie nadprodukcji rzeczy, jakie nas ogarnęło, marnym przy tym pocieszeniem zdaje się myśl, że owe wraki właściwie nie przechowają żadnej
o naszych czasach pamięci, ich „czarne skrzynki” przypominają jako żywo jednorazowość materiału, z jakiego wnosiliśmy nasz świat w PRL-u, który tak trafnie objął w tytule
jednego z wierszy Stanisław Barańczak: dykta, sklejka, płyta paździerzowa... Być może trzeba jednak powrócić, przynajmniej w jakiejś mierze, do heideggerowskiej recepty na
możliwe „wyzwolenie od techniki”, aby do końca nie zatracić
się w kołowrocie z-używania, rzeczy i siebie?
Konkretność i stabilność naszego świata w zupełności,
twierdzi Olsen przywołując heideggerowską metaforę warsztatu33, zabezpieczają „rzeczy na miejscu”, będące w stałej gotowości do użyczenia nam swoich funkcjonalnych możliwości.
Norweski humanista jednak, wydaje mi się, zbyt bezkrytycznie podchodzi do (przecież, jedynie i tylko) metafor niemieckiego filozofa. Myślenie Heideggera, który pisze o naszym rozumieniu świata rzeczy, często wiedzie do czegoś przeciwnego
aniżeli potrzeba wyzbycia się, jak mówi filozof, „myślenia rachującego”, tyranii ekonomicznego języka określających nasz
byt. Bo czymże jest właściwie zamykanie rozumienia przedmiotów, które przedstawia autor Przyczynków do filozofii (np.
w Byciu i czasie, Źródle dzieła sztuki czy choćby eseju o rzeczach
– znanych polskiemu czytelnikowi z wydania książkowego
Ku rzeczy myślenia), w obrębie pojęcia „poręczności” i „niezawodności” (być może to dyskretnemu urokowi niemieckiej
>>32 Ibidem, s. 261.
>>33 Ibidem, s. 242.

mentalności mieszczańskiej zawdzięcza Heidegger prymat
owej metafory warsztatu)? Myślenie jako „rękodzieło” to piękna figura, jednakże rodzaj funkcjonalnego uporządkowania,
które projektuje (właśnie!) autor W drodze do języka nie daje
spokoju. W precyzyjnej machinie myśli filozofa gubi się wymiar bycia, o który upominał się Levinas (przecie nie „rozumiem” jabłka wprzódy, zanim go nie spróbuję. A soczystość
owocu właściwie zastępuje mi skomplikowane sylogizmy, które mógłbym ułożyć, próbując dyskursywizować moje doświadczenie). Refleksja Heideggera jest zimna, rani czułość, jaką
nieraz zdarza się nam (może nazbyt rzadko?) obdarzać rzeczy,
które starają się wszak wiernie nam służyć. Włączanie rzeczy
jedynie w porządek (nad)organizacji naszego świata i odzieranie ich z wszelkich innych znaczeń w sytuacji, w której sami
projektujemy i wykonujemy rzeczy tak, aby poddawać je ciągłemu recyclingowi i zastępowaniu, napędza spiralę absurdu.
Tworzy się tutaj obraz świata up-grade’owania ad infinitum,
dotkniętego schizofrenicznym rozdźwiękiem pomiędzy obsesyjnym doskonaleniem technicznych udogodnień, które wypierają potrzebę między-ludzkiego, wyzuwają nas stopniowo
z potrzeby aktywności i dodatkowo, mając zabezpieczyć potrzebę oswajania i pewności bycia w świecie, nie spełniają jej
ze względu na to, że wykonane zostały pod dyktando ideologii
konsumpcjonizmu. W jej to ramach fizyczność rzeczy to efemeryda, materia zwiewna o ograniczonym terminie ważności
i przydatności do spożycia.
Nie wspomina Olsen, dodajmy już na koniec, o tym, że
rzeczy nie tylko przechowują pamięć długiego trwania kulturowych przebiegów, ale także – wkraczając na scenę,
w przestrzeń egzystencji – odbierają wagę i wartość dotychczasowych emocji i zachowań (jak pojawienie się telefonu komórkowego odebrało nam radość i sens oczekiwania,
na przyjaciela, na ukochaną, słowem – zatarło pragnienie
prawdziwej obecności, przy okazji zapewne w ogóle wpływając na zmianę rozumienia obecności). Bohaterka inicjalnej opowieści dzięki rzeczy, jaką jest Facebook, zyskała sieć
kontaktów i relacji, dziesiątki znajomych i fanów, ale czy nie
utraciła przy okazji prawa do pomyłki, niezdarności, bycia po
ludzku komiczną?
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OD OCALONEGO POPRZEZ NASZĄ MAŁĄ STABILIZACJĘ AŻ PO WROTA
ŚMIERCI. PAMIĘCI TADEUSZA RÓŻEWICZA (1921–2014)
Hans-Christian Trepte

Gdy zaczynałem pisać wiersze
jeszcze wszyscy „żyli”
potem zaczęli odchodzić [...]”
Tadeusz Różewicz, Wrota śmierci
Głos Tadeusza Różewicza (urodzonego w 1921 roku
w centralnej Polsce, w Radomsku, zmarłego w 2014 roku
we Wrocławiu) należy do najdonioślejszych polskich głosów
w krajach niemieckojęzycznych. Pomimo że pisarz zamilkł
już pozornie na zawsze, jego cichy, dyskretny, krytyczny ton
brzmi nadal w bogatej literackiej spuściźnie, pod postacią
wierszy, opowiadań i sztuk teatralnych. Jakie są powody takiego oddźwięku? Z jednej strony wielkie znaczenie, jakie
przypadło w udziale polskiej poezji w niemieckiej recepcji,
która wnosi do niemieckiej literatury to, czego ona sama
(już) nie może osiągnąć. Ponadto to właśnie przede wszystkim Tadeusz Różewicz, obok Czesława Miłosza, Wisławy
Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, znalazł się w centrum
artystyczno-literackiego zainteresowania dzięki znamiennej
obecności na Wschodzie i Zachodzie. Przyczyniają się do tego
liczne przekłady na język niemiecki, szczególny stosunek pisarza do literatury niemieckojęzycznej, jak również jego długoletnie przyjaźnie z niemieckimi kolegami po piórze (Grassem, Enzensbergerem i Jandlem); poeta Różewicz dawał
impuls do kontynuacji pracy pisarskiej. Różewicz może być
bezsprzecznie uważany za wirtuoza, za prawdziwego mistrza cichego, subtelnego, używanego z dużą ostrożnością
literackiego słowa. Jednakże początki jego twórczości, powstanie pierwszych wersów przypada na czas, kiedy Europę,
a w szczególności jego ojczyznę – Polskę, nawiedziła przerażająca katastrofa drugiej wojny światowej, holokaustu, okupacji i zniewolenia. Był to mroczny okres cierpień i śmierci,

ale jednocześnie czas heroicznego indywidualnego i kolektywnego oporu. Pisarstwo literackie Różewicza zostało naznaczone osobistymi doznaniami człowieka wystawionego
na sytuacje ekstremalne, dlatego początkowo jego dzieła
ukazywały przede wszystkim okropieństwa, nie do pojęcia,
pozornie nienadające się do wyrażenia, obrazy z ekstremalnego czasu, kiedy wydawało się, że Bóg umarł, a wraz z Nim
zniszczone zostało wszystko, co piękne, szlachetne i ludzkie. Był to czas absolutnego upadku wszystkich uznawanych
dotychczas zasad moralnych, kiedy wydawało się, że wraz
z bezsensowną śmiercią milionów ludzi przepadła również
wiara w sens życia. Język, artystyczne słowo również sprawiały wrażenie, jakby straciły moc wyrazu i funkcjonalność.
Zanim jeszcze Różewicz ukończył osiemnasty rok życia, armie Hitlera w tajnym porozumieniu ze Stalinem wkroczyły do ojczyzny pisarza i z imieniem niemieckiego narodu na
ustach podbiły broniący się kraj, a jego mieszkańcom przyniosły niesłychane cierpienia. Różewicz, tak jak większość
jego rówieśników, został żołnierzem Armii Krajowej, działającej w podziemiu i pozostającej pod rozkazami polskiego
rządu emigracyjnego w Londynie. Jego starszy brat musiał
za swój opór zapłacić – tak jak setki tysięcy jego towarzyszy
– swoim życiem. W 1944 roku, w ostatnich dniach niemieckiej okupacji, został on stracony przez Gestapo.
Jak na to ludzkie barbarzyństwo powinny, jak mogły zareagować sztuka i literatura? Czy były w ogóle w stanie reagować? Czy ludzki głos nie zawiódł w tym czasie? Czyż nawet
pióro nie wzdragało się przed przelewaniem na papier takich
potworności? Czy satyra mogła być środkiem artystycznym,
albo czy literatura winna była służyć wyłącznie celom dokumentowania nieupiększonej, nagiej rzeczywistości, faktów?
Tadeusz Różewicz uważał się za przedstawiciela generacji
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zdradzonej przez rządy, ideologie i siebie samą. W owym
czasie walki i oporu powstały jego pierwsze wiersze, przypominające utwory satyryczne, które publikowane były przez
Armię Krajową m.in. w „Echach Leśnych”. Różewicz pracował również w roli redaktora w jednym z takich podziemnych czasopism, noszącym tytuł „Czyn Zbrojny”. Zdawało się,
że po zakończeniu wojny świat rozpadł się na kawałki. Poeta
ściskał je w dłoni niezdolny, by ponownie połączyć je w całość. Uzdrowienie świata, który konał, wydawało się niemożliwe, bo przecież nawet ci, co przeżyli, zachowywali się podobnie do „zgaszonych lamp” na wciąż jeszcze ciemnym
firmamencie, tak jakby żyli wyłącznie dla zaspokojenia samych tylko potrzeb: jedzenia, snu i płodzenia dzieci. Dlatego
poeta zadawał sobie pytanie, po co właściwie ma pisać, jeśli wydawało się, że za wszystkim czai się czysta groza. Także w Polsce debatowano zawzięcie nad pytaniem Theodora
Adorno o sens pisania po Auschwitz, badano wartość przesłanek etycznych, a także pozornie doszczętnie skompromitowanej estetyki. Język, poszczególne słowa, za pomocą których dotąd szczuto, kłamano i mordowano, wydawał
się ostatecznie zdyskredytowany; był tak samo spustoszony
jak polski kraj. Pozostały tylko ludzki strach, rozpacz, pozornie bezwartościowe łuski słów. I pomimo to Różewicz w niezwykły sposób odpowiedział na pogląd Adorna o niemożności pogodzenia liryki i Auschwitz. Uczynił to poezją, pozornie
lapidarnymi głosami jego „czarnych myśli” (Berhard Hartmann, Alois Woldan, Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, Passau 2012), która podobna była do otwartej rany. Jednocześnie poeta nie chciał zrozumieć zatracenia
tego, co ludzkie, lecz chciał wciąż o tym przypominać. Lirykę
Różewicza trafnie scharakteryzował Karl Dedecius jako „poezję przeciętych gardeł”, jako „lapidarną, bez ozdobników,
opętaną prawdą”: „w domu czeka/ na mnie zadanie/ pisanie
wierszy po Auschwitz” (T. Różewicz, Gedichte, Stücke, hrsg.
K. Dedecius, Frankfurt am Main 1983; Tadeusz Różewicz und
die Deutschen, hrsg. A. Lawaty, M. Zybura, Wiesbaden 2003,
s. 140 i 142). Różewicz buntował się przeciwko temu, że pozornie poezja przeżyła koniec świata, tak jakby nic się nie
stało. Uczucie, że samemu udało się przeżyć, sprawiało wrażenie zjednoczonego z jego zewnętrznym i wewnętrznym
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niepokojem; tak więc nie może raczej zdumiewać fakt, że
pozbawiony udziwnień, antyiluzjonistyczny tom wierszy,
który ukazał się w 1947 roku jako właściwy debiut poety,
nosił właśnie tytuł Niepokój. W nim to Różewicz w poruszający sposób daje świadectwo emocjonalnego stanu duszy
„ocalonych”. Wiersz, który był w stanie przekroczyć narodowe granice, również w Niemczech uważany jest za czołowe
dzieło literatury polskiej. Można go jednoznacznie porównać
z pochodzącą z tego samego okresu poezją Czesława Miłosza. Dzięki programowemu wierszowi Ocalony, który od razu
opublikowano w czterech przekładach, Różewiczowi udało się ukazać nastrój całej, tragicznej generacji. Wydawało
się, że emocjonalnemu stanowi kogoś, kto zdołał się uratować – to znaczy przeżył w odróżnieniu od nieprzebranej liczby wszystkich tych zabitych i zamordowanych – towarzyszą
silne wątpliwości, wyrzuty sumienia i nieufność. Jednocześnie wyraźnie widoczna jest m.in. potęga oddziaływania
poezji Paula Celana na Różewicza w ogólności oraz na znaczenie i wydźwięk szczególnie tego jednego wiersza. Polski
poeta świadomie unika jakiegokolwiek patosu; to, co etyczne, a nie to, co estetyczne, pozostało podstawą jego poezji,
ponieważ wszystkie słowa stały się zbyt jałowe, kruche i niepewne, zdają się zawodzić w obliczu okropieństw. Ostrożnie, rozważając z wielką starannością dobór każdego słowa,
skrada się liryczne ja do podejrzanej szansy uratowania życia: „Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony
na rzeź. [...]/ Człowieka tak się zabija jak zwierzę/ widziałem:/ furgony porąbanych ludzi/ którzy nie zostaną zbawieni./ Pojęcia są tylko wyrazami:/ cnota i występek / prawda
i kłamstwo/ piękno i brzydota/ męstwo i tchórzostwo. [...]”.
Podobnie jak w przypadku licznych innych literackich utworów, które powstały podczas okupacji Polski lub bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej – wymieńmy
w tym miejscu chociażby tom wierszy Czesława Miłosza Ocalenie (1945) i Zofii Nałkowskiej Medaliony (1946) – Różewicz
w swej poezji również zrezygnował z psychologizowania. Jego
wiersz Warkoczyk nacechowany jest wzruszającą prostotą
i w sumie należy do najważniejszych literackich tekstów o niemieckich obozach zagłady. Dzieło, które od 1948 roku znajduje się w muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz, posiada

dodatkowo decydującą funkcję dydaktyczno-wychowawczą,
i to w okresie, w którym w Niemczech 81 (!) procent respondentów reprezentatywnej ankiety Fundacji Bertelsmanna
opowiedziało się za „pozostawieniem za sobą...” historii prześladowania Żydów... Już w 1968 roku Warkoczyk – Kleiner Zopf
znalazł się w Deutsche Lesebuch. Achtes Schuljahr [Niemiecka
czytanka dla klasy ósmej] i należy do zestawu zalecanych lektur na studiach slawistycznych, a także polonistycznych. Pewne podobieństwa w wymowie wiersza Różewicza uwidaczniają się przy porównaniu go z innym czołowym utworem
literackim, który należał do kanonu obowiązkowych lektur
szkolnych w NRD: balladą Johannesa R. Bechera Kinderschuhe aus Lublin [Dziecięce buciki z Lublina] (1945). U Różewicza
niemą skargę wznosi „szary warkoczyk”, u Bechera zaś „buciki
dziecięce”. Różewicz zaczął więc pisać wiersze wraz z końcem
drugiej wojny światowej, czyli wtedy, gdy właściwie zajęcie to
powinno dla niego przestać istnieć: „Nie ma poezji. Przez wiele lat pisałem wiersze. Czy stworzyłem poezję? Wciąż ta gnieżdżąca się we mnie sprzeczność. Od 1945 roku. Chciałem dotrzeć do poezji i uciec przed poezją. Poezję zniszczyć i poezję
stworzyć” (Tadeusz Różewicz, cyt. za: Tadeusz Różewicz und die
Deutschen, op. cit., s. 183). Siła oddziaływania jego trzeźwej,
surowej liryki na polską poezję jest ogromna, chociaż to oddziaływanie zostało przerwane wówczas, gdy po Kongresie Pisarzy w Szczecinie w 1949 roku socrealizm uznano za dogmat,
za jedynie słuszną metodę.
Pod koniec lat pięćdziesiątych, w związku z narastającą falą
artystyczno-intelektualnych rozliczeń i duchowo-kulturalnych
przemian po śmierci Stalina, Różewicz poszukiwał i odnalazł
nowe możliwości wyrazu dzięki swojemu odartemu z iluzji
poglądowi na świat, początkowo wykorzystując je w formie
opowiadań, a w końcu odnalazł się w nowoczesnym polskim
teatrze. Tak jak Beckett lub Ionesco w Zachodniej Europie, również Różewicz poszukiwał nowych możliwości wyrazu przede
wszystkim dla współczesnego otwartego teatru. Tak więc
w 1960 roku wystawiono w Warszawie po raz pierwszy jego
sztukę Kartoteka, w której radykalnie zerwał z dotychczasową
poetyką dramatów w Polsce, wprowadzając do niej straumatyzowany podmiot. W 1961 roku, wystawiając ją w Essen, odkryto Różewicza także dla innych niemieckich scen, a od 1974

roku sztuka była już także obecna w NRD. W 1963 roku ukazał się jego bodajże najbardziej znany dramat: Świadkowie
albo Nasza mała stabilizacja, którego niemiecki tytuł brzmiał
Die Zeugen oder Unsere kleine Stabilisierung. Była ona udanym
opisem stanu, w jakim znajdowało się ówcześnie polskie społeczeństwo, a ze względu na podobieństwa ze społeczno-politycznymi warunkami panującymi w NRD interpretowano ją
tam w wyjątkowy sposób i odnotowano z dużą uwagą. Będąc pod wrażeniem przypuszczalnie najważniejszego dla niego wzoru, Franza Kafki, Różewicz napisał tom esejów o Kafce
(1963), a także dramaty Odejście głodomora (1977) i Pułapkę
(1983).
W latach siedemdziesiątych w odniesieniu do recepcji
polskiej literatury można mówić wręcz o boomie, i to w kontekście obydwu państw niemieckich. Tłumaczono i wydawano liczne nowe utwory wszystkich gatunków. Pewne novum
stanowiło szczególnie zainteresowanie, którym darzono nowoczesną polską sztukę teatralną. Tadeusz Różewicz awansował, obok Sławomira Mrożka, do rangi najczęściej granych polskich dramatopisarzy we Wschodnich i Zachodnich
Niemczech. Ważną rolę w odkrywaniu nowości i w ich polsko-niemieckim transferze kulturowym odgrywali wybitni tłumacze, tacy jak Henryk Bereska w NRD i Karl Dedecius
w RFN, którzy sami zaliczali się do osób z polsko-niemieckiego pogranicza i którzy oddali nieocenione usługi dla polsko-niemieckiego pośrednictwa kulturowego. Henrykowi
Beresce udało się do swoich przekładów wpleść ważne enerdowskie realia, a także aluzje do rzeczywistości NRD, które w lot podchwytywane przez publiczność teatrów, nagradzane były przez nią spontanicznym aplauzem. To właśnie
o tej „subwersywnej sile wybuchu” sztuk Różewicza świadczy przedstawienie, które tymczasem zdążyło już urosnąć do
rangi legendy, zatytułowane Świadkowie albo Nasza mała
stabilizacja – Die Zeugen oder Unsere kleine Stabilisierung,
które w 1965 roku zostało pokazane przez otwarty na eksperymenty teatr studencki Uniwersytetu im. Karola Marksa
w Lipsku. Jednakże zaraz po premierze Stabilizacja została zakazana i wykreślona na dziesięć lat z repertuaru scen
NRD. Uczestników lipskiego przedstawienia ukarano, suspendowano na uczelni i powołano w szeregi Narodowej
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Armii Ludowej. Skreślenie zostało uzasadnione w lapidarny sposób rzekomą „niehumanitarnością” (sic!) tej polskiej
sztuki. W dodatku Różewiczowi przypisano także „rzucające się w oczy powinowactwo” z „teatrem absurdu” Samuela
Becketta, szczególnie potępianym w NRD. Już same te zarzuty sprawiły, że dramatopisarz z Polski stał się podejrzany dla stróżów „partyjnej” kultury w NRD. Inscenizacji jego
sztuk dotykały szczególnie zacięte ataki cenzorskie. Dopiero
w 1975 roku odważono się na kolejne przedstawienie w NRD
Świadków albo Naszej małej stabilizacji – najpierw w poczdamskim Hans-Otto-Theater, a następnie w tym samym
roku w Theater Nordhausen. W 1977 roku pokazano kolejną
inscenizację w Rudolstadt, w 1978 roku w Halle, w 1985 roku
w Berlinie Wschodnim i w końcu w 1989 roku w Karl-Marx-Stadt (ponownie zwanym dzisiaj Chemnitz). Już sama ilość
i miejsca przedstawień pokazują nadzwyczajne zainteresowanie tą sztuką teatralną Różewicza w NRD. Jednocześnie
enerdowska krytyka literacka i teatralna podejmowała starania, aby przede wszystkim uzasadnić „projekt odmiennego teatru” i „jego polemikę z teatrem tradycyjnym”. Jednakże
problemy z tą sztuką istniały już nie tylko w samym NRD, ale
także w Polsce Ludowej. Na przykład światowa prapremiera teatralna Świadków albo Naszej małej stabilizacji w znamienny sposób odbyła się w Schiller-Theater w Berlinie Zachodnim, a nie w Polsce. Polska prapremiera miała miejsce
dopiero w 1964 roku w Teatrze Ludowym w Warszawie. Już
wkrótce określenie „nasza mała stabilizacja” stało się synonimem sytuacji społeczno- i kulturalnopolitycznej nie tylko
w socjalistycznej Polsce. W odróżnieniu od ojczyzny pisarza,
gdzie i tak o wiele swobodniej obchodzono się z rodzimymi
i zagranicznymi tekstami teatralnymi, w centrum powszechnego zainteresowania na wschodzie, ale i na zachodzie Niemiec znajdowało się przede wszystkim polityczne przesłanie
dramatopisarza z Polski. Fakt ten dotyczył m.in. także innej
sztuki teatralnej Różewicza, której przedstawienie przygotowano w NRD. W 1978 roku w Rudolstadt (NRD), a w 1979
roku w Münster (RFN) pokazano Białe małżeństwo. Sztuka
ta w Polsce obwiniana m.in. o pornografię i potępiana przez
wysokie kręgi kościelno-katolickie, w ogólnoniemieckim
kontekście kulturowym zaserwowana została z odwołaniem
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do Przebudzenia wiosny. Tragedii dziecięcej Franka Wedekinda. Pominięto przy tym specyfikę tej polskiej groteski.
W NRD przypisano sztuce szczególnie krytyczną rolę wobec
„późnomieszczańskiej moralności” i „małostkowego ludzkiego zachowania”. Były to interpretacje i osądy, dzięki którym
jedynie przedstawienie mogło zaistnieć w NRD „w warunkach realnego socjalizmu”.
Gdy w latach siedemdziesiątych doszło w NRD do krótkotrwałego złagodzenia nadzoru cenzury, wykorzystano szansę, by „wydać przyzwolenie” na publikację kolejnych ważnych
dramatów zarówno Różewicza, jak i Mrożka. Sztuki te, pokazywane początkowo na mniejszych scenach NRD, nierzadko przyjmowane były jako „artystyczne sensacje”. Dlatego
we wschodnioberlińskim wydawnictwie Volk und Welt mógł
się w 1974 roku ukazać tom dramatów zatytułowany Stücke
[Sztuki] (z dramatami Die Kartei [Kartoteka], Die Laokoongruppe [Grupa Laokoona], Die Zeugen oder Unsere kleine Stabilisierung [Świadkowie albo nasza mała stabilizacja], Der komische
Alte [Śmieszny staruszek], Polnisches Begräbnis [Pogrzeb po
polsku], Er ging aus dem Haus [Wyszedł z domu], Der unterbrochene Akt [Akt przerywany], Die alte Frau brütet [Stara kobieta wysiaduje], do którego posłowie napisał teatrolog i literaturoznawca Werner Mittenzwei. Kolejny tom, Weiße Ehe.
Moderne polnische Dramen [Białe małżeństwo. Współczesne
polskie dramaty], został wydany w 1982 roku w wydawnictwie Reclam z Lipska przez polonistę z Berlina Wschodniego
Heinricha Olschowsky’ego. W 1986 roku pojawił się następny
tom sztuk teatralnych, wydany we Wschodnim Berlinie przez
Wernera Mittenzweia z następującymi tekstami: Auf allen vieren [Na czworakach], Der Hungerkünstler geht [Odejście głodomora], Die Falle [Pułapka]. Wiele z publikacji pochodzących
z Polski dzięki swojemu krytycznemu potencjałowi wywołało
w prowincjonalnej ciasnocie NRD nie mniej krytyczne rozważania i dyskusje m.in. na temat historii, sztuki, literatury i polityki. Szczególnie polskie koncepcje teatralne, a także „czarną literaturę” Marka Hłaski i Ireneusza Iredyńskiego, przyjęto
w NRD jako coś innego, alternatywnego, nowego i innowacyjnego. W końcu oficjalna enerdowska krytyka również przyznała, że dzieło Tadeusza Różewicza nie tylko umożliwia „zrozumienie sztuki naszego zaprzyjaźnionego kraju sąsiadów”, ale

także „pobudza własną sztukę i ją wzbogaca” (K. Hannuschka, Eine Prüfung für unser Mitgefühl, „Märkische Volksstimme”,
3.06.1975).
W lutym 1980 roku w lipskim Kellertheater pokazano
sztukę Wyszedł z domu. Przedstawienie to można uznać za
pewnego rodzaju cezurę w historii recepcji Różewicza w NRD.
Odtąd szczególnym uznaniem cieszyły się obrazy asocjacyjne, wyjątkowe intelektualne gry polskiego dramatopisarza.
Widać je w inscenizacji z 4.02.1987, gdy na Nowej Scenie
Leipziger Theater pokazano sztukę Stara kobieta wysiaduje,
która okazała się sukcesem. Popularność polskiego dramatopisarza, podobnie jak Sławomira Mrożka, rosła z każdym
dniem, dzięki czemu stał się on faworytem poufnie proponowanym ludziom teatru i widzom ze Wschodnich Niemiec.
Cechą charakterystyczną recepcji była adaptacja i interpretacja sztuk teatralnych Różewicza we Wschodnich i Zachodnich
Niemczech przy prawie całkowitej rezygnacji z ukazywania
polskich realiów. W zamian za to każda pokazywana sztuka
lokowana była w odpowiednim społeczno-kulturowym kontekście i tym samym uzyskiwała odpowiedni „niemiecki Setting”. W recepcji polskiego dramatopisarza w NRD uwidoczniło się początkowo pewne przesunięcie w czasie pomiędzy
poszczególnymi przedstawieniami teatralnymi i oficjalnymi
wydaniami tekstów. Podczas gdy Pułapka wystawiona została już w 1986 roku przez Maxim-Gorki-Theater w Berlinie
Wschodnim w inscenizacji Wolfa Winkelgrunda, tekst sztuki
ukazał się dopiero na przełomie lat 1989/90. Obok śmiałych
inscenizacji teatralnych w drugiej połowie lat sześćdziesiątych coraz więcej aktywnych redaktorów enerdowskich wydawnictw rozpoczęło z wahaniem wydawanie „podejrzanych” utworów polskiej literatury. W związku z tym należy
wspomnieć w tym miejscu Juttę Janke, redaktorkę z działu
literatur słowiańskich w berlińskim wydawnictwie Volk und
Welt. To jej w dużej mierze zawdzięczamy to, że ważne teksty literatury polskiej mogły się w ogóle w NRD ukazać. Jednocześnie począwszy od lat osiemdziesiątych, a skończywszy
na upadku NRD, w recepcji polskiej literatury zaznaczył się
pewien szczególny trend. To wydawcy, tłumacze, ludzie teatru, ale także literaturoznawcy-poloniści uporczywie sprzeciwiali się nadmiernej kontroli, ograniczeniom oraz zakazom

i próbowali obejść cenzurę, aby wydawać także krytyczne
dzieła literatury polskiej, kontrsystemowe w swej wymowie,
a przez to szczególnie atrakcyjne dla czytelników i widzów
(teatralnych) ze Wschodnich Niemiec. W związku z tym,
dzięki zainicjowanym m.in. przez Juttę Janke działaniom,
już w 1967 roku doszło w Gliwicach do ważnego spotkania
tłumacza Henryka Bereski z pisarzem Tadeuszem Różewiczem. Wynikiem tego spotkania była ich długoletnia i owocna współpraca. Henrykowi Beresce, który stał się uznanym,
sprytnym „przewoźnikiem” polskiej literatury i kultury, udało
się z sukcesem przełożyć na niemiecki i „przemycić” do enerdowskiego obiegu literackiego kosztowny ładunek polskiej
poezji, prozy i dramatu. Przetłumaczone przez niego na niemiecki sztuki teatralne Różewicza ukazywały się w NRD najpierw przeważnie w bardzo niewielkich nakładach, przede
wszystkim w Henschel Verlag Schauspiel. Większość sztuk
teatralnych Różewicza, z jednym jedynie wyjątkiem, istnieje w dwóch wersjach przekładów na niemiecki: we wschodnio- i zachodnioniemieckiej. W podzielonych Niemczech stanowiły – obok przekładów tekstów Witolda Gombrowicza
i Sławomira Mrożka – najważniejszy polski składnik (ogólno)niemieckiego życia teatralnego. Zaskakuje prawie synchroniczny przebieg recepcji teatralnej w NRD i w RFN dramatów Różewicza. Należały do nich m.in.: Akt przerywany,
Białe małżeństwo, Grupa Laokoona, Kartoteka, Pułapka, Stara kobieta wysiaduje, Śmieszny staruszek, Świadkowie albo
Nasza mała stabilizacja, Wyszedł z domu.
Dla tłumacza, dla niemieckojęzycznego czytelnika i miłośnika teatru szczególnie interesujący jest dialog Różewicza z klasyczną niemiecką kulturą i literaturą. Dowodzą tego
m.in. liczne naukowe artykuły w publikacji książkowej Marka Zybury z Polski i Andreasa Lawatego z Niemiec: Tadeusz
Różewicz und die Deutschen (2003), tak samo jak „niemiecka lektura”, która z czasem stawała się coraz bardziej obecna w utworach pisarza, m.in. w formie niemieckiej intertekstualności, równoprawnego kolażu literackich cytatów, ale
także bieżącej relacji prasowej, listów i wypowiedzi. Ujawnia się ona przede wszystkim w poezji polskiego poety, która czasami posiada nawet „strukturę warkocza splecionego
z obydwu języków” lub „długoletniego literackiego dialogu”
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(Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2002). Dzięki temu na
przykład w powstałych po wojnie utworach Różewicza można odnaleźć określone główne kierunki niemieckojęzycznej
kultury i literatury. Mają one związek z rozpoczętą jeszcze
przed wojną lekturą tekstów Fryderyka Nietzschego, a także Rainera Marii Rilkego oraz Hölderlina i Heideggera. Przez
długi czas Różewicz podążał także śladami Goethego, począwszy od repliki Podróży włoskiej w strofie Et in Arcadia
ego (1961), poprzez tragifarsę Na czworakach (1972) opartą
na motywach Fausta, aż po planowany, a później zarzucony
przez Różewicza zamysł napisania sztuki teatralnej o spotkaniu Goethego z Adamem Mickiewiczem w Weimarze. W tym
jednak kontekście powstały „autobiograficzne apokryfy”, takie jak Ucieczka z Weimaru, wiersz o pani von Stein, a także Biedny August Goethego. Konkretne odwołania do Fausta
Goethego znajdziemy również na przykład w Różewiczowskiej Grupie Laokoona. Ponadto należy wymienić jeszcze dwa
centralne „punkty referencyjne” w literackiej twórczości Tadeusza Różewicza. Są nimi Nietzsche i Kafka. Odwołania do
Nietzschego występują m.in. w Odejściu głodomora, można
je jednak także odnaleźć w utworze Stara kobieta wysiaduje. Niemiecki motyw, dialog z niemiecką dziewczyną, która
odwiedza Polskę, został wprowadzony do sztuki teatralnej
Die Kartothek względnie Die Kartei ku dużemu zainteresowaniu strony niemieckiej i przejęty również w formie słuchowiska. Naznaczone mądrością życiową człowieka w podeszłym
wieku późne utwory Tadeusza Różewicza charakteryzują się
opanowaniem sprawiającym wrażenie prawie pogodnego
stanu. Uwagę zwraca fakt, że w tym przypadku Fuga śmierci
Paula Celana zyskuje wręcz narracyjny charakter. W ten sposób wiersz Śmierć jest mistrzem z Niemiec dzięki swej wstępnej strofie: „I cóż po poecie w czasie marnym?” jednoczy dwa
dominujące toki myśli poety w jego dotychczasowej literackiej twórczości, a mianowicie niemożność poetyckiej artykulacji po Auschwitz, a także koniec jego i poezji: „Ja martwy/
nie kocham milczenia” (Larwa, 1969). Poufałość, bezpieczeństwo, bliskość i szczęście sprawiają wrażenie, jakby znalazły się ostatecznie tuż obok ludzkiego cierpienia i śmierci,
jak to ma miejsce w tekstach Różewicza noszących znamiona autobiograficznych wspominków i wyznań, które ukazały
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się w 1999 roku i zatytułowane były Matka odchodzi: „Matka
w oknie/ Z dłonią nad oczyma” – to ona po śmierci została
najintymniejszą partnerką do rozmów poety: „Wiesz, Mamo,
tylko Tobie mogę to powiedzieć na stare lata, [...] jestem poetą. Bałem się tego słowa, nigdy go nie powiedziałem Ojcu”.
Rok 2011 z okazji 90. urodzin pisarza został okrzyknięty
w Polsce Rokiem Różewicza. Poeta w swojej prawie przysłowiowej skromności i niechęci do życia publicznego w dużym stopniu stronił od zaplanowanych dla niego oficjalnych
uroczystości. Jego skromność i nieśmiałość przed publicznie
zadawanymi pytaniami widoczne były także podczas wieczorów autorskich, które miałem przyjemność moderować
w NRD, a potem w zjednoczonych Niemczech. Tadeuszowi
Różewiczowi również w Niemczech przyznano liczne nagrody i wyróżnienia, na przykład w 1986 roku został mianowany członkiem honorowym Akademii Sztuk NRD. Kilkakrotnie
wysuwano jego uzasadnioną kandydaturę do Nagrody Nobla, która przyznana została jego polskiemu koledze po piórze Czesławowi Miłoszowi i jego rodaczce Wisławie Szymborskiej. Dla licznych Polaków, ale także Niemców, Tadeusz
Różewicz pozostał „noblistą serc”. W 1998 roku Różewicz,
wraz z pochodzącym z Mazur niemieckim pisarzem Siegfriedem Lenzem, otrzymał Nagrodę Literacką imienia Samuela
Bogumiła Lindego, którą ufundowały miasta Getynga z Niemiec oraz Toruń z Polski i która przyznawana jest corocznie
niemieckim i polskim pisarzom (oraz naukowcom humanistom), którzy przyczynili się do „porozumienia, pojednania
i przyjacielskiego wsparcia któregokolwiek sąsiada”. Berliński Teatr Studio am Salzufer nosi imię wielkiego polskiego
pisarza i dramatopisarza – Tadeusz Różewicz Bühne Berlin.
Wraz ze śmiercią Różewicza, jak wyraził się ówczesny minister kultury w Polsce, Bogdan Zdrojewski, zakończył się „XX
wiek wielkiej polskiej poezji”. Tadeusza Różewicza, tak samo
jak i innych wielkich przedstawicieli polskiej literatury (nie
tylko XX wieku), powinniśmy zachować w pamięci wobec
wczoraj, dzisiaj i jutra, wobec tego, co nieludzkie i ludzkie
w obliczu przemijania i śmierci – winniśmy czytać i oglądać
jego utwory na teatralnych scenach.
Przekład: Krzysztof Huszcza

Tadeusz Różewicz
WROTA ŚMIERCI
Pamięci Henryka Bereski
kiedy zaczynałem pisać wiersze
jeszcze „wszyscy” żyli
potem zaczęli odchodzić
najtrudniejsze zadanie
przejść przez wrota śmierci
bez pomocy Anioła
wierzący przechodzi
przez wrota śmierci
z zamkniętymi oczami
po przejściu
ma uśmiech na ustach
mam za sobą drogę
która wydłuża się
z godziny na godzinę
przed sobą mam drogę
coraz krótszą
wiara w to co istnieje
nie jest wiarą jest wiedzą
ale wiara w to co istnieje
jest prawdziwą wiarą

kto wierzy że Bóg istnieje
nie potrzebuje cudów
wiara jest cudem
ktoś kto wie że istnieje miłość
ma obowiązek ją opisać
i udostępnić innym jej obraz
Wrota śmierci
Zagadka ich konstrukcji
polega na tym że tych wrót nie ma
ale równocześnie są
szeroko otwarte dla wszystkich
są tak ciasne
że człowiek przeciska się
przez nie w pocie czoła
w krwawym trudzie
całymi latami piszcząc
albo rycząc ze strachu
szczęśliwy kto umiera we śnie
trzymany za rękę
przez Eurydykę
która jest nieśmiertelna
i płacze bo musi dalej
żyć sama

Wrocław, 2005 r.

EPIDEMIA.
Rozmowa z Leilą Guerriero, autorką książki Samobójcy z końca świata
Beata Szady

>>Samobójcy z końca świata to historia niewyjaśnionych samobójstw młodych mieszkańców Las Heras, miasteczka-widma
położonego w argentyńskiej Patagonii. Dziennikarka Leila Guerriero kilka lat po tragedii jedzie do tytułowego końca świata,
żeby rozwikłać zagadkę niewyjaśnionych śmierci.
>>Choć przyczynkiem do napisania książki Samobójcy z końcu świata były niewyjaśnione śmierci kilkunastu
młodych ludzi w niewielkiej patagońskiej miejscowości, to
ma się wrażenie, że na pierwszy plan wysuwa się jej dziwna społeczność.
Pojechałam do Las Heras z pytaniem, dlaczego ci młodzi ludzie popełnili samobójstwo. Już na miejscu poprosiłam o listę
zmarłych. Okazało się, że jej nie ma. Ani władze miasteczka,
ani szpital, ani Urząd Stanu Cywilnego nie sporządziły oficjalnej listy zmarłych. I nie sądzę, żeby w ten sposób chciały coś
ukryć. Oni po prostu nie widzieli w tych śmierciach żadnego
problemu.
Pytam, czy przyjechał do Las Heras jakiś psycholog, może
asystent społeczny. Nie było nikogo. A przecież widziałam, że
mieszkańcy potrzebują pomocy, że struktury rodzinne są bardzo chwiejne. Jednak nikt nie przyszedł. A samobójstwa się
powtarzały. Więc co tym ludziom pozostało? Akceptacja. Pogodzenie się z losem. Życie z myślą: „Zaraz znowu ktoś się zabije”. Mieszkańcy traktowali ten stan rzeczy jak rodzaj fatalizmu. Jak epidemię.
>>Piszesz na początku książki o samobójstwie z 31 grudnia
1999 r. Zauważasz, że nikt wtedy nie odwołał spotkań i toastów o północy. Ludzie już przyzwyczaili się do śmierci.
Przywykli nie tylko do niej. Jedna z bohaterek mojej książki
mówi: „Tutaj naturalizuje się wszystko: ciąże nastolatek, samobójstwa, przemoc”.

W Las Heras są prostytucja, bary, kasyna. Cały ten system hedonistycznych atrakcji. To z nich korzystają mężczyźni pracujący
nieopodal przy wydobyciu ropy naftowej. Mają pieniądze i trochę wolnego czasu. Przyjeżdżają do Las Heras, żeby się zabawić.
Wśród nastolatków szerzy się alkoholizm. Piwo sprzedaje
się w butelkach nie mniejszych niż 1 litr. Kufle też są ogromne. Wszystko w rozmiarze L. Ale nikomu to picie młodych nie
przeszkadza.
Jest taki fragment w książce, kiedy idę z mieszkańcami na
tańce. Te przytupy mają wartość symboliczną – są w miasteczku niemal jedyną rozrywką dla nastolatków. Łatwo było dostrzec ich stopień wyalienowania, odosobnienia, nudy, z jaką
borykają się każdego dnia. Stąd alkohol, bo czymś trzeba zapchać dziurę.
Jestem na zabawie, idę do toalety, a tu nie ma drzwi. Do
tego siku robi się na ziemię. Ale ludzie nie patrzą. W ogóle nie
zwracają uwagi na ten widok. Zupełnie przywykli. Dla mnie
były to jednak sygnały wskazujące utratę przez mieszkańców
jasnych granic współżycia.
>>Kluczowe w tej książce jest pytanie: Dlaczego ta wspólnota jest, jaka jest? Ktoś mówi: „Wiesz, jaki jest problem
Las Heras? Brak stabilnej społeczności”. Piszesz o syndromie walizki. To największy problem tego miasteczka?
Nie wiem, czy największy, ale na pewno ważny. Coraz więcej mieszkańców Las Heras nie czuje się jego częścią. Mężczyźni z miasteczka pracujący przy wydobyciu ropy naftowej co
dwa tygodnie przyjeżdżają do rodzin na trzy, cztery dni odpoczynku. Żyją więc „między”. Nie mają realnego domu. Ten miasteczkowy stopniowo przeistacza się w plamę, mgliste wspomnienie. Następuje wykorzenienie. Rodzina coraz mniej jest
rodziną. Dzieci i żony coraz mniej znaczą. Nie ma w tych mężczyznach poczucia przynależności.
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Myślę, że przekleństwem tego miejsca są też pieniądze. Nie
chcę powiedzieć, że wysokie wynagrodzenie jest czymś złym,
ale tych ludzi nikt nie nauczył obchodzić się z taką ilością gotówki. Nie ma oszczędzania. Wydaje się wszystko i na to, co
jest – kasyna, bary, prostytutki. Bo prócz rozrywki w Las Heras nie ma nic.
>>Jest też wiatr. Obok społeczności i samobójców kolejny
ważny bohater książki.
Bez niego ta książka nie mogłaby istnieć. Nie chciałam potraktować wiatru wyłącznie jak szczegółu. Napisać o nim tylko
dlatego, że tam jest. Mnie interesował wiatr z innego powodu.
Bo widziałam, jak ogromny ma wpływ na relacje międzyludzkie w Las Heras. Jak bardzo od niego zależy życie mieszkańców.
Zacznijmy od prozaicznych rzeczy, takich jak wieszanie prania. Normalnie używa się do tego klamerek. A w Las Heras
pranie przywiązujesz. Żeby wietrzysko nie porwało. Czasami
też nie warto wieszać na zewnątrz, bo wiatr wzbija kurz, który przykleja się do mokrych ubrań i je brudzi. Dlatego wielu
mieszkańców suszy ubrania w mieszkaniu. W miasteczku mają
dobry system grzewczy, gaz jest subsydiowany, dlatego w domach nawet zimą jest lato.
Ludzie nie zostawiają otwartych drzwi, bo inaczej wiatr czy
piasek wpadają do domu. Ale i tak wnętrza są ciągle brudne,
bo kurz znajduje ujścia innymi drogami.
Czasami czułam się jak w filmie grozy. Rozmawiam z mieszkańcami i nagle szyby w oknach zaczynają drżeć.
Wiatr nie pozwala chodzić. Jeżeli w normalnych warunkach
pokonujesz 100 metrów w minutę, z wiatrem może ci to zająć
nawet pięć.
A bywa też i czas, kiedy lepiej nie wychodzić z domu, bo
wiatr jest tak silny, że różne rzeczy latają w powietrzu. Mnie
raz chciał zabić kosz na śmieci. Jest więc niebezpiecznie. Ludzie na przykład nie przywieszają szyldów nad sklepami, bo
przy wietrze stałyby się one wielkim zagrożeniem.
Oto okrutna strona natury, wroga i sroga.
>>Czy to oznacza, że mieszkańcy miasteczka żyją w zamknięciu?
Tak, i to między innymi wiatr ich do tego zobligował. Nie
ma więc odwiedzin, spacerów, wychodzenia. Najgorzej jest
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wiosną i jesienią. Wtedy wiatr jest fenomenalnie nieludzki.
A zimą jest potwornie zimno, nawet 30 stopni poniżej zera,
więc kto będzie chodził?
>>Jak żyło się Leili Guerriero w Las Heras?
To miejsce brutalne i wrogie. Praca tam nie należała do
przyjemnych. Każdy wyjazd z domu dużo mnie kosztował.
Oczywiście był entuzjazm, żeby zrozumieć tę historię, zebrać materiały, w końcu napisać. Z drugiej jednak strony była
świadomość tego, że przez 10, 20 dni będę w miejscu niełaskawym, nieprzyjaznym, niechętnym. Taki był klimat tego
miasteczka – coś się stało, nikt nie wie dlaczego, a pomiędzy
wydarzeniami hula wiatr. Takie argentyńskie Twin Peaks.
>>Jak sobie radziłaś?
Starałam się nie myśleć o lęku. Robić wszystko, żeby ten
podwyższony stan niepewności miał na mnie jak najmniejszy wpływ. Na przykład znalazłam sobie strach zastępczy. To,
czego się bałam, to brak możliwości powrotu do pracy w Buenos Aires. W tym czasie pracowałam w dzienniku „La Nación”. Brałam dni wolne i jechałam do Las Heras. Szef o niczym nie wiedział. Przerażała mnie myśl, że któregoś dnia
zlikwidują połączenie autobusowe, zamkną drogę, wstrzymają ruch i nie będę mogła wrócić do stolicy. To była moja
permanentna obawa, która odciągała uwagę od innych problemów.
>>Czy uczucie niepewności mija wraz z doświadczeniem?
To, co wyzwala się wraz z doświadczeniem, to strach, że
któregoś dnia ta niepewność zniknie. A jeżeli przestaniemy
odczuwać niepokój, to stracimy też stan czujności, który uważam w tej profesji za bardzo zdrowy.
Oczywiście, wraz z doświadczeniem tracimy tzw. głupie
nerwy – na przykład myślenie przez cały czas o tym, czy otworzą nam drzwi. Uważam jednak, że jeżeli ktoś zanadto odpręża
się w tej pracy, to znak, że pora z niej zrezygnować.
Mój podwyższony stan niepewności w Las Heras był znakiem, że nadal mogę pracować w zawodzie.
>>Zatem przyjeżdżasz do Las Heras i nie możesz doliczyć
się zmarłych.
Brak listy wyzwalał w ludziach kreatywność: było ich 22
w niespełna rok, było ich 19 w prawie dwa lata, było ich troje,
a inni przesadzają.

W rzeczywistości było ich 12 od marca 1997 do końca 1999
roku.
Odtworzenie listy nie było łatwe. Przypominało układanie
puzzli. Ostatecznie udało się dzięki właścicielowi domu pogrzebowego, który prowadzi ewidencję usług w takim zwykłym zeszycie jak ze szkoły.
Jednak zanim przyjechałam do Las Heras, wiedziałam,
kto był pierwszy. Przygotowując się do wyjazdu, skopiowałam książkę telefoniczną miasteczka i dzwoniłam do jej
mieszkańców. Chciałam tam wyjechać przygotowana –
przede wszystkim mieć ustalone rozmowy. Zaczęłam więc
dzwonić według porządku alfabetycznego. Mówiłam, kim
jestem, czego szukam i czy dana osoba może mi w jakiś sposób pomóc.
To był trzeci bądź czwarty telefon. Odebrał mężczyzna.
Usłyszałam w słuchawce: „Moja siostra była pierwsza”.
Zaczęliśmy rozmawiać. Mężczyzna był bardzo otwarty,
całą historię opowiedział przez telefon. Mówię mu, że planuję przyjazd do Las Heras. Że pierwsza podróż będzie krótka, 3–4-dniowa, żeby wyczuć temat, ale że chcę przyjechać już z czymś konkretnym. Dał mi namiary na kilka osób.
Były to postacie kluczowe w historii. Ten człowiek okazał się
moim aniołem.
>>W miasteczku powszechna jest śmierć, ale nie rozmawia
się o niej. Anioł chciał mówić. A inni?
Mieszkańcy Las Heras chcieli rozmawiać. Odnosili się do
mnie bardzo przyjaźnie.
Wiedzieli, kim jestem i po co przyjeżdżam. Większość tych
osób nigdy nie rozmawiała o samobójstwach z żadnym dziennikarzem. W domach to też był temat tabu. Więc trochę traktowali te wywiady jak terapię.
Nigdy nie postawiłam pytania: „Jak zabiło się twoje dziecko?”, choć czytamy o tym w książce. Oni sami mówili. Mnie
jednak interesowało coś innego. Jacy byli ci samobójcy? Jakie
mieli życie? To było dla mnie najważniejsze.
Z jedną dziewczyną miałam problem. To była siostra samobójcy. Uszanowałam całkowicie jej niechęć do rozmowy. Jednak jej mama chciała opowiadać, tylko bez dyktafonu. Zawarłyśmy więc umowę, że wszystko, co mówi, mogę wykorzystać
w książce. Inaczej nie chciałabym słuchać.

Właśnie rozmawiałyśmy, kiedy do domu wróciła jej córka,
ta niechętna do mówienia. Zaczęła być bardzo agresywna.
Nie chciała, żeby jej mama rozmawiała ze mną. Ja rozumiem,
że jest wiele typów dziennikarstwa, że niektórzy szukają tylko krwi, ale ja nie wpadłam do tego miasteczka na chwilę.
Wszyscy widzieli, że nie jestem żądna sensacji. Jednak ofiara
– a w tym przypadku była nią ta dziewczyna – nigdy nie ma
obowiązku zrozumienia. Ona ma prawo nie chcieć niczego zrozumieć. Bo jest ofiarą.
>>Minęło 10 lat od czasu opublikowania Samobójców
na końcu świata w Argentynie. Nie było łatwo wydać tę
książkę.
W jednym wydawnictwie – dużym, znaczącym – redaktorka pyta mnie, czy to ja chcę napisać tę książkę. Nie
zrozumiałam jej, więc mi wytłumaczyła: „Projekt, który mi
wysłałaś, jest bardzo interesujący, ale byłoby lepiej, gdyby tę książkę napisał ktoś bardziej znany”. I zaproponowała
nazwisko 40 razy większe od mojego. Wyszłam z tego wydawnictwa przerażona. Myślałam, że ukradną mi mój pomysł.
>>Było też wydawnictwo, które zapytało cię, czy nie byłoby
lepiej wydać tej książki jako powieści. Dlaczego?
10 lat temu nie było w Argentynie zwyczaju publikowania książek reporterskich. Prym wiodły powieści. A że Las Heras było jak Macondo [miejsce akcji 100 lat samotności Garcíi
Marqueza – przyp. B.Sz.] – dziwne, tylko że w negatywnym
tego słowa znaczeniu, stąd pytanie wydawnictwa. Czułam
jednak, że nie jestem w stanie wtłoczyć w tę historię żadnej
fikcji. Chciałam napisać książkę reporterską. Ale dekadę temu
nie było to takie proste. Reportaż był niszą. W Argentynie poświęcali się jemu nieliczni. Zdecydowanie więcej osób trudniło
się quasi-reportażem. Trudno powiedzieć, czym to było w rzeczywistości.
>>W jednym ze swoich tekstów piszesz: „Był czas, wcale nie
tak odległy - 1996, 1997 rok – kiedy nie istniała nazwa reporterzy latynoscy. [...] Było słowo la crónica [reportaż],
ale oznaczało zupełnie coś innego – pilnie wysyłane wiadomości dziennikarskie, wydarzenia kryminalne, felietony – i tylko nieliczni używali nazwy w dzisiejszym rozumieniu”.
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Tak było. A skoro reportażu z krwi i kości było mało, wydawnictwa nie zawracały sobie nim głowy. Za to uwielbiały dziennikarstwo śledcze. Tego typu książki zazwyczaj były w Argentynie bestsellerami. Ale dziennikarstwo narracyjne to jednak
co innego.
Pod koniec XX w. Gabriel García Marquez założył w Kolumbii Fundację Nuevo Periodismo Iberoamericano, która miała na celu poprawę słabego dziennikarstwa latynoamerykańskiego, w tym również popularyzację reportażu.
To w tym czasie pojawiły się na rynku czasopisma publikujące ten gatunek dziennikarski: „Gatopardo” w Kolumbii,
„Etiqueta Negra” w Peru, „El Malpensante” również w ojczyźnie Garcíi Marqueza. Mapa reporterów powiększała
się. I wreszcie zaczęto używać słowa la crónica we właściwym znaczeniu.
>>Zatem jak znalazłaś wydawnictwo dla twojej pierwszej
książki?
Mój przyjaciel zapytał, dlaczego nie zaprezentuję jej w Tusquets. Odpowiedziałam, że przecież oni publikują fikcję. Nie
będzie ich interesować książka reporterska. Zaprezentuj, powiedział. I tak zrobiłam. Długo czekałam na odpowiedź. Przyszła po pół roku. Pozytywna.
Czekając na wieści z wydawnictwa, zgrywałam wszystkie
rozmowy, jakie przeprowadziłam w Las Heras. Jednocześnie
myślałam, jak przedstawić tę historię. Wiedziałam, że jeżeli
nie powstanie z tego książka, to napiszę reportaż.
Wreszcie Tusquets się odezwało. Książkę napisałam w półtora miesiąca.
>>Szybko.
To nie było trudne. W sensie organizacyjnym. Nie lubię odchodzić od tekstu, powracać, pisać, znowu zostawiać. W tym
przypadku nie musiałam. Wzięłam urlop w pracy i poświęciłam się wyłącznie samobójcom. Nigdy nie pisałam książki,
więc zupełnie nie wiedziałam, jak to się robi. Budziłam się o 7.
i pisałam do 21. Przerwa na kolację i kontynuacja do 2. w nocy.
Byłam w transie.
>>Doprawdy nie wiem, jak można tak pracować. Swoją
taktykę nazywasz metodą buddyjskiego mnicha.
To metoda dość brutalna, ale mi służy. Zamykam się wówczas w mieszkaniu, nie wychodzę, nie odbieram telefonów,
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nie odczytuję maili. Potrzebuję totalnej koncentracji. A z nią
jest coraz trudniej. Głównie przez Internet.
>>Dziś w wydawnictwie Tusquets kierujesz serią reporterską Mirada Crónica. Czy to znaczy, że obecnie jest zapotrzebowanie na reportaż?
Oj, tak. Dziś nie miałabym żadnego problemu z wydaniem
historii z Las Heras. Wydawnictwa są, prowadzą reporterskie
serie wydawnicze, szukają autorów do pisania tego typu książek. Dziś do reportażu ma się większy szacunek.
Choć ubolewam nad jedną rzeczą – że literatura fikcji według powszechnej opinii ma większą wartość niż literatura
faktu. Więc jeżeli jestem reporterką, to byłoby dobrze napisać
jakąś powieść. Wtedy stałabym się kimś ważniejszym. Ale ja
nie czuję, że mi czegoś brakuje, bo poświęciłam się wyłącznie
literaturze non fiction. Koledzy po fachu mają podobny pogląd,
choć mało jest wśród nas tych, którzy nie napisali ani jednej
powieści.
Tradycją latynoską stało się opuszczanie dziennikarstwa na
rzecz literatury. Gabriel García Marquez, Mario Vargas Llosa,
Tomás Eloy Martínez są tego przykładami. A ja nie uważam, że
pisanie dziennikarskie musi być drogą do tworzenia literatury fiction. Mogłabym umrzeć – i prawdopodobnie tak zrobię –
nie wychylając nosa poza granicę tego terytorium. I nikt mnie
nie przekona, że tracę czas.
Dlatego rewolucją dla reportażu nie jest rosnąca liczba reporterów czy więcej miejsc do publikowania. Prawdziwą rewolucją byłoby traktowanie literatury faktu na równi z fikcją.
>>Zaskoczyło mnie, jak wielu reporterów w Ameryce Łacińskiej pisze naprzemiennie reportaże i powieści. W Polsce
nie mamy takiej tendencji. Jednak jeszcze bardziej zdziwiła mnie ta ogromna ilość pisanych tutaj portretów. Sama
w jednym tekście napisałaś: „Wszyscy dziennikarze latynoamerykańscy są ekspertami od portretów”. Dlaczego?
Nie mam pojęcia! Ale uwielbiam pisać portrety. Na pewno
nie chodzi o to, że wymaga on mniej pracy. To nieprawda. Każdy reportaż – w tym portret – jest bardzo czasochłonny.
Dla mnie atrakcyjne w portrecie jest wejście w życie bohatera, zagnieżdżenie się i obserwacja od środka. Dojście do
końca, do dołu, jak najgłębiej. Żeby móc zobaczyć wszystkie
sprzeczności i paradoksy bohatera. Bo z bliska źli nigdy nie są

tak źli. Dobrzy nie są tak dobrzy. Ofiary nie są tak bardzo ofiarami. Ciekawi mnie ta przestrzeń, w której wszystko zaczyna być bardzo wątpliwe, śliskie, skomplikowane. Ten teren to
ogromne wyzwanie dla piszącego.
>>Mówisz, że twoja praca to tylko słuchanie ludzi i opowiadanie historii. Jednak jedna z bohaterek innej twojej
książki – Plano americano – mówi: „To, co robisz, ma coś
wspólnego z pracą psychiatry”. Zatem jak jest?
Marta, kochana kobieta. I pewnie jest coś na rzeczy. Ale zamiast „psychiatry” użyłabym słowa „psycholog”.
Praca dziennikarza może być podobna do pracy psychologa.
W obydwóch sytuacjach jedna strona musi dołożyć wszelkich
starań, żeby ta druga – nie znając pierwszej – chciała mówić.
I to nawet takie rzeczy, z których nie zdaje sobie sprawy. Zdarza się, że moi rozmówcy mnie pierwszej opowiadają niektóre
historie. Albo mówią: „Nigdy się nad tym nie zastanawiałem”.
I analizują, a ich przemyślenia są dla nich objawieniem.

Różnica jednak polega na tym, że psycholog ma pomóc pacjentowi, a dziennikarz ma wysłuchać i opowiedzieć historię
innym. Zatem cel rozmowy psychologa i dziennikarza jest zupełnie różny.
>>Może jednak bohater czuje się tak samo?
Sytuacja, w której dziennikarz poświęca swojemu bohaterowi maksimum uwagi i oferuje długą, otwartą rozmowę bez
uprzedzeń, może spowodować, że rozmówca poczuje się jak
u psychologa.
Zatem tak, analizuję, podobnie jak psycholog, już wiele lat.
Ale nie wiem nic o psychoanalizie. Nigdy nie przeczytałam na
ten temat żadnej książki.
>>To samo mówisz o dziennikarstwie.
Nazywam siebie dziennikarką, ale nie wiem nic o dziennikarstwie. Jestem dobra w praktyce, ale noga z teorii. To jednak
nie przeszkadza w pracy. Wystarczy, że znam swój cel. Jest nim
opowiadanie historii.

OFIARA POLIKSENY MARTY GUZOWSKIEJ JAKO PRZYKŁAD
WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZENIA AUTORA W KREACJI POWIEŚCI
Marta Kowalska

Można zaryzykować stwierdzenie, że powtórzenie stanowi immanentną cechę powieści kryminalnej. Dzieła identyfikuje się chociażby przez zakładający powtarzalność schemat
fabularny „zagadka – śledztwo – rozwiązanie”. Zarówno mistrzowie gatunku, jak i rodzimi twórcy chętnie wracają do wykreowanych przez siebie bohaterów. Współcześni autorzy nie
mogą odrzucić założenia powtarzalności, gdyż już na podstawowym poziomie stają się spadkobiercami tradycji: „Refleksja
na temat źródeł – zawsze już podzielonych i wciąż się dzielących – której towarzyszy lęk przed wpływem, ale też fascynacja i podziw dla poprzedników, jest też refleksją na temat historii i pamięci – zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej,
skupionej wokół kulturowych mitów”1. Z konieczności akceptując wpływ swych poprzedników, zachowując wyznaczniki
umożliwiające identyfikację gatunku, niektórzy autorzy wprowadzają elementy nowatorskie.
Niniejszy artykuł ma na celu prezentację sposobu kreowania świata powieści przez Martę Guzowską. Autorka trzech
powieści kryminalnych (Ofiara Polikseny, Głowa Niobe,
Wszyscy ludzie przez cały czas) jest archeologiem z tytułem
doktora, pracującym w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Swoje doświadczenia badacza i naukowca
wykorzystała przy tworzeniu serii książek z antropologiem
Mariem Yblem w roli głównej. Dzięki temu w powieściach,
poza intrygą kryminalną, czytelnik znajdzie wiele interesujących odniesień historycznych oraz mitologicznych.
W książkach Guzowskiej zawarto również cenne spostrzeżenia dotyczące środowiska archeologów, które mogą być
przeniesione na szerzej rozumiane otoczenie akademickie.
>>1 E. Godlewska-Byliniak, Wyzwolenie przez powtórzenie, „Dwutygodnik.com – strona kultury”, sierpień 2010, http://www.dwutygodnik.com/
artykul/376-wyzwolenie-przez-powtorzenie.html, dostęp 15.08.2015 r.

W niniejszym artykule skupię się na debiutanckiej powieści
specjalizującej się w badaniach ceramiki z II tysiąclecia p.n.e.
z rejonów Egei i zachodniej Anatolii pisarki. Dla jasności
przekazu omówię jedynie wybrane elementy fabuły, omijając inne, nieraz znaczące wątki.

***
Debiutancka powieść badaczki, Ofiara Polikseny z 2012
roku, rozgrywa się współcześnie, podczas wykopalisk w Troi,
w zamkniętym środowisku archeologów. Na jednym ze stanowisk odnaleziony zostaje szkielet ozdobiony blaszkami odpowiadającymi pochówkowi z epoki brązu. Szkielet nosi ślady
cięcia na kręgach szyjnych, z tego powodu pojawia się teoria,
że mogą to być szczątki mitycznej Polikseny – najmłodszej
córki króla Troi, Priama, branki Achillesa, zabitej w ofierze na
jego grobie przez podcięcie gardła. Sensacyjne odkrycie diametralnie zmieniłoby losy ekspedycji, która z trudem zdobyła
pieniądze na kolejny rok prac. Niestety, niedługo po odkryciu
grobu zaczynają ginąć członkowie ekipy badawczej.
Jak już wspomniałam, autorka czerpała z własnych doświadczeń, „powtarzając” je później na kartach powieści.
W ten sposób stworzyła tło fabularne i opisała społeczność.
Jest to jednak „powtórzenie przekrzywione”, filtrowane przez
świadomość cynicznego, antyspołecznego głównego bohatera – antropologa Mario Ybla. Przedstawiona w książce wizja
zawodu archeologa jest daleka od ideału XIX-wiecznych dżentelmenów w bieli czy Indiany Jonesa. Już na pierwszych kartach powieści główny bohater, a zarazem narrator, stwierdza:
„Jeśli ktoś wam powie, że archeologia jest pasjonująca, możecie go od razu wyśmiać. Ciekawe to są filmy z Indianą Jonesem i Larą Croft. Te ostatnie nawet ciekawsze, ze względu na
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walory estetyczne Angeliny Jolie w krótkich spodenkach. Archeologia jest nudna, aż się flaki przewracają”2.
Czas spędzony na stanowisku nazywa „czternastoma pieprzonymi dniami”3, a widoczne niekiedy z miejsca pracy mury
trojańskiej twierdzy zostają porównane do ptasich odchodów4.
Należy powtórzyć, że Ybl nie jest archeologiem, lecz antropologiem. Ścisła, wieloletnia współpraca przy wykopaliskach pozwala mu być dla czytelnika źródłem wiedzy dotyczącym tej
profesji, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu i krytycznego spojrzenia. Według Ybla „archeologia jest mniej więcej tak
samo romantyczna jak księgowość”5, a samo działanie rządzi
się podobnymi prawami – polega na zbieraniu, spisywaniu
i wprowadzaniu do baz danych setek tysięcy danych. Bohater
zwraca również uwagę na fakt, że praca na wykopaliskach jest
wyczerpująca i trudna – rozpoczyna się przed wschodem słońca, trwa godzinami w nieznośnych upałach, a kończy długo po
jego zachodzie.
Grono archeologów pracujących przy trojańskich wykopaliskach rysuje się w oczach Ybla jako zbiorowość ludzi zajmujących się nieinteresującymi, mało ważnymi dla świata badaniami: „Wspominałem już, że archeologia jest nudna? Ale
archeolodzy, to są dopiero nudziarze. I nie mają poczucia humoru”6. Ybl zauważa, że możliwość realizacji wykopalisk jest
dla nich niezwykle ważna, nawet jeśli nie chcą tego przyznać:
„Codziennie wariowali ze szczęścia, że mają grant i pozwolenie na wykopaliska. Dwa klucze do kariery, która w przeciwieństwie do innych karier świata doczesnego, nie niosła ze
sobą żadnych korzyści”7.
Jak gdyby dla kontrastu, bezpośrednie wypowiedzi bohaterów ukazują nieraz wielką fascynację ich pracą. Taka jest
Pola Mor, była partnerka Ybla, która zaprosiła go do udziału w grancie w Troi jako konsultanta. Jej entuzjazm sprawia,
że badaczka od samego początku uznaje odnaleziony szkielet młodej kobiety za Poliksenę. Nie myśli jednak o mitycznej
>>2
>>3
>>4
>>5
>>6
>>7
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najmłodszej córce króla Priama – po prostu kieruje się założeniem, że każdy mit bazuje na elementach historycznych.
Nawet profesor Robert Wasener, specjalista od architektury
obronnej brązu, odbiegający od wizerunku poważnego, zaangażowanego naukowca – dużo pije, przeklina, romansuje
– stara się przybliżyć historię Troi niechętnemu Yblowi. Mówi:
„«Nie możesz się tak migać», zionął mi prosto w ucho wonią
skwaśniałego piwa, «tu są ruiny całej, [...] europejskiej cywilizacji»”8.
Inaczej zachowuje się młodsze pokolenie naukowców. Konieczność dokładnego dokumentowania każdej części znaleziska frustruje doktorantkę Marilles Mendehlson. Również studenci – Eva i Jason – nie są gotowi ryzykować „w imię nauki”.
Po dramatycznych wydarzeniach decydują się opuścić wykopaliska. Jason wyznaje przed odjazdem:
– Są rzeczy ważniejsze od archeologii. Od nauki. [...]
– Nie rozumiesz. Archeologia naprawdę mnie pasjonuje, tylko że... – zawahał się. – To i tak nie ma przyszłości.
Z tego się nie da żyć9.

Rozdarcie pomiędzy pasją a pragmatyzmem i myśleniem
o swoim bezpieczeństwie uniemożliwia dalsze uczestnictwo w wykopaliskach. W ten sposób autorka powieści porusza kolejny ważki, aktualny problem świata naukowego – jeśli
młodsze pokolenia, zmuszone do wyboru między stabilnością
finansową a pracą badacza, będą rezygnować z mało prestiżowych i niespecjalnie dochodowych obszarów badawczych
– kto zajmie miejsce obecnie pracujących w tych dyscyplinach
naukowców?
W gronie bohaterów dochodzi do sporów – jak w prawdziwym życiu naukowym dotyczą one metodologii, hipotez,
interpretacji. Często wygrywa prawo autorytetu. Po odnalezieniu „szkieletu Polikseny” odbywa się spotkanie, podczas
którego teoria Poli Mor zostaje zanegowana przez szefa wykopalisk, profesora Franka Hubera, jako nieodpowiadająca metodologii naukowej (z powodu odniesień do mitologii). Popiera
>>8 Ibidem, s. 84.
>>9 Ibidem, s. 264.

go Melinda Wasener i atakuje Polę za próbę rozmowy z Huberem: „Frank jest wybitnym naukowcem. Wybitnym, jasne?
Takim, o którym już teraz piszą w podręcznikach archeologii.
A w zeszłym roku były cięcia budżetowe, wiesz o tym doskonale. Za to w tym roku Frank był pierwszy na liście. I tylko dzięki niemu znowu tu jesteśmy. Ty też”10. Problemy tego rodzaju
są powszechne w środowiskach badawczych. Wplatane przez
Martę Guzowską wątki są znane uczonym, lecz nie odbiorcy
powieści popularnej. Dzięki temu jej książki przybliżają czytelnikom specyfikę pracy naukowca, jednocześnie ją demitologizując. Odchodzą od romantycznego wyobrażenia archeologa,
od wizji badacza jako osoby spędzającej czas wyłącznie na czytaniu, analizowaniu i odkrywaniu. Autorka ukazuje rzeczywistość, w której zdobywanie finansowania i rozliczanie grantów
prowadzi do rywalizacji, wiąże się z niepewnością i frustracją.
Archeologia jest dziedziną, w której uzyskanie funduszy
nieraz wysuwa się na pierwszy plan. Z tego powodu naukowcy
często poszukują możliwości dofinansowania swej pracy z innych źródeł. Tak dzieje się również w Ofierze Polikseny, w której
pojawia się postać Howarda Griffina – bogatego biznesmena
i pasjonata archeologii, dołączającego do wykopalisk na zaproszenie Hubera i oferującego wsparcie.
Gdy po kolejnym morderstwie wykopaliska zostają zamknięte przez tureckie władze, Mario Ybl namawia Polę, by
wykopała wraz z nim „szkielet Polikseny”. Ostatecznie udaje mu się przekonać znajomą do ryzykownego i niezgodnego
z zasadami czynu, jednak najpierw między bohaterami dochodzi do wymiany zdań:
– To są badania naukowe. My nie szukamy „czegoś”. Liczy się całokształt, wszystko, co odkryjemy. Każda, jak to
nazwałeś, niepotrzebna skorupa wnosi coś do naszej wiedzy o życiu ludzi w starożytności.
– Niewątpliwie – przytaknąłem. – Tylko że niewiele wnosi do twojego własnego życia, prawda? Możesz do
emerytury katalogować skorupy albo kości. Możesz nawet
w ten sposób dostać gdzieś jakąś ciepłą profesorską posadkę, na jakimś drugorzędnym uniwersytecie, któremu nie
>>10 Ibidem, s. 51.

będzie zależało, żeby ściągnąć do siebie prawdziwe gwiazdy. Możesz co roku jeździć na konferencje naukowe, gdzie
nikt, poza gronem najbliższych znajomych, nie będzie pamiętał, jak się nazywasz. Czy na pewno o to ci chodzi?11

Mor czuje się zobowiązana przedkładać dobro dyscypliny nad własne ambicje. Stara się zachować postawę badacza
idealnego – dla którego najważniejsze jest dotarcie z wynikami do społeczeństwa oraz samo prowadzenie badań. Zdaje
sobie sprawę, że praca najprawdopodobniej nie przyniesie jej
rozgłosu. Opiera się pomysłowi Ybla również dlatego, że martwi się o swoją przyszłość – nie chce ryzykować kariery. Jednak antropolog przekonuje ją, że odkrycie może być dla niej
przełomowe. Jej kompas etyczny nakazuje Mor przełamanie
schematu zachowania wytyczonego przez prawo i reguły akademickie. Łamie zasady i ryzykuje dorobek całego akademickiego życia – nie tylko w imię wyższego dobra (uratowania
wykopaliska, które w przeciwnym wypadku zostanie zniszczone), ale też z myślą o własnych korzyściach.
Wydobycie „szkieletu Polikseny” przyczynia się do obalenia
hipotezy dotyczącej znaleziska, gdyż Ybl i Mor odnajdują w grobie biały, plastikowy guzik. Zaczynają traktować ciało kobiety
jak ofiarę morderstwa z czasów współczesnych – pojawia się
podejrzenie, że jest to zaginiona mieszkanka pobliskiej wioski,
Nazife, która kilka lat temu pracowała na wykopaliskach. Strach,
niepewność i potrzeba analizy wzrastają, gdy następnego ranka po znalezieniu szkieletu robotnicy odnajdują ciało Nadii, odpowiedzialnej za inwentaryzację zabytków na wykopaliskach.
Możliwość działania współczesnego mordercy inspirującego się
archeologią odciska piętno na umysłach badaczy, nawet tych
bardziej sceptycznych. Pola Mor poddaje analizie odnaleziony
szkielet, który wcześniej uznała za szczątki sprzed tysięcy lat. Zaczyna podejrzewać upozorowanie morderstwa:
– Właśnie w tym miejscu, obok cmentarzyska Achajów. Ktoś jej poderżnął gardło i pochował w grobie godnym
księżniczki, ze złotymi blaszkami. Morderca chciał, żebyśmy
>>11 Ibidem, s. 111.
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ją uznali za Poliksenę, brankę Achillesa zamordowaną na
jego grobie. On to zrobił specjalnie, rozumiesz? Chciał, żebyśmy ją powiązali właśnie z tym miejscem i ze starożytnym mitem12.

W ten sposób przedstawiono sytuację racjonalizacji, którą zazwyczaj posługują się ludzie postawieni wobec dramatycznych
wydarzeń. Marta Guzowska podkreśla w wywiadach, że jest to
ważny element jej twórczości: „Chciałam pokazać zwykłych ludzi
w sytuacji ekstremalnej, w zderzeniu ze zbrodnią. Dla policjantów to jest rutyna. Naukowcy, archeolodzy, antropolodzy na co
dzień trupów nie widują, najwyżej szkielety sprzed 2 tys. lat”13.
Gdy ginie kolejna osoba, Gülsün Ozalan, szefowa służby archeologicznej Çanakkale, sytuacja staje się dramatyczna. Mimo
pewności, że ktoś dokonuje drastycznych zbrodni na terenie
wykopalisk, nikt z grona archeologów nie jest gotów przyznać,
że być może to jeden z nich jest mordercą. Jedynie pochodzący
„z zewnątrz” Mario Ybl rozważa wszelkie możliwości i patrzy na
członków ekipy jak na potencjalnych podejrzanych.
Robert Wasener zwraca uwagę na medialny potencjał
tych wydarzeń: „Przecież normalnie nikt już na tym świecie
nie interesuje się archeologią i wykopaliskami. To było dobre w dziewiętnastym wieku, teraz w telewizji pokazują ciekawsze rzeczy niż grzebanie w ziemi. Ale wykopaliska z trupem? A jeszcze lepiej z trupem zamordowanym w starożytnej
świątyni? I z drugim, któremu jakiś świr poderżnął gardło na
archaicznym ołtarzu? Stary, to hicior. Dam głowę, że w przyszłym sezonie będzie się tu roić od dziennikarzy”14. Znów powraca kwestia braku zainteresowania dziedziną. Z oczywistych względów archeologia nie rozpala już wyobraźni ludzi
tak, jak czyniła to w XIX wieku. Środowisko akademickie zostaje współcześnie poddane presji świata mediów – bohaterowie zauważają, że w przypadku zainteresowania dziennikarzy
wykopaliska mają szansę uzyskać finansowanie na kolejny sezon. Okazuje się, że część zdarzeń została upozorowana przez
>>12 Ibidem, s. 136.
>>13 M. Guzowska, Większość archeologów to ekscentrycy, rozm. przepr.
Zatońska B., TVP Info, 3.05.2015 r., http://www.tvp.info/19909642/martaguzowska-wiekszosc-archeologow-to-ekscentrycy, dostęp 14.07.2015 r.
>>14 M. Guzowska, Ofiara Polikseny, op. cit., s. 340.
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kierownika wykopalisk, Franka Hubera, ponieważ w miejscu,
w którym rozpoczęto prace, zamiast przewidywanego cmentarzyska Achajów, odnaleziono jedynie groby mieszkańców
pobliskich wsi. Frank Huber zdał sobie sprawę, że nie będzie
w stanie rozliczyć grantu i, co za tym idzie, prawdopodobnie nigdy więcej nie otrzyma dofinansowania. Postanowił
więc stworzyć iluzję, że na terenie wykopalisk grasuje seryjny morderca. Wykorzystał w tym celu szkielet znaleziony na
pobliskich wykopaliskach, który przyozdobił specjalnie przygotowanymi blaszkami odpowiadającymi obrządkom pogrzebowym z epoki brązu. W grobie umieścił biały guzik, by
odkrywcy myśleli, że spoczywająca w grobie osoba została zamordowana. Przypadek sprawił też, że niedługo po odkryciu
grobu przez Polę Mar na udar umiera Nadine, jedna z uczestniczek prac wykopaliskowych. Huber, zamiast udzielić pomocy
i sprowadzić odpowiednie służby, decyduje się na upozowanie
zwłok kobiety tak, by zasugerować kolejne morderstwo.
Warto nadmienić, że fakt prowadzenia wykopalisk w złym
miejscu długo zostaje poza wiedzą Mario Ybla, mimo że członkowie grupy badawczej od samego początku są świadomi tej
sytuacji. Jednak dopiero antropolog rozszyfrowuje mistyfikację Franka Hubera. Podczas konfrontacji archeolog wyjawia
motywy swojego postępowania:
– Ty nie wiesz, jak to jest – nie patrzył już na mnie. –
Całe lata bezowocnego kopania. Lata żebrania o granty.
[...] Błagania o pozwolenie. Błagania o pieniądze.
[...]
– Nie wiesz, jak to jest, kiedy twoja kariera zależy od
gromady nadętych pajaców, którzy dochrapali się tytułu profesora zwyczajnego i zasiadają we wszystkich komisjach. Gdy musisz się ze wszystkiego tłumaczyć. Pisać ciągle wnioski. Rozliczać się z każdego grosza wydanego na
ołówki i spinacze15.

W wywodzie Frank tłumaczy się również ze sprzedawania
niektórych znalezisk na portalu aukcyjnym, co należy nie tylko
>>15 Ibidem, s. 397.

do poważnych przestępstw, ale też stanowi wielkie naruszenie
etyki każdego badacza. Twierdzi, że wszystkie pieniądze przeznaczał na niedofinansowaną ekspedycję. Powtarza też wcześniejsze stwierdzenie Roberta o braku zainteresowania społeczeństwa badaniami archeologicznymi, co doprowadziło do
przekroczenia granicy między dobrem a złem, prawem a przestępstwem. Huber uznał, że prasa brukowa, która z pewnością
zainteresowałaby się sprawą, dałaby mu większą szansę na realizację swych planów naukowych niż uniwersytet:
– Brukowce dałyby mi to, czego nie mogłem zdobyć
przez trzydzieści lat pracy: sławę. Gwarancję, że moje imię
jest rozpoznawane. Gwarancję, że ktoś w ogóle przeczyta
raporty z wykopalisk. Że ludzie będą chcieli czytać o Troi,
słuchać o Troi, będą rozmawiać o Troi, ze swoimi tępymi żonami, po wieczornych wiadomościach, i z kumplami przy
piwie. A wtedy żadna komisja nie odmówi mi grantu. Nieograniczony dostęp do finansowania dalszych badań, oto,
co mi dadzą brukowce16.

podstawę wszystkich działań, wpadają w pułapkę pragnienia sławy. Guzowska ukazuje, że marzenie o byciu uczestnikiem fantastycznych, przypominających fikcję wydarzeń (rodem z filmu lub książki) nie jest obce nawet profesjonalistom
– wynika z potrzeby wynagrodzenia codziennej ciężkiej pracy.
W przypadku fabuły Ofiary Polikseny ma to jednak dramatyczne konsekwencje – jedyną zamordowaną osobą okazuje się
Gülsün, a odpowiedzialnym za to – biznesmen Howard Griffin,
który postanowił kontynuować „mityczną” serię zapoczątkowaną przez Franka Hubera. Mario Ybl podsumowuje ciąg tragicznych wydarzeń następująco:
– Sami stworzyliśmy potwora – mruknąłem. – Tak się
nam strasznie spodobał pomysł, że morderstwa mają starożytne korzenie, tak bardzo chcieliśmy, żeby to była prawda, że ktoś nam w końcu zrobił przyjemność i spełnił nasze
życzenie17.

***
Sytuacja Franka Hubera ukazuje, w jaki sposób wymagania
świata zewnętrznego wpływają na społeczność naukowców.
Nawet znany i poważany badacz może poczuć się osamotniony w walce o prowadzenie badań. Jest w stanie posunąć się
do przestępstwa, oszustwa, postawienia na szali całego dorobku życia. Choć oczywiście przedstawiona historia jest fikcyjna i wyolbrzymiona, zwraca uwagę na poważny problem.
Wynaturzenia w świecie nauki – takie jak plagiaty, fałszowane raporty, manipulacja danymi – występują we wszystkich
kręgach badawczych. Czasem osobiste ambicje naukowca nie
mogą zostać zaspokojone – chociażby z powodu małego zainteresowania świata jego działalnością. Marta Guzowska zauważa tutaj konieczność wyboru pomiędzy dobrem dyscypliny a zaspokojeniem własnych pragnień.
Marzenie o dokonaniu fenomenalnego odkrycia wpływa
na większość bohaterów Ofiary Polikseny. Nawet badacze,
dla których rozsądek i racjonalne myślenie powinny stanowić
>>16 Ibidem, s. 398.

Książka Marty Guzowskiej może być istotna poznawczo zarówno dla czytelnika nieznającego akademii, jak i dla badacza dowolnej dyscypliny. Pierwszemu oferuje wgląd w świat
za drzwiami gabinetów i laboratoriów – na problemy, wymagania zewnętrzne, wagę administracji, żmudność pracy, pojawiającą się czasem frustrację. Natomiast czytelnik-badacz
może odnaleźć wiele cech wspólnych pomiędzy kręgiem swojej dyscypliny a światem naukowców przedstawionych w powieści.
Motywacja do stworzenia kryminału osadzonego w środowisku archeologów była dla Marty Guzowskiej naturalna.
W jednym z wywiadów stwierdza: „Postanowiłam zacząć od
kryminału, który będzie się dział w środowisku archeologów,
ponieważ to dla mnie najłatwiejsze, to mój świat”18. Również
fascynacja i pasja, jaką autorka obdarzyła swoich bohaterów,
>>17 Ibidem, s. 424.
>>18 M. Guzowska, Archeologiczne kryminały Marty Guzowskiej. Wywiad
z autorką, rozm. przepr. M. Stachura, „Zwierciadło”, 22.04.2015 r., http://
zwierciadlo.pl/2015/kultura/archeologiczne-kryminaly-marty-guzowskiejwywiad-z-autorka# , dostęp 13.07.2015 r.
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wynika z jej własnych doświadczeń: „Szkielety i grobowce są
fascynujące. Grób to jest często nietknięta, doskonale zachowana kapsuła czasu. Osady niszczeją, są rozkradane. Nienaruszone, zasypane cmentarzysko to archeologiczny skarb.
Wyobraźmy sobie ceremonię pogrzebową, która trwała 12
godzin. Potem grobowiec zamknięto i otwieramy go dopiero
my, po tysiącu lat”19. Pisarka odniosła się również do aspektu
demitologizacji pracy archeologa w powieści: „Jak chyba każdy bardzo lubię filmy o Indianie Jonesie, ale też strasznie mnie
irytują ciągle powtarzane stereotypy. Pomyślałam, że spróbuję inaczej. Oczywiście mój obraz wykopalisk jest lekko przesadzony w drugą stronę, ponieważ w powieści siłą rzeczy trzeba
trochę przerysować opisywany świat. Ale Ofiara Polikseny była
wielokrotnie chwalona właśnie za realizm i niestereotypowe
podejście do pracy archeologa”20.

***
Uważam, że wykorzystanie przez Martę Guzowską własnych doświadczeń związanych z pracą archeologa sprawia, iż
Ofiara Polikseny jest nie tylko powieścią kryminalną z interesującą intrygą. Przedstawia inspirowany rzeczywistością obraz
pracy archeologa – odarty z fantastycznej otoczki odkrywania
tajemniczych komnat pełnych złota, zrywający ze stereotypowym opisem zawodu. Spojrzenie do wewnątrz nieznanego
ogółowi kręgu niesie ze sobą duży potencjał wpływu społecznego. Otwiera bowiem przed czytelnikiem nowe, nieznane
>>19 M. Guzowska, Większość archeologów to ekscentrycy, op. cit., dostęp
13.07.2015 r.
>>20 M. Guzowska, Jak archeolog zostaje pisarzem? Wywiad z Martą Guzowską, „Dwumiesięcznik Qfant. Fantastyka, kryminał, horror”, 7.08.2013
r., http://www.qfant.pl/jak-archeolog-zostaje-pisarzem-wywiad-z-martaguzowska/, dostęp 13.07.2015 r.

mu obszary, a co za tym idzie – wzbogaca jego wiedzę. Autorka porusza wiele istotnych dla środowiska naukowego problemów, takich jak konieczność zdobywania finansowania dla
swych działań, poczucie osamotnienia, pojawiające się wynaturzenia, moralne dylematy badacza.
Polskie powieści kryminalne stają się nośnikiem treści dotyczących problemów kulturowych i obyczajowych. Zbliżają się
tym samym do modelu skandynawskiego, w którym element
obyczajowości wychodzi nieraz na pierwszy plan, a zbrodnia
staje się punktem wyjścia do rozważań o człowieczeństwie.
Marta Guzowska w Ofierze Polikseny zrealizowała to założenie
wykorzystując doświadczenia z własnego życia.

Abstract
Marta Kowalska, A Victim of Polyxena by Marta Guzowska as an example of the use of author’s experience
in creating novels
The article is aimed at presenting the way of creating the
world by Marta Guzkowska. The authoress of criminal stories (A Victim of Polyxena, The Head of Niobe, All the People
through All the Time) is an archeologist with a Ph.D. that used
her experience as the researcher and a scientist in creating
series of books with an anthropologist Mario Ibl as the main
character. Thanks to that, in her novels, apart from the criminal intrigue, a reader can find many interesting historical and
mythological references. In Guzowska’s books there are also
precious insights concerning the archeologists’ environment
that can be transferred on a wider academic environment. This
article is an analysis on selected elements of Guzowska’s first
novel, A Victim of Polyxena, in the context of the use of author’s experience in creating a novel.

PODRÓŻE PO POLSCE
Urszula Glensk

Karierę robi triumfalne hasło: „Polska się zmienia”. Żeby
było pełne, trzeba byłoby za każdym razem dodać, że dzięki
unijnej transfuzji i globalnemu postępowi technologicznemu.
Ortega y Gasset zauważył, że wyemancypowane masy mają
przekonanie, że wszystko zawdzięczają własnej pracowitości
i sile, i nie zdobywają się na refleksję, że korzystają z dokonań
poprzednich pokoleń. Nawet jeśli z rezerwą traktować spostrzeżenie konserwatywnego filozofa, to jednak przypomina
ono, że o sukcesach warto pomyśleć w różnych kontekstach.
Refleksja bywa chłodząca. Może elektryfikacja była większą
zmianą cywilizacyjną niż autostrady? A wprowadzenie kanalizacji? W 1931 roku w polskich miastach wodociągi miało zaledwie 16 procent domów, a kanalizację jeszcze mniej. Kiedy
propaganda gierkowska głosiła, że Polska się zmienia, w pewnym sensie nie mijała się z prawdą.
Zaznaczam swój dystans do tromtadrackiego ogłaszania
zmiany. Niemniej sama w nią trochę uwierzyłam i chciałam
zobaczyć.
Przedwojenni dokumentaliści chętnie ogłaszali zbiory reportaży zatytułowane Podróże po Polsce. Jeździli i opisywali. Miejsce po miejscu. Mieli ułatwione zadanie, bo co mógł
przedwojenny mieszkaniec Horodna wiedzieć o Częstochowie czy osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi? Dlatego
wszystko, co Pruszyński zobaczył i zanotował, miało swoją
wartość. Co więcej – ma ją także współcześnie, bo pozwala
wyobrazić sobie miniony świat. Ta forma opisowego reportażu stała się dziś anachroniczna, a tego typu relacje nie są
potrzebne, bo styl życia został wyrównany – lokalni krawcy
zostali zastąpieni globalnymi (pracują w Bangladeszu), a regionalną kuchnię wypierają koncerny żywieniowe. Ponadto
dostępność informacji – słownej, obrazkowej, filmowej –
pozwala na łatwe wyobrażenia sobie każdego zakątka kraju.

Do istniejącego obrazu można dorzucić co najwyżej subiektywne wrażenia.
Częstochowa. Kiedy się wjeżdża do centrum samochodem,
pierwszym kościołem, jaki łatwo zobaczyć, jest dawna cerkiew. W roku 1918 została przekazana Kościołowi rzymskokatolickiemu, ale jej architektura od razu przypomina, że jesteśmy w dawnym zaborze rosyjskim. Cerkiew-kościół znajduje
się mniej więcej w środku Alei Najświętszej Marii Panny, a to
bardzo reprezentacyjne miejsce, nawet imponujące, jak na
skalę urbanistyczną polskich miast. Szeroka ulica ma półtora
kilometra długości, co w połączeniu ze wzniesieniem, na którym leży, daje efektowny widok. Jej zwieńczeniem jest słynny
klasztor. Zanim jednak dojdzie się do wzgórza Paulinów, można zobaczyć spacerowy deptak miasta – odnowiony, obsadzony lipami. Ikona jasnogórska została namalowana właśnie na
drewnie lipowym, z trzech zespolonych desek, co tłumaczy
wybór gatunku drzew, którymi obsadzona została pryncypalna ulica miasta.
Stuletnie lipy stają się w środku puste, a drzewo i tak potrafi żyć nawet 400 lat – z tą pustką w środku. Stąd powiedzenie:
„na lipę”, inaczej mówiąc: mebli nie będzie. Ale obraz już tak.
Między częstochowskimi lipami przechadzają się mieszkańcy, czasem pątnicy, ale wyraźnie widać, że deptak nie
jest ich celem. Turystów niewielu. Dużo tu młodzieży i rodzin
z małymi dziećmi, ale tylko takich, które nie boją się wydatków, bo pokusy konsumpcyjne trudno ominąć. Panuje tu podobna zasada, co na wszystkich tego typu deptakach – ludzie
siedzą i jedzą, i spoglądają na tych, którzy chodzą. I odwrotnie. Ci, którzy flanują, patrzą na tych, którzy jedzą, a raczej
piją. W tym sensie Aleje NMP nie różnią się od barcelońskiej
Rambli czy gdańskiego Długiego Targu. Z tym, że nad alejami w Częstochowie co jakiś czas rozchodzą się śpiewy sakralne
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i kazania, wzmocnione i zniekształcone potężnym sprzętem
nagłaśniającym. Zdaje się, że nie robi to na nikim wrażenia.
Piwo leje się tu hektolitrami. Na placu ratuszowym (Biegańskiego) w czynnej całą dobę budzie o siódmej rano można zobaczyć młodych mężczyzn. Niektórzy zaczynają biesiadę,
inni jej jeszcze nie skończyli. Wyglądają, jakby byli modelami
„piwnej” sylwetki, która stała się w ostatnich latach wzorem
narodowej urody. Już nie ogolone głowy, ale wielkie brzuchy.
Coraz więcej młodych mężczyzn wygląda, jakby połknęli piłkę
plażową.
Mnóstwo tu również młodych kobiet na szpileczkach. Mają
na sobie dużo złota. Przetarte złotem torby, złote sandałki,
bluzki złote, złote klamry i klamerki złote. Całe w złocie jak
Dziewica Jasnogórska. Wiele dziewcząt mogłoby natychmiast
wejść na okładkę „Vouge’a”. Wszystko mają piękne – figury,
włosy, biusty. Nie pytajcie, na ile guziczków zapinają swoje
bluzeczki (powtórzę ostrzeżenie Jerzego Pilcha).
Widać też dużo ofiar pierwszego pokolenia dobrobytu –
młodzieży dokarmianej przez babcie zaprawione w gotowaniu, które nagle mogły z łatwością podtykać ukochanemu
wnuczkowi kulinarne dobra. Realizowały w ten sposób własną wizję dobrobytu. Statystycznie Polska nie jest liderem europejskiej otyłości (mieści się w środku rankingu tzw. epidemii
otyłości), ale mieszkańcy bardziej dostatnich miast przypominają rozprzestrzenieniem ciała amerykańską prowincję lub
Węgrów odpoczywających nad Balatonem (którzy zresztą
zdobyli pierwsze miejsce w rankingu).
Łatwo dostrzec też przykrą zasadę: im bardziej pulchne
dziecko, tym większy lód trzyma w ręku.
Częstochowskie aleje są jak wektor miasta.
Pójdźmy na Jasną Górę. Prowadząca do niej, ostatnia część
Alei pod koniec lipca zakwitła hortensjami w kolorze ecru. Nie
lubię hortensji, ale te robiły wrażenie boskich. Wielkie kremowe kule cieszyły oko i budziły podziw dla ogrodnika (lub
Ogrodnika).
Na placu klasztornym wszyscy się uwijają, choć nie bardzo
wiadomo dlaczego. Dużo tu okienek, gdzie można zamówić
intencje mszalne. Takie sakralne kioski. Siedzą w nich miłe siostry zakonne. Wszędzie też ładne donice z wypielęgnowanymi
kwiatami. Cieszą oko.
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Wśród pomników, którymi obrósł Klasztor Paulinów, zwraca uwagę postać kardynała Wyszyńskiego, a szczególnie postument z wyeksponowanym nazwiskiem fundatorów – rodziny multimilionera z Chicago Czesława Sawko. Ten pomnik
wygląda, jakby upamiętniał kardynała i Sawków równocześnie. O upamiętnienie na Jasnej Górze zabiega zresztą wiele
osób. Cegły, z których zbudowana jest strzelista wieża klasztorna, popisane są inskrypcjami „Weronika 2004”, „Tu byłam –
Kamila”, „Robert i Ewa. Szczecin”. Że też ich autorom ręka nie
drgnie.
Z Częstochowy jest blisko do Radomska. To niegdysiejsza
stolica guberni carskiej Nowyj Radomsk, później miejsce urodzenia Tadeusza Różewicza. Małe kamieniczki w Rynku robią
przygnębiające wrażenie. Posępna, zdewastowana pustka.
W tych domach mieszkali przed wojną Żydzi, prawie 10 tysięcy
ludzi, 40 procent radomszczan. Stan zniszczenia i niezagospodarowania narzuca pytanie, czy przypadkiem mieszkańcy tego
miasta do dziś nie mają lęku przed przeszłością tych domów.
Widać, że nikt nie dba o nie, zmieniają się w rudery. Podwórka
zarośnięte i zaśmiecone. Jakby świadomość minionego paraliżowała. Inaczej niż w dużych miastach, gdzie napływ ludności
powoduje szybsze zacieranie śladów. Kolejni lokatorzy nic nie
wiedzą o sąsiadach, ani aktualnych, ani dawnych. Zasiedziała
ludność ma jednak pamięć przeszłości. Kto mógł, wyprowadził
się już z nieswoich domów. Zresztą mają niski standard i niewielką wartość.
W Radomsku czuje się, jakby zapuszczenie pożydowskich
zabudowań wynikało ze starotestamentowego: „nie będziesz
brał żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest”.
Zdaje się, że silniejszy tu wpływ Biblii niż niemieckich porządków. Nie znaczy to, że etniczne stereotypy przeminęły.
Te dają o sobie znać. Czasami kompulsywnie – aktami wandalizmu. W ubiegłym roku dzięki fundacji Rachel Lei Kesselman stworzone zostało Otwarte Muzeum Żydowskie w Radomsku, którego idea polega na upamiętnieniu kilkunastu
miejsc i umieszczeniu w chodniku tablic z informacją o ludziach, którzy tu kiedyś mieszkali. W maju 2014 roku, zanim
jeszcze symboliczne muzeum odsłonięto, tablice zostały roztrzaskane przez dwóch młodych mężczyzn. Policja ustaliła, że
nie kierowali się „przyczynami ideowymi”. Zdołali roztrzaskać

trzynaście granitowych tablic w centrum miasteczka. Pozostali
mieszkańcy akurat spali i nikt nie mógł na czas wezwać policji?
Komisariat leży kilkaset metrów dalej. Tytaniczna siła dwóch
osiłków. Tablice zrobiono drugi raz i wmontowano w bruk ponownie. Dzięki nim można teraz zobaczyć, że w jednej z kamieniczek urodził się José Ber Gelbardem, minister gospodarki Argentyny w czasach Perona, albo zobaczyć domy, niegdyś
prywatne synagogi, m.in. Salomona Rabinowicza. Te tablice
pozwalają przejść śladami ludzi, którym nie dane było przeżyć
własnego życia, umierali w dzieciństwie, młodości, albo w sile
wieku. Ber Gelbard uniknął tego losu, bo jego rodzice wyemigrowali w 1930 roku. Wyprowadził gospodarkę Argentyny na
piąte miejsce w świecie. Wygłodzony świat jadł wtedy południowoamerykańską wołowinę.
Instytucjonalne muzeum w Radomsku – ładnie odnowione
– było zamknięte, bez podania przyczyn.
50 kilometrów na południe od Częstochowy leży Lelów,
ważne miejsce na symbolicznej mapie żydowskiej historii. Tu
200 lat temu żył cadyk Dawid Biderman. W latach dziewięćdziesiątych zlokalizowano miejsce jego pochówku i zbudowano ohel (grobowiec). Można wejść do środka. Na metalowym
sarkofagu leżą karteczki z prośbami do cadyka zapisane po hebrajsku. Ich autorzy musieli mieć w szkole kaligrafię. Sformułowanie i napisanie własnej modlitwy wymaga refleksji. Kosztuje więcej emocjonalnego wysiłku niż powtarzanie modlitwy
z pamięci.
Obok ohelu odtworzono synagogę. Po wojnie była w niej
fabryka, na parterze stały tokarki, na piętrze kobiety wyrabiały świece. Starszy pan otwiera bóżnicę, opowiada z przejęciem
i życzliwie, ale używa słowa „Żydek”. Język jest jak skamielina,
trwa dłużej niż ci, którzy się nim posługują. „Żydek”... czy takie
samo mamy upodobanie do określenia „Polaczek”?
Wokół senne, czyste miasteczko: w jednym z ogrodzeń fragment kraty z kirkutu; miła pani w aptece; postument z drewnianą rzeźbą Kazimierza Wielkiego – nadał osadzie utracone
później prawa miejskie, był przyjazny Żydom, stąd jego przydomek „król chłopów i Żydów”. Do jego królowania też pasuje
zdanie: Polska się zmienia.
Na murze wokół parafii w Lelowie można zobaczyć tablicę z nazwiskami 15 osób zamordowanych przez hitlerowców

w pierwszych dniach września ’39. Wśród nich byli Henryk
Frymorgen (29-letni robotnik), Wendel Kohman (60-letni kupiec), Jankiel Masserman (35-letni szewc), Herszlik Rosenbaum (kupiec), Bezael Szwarc (kupiec). Zostali rozstrzelani
z innymi mieszkańcami swojego miasta koło kościoła. Wymieniam tych, których nazwiska mówią, że wkrótce stracone zostały także ich rodziny. Wykuta niedawno tablica unaocznia
wspólną przeszłość jeszcze sprzed nazistowskiego podziału na
Polaków i Żydów (45 procent przedwojennych mieszkańców).
Zamku w Bobolicach (jednej z budowli Kazimierza Wielkiego) nie miałam ochoty zwiedzać po przeczytaniu tablicy, że
miejsce to zwiedzali gwiazdeczka Anja Rubik i futbolista Włodzimierz Lubański, a formacja skalna, datowana przez geologów na 100 milionów lat i tworząca coś w rodzaju bramy, prowadzącej do zamku, nazwana została Bramą Laseckich, czyli
aktualnych właścicieli Bobolic (nazwę zatwierdziła rada gminy). Te szczyty megalomanii i celebryctwa wpisane w to miejsce całkowicie mnie zniechęciły do panującego tu stylu.
Jeśli już jesteśmy przy symbolicznym znaczeniu przestrzeni, to warto dodać, że w kolejnych miastach Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ziemi świętokrzyskiej dominują dwa rodzaje pomników – Kościuszki i Piłsudskiego. Pomniki Kościuszce,
„ostatniemu rycerzowi – pierwszemu obywatelowi”, wystawiano w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Mit naczelnika insurekcji kościuszkowskiej kultywował Piłsudski. W mniejszych miejscowościach pomniki te powstawały również po
drugiej wojnie i te sprawiają wrażenie, jakby stanęły na mocy
rozporządzenia nowej władzy (zdaje się, że należało pośrednio
uczcić dywizję Berlinga im. Tadeusza Kościuszki).
Seweryn Lorych mawiał: kościoły zwiedzam od zewnątrz,
góry od dołu, a knajpy od wewnątrz. Ta strategia turystyczna nie jest pozbawiona sensu, zważywszy, że akurat kościoły
można oglądać wszędzie. Są zadbane i otoczone ładną zielenią. W dziesiątej miejscowości można stracić chęć oglądania
kolejnego barokowego ołtarza. Często kryją w sobie podobieństwo. Zmieniają się wizerunki świętych, ale kształty kolumn czy typy gzymsów ujawniają warsztat tego samego artysty.
Budowle sakralne są najbardziej wyrazistą częścią polskiej
urbanistyki. Inne przestrzenie symboliczne nikną w cieniu
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kościelnych wież i klasztornych zabudowań. Gdzieniegdzie
skromny pomnik, zdradzający kontekst polityczny czasu,
w którym został wzniesiony, albo granitowe tablice, mówiące o martyrologii lub księdzu dobroczyńcy. Za to w lokalnych
przewodnikach turystycznych dużo głośnych haseł: Pińczów to
„sarmackie Ateny”, a Solec Zdrój ma „najsilniejsze ujęcia solankowe na świecie”. Jeśliby wierzyć informacjom turystycznym,
to wszystko, co jest „największe”, „najstarsze” i „najwyższe”,
można znaleźć w powiecie, którego folder informacyjny ma się
w ręku. Daruję jednak nieadekwatność stosowanych miar i porównań, bo we wszystkich punktach, w których dostawałam
prospekty, były przyjemne panie, starające się najlepiej podpowiedzieć, co ciekawego można zobaczyć w okolicy. Sprawnie działające biura informacji turystycznej to osiągnięcie nie
mniejsze niż „orliki”.
W Siemiatyczach, dzięki temu, że trafiłam do takiego punktu, mogłam zobaczyć wystawę Józefa Charytona, malarza prymitywisty, który w latach siedemdziesiątych malował sceny
z życia podlaskich Żydów. Jakby Chagall namalował wojnę.
W cieniu historycznej architektury można zobaczyć też
nowe kolorowe place zabaw. Czasami zaprojektowane z pomysłem, jak ten w Bystrzycy Górnej, gdzie zbudowano „Trójkąt
Pokoleń”. Na dużym trawniku między strumieniem a ulicą rozstawione są sprzęty do zabawy i rekreacji. Bez trudu odnajdą
tu miejsce i przedszkolaki, i emeryci, i młodzież.
Od sanktuarium do sanktuarium. Grabarka rzeczywiście
wygląda jak na fotografiach Adama Bujaka. Nastrojowo tu
i cmentarnie. Żal, że drewniana cerkiew została podpalona
i doszczętnie zniszczona w 1990 roku. Sprawców nie znaleziono. W jej miejsce stanęła nowa, ale już bez ikon Jerzego
Nowosielskiego i krokwi sięgających 1710 roku, gdy święta góra miała chronić mieszkańców Podlasia przed epidemią
cholery. Ostatnie ognisko tej choroby na ziemiach polskich

zanotowano w 1922 roku, ale święta góra Garbarka wciąż jest
potrzebna.
Różne sanktuaria, różne moce, różni wyznawcy. Animiści
nie potrzebują budowli, wystarczy im siła przyrody. Łatwą ją
odnaleźć w Puszczy Białowieskiej. Paweł Jasienica pisał, że
przed wojną były w niej ukryte takie osady, do których nie
docierał żaden sekwestrator, urzędnik podatkowy. Dodawał,
że w czasie okupacji tego terenu nie zdołali opanować Niemcy.
Puszcza po dwóch stronach granicy zajmuje 1500 kilometrów kwadratowych, tyle, co Londyn. W Londynie mieszka
8,5 miliona ludzi, w Puszczy tylko zwierzęta. W lesie jakby nie
było powietrza, tak lekko się tu oddycha. Żadne pojazdy spalinowe tam nie wjeżdżają, nic nie wywożą. Idealna biocenoza
bez ingerencji człowieka. Powalone drzewa czekają na naturalny rozkład, wykroty pozostają nietknięte, widoki oszałamiają. Wiele z tych drzew wygląda tak mitycznie, jakby sadziła je
co najmniej Inana, mezopotamska bogini z miasta Uruk, która
nadawała drzewom moc.
Historia przyrody jest historią długiego trwania, historia
polityczna jest historią szybkiej zmiany. Puszcza Białowieska
to miejsce łączące polskich monarchów i kacyków. Polował
tu Władysław Jagiełło (jak twierdzi Długosz) i inni królowie,
przyjeżdżał tu car Aleksander II i inni carowie, potem bywał
tu prezydent Drugiej Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki, potem
Gomułka zapraszał na polowania Chruszczowa (w czasie jednego z takich spotkań spalił się zabytkowy drewniany pałacyk
myśliwski). Sztandary się zmieniają, upodobania wodzów nie.
A sama Białowieża? Jest jedynym znanym mi miejscem
w kraju, w którym panuje architektoniczny ład, a plastikowo-kolorowy kapitalizm nie przysłania świata. Nie widać też pań
na złotych szpileczkach. Pięknie.
I to był cel tej podróży po Polsce.
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Styczeń 2015, poniedziałek
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (2014) umarł Stanisław Barańczak. Prawie go nie znałem, więc niewiele mam do
powiedzenia – nic ponad to, co przeczytaliśmy w mediach. Spotkałem go w latach „Agory” (1967–1969), kiedy przyjechał do
Wrocławia na spotkanie redakcji i grupy literackiej. Moja pierwsza recenzja opublikowana w „Odrze” omawiała Korektę twarzy,
debiutancki tomik poetycki Barańczaka. Ukazała się w styczniu 1970 roku. Czytałem jego wiersze, krytykę, eseje i przekłady regularnie przez ponad czterdzieści lat, podziwiałem, analizowałem ze studentami. Uważam go za genialnego tłumacza.
Wiedziałem, że od trzydziestu lat wyniszcza go choroba, że niewyobrażalną tragedią i niepojętym cierpieniem musi być dla tak
wybitnego umysłu niemożność komunikowania się i funkcjonowania. Myślałem o tym niejednokrotnie, z uczuciem głębokiego
wewnętrznego protestu. A także o tym, że ogromny postęp medycyny, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, wydatnie
te cierpienia pisarza wydłużył.
Z kronikarskiego obowiązku powinienem również odnotować, że 30 września 2014 umarł w Krakowie Julian Kawalec.
Autor, którego prozie „wiejskiej” poświęciłem rozdział w moim
doktoracie. Powieści tego pisarza były najsłabsze w całym tzw.
nurcie chłopskim, najbardziej ideologiczne, ale stanowiły rzeczywisty początek zjawiska i musiały, jako punkt wyjścia, zostać opisane. Po zmianie ustroju o książkach Kawalca nikt nie
pamiętał, a on sobie żył po cichu i dożył 98 lat.
Konwicki
Przychodzi mi pisać kolejny odcinek – używając słownika
mojej babci – wypominków. Wczoraj (7 stycznia 2015) późnym wieczorem umarł Tadeusz Konwicki. Należał do świetnego, żywotnego i twórczego rocznika 1926. Niedawno skończył

88 lat. Był znakomitością polskiej literatury na miarę romantycznych oczekiwań narodowych. Przerwał pisanie w połowie
lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku i wybrał przyspieszone publiczne nieistnienie. Chyba nie dlatego, że nagle
uznał twórczość literacką za zbędną i nużącą, choć tak kokieteryjnie twierdził. Raczej przenikliwie zrozumiał, jak to zwykle
on, że za taką uzna ją nowa, w głębokim sensie wtórnie analfabetyczna publiczność. Od nieuchronnej konstatacji, że się zostało pogrzebanym za życia, wolał świadomość, że na margines zapomnienia udał się dobrowolnie.
Zachwycałem się Konwickim, starałem się zapewnić sobie
przychylność księgarzy, by móc kupić spod lady kolejną nowość. Na początku lat osiemdziesiątych chciałem pisać o jego
prozie rozprawę habilitacyjną, ale pomysł został odrzucony przez niejakiego Stefana Żółkiewskiego, uczonego bardzo
wpływowego politycznie. Konwickiego nadal czytałem gorliwie, urzekł Kompleks polski, powieść inicjująca nurt prozy literackiej w tak zwanym drugim obiegu. Mała apokalipsa też
była znakomita, jednak uważam, że Sennik współczesny i Kompleks polski biją wszystko na głowę.
Odkąd świadomie zacząłem czytać literaturę współczesną,
czyli mniej więcej od połowy lat sześćdziesiątych, uważałem
Konwickiego za bardzo ważnego dla mnie pisarza. Ważnego –
czyli takiego, którego chcę czytać. Z jego książkami prowadziłem sobie bardzo osobisty, intymny dialog, tak intymny, że nawet nie przyszło mi go głowy, by swoje kwestie w tym dialogu
zapisywać.
Zacząłem robić notatki dopiero wtedy, kiedy publicznie,
czyli jako recenzent czy „krytyk” pisałem o literaturze. W 1979
napisałem szkic pt. Wszystko pokruszone (wyszedł w książce pod tym samym tytułem w r. 1985, okropnie pocięty przez
cenzurę). W szkicu tym polemizowałem ze stanowiskiem
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Adama Zagajewskiego z książki Świat nie przedstawiony. Ważnym i reprezentatywnym stanowiskiem Nowej Fali. Pisałem
m.in.:
A może Konwicki jest właśnie realistyczny najbardziej,
jak to tylko jest możliwe, pokazując ten powszechny brak
akceptacji, dystans do świata odczuwanego jako cudzy, od
którego odgradzamy się i przed utonięciem w którym ratujemy się drwiną, śmiechem, parodią i ciągłą odmianą na
wszystkie sposoby zaimka ‘oni’?
Moje poglądy na współczesną polską wersję realizmu prozy
ukształtowały się na twórczości Tadeusza Konwickiego.
Oczywiście zaczęło się od Sennika współczesnego. Czytałem
tę powieść kilka razy, zawsze pod wrażeniem wirtuozerii językowej i tego specyficznego – i wcale nieczęstego – połączenia
ironii ze współczuciem, które decyduje o wartości książki. Jeden z niemieckich krytyków napisał, że to najlepsza powieść
„o wypędzonych”. Myślę, że krytyk ten zawęził sens tej powieści. To znakomita opowieść o wygnaniu z raju.
Po Senniku czytałem już wszystko. Nie będę więc komentował kolejnych tytułów, a każdy byłoby warto.
Zachwyciłem się Kompleksem polskim, ogromnie go sobie
cenię. Jest to dzieło literackiej wirtuozerii, które zawiera esencję polskiej historiozofii i tę cudowną umiejętność rozumnego
śmiania się z samych siebie, którą obecnie raczej zatraciliśmy.
Oczywiście byłem pod wrażeniem Kalendarza i klepsydry,
jak chyba wszyscy. Jeszcze jedna, znowu nowa wersja realizmu, atrakcyjna, sugestywna i tylko pozornie zabawna.
Nie wstąpiłem do szeregu tych, którzy wybrzydzali na Czytadło. Pozwoliłem sobie na napisanie dla „Twórczości” obszernej, pozytywnej recenzji. Byłby może teraz czas, aby odczytać co najmniej dwa realistyczne plany tej odważnej powieści:
opisowy i autotematyczny. Czytano ją bardzo krótkowzrocznie.
Ubolewałem nad tym, że Tadeusz Konwicki nie publikuje nowych rzeczy. Być może dlatego, że znajdował się w sytuacji wynalazcy, któremu ukradziono patenty. Jego finezyjną poetykę
uprościli i zamienili na felietonowe „jajcarstwo” niektórzy epigoni (na razie nie wymienię nazwisk, może przy innej okazji).
Po cichu jednak długo liczyłem na to, że Konwicki położy
jeszcze na moim czytelniczym stole Dzieło.
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Sobota
Zaczynam chyba przeczuwać, o co chodziło Marcinowi Lutrowi, kiedy powiedział, że wiedząc o bliskim końcu świata,
nadal sadziłby jabłonie. Ludzkość nie ma mechanizmu innej
gruntownej zmiany niż wojna. Od czasu rosyjskiej inwazji na
Krym odczuwamy to powszechnie. Media podały wczoraj, że
amerykańscy uczeni uruchomili „doomsday clock”, czyli zegar
zagłady. Ustawili go na godzinę 23:57. Mamy trzy minuty do
końca świata. Gdyby chcieć być dosłownym i przeliczyć te trzy
minuty na lata kalendarzowe, to otrzymalibyśmy piętnaście
lat. Na tyle wystarczy nam Ziemi. Oczywiście, jeżeli wcześniej
nie zafundujemy sobie wojny nuklearnej.
Bombardowany zewsząd tymi i wieloma innymi informacjami potwierdzającymi spostrzeżenia i wzmacniającymi lęki,
przecież nie poddam się czekaniu na rychłą katastrofę. Czuję potrzebę pielęgnowania jabłoni, czyli pracy nad kolejną
książką. I bezwiednie wczuwam się w sytuację polskich pisarzy w roku 1937, 38, 39... Oni przecież dobrze wiedzieli, co będzie. Iwaszkiewicz pisał o tym w dzienniku już w roku 1933,
przyglądając się uważnie przemianie zachodzącej w Niemczech. Inni również świetnie rozumieli kierunek przybierającej
na sile lawiny. Gombrowicz wszedł na pokład transatlantyku
i w ostatniej chwili uciekł do Ameryki Południowej. Ci, którzy
pozostali, zdecydowali się wytrwać przy swoich jabłoniach.
Wielu z nich drzewa przeżyły.
14 kwietnia
Wczoraj zmarł Günter Grass, autor, którego czytaliśmy
uważnie i dokładnie. Widzieliśmy w nim nie tyle stereotypowego „dobrego Niemca”, ile Niemca rozumnego, starającego się rozplątać węzeł naszych wzajemnych uprzedzeń, złych
doświadczeń, ale również naturalnych i nieuniknionych, geograficzno-historycznych związków. Blaszany bębenek i cała
„gdańska trylogia” to były dla polskich czytelników powieści nie tylko odkrywcze i odważne, ale również w widoczny sposób inspirujące. Ewolucja polskiego spojrzenia na niemieckie dziedzictwo kulturowe zastane przez nas na Ziemiach
Zachodnich, zwłaszcza łagodna zmiana perspektywy, jaka
miała miejsce po 1989 roku, w jakiejś mierze mogła zostać „zaszczepiona” przez postawę Grassa wobec Polaków. Nie jestem

skłonny przeceniać wpływu literatury na życie społeczne, ale
też nie lekceważę jej pośredniego i długotrwałego, mało widocznego oddziaływania.
Po Tomaszu Mannie właśnie Günter Grass stał się uosobieniem, a raczej zapisem ducha współczesnych Niemiec, zresztą
nie tylko dla polskiej, ale i dla europejskiej, a szczególnie dla
środkowoeuropejskiej czytającej publiczności. I sam się w takiej roli widział, angażując się w najpoważniejsze spory światopoglądowe i polityczne, a nawet je inicjując. Społeczną rolę
pisarza i intelektualisty rozumiał na sposób tradycyjny, niejako
oświeceniowo-pozytywistyczny. Uważał, że człowiek obdarzony rozumem oraz umiejętnością werbalizowana swojej wiedzy
oraz opinii winien służyć nimi społeczeństwu. Również wtedy, a nawet zwłaszcza wtedy, kiedy społeczeństwo nie może
w pełni zrozumieć lub nie chce przyjąć jego stanowiska czy interpretacji, gdy poglądy pisarza wytrącają zbiorową świadomość z błogiego letargu. Pod koniec życia, w autobiografii pt.
Przy obieraniu cebuli, miał odwagę ukazać, na własnym przykładzie, ciemne i obciążone strony niemieckiej pamięci zbiorowej.
Grass umarł w Lubece, mieście Buddenbrooków, metaforze mieszczańskiej stabilności, w czym można widzieć pewien
„gest symboliczny”, jako że to Mann właśnie napisał – w 1926
roku (Grass urodził się rok później w Gdańsku) – esej-manifest
zatytułowany Lubeka jako duchowa forma życia.
25 kwietnia
Umarł profesor Władysław Bartoszewski. Wielka strata,
nienaprawialna szkoda. W dzisiejszej obywatelsko zagrożonej i duchowo niedożywionej Polsce nie zostaje już chyba żaden autorytet, żaden strażnik rozumu i przyzwoitości. Pamiętam, jak mówił: „Warto być uczciwym, choć się nie opłaca...”.
Od jakiegoś czasu mam przykre wrażenie, że nie jesteśmy społeczeństwem, ale stadem goniącym za opłacalnością. Tratowanie innych członków stada podczas pogoni wydaje się być
dodatkową gratyfikacją.
11 maja
Bronisław Komorowski przegrał pierwszą turę wyborów
prezydenckich i wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze

polegnie. Ludzie zagłosowali na populistycznego, a przede
wszystkim młodszego Andrzeja Dudę. I na Pawła Kukiza, estradowca rockowego, człowieka znikąd, który uwiódł ich buntem, hasłami gwałtownego sprzeciwu, wręcz nienawiścią do
rzeczywistości. Skanalizował bunt młodzieży i frustrację starszych. Kukiz jest powtórzeniem fenomenu Palikota z poprzednich wyborów i Stana Tymińskiego z pierwszych po 1989 roku.
W takim społeczeństwie żyjemy – nieracjonalnym, kierującym się nieufnością, nie bardzo rozumiejącym, czym jest państwo. Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie.
25 maja
Jak się spodziewałem, wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda. Mamy powrót PiS-u do władzy. Znowu pojawią
się bezwzględni obłudnicy. Wróci atmosfera nagonki, podejrzliwości, oskarżeń, frustracji, nasili się ksenofobia i zbiorowe
kompleksy niższości. Ciekawe, jak zachowa się Kościół? Czy
w każdej mieścinie i w każdej parafii stanie monstrualny pomnik „smoleński”?
Czerwiec
Czasami zastanawiam się nad ewolucją, jaką przechodzi
polskie szkolnictwo tak zwane wyższe. Zaczynaliśmy – w latach sześćdziesiątych, takie było doświadczenie mojego pokolenia – na uniwersytetach w miarę elitarnych, choć już trąconych ideologicznym populizmem tzw. socjalizmu. Teraz
pracujemy w zbiurokratyzowanych szkołach-fabrykach, produkujących tzw. absolwentów, dających im dyplom, czasami
zawód. Rzadko format intelektualny. Jeżeli ktoś go osiągnie,
to indywidualnie, z ewentualną pomocą mistrzów, którzy są
ginącym gatunkiem. Kształcenie elity intelektualnej zniknęło z horyzontu ambicji polskich uczelni, ponieważ nie ma dla
nich miejsca w aspiracjach polskiego społeczeństwa.
Lipiec
Wracam do lektur „angelusowych”. Za trzy tygodnie trzeba będzie mieć gotową listę półfinałową, na którą wchodzi
czternaście tytułów. Na razie z 66 książek nadesłanych do tegorocznej nagrody Angelus zostało mi do uważniejszej lektury
ponad 20. Zaś z tej dwudziestki pięć na pewno umieszczę na
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liście owej czternastki. Na razie są to książki polskich autorów:
Olgi Tokarczuk, Jacka Dehnela, Andrzeja Stasiuka, Magdaleny
Tulli, Pawła Huelle. Do przeczytania mam więc ponad 15 książek w zdecydowanej większości autorów zagranicznych. Na
tym będzie mi upływał lipiec: na przygotowywaniu recenzji
do habilitacji z UG i na czytaniu książek, z których większość
– już to wiem po wstępnym kontakcie „zapoznawczym” – nie
będzie mi się podobać. Mam ten kłopot od kilku, a raczej od
kilkunastu lat. Zrobiłem się okropnie wybredny. Prawie żadna współczesna proza nie wydaje mi się wystarczająco dobra,
ciekawa, wciągająca, żebym mógł ją przeczytać z przyjemnością. Z radością, jaką daje piękno. Z uczuciem przybliżenia
się do harmonii, jakie zjawia się, gdy czytamy tekst, w którym
uroda i mądrość są jednością. Mam to uczucie przy lekturze –
nie śmiejcie się! – Pana Tadeusza, Mistrza i Małgorzaty, powieści Jane Austin, nie tylko Rozważnej i romantycznej czy Dumy
i uprzedzenia, ale nawet Perswazji. Doznawałem go kiedyś,
czytając urzekające powieści Tadeusza Konwickiego. Czytając Josepha Conrada, Williama Faulknera, Henry’ego Jamesa.
I jeszcze kilka nazwisk mógłbym tu wymienić. Współcześni dać
mi tego nie mogą, chociaż czytam ich bez przykrości, a nawet
z zaciekawieniem.
Coś się skończyło w nas, więc musiało też zniknąć z literatury. Straciliśmy dziedziczony przez wieki format, może dlatego,
że zrezygnowaliśmy z nieśmiertelności? A skoro jej nie będzie,
to literatura staje się niezrozumiała, niema. Jak każda nieznana i niepotrzebna rzecz z przeszłości.
Październik, poniedziałek
Nike za 2015 rok przyznano Oldze Tokarczuk. Było dla mnie
jasne, odkąd przeczytałem Księgi Jakubowe, że ta książka musi
zbierać laury. Ja też byłbym za jej nagrodzeniem i zamierzam
optować za nią 17 października podczas obrad jury nagrody Angelus. Wiedząc jednocześnie, że szanse na to wyróżnienie nie są oczywiste, bowiem wśród moich kolegów-jurorów
da się zaobserwować swego rodzaju delikatną niechęć do tej
autorki. Obawiam się, że Nike jeszcze zmniejszy szanse powieści na Angelusa i może powinienem myśleć o alternatywie.
A w finałowej siódemce nie ma książki dorównującej Księgom
wagą artystyczną oraz intelektualną.
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Gdyby przepadła w głosowaniu, to co mi pozostaje? Mezopotamia Serhija Żadana? Z talentem napisana powieść, ale to
jednak nie ten format. W półfinale wszyscy członkowie jury
głosowali na dzieło słoweńskiego autora Drago Jančara Widziałem ją tej nocy. Opowieść oficera kawalerii o uwodzeniu
arystokratki. Zupełnie nie rozumiem uznania moich kolegów,
to uboga, niemal przaśna opowieść żołnierska, bez literackiego wdzięku, wręcz kiepsko napisana. Niezła jest Dehnela Matka Makryna, ale dość mamy narodowych poromantycznych
miazmatów. Co pozostaje? Chyba Wschód Andrzeja Stasiuka.
Jako nagroda pocieszenia.
Rok temu Angelus należał się Myśliwskiemu za Ostatnie
rozdanie, ale w końcowym głosowaniu zabrakło jednego głosu. Za dwa tygodnie sytuacja może się powtórzyć, co pokazuje, jak często nagrody literackie są kwestią przypadku, albo też
arytmetycznej konieczności. Warto pamiętać, że statystyka
jest wielką kłamczuchą.
Październik
Przyczyny mojego niepisania mogą leżeć nie w braku czasu,
lecz w braku wiary. W pesymistycznym myśleniu o przyszłości.
Od lat obserwuję nasilający się proces marnienia życia publicznego, szerzenie się postaw nieracjonalnych i coraz bardziej
pierwotnych, powrót ksenofobii, rosnącą dyktaturę prostactwa. Zaczęło się około roku 2005, kiedy zwulgaryzowano język publicznej komunikacji i wprowadzono do niego elementy
ideologicznej agresji. Przełomem o poważnych negatywnych
konsekwencjach stała się katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem. Teraz mamy wojnę Rosji z Ukrainą, podstępną, wyrafinowaną i agresywną postawę Rosji wobec Polski, NATO i Unii,
wojnę w Syrii jako miejscu światowej konfrontacji, bezradność
Europy wobec zalewu barbarzyńców, szybko nasilające się
tendencje prawicowe i wręcz oczekiwania na dyktatury w samej Europie. W Polsce prawie zimnowojenna kampania PiS
przed wyborami. Społeczeństwo jest skonfliktowane, państwo
w rozsypce, czeka nas jakaś odmiana współczesnej dyktatury,
rządy prostactwa i populizmu. A wszystko w atmosferze niepewności o pokój na świecie, w coraz bardziej powszechnym
lęku przed totalną wojną. Czy w takiej rzeczywistości można
spokojnie siadać do biurka i pisać kolejną książeczkę?

Październik
Nasze obawy, a raczej racjonalne przewidywania, zaczynają
się spełniać. Sześć milionów lękających się świata, podatnych
na populistyczną propagandę Polaków oddało się w ręce PiS,
który przejął pełnię władzy. W Sejmie otrzymał bezwzględną przewagę, na urzędzie prezydenta ma swojego człowieka,
a na ulicy nacjonalistów gorliwie wykrzykujących najprostsze
„patriotyczne” hasła. Tak zwana lewica przestała istnieć, koalicja partii lewicowych nie weszła do parlamentu. Nie płaczę
za nimi, ponieważ zbyt długo pozwalali niszczyć pojęcia i idee
lewicowe pogrobowcowi ZSRR, który stopniowo eliminował
konkurentów, gdy tylko któryś z nich zaczynał się podobać
potencjalnym wyborcom. W przyszłości partia socjalistyczna
musi powstać od nowa, na surowym korzeniu.
Po nowych rządach obawiam się najgorszego: rewanżyzmu
politycznego i eliminowania przeciwników, klimatu nietolerancji i agresywnej retoryki dyktatorów, cenzury i sterowania
mediami, szybkiego psucia państwa, destrukcji gospodarczej,
inflacji, wzmacniania postaw antyunijnych, a w polityce zagranicznej realizowania koncepcji szukania wrogów blisko,
a sojuszników daleko.
2 listopada, Dzień Zaduszny
W „Kwartalniku Artystycznym” czytam fragmenty dziennika Stefana Chwina. Lubię czytać dzienniki Chwina, myślę i czuję
podobnie. Tym razem natrafiam na notatkę pt. Archiwum, zabijanie, która jest dokładnie o tym, co mnie od dawna nie opuszcza i o czym napisałem w impresji zatytułowanej Porządkowanie biblioteki. O naszych książkach, które będą dla naszych dzieci
kłopotliwym balastem. O naszych ulubionych przedmiotach, papierach, fotografiach, sprzętach, które w jednej chwili staną się
kupą śmieci. Nic nie zostało z domu moich dziadków, nic nie ocalało z mieszkania moich rodziców. Rzeczy na co dzień niezbędne, tworzące domy i stanowiące część życia, stają się w momencie śmierci ich użytkowników zużytą martwą materią. Z nich też
ulatuje dusza. Obracają się nagle w proch.
O tym pisze mój rówieśnik Chwin i o tym ja często myślę. Obaj wiemy, że wciąż rozpowszechniona idea „zostawienia czegoś po sobie” jest złudzeniem, niepotrzebnym i nawet
szkodliwym.

Może my coś zrozumieliśmy – niewykluczone, że nieco
przedwcześnie – lecz chyba także zmieniła się epoka. Myśmy
wchodzili w życie z wdrukowanym kultem książek. Książki budziły pożądanie, koniecznie musieliśmy mieć coraz to nowe,
więcej, więcej. Lektura bez namiętności nas nie interesowała, nie miała sensu. Współczesność nie chce książek, refleksji, analizy, dociekania, historii, cudzej wiedzy i cudzej myśli.
Przeszłość to balast, tradycja to niechciany spadek. Jeżeli dziedziczyć, to tylko majątek, reszta to śmieci.
Kulturalny człowiek, odchodząc, powinien zostawić swoje
miejsce posprzątane.
Czwartek
Znaleźliśmy się – środowisko naukowe, moje pokolenie,
wręcz cała cywilizacja – w fazie nadprodukcji tekstów. Uboczny skutek pozytywistycznej idei powszechnego wykształcenia.
Biblioteki przestały być tym, czym były przez kilka tysiącleci – skarbnicami mądrości i wiedzy. Są dzisiaj przepełnionymi
magazynami druków produkowanych bez opamiętania. Wszyscy piszą, nikt nie czyta. Wystarczy włączyć Internet, by przyznać, że to uproszczone obiegowe powiedzenie nie jest dalekie
od prawdy. Ogromna większość współcześnie tworzonych tekstów nie powstaje dla opisania świata, lecz dla autoportretu
ich autora. Ja zresztą w tej chwili robię to samo.
Tworząc tysiące, dziesiątki tysięcy narcystycznych opowieści
o sobie, lawinami książek zadusiliśmy filozofię, humanistykę, literaturę. I zdeprecjonowaliśmy biblioteki. Efektem są niezliczone
zbiory książek niepotrzebnych i uciążliwych, martwych.
Mój kłopot z biblioteczką zgromadzoną w ciągu dziesięcioleci to drobny odprysk problemu, którego nie waham się nazwać globalnym. Niezbędna selekcja i redukcja są warunkiem
przetrwania kultury. Jeżeli się nie uda, zginiemy zniszczeni
przez własną degradację. Już jesteśmy na tej autodestrukcyjnej drodze.
Wtorek
Literatura jest niezbędna, żeby być człowiekiem, ale człowiek nie musi i przeważnie nie chce o tym wiedzieć. Stworzyło go słowo, ale czy to jest powód, żeby mu to wypominać?
„[...] literatura, dla przeważającej części mieszkańców [świata
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– A.Z.] pozbawiona większego znaczenia, utrzymuje się na
obrzeżach życia społecznego jako zajęcie nieomal sekretne” –
pisze Mario Vargas Llosa w eseju pt. Listy do młodego pisarza
(przeł. M. Szafrańska-Brandt, Znak, 2012, s. 7).
Literatura jest nawet starsza od nauki i tak jak ona służy
poznaniu. Ale że bada rzeczywistość wewnętrzną człowieka,
niematerialną i niepowtarzalną, niewymierną, niemierzalną, a zatem nieobiektywną, uważana jest za wytwór fantazji.
A jest nim w tej samej mierze, co fizyka kwantowa, chemia organiczna albo matematyka.
Piątek trzynastego (listopada)
Czytałem w tych dniach nowy wybór poezji Juliana Kornhausera, mojego wieloletniego kolegi, zatytułowany Tylko
błędy są żywe. I nagle zobaczyłem, że niegdyś słynny w naszym środowisku i pokoleniu wiersz pod tytułem Urząd poezji jest znowu aktualny. Zmieniły się teraz niektóre detale
aktualnej retoryki: „społeczeństwo” ustąpiło „narodowi”, „miasta przemysłowe” zastępuje się „Ojczyzną”, wiosnę dziesiątym
kwietnia, sztandary zmienia się na pochód narodowców. Państwo znowu jest najwybitniejszym poetą polskim.
Od dawna współczułem literaturze, która musi się wikłać
w polityczną doraźność i wyraziście, czyli dobitnie i prosto, artykułować zbiorowe emocje, tak elementarnie istotne, życiowe dla „narodu” i tak nieporadnie wyglądające w stworzonym
dla subtelnych rozróżnień języku literatury. Od dawna współczułem również moim współobywatelom, więc i sobie, że aż
do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia rzeczywistość, oficjalna i nieoficjalna, zmuszała nas do „przydeptywania gardła swojej pieśni”. Literatura jest głosem jednostki. Jeżeli odzywa się głosem zbiorowości, potrafi jedynie wydawać
z siebie bojowe okrzyki zwartych oddziałów. Albo też rozpaczliwe nawoływania rozpraszającego się w panice tłumu. Są to
formy za mało pojemne, żeby mogły zawrzeć niepowtarzalność jednostkowej świadomości.
14 listopada
Mamy w Europie stan wojenny. Prezydent Francji stwierdza, że przyjmuje wojnę wypowiedzianą jego krajowi przez
Państwo Islamskie. Słowo wojna nagle przestało być tabu,
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słyszę je wszędzie. Przez siedemdziesiąt lat, od końca drugiej
wojny światowej, ludzkość bała się je wypowiedzieć, w obawie przed magiczną siłą tego słowa do urzeczywistniania się.
Już nie będziemy deklarować wielokulturowości, przenikania
się kultur, uniwersalizmu. Odtąd tamte hasła są zastąpione
konfrontacją kultur, wojną religijną, nawet konfrontacją światów. Wojna przyszła do Europy, żeby ostatecznie zniszczyć ten
ostatni, niewielki cypel humanizmu.
16 listopada
Rzeź niewiniątek przeprowadzona w Paryżu 13 listopada, w pobliżu Placu Niewiniątek, uświadomiła mi, że już na
wszystko jest za późno. Spokojna zwyczajność codzienności
w bezpiecznej Europie należy teraz do minionej epoki. Czuję,
że dookoła nas, również wokół mnie, zacieśnia się wrogi krąg.
Jak podnosząca się fala wielkiej powodzi, przed którą w żadną stronę nie ma już drogi ucieczki. Wszystko systematycznie
przykrywa podnosząca się woda. Czy za pięć lat, w 2020 roku,
będzie jeszcze Europa? Taka, bez której nie umiemy żyć i nie
chcemy?
19 listopada
Odchodzenie od tradycyjnych, niepisanych, lecz przekazywanych z pokolenia na pokolenie europejskich norm kulturowych powoduje, zwłaszcza tu, na Wschodzie, przyspieszoną
barbaryzację obyczajów, degradację języka społecznej komunikacji, ostentacyjne zbiorowe odrzucanie norm etycznych.
Mówię abstrakcyjnie, bowiem chcę jak najkrócej sformułować charakterystykę tej zmiany. Jednak wystarczy popatrzeć
na ewolucję publicznych zachowań w Polsce ostatnich lat, na
przykład na brutalizację wystąpień politycznych czy rosnącą
falę internetowego hejtu, a ostatnio postępowanie zwycięskiej partii PiS, żeby pod moją formułkę podstawić obrazki.
Następuje szybka i głęboka zmiana modelu cywilizacji z klasycznego na plebejski.
Do takiego świata budzę się rano. Jak mam odczuwać
ochotę, by w nim uczestniczyć? Widzę powszechne znamiona masowej autodestrukcji i nie bardzo wiem, jak jej się przeciwstawić. Mogę co najwyżej o tym napisać. Całkowicie niepotrzebnie?

26 listopada
Dwadzieścia piąć lat odbudowywanej wolności, przedtem wywalczonej w ciągu kilkudziesięciu lat przez świadomych i odważnych obywateli, stawiających mniejszy lub większy opór, zostało wyrzuconych na śmietnik historii. A uczynili
to sami Polacy, za pomocą kartek do głosowania. Do stania
się społeczeństwem będzie nam teraz dalej niż kiedykolwiek
wcześniej.
Listopad, kolejny piątek
Pełzający zamach stanu, stan wyjątkowy, koniec demokracji, początek dyktatury. Takie sformułowania i diagnozy powtarzają się w mediach. Destabilizacja, niepokój, poczucie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Tymczasem ludzie nauczyli się żyć bezpiecznie. Pragną,
żeby była przysłowiowa „ciepła woda w kranie”, spokój, normalność, możliwość pracy i życia rodzinnego. Nie chcemy,
żeby polityka dniem i nocą wchodziła do naszych domów
i brutalnie je demolowała.
14 grudnia, poniedziałek
Dzisiaj rano przeczytałem na stronie wrocławskiej „Gazety
Wyborczej” o tym, że senator PiS – nazwisko pominę, bowiem
kwestia ma charakter ogólny, nie szczegółowy – atakuje Olgę
Tokarczuk za „wypowiedź, [która] stoi w absolutnej sprzeczności z założeniami polskiej polityki historycznej i szkodzi dobremu imieniu Polski”... Senator uważa, że pisarka naruszyła art.
133 Kodeksu Karnego, znieważając publicznie polski naród.
Mam wrażenie, że polski naród nie został jeszcze wystarczająco poinformowany o założeniach „polskiej polityki historycznej”, a w państwie demokratycznym to naród, a nawet społeczeństwo, jest, jak się to teraz chętnie mówi, suwerenem.
Na ewentualne usprawiedliwienie tych, którzy termin „polityka historyczna” teraz reanimują, dodam, że prawdopodobnie nie wiedzą, co czynią. Miniony wiek XX – miniony kalendarzowo, jednak, jak to teraz widać, nie wszędzie miniony
mentalnie – miał ogromne zasługi w doskonaleniu polityki historycznej. Ustroje i państwa niedemokratyczne osiągały w tej
konkurencji imponujące mistrzostwo. Okupione, jak każde

mistrzostwo, ofiarami. Choć niekoniecznie poświęcenie było
udziałem zwolenników tej idei.
Termin „polityka historyczna” nie wydaje mi się szczególnie
udaną zbitką słowną. Historia jest zapisem doświadczenia. Tak
samo historia zbiorowa, jak historia każdego z nas, dzieje pojedynczego życia.
Ideologia zaś, która jest programem polityki, stanowi przeciwieństwo doświadczenia.
Więcej: ideologia widzi w doświadczeniu swego wroga,
którego – by dominować – musi pokonać. Jeżeli nie zniszczy
doświadczenia, nie wymaże jego zapisu, którym jest pamięć,
to nie zdoła narzucić swojego obrazu rzeczywistości. Można
zatem powiedzieć, że narzędzie ideologiczne zwane polityką
historyczną służy do amputacji doświadczenia. Ma je zastąpić
proteza mechanicznej, wyprodukowanej w stosownych laboratoriach politycznej wiedzy, dostosowującej się do aktualnych
zadań.
W Europie wciąż są kraje, na szczęście w znacznej mniejszości, w których „polityka historyczna” trzyma się mocno, przynajmniej oficjalnie. I warto również wiedzieć, że ten twór jest
kreacją indywidualną, zawsze wynurzoną z jednej głowy. Jako
taki nigdy nie wytrzymuje konfrontacji z obiektywizmem pamięci zbiorowej.
Olga Tokarczuk wie, co pisze, i wie, o czym mówi. Pokrzykiwanie na pisarzy nie jest w dobrym guście, podobnie jak
straszenie obywateli paragrafami. Należę do pokolenia, które
świetnie pamięta hasło „Literaci do pióra, studenci do nauki!”.
Było głośne, ale bezsilne.
21 grudnia
William Faulkner w liście do Malcolma Cowleya (11 lutego 1949, miałem wówczas cztery i pół miesiąca), w związku
z przygotowywanym przez krytyka artykułem dla tygodnika
„Life”, napisał: „[...] moim celem i staraniem jest, żeby suma
i dzieje mego życia, które jednocześnie będą moim aktem
zgonu i epitafium, zawarły się w jednym zdaniu: Pisał książki
i umarł” (M. Cowley, The Faulkner–Cowley File. Letters and Memories 1944–1962, Penguin Books, 1966, s. 126).
Niejeden marzy o takim biogramie. I co?
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KULTURA–FILOZOFIA–SPOŁECZEŃSTWO

SCHULZ I GROTOWSKI – W POSZUKIWANIU ANTROPOLOGICZNYCH
ŹRÓDEŁ, CZYLI ESTETYCZNA OBECNOŚĆ MITU W SZTUCE
Jarosław Barański

Wprowadzenie
Istnieją dwa rodzaje estetycznej analizy zbieżności pomiędzy odmiennymi praktykami artystycznymi, operującymi odrębnym tworzywem twórczości. Dzięki pierwszemu
odnalezione zostają podobieństwa motywów, ich zapożyczenia i wpływy, analogie tropów i tematów nadających kształty światu kreowanemu czy prezentowanemu, odległe i bliskie
źródła twórczości oraz aksjologiczne, a nawet poznawcze aspiracje. Dzięki zaś drugiemu rodzajowi analizy uchwycone zostają artystyczne zabiegi, które stanowią o estetycznej swoistości dzieł wytworzonych przez owe praktyki. O ile pierwsza
analiza ujawnia artystyczne normy i konteksty rozwoju sztuki
oraz jej artystyczną macierz (na podobieństwo muzeum wyobraźni Malraux), to druga odnajduje reguły twórczości artystycznej. I choć trudno byłoby wysłowić podobieństwa praktyk artystycznych Brunona Schulza i Jerzego Grotowskiego
dzięki pierwszej analizie estetycznej, to jednak z narzucającą
się oczywistością, za sprawą drugiej, ta wspólnota artystyczna może być czytelnie wypowiedziana, ukazując coś więcej niż
możliwą przestrzeń analogii zabiegów artystycznych, a mianowicie: sposób istnienia sztuki.
Odmienność praktyk artystycznych Schulza i Grotowskiego można określić następująco: dla Schulza tworzywem artystycznym była poetyckość słowa i jego semantyczna zdolność
do wytwarzania sensu; dla Grotowskiego zaś – cielesność aktora i jego zdolność do wyzwolenia gestu będącego wyrazem
elementarnej ekspresji. Ich praktyki artystyczne mają wspólną intencję filozoficzną – obaj twórcy podejmują próbę wyjścia
na spotkanie mitu obdzielającego wiedzą o korzeniach słowa
i teatru, a przede wszystkim o korzeniach człowieka. Obaj stosują podobny zabieg artystyczny, polegający na redukcji dosłowności: Schulz – dosłowności znaczenia słowa; Grotowski

– dosłowności gestu aktorskiego. Rezultatem tego zabiegu jest
destrukcja codzienności oraz jej znaczeń i sensów, w które jest
obleczona. Obaj cel swej twórczości upatrywali w odsłonięciu
antropologicznych źródeł, tego, co generuje kondycję człowieka.
Nie były to zatem projekty artystyczne, które jedynie przywołać
miały to, co przeszłe – one tę przeszłość raczej wykalkulowały jako źródło teraźniejszości. Jest to próba wytworzenia i jednocześnie odsłonięcia, przywołania, jak również reinterpretacji
mitu, który swoimi sensami zaległ w głębokich pokładach ludzkiej egzystencji. Rozpoznanie owego mitu jest gwarantem artystycznej prawdy, autentyczności sztuki – aktorskiej gry i literackiego słowa; jest gwarantem niedaremności sztuki. Daremność
bowiem jest dosłownością, iluzją oraz codziennością gestu i słowa. Codzienność natomiast jest kompozycją znaczeń, zbitych
z rozproszonego sensu i służących bardziej zagubieniu i fałszowi
niż autentyczności i prawdzie.
Obaj zastosowali analogiczny artystyczny zabieg: Schulz –
redukcję semantyczną, która winna odsłonić w polu znaczeniowym słowa jego mityczne ukorzenienie; Grotowski – redukcję
kanonów sztuki teatralnej, która w obrębie projektu teatru ubogiego ukazuje spontaniczne kreowanie znaku aktorskiego jako
wyrazu antropologicznych źródeł. Obaj odwoływali się do owego zabiegu artystycznego w przeświadczeniu, że obecny język literatury i teatru jest jałowy, zmilczający istotne dla ludzkiej kondycji sposoby przeżywania i rozumienia świata. Dla Schulza był
mową rozproszoną, szczątkową, okaleczoną; dla Grotowskiego
– dominującym teatrem trików, teatrem bogatym. Dla Schulza
codzienność, ufundowana na dosłowności, była iluzją; dla Grotowskiego teatr bogaty jawił się jako artystyczny fałsz przenoszący z codzienności sztampę ludzkich gestów.
Dlatego zdystansowanie się do dosłowności i codzienności
stało się poszukiwaniem antropologicznych źródeł kondycji
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człowieka, jawnie deklarowanym przez Schulza i Grotowskiego, jako odtworzenie mitu lub konfrontacja z nim, co było –
bodaj nostalgiczną – próbą zerwania z aksjologicznie rozbitą
egzystencją człowieka, nieautentyczną, a jednak nadal otwartą na możliwość przywrócenia utraconej z mitem więzi.
Destrukcja dosłowności, bankructwo codzienności
Dla efektów kreacji codzienność zawsze pozostaje punktem odniesienia, bytem, wobec którego pragnie przyjąć pozycję negatywu, przeczenia w geście artystycznym. Choć jest
sztuka jego prezentacją, to jednak przekraczającą wymiary
i postaci bytu. Każdy taki gest artystycznej ekspresji jest bowiem aktem stworzenia, tego właśnie, co dotąd w nim było
nieobecne. Nie dziwi zatem i to, że sztuka tak chętnie ulega
nostalgii – przywołaniu tego, czego już nie ma. Tak u Schulza, jak i u Grotowskiego przywołanie tego, co minione, jest aktem urzeczywistnienia; jest rekonstrukcją i projekcją, tworem,
który spełnić ma pokładane nadzieje, nie tylko w obszarze artystycznym, literatury i teatru, ale nadto w sferze ludzkiej egzystencji. Ten estetyczny i egzystencjalny postulat zakłada
zderzenie się i z codziennością, i z samym mitem: dla Schulza
– mitem okaleczonym oraz z codziennością narzucającą rygory słowu i przeistaczającą je w rudyment mowy; dla Grotowskiego zaś – z mitem rysującym elementarne sytuacje ludzkie i codziennością, która przejawia się jako sztuczność i iluzja.
Schulz z estetyczną konsekwencją przyjął ten gest prezentacji codzienności jako jej destrukcję. Nadał jej niestabilny charakter, połowiczność egzystencji, niezdecydowanie, chylenie
się ku fotomontażowi, spróchniałość, łuszczenie się jej istnienia, zużytą formę istnienia, wręcz podupadłą i sfermentowaną. Pisząc do S.I. Witkiewicza o własnych Sklepach cynamonowych, tak oto określa tę rzeczywistość: jej substancja „jest
w stanie nieustannej fermentacji, kiełkowania, utajonego życia. Nie ma przedmiotów martwych, twardych, ograniczonych.
Wszystko dyfunduje poza swoje granice, trwa tylko na chwilę
w pewnym kształcie, ażeby go przy pewnej sposobności opuścić”1. Destrukcja rzeczywistości jest u Schulza ontologią iluzji, która pozornie utrzymuje jedność tkanki realności. W Skle>>1 Bruno Schulz do S.I. Witkiewicza, w: B. Schulz, Opowiadania. Wybór
esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 444.
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pach cynamonowych dodaje: „Wszystkie organizacje materii są
nietrwałe i luźne, łatwe do uwstecznienia i rozwiązania”2. Ale
właśnie dzięki tej niestabilnej, na wskroś alchemicznej formie
mogą one nieustannie dryfować ku pierwotnej idei, „cofać się
do korzenia swego bytu”3, ulegając – w jakimś nieokiełznaniu
– również formom heretyckim. Jej chwilowa stabilność jest
imitacją, która za moment rozpadnie się „w gips i pakuły, w rupieciarnię jakiegoś ogromnego, pustego teatru”4, w tandetę
rzeczywistości, o ile odwróci się od niej spojrzenie.
Za tą fizyką codzienności kryje się więc jej metafizyka, która
definiuje odmiennie czasoprzestrzeń. W Sanatorium pod klepsydrą jest ona wielowymiarowa, otwierająca wejścia do mitycznego świata: „Cóż jednak zrobić ze zdarzeniami, które nie
mają swego własnego miejsca w czasie, ze zdarzeniami, które
przyszły za późno, gdy już cały czas był rozdany, rozdzielony,
rozebrany, i teraz zostały niejako na lodzie, nie zaszeregowane, zawieszone w powietrzu, bezdomne i błędne”5. Ale i czas
nie jest jednym wymiarem: jest rozczłonkowany, o równoległych pasmach, dysponujący nielegalnymi odnogami, gdzie
odnajdywane są nadliczbowe zdarzenia6.
Tę destrukcję codzienności umożliwia słowo, ponieważ jedynie ono sięga mitu. Mit bowiem wypowiada się jedynie
w słowie, jest przez nie opowiadany, będąc jednocześnie narracją ludzkiej realności. Im bardziej jednak gubi opowieść mityczna swoje wątki, im bardziej jest sztukowana mową współczesną, tym bardziej rzeczywistość nabiera imitacyjnego
charakteru; im bardziej słowo ulega jednoznaczności i dosłowności, tym bardziej niezdolne jest do snucia opowiadania mitu
– wysłowienia go. Dlatego dotarcie do mitu konstytuującego
realność człowieka zakłada redukcję dosłowności: wycofanie,
porzucenie i rozłożenie znaczenia słów, które roszczą pretensje
do tego, aby odpowiadać desygnatom – realności. Gest artystyczny metaforyzacji ma doprowadzić do znaczenia pierwotnego, konstytutywnego, a zatem prawdziwego i jednocześnie
B. Schulz, Sklepy cynamonowe, [w:] Opowiadania, op. cit., s. 33.
Ibidem.
Ibidem, s. 76
B. Schulz, Sanatorium pod klepsydrą, [w:] Opowiadania, op. cit.,
s. 120.
>>6 Ibidem, s. 121.

>>2
>>3
>>4
>>5

realnego. Dla autora Sklepów cynamonowych dosłowność jest
wyłącznie pozorem, będącym swoistym trikiem, który niezdolny jest do definiowania, nazywania i komunikowania.
Realność jest głębsza i rozległa czasowo, a ją wypowiadają
noszone w znaczeniach drobne semy ukryte w polu konotacyjnym słowa. W pokrewieństwie i nieokiełznanej łączliwości
semantycznej semów, które dzięki zapomnianym związkom
semantycznym rozpisują realność w poetyckich tropach, przebija mit – reszta jest pozorem i maską dosłowności. W jej artystycznej destrukcji codzienności odsłania się świat mitu, podtrzymujący i stanowiący rzeczywistość egzystencji człowieka.
Anatomia znaczeń przeobraża się w archeologię mitu, gdzie
dosłowność jest co najwyżej pretekstem do tego, aby ulec
bankructwu.
Grotowski także poszukiwał znaku aktorskiego ogołoconego z dosłowności, chciał go wyzwolić z „organicznego procesu ludzkiego organizmu” po to, aby poprzez ów znak przebiła się naturalna i prawdziwa ludzka ekspresja, która potrafi
uczynić z teatru miejsce spotkania i porozumienia między aktorem i widzem. Dokonanie zabiegu redukcji dosłowności gestu aktorskiego czyni dostępną realność ludzkiej ekspresji:
„Wszystko koncentruje się tutaj na procesie duchowym aktora, charakteryzującym się skrajnością, zupełnym ogołoceniem, odsłonięciem swojej intymności – nie egotycznie, na
zasadzie rozkoszowania się własnymi przeżyciami (emocjami),
ale przeciwnie – jakby w akcie oddania się. Jest to technika
«transu» i integracji wszystkich władz duchowych i fizycznych
aktora, wzbierających jakby od strefy intymno-instynktowej
do «prześwietlenia»”7. Tylko wtedy można przekroczyć maskę potocznej naturalności, zadenuncjować potoczne widzenie, aby ujawnić antynomie ludzkich reakcji. Zubożenie roli
aktorskiej to taka kompozycja znaków, która ukazuje się tylko
wtedy, gdy są one wydestylowane z naturalności reakcji człowieka, oczyszczone z potocznego narzutu, z tego rumowiska
kultury, które w sztuczność zostało zlepione jako codzienność
gestu.

Tym zestawem znaków dysponuje teatr bogaty. To teatr iluzji mistyfikującej, ponieważ w nim nie aktor wytwarza partyturę znaków, lecz sztampa wyznacza zakres użycia znaku
aktorskiego. Uniknąć nieautentyczności teatralnej można jedynie wtedy, gdy aktor zwróci się ku sobie, ku swojej cielesności, aby nad nią zapanować, aby jednocześnie wyzwolić
w niej to wszystko, co zakłada wspólnotę porozumiewania
się w przeżyciu realności teatralnej: „Organizm aktora winien
wyzbyć się względem procesu wewnętrznego jakiegokolwiek
oporu i to tak, aby nie było właściwie żadnej czasowej różnicy
między impulsem wewnętrznym a zewnętrznym odreagowaniem”8. Wtedy następuje przemiana, która odsłania realność
porozumiewania się, jak również realność aktorstwa i teatru.
To przemiana ciała aktora, przeobrażenie jego zduszonej codziennością fizjologii. U Grotowskiego ciało jest podmiotem,
które należy wyzwolić z codziennego rytuału, a nawet silniej:
ono jest w sztampie gestów częścią codzienności, która powinna być z ciała zdarta.
Grotowskiemu towarzyszyło bowiem głębokie poczucie
świata iluzji. Teatr panujący z całym arsenałem własnych znaków był dla niego jedynie artystyczną postacią kleptomanii;
był zaklętym w bogactwie środków kiczem, który mami dosłownością wypowiedzi, zbyt już czytelną dla widza, aby potrafił odróżnić codzienność od teatru. Dla Grotowskiego ważne
było przekroczenie teraźniejszości teatralnej, w której aktorzy
zamknięci są w masce codzienności, tej powszedniej dosłowności znaku: „poruszają się w tym wszystkim w sposób niejako
niezależny, w oparciu o swoje sztampy, poszerzone ewentualnie o stereotypy clownady lub kabaretu”9. Dla Grotowskiego
to artystyczny fałsz na użytek codzienności, oprawiającej aktorstwo i je prostytuującej, a właściwie niweczącej. Jak Schulz
wyłuskać chciał sens znaku literackiego, tak i Grotowski pragnął oczyścić znak aktorski, wydestylować go w taki sposób,
aby umknął dosłowności ekspresji codzienności: „Człowiek
w stanie uniesienia, duchowego maksimum zaczyna tworzyć znaki, tańczyć, rytmicznie artykułować, śpiewać: to znak,
a nie potoczna naturalność jest właściwą nam elementarną

>>7 J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, [w:] Teksty z lat 1965–1969.
Wybór, red. J. Degler, Z. Osiński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1989,
s. 8–9.

>>8 Ibidem, s. 9.
>>9 Ibidem, s. 7.
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ekspresją”10. To ona winna zasiedlić teatr jako miejsce spotkania; to od niej zależy wytworzenie nici porozumienia aktora
z widzem. Pozorne porozumienie w teatrze kiczu opiera się na
powielaniu reakcji, zachowań, póz, gestów, mimiki codzienności: w tej iluzji teatralnej prawdy i teatralnego piękna aktor gra
spektakl z obrzydzeniem i znużeniem, widz natomiast bawi
się w porozumienie, tak jakby oglądał domową bądź uliczną
scenę życia.
Grotowski pragnął redukcji skostniałych komercją kanonów
teatralnych, aby przekroczyć bariery, które wiążą aktora i profanują rolę teatralnego widza. Jedynym tropem jest cofnięcie
ku przeszłości, aby odnaleźć to, co istnieje w aktorstwie jako
ukryte, często już okaleczone, sponiewierane sztampą. Przeszłość ta nie jest kategorią temporalną, lecz estetyczną – to
cofnięcie się ku formie sprzed teatru bogatego. Teatr pozornie ubogi jest redukcją teatru pozornie bogatego – napięcie
rozgrywa się przede wszystkim w obrębie aktorstwa: „Istnieje mit, obiegowe przeświadczenie, że aktor o pewnym zasobie doświadczeń zdobywa tzw. «arsenał środków» – to znaczy sposobów, trików, zabiegów technicznych – dzięki którym,
stosując do każdej roli określoną ilość kombinacji, może osiągnąć wysoki stopień ekspresji i wzbudzić poklask. Pomijając
fakt, że każdy «arsenał środków» musi sprowadzać się do pewnej ilości stereotypów (sztamp) – trzeba stwierdzić, że tego
rodzaju proceder łączy się dość ściśle z tym, co określiliśmy
jako aktorską prostytucję”11. Odrzucając to aktorstwo, zrzucając z niego codzienność znaku, teatr pozornie ubogi denuncjuje iluzję znaku teatru pozornie bogatego – realność teatralna
jest po stronie znaku aktora ogołoconego ze sztamp.
Podobnie u Schulza w poetyce pacyfikacji dosłowności jest
codzienność jedynie iluzją realności: „Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb,
laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki, indygo...”12. Ta inwentaryzacja przedmiotów wyznacza
>>10 Ibidem, s. 10.
>>11 J. Grotowski, Aktor ogołocony, [w:] Teksty z lat 1965–1969, op. cit.,
s. 23–24.
>>12 B. Schulz, Sklepy cynamonowe, op. cit., s. 60–61.
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zmysłowe i pozorne elementy realności. Realność kryje się za
tymi przedmiotami. Jej odkrycie umożliwiają tropy poetyckie,
dzięki którym znaczenia nazw przedmiotów tracą swą funkcję
denotacyjną, aby w inflacji konotatów zrekonstruować przesłonięty sens: „Tak wylewały się zapasy szaf. Wymiotowały
gwałtownie, płynęły szerokimi rzekami. Wypływała barwna
treść półek, rosła, mnożyła się i zalewała wszystkie lady i stoły. Ściany sklepu znikły pod potężnymi formacjami tej sukiennej kosmogonii, pod tymi pasmami górskimi, piętrzącymi się
w potężnych masywach”13. Banał zestawiony z kosmogonią
wcale nie uwzniośla codzienności, lecz ujawnia jej podszytą mitem naturę. Codzienność, mimo jej płytkiego i chwilowego bytu, urzeczywistniona zmysłowością, inicjuje cykliczne nawroty archetypów ludzkich losów: „Przestrzeń sklepu
rozszerzyła się w panoramę jesiennego krajobrazu, pełną jezior i dali, a na tle tej scenerii ojciec wędrował wśród fałd i dolin fantastycznego Kanaanu, wędrował proroczo w chmurach,
i kształtował kraj uderzeniami natchnienia”14. Świat codzienności kryje w sobie mit odkrywany dopiero dzięki słowu. Nie
temu jednak, które desygnuje fenomeny banału, lecz temu,
które już poddane jest redukcji semantycznej.
Schulz ogołacał współczesną mowę, rozumianą jako literacki przekaz, z całego arsenału środków komunikowania się
w dosłowności. Wyzwalająca poetyckim tropem konotacyjne
związki słów etymologia słowa sięga do przeszłej formy życia ludzkiej mowy, dziś zeskorupiałej w codzienności języka
przedmiotowego, w którym „integralny organizm słowa rozerwany został na poszczególne wyrazy, na głoski, na potoczną
mowę, i w tej nowej formie, zastosowany do potrzeb praktyki”15, przeobrażając się tym samym w li tylko organ komunikacji. Poetycka etymologia u Schulza sięga bowiem aż do pierwotnej postaci języka, fundującego mitologiczną strukturę
naszej kultury. Przeszłość Schulza również jest kategorią estetyczną, a nie temporalną. To swoiste odesłanie w archaiczność jest czytelne, jeśli tylko, pisze Schulz, „jakimś sposobem
nakazy praktyki zwalniają swe rygory, gdy słowo, wyzwolone od tego przymusu, pozostawione jest sobie i przywrócone
>>13 Ibidem, s. 99.
>>14 Ibidem, s. 99.
>>15 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości, [w:] Opowiadania, op. cit., s. 366.

do praw własnych, wtedy odbywa się w nim regresja, prąd
wsteczny, słowo dąży wtedy do dawnych związków, do uzupełnienia się w sens”16. Odtwarza pierwotny sens, właśnie mitologiczne znaczenie kultury, a jednocześnie denuncjuje jej
ontologiczne przesłanki, ponieważ „Istotą rzeczywistości jest
sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste”17. Powołanie rzeczywistości kulturowej jest gestem nadania sensu, czyli użyciem języka w funkcji nazywania, albowiem „Nienazwane nie istnieje dla nas”18. Nadanie nazwy jest włączeniem do
sensu uniwersalnego i jednocześnie urzeczywistnieniem. Nieokiełznane pokrewieństwo słów, jakie funduje inflacja konotatów, staje się literacką mitologią ludzkiej mowy, dziś wyjałowionej cywilizacją, okaleczonej szczątkowością dyskursów,
uwięzionej techniczną użytecznością. Jest mitologią, która
z rozproszonych dyskursów pragnie odtworzyć mityczną genealogię kultury, przywrócić prawdziwy znak temu, co jest realne. Współczesny Babilon mów podszyty jest dalekim sensem,
jaki można zregenerować w destrukcji dosłowności.
Przemiana i mit
Celem poetyckiego projektu Schulza i teatralnego projektu
Grotowskiego jest dostąpienie mistyczności, a raczej jej artystyczne wytworzenie jako sacrum codzienności. Z niej to należy pierzchnąć czym prędzej, aby nie ulec fałszowi, pozorowi
– nieautentyczności. To świat, w którym następuje restauracja małości, świat rozczłonkowany, rozparcelowany, rozproszony i poddany kontroli. To pustka rzeczywistości, która utraciła
swoją realność, tak jak dla Grotowskiego teatr bogaty, skażony komercją i kiczem sztamp, utracił swoją realność artystyczną i ustanawiającą ją autentyczność aktorstwa i ludzkiej cielesności: aktor stał się żonglerem iluzji, która jest odbiciem
iluzorycznego świata człowieka. Dla Schulza i Grotowskiego
przekroczenie codzienności było poszukiwaniem antropologicznych źródeł ludzkiej kondycji, które wyzwolą znak prawdę
wypowiadający. Dlatego Grotowski sięgał po tekst stanowiący wyzwanie, ponieważ, jak Książę Niezłomny, „była to sztuka
niesłychanie dotykalna, bezpośrednia, a zarazem dysponująca
>>16 Ibidem, s. 366.
>>17 Ibidem, s. 365.
>>18 Ibidem.

swoistym skrzydłem metafizycznym: chciała wyjść poza sytuacje codzienne, by odsłonić szerszą perspektywę egzystencjalną ludzkiego istnienia, to, co można by nazwać poszukiwaniem przeznaczenia”19. Działo się to przez zaprzeczanie
rytuałowi, aby do niego powrócić, ale nie jako stylizacja mityczności, lecz jako „wyjście na spotkanie własnym źródłom”
z całym bagażem minionej historyczności. Ciało aktora, domena organicznych reakcji ludzkich, stało się źródłem rzeczywistości teatralnej w akcie aktorskiej spowiedzi, „który ogałaca,
obnaża, odsłania, objawia, odkrywa”20, aby przemówiło liturgią prawdziwego, nie wytrenowanego sztampą, nie wyćwiczonego rolą, znaku. Wtedy nie rola gra aktorem, lecz aktor
manipuluje postacią sceniczną: „Chodzi o wykorzystanie fikcyjnej postaci jako trampoliny, instrumentu umożliwiającego
przeniknięcie w głąb, do tego co ukryte pod naszą codzienną
maską”21, a co ustanawia realność ludzkiego przeżycia i doświadczenia świata. Jest to możliwe wtedy, gdy sztuka nie
utraci swojego konstytuującego estetycznego waloru, o który
zabiegali i Grotowski, i Schulz. Nim jest zdolność transcendowania przez sztukę. Doniosła artystycznie sztuka nadaje swym
wytworom tę boską szczyptę sakralności, tę głębię uniwersalności i realności, do której umożliwia dostęp, inicjuje poprzez
narodzenie się ponowne aktora.
Ta kreacja nowej kompozycji roli jest narodzeniem się aktora jako osobowości dla „ostatniej akceptacji istoty ludzkiej”22.
To przejście w ramach przedstawienia – ono jest aktem transgresji: obnażenie, ogołocenie, destrukcja, odrzucenie, naruszenie tabu ma przynieść szok odsłaniający ludzką arche – mityczność. Dostęp do niej jest niemożliwy poza aktem teatralnej
transgresji, albowiem „Zbiorowość nie jest zdefiniowana przez
religię, tradycyjne formy przekazu mitu są w stanie «przemiału», zanikania i nowych inkarnacji, przy czym widownia w swoim – świadomym i nieświadomym – stosunku do
mitu, jako kompleksu zbiorowego, jest niezmiernie zróżnicowana. Jednocześnie o wiele silniej zdeterminowani jesteśmy
>>19 J. Grotowski, Teatr a rytuał, [w:] Teksty z lat 1965–1969, op. cit.,
s. 74.

>>20 Ibidem, s. 78.
>>21 J. Grotowski, Aktor ogołocony, op. cit., s. 26.
>>22 J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, s. 21.
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przez przeświadczenia umysłowe. Wszystko to powoduje, że
szok, który by pozwolił na zaatakowanie tych warstw w naszej
psychice, które są jakby poza życiową maską (są autentyczne),
jest o wiele trudniejszy do osiągnięcia, a także, że niemożliwe
jest już dzisiaj zbiorowe identyfikowanie siebie z mitem, tzn.
utożsamianie prawdy jednostkowej z uniwersalną”23.
Tę konstrukcję codzienności należy zakwestionować, aby
odnaleźć nowe, choć już zaistniałe wcześniej, lądy ludzkiej
ekspresji i egzystencji. Trzeba się przebić przez dosłowność
i kanon, dotknąć tego, co szczątki mapownika kultury jedynie insynuują. Do tego konieczny jest spektakl. To „Konfrontacja – przymierzanie się do tego, co jest wartością tradycyjną;
spektakl, który jak transformator «dostosowuje» nasze doświadczenia do doświadczeń odległych pokoleń (i odwrotnie);
spektakl, jako zderzenie wartości tradycyjnych i dzisiejszych,
a w tym «przekroczenie» – oto, jak się wydaje, jedyna realna
szansa funkcjonowania mitu w teatrze. Rzetelne odnowienie
mieści się w tej dwoistej grze wartości, w owym nawiązywaniu i odrzucaniu, w demaskowaniu i uleganiu”24. Dzięki temu
aktor staje się znaczącą przestrzenią gestu, w którą wciela się
mit: „Tylko mit wcielony w dosłowność aktora, w jego żywy organizm, może funkcjonować jako tabu. Naruszenie intymności żywego organizmu, odsłonięcie go w jego fizjologicznym
konkrecie i wewnętrznych impulsach tak daleko posunięte, że
przekraczające już barierę ekscesu, przywraca sytuacji mitycznej jej powszechną ludzką konkretność, staje się doznaniem
prawdy”25.
To niezwykle śmiały, a jednocześnie bolesny projekt wybudzenia człowieka z anestezji kanonów codziennego życia i teatralnego doświadczenia spektaklu. Podobnie i Schulzowski
projekt przywracania mityczności ma ów wymiar estetyczny,
z tym jednak, że sens unosi człowieka, pasywnego, choć inicjującego lekturą obecność mitu. Przejście dokonuje się samoczynnie – „Sens jest pierwiastkiem, który unosi ludzkość
w proces rzeczywistości”26. Wystarczy pochylić się nad jakimś
>>23 Ibidem, s. 17
>>24 J. Grotowski, Nie był cały sobą, [w:] Teksty z lat 1965–1969, op. cit.,
s. 45.

>>25 J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, op. cit., s. 18.
>>26 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości, op. cit., s. 367.
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rudymentem znaku i pobudzić jego czułość semantyczną; nad
odrobiną rzeczy i nad niedokończonym zdarzeniem uczestniczących w powszechnej inkarnacji, aby magicznie odsłonił się
Platoński świat autentyczności: „Zachodzi tu zjawisko reprezentacji i zastępczego bytu. Jakieś zdarzenie, może być co do
swej proweniencji i swoich własnych środków małe i ubogie,
a jednak, zbliżone do oka, może otwierać w swoim wnętrzu
nieskończoną i promienną perspektywę dzięki temu, że wyższy byt usiłuje w nim się wyrazić i gwałtownie w nim błyszczy”27. Ludzka egzystencja istnieje tylko dlatego, że niesiona
jest rozproszonymi mitami, w każdej chwili zdolnymi do przywołania poprzez słowo i – w tym transcendentnym geście
stworzenia – ustanawiającymi rzeczywistość: „Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś
sensie uniwersalnym”28. Jeśli ta jest cieniem, snującym się po
ścianie jaskini codzienności, echem słowa, to sens jest mitem,
który prześwieca w każdej odrobinie rumowiska kultury. Wystarczy pobudzić strunę etymologiczną słowa, ulec jego znaczeniotwórczej sile, pognać za jego odległymi konotacjami,
a otworzy się dostęp do mitu.
Przemiana i utopia. Interpretacja
Artystyczny projekt Grotowskiego i Schulza to projekt
transu – w słowie i geście, sprzeniewierzenia się zastanej formie życia; wyjścia i buntu, który ma za zadanie odsłonić autentyczność ludzkiej egzystencji po to, aby osiedlić się w świecie dotąd przykrytym epifenomenami codzienności. Wydaje
się, że jest to artystyczny projekt utopii, przejścia ku mitycznym podwalinom kultury, które wkorzeniły się w słowo i gest,
mowę i ciało. Człowiek jest więc nosicielem mitu, który w sobie może odkryć jako nową przestrzeń doświadczenia. To, co
go stanowi, jest jedyną realnością, jaką może zasiedlić. Dotarcie do niej wymaga odrzucenia codzienności i czasu, oczekuje przeistoczenia się – zrzucenia skorupy dosłowności, która więzi mowę i ciało. Jedynym środkiem tego przeistoczenia
jest sztuka, ponieważ to ona wyrwała człowieka ze świata natury; ponieważ to ona może sprawić, że dostępne będzie mu
inne poznanie i przeżycie, po prostu – inny świat. Sztuka jest
>>27 B. Schulz, Sanatorium pod klepsydrą, op. cit., s. 119.
>>28 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości, op. cit., s. 366.

wehikułem ludzkiego doświadczenia. Dlatego projekt artystyczny Schulza i Grotowskiego ma potencjał utopijny, kluczowy dla istnienia sztuki.
Sztuka bowiem nadaje człowiekowi przywilej bycia, pisze
Krystian Lupa, mieszkańcem utopii. I choć najczęściej „wszyscy
jesteśmy tu przybyszami – niezorientowanymi, zagubionymi
i nieporadnymi”29, to jednak jest ona dostępna jako transformująca się przestrzeń aktorskiej roli. To on przeobraża topos
w utopię, w świat prawdziwy i autonomiczny. Utopia dzieje
się w sztuce i poprzez sztukę. Jest, według Lupy, miejscem tylko na chwilę gościnnym: „aktor wciąż przybywa i wciąż opuszcza ten kraj i wspaniale, że przynosi w sobie cząstkę przemiany...”30. I dzięki udzielonej aktorowi tej chwilowej obecności
może powrócić z niej z odrobinami jej istnienia. Inicjując granice utopii, aktor stanowi je jednocześnie i przekonuje, że „Nie
jesteśmy już biernie skazani na świat, którego boimy się, nie
mogąc sobie poradzić z jego przerastającymi, a jednocześnie
nudzącymi nas regułami...”31. Dostęp do tego świata teatru zakłada przemianę, aktora i człowieka, w rytuale słów i ceremoniale gestów: „To religijne przeżycie rytuału stwarzania z siebie innego człowieka, który funkcjonuje na zewnątrz, pragnie
szczęścia, cierpi, a co najważniejsze: spotyka się z drugim człowiekiem i nawiązuje z nim kontakt – tam na górze, daleko,
w obszarze fikcji. To przeżycie radosne: moje ciało, moja dusza przewodzi strumień energii – z tajemniczego, nieznanego (choć w głębszy sposób znajomego) źródła”32. Bez wątpienia, jest to przejście magiczne i wypełnione ezoteryką sensu
– i słowa, i gestu, a dzięki temu jest to przejście fundujące sacrum codzienności.
Utopia jest zamkniętą krainą, swoistym azylem, świętością,
ale i wyobrażeniem jawiącym się z siłą imperatywu33 – wewnętrznym pragnieniem stworzenia. Utopia jest „od i do świata – jest odosobnionym miejscem kumulacji. Jest psychiczną
konstrukcją, pozwalającą przeciwstawić się światu – swym
>>29 K. Lupa, Utopia i jej mieszkańcy, Baran i Suszczyński, Kraków 1994,

własnym światem dotykać tamten świat, by spotkać się z nim
ponownie z bagażem własnej autonomii”34. Jest miejscem
stworzonym i dzięki temu twórczym. To nie fikcja teatralna, ale istnienie uczestniczące w fikcji, dające aktorowi moc
jej unoszenia35. Utopia jest miejscem stwarzanym w sztuce –
sensotwórczym i urzeczywistniającym, mieszczącym w sobie
to, co człowiekowi jest bliskie i co jemu właściwe, czyli zdolność do tworzenia. Moc utopii to przechowywanie w sobie
tego, co już stworzone, i tego, co jeszcze nie zostało urzeczywistnione – jest niebytem wypełnionym bytem byłym i przyszłym, koniecznym i możliwym, dalekimi mitami i odległymi
sensami. Pisze Lupa: „Utopia – przez to, że porywa nas w inną
przestrzeń, we władanie innego świata, może nam ukazać –
właśnie przez uzyskany dystans, odległość i obcość – niezwykłą prawdę mijającej, toczącej się chwili. Dopiero ona nadaje
znaczenie całej reszcie [...]. Nie wystarczy jednak odczuwać
«nagiego» szczęścia cudu, dotkniętego cudu mijającej chwili. Utopia przetwarza go (cudy) / je (szczęście) i pożytkuje,
utrwala w materii zdarzenia”36. W ten oto sposób utopia stwarza człowieka.
Utopia jest konstytutywnym momentem sztuki. W niej płodzone są światy, które przekraczają aktualność w istnieniu
i w percepcji. Dzięki sztuce człowiek nie jest skazany na byt,
ma bowiem możliwość zamieszkania poza-bytem. Jest to wnikanie w znaczenia i sensy, które za pomocą niej są tworzone
i przywoływane. Mocą stworzenia, na kształt boskiej władzy,
projektowany jest w sztuce świat, który nie tylko jest dzięki fikcji inny czy alternatywny, ale jest to świat projektujący ludzką
egzystencję – ukazujący odmienność i możliwość bytu ludzkiego. Jeśli więc wierzy się – pisze Lupa – że coś istnieje, to
się to stwarza. Tak było z Bogiem, tak jest również z Utopią”37.
Człowiek bowiem osiedla się jedynie w tym miejscach, które
sam stworzył; zasiedla jedynie te krainy, w których może powoływać i odtwarzać kulturowe sensy. Nie ma bowiem innego miejsca – jakiekolwiek by było, byłoby jednocześnie wrogie i złowieszcze. Człowiek sięga więc, z mocą imperatywu, po

s. 37.
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>>33

Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 79.
Ibidem, s. 37.
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Ibidem, s. 36.
Ibidem.
Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 37.
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własne źródła, choćby niedawno wybiły – i przywołuje niepamiętne mity, choćby ledwie co zostały zrekonstruowane.
Utopia jest przestrzenią ludzkiej kreacji, swoistej Plessnerowskiej ekscentryczności, która porywa człowieka poza to, co
istnieje: co już lub jeszcze nie istnieje. Jest Protagorejską władzą nad bytem, dzięki której człowiek stwarza świat jako własny i z niego czerpie rację istnienia. To zakorzenienie się w kulturze czyni ją mitem, do którego sztuka odwołuje się, gdy
tylko zagubiona zostaje autentyczność ludzkiej egzystencji.

Abstract
Jarosław Barański, Schulz and Grotowski in search
for anthropological origins; about aesthetic presence
of a myth in art
The article presents an analysis of Bruno Schulz’s artistic postulates, for whom an artistic material was the poetry
of words and their semantic ability to create meaning, and
an analysis of Jerzy Grotowski, for whom an actor’s physicality and his ability to release a gesture communicated elemantary human expression. Both of them used analogical artistic
methods: in the case of Schulz semantic reduction, which, in
the semantic area of a word, should reveal its mythical provenance; in the case of Grotowski, reduction of theatrical artistic
standards, which, within the concept of a ‘poor theatre’, should
reveal the spontaneous creation of an actor’s gesture as a confrontation with the myth. Both referred to artistic reduction,
that considers modern literary and theatre language empty
and deforming the ways of experiencing and understanding
the world, essential for human condition. Also, their artistic
practices share common philosophical ground – both artists
attempt to embrace the myth of the roots of words and theatre, and, most of all, cultural roots of mankind.

„ZAWSZE KOCHAŁEM TEATR”.
O PEWNYM ASPEKCIE TEATRALNEJ MYŚLI ROLANDA BARTHES’A
Henryk Mazurkiewicz

„Zawsze bardzo kochałem teatr” – to nie tylko tytuł jednego z artykułów Rolanda Barthes’a, lecz także osobiste wyznanie
jego autora. Tekst ten został napisany w 1965 roku, wtedy, gdy
francuski pisarz i teoretyk semiologii przestał już zajmować się
krytyką teatralną oraz regularnie bywać w teatrze. Pierwotnie
nosił tytuł Świadectwo o teatrze, który też podkreślał bardzo osobiste podejście do obranego tematu. Dziesięć lat później w swojej autobiografii Barthes napisze: „na skrzyżowaniu wszystkich
dzieł, prawdopodobnie teatr”. W tej samej książce, której francuski tytuł Roland Barthes par Roland Barthes z trudem daje się
uchwycić w języku polskim, wyzna, że „właściwie każdy z jego
tekstów mówi o jakimś teatrze, a spektakl to powszechna kategoria, jaką stosuje w patrzeniu na świat”1. Wnikliwy czytelnik
powinien się zgodzić z podobnym twierdzeniem. W rzeczy samej, nawet goszcząc na poszczególnych przedstawieniach i nie
pisząc o największych paryskich scenach, Barthes pod pewnym
względem jednak pozostał „krytykiem teatralnym”. Jako prawdziwy semiolog znacznie poszerzył możliwe znaczenia tego zawodu, a raczej – tego wyjątkowego sposobu patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Można myśleć i pisać o teatrze, można
też myśleć i pisać poprzez teatr czy, jak to określa prof. Jan Ciechowicz, „myśleć teatrem”2. Barthes świetnie poradził sobie
z każdą z tych możliwości.
Dlatego teatr w jego twórczości funkcjonuje na dwa różne,
lecz wcale nie przeciwstawne sobie sposoby. Z jednej strony
mamy do czynienia z teatrem w jego najbardziej dosłownym,
słownikowym znaczeniu, czyli z teatrem jako jedną ze sztuk
widowiskowych oraz specyficznym miejscem, gdzie zgromadzona publiczność ogląda poszczególne przedstawienia.
>>1 R. Barthes, Roland Barthes Roland Barthes, przeł. T. Swoboda, Gdańsk
2011, s. 191.
>>2 J. Ciechowicz, Myślenie teatrem, Gdańsk 2000.

Z drugiej zaś strony teatr, czy raczej szeroko rozumiana „teatralność”, występuje jako świetne źródło metafor, symboli
oraz możliwych tropów interpretacyjnych. Z pewnością można powiedzieć, że większość późniejszych dzieł Barthes’a posiada swój specyficzny „teatralny” wymiar, śmiało korzystając
z metaforyki sceny, spektaklu, aktorskiej gry, roli czy maski.
Zresztą wcale nie był w tej praktyce odosobniony. Liczni myśliciele związani z nurtem strukturalizmu czy też poststrukturalizmu, do których można zaliczyć i Barthes’a3, śmiało czerpali z dyskursu teatralnego. Czerpał z niego i cały szeroko pojęty
nurt postmodernizmu. Można wskazać na jeszcze jeden obszar, w którym twórczość Barthes’a spotyka się z teatrem. Chodzi o te wszystkie refleksje i rozważania, które, nie dotycząc
wprost praktyki czy teorii scenicznej, mogą być wykorzystane przez teatralnych twórców podczas pracy nad konkretnymi
przedstawieniami oraz przez teatrologów i teoretyków teatru,
którzy wykorzystać mogą wypracowane przez francuskiego
poststrukturalistę kategorie dla swoich własnych analiz.
Z wyróżnionych powyżej dwóch najważniejszych obszarów funkcjonowania teatru w twórczości Barthes’a, w niniejszym artykule chciałbym się skoncentrować tylko na pierwszym, czyli na tym, w którym Barthes zajmuje się teatrem jako
takim. Głównym i bezpośrednim źródłem wiedzy w tym wypadku będą dwie książki. Pierwsza z nich to wspomniana już
autobiografia pisarza Roland Barthes Roland Barthes, druga zaś
– to wydana po śmierci, w 2002 roku w Paryżu, książka Écrits
sur le théâtre (Pisma o teatrze). Ostatnie dzieło, niestety nadal
>>3 Roland Barthes był jednym z uczestników słynnej konferencji na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w 1966 roku, kiedy to Jacques Derrida wystąpił ze swoim referatem Struktura, znak i gra w dyskursie nauk
humanistycznych, które to wystąpienie uznawane jest za symboliczny początek poststrukturalizmu.
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nieprzetłumaczone na język polski, ma swoją własną skomplikowaną historię. Idea stworzenia takiego dzieła należała do jednego ze studentów Barthes’a, który zaproponował swojemu
profesorowi wydanie w formie książki jego rozproszonych po
różnych czasopismach i gazetach recenzji teatralnych. Wybrano
dziewięćdziesiąt cztery teksty, z których, po skrupulatnej ocenie
autora, do publikacji przeznaczono tylko sześćdziesiąt dwa, Barthes był bowiem bardzo krytyczny wobec swojej wczesnej twórczości. Jednak pod koniec 1979 roku praca nad książką została
wstrzymana. Potrącony 25 lutego 1980 roku przez ciężarówkę
Roland Barthes zmarł miesiąc później w paryskim szpitalu, nie
zdążywszy ukończyć pracy nad tomem, który będzie czekał na
publikację jeszcze ponad dwadzieścia lat.
Prowincja jako spektakl
Krótki podpis do jednego ze zdjęć w autobiografii Barthes’a głosi: „pierwsze obrazy dzieciństwa: prowincja jako spektakl,
Historia jako zapach, mieszczaństwo jako dyskurs”4. W tym sensie teatr towarzyszy Barthes’owi od samego dzieciństwa. Jednak
okres od 1953 po 1960 rok jest pod tym względem szczególny.
W tym czasie krytyka teatralna staje się jednym z głównych zajęć przyszłego pisarza i światowej sławy naukowca. Zanim przestał chodzić do teatru, komentował wszystkie najważniejsze wydarzenia francuskiej sceny. Wcześniej miał okazję uczestniczyć
w życiu teatralnym jako aktor: w 1936 roku wraz ze swoimi przyjaciółmi z Sorbony założył „Grupę antycznego teatru”. W przedstawieniu Persowie według Ajschylosa odegrał rolę Dariusza,
o której napisze po latach w autobiografii.
Należy zaznaczyć, że refleksja nad istotą i rolą antycznej tragedii oraz nad możliwymi sposobami zaistnienia na
współczesnej mu scenie takich autorów jak Ajschylos czy Sofokles będzie częstym tematem jego recenzji teatralnych. Barthes publikował na łamach takich pism jak „Lettres nouvelles”,
„France-Observateur” oraz, rzecz jasna, w czasopiśmie, którego był współzałożycielem, czyli w „Théâtre populaire”.
Może to dziwić, lecz większość z powstałych w tych latach tekstów, często bogatych w drobiazgowe opisy poszczególnych spektakli czy innych wydarzeń teatralnego Paryża lat
>> R. Barthes, op. cit., s. 14.
4
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pięćdziesiątych, nie straciła wiele na swojej aktualności. Na pewno nie w tych dwóch aspektach, na których chciałbym się skupić.
Pierwszym z nich jest spojrzenie na teatr jako na prawdziwe laboratorium politycznego zaangażowania, możliwego dzięki pogłębionej społecznej refleksji krytycznej. Drugim – specyficzne
ujęcie teatru jako miejsca, w którym dochodzi do współobecności (nie reprezentacji) żywych ciał widzów i aktorów.
Autor Mitologii nigdy nie robił tajemnicy z własnych oczekiwań wobec teatru. Za jedno z najważniejszych uważał jego
społeczną funkcję. Teatr nie mógł być ani rozrywką, ani hermetycznymi spotkaniami dla „wtajemniczonych”. Żadnej elitarności, miał oddziaływać na jak najbardziej szeroką publiczność, nie
zniżając się zarazem do poziomu masowej produkcji, a widz nie
powinien był być traktowany jako zwykły konsument. Nie mógł
być po prostu kolejnym klientem instytucji kulturalnej. Barthes
nie ukrywał też wpływu teorii marksistowskiej, z którą zapoznał
się pod koniec 1944 roku, na swoje późniejsze poglądy.
Pod względem formalnym przyszły autor Imperium znaków
przede wszystkim domagał się od teatru czytelności przekazu.
Teatr musiał oddziaływać tak na emocje, jak i na intelekt, stając się szczególną przestrzenią dla wszelkiego rodzaju demistyfikacji i demitologizacji. Teatr musiał wyraźnie wskazywać na
społeczno-kulturowe uwarunkowania otaczającej widzów rzeczywistości. Miał również odsłaniać znajdującą się za jej fasadą
skomplikowaną sieć klasowych interesów, ciągłych, chociaż często i ukrytych, społecznych konfliktów. Człowieka w teatrze należało zaś przedstawiać jako wytwór Historii pisanej przez duże
„H”. Właśnie brak wrażliwości historycznej Barthes uważał za jedną z największych wad ówczesnych francuskich scen. Przeciwstawiając się fatalizmowi teatru, należało uwrażliwiać widzów na
dostrzeganie możliwości zmiany, ewolucji, przeobrażenia. Idealny teatr według Barthes’a miał być miejscem zwalczania tego,
co później nazwie Doksą, czyli „opinii publicznej, Ducha większości, drobnomieszczańskiego Konsensusu, Głosu Natury, Gwałtu
Przesądu”5. Doksę nazywał ideologią arogancką6, chociaż nigdy
tego pojęcia nie sprecyzował. W innym miejscu dość kategorycznie stwierdził, że „«naturalność» to w sumie najpoważniejsza ze
>>5 Ibidem, s. 57.
>>6 Ibidem.

zbrodni”7. Naturalność„to alibi większości”8. Walczyć z Doksą należy nieustannie. Między innymi należy to robić za pomocą coraz to
nowych paradoksów, nierozwiązalnych sytuacji, ciągłego wstrząsu, niekonwencjonalnego użycia metod, tworzenia nowych metafor i mitów z jednoczesnym ich zwalczaniem i wzrostem samoświadomości. Jednak nawet wypracowane za pomocą tych
chwytów rozwiązania i ustalenia z biegiem czasu, siłą rzeczy, często wbrew pierwotnym motywom, zastygają i same stają się Doksą, zmuszając do rozpoczęcia całego procesu od nowa9.
Barthes nawet w recenzjach poszczególnych przedstawień
ciągle używa takich ogólnych i niezbyt precyzyjnych pojęć jak:
burżuazja, historia (często pisana wielką literą), państwo, mit.
Oprócz tego ma dość specyficzne podejście do greckiej tragedii. Wbrew poglądom Nietzschego10 uważa, że w dziełach Ajschylosa, Sofoklesa czy Eurypidesa dominuje wymiar polityczny. Zdaniem Barthes’a teatr starożytnej Grecji, nawet ciągle
odwołując się do mitów i mitologii, zawsze pozostawał teatrem obywatelskim11, zawsze jak najbardziej społecznym,
dotykającym ostrych, nurtujących całą wspólnotę problemów.
Niemniej jednak Barthes zgadzał się z niemieckim filozofem
pod wieloma innymi względami i przeciwstawiał zamkniętą, ukrytą przestrzeń współczesnych mu teatrów otwartej, kosmicznej przestrzeni greckiego amfiteatru12. Tak samo
przeciwstawiał tragizm antycznych bohaterów zamiłowaniu
współczesnej mu dramaturgii do psychologizowania, zwłaszcza że podobne niezręczne próby psychologicznej wiwisekcji
najczęściej dotyczyły osób przeciętnych, „szarych” obywateli,
sąsiadów. Widz natomiast stawał się zwykłym, żądnym obyczajowych sensacji i skandali „podglądaczem”, uzależniając się
od prymitywnego dreszczyku emocji towarzyszącego „odkrywaniu” wstydliwych tajemnic takich jak i on „burżua”.
W takiej sytuacji oglądanie spektaklu przestaje być wydarzeniem wyjątkowym, a jest niczym więcej niż rozrywką,
Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 143.
Ibidem, s. 82.
F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. B. Baran, Warszawa 2011.
>>11 P. Барт, Работы о театре, перевод М. Зерчаниновой, Москва
2014, s. 23.
>>12 Ibidem, s. 18.

>>7
>>8
>>9
>>10

przyjemnym spędzeniem czasu. Widzowie stają się pasywni,
wchłaniają wszystko bez zastanowienia i głębszej refleksji. Ówczesny teatr, zdaniem Barthes’a, nie zdołał znaleźć odpowiednika greckiego chóru, który komentując wydarzenia sztuki,
w symboliczny sposób reprezentował obecnych widzów w świecie przedstawionym. Odciętemu od tragicznego wymiaru historii, niezachęcanemu do żadnych działań, żadnej zasadniczej
zmiany sytuacji społecznej widzowi pozostaje tylko możliwość
obserwacji. Pod tym względem widz zostaje również zwolniony
z jakiejkolwiek odpowiedzialności. To, co historyczne i zmienne,
odbiera jako naturalne, odwieczne i co więcej – pożądane.
Zdaniem autora Systemu mody, sposób oddziaływania tragedii greckiej na współczesnych Ajschylosowi porównać można tylko do oddziaływania na nas wielkich wydarzeń sportowych. Być
może nie przez przypadek największe z nich, czyli Igrzyska Olimpijskie, wprost odwołują się do tradycji antycznej Grecji. Podczas
takich „sportowych spektakli” widzowie nie boją się uzewnętrzniać własnych emocji, obaw i pragnień. Tylko że widowiska sportowe same w sobie, abstrahując od kontekstu, nie prowokują do
żadnego namysłu nad sytuacją społeczno-polityczną.
Olśnienie Brechtem
W 1954 roku w życiu Barthes’a następuje wydarzenie, które potem nazwie „olśnieniem Brechtem”. Do Paryża przyjeżdża
„Berliner Ensemble” i przywozi ze sobą dwa spektakle – Matkę Courage i jej dzieci oraz Kaukaskie koło kredowe. Dla Barthes’a, jak sam twierdzi, było to wyjątkowe doświadczenie. Od razu
poczuł, że teatr Brechta nie tyle różni się jakościowo od tego, do
czego był przyzwyczajony jako widz, ile posiada radykalnie inne
historyczne znaczenie13. Był zdumiony i zafascynowany tym, co
robił w Berlinie niemiecki reformator teatru. Jednak, jak słusznie
stwierdza Magdalena Marciniak, „fascynacja Brechtem nie narodziła się na teatralnej ziemi niczyjej, ale na gruncie określonych
doświadczeń teatralnych, wyraźnie sformułowanych oczekiwań
wobec teatru oraz jego bardzo konkretnej krytyki”14.
W Brechcie Barthes widział prawie że idealne połączenie
treści politycznych z formą awangardową. Istotnie, metodę
Brechta przyrównuje Barthes do nowej geometrii. To był teatr,
>>13 Ibidem, s. 10.
>>14 M. Marciniak, Sens i sensualność, Kraków 2014, s. 17.
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który stanął na wysokości już dawno wysnutych przez niego
zadań i celów. Mówiąc słowami samego Barthes’a, którymi
próbował określić cel swoich Mitologii, teatr Brechta „pokazał
szczegółowo całą tę mistyfikację, która przerabia kulturę drobnomieszczańską w uniwersalną naturę”15. W Mitologiach znajdziemy świetny opis procesu demistyfikacji, podobnego do
tego, jaki przeprowadza w swoim teatrze niemiecki reżyser.
Chodzi o opis filmów Charliego Chaplina, który „pokazuje swą
ślepotę publiczności w taki sposób, że publiczność widzi zarazem i ślepca, i jego przedstawienie; widzieć, że ktoś nie widzi,
to najlepszy sposób, aby zobaczyć wyraźnie to, czego nie widzi: niczym w teatrze lalek, gdy dzieci ostrzegają pajaca przed
tym, czego on rzekomo nie widzi”16. W taki sam sposób demonstracja ślepoty bohaterów przedstawień „Berliner Ensemble” miała otworzyć oczy teatralnym widzom, unaocznić wcześniej niedostrzegane problemy.
Jak twierdził Brecht: „w polityce trzeba być przedmiotem
albo podmiotem; nie ma innego wyboru; nie można nie być
ani jednym, ani drugim, albo być oboma naraz”17. Jego teatr
pod tym względem jest swoistą próbą zmotywowania widzów
do bycia świadomym podmiotem politycznym. Świadomość
staje się w jego koncepcji pojęciem kluczowym. Zarówno Barthes, jak i Brecht podkreślają niezbędność aktywnego uczestnictwa widza w przedstawieniu. Dobry jest tylko ten teatr,
w którym widz sam jest częścią twórczego procesu. Przy czym
ten proces musi mieć realną szansę na zmianę codziennego
ludzkiego zachowania.
Bohaterowie Brechta żyją w świecie „naturalności” i „konieczności”. Nie są świadomi własnego uwikłania w procesy
społeczno-historyczne. Nie wyczuwają, że dramatyzm ich położenia ma polityczne podłoże, które nie jest czymś wiecznym
i niezmiennym. Tym samym zgadzają się na przypisywanie im
pewnej „esencji”, określonej „natury”. Podobne zachowanie,
jak i w przypadku Chaplina, musi prowokować widzów do krytycznego myślenia, do ponownego przemyślenia sytuacji. Teatr zaczyna służyć jako swego rodzaju laboratorium politycznej świadomości. Do tak wyznaczonych celów potrzebna jest

szczególna i dość specyficzna koncepcja aktorstwa. Przejście
od jak najlepszej imitacji, psychologicznego przeobrażenia się,
wczuwania się w rolę, do podejścia bardziej zdystansowanego i krytycznego. Aktor musi przedstawiać swego bohatera,
jednocześnie pozostając sobą. Nie ukrywać własnego stosunku do odgrywanej postaci, raczej opowiadać niżeli emitować.
Dlatego Brecht zalecał swoim aktorom myśleć o roli w trzeciej
osobie, żeby do każdej swej kwestii mogli spokojnie dodać:
„opowiadam widzom, co odpowiedział mój bohater”18.
Aktor rozważa los granej przez siebie postaci, może nawet
wypracować własny skomplikowany i niejednoznaczny do niej
stosunek. Do tego samego zachęcani są widzowie. Zamiast
prostej emocjonalnej identyfikacji niemalże zmuszani są do
zajęcia krytycznej pozycji wobec przebiegu wydarzeń, motywacji bohaterów i ich sposobów usprawiedliwiania własnych
porażek. Jest to bez wątpienia podejście o zabarwieniu intelektualnym i refleksyjnym, które w ówczesnej Francji wśród
teatralnych twórców wzbudzało niesmak i niezrozumienie. Teatr, który miał być źródłem przyjemnych estetycznych przeżyć,
teatr pełny emocji i ekscytacji, umykających opisowi zauroczeń i namiętności, nagle przemieniał się w skomplikowaną,
przełożoną na język metafor i obrazów, społeczno-polityczną
debatę, a nawet swoisty manifest. Jednak dla Barthes’a nie był
to problem, tylko pewne nieporozumienie. Jak sam wyznaje,
„zawsze wiązał aktywność intelektualną z rozkoszą”19. Jedno
w żaden sposób nie było przeciwieństwem drugiego. Podkreślał też, że „u Brechta krytyka ideologiczna nie dokonuje się
bezpośrednio [...]; posługuje się estetyką; kontrideologia wślizga się pod postacią fikcji – nie realistycznej, lecz słusznej”20.

>>15 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2008, s. 25.
>>16 Ibidem, s. 62.
>>17 R. Barthes, Roland Barthes..., op. cit., s. 63.

>>18 Р. Барт, Работы о театре..., op. cit., s. 48.
>>19 Barthes R., Roland Barthes..., op. cit., s. 115.
>>20 Ibidem, s. 116.
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Sensualność
W autobiografii Barthes napisze – „moje ciało istnieje dla
mnie wyłącznie pod dwiema postaciami: migreny i zmysłowości”. A następnie doda – „migrena [...] i zmysłowa przyjemność
to jedynie przejawy kinestezji mające nadać mojemu własnemu
ciału indywidualność, nie pozwalając mu wszakże stawić czoła
żadnemu niebezpieczeństwu: moje ciało ma dla samego siebie

nikły wymiar teatralny”21. Barthes wyraźnie mówi o wielości posiadanych przez nas ciał. Mamy ciało trawiące, ciało wywołujące mdłości, czy takie, które cierpi na migrenę, muskularne ciało
i ciało emocjonalne. Te wszystkie ciała można przeciwstawić ciałom uspołecznionym i mitologicznym. W tym ciału pokazywanemu, czyli należącemu do aktora22. Ciało aktora, dla Barthes’a,
jest czymś wyjątkowym. Dlatego „przeniesienie punktu ciężkości
z sensu na sensualność należy do istoty teatralnego procesu jako
takiego. Najlepiej uprzytamnia to przykład żywego głosu, który bezpośrednio manifestuje obecność i możliwą dominację sensualnego w tym, co sensowne. Stanowi on zarazem samo sedno teatralnej sytuacji, gdyż daje uczucie współobecności żywych
wykonawców”23.
W Teatrze zawsze jest obecny erotyzm „oglądanego i oświetlonego”. Według autora Imperium znaków nawet epizodyczna postać, do której, poprzez jakiś cielesny szczegół czy nawet
fakturę głosu, poczujemy pożądanie, może uratować spektakl.
Przy czym ta erotyczna funkcja nie jest tylko i wyłącznie jakimś
przyjemnym, mało znaczącym dodatkiem, ponieważ tylko
w teatrze, w odróżnieniu od innych sztuk, obcujemy z żywym
ludzkim ciałem, a nie z jego reprezentacją. Dlatego widz w teatrze znajduje się w bardzo specyficznej sytuacji. Ma możliwość, przynajmniej hipotetyczną, w swoim pożądaniu przejść
do „czynu”. Na przykład wskoczyć na scenę i dotknąć aktora czy
aktorkę24, co nie jest możliwe chociażby w kinie.
W późniejszych pismach Barthes’a, wraz z rozwojem teatralnej metaforyki, żywe ciało aktora, konkretne i jednostkowe, zostaje zastąpione ogólnym pojęciem cielesności. Wygrywa bardziej abstrakcyjne, lingwistyczne podejście. Ciało
staje się jedną z tych kategorii, które Barthes lubił pisać wielką
literą. Bawi się nim, nie ukrywa, że lubi, kiedy „to samo słowo w tym samym zdaniu znaczy w tym samym czasie dwie
różne rzeczy”25. W taki sposób unika jednoznacznych definicji i wiążących raz na zawsze rozstrzygnięć i ustaleń. Wśród
>>21 Ibidem, s. 71.
>>22 Ibidem, s. 71.
>>23 H.T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, s. 243–244.
>>24 R. Barthes, Roland Barthes..., op. cit., s. 94.
>>25 Ibidem, s. 83–84.

podobnych „zabawek” znajdziemy też słowo Scena. Jeden
z rozdziałów wielokrotnie już cytowanej autobiografii zaczyna od tego, że przytacza zadane mu kiedyś następujące pytanie: „napisał Pan, że pismo przechodzi przez ciało: czy mógłby Pan to wyjaśnić?”26. Jak można się domyślić, nie usłyszymy
konkretnej odpowiedzi. Jak wyznawał, jakieś słowo po prostu opanowuje go na długie lata27. W taki sam sposób został
podbity przez słowo „Ciało”, które staje się jego słowem-maną,
swoistym kluczem-wytrychem, zresztą z pewnością nie jedynym, którym próbuje otwierać napotykane w swych poszukiwaniach drzwi.
Jak widzimy, „Ciało” w dorobku Barthes’a, jak każde pojedyncze żywe ludzkie ciało, ma swoją specyficzną, skomplikowaną historię. Ale ta „historia”, jak starałem się wykazać, wcale tego pojęcia nie rozmywa i nie zaciemnia. Odwrotnie, dzięki
swej wieloznaczności potrafi ono balansować między ogólnym i szczegółowym, bliskim i dalekim, dostępnym i nieosiągalnym, intymnym i społecznym, wiecznym i czasowym. Jednym słowem – potrafi być wszechobecnym. Niemniej jednak
jeżeliby ktoś zechciał szukać szczególnego miejsca, gdzie „Ciało” odsłania przed nami większość swych oczywistych i ukrytych znaczeń, tym miejscem dla Barthes’a, bez wątpienia, byłby „Teatr”.
Abstract
Henryk Mazurkiewicz, ‘I have always loved theatre’. About two aspects of Roland Barthes’ theatrical
thought
In the creation of Roland Barthes, theatre works in two
ways. On the one side, it acts as one of Performing Arts and
a peculiar place where the gathered audience views particular plays. However, on the other hand, theatre, or a widely-understood staginess, appears as a source of metaphors, symbols
or possible interpretative tracks. The scope of this article concerns the first aspect mentioned. The main and direct sources of knowledge are two books: the autobiography of Roland
Barthes and Écrits sur le théâtre (Works on Theatre), published
after the author’s death.
>>26 Ibidem, s. 91.
>>27 Ibidem, s. 139.
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REŻYSER, KTÓRY NIE BOI SIĘ BÓLU. O KLUCZOWYCH MOTYWACH
W KINIE ALEJANDRO GONZÁLEZA IÑÁRRITU
Marta Kaprzyk

Istnieją dwa najbardziej rozpowszechnione sposoby opowiadania o najczęściej wykorzystywanych motywach w filmografiach poszczególnych reżyserów. Pierwsza perspektywa zakłada pozytywną waloryzację procederu powtórzenia,
za którą idzie ukucie terminu „własny (charakterystyczny czy
wręcz niepowtarzalny) styl”. Druga perspektywa natomiast
w pewnym sensie piętnuje powtarzalność, stosując w opisie
negatywnie zabarwione słowo „nuda”. Niniejszy tekst ma na
celu określenie najczęściej pojawiających się motywów w filmografii Alejandro Gonzáleza Iñárritu, a także dokonanie typologii i interpretacji wybranych elementów.
Ucieczka z Babel, czyli o życiu i twórczości Alejandro
Gonzáleza Iñárritu
Reżyser urodził się w 1963 r. w mieście Meksyk, w rodzinie niezwiązanej z działalnością artystyczną. „Myślę, że moją
obsesją było wyjechanie stamtąd”1 – powiedział w jednym
z wywiadów. Zawsze jednak podkreśla swoje przywiązanie
do Meksyku: „Mój kraj to coś znacznie większego niż kawałek ziemi. To wartość duchowa, którą każdy z nas ma w sobie”2.
Niemniej to przede wszystkim podróże są jednym z dwóch
czynników, które ukształtowały go najbardziej: „Mam wiele
wspomnień z tego etapu mojego życia [...]. Zaczytywałem się
w książkach Manna i Joyce’a, to była epoka lektury, haszyszu
i wielu pięknych rzeczy”3.
>>1 L. Huete Machado, En la tierra de Babel, http://elpais.com/diario/2006/12/10/eps/1165735616_850215.html; 24.04.2014. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia z języka hiszpańskiego oraz języka
angielskiego – M.K.
>>2 R. Cerrato, Introducción, [w:] En la frontera con Iñárritu, Madrid 2007,
s. 10.
>>3 L. Huete Machado, op. cit.

Drugim doświadczeniem była zaś śmierć dziecka, którą González Iñárritu i jego żona przeżyli w 1996 roku – z tą stratą reżyser rozlicza się w swoich trzech pierwszych filmach, bo, jak sam
mówi: „bycie filmowcem jest jak bycie torreadorem: to styl życia,
a nie praca”4 i tłumaczy: „Wcześniej wydawało mi się, że jestem
już uformowany, mam własną hierarchię wartości. Jakże się myliłem! Odkryłem w sobie straszną kruchość, bezsilność, strach,
zagubienie, ale zarazem ogromną siłę, rozpaczliwą wolę przetrwania. Tacy są też bohaterowie moich filmów: nierówni, niedoskonali, kanciaści. Ani dobrzy, ani źli, ale czuję, że właśnie tacy
zbliżają widzów do prawdy o ludzkiej kondycji”5.
W 2001 roku – cztery dni przed atakiem na World Trade
Center – González Iñárritu przeprowadził się do Los Angeles
i wspomina to jako bardzo ciężki czas dla siebie i swoich dzieci
(zarówno z powodu powszechnej atmosfery strachu, jak i podejrzeń, które wzbudzał swoim wyglądem – ciemną karnacją
i czarnymi włosami)6, jednak przyznaje, że nie mógłby powrócić do swojego kraju, o którym mówi, iż jest to „Babel, gdzie
żaden polityk nie potrafi połączyć istniejących języków”, mając na myśli kwestie różnic politycznych, społecznych i kulturowych7. W tym samym wywiadzie stwierdza, że „granice mentalne są bowiem najtrudniejsze do przekroczenia”.
Na dotychczasową filmografię Alejandro Gonzáleza Iñárritu
składają się następujące filmy pełnometrażowe: Amores perros (Amores perros, 2000), 21 gramów (21 Grams, 2003), Babel (Babel, 2006), Biutiful (Biutiful, 2010), Birdman (Birdman,
>>4 Ibidem.
>>5 M. Wiktor, Życie to łańcuch strat, „Przekrój” 2004, nr 11 (3064), s. 79.
>>6 R. García, No le tengo miedo al dolor, http://elpais.com/diario/2006/12/29/cine/1167346803_850215.html; 24.04.2014.
>>7 J. Caballero, México, una Babel donde ningún político puede unir tantos
lenguajes, http://www.jornada.unam.mx/2006/11/08/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp; 23.03.2014.
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2014) i Zjawa (The Revenant, 2015) oraz części nowelowych
filmów 11.09.01 (11’09’’01 – September 11, 2002) i Kocham
kino (Chacun son cinéma ou Ce petit coup au coeur quand la
lumière s’éteint et que le film commence, 2007), a na potrzeby
niniejszego artykułu przeanalizowano pierwsze pięć pełnometrażowych filmów8. „Szybko zrozumiałem – mówi reżyser
– że kino to rodzaj zbiorowej terapii, gdzie ludzie spotykają
się, by razem pośmiać się, popłakać, zirytować, potupać nogami. Uwielbiam wyzwalać emocje, prowokować i ryzykować”9.
Reżyser-sadysta, czyli rzecz o przemocy
Przemoc (właściwie w każdej swojej odmianie, od psychicznej i fizycznej przemocy rodzinnej, poprzez zwierzęcą, aż po terroryzm), życie w społeczeństwie międzykulturowym (a szczególnie idące za tym problemy komunikacyjne oraz globalizacja),
dysfunkcyjne rodziny i bliskość śmierci – to główne tematy poruszane przez reżysera w jego twórczości. „W filmowym pejzażu niewielu jest twórców, którzy traktowaliby swoich bohaterów
w sposób bardziej sadystyczny, niż robi to Meksykanin Alejandro
González Iñárritu – pisał Miguel Ángel Huerta Floriano. – Przeszukując jego filmografię [...] natknąć się można na kompletny katalog nieszczęść, z poruszającym pokazem ludzkiego cierpienia w jego bardzo różnorodnych manifestacjach. Z tragedii
realistycznej i współczesnej, karmionej przez niemożność komunikacji między ludźmi, którzy zamieszkują nasze czasy, González Iñárritu uczynił swój znak rozpoznawczy o ogromnej wartości”10. Rocío García dodaje, że reżyser „nie boi się bólu. Patrzy
mu w oczy niemal bez mrugnięcia powiek”11, a sam González
Iñárritu twierdzi, że „ból jest częścią procesu życia. W społeczeństwach zachodnich, próbując uniknąć bólu, stale unika się także
radości”. Co więcej, według reżysera filmy, które zawierają pewną ilość bólu, wydają się mieć w sobie więcej życia12.
Z powodu wyraźnej obecności w jego filmach przemocy reżyser (szczególnie w odniesieniu do filmu Amores perros)
>>8 Wszystkie informacje dotyczące dat produkcji oraz tytuły oryginalne
przywołuję za informacjami ze stron Filmweb.pl praz IMDB.com.
>>9 M. Wiktor, op. cit., s. 79.
>>10 M.Á. Huerta Floriano, Biutiful, „Cine para leer” 2010, nr 2, s. 218.
>>11 R. García, op. cit.
>>12 Ibidem.
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wymieniany jest przez wielu krytyków jako spadkobierca dokonań Quentina Tarantino. Jest to jednak błędny trop i najczęściej
przywoływane w tym kontekście Pulp Fiction (Pulp Fiction, 1994)
nie powinno być uznawane za bezpośrednią inspirację dla twórczości Gonzáleza Iñárritu (tytuły porównywane są ze sobą z powodu podobnej struktury formalnej, a mianowicie opowiadania
jednocześnie na ekranie kilku przeplatających się i połączonych
ze sobą historii), co wyjaśnia również sam reżyser: „Wiele osób
mówiło, że Amores perros jest jak Pulp Fiction Quentina Tarantino. Jednak ja traktuję w moich filmach przemoc jako konsekwencję. Nie znoszę jej banalizowania. Głupotą jest dla mnie
pokazywanie bohaterów, którzy zabijają na prawo i lewo i robią z tego żart, z którego później śmieje się publiczność. Mnie to
przeraża i tak nie potrafię. Przez wiele lat żyłem w kraju pełnym
przemocy, dlatego uważam, że przemoc nie powinna wzbudzać
śmiechu. Nigdy. Śmierć bohatera w utworze musi mieć wagę
dramatyczną, musi boleć, w przeciwnym wypadku się dehumanizuje. Chyba że, oczywiście, tworzy się satyrę”13. Przemoc,
szczególnie w czterech pierwszych w filmach Gonzáleza Iñárritu,
traktowana jest z pełną powagą, trudno odnaleźć w nich zresztą
jakikolwiek element nie tylko komiczny czy satyryczny, ale nawet wzbudzający uśmiech. Tym bardziej zaskakuje zmiana rejestru emocjonalnego, która dokonała się w piątym pełnometrażowym filmie Meksykanina. Birdmana można wszakże określić
jako gorzką, miejscami wręcz czarną komedię.
Amores perros, 21 gramów oraz Babel uznawane są za trylogię
– Rafael Cerrato nazywa ją trilogía de dolor, czyli trylogią bólu14,
natomiast Juan Carlos Rentero trilogía de incomunicación, czyli
trylogią niezrozumienia15 – ponieważ te trzy filmy łączy podobna struktura oraz tematyka. Amores perros rozpoczyna się od sekwencji prowadzącej do sceny wypadku samochodowego, który
w osobliwy sposób połączy trzy główne wątki filmu. Wypadkowi
ulega dwójka głównych bohaterów: Octavio, bohater pierwszej
historii, żyje ze swoją matką, bratem i jego żoną, a od pewnego
czasu bierze udział w nielegalnych walkach psów, by pewnego
dnia móc uciec z miasta ze swoją szwagierką. Drugą uczestniczką
>>13 L. Huete Machado, op. cit.
>>14 R. Cerrato, op. cit., s. 22.
>>15 J.C. Rentero, Mas allá de la frontera, [w:] En la frontera..., op. cit.,
s. 33.

kraksy jest Valeria, piękna hiszpańska modelka, która właśnie
zamierza zacząć nowe życie ze swoim kochankiem. Paraliż, którego dozna wskutek wypadku, nakaże jej przewartościować życie i diametralnie zmienić plany. Bohaterem trzeciej historii jest
świadek wypadku, tajemniczy włóczęga El Chivo (Kozioł16), którego życie naznaczyła polityczna przeszłość. Punktem wyjścia dla
21 gramów ponownie staje się wypadek samochodowy – jest
on spowodowany przez Jacka, nawróconego recydywistę. Ginie
w nim mężczyzna i dwie dziewczynki, czyli cała rodzina Cristiny,
która decyduje się na przekazanie ich organów do przeszczepu.
Serce zabitego mężczyzny otrzymuje Paul, nauczyciel akademicki, a jego obsesją stanie się wkrótce poznanie osób, dzięki którym możliwa była jego operacja. Obsesją Cristiny natomiast będzie żądza zemsty na osobie, przez którą straciła swoich bliskich.
W filmie Babel punktem wspólnym dla opisywanych historii jest
wystrzał oddany przez przypadkowych chłopców na marokańskiej pustyni. Wystrzelona kula trafia prosto w Susan, która przebywa w Maroku z mężem. Ich podróż ma wymiar terapeutyczny,
a ich dzieci pozostają w tym czasie pod opieką Amelii, meksykańskiej opiekunki. Wypadek małżeństwa sprawi, iż Amelia będzie musiała nielegalnie przewieźć przez granicę Stanów Zjednoczonych z Meksykiem znajdujące się pod jej opieką rodzeństwo,
by zdążyć na wesele syna. Pozornie najsłabiej związanym z resztą wątków jest ostatni, rozgrywający się w Japonii. Głównymi
bohaterami tej historii są zmagająca się z niepełnosprawnością
i samobójczą śmiercią matki głuchoniema dziewczyna oraz jej
ojciec. Scenariusze do trzech pierwszych filmów napisał Guillermo Arriaga, muzykę skomponował Gustavo Santaolalla, autorem zdjęć jest Rodrigo Prieto, a za scenografię odpowiedzialna
była Brigitte Broch; upodabnia je więc nie tylko strona formalna,
ale także wizualna oraz proces produkcyjny.
Pierwszy film Gonzáleza Iñárritu po zawodowym rozstaniu –
na skutek serii nieporozumień – ze scenarzystą Guillermo Arriagą to Biutiful – historia Uxbala, śmiertelnie chorego mężczyzny,
którego, co charakterystyczne dla twórczości meksykańskiego
>>16 Przydomek ten został nadany bohaterowi nieprzypadkowo, biorąc
pod uwagę jego burzliwą polityczną przeszłość, która uczyniła z niego człowieka bez tożsamości, wałęsającego się po ulicach Miasta Meksyk. Jednoznacznie nasuwają się tu bowiem konotacje ze związkiem frazeologicznym
kozioł ofiarny (el chivo expiatorio).

reżysera, ekstremalnie doświadcza los: żona ma romans z jego
bratem, on sam próbuje jak najlepiej zająć się małymi dziećmi,
a jego dodatkowym zarobkowym zajęciem jest kontaktowanie
się ze zmarłymi. Biutiful wprowadza też kontekst społeczno-(multi)kulturowy, ponieważ jeden z wątków obraca się wokół
głównego zajęcia Uxbala, czyli pomocy nielegalnym imigrantom w handlu. González Iñárritu zrywa z charakterystyczną dla
jego poprzednich długich metraży formą fabularnych puzzli
i opowiada historię linearnie, z jednym głównym bohaterem.
Jak pisze Miguel Ángel Huerta Floriano, „Biutiful jest swoistą
mieszaniną ras, kultur i języków, wszystkich zupełnie różnych,
a jednak zbieżnych w temacie przeznaczenia, od którego nie
można uciec, a które jest owocem cierpienia i wykorzystywania
słabszych przez silniejszych i policyjnej represji”17. Huerta Floriano zwraca również uwagę na aspekt wizualny filmu, pisząc, że
„reżyser potrafi obdarzać swoje filmy dojrzałą, formalną wiarygodnością i fascynującym wyglądem, zawierającym wręcz elementy brzydoty: śmieci, obdarte ściany, symbolizm insektów,
które spacerują pomiędzy dymem czy nagromadzenie brudu”18.
Autor podkreśla wykorzystanie zbliżeń, które pomagają w nakreśleniu psychologicznego portretu bohatera, oraz kadrów,
które prezentują duże, zdehumanizowane miasto (w tym przypadku Barcelonę, jednak według Huerty Floriana jest ona tutaj
pewnym konstruktem, metaforą jakiejkolwiek metropolii zachodniej). A jednak reżyser „nie porzuca okazji do błyszczenia
swą pewną niesamowitą umiejętnością. Konstruuje bukiet wizualnych metafor, jak relacja między Barceloną cierpiącą na plagę pracujących żurawi i równie niekompletnym, cierpiącym bohaterem [...] – to wyłącznie przykład, który jasno obrazuje, że
w jego prozie jest dużo poezji”19.
Przedostatni pełnometrażowy film Gonzáleza Iñárritu to
Birdman, historia nieco już zapomnianego aktora, który kilka lat wcześniej święcił tryumfy jako odtwórca roli tytułowego superbohatera ratującego świat w przebraniu wielkiego,
groźnego ptaka. Obecnie Riggan Thomson próbuje wrócić na
szczyt (przede wszystkim popularności, ale także artystycznego spełnienia), reżyserując spektakl na Broadwayu, w którym
>>17 M.Á. Huerta Floriano, op. cit., s. 219.
>>18 Ibidem.
>>19 Ibidem.
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gra jednocześnie główną rolę. Sytuacja jest jednak o tyle
skomplikowana, że Thomson musi zmagać się z problemami
rodzinnymi, finansowymi i kłopotami w związku, ale także kapryśnymi współpracownikami oraz swoim własnym ego – postać Birdmana zmienia się bowiem w jego umyśle z zawodowego wspomnienia w ducha przeszłości, który stale nawiedza
go w schizofrenicznych wizjach, przekonując o bezcelowości
działań Riggana i jego absolutnym braku talentu do stworzenia czegokolwiek wartościowego.
W dalszej części tekstu opiszę konkretne motywy, które dominują w filmografii Gonzáleza Iñárritu, stając się interesującym zbiorem jej znaków rozpoznawczych.
Niepokojące samochody
Motyw samochodu w kinie meksykańskiego reżysera wydaje się istotny nie tylko dlatego, że wypadek samochodowy jest
najważniejszym wydarzeniem w filmach Amores perros i 21 gramów (wypadek łączy bohaterów i staje się centralnym elementem akcji), a Lola Huete Machado pisze, że trasy samochodowe
w kinie Meksykanina są wręcz niepokojące20. To w samochodach
bohaterowie filmów Gonzáleza Iñárritu rozmawiają, podejmują
decyzje, oglądają widoki zza szyb i przeżywają tragedie.
W przypadku Amores perros ciasna przestrzeń policyjnego samochodu staje się miejscem jednej z ważniejszych rozmów, dzięki której widz poznaje kluczowe informacje opisujące postać El Chivo, tajemniczego włóczęgi, natomiast do
centralnej sceny wypadku prowadzi wcześniejsza sekwencja
samochodowego pościgu. Miasto Meksyk, czyli nadrzędna
przestrzeń Amores perros, również pokazywane jest często zza
szyby samochodu. W filmie 21 gramów odrzucony przez Cristinę Paul (noszący w sobie serce przeszczepione od zmarłego męża kobiety) spędza noc w samochodzie zaparkowanym
przy jej domu. O poranku kobieta przychodzi do niego, a dialog przeprowadzony przez nich w aucie będzie ponownie jednym z najważniejszych w całym filmie. Samochód stanie się
również jednym z najbardziej znaczących artefaktów w filmie Babel (którego akcja, złożona znów z przeplatających się
ze sobą epizodów, rozgrywa się w czterech krajach: Stanach
>>20 L. Huete Machado, op. cit.
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Zjednoczonych, Meksyku, Maroku i Japonii). Pijany bratanek
jednej z głównych bohaterek zostanie zatrzymany na granicy
Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, co doprowadzi do tragedii: nie mogąc znieść myśli o zatrzymaniu przez policję, chłopak ucieknie w stronę pustyni, gdzie następnie porzuci swoją
ciotkę i pozostające pod jej opieką amerykańskie rodzeństwo.
Również w wątku japońskim dialog w samochodzie odgrywa
dosyć istotną rolę: pomaga nakreślić relacje między Chieko,
główną bohaterką tej historii, a jej ojcem.
Heterotopijne lustro
Władysław Kopaliński, opisując lustro w swoim Słowniku
symboli, pisał, iż „w folklorze wielu krajów – odbija często duszę
człowieka, jego troski, wspomnienia, uczucia, wywołuje obrazy
ludzi, którzy stawali przed nim w przeszłości. Powierzchnia lustra nie tylko odbija obrazy świata, ale też wchłania je, zatrzymuje i w szczególnych warunkach ukazuje na nowo”21. W Amores perros oraz 21 gramach reżyser umieszcza niemal bliźniacze
sceny zbliżenia seksualnego, w których kobieta, wsparta o szafkę, obrócona jest plecami do lustra, natomiast mężczyzna się
w nim przegląda. W obu przypadkach ten podwójny wizerunek
męskiego bohatera staje się niejako gestem wskazania winnego. W pierwszym z filmów winnym jest Octavio, współżyjący
z żoną swojego brata (i planujący ich wspólną ucieczkę za pieniądze zarobione na nielegalnych walkach psów). W drugim
z filmów Jack, sprawca wypadku, wskutek którego ginie ojciec
i dwie córki, kochając się z żoną, nie potrafi na siebie spojrzeć,
ponieważ – co wyznaje żonie – jedna z zabitych dziewczynek
tuż przed śmiercią popatrzyła mu prosto w oczy.
W 21 gramach motyw lustra pojawia się częściej, w mojej
opinii głównie po to, by zintensyfikować wrażenie i wydźwięk
sceny; jak w tej, w której Jack decyduje się na samodzielne wypalenie swojego tatuażu w formie krzyża. Ten bowiem, po jego
odwróceniu się od wiary, nie niesie już za sobą właściwego znaczenia i jest dla mężczyzny symbolem nie tyle oddania Bogu,
ile nieznośnej obłudy. Lustro powieszone w motelowym pokoju po pierwsze sprawia, że przestrzeń wydaje się większa, ale
także umożliwia Jackowi zrobienie tego, na co nie mógł zdobyć
>>21 Hasło: lustro, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2012,
s. 205.

się wcześniej – popatrzenie sobie samemu w oczy, przed dokonaniem aktu samookaleczenia. Michel Foucault zauważa, że
„zwierciadło ostatecznie jest utopią, ponieważ stanowi miejsce
bez miejsca (lieu sans lieu)”22. W zwierciadle można zobaczyć
siebie w pewnej wirtualnej, nierealnej przestrzeni, która otwiera się za jego powierzchnią. Foucault nazywa lustro jednocześnie heterotropią (czyli formą kontr-miejsc, w których pewne
rzeczywiste miejsca są kontestowane i odwracane, są, cytując
Foucaulta, rodzajem „aktywnie odgrywanej utopii”23), ponieważ wytwarza „rodzaj efektu zwrotnego w stosunku do miejsca, które zajmuję – wychodząc od zwierciadła odkrywam moją
nieobecność w miejscu, w którym jestem, ponieważ widzę siebie tam”24. Lustro jest tutaj grą spojrzeń. W pierwszej kolejności spojrzeniem skierowanym wprost na tego, który patrzy na
siebie, w drugiej zaś emocji, jakie wywołuje rozpoznanie wizerunku. W efekcie „funkcjonuje jako heterotopia w tym sensie, że
miejsce, które zajmuję w momencie, gdy patrzę na siebie w lustrze, czyni jednocześnie absolutnie realnym, powiązanym z całą
otaczającą mnie przestrzenią, i absolutnie nierealnym, ponieważ aby było postrzegane, musi ono przejść przez ów wirtualny
punkt, który jest tam”25.
Podobnie lustro funkcjonuje w filmie Birdman. To przede
wszystkim zwierciadło z teatralnej garderoby, które jest z jednej strony świadkiem wszystkiego, co wydarza się w tym pomieszczeniu, a z drugiej strony, poprzez duplikowanie wizerunków i zdarzeń, intensyfikuje ich emocjonalny wydźwięk.
Poprzez lustro widz ogląda zatem kłótnie Thomsona z byłą
żoną („Mylisz miłość z podziwem” – wykrzykuje kobieta),
w lustrze odbija się pocałunek Laury i Lesley, dwóch aktorek grających w spektaklu Riggana, których czułość jest tutaj
wyrazem solidarności wobec niezrozumienia ze strony mężczyzn. Wreszcie to w lustrze aktorzy sprawdzają swoją charakteryzację w momencie przemieniania się w sceniczną postać.
W zwierciadle odbija się także wiszący na ścianie garderoby
plakat Birdmana, czyli filmu, który niegdyś stał się przyczyną
>>22 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty
drugie” 2005, nr 6, s. 120.
>>23 Ibidem.
>>24 Ibidem.
>>25 Ibidem, s. 120–121.

wielkiej sławy głównego bohatera, a teraz przypomina mu
o tym, że czasy jego świetności dawno już przeminęły.
W filmie Babel natomiast scena z lustrem jest prawdopodobnie jedyną sceną w całym filmie, którą można uznać za zabawną i nostalgiczną zarazem: gdy pracująca na co dzień jako
opiekunka do dzieci w domu amerykańskiego małżeństwa
Amelia jedzie na wesele swojego syna, stojąc przed lustrem
wkłada czerwoną sukienkę. „Nie miałam jej na sobie od piętnastu lat” – mówi dziwiąc się, że wciąż się w niej mieści. – „To
dzięki pracy. Praca czyni cię młodym”. Okazuje się jednak, że
zamek błyskawiczny pękł na wysokości pośladków, więc towarzyszące jej młode dziewczyny dyskretnie się śmieją.
Dysfunkcyjna rodzina
„Rodzina jest moją obsesją, ponieważ to w rodzinie
znajdują się korzenie całego ludzkiego dramatu – powiedział w jednym z wywiadów Alejandro González Iñárritu.
– A miejsce, w którym się teraz znajduję, jest dla mnie wyjątkowo dziwne: pomiędzy dwoma lustrami. Spoglądam
w górę, na mojego ojca i widzę, jak zamieniam się w niego
coraz bardziej każdego dnia. Spoglądam w dół i widzę mojego syna, który zmienia się we mnie”26. Rodzina jest kluczową komórką również dla filmografii meksykańskiego reżysera, właściwie nie zdarza się, by González Iñárritu pozwolił
swoim bohaterom na spokojne, poukładane życie rodzinne.
Rodziny w jego filmach od początku są dysfunkcyjne. Tak
dzieje się w Amores perros, w których Octavio pożąda żony
swojego brata, przejawiającego w stosunku do swojej małżonki zachowania agresywne, czy też w 21 gramach: tu fanatyczna religijność Jacka oraz jego kryminalna przeszłość
uniemożliwiają rodzinną harmonię. Podobny model proponuje González Iñárritu w Birdmanie – główny bohater filmu,
Riggan Thomson, rozwiódł się z żoną i nieustannie się z nią
kłóci, a ich prawie dorosła córka miewa problemy z narkotykami. Jednocześnie pracuje jako jego asystentka, co umożliwia Thomsonowi kontrolę nad dziewczyną, a w rzeczywistości staje się to dla niej okazją do przekonania się, jak
nieznośne jest życie blisko osoby o tak ogromnym ego, jak
>>26 L. Huete Machado, op. cit.
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jej ojciec. Z kolei gdy Thomson dowiaduje się, że jego partnerka, Laura, może być w ciąży, pierwszym pytaniem, jakie
zadaje, jest: „Czy to na pewno moje dziecko?”.
Inny model rodziny, który na ekranie prezentuje reżyser,
obejmuje te boleśnie doświadczone przez życie: w Babel kryzys w rodzinie Richarda i Susan spowodowany jest śmiercią ich
dziecka, w Amores perros El Chivo zostaje uznany przez swoją rodzinę za zmarłego z powodu swej burzliwej politycznej
przeszłości, żona Uxbala, głównego bohatera Biutiful, zdradza go z jego bratem, on sam zaś jest śmiertelnie chory, lecz
mimo to próbuje za wszelką cenę zapewnić spokojne życie
swoim dzieciom, uciekając się nierzadko do nielegalnych procederów. Reżyser nie cofa się również przed złamaniem pozornej rodzinnej harmonii tragedią. W 21 gramach Cristina traci
w wypadku całą swoją rodzinę, a marokańska rodzina w Babel
zostaje rozbita na skutek jednego wystrzału z karabinu, który
miał być tylko niewinną zabawą.
Fotografie-komunikaty
W filmie Amores perros fotografia staje się dla jednego z bohaterów dosłownym dowodem na jego istnienie: El Chivo, przez
wiele lat uważany przez swoją córkę za zmarłego, włamuje się
do jej mieszkania i zostawia w nim swoje zdjęcie, które jest dla
kobiety sygnałem jego egzystencji. On sam trzyma w swoim
domu wizerunek córki z czasów dzieciństwa, nie mogąc pogodzić się z tym, że nigdy nie było mu dane wziąć udziału w jej wychowaniu. Wreszcie bohater robi sobie zdjęcie dwa razy (przed
i po przemianie z włóczęgi z długą brodą i długimi, niechlujnie okalającymi twarz włosami, w gładko ogolonego starszego
pana o miłej aparycji). Te dwa kontrastujące ze sobą wizerunki są
dowodem jego fizycznej, ale także duchowej przemiany. „W żargonie humanistów mówi się, że największym powołaniem fotografii jest «objaśnianie człowieka człowiekowi» – pisała Susan
Sontag. – Zdjęcia bynajmniej nie objaśniają – one potwierdzają
[...]. Jeżeli zdjęcia są komunikatami, są to komunikaty zarówno
przejrzyste, jak i tajemnicze”27.
W 21 gramach Paul, któremu przeszczepiono serce Michaela, męża Cristiny, dowiaduje się, kto był dawcą, i bardzo chce
>>27 S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Kraków 2009, s. 122.

94

poznać kobietę, dzięki której (i jej decyzji) możliwe było jego
dalsze życie. Paul i Cristina nawiązują romans. Pewnego poranka Paul, siedząc na łóżku, otwiera książkę leżącą na nocnej
szafce. Z książki wypadają zdjęcia Cristiny i Michaela, będące
niewygodnym przypomnieniem o jej przeszłości (oraz okolicznościach, które sprawiły, że Paul mógł otrzymać nowe serce).
Wcześniej, gdy mężczyzna po raz pierwszy pojawia się w mieszkaniu Cristiny (wiedząc, że jej rodzina zginęła w wypadku samochodowym), widzi poustawiane na szafkach ramki ze zdjęciami.
„Jestem mężatką” – mówi mu Cristina, co potwierdzać by mogły dekoracje mieszkania, a Paul wie, że musi powiedzieć jej, iż
zna całą prawdę i pojawił się w jej życiu nieprzypadkowo. Wydaje się zatem, że Susan Sontag miała rację, pisząc, że fotografie są sztucznymi tworami, a „ich atrakcyjność polega na tym,
że w świecie pełnym fotograficznych relikwii mają status rzeczy znalezionych – to nieupozorowane kawałki świata. Zatem
czerpią jednocześnie z prestiżu sztuki i magii rzeczywistości. To
chmury wyobraźni i ładunki informacji”28.
W filmie Babel natomiast fotografia umożliwia połączenie wszystkich wątków opowieści: policjanci, zajmujący się
sprawą postrzału dokonanego przez marokańskiego chłopca,
a którego ofiarą stała się przypadkowa amerykańska turystka, w jednej z zapomnianych przez świat wiosek odkrywają,
iż broń, z której oddano strzał, została podarowana przez pewnego Japończyka, odbywającego podróż po Maroku kilka miesięcy wcześniej. Zarówno ten, który podarował broń, jak i ten,
który ją otrzymał, widnieją na wspólnej fotografii.
Intymna pustynia
Bezkres pustyni jest dla Gonzáleza Iñárritu jednocześnie
jedną z najbardziej intymnych przestrzeni w trylogii bólu: zupełnie obnaża bohaterów i sprawia, że wydają się oni jeszcze
bardziej zagubieni czy bezbronni. W finale Amores perros El
Chivo odchodzi w stronę linii horyzontu. Otwarta, naga przestrzeń nadaje scenie wydźwięk melodramatyczny, podkreśla
samotność bohatera, ale jednocześnie staje się symbolem zupełnie nowego początku w jego życiu. W 21 gramach na pustyni ma miejsce swoisty sprawdzian z człowieczeństwa: to
>>28 Ibidem, s. 79.

tutaj rozstrzyga się, czy bohater będzie w stanie zabić drugiego mężczyznę w pragnieniu zemsty i w imię sprawiedliwości.
Paul nie chce zabijać Jacka, jednak na prośbę Cristiny wychodzi z nim na otwartą, pustynną przestrzeń. Wypomina mu, iż
po potrąceniu Michaela i jego córek odjechał, nie zobaczywszy
nawet, co się stało, i każe mu na zawsze zniknąć z życia wdowy. Juan Miguel Perea zwraca uwagę na szczególny wydźwięk
tej sceny w zestawieniu z inną: kiedy Paul celuje pistoletem
w Jacka, każe mu nie patrzeć sobie w oczy. Jednak, jeszcze zanim widz zdąży zobaczyć rezultat wystrzału (kadr pokazuje
lufę pistoletu w dużym zbliżeniu, dopiero w późniejszej części
okaże się, że mężczyzna celował w ziemię), dzięki niechronologicznemu montażowi, widz ogląda scenę, w której Jack wyznaje swojej żonie, że jedna z dziewczynek, którą zabił, przed
śmiercią patrzyła mu prosto w oczy29.
W filmie Babel natomiast sceny rozgrywające się na pustyni są metaforą problemów i upokorzeń, jakie muszą przeżywać
emigranci, próbujący przekroczyć granicę między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Główną bohaterką sekwencji (którą
Huete Machado nazywa „momentem Chaveli Vargas” z powodu zastosowania w niej emocjonalnej piosenki hiszpańskiej wokalistki, a sam reżyser – „filmową bańką wymyślonego czasu”,
w której bohaterka jest jednocześnie matką, przyjaciółką, kochanką, a także tymczasową matką dla dwójki amerykańskich
dzieci30) jest Amelia, Meksykanka, która chce za wszelką cenę
i pomimo trudności wziąć udział w weselu syna. Po przyjęciu,
w drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych, samochód prowadzony przez jej bratanka Santiago zostaje zatrzymany przez
funkcjonariuszy pracujących na granicy. Przerażony perspektywą kary chłopak odjeżdża w stronę pustyni, przekonany, że
w ten sposób policjanci zgubią jego trop. Każe Amelii i dzieciom
wysiąść z samochodu i obiecuje, że po nich wróci, a sam oddala
się w pośpiechu. O poranku okazuje się, że Santiago wciąż nie
ma, Amelia rozpoczyna więc dramatyczną walkę o przeżycie
własne i dzieci. Rozległa pustynia Sonora, która w świetle palącego słońca nabiera złowieszczego charakteru, staje się dla kobiety pułapką. Warto przywołać tu zaproponowaną przez geografa chińskiego pochodzenia, Yi-Fu Tuana, dystynkcję miejsca
>>29 J.M. Perea, Películas, [w:] En la frontera..., op. cit., s. 55.
>>30 L. Huete Machado, op. cit.

i przestrzeni: „Przestrzeń – pisał badacz – jest w zachodnim
świecie powszechnie przyjętym symbolem wolności. Przestrzeń
stoi otworem, sugeruje przyszłość i zachęca do działania [...].
Zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem [...].
W porównaniu z przestrzenią miejsce jest spokojnym centrum
ustalonych wartości. Istotom ludzkim potrzebne jest zarówno
miejsce, jak i przestrzeń [...]. Miejsce to bezpieczeństwo, przestrzeń to wolność”31. Dla Amelii jednak pustynia, utożsamiana
zazwyczaj z przestrzenią (otwartą, dziką, nieuczłowieczoną), staje się zupełnym przeciwieństwem wolności. Nie jest przypadkiem, że bohaterka ma na sobie czerwoną sukienkę. Patti Bellantoni pisała, że „czerwień iluzorycznie wychodzi z tła, przez co,
spośród wszystkich kolorów, najbardziej rzuca się w oczy. Dzięki
temu może manipulować naszym zmysłem przestrzeni”32. Zrozpaczona Amelia zostawia dzieci w kawałku cienia i samodzielnie
przemierza pustynię w poszukiwaniu pomocy. Czerwień weselnej sukni kontrastuje z żółtawym piaskiem i sprawia, że scena
nabiera dodatkowo złowrogiego wydźwięku.
Również dla wątku marokańskiego w filmie Babel nadrzędną przestrzenią jest pustynia – jego główni bohaterowie to
dwaj bracia, mieszkający wraz z rodzicami w jednej z chat, stojących samotnie w środku Sahary. González Iñárritu opowiadał,
iż chciał sfilmować historię na pustyni, która „nie byłaby specjalnie romantyczna: szorstkie, kamienne pustkowie bez wydm.
Znaleźć podobny fragment w miejscu tak rozległym, jakim jest
Sahara, okazało się naprawdę trudnym zadaniem. W tak całkowicie otwartej przestrzeni zaczynasz pytać sam siebie, dlaczego
akurat to wybrane miejsce ma być lepsze niż jakiekolwiek inne”33. Gdy okazuje się, że w następstwie bezmyślnie oddanego
przez chłopców strzału ranna zostaje amerykańska turystka, ojciec braci jest poszukiwany przez policję. Abdullah próbuje więc
uciec wraz z synami, jednak wszyscy trzej zostają zatrzymani
w drodze i próbują chować się za głazami. Grupa policjantów zaczyna strzelać w ich stronę, a gdy jeden z chłopców odpowiada
>>31 Cytuję za: B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002, s. 317.
>>32 P. Bellantoni, Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie, przeł.
M. Dańczyszyn, Warszawa 2010.
>>33 Babel. A Film By Alejandro González Iñárritu, hrsg. M.E. Hagerman,
Köln 2006.
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również strzałem z karabinu, rozkręca się spirala przemocy,
gdyż funkcjonariusze są coraz bardziej przekonani, że mają do
czynienia z terrorystami. Dopiero gdy jeden z braci zostaje postrzelony, dwaj pozostali uciekinierzy decydują się oddać w ręce
policji. Kiedy martwy już chłopiec niesiony jest przez kilku policjantów, następuje sekwencja, która jest metaforą wszystkiego, czym pustynia była dla chłopców. Zmontowane na zmianę
sceny ukazują najbardziej tragiczne (śmierć jednego z braci), ale
i najradośniejsze (ich wspólne zabawy) momenty z życia, które
w sposób nierozerwalny związane były z przestrzenią Sahary.
W jednym z ujęć można dojrzeć porzuconą na piasku drewnianą
łódź. Według Huete Machado jest to metafora biblijna34, co potwierdza sam reżyser: „dla mnie ta łódź na pustyni jest metaforą Arki Noego; przejściem człowieka przez rozległe pustynie czasu”35. Również Mariusz Dobkowski pisze, iż łódź jest w religiach
jednym z najpowszechniejszych symboli (między innymi) rytuałów przejścia, emblematem człowieka przemierzającego drogę
życia, jak również wspólnoty zmagającej się z przeciwnościami
dziejów36.
Obezwładniająca metropolia
Nie ulega wątpliwości, że globalizacja (a także urbanizacja) to temat, który szczególnie interesuje Gonzáleza Iñárritu.
Złowrogie, pełne przemocy i niebezpieczeństw Miasto Meksyk (Amores perros), pozbawione tożsamości Memphis (21
gramów) oraz pełne wizualnych bodźców, hałaśliwe Tokio
(Babel) to metropolie, po których poruszają się bohaterowie
pierwszych filmów Meksykanina. Kevin Lynch pisał, iż „analizując przestrzeń miejską, nie możemy [...] zapominać o jej
znaczeniu. Natomiast pytanie o jej sens jest dość skomplikowane. Trudnej bowiem zebrać spójną grupę obrazów znaczeniowych niż analizować miasto na poziomie percepcji czy relacji. Co więcej, zewnętrzne manipulacje nie mają tak dużego
wpływu na znaczenie, jak na tożsamość i strukturę”37. Inte>>34 L. Huete Machado, op. cit.
>>35 Babel, op. cit., s. 258.
>>36 Hasło: łódź, [w:] M. Dobkowski, Religia. Encyklopedia PWN, t. 6, red.
T. Dagacz, B. Milerski, Warszawa 2002, s. 340.
>>37 K. Lynch, Obraz miasta, przeł. E. Janicka, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 231.

96

resujące w kontekście filmów Gonzáleza Iñárritu wydaje się
również stwierdzenie Tadeusza Sławka, który pisał, iż „będąc
przykładem spektakularnej przemyślności i zaradności (zarówno bogactwa uwidaczniającego się w nowoczesnej architekturze, jak i biedy, której rozpaczliwa siła wznosi dom z kilku
kawałków falistej blachy i kartonowych pudeł), miasto równocześnie szuka swych korzeni w zasadniczej bezradności jednostki”38. Miasta bowiem w całej trylogii bólu zdają się z jednej strony odpowiadać na potrzeby mieszkańców, a z drugiej
strony trudno oprzeć się wrażeniu, że relacje te opierają się na
sprzężeniu zwrotnym: tożsamości miasta i bohaterów jednocześnie wpływają na siebie i się uzupełniają.
Równie zdehumanizowaną i złowrogą metropolią, co Memphis z 21 gramów, jest Barcelona w Biutiful. To miejska dżungla, w której za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo.
Reżyser z jednej strony wydaje się zdawać sobie sprawę z jej
wielokulturowości, jednak w przypadku opowiadanej w filmie historii zaznaczenie tej różnorodności jest nie tyle stwierdzeniem faktu, ile przyczynkiem do wprowadzenia kolejnej
tragedii. Moralny rozpad mieszkańców miasta koresponduje
natomiast ze stanem psychofizycznym bohatera, śmiertelnie
chorego mężczyzny, zmagającego się z problemami rodzinnymi.
Nieco inną formę przybiera metropolia w filmie Birdman.
W tym przypadku jest ona przede wszystkim doskonale rozpoznawalna (wszechobecne żółte taksówki, pokoje z widokiem
na Central Park i Broadway jako główne miejsce akcji jednoznacznie wskazują na Nowy Jork), ale także nieco odrealniona
– pokazywane w kadrach labirynty drabin i okuć okalających
mieszkania przywodzą na myśl pręty klatek. Birdman staje się
tutaj również swoistą diagnozą dzisiejszego świata. Przede
wszystkim poprzez nieustanne aluzje do obecności i aktywności w mediach społecznościowych – ich apogeum następuje w scenie, w której przez niefortunny zbieg okoliczności
Riggan Thomson musi przemierzać nowojorskie ulice w samej
bieliźnie, co zostaje skwapliwie zarejestrowane w pamięci telefonów komórkowych przypadkowych gapiów. Daje to Gonzálezowi Iñárritu możliwość obnażenia mechanizmów kultury
>>38 T. Sławek, Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka
miasta, op. cit., s. 16.

celebryckiej oraz istnienia w rzeczywistości wirtualnej. Jednocześnie widz otrzymuje wizję świata, która zgodna jest z tym,
co Adriana de Souza e Silva pisała o przestrzeniach hybrydowych, tworzonych „przez użytkowników będących stale w ruchu, noszących ze sobą urządzenia permanentnie połączone
z Internetem oraz innymi użytkownikami”39. Badaczka zauważa, iż „Możliwość bycia «zawsze on-line», kiedy poruszamy
się po mieście, przekształca nasze doświadczenie przestrzeni,
włączając odległe konteksty w ramy aktualnych. Takie połączenie odnosi się zarówno do interakcji społecznych, jak i wiąże z przestrzenią informacji, jaką jest Internet”40. Metropolia
w mise-en-scène Birdmana jest zarówno realna, jak i wirtualna, co oznacza, że Nowy Jork to modelowy przykład przestrzeni hybrydowej.
Filmy pogranicza
Juan Carlos Rentero uważa, że „wszystkie filmy Alejandro Gonzáleza Iñárritu są filmami pogranicza, ponieważ zawsze znajdują się na granicy niepokoju, ocierają się o niego
bądź w niego wpadają”41. Autor podejrzewa, że wpływ na to
ma meksykańskie pochodzenie reżysera, ponieważ każdy, kto
choć raz odwiedził Miasto Meksyk, „musiał czuć tę napiętą atmosferę, stan skondensowanej agresji, cień niepokoju, który szpieguje bez ostrzeżenia, nieusuwalną woń źle destylowanej benzyny, trudność zaklimatyzowania się na wysokości
dwóch tysięcy metrów nad poziomem morza, ciekawą uprzejmość mieszkańców... Prawdziwe uczucia, których doświadcza
się w Mieście Meksyk, to chaos trudny do opisania wyłącznie
za pomocą słów”42. Według Rentero González Iñárritu „odzwierciedla część tego abstrakcyjnie realnego świata w Amores perros, poprzez rytm, który rozpoczyna się obłąkańczo
i który uspokaja się w miarę rozwoju akcji, nie odrzucając ani
na moment swojej wewnętrznej, czasami duszącej przemocy,
która zalewa całą opowieść, nie pozwalając ani na moment

wytchnienia. Wszystko jest niepokojem, przyspieszeniem. Oblicza, które komunikują jedynie krew i przemoc. Twarze oswojone z ruiną. Mamy nieustanne wrażenie, że wszystko zaraz
wyleci w powietrze”43. Autor zwraca również uwagę na fakt, iż
to samo wydarza się w filmie Babel, odkąd bohaterowie udają
się w głąb Meksyku, gdy mijają Tijuanę, podczas wesela i później, gdy muszą wrócić, w środku nocy, i gdy zbaczają z autostrady: „mamy nieustanne wrażenie, że zaraz się coś wydarzy,
cokolwiek, natomiast nigdy nie spodziewamy się niczego dobrego”44. Iñárritu rozumie uczucie niemocy ogarniające widza,
„niezdolnego do przyswojenia stanu rzeczy, który, bez wątpienia, w rzeczywistości musi być znacznie gorszy. Nie są jego
filmy przystanią do medytacji ani formą wyjścia ze stanu niepokoju; niegdyś bylibyśmy przeciwko przenoszeniu na ekran
podobnego delirium, które powoduje zbiorowe szaleństwo,
niekonsekwencję, rozsądne wątpliwości. Ostatecznie jednak
okazuje się, że to znakomity model chorego społeczeństwa,
w którym staramy się przeżyć”45.
Abstract
Marta Kaprzyk, A film director not afraid of pain. On
the most commonly reapearring themes in movies by
Alejandro González Iñárritu
The article aims at defining and describing the most commonly appearing topics and elements in the filmography of
the Mexican director Alejandro González Iñárritu. Firstly, the
overriding themes of his creation such as violence, family life,
or multiculturality and structural similarity between some of
the discussed films have been looked at. Secondly, certain objects appearing in films with particular frequency and bearing
crucial meanings have been chosen. They include cars, mirrors
and photographs as well as places – deserts, and big cities.
Descriptions of chosen elements were supplemented with exact examples from the director’s filmography which were carefully analyzed.

>>39 A. de Souza e Silva, Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych, przeł. A. Nacher, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, op. cit.,
s. 629.
>>40 Ibidem, s. 630.
>>41 J.C. Rentero, op. cit., s. 27.
>>42 Ibidem, s. 28.

>>43 Ibidem.
>>44 Ibidem.
>>45 Ibidem.

KULTURA–FILOZOFIA–SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 97

UBIÓR ŻYDOWSKI W RZECZYPOSPOLITEJ. STAN BADAŃ
Emila Kamola

Nie istnieje monografia, która w całości poświęcona byłaby zagadnieniom stroju Żydów na terenach Rzeczpospolitej.
Ukazało się kilkanaście prac, w których w sposób przyczynkowy potraktowano ten problem. Polska literatura poświęca tematowi niewiele miejsca, światowa zajmuje się tym zagadnieniem jeszcze bardziej zdawkowo. Wielu badaczy wspomina
kwestię ubioru przy okazji analizy zupełnie innej tematyki. Poniżej przedstawiam najważniejsze pozycje traktujące o ubiorze żydowskim w Polsce.
W 1830 roku opublikowana została książka napisana przez
Łukasza Gołębiowskiego, mająca charakter leksykonu1. Mimo
bardzo okazałej części opisowej, większość miejsca zajmują
krótkie, hasłowe opisy poszczególnych elementów stroju polskiego. Jedynie niektóre hasła w sposób zdawkowy odnoszą
się do ubioru żydowskiego. Za przykład może nam posłużyć
hasło jarmułka, którą opisano jako nakrycie głowy osób uczonych i duchownych. Autor jedynie na marginesie stwierdza, że
Żydzi także je nosili. Opracowanie to jest o tyle przydatne, iż
obejmuje te części stroju, które były noszone zarówno przez
społeczność żydowską, jak i polską, np. z ubioru męskiego: bekiesz, kapelusz męski, koszula, lisiura, z kobiecego: czepiec,
bonet i fartuch.
W 1846 roku ukazała się w Paryżu książka Leona Hollendearskiego poświęcona Żydom polskim, w której w jednym
z rozdziałów autor opisuje stroje żydowskie2. Wspomina
on o charakterystycznych elementach składowych ubioru, wymieniając: długi płaszcz lub kitel z czarnego aksamitu zszywany od szyi w dół, pas w talii, pończochy, buty lub
>>1 Ł. Gołębiowski, Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do
chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane, Warszawa 1830.
>>2 L. Hollendearski, Les Israélites de Pologne, Paris 1846, s. 224–225
(rozdział pt. Costumes des Israélites polonais).

pantofle. Wśród nakryć głowy wyróżnił natomiast: czarne
jarmułki, kapelusze z dużym rondem oraz czapki. Hollendearski dokonuje podziału na stroje noszone przez bogatych
i biednych Żydów. W tekście znajdziemy także informację
na temat damskich nakryć głowy (chusty wiązane na różne
sposoby, małe korony zdobione perłami, diamentami). Autor szczególną uwagę zwraca na brodę Żydów, o którą dbali różnie, w zależności od statusu społecznego. Biedni Żydzi
zostawiali brodę samą sobie, w związku z czym była ona
brudna, często zalęgało się w niej robactwo. Natomiast bogaci mężczyźni co tydzień w piątek przed szabatem czyścili
i rozplątywali swoją brodę (również pejsy). W książce znajdują się ryciny przedstawiające ubiór żydowski, sygnowane
inskrypcją A.E.V. Bisson.
W wydawanym w Warszawie tygodniku „Izraelita” w 1871
roku ukazał się artykuł autora podpisującego się G...n J.,
w całości poświęcony zwyczajowi golenia głów Żydówkom,
które wyszły za mąż3. Autor próbuje ustalić, skąd wziął się
ten zwyczaj, a powołując się na żydowskie prawo religijne,
dochodzi do wniosku, że zwyczaj ten nie wywodzi się ani
z Talmudu, ani z Szulchan aruch, które zabraniają mężatkom
golenia głów. Stwierdza jednak, iż zwyczaj ten wywodzi się
z XVI lub z XVII wieku, kiedy to ubogie Żydówki zaczęły golić głowy, ponieważ w natłoku obowiązków nie miały czasu
zadbać o włosy.
Być może najwcześniejszym opracowaniem szerzej niż dotychczasowe uwzględniającym zagadnienie ubioru Żydów
aszkenazyjskich jest opublikowana w 1897 roku książka Israela Abrahamsa, dotycząca różnych aspektów życia Żydów
>>3 G...n J., Zwyczaj golenia głów przez mężatki żydowskie uważany ze stanowiska halachicznego (z hebrajskiego), „Izraelita” 1871, nr 11, s. 82–83.
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europejskich w okresie średniowiecza4. W jednym z rozdziałów
autor opisuje ubiór żydowski, dokonuje jego analizy w świetle prawa żydowskiego oraz mody. Opisuje stroje w dobie średniowiecza, skupia się jednak nie tyle na wyglądzie poszczególnych jego elementów, ile na moralnej i etycznej stronie
ubioru. Opracowanie wprawdzie nie dotyczy terenów Rzeczypospolitej, ale (obok obszaru sefardyjskiego) obejmuje także
obszar geokulturowy aszkenazyjski, który miał bezpośredni
wpływ na żydostwo Rzeczypospolitej. Niewielki fragment poświęcony jest strojowi panny młodej oraz kontraktom małżeńskim, na mocy których mężczyzna musiał zapewnić kobiecie
już po ślubie odpowiednie ubrania. Abrahams pisze o prawie
cywilnym i kościelnym zabraniającym ubierać się Żydom tak,
jakby chcieli. Narzucano im rodzaj i kolor stroju. Autor problem
ten przedstawia w bardzo ciekawy sposób, ukazując, jak nakazy te pojmowali Żydzi. Okazuje się, iż zarówno prawo kościelne, jak i cywilne (w okresie średniowiecza) zabraniało żydowskim mężczyznom ubierania się wedle ich uznania. Autor
opisuje męskie nakrycia głowy, ich ewolucję oraz drogi rozpowszechniania. Zwraca też uwagę na kosmopolityzm w ubiorze żydowskim. Zajmuje się także żeńskimi nakryciami głowy
oraz wspomina o zwyczaju golenia głowy kobietom po ślubie.
Opracowanie nie zawiera jednak reprodukcji źródeł ikonograficznych.
W latach 1901–1906 została wydana anglojęzyczna encyklopedia żydowska, w której odnaleźć możemy kilka haseł odnoszących się do ubioru5. Najbardziej obszerne hasło
dotyczy ogólnie stroju żydowskiego na przestrzeni wieków6.
Zasadą jego kompozycji jest układ chronologiczny, a w jego
obrębie geograficzny. Pierwsza część dotyczy okresu biblijnego, gdzie omówiono poszczególne partie stroju mężczyzn
i kobiet: spodnie, okrycia wierzchnie i nakrycia głowy. Ubiór

żydowski na historycznych obszarach Rzeczypospolitej opisano w odrębnej części opracowania, zatytułowanej: „W Rosji i w Polsce”.
Jedno z haseł dotyczy dziejów i znaczenia odznaki noszonej
przez Żydów na odzieży wierzchniej7, która to miała odróżniać
ich od reszty społeczeństwa. Autor omawia podobnie stygmatyzujące nakazy świeckie: Pakt Omara z 640 r., nakaz z 1005 r.
zobowiązujący Żydów z Egiptu do noszenie dzwonków na
odzieży i symbolu drewnianego cielca czy podobny z 1301 r.,
wedle którego zmuszeni byli do noszenia żółtych turbanów.
W haśle opisane są dzieje odznaki w Anglii. Autor wymienia
poszczególne nakazy władz duchownych: statuty synodalne
biskupa Eudes de Sully (zmarł 13 lipca 1208 r.), IV Sobór Laterański (1215). W omawianej encyklopedii znajdują się także krótkie hasła dotyczące elementów męskiego stroju modlitewnego, takich jak talit, mały talit i tefilin.
W pracy Majera Bałabana dotyczącej Żydów lwowskich,
opublikowanej w 1906 roku, odnaleźć możemy fragment mówiący o ich strojach8. Autor pisze o prawie przeciwko zbytkowi, zauważając, iż zazwyczaj odnosi się ono do ubioru kobiecego. Bałaban wymienia poszczególne elementy stroju
żeńskiego: muchajery, felendysze, jedwabie, atłasy, kitajki,
diamenty oraz perły. Konstatuje, iż pewne części odświętnego ubioru Żydówki nosiły przez całe życie (suknie, rańtuchy,
sternbindy). Mężczyźni zakładali czarne kapoty, płaszcze z wypustkami, kołpaki lisie lub sobolowe i buty kurdybanowe. Podczas szabatu Żydzi ubierali odmienne stroje, zwykle wykonane z jedwabnych tkanin. Zimą noszono różnego rodzaju futra.
Majer Bałaban wspomina także o znaku hańby w postaci żółtego kółka przyszywanego do wierzchniej odzieży, którego
nie noszono w Polsce, wzmiankuje jednak statut z 1538 roku,
który nakazywał Żydom polskim noszenie żółtych czapeczek9.
Jednak – według jego opinii – nakazy tego prawa nie funk4
>> I. Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, New York 1897, korzysta- cjonowały w praktyce. Autor pisze także o tym, że Żydzi często
łam z wydania polskiego: Życie codzienne Żydów w średniowieczu, przeł. B.
Gadomska, Warszawa 1996.
>>5 The Jewish Encyclopedia. A Descriptive Record of the History, Religion,
Literature and Customs of the Jewish People from the Earliest Times to the Present Day, ed. C. Adler i in., New York–London 1901–1906.
>>6 [hasło] Costume, aut.: E.G. Hirsch, W. Nowack, J. Jacobs, M. Franco, C.
Adler, H. Rosenthal, P. Wiernik, [w:] The Jewish Encyclopedia. A Descriptive
Record..., vol. 4, s. 293–303.
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>>7 J. Jacobs, [hasło] Badge, [w:] The Jewish Encyclopedia. A Descriptive
Record..., vol. 2, s. 425–427.
>>8 M. Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI-go i XVII-go wieku, Lwów
1906, s. 536–538.
>>9 Zapewne chodzi o tzw. pierwszy statut litewski, zatwierdzony na sejmie w Wilnie w 1529 r. i uzupełniony w 1538 r.

nosili broń, o czym świadczyć ma zapis w statucie litewskim
Zygmunta Augusta zakazujący takich praktyk. W książce znajduje się wiele rycin ukazujących stroje Żydów oraz Żydówek
pochodzących zarówno z Polski, jak i z Litwy.
W kolejnej książce Majera Bałabana, dotyczącej dzielnicy
żydowskiej we Lwowie, opublikowanej w 1909 roku10, znajdujemy fragment mówiący o męskim stroju szabatowym. Autor
wymienia jego poszczególne elementy: jedwabną bekieszę, lisiurę na głowę, pas jedwabny oraz płaszcz modlitewny.
W książce Jakuba Kirszrota, wydanej w 1917 roku, dotyczącej praw odnoszących się do społeczności żydowskiej zamieszkującej Królestwo Polskie11, zamieszczony jest rozdział
dotyczący „znaków powierzchownych”, które miały odróżniać
Żydów od reszty narodu. Autor wyszczególnia dekrety Fryderyka Augusta I z lat 1809, 1812, 1847 i 1848. W każdym z nich
zawarty był przepis mówiący o tym, iż Żydzi, którym zezwolono mieszkać w obrębie miasta, nie mogą nosić tradycyjnego
stroju. Opisane zostały także postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 25 sierpnia 1850 roku. Dokument ten zabraniał
Żydom noszenia ubrań zwyczajowych. Jednak już w 1851
roku, na mocy rozkazu cesarskiego, który obwieszczony został
w odezwie sekretarza stanu spraw Królestwa Polskiego, dozwolone zostało noszenie stroju żydowskiego rabinom i osobom duchownym. Autor przytacza także rozporządzenia mówiące o zakazie golenia głów Żydówkom.
W 1925 roku ukazała się trzytomowa praca autorstwa Majera Bałabana, będąca podręcznikiem historii i literatury żydowskiej dla szkół średnich. W jej trzecim tomie niewielki
fragment poświęcony jest ubiorom12. Autor wymienia w nim
elementy strojów męskiego i kobiecego noszone w XVIII wieku. Opisuje je na podstawie starych rycin. W książce umieszczone są rysunki Juliusza Kossaka przedstawiające stroje
żydowskie (pochodzące z cyklu Dawne ubiory i uzbrojenia, publikowanego w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1864 r., nr 225).

Bałaban wspomina o znaku hańby, którego noszenie nakazywały Żydom władze kościelne, między innymi: sobór laterański w 1215 roku, sobór we Wrocławiu w 1267 roku, sobór
bazylejski (po 1431 roku), oraz cywilne, np. sejm piotrkowski
1538 r.13 Autor przedstawia stroje kobiece, w tym nakrycia głowy. Zawarte są tu informacje dotyczące biżuterii, zarówno męskiej, jak i damskiej (łańcuchy, pierścienie, sygnety). Bałaban
pisze również o zwalczaniu zbytku w szatach, czym zajmowały
się zarówno kahały, jak i sejmy żydowskie. Obydwie instytucje
nakładały kary za nieprzestrzeganie ich rozporządzeń.
W 1928 roku ukazał się artykuł Majera Bałabana poświęcony zagadnieniom ubioru żydowskiego oraz prawu przeciwko
zbytkowi14. Autor opisuje stroje Żydów epoki średniowiecza.
Wskazuje poszczególne elementy ubioru męskiego: żupany,
surduty, futra, szuby, bekiesze, a także kobiecego: muchajery,
falendysze, atłasy, kitajki, koronki brabanckie, zbytkową bieliznę, rańtuchy, gorsety, armbindy. Bałaban wymienia akty
prawne, zarówno świeckie, jak i religijne, które normować
miały to, w co ubierała się ludność żydowska (synody kościelne z lat 1267 oraz 1279, dekret Zygmunta I z 1534 roku, statut piotrkowski z 1538 roku, Statut Kahału Krakowskiego 1595
roku oraz dubieńskie zakazy kahalne z 1747 roku).
W 1931 roku opublikowana została nowa, rozszerzona wersja monografii historycznej autorstwa Majera Bałabana poświęconej historii Żydów w Krakowie oraz na Kazimierzu, zawierająca akapity pt. Szaty oraz Znamię hańby15. Autor podaje
przykłady obrazów kościelnych, na których przedstawieni są
Żydzi. Wymienia malowidła z kościoła św. Katarzyny, klasztoru oo. Augustianów (w Krakowie). Omawia stroje żydowskie także na podstawie źródeł tekstowych, takich jak różnego
rodzaju spisy przedmiotów czy też spisy majątku. Pisze również o znamieniu hańby, podając przykłady rozporządzeń dotyczących odróżniania Żyda od chrześcijanina na podstawie
stroju. Jako najwcześniejsze przytacza postanowienia soboru

>>10 M. Bałaban, Dzielnica żydowska jej dzieje i zabytki, Lwów 1909, s. 12.
>>11 J. Kirszrot, Prawa Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1917,

>>13 Ibidem, s. 86–87.
>>14 M. Bałaban, Zbytek u Żydów polskich i jego zwalczanie, [w:] Księga

s. 271–273.
>>12 M. Bałaban, Historja i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, Lwów– Warszawa–Kraków 1925, t. 3,
s. 233–234.

pamiątkowa 50-lecia IV gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, red. W.
Kucharski, Lwów 1928, s. 165–175.
>>15 M. Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868,
t. 1, Kraków 1931, s. 85–87.

KULTURA–FILOZOFIA–SPOŁECZEŃSTWO <ZNACZENIA <101

laterańskiego z 1215 roku, a następnie rozporządzenia wydane w Polsce przez synod kościelny we Wrocławiu w 1267 roku.
Bałaban wspomina, że trudno było zmusić Żydów do egzekwowania tych postanowień, dlatego też mieszczaństwo wielokrotnie domagało się u króla, by Żydzi nosili znamię hańby
(wzmiankuje przykłady z czasów Zygmunta I).
W latach 1932–1933 ukazała się dwutomowa praca zbiorowa prezentująca artykuły poświęcone różnym aspektom życia Żydów w Polsce16. Zawarte są tu treści powtórzone z publikacji zatytułowanej Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu
1304–1868.
W tym samym tomie zdawkowe wiadomości dotyczące
stroju żydowskiego umieszczone są w tekście, który w sposób
pośredni dotyczy ubioru. Jest to artykuł napisany przez Ignacego Schipera, dotyczący sztuki plastycznej Żydów w dawnej
Rzeczpospolitej17. Z tekstu dowiadujemy się, jakie kosztowne elementy stroju posiadali Żydzi. Autor wymienia zakładane przez Żydówki diademy, wykonane z pereł oraz drogich kamieni. Ozdoby te różniły się wyglądem w zależności od tego,
czy właścicielką była młoda, czy starsza kobieta. Wymienia też
fartuszki haftowane złotem lub srebrem, przykrywające piersi.
Schiper wskazuje męskie części ubioru, takie jak: kitle (zwane
szatami śmiertelnymi) pokrywane haftem, jarmułki i tałesy.
Z biżuterii autor wymienia pierścienie zaręczynowe oraz ślubne, uważając je za najciekawsze.
W roku 1935 wydana została książka poświęcona kulturze
oraz sztuce żydowskiej na ziemiach polskich, w której osobny rozdział poświęcony jest ubiorowi i biżuterii żydowskiej18.
Autorzy przytaczają i opisują poszczególne elementy modlitewnego stroju męskiego, takie jak: talit, atara czy świąteczna
jarmułka (bogato zdobiona, wykonana z drogich materiałów,
takich jak atłas). W kolejnej części tekstu wyszczególnione są
>>16 Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, t. 1: Warszawa
1932, t. 2: Warszawa 1933.
>>17 I. Schiper, Sztuka plastyczna Żydów w dawnej Rzeczpospolitej, [w:]
Żydzi w Polsce odrodzonej..., t. 1, s. 308–336.
>>18 M. Goldstein, K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, [w:] M. Goldstein, K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina, przedmowa
Majer Bałaban, Lwów 1935, s. 26–35.
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detale stroju żeńskiego: napierśniki i naczółki. Jeżeli chodzi
o biżuterię, wymienione są: kolczyki, brosze, pierścienie oraz
sygnety.
Jedyną książką, która w całości poświęcona jest strojom
żydowskim na przestrzeni wieków, jest monografia napisana przez Alfreda Rubensa, wydana po raz pierwszy w 1967
roku19. Jeden z podrozdziałów poświęcony jest ubiorowi Żydów zamieszkujących historyczne obszary Rzeczypospolitej.
Autor wymienia akty prawne odnoszące się do odzieży (synod
we Wrocławiu w 1266 roku, konstytucja sejmu w Piotrkowie
z 1538 roku). Wyszczególnione są charakterystyczne elementy ubioru średniowiecznego polskiego Żyda – kaftan obszyty
futrem oraz ścięty kapelusz. Rubens opisuje męskie nakrycia
głowy, takie jak: jarmułka, czapka z klapkami na uszy (noszona w zimie), wysoka futrzana czapka (spodek) i kołpak. Autor
pisze, iż Żydówki ubierały się tak jak polskie kobiety, cechami
charakterystycznymi były przodziki i nakrycia głowy: bindy
z diamentami lub perłami, kupki. W książce znajduje się wiele
reprodukcji źródeł ikonograficznych.
Maria Gutkowska-Rychlewska jest autorką wydanej w 1968
roku książki dotyczącej historii ubioru20. Odnajdujemy w niej
dwa podrozdziały dotyczące strojów żydowskich. W pierwszym zawarte są informacje na temat ubioru Izraelitów (czasy starożytne). Autorka opisuje nakrycia głowy oraz odzież
wierzchnią, czyli powszechnie używane w tamtych czasach
tuniki. Drugi podrozdział dotyczy znaków powierzchownych
odróżniających Żydów od reszty społeczności, które zmuszeni
byli nosić w XIII oraz XIV wieku. Tu wymienione są tak zwane
znaki hańby w postaci różnego rodzaju naszywek umieszczanych na odzieży wierzchniej. Autorka opisuje także specyficzne nakrycia głowy, jakie musieli nosić Żydzi. Noszenie ubiorów
przymusowych regulowane było przez synody oraz rozporządzenia świeckie. W opracowaniu zawarte są źródła ikonograficzne oraz wykroje wybranych ubiorów.
>>19 A. Rubens, A History of Jewish Costume, London 1967 (ed. Vallentine
Mitchell); New York 1967 (ed. Funk & Wagnalls); London 1973 (ed. Weidenfeld and Nicolson); London 1981 (ed. Peter Owen Ltd.). Korzystam z pierwszego wydania książki, podrozdział Russia and Poland, s. 125–148.
>>20 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław 1968,
s. 41–42, 165.

W latach 1971–1972 ukazała się pierwsza edycja angielskojęzycznej encyklopedii żydowskiej, w której znaleźć można
kilka haseł poświęconych zagadnieniom ubioru żydowskiego21
(druga edycja ukazała się w 2007 roku22). Najobszerniejsze
z nich w sposób ogólny odnoszą się do ubioru, a poszczególne
ich części są opracowaniami autorskimi. Tekst encyklopedii podzielony jest na poszczególne okresy, takie jak: okres biblijny,
czasy talmudyczne, czasy hellenistyczne i perskie, erę potalmudyczną oraz średniowiecze. Wyszczególniono w nim także
rodzaje odzieży, jakie ukazane są na zabytkach starożytnego
Egiptu i Mezopotamii. Jednym z autorów jest wspomniany
wyżej Alfred Rubens, który omawia stroje żydowskie od czasów talmudycznych do współczesności w krajach orientu i Europie Zachodniej23. Zawarte tu informacje dotyczą tego, w jaki
sposób żydowskie prawo religijne odnosi się do stroju. Kolejna
część hasła napisana została przez Miriam Nick i dotyczy strojów z Europy Wschodniej24. Opisano tu najwcześniejsze przedstawienie ubioru z terenów Polski (na miniaturze z XII wieku).
Zacytowano tu akty prawne regulujące sposób ubierania się
Żydów (konstytucja sejmu w Piotrkowie w 1538 roku, ustawodawstwo antyzbytkowe z XVI wieku). Najbardziej rozpowszechniony ubiór Żydów zamieszkujących historyczne tereny
Rzeczypospolitej w XIX wieku składał się z: bekieszy, kapoty, kamizelki, spodni sięgających do kolan, białych pończoch,
pasa oraz szala modlitewnego. Miriam Nick opisuje następnie
strój kobiecy od XVIII do początku XX wieku oraz żeńskie nakrycia głowy. Autorka wymienia części składowe nakryć głowy
noszonych między innymi przez Żydówki na terenie centralnej
Polski. Były to: harband – przytrzymujący włosy nad czołem,
grint – służący jako tło oraz element główny – kupke. Hasło

w sposób całościowy obejmuje zagadnienie stroju żydowskiego, a dzieje się tak za sprawą podziału na okresy oraz terytoria. W edycji pierwszej tekstowi towarzyszy barwna plansza
przedstawiająca wymienione elementy stroju.
W tejże encyklopedii znajduje się też hasło autorstwa Meira
Ydit, w którym omawiane są nakrycia głowy25. Pierwsza część
dotyczy mężczyzn. Autor wyjaśnia, skąd wziął się zwyczaj
okrywania głów. Zauważa, że problem dotyczący tego, w jaki
sposób i w jakich okolicznościach należy zakrywać głowę, stał
się jednym z gorących tematów dyskusji i przedmiotem kontrowersji między ortodoksyjnymi i reformowanymi Żydami.
W artykule opisane są także nakrycia głowy Żydówek: welony oraz szale.
W omawianej encyklopedii są też krótkie hasła dotyczące
elementów męskiego stroju modlitewnego, takich jak talit26,
talit katan27, cicit28 oraz tefilin29. W tekstach tych wskazana
jest etymologia słów oraz historia danej części ubioru. Zawarte są tam także informacje, w jaki sposób powstają konkretne elementy stroju modlitewnego oraz do czego służą i w jaki
sposób się ich używa.
W 1975 roku na łamach czasopisma „Journal of Jewish Art”
ukazał się artykuł Gizy Frankel dotyczący rękodzieł polskich Żydów z XIX i XX wieku30. Część pracy poświęcona jest strojom oraz
sposobom ich wykonywania. Autorka, jako jedna z nielicznych,
opisuje szczegółowo, na czym polegała i czym charakteryzowała się technika hafciarska zwana w jidysz spanier arbejt. Wymienia miejscowości, w których znajdowały się przedsiębiorstwa
zajmujące się wytwarzaniem elementów ubioru tym sposobem. Opisuje dokładnie elementy stroju wykonywane tą techniką, dużo miejsca poświęca atarze. W jednym z podrozdziałów

>>21 Encycloapedia Judaica, ed. C. Roth, G. Wigoder, Jerusalem 1971–

>>25 M. Ydit, [hasło] Head, Covering of the, [w:] Encyclopaedia Judaica. Se-

1972.

cond edition..., vol. 8, s. 506–507.
>>26 [hasło] Tallit, oprac. red., [w:] Encyclopaedia Judaica. Second edition..., vol. 19, s. 465–466.
>>27 [hasło] Tallit katan, oprac. red., [w:] Encyclopaedia Judaica. Second
edition..., vol. 19, s. 466.
>>28 [hasło] Zizit, oprac. red., [w:] Encyclopaedia Judaica. Second edition..., vol. 21, s. 642.
>>29 L.I. Rabinowitz, [hasło] Tefillin, [w:] Encyclopaedia Judaica. Second
edition..., vol. 19, s. 577–580.
>>30 G. Frankel, Little Known Handicrafts of Polish Jews in the Nineteenth
and Twentieth Centuries, „Journal of Jewish Art”, vol. 2 (1974), s. 42–49.

>>22 Encyclopaedia Judaica, Second Edition, ed. in chief F. Skolnik, Thomson Gale 2007. W zakresie treści haseł dotyczących ubioru nie ma różnicy
pomiędzy pierwszą a drugą edycją encyklopedii; w niniejszym omówieniu
odwołuję się do drugiej edycji.
>>23 A. Rubens, [hasło] Dress: Talmudic Times. Hellenistic and Persian Periods. The Post-Talmudic Era. Early Middle Ages. The Orient. Western Europe.
Rabbinical Dress, [w:] Encyclopaedia Judaica. Second edition..., vol. 6, s. 13–
15.
>>24 M. Nick, [hasło] Dress: Eastern Europe, [w:] Encyclopaedia Judaica. Second edition..., vol. 6, s. 15–17.
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artykułu mówi o produkcji koronek i wyszczególnia ośrodki,
gdzie je wytwarzano. Kolejnym rzemiosłem, o jakim wspomina
autorka, jest drukowanie na płótnie. Przedstawia ona cały proces wytwarzania danego elementu stroju z nadrukiem. Opisuje
także historię rozwoju maszyn służących do drukowania i przywołuje najbardziej charakterystyczne wzory. W artykule umieszczono fotografie obiektów ze zbiorów muzealnych, przedstawiające poszczególne elementy stroju, oraz maszyny, którymi je
wykonywano.
Kolejny artykuł Gizy Frankel ukazał się w 1980 roku także
w czasopiśmie „Journal of Jewish Art” i w całości dotyczy on
ubioru Żydówek w okresie od XVIII do początku XX wieku na
terenie Europy Wschodniej31. Opracowanie opiera się na źródłach różnego typu; są to kolekcje oryginalnych strojów, dzieło Noacha Pryłuckiego Dialog z 1923 roku, praca Chaima Munica dotycząca nakryć głowy, a także ilustracje zebrane przez
autorkę w muzeach. Frankel stwierdza, że Żydzi dokonywali
zapożyczeń z lokalnych strojów. Dodane do typowego zestawu tworzyły specyficzny ubiór żydowski. W artykule wymienione są dekrety dotyczące ubioru żydowskiego, m.in. carski
dekret z 1842 roku, zabraniający Żydom noszenia tradycyjnych
strojów. Osobny podrozdział poświęcony jest nakryciom głowy. Opisywane są one w sposób chronologiczny począwszy od
XVIII wieku. Osobno przedstawiane są przodzik oraz fartuch
– najbardziej charakterystyczne elementy kobiecego stroju.
W opracowaniu zamieszczone są reprodukcje źródeł ikonograficznych, przedstawiających elementy kobiecego stroju.
Rafał Żebrowski w artykule opublikowanym w 1984 roku
porusza zagadnienia związane z reformą stroju żydowskiego
podczas Sejmu Czteroletniego i poświęca jego znaczeniu cały
akapit. Naród żydowski poprzez ubiór oznaczał swoją tożsamość. Na podstawie źródła historycznego: Wyłuszczenie praw
wolnego mieszkania i handlu żydom w Warszawie pozwalających, z odpowiedzią na pisma magistratu warszawskiego przeciw Żydom r. 1789 wydane opisuje ustawę przeciwko zbytkowi.
Autor przytacza także projekt reformy M. Butrymowicza Sposób uformowania Żydów polskich w pożytecznych krajowi obywatelów, wydany w 1785 roku. Propozycja ta ukazuje, że to
>>31 G. Frankel, Notes on the Costume of the Jewish Woman in Eastern Europe, „Journal of Jewish Art”, vol. 7 (1980), s. 50–57.
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z powodu ich „dziwnego” ubioru społeczeństwo było niechętne Żydom. Autor artykułu wymienia szereg projektów, które
przedstawiane były podczas Sejmu Czteroletniego i dotyczyły
w mniejszym lub większym stopniu strojów żydowskich (Projekt względem reformy Żydów – Salomon Polonus, 1792 rok;
Myśli względem żydowskiego systematu wyciągnięte z ustawień praktykujących się i ile możności do okoliczności stanu interesów w Rzeczypospolitej regulowane − L. Gumplowicz lub A.
Maciejowski, 1789 rok; Urządzenie ludu żydowskiego w całym
narodzie polskim − Deputacja z księdzem Piattolim na czele,
1791 rok).
W 1987 roku w kwartalniku „Przegląd Orientalistyczny”
ukazał się artykuł Ireny Turnau w całości poświęcony strojom
żydowskim w Polsce w okresie XVI–XVIII wieku32. Podzielony
jest on na trzy części, z czego każda dotyczy innego okresu. Autorka przytacza dekrety oraz uchwały odnoszące się do strojów
żydowskich, na podstawie których wiadomo, że od 1266 roku
nakazywano Żydom nosić specjalny kapelusz, a od 1279 czerwoną oznakę. Turnau przytacza przepisy sejmu piotrkowskiego z 1538 roku, nakazujące Żydom wyraźne odróżnianie się
poprzez zakładanie żółtego nakrycia głowy. Jako jedna z niewielu osób zajmujących się tym tematem, autorka opiera się
na źródłach pochodzących z archiwów, m.in. na inwentarzach
mieszczańskich z ksiąg miejskich Poznania, inwentarzach majątkowych mieszkańców Kalisza oraz Poznania. Szczegółowo
wymienione są materiały, z jakich wykonane są poszczególne elementy stroju. W artykule opisano zarówno odzież kobiecą, jak i męską oraz różnice w ubiorze pomiędzy bogatymi
a biednymi Żydami. Na koniec autorka stara się ustalić ogólny
charakter ubioru żydowskiego na podstawie przedstawionych
przez siebie przykładów.
W periodyku wydawanym przez Muzeum Historyczne miasta Krakowa w 1988 roku ukazał się napisany przez
Barbarę Kalfas artykuł, w którym autorka omawia tkaniny
i hafty żydowskie ze zbiorów krakowskich muzeów33. Część
>>32 I. Turnau, Ubiór żydowski w Polsce XVI–XVIII wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 1987, nr 3, s. 101–108.
>>33 B. Kalfas, Zabytkowe tkaniny i hafty żydowskie w zbiorach muzeów
krakowskich, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa” 1988, nr 15, s. 142–156.

tekstu poświęcona została elementom ubioru żydowskiego. Jako pierwszy przedstawiono strój modlitewny składający się z chusty (tałes, talit) ozdobionej atarą i dwu tefilin.
Autorka wymienia także pasy (gartle) oraz męskie nakrycia
głowy, w tym przypadku są to jedynie jarmułki. Dokonano
tu podziału na te noszone na co dzień oraz bardziej ozdobne
zakładane przy okazji świąt. W publikacji napomknięto również o charakterystycznych elementach ubioru kobiecego:
napierśnikach, czepcach i ich uzupełnieniach, czyli naczółkach i bindach.
W 1992 roku w Paryżu ukazała się książka Davida Tolleta,
poświęcona historii Żydów w Polsce34. Zawarte są w niej informacje o rozporządzeniach władz świeckich dotyczących stroju żydowskiego (konstytucja piotrkowska z 1538 roku idąca
za Soborem Laterańskim IV z 1215 roku zobowiązywała Żydów do noszenia wyróżniającej odzieży oraz żółtego kapelusza). Autor wspomina także o tym, że w 1643 roku Sejm Czterech Ziem zmniejszył liczbę kontrolerów (hebr. gabaim) ubioru
i uczt weselnych.
W 1999 roku wydany został Słownik ubiorów napisany
przez Irenę Turnau35, który gromadzi nazwy ubiorów i dodatków. Wśród wielu haseł odnaleźć można te dotyczące elementów ubioru żydowskiego; są to między innymi: chałat, cyces,
kapota, kaftan, jarmułka, tefilin, tałes.
Wydana w 2000 roku książka napisana przez Stevena M.
Lowensteina dotyczy żydowskiej kultury oraz tradycji36. Jeden z rozdziałów w całości poświęcony jest różnym aspektom
odnoszącym się do ubioru żydowskiego, w tym informacjom
na temat strojów noszonych przez Żydów zamieszkujących
tereny Polski. Autor szczególną uwagę zwraca na to, iż odświętne stroje zarówno Żydów, jak i Żydówek różniły się
od tych noszonych na co dzień. W tekście poruszany jest

temat wpływu żydowskiego prawa religijnego na ubiór (zakaz mieszania lnu i wełny, nakaz noszenia frędzli na rogach
odzieży, nakazy dotyczące noszenia brody, pejsów, nakryć
głowy). Lowenstein zauważa, że w niektórych przypadkach
zasady są jasne, jednolite i niezmienne, ale częściej dają one
pole do interpretacji i są realizowane w bardzo różny sposób przez poszczególnych Żydów. Autor opisuje ustawy antyżydowskie stosujące się do zmiany ubioru przez Żydów (te,
które powstały w wyniku soboru laterańskiego z 1215 roku
oraz niemieckie z XVIII wieku i rosyjskie z XIX wieku). Ostatni
podrozdział odnosi się do sposobu ubierania się Żydów w zależności od kraju, w którym mieszkali – przeanalizowano tu
ubiory Żydów zamieszkujących Turcję, Tunezję, Jemen, Maroko, Niemcy oraz kraje Europy Wschodniej (tu odnosi się do
terenów Rzeczpospolitej).
Polski słownik judaistyczny wydany w 2003 roku zawiera wiele haseł autorskich odnoszących się do ubioru żydowskiego37. Omówione są w nim poszczególne elementy ubioru męskiego, takie jak: chałat, klamry do pasów, tałes, kitel,
jarmułka czy sztrajmel, filakterie. Opisane damskie części
ubioru to między innymi: czepiec, napierśnik oraz peruka.
W 2003 roku w „Biuletynie Historii Sztuki” ukazał się artykuł (będący odpowiedzią na tekst Jana Tylickiego, który
opisał obraz Hermana Hana) dotyczący ubioru Żydów gdańskich38. Komentarz odnosi się do dwóch centralnych postaci
na obrazie. Są to Żydzi ubrani w tradycyjne stroje, czyli czarne lub białe jedwabne pończochy, atłasowe peleryny oraz
futrzane czapki. Autor wskazuje liczne przykłady tekstów
źródłowych oraz ikonografii nawiązującej do strojów żydowskich.
Mateusz Goliński, w książce wydanej w 2006 roku, opracował wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego pochodzące z 1453 roku39. Znajdziemy w niej rozdział

>>34 D. Tollet, Historie des juifs en Pologne, Paryż 1992, korzystałam z wydania polskiego, które jest skróconą i zmienioną wersją pierwodruku: Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, przeł. D. Zamojska, Warszawa
1999, o ubiorach s. 61, 66, 71, 89.
>>35 I. Turnau, Słownik ubiorów: tkaniny, wyroby poza tkackie, skóry, broń
i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w.,
Warszawa 1999.
>>36 S.M. Lowenstein, The Jewish Cultural Tapestry International Jewish
Folk Traditions, New York 2000, o ubiorach s. 149–172.

>>37 Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1–2,
oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowki, Warszawa 2003.
>>38 E. Kizik, O ubiorach Żydów gdańskich na przełomie XVI i XVII wieku.
Uwagi w związku z artykułem Jana Tylickiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, R.
LXV (2003), nr 1, s. 135–143.
>>39 M. Goliński, Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej, Wrocław
2006, o ubiorach s. 77–104.
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poświęcony kulturze materialnej. Autor opisuje poszczególne elementy stroju, np. suknie (które dzieli na męskie i damskie, według kolorów, materiału, z którego zostały wykonane, czy ze względu na krój), płaszcze, futra oraz kaftany.
Opisuje też szaty spodnie; takimi dla obu płci były koszule
(wyróżniane jako długie lub krótkie) i kitle, wspomina także
o tak zwanym płaszczu kąpielowym – był on pakowany do
specjalnej torby lub sam służył za worek. W książce przedstawione są również nakrycia głowy, głównie kobiece: hawbe (czepiec mężatek), czepce, welony, woale, szale, rąbki czy
chusty. Męskie nakrycia głowy to: kaptury i kapelusze. Osobna część rozdziału poświęcona jest pasom oraz pasmanterii.
Opisane są części składowe pasa, czyli taśma nośna, sprzączka i metalowe okucia. Pokrewna grupa przedmiotów to taśmy. W kolejnej części książki autor opisuje biżuterię, a także
ozdoby stroju żydowskiego.
W książce napisanej przez Philipa Bialowitza40, w której
głównie opisuje on rzeczywistość okupowanej przez Niemców Polski, znajdują się fragmenty odnoszące się do ubioru żydowskiego. Autor dokonuje charakterystyki strojów chasydów
będących zwolennikami cadyków owej dynastii i opisuje odmienność ich cicit.
Olga Goldberg-Mulkiewicz opracowała hasło dotyczące ubioru żydowskiego dla angielskojęzycznej encyklopedii poświęconej Żydom z Europy Wschodniej, opublikowanej
w 2008 roku41. Autorka dzieli opracowanie na cztery części.
Dwie pierwsze poświęcone są kolejno męskiemu ubiorowi oraz męskim nakryciom głowy. W następnych przedstawione są elementy stroju kobiecego oraz damskie nakrycia
głowy. Goldberg-Mulkiewicz wymienia czynniki wpływające na strój żydowski, a są to według niej: przepisy gminne, ograniczenia nakładane przez autorytety państwowe
oraz samorządowe, wpływy społeczności lokalnych, prawa biblijne. Autorka opisuje stroje począwszy od XVI wieku
>>40 P. Bialowitz, J. Bialowitz, Bunt w Sobiborze: opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców, przeł. P. Kowalik,Warszawa 2008,
o ubiorach s. 40–41.
>>41 O. Goldberg-Mulkiewicz, [hasło] Dress, transl. Ch. Manetti, [w:] YIVO
Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. G.D. Hundert, New York 2008,
vol. 1, s. 421–427.
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i źródła nakazujące Żydom noszenie charakterystycznych
ubiorów (Statuty Litewskie z 1566 roku, postanowienia Sejmu Czterech Ziem z 1607 roku, nakazy Sejmu Czteroletniego 1788–1792, szereg przepisów przyjętych przez rząd rosyjski w 1804 roku, ustawa przyjęta pomiędzy 1844 a 1851
rokiem przez władze rosyjskie). W encyklopedii zawarte są
reprodukcje źródeł ikonograficznych z XIX i XX wieku przedstawiające ubiór żydowski w całości lub poszczególne jego
elementy.
W 2008 roku wydana została książka Agnieszki Jagodzińskiej, poświęcona problemowi akulturacji Żydów Warszawy, w której jeden z rozdziałów poświęcony został ubiorom
i ogólnemu wyglądowi42. Autorka zauważa, iż na terenie
Rzeczpospolitej nie noszono żółtego znaku hańby, jak to
czyniono w Niemczech. Działo się tak, ponieważ strój żydowski w Polsce był na tyle odmienny od chrześcijańskiego,
że nie było potrzeby noszenia specjalnych znaków. Autorka
omawia prawo antyzbytkowe oraz podkreśla fakt, że ubiór
Żydów determinowały prawa religijne. Jagodzińska zauważa, że w odniesieniu do zmiany ubioru istniały w omawianym okresie dwie postawy pośród Żydów. Jedna, niewielka część „oświeconych” Żydów przyjmowała dobrowolnie
strój europejski, natomiast większość osób zmuszana była
do zmiany sposobu ubierania się poprzez politykę państwową (wprowadzanie prawodawstwa dotyczącego zmiany
ubioru żydowskiego). Osobny podrozdział obejmuje ustawodawstwo dotyczące zmiany ubioru (ukazy carskie z 1845
roku). Autorka opisuje także, w jaki sposób nakazy odnosiły się do pejsów i brody u mężczyzn czy też peruk noszonych przez kobiety. W książce poruszona jest także kwestia
stosunku postępowych Żydów do tych bardziej zachowawczych (w odniesieniu do zmiany ubioru). Autorka omawia
także tzw. aferę cylindrową z 1888 roku. Książka zawiera
wiele reprodukcji źródeł ikonograficznych ukazujących strój
żydowski.
W wydanym w 2008 roku przewodniku po wystawie w dziale judaików w Muzeum Narodowym w Krakowie zamieszczone
są teksty napisane przez Annę Lebert-Minakowską, a strojom
>>42 A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008, o ubiorach s. 80–131.

poświęcono oddzielny rozdział43. Autorka na początku w sposób ogólny opisuje charakterystyczne cechy ubioru żydowskiego oraz wymienia jego elementy. Wylicza także XIX-wieczne
dekrety dotyczące stroju noszonego przez Żydów: dekret Mikołaja I z 1842 roku, ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Krakowskiej z 1844 roku. Następnie w sposób szczegółowy przedstawia ubiór męski. Autorka wymienia jego elementy: chałat,
kaftan, różnego rodzaju pasy, spodnie, bekiesze, jarmułki i kołpaki. Potem opisuje ubiór kobiecy, powołując się na pamiętniki Ambrożego Grabowskiego z XIX wieku, w których przekazał
on opis strojów żeńskich. Lebert-Minakowska wymienia tu:
rańtuch, spódnice, bluzki, gorsety, czepce, naczółki, napierśniki – jako elementy składające się na kompletny strój Żydówki.
W osobnym rozdziale autorka opisuje akcesoria żydowskiego
ubioru modlitewnego: tałes i tefilin. W przewodniku tym znajdują się również kolorowe reprodukcje źródeł ikonograficznych
oraz fotografie obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie.
W żydowskim kwartalniku poświęconym literaturze i sztuce ukazał się w 2011 roku słowniczek dotyczący ubioru chasydzkiego, opracowany przez Marka Tuszewickiego44. Autor
opisuje poszczególne elementy tradycyjnego stroju. Każda nazwa części ubioru napisana jest w języku polskim, a obok niej
umieszczono odpowiednik w języku jidysz. W tekście zdefiniowane są zarówno określenia nakryć głowy (lisiura, spodek),
jak i okryć wierzchnich (bekiesza, kapota, pas, półbuty).
W 2011 roku wydana została książka autorstwa Anny Drążkowskiej, w całości poświęcona historii obuwia na ziemiach
polskich45. Autorka w sposób usystematyzowany opisuje poszczególne rodzaje butów, w tym noszone przez Żydów. Każdy
opis jest zilustrowany – za przykład może posłużyć tu przedstawienie na Drzwiach Gnieźnieńskich Żydów, którzy na nogach mają ciżmy.
Kolejna książka napisana przez Annę Drążkowską została
wydana w 2012 roku, a jej tematyka dotyczy nakryć głowy
>>43 A. Lebert-Minakowska, Judaizm. Poznać znaczy zrozumieć. Kultura
i sztuka Żydów w przedwojennej Polsce, Kraków 2008, o strojach s. 31–49.

>>44 M. Tuszewicki, Słowniczek, „Cwiszn” 2011, nr 3, s. 66–74.
>>45 A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca
XVII wieku, Toruń 2011, s. 50–52.

na ziemiach polskich46. Autorka opisuje charakterystyczne
dla Żydów nakrycie głowy, jakim był szpiczasty kapelusz.
Wiele uwagi poświęca nakazom dotyczącym odróżnienia
Żydów od reszty społeczeństwa – tu opisuje uchwały sejmu piotrkowskiego z 1538 roku. W tekście odnaleźć możemy również informacje na temat kolczyków, jakie nosiły Żydówki.
***
Podczas pisania pracy korzystałam także z wielu katalogów
wystaw, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przedstawiono
w nich elementy ubiorów oraz źródła ikonograficzne, na których widoczne są obiekty odnoszące się do stroju żydowskiego.
W katalogu zbiorów Muzeum Izraela, który ukazał się 1981
roku47, umieszczone są zdjęcia obiektów muzealnych, w tym
pasów z klamrami na Jom Kipur, noszonych przez Żydów zamieszkujących tereny Polski (kat. 319 i 320).
W 1989 roku został wydany katalog ukazujący judaika zebrane w Muzeum Żydowskim w Berlinie48. Zawarte są w nim
fotografie i ryciny przedstawiające elementy modlitewnego
stroju żydowskiego, takie jak tefilin. Pod każdym przedstawionym obiektem znajdują się wyczerpujące opisy.
Katalog Muzeum Narodowego w Warszawie, wydany
w 1993 roku w związku z wystawą judaików ze zbiorów tegoż muzeum, poświęcony jest w całości obiektom kultury
żydowskiej z terenów Rzeczypospolitej, w tym elementom
ubioru49. Ewa Martyna we wstępie opisuje żydowski strój
modlitewny. Wiele uwagi poświęca także elementom stroju
kobiecego, takim jak: napierśnik, fartuch czy czepiec. W katalogu zamieszczone są opisy katalogowe oraz fotografie
>>46 A. Drążkowska, Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do
końca XIII wieku, Toruń 2012, o nakryciach używanych przez Żydów s. 113–
114, 159, 246, 263, 272.
>>47 I. Shachar, Jewish Tradition in Art. The Feuchtwanger Collection of Judaica [katalog zbiorów The Israel Museum, Jerusalem], transl. R. Grafman,
Jerusalem 1981, kat. 319 i 320.
>>48 Judaica.Katalog Berlin Museum. Abteilung Jüdisches Museum, Hrsg.
von V. Bendt, Berlin 1989, kat. 294.
>>49 Judaica w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie [katalog wystawy], oprac. E. Martyna, Warszawa 1993, s. 122–239.
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przedstawiające tefilin, jarmułki, klamry do pasów, jak
i pasy50.
Stan badań wykazuje, że istniejące prace mają charakter
częściowy, wyrywkowy, przyczynkarski, a problematyka stroju
Żydów zamieszkujących Rzeczpospolitą nie jest dostatecznie
przebadana. Literatura polska oraz światowa wspomina o temacie pośrednio. Istnieje zatem potrzeba opracowania monograficznego, które obejmować będzie wszystkie aspekty odnoszące się do zagadnienia ubioru żydowskiego na historycznych
obszarach Rzeczypospolitej.

>>50 Ibidem, kat. 79; 80–97; 100–11; 255–256; 258–259.

Abstract
Emila Kamola, The Jewish outfit in the Republic of
Poland. The state of research
So far, there has been no monoghraph which would be devoted completely to the topic of Jews’ outfit on the territory
of the Republic of Poland. Polish literature gives to this topic not much space, the world literature is even more curt on
the topic. On the whole, there are only few works which look
at the topic in a contributory way. However, many researchers take up the topic of outfit while analysing entirely different themes. The text presents the most important entries
concerning Jewish outfit in Poland, constituting the state of
research on this topic.

RZECZ O POLITYCE. WERBALNE ASPEKTY TECHNIK WYWIERANIA
WPŁYWU NA PRZYKŁADZIE ORĘDZIA ANDRZEJA DUDY
Kamil Olender

„Językiem można kłamać, bo język nam to umożliwia. Język nie kłamie myśli, kłamie głosowi, do pewnego stopnia
oszukuje, bo nie potrafi wyrazić wszystkiego. Językiem da
się manipulować” – mówił na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli prof. Jerzy Bralczyk1. Nie sposób
się nie zgodzić z jego słowami. Faktycznie język może stać się
narzędziem wywierania wpływu, „miejscem” stosowania rozmaitych technik perswazyjnych. Współcześnie, w czasach reklamy, propagandy i marketingu, trudno wyobrazić sobie, aby
stosowane przez polityków wypowiedzi miały charakter czysto informacyjny. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie
mechanizmów perswazyjnych oraz ich zastosowania w orędziu prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy, wygłoszonego w dniu jego zaprzysiężenia na sali sejmowej.
Wraz z dynamicznym rozwojem mediów w drugiej połowie
XX w. wiele dyscyplin naukowych, z psychologią, socjologią
i językoznawstwem na czele, zainteresowało się bliżej problemem komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów przekonywania, perswazji czy manipulacji
językowej. Zarówno w dziedzinie ekonomii, jak i polityki przeciętny adresat przekazów medialnych zmienił się z konsumenta w prosumenta, czyli odbiorcę świadomego. To z kolei skłoniło do rozwoju nauk zajmujących się wywieraniem wpływu
na wyborców, widzów, klientów, użytkowników itd. Samo zjawisko manipulowania nie jest czymś nowym. Już Arystoteles
podkreślał prymarną rolę formułowania trafnych argumentów
w działaniach perswazyjnych, pisząc: „skoro to, co przekonywające, przekonuje kogoś, dzieje się tak dlatego, że albo jest to

przekonywające i wiarygodne samo przez się, albo ponieważ
wydaje mu się udowodnione na podstawie przekonywających
i wiarygodnych argumentów”2. Do dziś Arystotelesowska Retoryka pozostaje jedną z ważniejszych pozycji zgłębiających
ten temat.
Nie da się jednak opisywać językowych mechanizmów
wpływu na odbiorcę bez zdefiniowania, czym jest komunikacja. Wszak to ona pozwala politykom na manifestację sloganów, poglądów i wizerunków. Odrzucam za Michaelem Flei
scherem popularne wśród badaczy wyjaśnienia tegoż procesu
jako transmisji danych, wymiany informacji czy porozumiewania się3. Z pierwszego z nich, sformułowanego przez Clau
de’a Elwooda Shannona i Warrena Weavera, pierwotnie na potrzeby teleinformatyki, a następnie zaadaptowanego przez
innych badaczy do komunikologii, wynika, że komunikacja
sprowadza się do odbiorcy, nadawcy oraz linearnie i jednostronnie krążącego między nimi komunikatu. Błędem byłoby
stosowanie tego zbyt ogólnego modelu, gdyż z pewnością nadaje się on do opisu przepływu prądu, lecz komunikacja jest
procesem o wiele bardziej złożonym – tym bardziej w dobie
Internetu i postępującej interaktywności mediów – o czym
z każdą kampanią przekonują się kolejni politycy. Podstawowy
model transmisyjny nie przewiduje także takich aspektów, jak
choćby sprzężenie zwrotne, zamiana ról odbiorcy i nadawcy
czy też brak któregoś z elementów schematu. Interesujący natomiast jest tu fakt występowania szumów komunikacyjnych.
Wpływają one na denotację określonego komunikatu, powodując różnego rodzaju zniekształcenia, które prowadzą do

>>1 J. Paczkowska, Jerzy Bralczyk: Językiem da się manipulować. Polityka to

>>2 Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988,

teatr, wielkie udawanie, http://lubuskie.naszemiasto.pl/artykul/jerzy-bralczyk-jezykiem-da-sie-manipulowac-polityka-to,1114131,art,t,id,tm.html
[dostęp: 25.08.2015].

s. 70.

>>3 M. Fleischer, Communication design, czyli projektowanie komunikacji,
Łódź 2010, s. 165–176.
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tego, iż komunikat nadany nie jest identyczny z komunikatem
odebranym. Zarówno w nauce, jak i rozumieniu potocznym
komunikację często określa się jako wymianę informacji. Model ten odrzucam ze względu na nieścisłości definicyjne. Przyjmując za wspomnianymi powyżej Shannonem i Weaverem,
że „informacja to usuwanie niewiedzy/uzyskiwanie wiedzy”4,
nie można zgodzić się, że komunikacja to wymiana informacji.
Wskazuje na to chociażby przeciwbieżność procesów informacyjnych i procesów semantycznych. Dany znak jest informacją
dla poszczególnej jednostki jedynie przy pierwszym kontakcie,
później jego poziom usuwania niewiedzy spada do zera. Komunikacja nie powinna być także uznawana za synonim porozumiewania się (na co często wskazują słowniki wyrazów
bliskoznacznych), gdyż nie każda prowadzi do porozumienia,
a często wręcz oddala swoich uczestników od upragnionego
konsensu, wpływając negatywnie na relacje interpersonalne.
Przyjmuję więc konstruktywistyczne rozumienie komunikacji jako procesu negocjowania znaczeń, który wprawia w ruch
system społeczny. Wynika z tego, iż komunikacje konstytuują
system społeczny, a w ich codziennych odmianach (werbalnych i niewerbalnych) posługujemy się jedynie konstruktami,
obrazami świata, opierającymi się na naszym indywidualnym
doświadczeniu, które z kolei bazuje na wielu czynnikach, m.in.
kulturowych i socjalizacyjnych. Formułując wypowiedź perswazyjną w procesie projektowania komunikacji, warto pamiętać o tej definicji, czyniąc komunikat maksymalnie dostępnym dla określonej grupy odniesienia. Dlatego tak istotne jest
jej wcześniejsze dobre poznanie oraz zgłębienie jej potrzeb,
motywacji, kultury, stylów życia i języka, jakim się posługuje.
W systemie społecznym występuje szereg przeszkód, swoistych blokad, utrudniających komunikację międzyludzką. Można tu wymienić szumy fizyczne (np. hałas, wada wymowy jednego z rozmówców), psychiczne (np. stereotypy, uprzedzenia)
oraz semantyczne (np. użycie zbyt skomplikowanej terminologii)5. Mogą występować tu także bariery interkulturowe, wynikłe z rozbieżnego dekodowania określonych jednostek funkcjonalnych. Zagadnieniami dotyczącymi relacji języka i kultury
>>4 Ibidem, s. 170.
>>5 J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008, s. 174–182.
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zajmuje się współczesna lingwistyka kulturowa, a wspomniane
wcześniej jednostki określane są różnie w zależności od stanowiska badacza. W tym kontekście pojawia się choćby hasło językowego obrazu świata. Ma ono długą historię, gdyż doszukiwać się go możemy już w teorii Jana Baudoiuna de Courtenaya,
który pisał: „Mamy tyle języków indywidualnych, czyli jednostkowych, ile głów mieszczących w sobie polskie myślenie językowe”6. Koncepcje de Courtenaya są zalążkiem zainteresowania
badaczy asocjacjami w językoznawstwie. Za jego początki uznaje się także prace pary etnolingwistów amerykańskich, Edwarda
Sapira i Benjamina Lee Whorfa, twórców hipotezy relatywizmu
językowego. W Polsce tematem tym zajął się jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców, Jerzy Bartmiński. Definiuje
on językowy obraz świata jako „zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy «utrwalone»
w gramatyce, słownictwie, w kliszowych tekstach, np. przysłowiach, ale także sądy «presuponowane», tj. implikowane przez
formy językowe utrwalone na poziomie społecznej wiedzy,
przekonań, mitów, rytuałów”7. Bezsprzecznym faktem jest, że
poszczególne słowa niosą ze sobą określone i charakterystyczne
dla danej kultury pola semantyczne. Na gruncie polskiej nauki
opisują to zjawisko chociażby takie pojęcia jak: słowa sztandarowe Walerego Pisarka czy kulturemy Alicji Nagórko8. Michael Fleischer nazywa te zjawiska symbolami kolektywnymi9, czyli jednostkami funkcjonalnymi, mającymi pozytywne lub negatywne
konotacje oraz wykazującymi określone znaczenie komunikacyjne i reprezentującymi konkretny system wartości, będący manifestacją danej kultury. W związku z tym, że są nieodzownym
elementem interdyskursu, obowiązują całą kulturę jednostkową
(narodową). Znajomość tych samych symboli kolektywnych i ich
jednakowa interpretacja jest jedną z cech dystynktywnych danej
>>6 J.B. De Courtenay, O języku polskim, Warszawa 1984, s. 19.
>>7 J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata,
[w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 103–120.
>>8 A. Dąbrowska, Współczesne problemy lingwistyki kulturowej, [w:] Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza
o kulturze – edukacja: Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004, t. 2,
red. M. Czermińska, Kraków 2005, s. 99–110.
>>9 M. Fleischer, System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych, Wrocław 1996.

grupy społecznej10. W języku polityków mogą być wykorzystywane do perswazji i manipulacji, przekonania wyborców do siebie lub osiągnięcia określonych korzyści. Wiele zależy od stopnia,
w jakim dany symbol jest zakotwiczony w systemie kultury – im
dokładniej ustalona jest jego semantyka, tym trudniej nim manipulować – oraz liczby i częstości użycia – czym jest ich więcej,
tym trudniej zmienić ich funkcję i tym trwalsza jest dana wypowiedź. Im mniej takiej symboliki, tym przekaz jest bardziej podatny na interpretacje.
Poza znajomością odpowiednich dla danej grupy społecznej symboli kolektywnych i właściwym operowaniem nimi,
częste zastosowanie w przekazie politycznym i medialnym
znajdują także narzędzia propagandy językowej. Zdaniem Janiny Fras komunikaty perswazyjne są elementem oddziaływania nie tylko w propagandzie totalitarnej, ale również w społeczeństwach konsumpcyjnych, a jedyną obroną, którą mogą
zastosować obywatele, jest poznanie technik manipulacyjnych lub ograniczenie przyjmowania informacji medialnych11.
Czym więc będzie propaganda, a czym perswazja, czyli słowa,
które w mowie potocznej często postrzegane są jako zamienne i synonimiczne? Andrzej Zwoliński twierdzi, że „perswazja
jest [...] metodą oddziaływania, która polega na skłanianiu ludzi do zaakceptowania naszych poglądów i celów na podstawie przekonywania, pozyskiwania ich zainteresowania, zrozumienia i aprobaty naszych zamiarów i racji”12. Zdaniem Petera
Hahne jest ona pojęciem nadrzędnym, bardziej pojemnym,
polegającym na próbie przekonania (łac. persuadeo – przekonywać, namawiać, nakłaniać) kogoś do swoich racji. Amerykański badacz wyróżnia też jej typologię ze względu na cel,
któremu jest podporządkowana. Pojawia się tu perswazja
przekonująca, nakłaniająca (propaganda) i pobudzająca (agitacja)13. Wynika z tego, iż propaganda jest jednym z typów
komunikacji perswazyjnej. Anthony Pratkanis i Eliot Aronson
wskazują, że „propaganda obejmuje zręczne posługiwanie się
obrazami, sloganami i symbolami [...] w celu komunikowania

pewnego punktu widzenia, mającego na celu skłonienie odbiorcy do dobrowolnego przyjęcia tego punktu widzenia za
swój”14. W literaturze występuje też szereg wartościujących
czy wręcz zawierających negatywne konotacje definicji. Jako
egzemplifikacje można przytoczyć tu dwa objaśnienia: pierwsze, zaproponowane przez Victorię O’Donnell i Gartha S. Jowetta: „propaganda jest celową i systematyczną próbą kształtowania percepcji, manipulowania myślami i bezpośrednimi
zachowaniami w celu osiągnięcia takich reakcji, które są zgodne z pożądanymi intencjami propagandysty”15 i drugie, autorstwa Lindley Fraser: „[propaganda jest] sztuką zmuszania ludzi do robienia tego, czego by nie robili, gdyby dysponowali
wszystkimi danymi dotyczącymi sytuacji”16.
Obecnie w literaturze mówi się o szerokim spektrum narzędzi propagandowych. Poniżej przytoczone zostaną najważniejsze z nich, stosowane zarówno przez polityków, jak
i przez media. Szerzej elementy propagandy w warstwie językowej opisuje Jerzy Bralczyk, wskazując, że na proces kreowania własnej rzeczywistości wpływ mają: zabieg wprowadzenia
ocen i wartości, zastosowanie cudzysłowu, hiperbolizacja, złożenia metonimiczne i zdania egzystencjalne17. Językoznawca twierdzi, że zaprojektowany przez propagandystę świat
„to świat, w którym są podkreślane przede wszystkim następujące cechy: ważność, powszechność, bliskość, konieczność,
słuszność, spójność, postęp i trwałość, które jako cechy tworzą pewien system wartości”18, a konkretne symbole opisują i przybliżają odbiorcy jego wizję. Pierwsza z wymienionych
wyżej technik – zabieg wprowadzania ocen i wartości – oparta jest na wykorzystywaniu takich elementów jak:
1. apredykatywność, czyli struktury uniemożliwiające negację przez proste zaprzeczenie głoszonych racji (np. „Zgoda buduje” – slogan wyborczy Bronisława Komorowskiego
z kampanii w 2010 roku);

>>10 M. Fleischer, Polska symbolika kolektywna, Wrocław 2003, s. 15–45.
>>11 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy,

1999, s. 6.
>>16 L. Fraser, Propaganda, London 1957, s. 1.
>>17 J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Warszawa 2002, s. 97.
>>18 Ibidem, s. 76–77.

Wrocław 1999, s. 84.
>>12 A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 257.
>>13 P. Hahne, Siła manipulacji, Warszawa 1997, s. 37.

>>14 E. Aronson, A. Pratkanis, Wiek propagandy, Warszawa 2003, s. 17.
>>15 G.S. Jowett, V. O’Donnell, Propaganda and Persuasion, Thousand Oaks
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2. presupozycje, czyli konstrukcje zakładające odwołania do
wspólnej wiedzy interlokutorów, wskazujące na pewne wydarzenia z przeszłości, często continuum takich działań (np. „Kiedy Tusk przestanie okłamywać Polaków?”19 – twierdzenie to
implikuje kłamanie byłego premiera przez dłuższy okres, wyklucza u odbiorcy refleksję nad tym, czy faktycznie kłamał);
3. metaforyzacja wypowiedzi, czyli zastosowanie porównań, których zadaniem jest przedstawienie pewnych informacji w sposób bardziej przyjazny odbiorcy, bliższy mu, czy wręcz
plastyczny; zabieg ten utrudnia polemikę poprzez emocjonalizację przekazu (np. „Jeśli Platforma zarzuca dzisiaj PiS coś takiego, to są to Himalaje hipokryzji”20 – wypowiedź byłego europosła Adama Bielana);
4. negacja, czyli zastosowanie zaprzeczenia pojedynczego
lub podwójnego w celu wzmocnienia przekazu i wykluczenia
zajęcia odmiennego stanowiska (jak w wypowiedzi Andrzeja Dudy: „Nie jest tak, że niepodległość jest dana raz na zawsze”21);
5. emfaza, czyli wzmocnienie przekazu, szczególnie poprzez emocjonalizację, manifestowane zarówno w komunikacji werbalnej (wykrzyknienia, wyrażenia silnie nacechowane
emocjonalnie, np. hańba!), jak i niewerbalnej (gesty, mimika);
6. zastosowanie kwantyfikatorów, służących do minoryzacji
(określeń jak np. niektórzy, pewni, dani [ludzie]) lub majoryzacji (np. każdy [Polak], wszyscy [wyborcy], cały [naród]) opisywanych zjawisk, co ma na celu utrudnienie podjęcia polemiki, gdyż manipulowany w tej sytuacji musiałby przeciwstawić
się woli większości, wszystkich itd.;
7. absolutyzacja, czyli uznanie pewnych wyrażeń słów jako
aksjomatów, wartości niezmiennych (np. „Zdrowa, pełna rodzina to mama, tata i ich dzieci. Tak mówi Konstytucja, tak

mówił Jan Paweł II, a my tego stanowiska bronimy w myśl
jego nauczania i żadne homolobby tego nie zmieni”22 – wypowiedź posła Wojciecha Jasińskiego);
8. wykorzystanie określeń niepodważalnych, czyli pojęć silnie zideologizowanych, posiadających ściśle określone konotacje i przywoływanych często lub niemal zawsze w debatach
publicznych, wykluczających przypisanie im negatywnych lub
pozytywnych (w zależności od słowa i jego konotacji w danej
grupie społecznej) cech (np. demokracja, wolność, prawa człowieka, pluralizm23).
Pozostałe narzędzia językowe pozwalające propagandyście projektować obraz świata to: zastosowanie cudzysłowu,
hiperbolizacja, złożenia metonimiczne i zdania egzystencjalne. Pierwszy z wymienionych zasadza się na zastosowaniu
ironii. Wskutek tego następuje deprecjacja, obniżenie autorytetu opisywanej osoby czy instytucji. Zabieg ten poza wykorzystaniem cudzysłowu może spełniać także poprzedzenie
wyrażenia słowem jak lub prawie, co skutkuje dyskredytacją
następujących po nich haseł. Za egzemplifikację zastosowania
tego narzędzia można posłużyć cytat: „Bronisław Komorowski
w żaden sposób z dorobku tamtej prezydentury nie skorzystał,
przeciwnie, ograniczył swoją rolę do sprawowania funkcji reprezentacyjnych i pozostał prezydentem partyjnym. Jest takim
«notariuszem» rządu swojej partii”24. Użycie w przekazie politycznym hiperboli ma za zadanie wyolbrzymienie danej sytuacji i zwiększenie siły jej oddziaływania. To narzędzie zyskuje
coraz większą popularność wśród polityków, dlatego nietrudno o kolejne przykłady: „Kompromitacja działacza PiS. Internet
pęka ze śmiechu”25. Złożenia metonimiczne, czyli m.in. zastąpienie nazwy kraju, instytucji nazwą stolicy czy też nazwiskiem osoby piastującej wysoką funkcję publiczną (prezydent,
szef rządu), pozwalają utożsamić daną osobę z negatywnymi

>>19 http://pytamy.pl/kat,16,title,kiedy-tusk-przestanie-oklamywacpolakow,pytanie.html [dostęp: 25.08.2015].
>>20 PO składa zawiadomienie ws. finansowania spotu PiS. Bielan: To są Himalaje hipokryzji, http://telewizjarepublika.pl/po-sklada-zawiadomieniews-finansowania-spotu-pis-bielan-to-sa-himalaje-hipokryzji,22650.html
[dostęp: 25.08.2015].
>>21 M. Kolanko, Duda odwiedził wystawę poświęconą Legionom Polskim w krakowskim Muzeum Narodowym, http://300polityka.pl/
live/2015/07/26/duda-odwiedzil-wystawe-poswiecona-legionompolskim-w-krakowskim-muzeum-narodowym/ [dostęp: 25.08.2015].
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>>22 PiS: rodzina najważniejsza, http://niezalezna.pl/54785-pis-rodzina-najwazniejsza [dostęp: 26.08.2015].
>>23 J. Bralczyk, op. cit., s. 97.
>>24 A. Duda, Bilon zbiera się bez problemu, rozm. przepr. J. Nizinkiewicz, http://www.rp.pl/artykul/1079127.html?print=tak&p=0 [dostęp:
27.08.2015].
>>25 Kompromitacja działacza PiS. Internet pęka ze śmiechu, http://pikio.pl/kompromitacja-dzialacza-pis-internet-peka-ze-smiechu/ [dostęp:
27.08.2015].

skutkami lub aspektami pełnionych przez nią obowiązków,
jak w wypowiedzi: „[...] różnica pomiędzy szachami a polityką Władimira Putina jest taka, iż w szachach są ustalone zasady gry, a wynik jest nie do przewidzenia. W Rosji Putina
natomiast jest dokładnie odwrotnie”26. Jeszcze jednym z wymienianych przez Bralczyka elementów jest zdanie egzystencjalne, które bazuje na takich wyrażeniach jak: istnieje, są tacy
(takie), co ma na celu naświetlenie jakiegoś najczęściej nierozwiązanego problemu (np. „Są tacy, którzy pewnie będą chcieli głosować na awanturę, na nieumiejętność współpracy, na
stwarzanie zagrożenia, na niezgodę narodową”27).
Problemem perswazyjności przekazu politycznego zajął się
także Igor Borkowski, który przytacza cztery elementy, na których opiera się ten typ komunikacji28: pierwszym z nich jest
emocjonalizacja odbioru, dzięki czemu analiza racjonalna danego faktu jest bardzo ograniczona lub niemożliwa. Drugi to
dążenie do osiągania wspólnoty świata i wspólnoty języka,
czyli jedności poglądów odbiorcy i nadawcy poprzez np. stosowanie w przemówieniach wartości, symboli kolektywnych
ważnych dla określonej grupy odniesienia. Trzecim elementem
jest symplifikacja rozkładu wartości, czyli dyferencjacja stron
sporu – podział na „my” i „oni”, jak w wypowiedzi Jarosława
Kaczyńskiego w dniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13.12.2006 r.): „My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni
tam, gdzie stało ZOMO!”29. Ostatnim z wyróżnianych przez Borkowskiego elementów jest mechanizm odbioru bezalternatywnego, który uwalnia odbiorcę od podejmowania trudnej
decyzji, podając gotowe i pozornie najlepsze rozwiązanie.
>>26 Gorzki dowcip Kasparowa: Jaka jest różnica między szachami a Rosją
Putina?, http://wyborcza.pl/1,76842,12396153,Gorzki_dowcip_Kasparowa__Jaka_jest_roznica_miedzy.html [dostęp: 24.08.2015].
>>27 P. Cywiński, Są tacy, którzy pewnie będą chcieli głosować na awanturę, na nieumiejętność współpracy, na stwarzanie zagrożenia, na niezgodę
narodową..., http://wpolityce.pl/polityka/261678-sa-tacy-ktorzy-pewniebeda-chcieli-glosowac-na-awanture-na-nieumiejetnosc-wspolpracy-nastwarzanie-zagrozenia-na-niezgode-narodowa [dostęp: 25.08.2015].
>>28 I. Borkowski, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej
1981–1995, Wrocław 2003, s. 17–20.
>>29 L. Makowiecki, Tam, gdzie stało ZOMO... Życie pokazało, że słowa Jarosława Kaczyńskiego nie były zbyt ostre, http://wpolityce.pl/polityka/232622-tam-gdzie-stalo-zomo-zycie-pokazalo-ze-slowa-jaroslawakaczynskiego-nie-byly-zbyt-ostre [dostęp: 27.08.2015].

Nietrudno znaleźć w wypowiedziach polityków elementy
wpływające na perswazyjność przekazu, wymieniane zarówno przez Bralczyka, jak i Borkowskiego. Tu analizie poddane
zostało orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszone w dniu
jego zaprzysiężenia w Sejmie 6 sierpnia 2015 r.30 Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie powyższych strategii,
a także analizę wartości i symboli kolektywnych, którymi posłużył się prezydent. W badaniach pominięto wpływ elementów niewerbalnych, takich jak mimika, gesty, proksemika czy
ton głosu.
Prezydent rozpoczął swoje przemówienie od apostrofy do
zebranych na sali gości oraz podziękowania rodakom za wybór na stanowisko. W wygłoszonym orędziu elementy te pojawiały się kilkukrotnie, co miało zapewne na celu przyciągnięcie uwagi odbiorców i pozyskanie ich przychylności. Na
początku odwołał się także do własnych emocji, mówiąc, że
jest „niezwykle wzruszony”. Najczęściej stosowaną przez Andrzeja Dudę strategią było użycie kwantyfikatorów, szczególnie tych spełniających funkcję majoryzacji. Zabiegi te pojawiały się głównie w kontekście Polaków i Polek („Miliony
naszych rodaków [...]”, „Dziękuję wszystkim Polakom”). Zabieg ten legitymizuje jego władzę (szczególnie, gdy wspomina o obywatelach, którzy zagłosowali na niego w wyborach)
oraz rolę „ojca narodu” (prezydenta wszystkich Polaków), znajdującego się ponad podziałami partyjnymi. Częściej kwantyfikacja powiększająca stosowana jest w przypadku odwołań
do pozytywnych emocji (równość, dialog, współpraca, wytrwałość), rzadziej natomiast sprzężona jest z negatywnymi
obrazami („To dzieci, których wiele dzisiaj nie dojada”). Minoryzacja bezpośrednio nie pojawia się w wygłoszonym orędziu, jednak fragment: „[...] zdarzają mi się takie sytuacje, że
podchodzą do mnie ludzie i mówią: nie głosowaliśmy na pana,
ale mamy nadzieję, że spełni pan swoje obietnice z kampanii”
implikuje, iż sytuacji takich było niewiele. Wielokrotnie w wygłoszonym przemówieniu Duda stosuje wyrażenia niepodważalne. Wymienić można tu choćby: demokratyczne wybory,
>>30 A. Duda, treść wygłoszonego orędzia, http://wyborcza.
pl/1,75478,18511021,oredzie-prezydenta-andrzeja-dudy-musimy-naprawiac-rzeczypospolita.html#ixzz3jpp93tZp
[dostęp:18.08.2015].
Z tego źródła zaczerpnięto wszystkie wykorzystane w tekście cytaty.
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wolność, wspólnota. Wywołują one jednoznacznie pozytywne
asocjacje, z którymi trudno polemizować. Warto nadmienić, że
leksem „wspólnota” pojawia się wielokrotnie w wypowiedzi
Dudy, co ma na celu zbudowanie pozytywnych konotacji i zarysowania wizji efektów prezydentury. Jest to przykład zastosowania strategii budowania wspólnoty świata, opisywanej
przez Borkowskiego.
Pomimo starań dotyczących neutralnego wydźwięku orędzia wobec oponentów politycznych w omawianej wypowiedzi subtelnie przemyconych zostało kilka uszczypliwych uwag
skierowanych do rządu premier Ewy Kopacz. Zasadzały się one
na mechanizmie presupozycji, zatem nie były komunikowane
bezpośrednio. Odnaleźć je można w następujących fragmentach: „Tylko będąc wspólnotą, możemy naprawić Polskę. A dzisiaj nie tylko Polska, ale przede wszystkim Polacy tej naprawy
potrzebują, i to w wielu obszarach” czy „[...] powinniśmy dbać
o spójność Unii Europejskiej. Aby przy budowaniu tej spójności
nasze sprawy były także uwzględniane”. W obu przykładach
najważniejsze jest to, co mówca presuponuje. Jeśli Polska potrzebuje naprawy, to od razu nasuwa się wniosek, iż jest zepsuta. Jeśli przy budowaniu spójności Unii Europejskiej powinniśmy także uwzględnić nasze sprawy, to znaczy, że aktualnie
nie są one należycie uwzględniane. Kolejna krytyka rządów
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
została zaprezentowana za pomocą metafory „Polska powiatowa się zwija”, co z kolei sugeruje nie tylko brak rozwoju w tej
dziedzinie, ale wręcz regres. Prezydent zastosował w swoim
przemówieniu także fragmenty emocjonalne, które w intencji
autora miały poruszyć odbiorcę i zjednać go poprzez podkreślenie kwestii wrażliwych społecznie („To dzieci, których wiele
dzisiaj nie dojada”, „państwo sprawiedliwe, w którym wszyscy
są traktowani jak równi, które broni słabszych i nie musi bać
się silnych”). Ponadto pojawiło się odwołanie do dwóch znanych, nieżyjących już osób, które przez część grup odniesienia
mogą być uznawane za autorytety: Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego.
Pozostałe z opisanych strategii nie pojawiały się w orędziu
wcale lub pojawiały o wiele rzadziej. Warto natomiast zwrócić jeszcze uwagę na to, jakimi symbolami kolektywnymi posługiwał się Duda. Najczęściej występującymi wartościami
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były: Polska, społeczeństwo, współpraca, bezpieczeństwo, naród i rozwój. Wybór właśnie takich haseł na pewno może obrazować wizję jego prezydentury, jej założenia i cele. Słowa
te wzbudzają jednoznacznie pozytywne konotacje (szczególnie u wyborców prawicowych), co także pozwala utworzyć
wspólnotę wartości i języka z odbiorcami poprzez zbudowanie pozytywnych asocjacji i emocjonalizację przekazu. Każda
z wymienionych jednostek funkcjonalnych pobudza bowiem
wyobraźnię określonej grupy odniesienia.
Reasumując, orędzie Andrzeja Dudy jak każde wystąpienie
polityczne czy medialne opiera się na technikach manipulacyjnych. Jednak jedynie w umiarkowanym stopniu zastosowana
została tu strategia emocjonalizacji przekazu. Wynika to zapewne z faktu, iż analizowane orędzie jest swoistym zwieńczeniem trudnego dla każdego z kandydatów okresu kampanii
wyborczej. Głównym celem wygłaszanych tez nie było zatem
oddziaływanie performatywne, czyli wzbudzenie w wyborcach emocji, które mają skłonić do oddania głosu, lecz wytyczenie centralnych punktów przyjętego planu na najbliższą
kadencję. To z kolei realizuje funkcję prezentatywną wypowiedzi. W orędziu znalazły się natomiast pewne fragmenty nastawione na konfrontację z oponentami politycznymi, jednak
podane zostały na tyle delikatnie, że dla przeciętnego odbiorcy mogły być niedostrzegalne. Częsta powtarzalność leksemu
„wspólnota” miała wskazywać na koncyliacyjny charakter prezydentury. Dobór języka, liczne wyliczenia i apostrofy oraz podawane przykłady z życia zwykłych obywateli, nierzadko poparte cytatami, tworzą wizerunek Dudy jako tego, który stoi
po stronie obywateli, dba o ich sprawy. Wszystkie te aspekty uniemożliwiły oponentom prezydenta negację tez wygłoszonych w orędziu, a więc sprowadziły ich do defensywy.
Orędzie miało zatem porządkować wizerunek Andrzeja Dudy
w odbiorze społecznym, bazując w głównej mierze na funkcji prezentatywnej języka. Rozbieżność deklaracji i ich realizacji (z jednej strony zapewnienia o pojednawczym charakterze prezydentury, z drugiej presupozycje mające zdewaluować
część dotychczasowych działań oponentów politycznych) pozostała prawdopodobnie przez większą część opinii publicznej
niedostrzeżona, zatem perswazyjna właściwość wypowiedzi
została zrealizowana.

Abstract
Kamil Olender, About politics. Verbal aspects of techniques in exerting influence on the example of Andrzej
Duda’s proclamation
Persuasion and manipulation are not new phenomena. Their
first investigators appeared in antiquity and described the rhetoric and eristic abilities of the politicians of those times. The 20th
century, with rapid development of media, saw many researches renewing their interest in the topic of interpersonal communication, including the matters of persuasion and manipulation.
This article aims to introduce selected theories on manipulation
techniques in the world of politics and confront them with prepared research material. In addition to presenting literary definitions of persuasion and manipulation, there are also shown,
supported with appropriate examples, the most common elements of propagandist linguistic manipulation according to

Jerzy Bralczyk’s O języku propagandy i polityki, and the most influential factors of persuasiveness indicated by Igor Borkowski.
The theories mentioned above relate largely to linguistic activities, omitting non-verbal components such as mimicry, gestures, proxemics and tone of voice. The starting point for the
theory of persuasion and manipulation is the constructivist definition of communication, which leaves out the very basic models in the study of communication such as Shannon–Weaver’s
transmission model. The process of bonding between interlocutors is also dependent on the culture and subculture they function in, which is why Fleischer’s collective symbol theory is also
cited. The research material used to validate the presented theories is Andrzej Duda’s proclamation delivered on the 6th of August 2015, during his swearing-in as the President of Poland. It
was tested for elements aiding his persuasiveness and manipulative strategies used.

AGEIZM W KOMUNIKACJI 60+ BRANŻY FINANSOWEJ
Joanna Śmietanka

Ageizm instytucjonalny i indywidualny
Zdecydowana większość prac dotyczących stratyfikacji społeczeństwa oparta jest na podziale demograficznym, w którym
decydującym kryterium podziału staje się wiek, płeć i miejsce
zamieszkania (globalnie rozumiane w kontekście rasowym, lokalnie zaś stanowiące o przynależności do grup mieszczańskich
czy wiejskich). W związku z tym to właśnie wiek staje się jednym
z głównych kryteriów dyskryminacji społecznej, podobnie jak
płeć czy rasa. Negatywne podejście do osób starszych i stereotypowe myślenie o nich, prowadzące do poniżenia grupy seniorów oraz często do ich dehumanizacji, znane jest pod pojęciem
ageizmu. Tuż obok dyskryminacji ze względu na płeć – seksizmu, a także rasę – rasizmu, ageizm stanowi jeden z ważniejszych problemów społecznych, kategoryzujących społeczeństwo
bez uwzględnienia atrybutów jednostki.
Pojęcie ageizmu wprowadził w 1969 roku Robert Butler,
amerykański gerontolog, pierwszy dyrektor Narodowego Instytutu ds. Starzenia, który opisał zjawisko negatywnego stereotypowego podejścia do osób starszych, tłumacząc tę postawę zanikiem więzi międzypokoleniowej, znajdowaniem
radości w wykazywaniu wad, jak również częstą koniecznością
niesienia pomocy osobom starszym. Butler opisał negatywne
postawy przyjmowane w stosunku do osób starszych, obserwowane w różnorodnych obszarach życia – w służbie zdrowia, na rynku pracy, w codziennych prywatnych kontaktach,
zaznaczając jednocześnie, że ageizm wpływa nie tylko na postawy otoczenia w stosunku do seniorów, ale też na samoocenę osób starszych1.

Kolejni badacze tego zagadnienia, m.in. E.B. Palmore, określali ageizm jako stereotypowe myślenie negatywne i działanie na
niekorzyść osób ze względu na ich przynależność do każdej grupy
wiekowej (w tym ujęciu w ageizm wpisuje się też dyskryminacja
młodzieży), jednak częściej pojęcia używa się w rozumieniu proponowanym przez Butlera. W ostatnich latach zjawisko ageizmu
wzbudza refleksje z powodu starzejącego się społeczeństwa i coraz większej uwagi koncentrowanej na osobach starszych.
Stereotypy w myśleniu o tej grupie wiekowej znane nam
są nie tylko z życia prywatnego, ale też z mediów, działalności instytucji oraz firm (mam tu na myśli wszelkiego rodzaju
urzędy, domy spokojnej starości, firmy produkcyjne oraz usługowe), m.in. z procesu komunikowania się tych podmiotów
z otoczeniem (do którego należą zarówno osoby starsze, jak
i przedstawiciele wszystkich innych grup wiekowych). Ageizm
instytucjonalny wywiera duży wpływ na rozwój ageizmu indywidualnego, z uwagi na wpływ mediów na kształtowanie
postaw w społeczeństwie, jak i rosnącą w ostatnich latach rolę
liderów opinii w środowisku internetowym.
W niniejszej analizie, w odniesieniu do działań instytucji finansowych (głównie banków), ageizm rozumiany jest przez
autorkę jako dyskryminacja osób starszych już na etapie tworzenia produktów i usług, które nie uwzględniają ich podstawowych potrzeb i nie są adekwatne do umiejętności oraz wiedzy seniorów, jak również – wykorzystywanie wieku seniorów
w nieetycznych działaniach komunikacyjnych firm poprzez reklamowanie produktu i informowanie o nim w sposób wprowadzający starszego konsumenta w błąd.

>>1 A. Pawlina, Sposoby prezentowania wizerunku osób starszych w re-

Sytuacja ekonomiczna seniorów
Jak wynika z danych według stanu na marzec 2012, głównym źródłem przychodów osób starszych jest emerytura.

klamie. Analiza wybranych zagadnień, „Zeszyty Naukowe”, nr 8, Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 2010, http://www.wse.bochnia.pl/zn/zn89.pdf (25.08.2015).
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Prawie połowa (49,1% emerytów) pobierała emerytury w wysokości 1200–2000 zł miesięcznie, przy średniej 1809 zł – dla
populacji mężczyzn było to 2209 zł, dla populacji kobiet zaś
1535 zł2. W porównaniu do przeciętnych zarobków dochody
seniorów nie są wysokie, biorąc jednak pod uwagę dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego, są one nieznacznie wyższe niż w przypadku rodzin z dziećmi – dla nich mediana dochodu na osobę wynosiła 1026 zł, zaś dla emerytów
1200 zł; wyjątek stanowią tu renciści, którzy dysponowali
kwotą mniejszą, dokładnie 841 zł3.
Najważniejsze grupy wydatków seniorów to towary i usługi
konsumpcyjne – głównie żywność, wydatki na zdrowie oraz
wydatki mieszkaniowe (czynsz, rachunki). W poszczególnych
grupach wiekowych wydatki te nie są dzielone jednak w równym stopniu na wymienione kategorie. Starsi seniorzy, powyżej 70. roku życia, ponoszą największe wydatki na zdrowie,
grupy najmłodsze w wieku 60–65 jeszcze pracują (chociaż
tych nie zaliczam do grupy seniorów, która z założenia obejmuje grupę 65+), a wydatki na potrzeby konsumpcyjne ponoszą przy wciąż relatywnie dobrym zdrowiu, grupa w średnim
wieku 65–70 spędza czas mniej aktywnie, opiekuje się wnukami.
Seniorzy posiadają ponadto oszczędności – jak wynika
z analiz, w 2012 roku oszczędności deklarowało o 37% więcej
gospodarstw seniorów w wieku 60+ niż w gospodarstwach
osób w wieku 45–59. Najczęstszym powodem oszczędzania
staje się chęć zabezpieczenia starości4. Dominuje oszczędzanie
w formie depozytów bankowych (48,9%), na miejscu drugim
znalazły się obowiązkowe oszczędności w OFE (25,6%) oraz
gotówka (9,6%), czwarte to krajowe fundusze inwestycyjne
(6,6%), zaś najmniej popularne były polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (4,3%), indywidualne inwestycje w akcje spółek publicznych (3,7%) oraz indywidualne
>>2 Rzecznik Praw Obywatelskich, Raport „Osoby starsze na rynku usług
finansowych”, Warszawa 2013, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osoby%20starsze%20na%20rynku%20us%C5%82ug%20finansowych.%20Analiza%20i%20zalecenia_0.pdf (31.08.2015).
>>3 GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Warszawa, 2012,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf (31.08.2015).
>>4 Diagnoza społeczna, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011.
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inwestycje w obligacje i bony (0,8%)5. Wbrew pozorom i powszechnym przekonaniom, że osoby starsze zarabiają niewiele, siła nabywcza seniorów jest znaczna i stabilna. Tym
bardziej, że seniorów mamy coraz więcej, z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństwa6. Rosnąca populacja
60+ determinuje rozwój tzw. srebrnej gospodarki7 – wzrasta
z jednej strony zapotrzebowanie na usługi adresowane do seniorów, związane przede wszystkim z ochroną zdrowia i opieką społeczną, z drugiej strony – firmy ze wszystkich sektorów
gospodarki koncentrują swoje działania na osobach starszych,
dostosowując produkty i usługi do wymagań oraz potrzeb
starszego konsumenta, jak również modyfikując swoje strategie marketingowe.
Działania instytucji finansowych wśród starszych
konsumentów
Coraz większy wybór produktów finansowych, coraz bardziej skomplikowanych, szerokie wykorzystywanie nowych
technologii w dotarciu do klienta oraz jego obsługi, rosnące znaczenie bankowości internetowej oraz mobilnej, a także
>>5 Rzecznik Praw Obywatelskich, Raport „Osoby starsze na rynku usług finansowych”, Warszawa 2013.
>>6 Według danych GUS (2009, 2014), w latach 1950–2005 udział ludności w wieku 65+ wzrósł dwuipółkrotnie z 5,3% do 13,2% w ogólnej strukturze społecznej, przy spadku udziału populacji dzieci 0–14 lat z 29,5% do
17,2%. Duży wpływ mają na to: brak wyraźnej polityki prorodzinnej, liczne
emigracje młodych i wydłużający się czas życia ludzkiego – żyjemy przeciętnie w 1950 r. 47 lat, w 2014 r. ponad 65 lat, w 2050 r. około 75 lat (GUS,
Prognoza ludności na lata 2008–2035, Warszawa 2009 i GUS, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski
w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa 2014).
>>7 Srebrna gospodarka (ang. silver economy) na pierwszym etapie rozwoju rozumiana była głównie jako modyfikowanie istniejących produktów
i usług w taki sposób, by zwiększyć ich użyteczność dla seniorów – utożsamiano ją ze srebrnym rynkiem (silver market) i srebrnymi przemysłami (silver industries). W miarę upływu lat pojawiły się pomysły stworzenia oferty
przeznaczonej specjalnie dla seniorów – wprowadzano na rynek produkty,
które jeszcze w fazie projektowania uwzględniały specyficzne potrzeby seniorów. Pasywny dotąd starszy nabywca stał się aktywnym konsumentem,
który wyznacza rynkowe trendy. Nowoczesne rozumienie „srebrnej gospodarki” bazuje na podejściu zwanym aktywnym starzeniem się, które sprawia, że proces starzenia się staje się lepszy i bardziej produktywny (Gilleard,
Higgs, 2011), a w samym pojęciu „silver economy” zawiera się też indywidualne i społeczne działania związane z przygotowaniem do starości (Szukalski, 2009).

nowe instrumenty płatnicze to główne przejawy szybkiego
rozwoju rynku finansowego. Niestety nie wszystkie nowoczesne produkty i usługi są dostosowane do potrzeb osób starszych, a co więcej – sposób informowania o ofercie nie chroni
również interesów seniorów. Ponadto od lat seniorzy są najbardziej nieufną w stosunku do instytucji finansowych (na
czele z ZUS-em) grupą konsumentów. Zaledwie połowa osób
starszych korzysta z usług bankowych8. Wynikać to może zarówno z działalności instytucji finansowych, niedostosowania
produktów i usług bankowych czy też ubezpieczeniowych do
oczekiwań i potrzeb starszego odbiorcy, jak również z samego
procesu komunikowania się firm z branży finansowej z otoczeniem konsumenckim. W badaniu Pentora seniorzy wskazali, że
nie mają przekonania co do użyteczności usług finansowych,
zwłaszcza bankowych – są raczej nieufni, niezbyt dobrze znają
produkty oraz pojęcia bankowe9. Wzmocnieniem tych postaw
stają się głośne w ostatnich latach afery finansowe, takie jak
Amber Gold. Poza grupą osób starszych, która w wyniku przestępstw finansowych utraciła swój majątek, pozostali seniorzy, informowani o podobnych oszustwach przez media, zniechęcają się do całej branży, decydując się na przechowywanie
gotówki poza bankiem. Oczywiście istnieją firmy i instytucje
finansowe, które dostosowują lub próbują dostosować swoje
produkty, usługi czy komunikaty do potrzeb starszych klientów, i mimo że część z nich prowadzi swoje działania wzorowo, to jednak część produktów „dopasowanych” do potrzeb
osób starszych (które jednak nie zawsze opierają się na badaniach, jakie należałoby przeprowadzić w tej grupie konsumentów) nie do końca spełnia ich oczekiwania, powodując w konsekwencji pogłębianie się nieufności seniorów.
Liczba skarg na branżę ubezpieczeniową rośnie10. Według
Rzecznika Ubezpieczonych, podwojenie się skarg w latach
2010–2012 nie wynika z większej ilości przewinień ubezpieczeniowych, ale z większej świadomości konsumentów. Znany

jest przypadek starszego człowieka w Szwajcarii, który wygrał
sprawę sądową z potężnym ubezpieczycielem dlatego, że dokumenty, które mu przedłożono do podpisu, były napisane
zbyt małą czcionką11. Wydaje się to kwestią ustanowienia odpowiedniego prawa w poszczególnych krajach, tak jak ma to
miejsce właśnie w Szwajcarii – to, co jest napisane w umowie,
musi być możliwe do przeczytania. Inne zgłoszenia dotyczą
m.in. przekazywania niepełnych informacji dotyczących warunków ubezpieczenia, np. dużo mniejszego zakresu dodatkowych ubezpieczeń ochronnych niż te, których po przeczytaniu
broszury spodziewają się seniorzy (w większości przypadków
promowane najmocniej produkty ubezpieczeniowe obejmują
ochronę tylko w przypadku choroby lub śmierci ubezpieczonego z powodu nieszczęśliwego wypadku, podczas gdy w materiałach reklamowych produktu podkreślane jest samo zdarzenie choroby lub śmierci, bez wzmianki o jej przyczynach).
Rzecznik ubezpieczonych stara się o przejrzystość informacji. Działanie wielu ubezpieczycieli jest nieetyczne – osoby
w wieku 70 lat namawiane są do zakładania lokat czy funduszy inwestycyjnych na 10 czy nawet 20 lat. Ludzie starsi często są naiwni i ufni, a z drugiej strony – ich uśpiona czujność
powoduje, że decydują się na podpisanie takiej umowy, będąc
przekonani, że jest to świetny produkt i świetna okazja. Każdy, kto czuje się pokrzywdzony przez firmę ubezpieczeniową,
ma możliwość zwrócenia się do Rzecznika Ubezpieczonych, jak
również do Sądu Najwyższego z prośbą o przyjęcie stanowiska
w sprawie. Istnieje ponadto możliwość zwrócenia się do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – o ile pokrzywdzony zostanie uznany za konsumenta (a zdarzają się przypadki odmowy interwencji właśnie z tego powodu)12.
KFN13 zwraca uwagę na fakt, iż reklamacje klientów nie są
rzetelnie rozpatrywane przez instytucje finansowe, stąd niezbędna jest jej interwencja. Reklamacje powinny być rozpa-

>>8 Senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Parlamentu Zespołu
ds. Osób Starszych podczas konferencji z dn. 6 listopada 2012 r., stenogram
„Produkty finansowe skierowane do osób starszych”, Kancelaria Senatu, Zespoły senackie, zeszyt 14/2013, s. 8.
>>9 Za: ibidem.
>>10 Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych, podczas konferencji
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych z dn. 6 listopada 2012 r.

>>11 Mówił o tym senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, podczas konferencji z dn. 6 listopada 2012 r.
>>12 Ibidem.
>>13 Piotr Nowak, Komisja Nadzoru Finansowego, podczas konferencji
z dn. 6 listopada 2012 r.
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trywane w terminie 30 dni, jednak termin ten nie jest zachowywany. Skargi dotyczą głównie nieadekwatności produktu
do odbiorcy – seniorom próbuje się sprzedać wszystko, niezależnie od tego, czy jest to dla nich odpowiedni produkt. Często senior chce otworzyć tradycyjną lokatę, a w banku oferuje
się mu produkt wieloletni strukturyzowany o dużym ryzyku.
KNF prowadzi w związku z tym działalność edukacyjną, również dla osób starszych – publikuje w tym celu broszury, organizuje szkolenia i inne spotkania o charakterze edukacyjnym.
Popularne stało się stwierdzenie, że seniorzy są „bogaci
w aktywa i ubodzy w gotówkę” – najczęściej dysponują własnościowym mieszkaniem, jednak miesięczny dochód nie jest
już tak duży jak kiedyś. Przeniesienie do mniejszego, tańszego w utrzymaniu mieszkania często wiąże się dla seniorów ze
strachem przed nieznanym, zwłaszcza że wielu seniorów jest
przywiązanych do swoich domów i nie chce zmieniać miejsca
zamieszkania z uwagi na sentyment do miejsca oraz wspomnienia. Z tego powodu banki proponują seniorom produkt
w postaci odwróconej hipoteki – dożywotnio wypłacają seniorowi określoną kwotę pieniężną, a po jego śmierci to bank
staje się właścicielem pozostawionej przez niego nieruchomości, jednak tylko do wysokości wypłaconych świadczeń (w rozliczeniu kredytu mają udział spadkobiercy). Prawo do oferowania odwróconych kredytów hipotecznych mają wyłącznie
profesjonalne, nadzorowane instytucje finansowe. Instytucja ma obowiązek przedstawienia klientowi przed zawarciem
umowy na jednolitym arkuszu informacyjnym informacji o:
całkowitej kwocie kredytu, sposobach oraz terminach wypłaty środków, obowiązku ustanowienia hipoteki tytułem spłaty
kredytu, wszystkich dodatkowych kosztach, związanych z kredytem, prawach i obowiązkach kredytobiorcy.
Na potrzeby niniejszych rozważań przeanalizowane zostały również reklamy produktów finansowych. Marta Fabiszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wskazuje na najważniejsze problemy pojawiające się na etapie przedkontraktowym w komunikacji instytucji finansowej z osobami starszymi (czyli wszelkie działania reklamowe,
związane z kierowaniem oferty do konsumentów). „Zgodnie
z przepisami prawa, wszelkie informacje, które przekazywane są konsumentom, muszą być jednoznaczne, zrozumiałe,
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niewprowadzające w błąd i przede wszystkim prawdziwe”14
– mówi Fabiszewska. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, ale również rozpowszechnianie informacji prawdziwych w sposób,
który może wprowadzić konsumenta w błąd. Przykładem
może być tu informacja dotycząca renty hipotecznej promowanej przez Fundusz Hipoteczny „DOM” S.A. Reklama sugerowała osobom powyżej 65. roku życia, że renta hipoteczna
jest świadczeniem, które jest zagwarantowane przez państwo, podczas gdy jest to indywidualna umowa na komercyjnych zasadach. Decyzją UOKiK reklama naruszała zbiorowy interes konsumentów, wprowadzając klientów w błąd. Kolejną
reklamą jest spot „Moi Bliscy” ubezpieczyciela 4LifeDirect, specjalizującego się w polisach dla osób starszych (firma promuje
ubezpieczenia dostępne dla wszystkich bez badań lekarskich,
niezależnie od wieku). Na reklamę wpłynęła do UOKiK skarga argumentowana tym, że przekaz „już od złotówki dziennie” wprowadza konsumentów w błąd. Przy składce w tej
wysokości dla ubezpieczonego w wieku 65 lat kwota świadczenia na wypadek śmierci wynosi zaledwie 1000 zł, w przypadku wieku 75 lat byłoby to 500 zł. Starsi seniorzy nie mają
w ogóle możliwości wykupu ubezpieczenia w ogłaszanej kwocie, a w przypadku chęci ubezpieczenia się osoby 65-letniej na
kwotę maksymalną 50 tysięcy złotych wysokość miesięcznej
składki wyniesie aż 406 zł, zaś dla 75-latka aż 1300 zł. Poza
sugerującym świetną okazję hasłem reklamowym 4LifeDirect
zdaje się we wszystkich kreacjach reklamowych traktować seniorów przedmiotowo, sugerując, że głównym problemem dla
rodziny seniora po jego śmierci staje się konieczność poniesienia kosztów pogrzebu, i dodatkowo oferując książkę Ostatnie
pożegnanie. Takie działanie, bazujące na emocjach osoby starszej, która zwykle jest wyczulona na szczęście swojej rodziny,
jest nieetyczna. Pozostałe firmy wykorzystują często stereotypowy wizerunek seniora, oparty na postaci starszego człowieka o niskich dochodach, z problemami finansowymi, nieradzącego sobie w codziennych sytuacjach życiowych, szczególnie
dbającego o najbliższych i w związku z tym zabezpieczającego
ich finansowo na wypadek swojej śmierci.
>>14 M. Fabiszewska, Produkty finansowe kierowane do osób starszych,
Zespoły senackie, zeszyt 14/2013, s. 32.

Wiele materiałów informacyjnych i marketingowych
w branży finansowej nie zawiera wyczerpujących informacji
o produktach, warunkach umów czy ryzyku związanym z produktem, a umieszczane na broszurach i ulotkach treści niejednokrotnie wprowadzają starszych konsumentów w błąd. Mam
tu na myśli np. ubezpieczenia „od złotówki dziennie”, które
ostatecznie generują dużo wyższe koszty niż te sugerowane
w reklamie15, czy konta bez opłat, konta „darmowe”, które –
jak okazuje się często już po podpisaniu umowy – wiążą się
również z dodatkowymi opłatami. Dość interesującą instytucją
finansową dla osób starszych jest Poczta Polska. W ostatnich
latach firma rozwinęła znacznie usługi i produkty dla seniorów, którzy chętniej korzystają z jej usług niż osoby młodsze,
chociażby z uwagi na to, że od lat to właśnie tam pobierają
swoją emeryturę i płacą rachunki.
Wykluczenie finansowe seniorów
Wykluczenie finansowe to proces, w którym obywatele
doświadczają problemów w dostępie do produktów i usług
finansowych oraz korzystania z nich na głównym rynku
(dokładnie takich produktów, które są dostosowane do ich potrzeb i umożliwiają im prowadzenie normalnego życia w społeczeństwie). Najczęstszymi przyczynami wykluczenia finansowego seniorów są: niski poziom dochodów, brak stałego
zatrudnienia, wiek emerytalny, zamieszkiwanie w małej miejscowości. Osoby starsze często trzymają gotówkę w domu zamiast korzystać z kont osobistych – m.in. dlatego, że nie widzą korzyści z trzymania swoich pieniędzy w banku. Przyczyną
wykluczenia finansowego może być również wykluczenie cyfrowe, które nie pozwala na korzystanie z produktów i usług
finansowych online. W związku z rozwojem nowych technologii obserwujemy także rozwój bankowości elektronicznej
i innych usług cyfrowych. Senior, który boryka się z barierami związanymi z obsługą nowych technologii, odczuwa niepokój i strach przed korzystaniem z nowoczesnych produktów
i usług finansowych. Zarówno wykluczenie cyfrowe, jak i wykluczenie finansowe prowadzą do wykluczenia społecznego.
To z kolei ma znaczący wpływ na relacje międzypokoleniowe,
>> Hasło widnieje w materiałach reklamowych ubezpieczenia „Moi Bli15

scy” firmy 4LifeDirect.

funkcjonowanie seniorów w społeczeństwie, ich samoocenę
(rośnie u seniorów poczucie poniżenia), a często nawet zdrowie psychiczne (osoby wykluczone społecznie częściej popadają w depresję).
Wśród seniorów zaobserwować możemy ogólnie niską
świadomość finansową, której przyczyn szukać można w małej ilości programów edukacyjnych16, ale i częstej niechęci do
zdobywania wiedzy, a także powszechną niechęć do instytucji finansowych. Nie pozwala to na zbudowanie relacji z bankiem, co staje się powodem przeszkód w uzyskaniu pożyczki, w związku z czym seniorzy decydują się na zadłużenie się
w instytucjach alternatywnych po wyższych kosztach. Nadmierne zadłużenie powoduje z kolei zbyt wysokie obciążenia
miesięczne, utratę zdolności do regulowania zobowiązań, spadek jakości życia, przewlekły stres, a bardzo często w konsekwencji również chorobę.
Ochrona starszych konsumentów usług finansowych
Instytucja finansowa ma obowiązek działać w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, mając na uwadze interesy swoich
klientów, a konsument wyposażony w odpowiednie informacje jest w stanie podejmować świadome decyzje. Dyrektywa
2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki mówi
o obowiązku dostarczenia informacji o kredycie przed zawarciem umowy na jednolitym formularzu. Dyrektywa 2004/39/
WE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz akty
towarzyszące to z kolei dokument stanowiący o obowiązku
rzetelnego informowania klienta indywidualnego w sposób
szczegółowy o charakterystyce produktu, ryzykach, dźwigni
finansowej i kosztach oraz dokonania oceny, czy dany produkt
jest odpowiedni dla klienta. Na rynku istnieje kilka produktów ubezpieczeniowych, dedykowanych starszym konsumentom. Są to – poza wspomnianymi produktami – m.in. Życie
Direct, oferowane przez TU na życie Europa SA dla osób w wieku 65–85, polisa na życie „spokój najbliższych” PZU, w której
wysokość składek nie zależy od wieku, ubezpieczenie „Lew Senior” od Generali dla osób w wieku 50–75 lat niezależnie od
>>16 Tu jedną z wiodących ról spełniają Uniwersytety Trzeciego Wieku,
oferujące również programy edukacyjne w zakresie prowadzenia własnych
finansów.
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stanu zdrowia czy ubezpieczenie na życie dla osób 60+ w Allianz. Dokładna analiza każdego produktu pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie dla seniora. Warto przy tym pamiętać,
że każdy konsument, niezależnie od wieku, ma prawo do uzyskania pełnych i szczegółowych informacji o produkcie oraz
ogólnych warunkach ubezpieczenia, a jeśli napotyka przy tej
okazji problemy, ma prawo zgłosić się do odpowiedniej instytucji nadzorującej. Główną i podstawową funkcją ubezpieczenia jest ochrona, a produktów bankowych – ochrona majątku.
Warto zatem wybrać ofertę, która spełnia kryteria i odpowiada potrzebom klienta. Niezbędne jest wnikliwe przeczytanie
umowy, ale też porównanie oferty kilku firm oraz rozmowa
z przedstawicielem.
W sytuacji nieustannego starzenia się społeczeństwa i braku zdolności państwa do utrzymywania coraz większej liczby
emerytów wzrasta potrzeba dobrowolnego oszczędzania na
emeryturę. Wymaga to od konsumentów coraz większej wiedzy w zakresie finansów. Doradcy finansowi niosą w tym zakresie pomoc, jednak musimy mieć na uwadze możliwość działania
takiego specjalisty na korzyść swoją lub banku (czy też ubezpieczyciela), niekoniecznie zaś na korzyść klienta. Rzeczywisty
koszt kredytu, wysokość odsetek, warunki spłaty kredytu, zakres
ochrony ubezpieczeniowej to tylko kilka zagadnień, które przysparzają seniorom problemów. Należałoby zwiększyć ochronę
prawną osób starszych w zakresie podpisywania umów finansowych, co może uchronić seniorów przed nieuczciwymi praktykami banków i ubezpieczycieli. Drugim rozwiązaniem, które powinno działać niezależnie od wprowadzania sankcji prawnych,

jest edukacja seniorów w zakresie finansów. Mogą prowadzić ją
instytucje finansowe we współpracy z instytucjami wspierającymi. Trzeci ważny punkt to pomoc seniorom tuż przed podjęciem
decyzji o podpisaniu umowy, m.in. poprzez pracę doradców,
sporządzanie dokumentów z odpowiednią wielkością czcionki,
unikanie niejasnych sformułowań i zapisów, aby niwelować pomyłki. I wreszcie należałoby zmodyfikować strategię komunikowania firm z osobami starszymi, otwierając się na dialog z seniorami, którzy posiadają konkretne potrzeby i oczekiwania wobec
branży finansowej. Najistotniejszą kwestią, pozostającą również
w interesie instytucji, jest przecież przywrócenie zaufania.

Abstract
Joanna Śmietanka, Ageism in 60+ communication
of the financial sector
The aim of this article is to draw attention to unethical activities of the companies from the financial sector. The author
understands the manifestations of the ageism in communication of the financial institution as bad treatment of elderly people, first at the stage of creating products and services which often do not take into account the needs and
expectations of seniors, secondly – abusing the elderly age
of consumers during advertising a product and presenting it
in a misleading way. The author also draws attention to the
emerging as a consequence problem of financial exclusion of
elderly people which, similarly to the digital exclusion, leads
to social exclusion.
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KONCEPCJA MAGAZYNU PODRÓŻNICZEGO WCZORAJ I DZISIAJ:
PROBLEM DEFINICJI
Irina Morozova

Potrzeba reprezentacji „innego” świata, widzianego z perspektywy bezpośredniego obserwatora, tkwi w świadomości zarówno turysty masowego, jak i samotnego podróżnika.
Natomiast relację z podróży znamy już od starożytności. Wciąż
jednak brakuje dogłębnego opracowania jej wzorca gatunkowego z perspektywy teorii dziennikarstwa.
Obszerne omówienie istoty i kierunków rozwoju reportażu
podróżniczego przedstawił Artur Rejter. Badacz wskazuje na
komplikacje w ustaleniu przynależności reportażu podróżniczego do grupy gatunków publicystycznych: ciągle „wskazuje się na opozycję użytkowość – artystyczność”1, w związku
z czym gatunek ten również zaliczany jest do literatury pięknej i występuje zazwyczaj w postaci osobnej publikacji książkowej. Bożena Witosz z kolei zwraca uwagę na funkcjonujący
w teorii literatury gatunek podróży, mieszczący się w obrębie
literatury faktu2. W praktyce anglojęzycznej zaś funkcje reportażu podróżniczego spełnia travelogue. Odnosi się on zarówno do literatury i prasy, jak i do pozostałych środków przekazu medialnego, w tym, w formie bardziej rozbudowanej, jest
gatunkiem kina dokumentalnego. Zawiera opis doświadczeń i przeżyć emocjonalnych podróżnika. Rejter m.in. zaznacza, że w tradycji Europy Zachodniej reportaż podróżniczy
funkcjonuje jako story3 i znowuż znajduje się na pograniczu
prawdy i fikcji literackiej. Wymienieni wyżej badacze podkreślają wyznaczniki gatunkowe właściwe dla różnych form
>>1 A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000, s. 88.
>>2 Por. B. Witosz, Gatunki podróżnicze w typologicznym ujęciu genologii
lingwistycznej, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, red. D. Rott, t. 2, Katowice 2007, s. 16–17.
>>3 A. Rejter, Reportaż podróżniczy w ujęciu współczesnej lingwistyki –
problemy badawcze, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, op. cit., t. 2, s. 33.

podróżopisarstwa, nie proponują jednak ich podziału na gatunki literackie i dziennikarskie.
Należy również stwierdzić, że istnieje problem definiowania
prasy podróżniczej. Spoglądając na współczesny kształt tego segmentu, można zauważyć, że jest on traktowany na różne sposoby: jako medium rozrywkowe, skierowane zgodnie z formułą soft
news do szerokiego grona odbiorców, jako jeden z kanałów promocji miejsc lub jako medium rzetelne i opiniotwórcze, komunikujące wartości kulturowe, propagujące tradycje oraz formuły
tzw. turystyki zrównoważonej4. Oprócz tego magazyny podróżnicze, jak twierdzi Paweł Cywiński, „są jednym z najsilniejszych narratorów naszej turystycznej wyobraźni i odpowiadają za kształt
współczesnego dyskursu podróżniczego”5. Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia definicji zarówno współczesnego„magazynu podróżniczego”, jak i pojęcia „prasy podróżniczej”.
Folker Hanusch i Elfriede Fürslch stwierdzili w 2014 r., że
„liczba i różnorodność treści medialnych poświęconych turystyce zwiększa się wraz z rozwojem technologii cyfrowych, wzrostem komercjalizacji mediów oraz segmentacją odbiorców”6.
Szczególnej popularyzacji podróżopisarstwa sprzyjają również
>>4 O zasadach świadomego i odpowiedzialnego podróżowania zaczęto mówić w miarę zwiększenia liczby zagranicznych wyjazdów turystycznych, kiedy to słabym punktem dla krajów atrakcyjnych turystycznie stają
się problemy ochrony środowiska naturalnego. Problemy ekorozwoju oraz
świadomość potrzeby zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń przyczyniły się do propagowania idei tzw. „turystyki zrównoważonej” (ang. sustainable tourism).
>>5 P. Cywiński, Magazyny podróżnicze – czyli światy same w sobie, http://
post-turysta.pl/artykul/magazyny-podroznicze, data dostępu: sierpień
2015.
>>6 „The amount and variety of travel and tourism as media content has
grown along with the rise of digital technologies, the increasing commercialization of media output and the fragmentation of audiences”. F. Hanusch, E. Fürslch, Travel Journalism: Exploring Production, Impact and Culture, London 2014, s. 3.
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procesy konwergencji mediów, rozwój blogosfery podróżniczej, portali tematycznych i aplikacji internetowych. Śledząc historyczne przemiany w tak obszernej dziedzinie, jaką stanowią
media, można zauważyć, iż w ostatnich dziesięcioleciach przeżywają one okres niespotykanego dotąd tempa rozwoju, gwałtownych zmian i przenikania się nawzajem odrębnych zjawisk.
Pierwszą falę konwergencji w mediach zapewne wywołały jeszcze na początku XX w. procesy rozwoju i popularyzacji fotografii, radia i telewizji – zaczęto zwracać uwagę na możliwość wzajemnej wymiany i wykorzystania metod i narzędzi docierania
do odbiorcy. W ostatnim czasie o konwergencji w środkach masowego przekazu mówi się w związku z przekształceniem funkcji kanałów informacyjnych i zacieraniem granic pomiędzy nimi,
czego przyczyną jest pojawienie się nowych technologii w Internecie. Prędkość, z jaką przestrzeń internetowa pochłania informacje, utrwalone dotychczas na innych nośnikach, dla ewolucji
mediów jest przypadkiem bez precedensu. Oczywiście spowodowało to pewne utrudnienia w funkcjonowaniu prasy drukowanej, a co za tym idzie – wymuszone zmiany w zasadach doboru treści, układzie kompozycyjnym, słownictwie i sposobach
komunikowania. Zmienił się sposób, w jaki edytowano treści
i konstruowano oddzielne przekazy. Magazyny (szczególnie
w wersjach elektronicznych) również dopasowują się do tendencji, opartych na interakcji i budowaniu dialogu z odbiorcą,
przyjmując powoli formułę mediów społecznościowych. Konwergencja technologii, która spowodowała wtórny podział
funkcji w mediach tradycyjnych, zmieniła rolę odbiorcy. Zamiast
biernego i bezwzględnego konsumowania informacji odbiorcy zdobywają możliwość współtworzenia treści. Ponadto tworzą się określone grupy odbiorcze, których początkowe potrzeby
społeczne, gospodarcze i kulturowe przekształciły się w potrzeby informacyjne, zaś zachowania komunikacyjne – w przywiązania do konkretnych środków informacji masowej. Cechy tych
grup obecnie łatwo są definiowane, dzięki wypracowanym metodom segmentacji rynku czytelniczego. Dla przykładu magazyny „National Geographic Traveler” oraz „Poznaj Świat” stwarzają
możliwość publikacji na swoich łamach reportaży i zdjęć przygotowywanych przez stałych czytelników. Niepodważalna jednak
pozostaje granica pomiędzy fachowcami a amatorami dziennikarstwa. W podróżopisarstwie z kolei nie ma rozgraniczeń pod
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kątem umiejętności profesjonalnych: jest to przecież, jak wspomniano wcześniej, zjawisko niemal naturalne, którego narodziny dostrzegamy w czasach pradawnych, w związku z oczywistą
potrzebą poznawania świata (i opowiadania o nim). Uzasadnia
się to również brakiem ukierunkowanego systemu kształcenia:
studiowanie zasad teoretycznych dziennikarstwa podróżniczego ogranicza się do odbycia kursów lub szkoleń pod opieką doświadczonych w tym obszarze dziennikarzy. Posiadanie podstawowej wiedzy o historii, zasadach i formach podróżopisarstwa
usprawnia jakość i efektywność przekazu. Niemniej dzisiaj każdy chętny może opublikować własny reportaż z podróży, nie tylko w serwisach internetowych, lecz również na łamach niektórych magazynów branżowych.
Jeżeli śledzić przemiany, jakie zachodziły w konstruowaniu layoutu i doboru treści XX-wiecznych oraz współczesnych
magazynów podróżniczych, łatwo zauważyć tendencję ku postrzeganiu atrakcji turystycznych jako produktów. Stąd nowe
techniki komunikowania w prasie podróżniczej: są one oparte
głównie na pozytywnych skojarzeniach, zaletach i symbolach,
jakie na dłuższy czas zostały utrwalone w świadomości potencjalnych turystów. Symbolami udanego urlopu mogą być
na przykład regiony nadmorskie czy wycieczki do krajów egzotycznych. Apeluje się również do naturalnych potrzeb, jakie
odczuwa każdy wyruszający w podróż: są nimi środki transportu, wyżywienie i zakwaterowanie. W konsekwencji przez
dziennikarzy tworzone są dogłębne, niekiedy nawet subiektywne charakterystyki owych produktów przez pryzmat własnych emocji i refleksji.
Również kwestia zacierania granic gatunkowych w przypadku utworów dziennikarskich o tematyce podróżniczej
staje się coraz bardziej popularnym przedmiotem badań:
wiąże się to z problemem traktowania podróżopisarstwa
jako zjawiska na pograniczu literatury pięknej i literatury
faktu. Hanusch i Fürslch podkreślają, że „pojęcie «podróżopisarstwo» utożsamia się z pojęciem «literatura podróżnicza». Używane są one zamiennie, zaś «dziennikarstwo podróżnicze» pozostaje terminem nieco odrębnym” 7. Badacze
>>7 „Often, the terms ‘travel writing’ or ‘travel literature’ on the one hand,
and ‘travel journalism’ on the other, are used interchangeably, leading to
problems of differentiating between the two”. Ibidem, s. 6–7.

zwracają uwagę na konieczność świadomego posługiwania
się informacją faktograficzną: koncepcja travel media nie akceptuje elementów fikcji ani innych przejawów literackości.
To właśnie zasada wiarygodności opisywanych faktów i zdarzeń odróżnia „dziennikarstwo podróżnicze” od „podróżopisarstwa”.
Równie ważnym elementem determinującym badane
zjawisko są zasady wykorzystywania terminów „turystyka”
oraz „podróż”. Warto zaznaczyć, że we współczesnych teoriach socjologicznych i antropologicznych pomiędzy tymi
dwoma pojęciami wyznaczono wyraźne granice. Ryszard Winiarski i Janusz Zdebski akcentują często spotykane w literaturze pięknej oraz naukowej rozróżnienia definicji pojęć „turysta” i „podróżnik”, przy czym turyści najczęściej traktowani
są w sposób lekceważący – wyruszają w podróż tylko po to,
by spełnić przeznaczenie wolnego czasu czy zasłużonego
urlopu. „Turysta” ściśle jest powiązany z pojęciem „turystyka
masowa”, której przypisuje się szereg negatywnych cech, takich jak niszczenie środowiska naturalnego czy zatłoczenie
i hałas na ulicach. „Podróżnik” natomiast jest uosobieniem
tzw. „turystyki alternatywnej”, obejmującej wiele rodzajów aktywności: ekoturystykę, turystykę górską, kulinarną
czy rowerową itp. Podróżnik zawsze ma określony cel swojej
wyprawy – podczas podróży będzie on pracował umysłowo
i fizycznie po to, aby ten wyznaczony sobie cel osiągnąć8. Za
Beatą Pawlikowską badacze nakreślają także portrety psychologiczne turysty i podróżnika:
Turystę widać już z daleka. Bardzo często staje na skrzyżowaniu lub środku ulicy z zagubionym wyrazem twarzy
i studiuje plan miasta, rozglądając się bezradnie [...] Najważniejsze cechy podróżnika to ciekawość świata, szacunek dla wszystkich ludzi i ich tradycji, uczciwość, umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji, łatwość
nawiązywania kontaktów, odwaga. Tylko podróżnik potrafi
wniknąć w lokalną kulturą i ją zrozumieć9.

Podróżników wyróżnia także fakt posiadania właściwych
kwalifikacji: najczęściej są to ludzie doświadczeni w podróżowaniu.
Przywoływane dotąd rozróżnienia „turysty” i „podróżnika”
– nawet jeśli dokonywane są w ramach dyskursu naukowego – powielają obecny podział w literaturze popularnej i szerzej rozumianym dyskursie podróżniczym (w ramach którego
zmieścić można zarówno wydawnictwa kierowane do osób
zaliczających siebie do środowiska „podróżników” oraz tych
dopiero aspirujących, jak i blogi, fora internetowe, imprezy podróżnicze). Przeciwstawienie pojęć „turysta” i „podróżnik” pojawia się w tym dyskursie w różnych kontekstach, zatem taka waloryzacja sprawia, że przekazy etykietowane jako
„turystyczne” uważane są często za gorsze (wskazuje na ten
fakt chociażby podział zaproponowany przez Pawlikowską,
która poprzez normatywne pozycjonowanie swojego miejsca
w dyskursie podróżniczym legitymizuje własny status autora). Podobny podział wprowadza Anna Horolets, postulując, że
„w opozycji do zwiedzania dla podziwiania widoków [czyli turystyki – przyp. aut.], podróż jako narzędzie poznania jest projektem oświeceniowym”10. Krzysztof Podemski z kolei uważa
turystykę jedynie za rodzaj podróży: „turystyka w tym znaczeniu to «utowarowiona» podróż, podróż świadczona jako usługa, produkt na sprzedaż, dobro konsumpcyjne”11. „Turystyka”
więc z założenia jest „masowa” i „zorganizowana”, w związku z czym posiada formułę „zamkniętą”, zatem „podróż w tym
ujęciu ma formułę «otwartą», podróżnik wybiera sam – choć
z reguły zgodnie ze społeczno-kulturowymi normami, schematami, wzorami czy stereotypami – trasę podróży i obiekty, wydarzenia czy środowiska, z którymi jakaś forma kontaktu
jest celem opuszczenia «domu»”12.
Biorąc pod uwagę powyższe definicje, możemy przyjąć, że
magazyn podróżniczy powinien zaspokajać pewne potrzeby poznawcze odbiorcy, nie tylko więc konsumpcyjne (oprócz
treści poradnikowych i stricte informacyjnych ma także dostarczać wiedzę na temat historii, kultury, tradycji – w zasadzie

>>8 Por. R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Warszawa 2008,

>>10 A. Horolets, Nie jestem turystą..., http://post-turysta.pl/artykul/nie-

s. 10–11.
>>9 B. Pawlikowska, Poradnik globtrotera, Warszawa 2007, s. 308–309,
za: R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Warszawa 2008, s. 10–11.

-jestem-turysta, data dostępu: grudzień 2015.
>>11 K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2005, s. 9.
>>12 Ibidem.
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wszystkich informacji stwarzających kompletny wizerunek
odwiedzanych miejscowości). Oznaczenie „podróżniczy” w odniesieniu do poszczególnych wydawnictw w zasadzie wywodzi się z omówionych rozróżnień, które, jak widać, na stałe
wpisały się w dyskurs podróżniczy. Tak samo magazyn podróżniczy zajął swoją niszę w owym dyskursie, przeważnie za sprawą potrzeby określenia docelowego czytelnika, czyja wyprawa nie ogranicza się jedynie do konsumpcji produktów i usług
dostępnych na rynku, lecz związana jest również z poszukiwaniami wrażeń, nowych informacji i znajomości. W ramach
możliwych dalszych badań nad istotą tego zjawiska omawiane tytuły mogłyby zasługiwać na taką interpretację.
Przyjrzymy się zatem, jaki charakter przybierały wcześniejsze próby ustalenia definicji magazynu podróżniczego. Kwestię
tę na gruncie naukowym poruszali już w latach sześćdziesiątych XX w. twórcy i redaktorzy ówczesnych polskich wydawnictw branżowych. Nieco później, wraz z rozwojem polskiej
turystyki na masową skalę i po przemianach społecznych 1989
r., rozpoczęto bardziej wnikliwe badania nad wydawnictwami
podróżniczymi, głównie w kontekście cech formalnych i założeń programowych. Nie brakuje również opracowań skupiających się na analizie zawartości tytułów turystycznych, wydawanych w różnych okresach, od końca XIX w. aż do początku
XXI w. Tadeusz Z. Bednarski w latach siedemdziesiątych XX w.
definiuje turystykę jako „sport wycieczkowy”13 oraz podważa
znaczenie tematów podróży i przygody dla ówczesnego rynku
wydawniczego. Zauważa, że podobne wydawnictwa ukazywały się już w latach dwudziestych XIX w., a pierwszym z nich
był miesięcznik „Dziennik Podróży Lądowych i Morskich”. Badacz omawia zawartość oraz przesłanki ideologiczne „Dziennika” oraz tych wydawanych później, już nieco bogatszych
w informacje o charakterze krajoznawczym, geograficznym
i przyrodniczym. Wymienia i charakteryzuje m.in. następujące XIX-wieczne tytuły: „Kolumb (pamiętnik podróży lądowych
i morskich, najnowszych odkryć geograficznych, wiadomościom statystycznym oraz z tymi w styczności pozostającym
poświęcony)”; łącznie 48 zeszytów), „Wędrowiec (pismo obejmujące podróże i wyprawy połączone z opisem zwyczajów
>>13 T.Z. Bednarski, Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1967, nr 3, s. 92.

128

i obyczajów ludów cudzoziemskich)”, „Pamiętnik Towarzystwa
Tatrzańskiego” oraz „Turystę”. Śledząc przemiany, jakie zachodziły wówczas w zasadach wyboru i redagowania materiałów
prasowych, Bednarski stwierdza stopniowe zwiększenie ilości informacji o szlakach turystycznych i propozycji wycieczek
w atrakcyjne zakątki kraju. Badacz zwraca również uwagę na
pewną instytucjonalność ówczesnych periodyków podróżniczych: redakcji „Turysty” patronowało Towarzystwo Czarnohorskie; czasopismo „Taternik” ukazywało się jako organ Sekcji
Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego itd. Ujawnia się również stosunkowa popularność, jaką cieszyły się wtedy informacje z zakresu wypraw górskich, a w szczególności taternictwa, gdyż turystyka końca XIX wieku „kojarzyła się wyłącznie
z górami”14. W tym samym czasie Zbigniew Mikołajczak, ówczesny redaktor naczelny czasopisma „Światowid”15, podczas
międzynarodowego sympozjum redaktorów prasy turystycznej w Warszawie wygłosił własną propozycję definicji prasy
turystycznej:
Proponuję przyjąć, że zakres zainteresowania prasy turystycznej obejmuje wszystko, co ma ścisły związek z turystyką. Np. jeżeli archeologia, to o tyle, o ile wyniki jej pracy mogą być obiektem zainteresowania turystów. To samo
odnosi się do historii sztuki, przyrodoznawstwa, socjologii, ekonomii, sportu, geografii, komunikacji, klimatologii,
techniki, higieny, medycyny, kartografii. Obawiam się, że
wiele dziedzin pominąłem, a i nawet przy dłuższym wymienianiu nie miałbym pewności, czy wszystko zostało
uwzględnione16.

Opisując cechy wydawanych wówczas czasopism podróżniczych, Mikołajczak podkreślał także, iż ważną cechą pracy redakcji „Światowida” było jego „uspołecznienie”. Tym właśnie
różnił się polski magazyn od podobnych pism komercyjnych,
>>14 Ibidem, s. 96.
>>15 „Światowid” ukazywał się na rynku polskim do 1989 r. jako kontynuacja „Turysty”. W okresie 1961–1972 redaktorem naczelnym był Zbigniew
Mikołajczak.
>>16 Z. Mikołajczak, Rola prasy turystycznej w kraju socjalistycznym (na
przykładzie tygodnika „Światowid”), „Zeszyty Prasoznawcze” 1967, nr 3,
s. 88.

wydawanych w krajach niesocjalistycznych – warto zaznaczyć, że turystyka wówczas dopiero przekształcała się w gałąź
gospodarki państwowej. Iwona Cybula zwraca uwagę również
na ważkość społeczną ówczesnych wydawnictw, ponieważ
„ich analiza pozwala poznać genezę oraz rozwój turystycznych
i krajoznawczych struktur organizacyjnych, [...] daje możliwość uchwycenia zmian w modelu uprawianej turystyki”17.
Jednak prawdziwy rozkwit prasy podróżniczej nastąpił
w Polsce już na początku XX wieku. Za jeden z najbardziej opiniotwórczych periodyków tego typu uznaje się ówczesny „Wędrowiec”, wydawany od 1863 r. Na początku był to tygodnik,
którego treści stanowiły przedruki z francuskiego czasopisma
podróżniczego „Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages”18. Z czasem zaś pojawiały się na jego łamach autorskie
reportaże i opowiadania o innych krajach i kulturach. Jak zaznaczono wyżej, zakres tematów nie ograniczał się wyłącznie do opisów geograficznych i historycznych: podejmowano
m.in. próby monitoringu najnowszych wydarzeń towarzyszących rozwojowi nauki i przemysłu.
Wielu badaczy prasy podróżniczej słusznie zwraca uwagę
na wzrost liczby tytułów prasowych po 1989 r. Dorota Chłopkowska zaznacza m.in., że ten rok zaowocował gwałtownymi
zmianami w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Szczególnie otwarcie granic przyczyniło się do rozwoju turystyki,
a co za tym idzie – do zwiększenia liczby tytułów prasowych
o profilu turystycznym19. Wśród czasopism, które pojawiły
się na rynku właśnie w tym okresie, należy wyróżnić „Podróże”, „Voyage, n.p.m. – Magazyn turystyki górskiej”, „National
Geographic Traveler”, „Rynek Turystyczny”, „Biznes i Turystykę”, „Beskidy”, „Poznaj Swój Kraj”, „Obieżyświat”. W większości tę gałąź tematyczną reprezentują pisma płatne o zasięgu

>>17 I. Cybula, Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych
i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do I wojny światowej,
„Folia Turistica” 2007, nr 18, s. 185.
>>18 Por. K. Sulej, „Wędrowiec” – pierwszy polski magazyn podróżniczy
[1863–1906]”, http://www.podroze.pl/dzial/specjalnie-dla-podrozy/wedrowiec-pierwszy-polski-magazyn-podrozniczy-1863/1939/, data dostępu: sierpień 2015.
>>19 Por. D. Chłopkowska, Naukowe czasopisma turystyczne w Polsce w latach 1990–2007, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2009, nr 1, s. 33–34.

ogólnopolskim, a średni nakład jednorazowy tych pism waha
się w przedziale 10–60 tys. egzemplarzy.
Zdaniem Chłopkowskiej, problem ustalenia definicji w znacznej mierze wynika z ogromu wydawnictw regularnych i nieregularnych, w mniejszym lub większym stopniu dotyczących
sektora turystycznego. Do prasy podróżniczej badaczka zalicza
więc zarówno magazyny podróżnicze, jak i wszelkiego rodzaju biuletyny organizacji turystycznych, wydawnictwa o charakterze reklamowym, ulotki i inne. Problemy definiowania,
zdaniem autorki, istnieją również wokół samego pojęcia „turystyki” i związane są z jego wielopłaszczyznowością, a mianowicie ze ścisłym powiązaniem pomiędzy turystyką a dziedzinami takimi jak historia sztuki, tradycja regionalna czy geografia.
Jako przykład badaczka przytacza popularne na skalę światową czasopismo „National Geographic”. Ukazujący się od 1888
roku w Stanach Zjednoczonych magazyn znacznie przyspieszył
tempo rozwoju prasy turystycznej oraz zapoczątkował panujące do dziś zasady kompozycyjne tworzenia wydawnictw tego
typu. To „National Geographic” już na początku XX wieku publikował zdjęcia wysokiej jakości, nawiązując w tym celu współpracę z fotografami na całym świecie. Traktowany jest w Polsce20
jako pismo poradnikowo-turystyczne, natomiast, jak dostrzec
możemy podczas lektury, jest pismem popularnonaukowym,
rozpowszechniającym wiedzę w obrębie szeroko pojętego krajoznawstwa, geografii, archeologii, architektury, a nawet medycyny21. Możemy więc w oparciu o wcześniejsze rozważania zaliczyć
„National Geographic” do prasy podróżniczej.
Tymczasem w 1984 r. National Geographic Society publikuje pierwszy numer wspomnianego powyżej pisma, poświęconego wyłącznie turystyce – „National Geographic Traveler”.
Można sądzić, że w tym właśnie momencie został ustalony podział tematów pomiędzy wspomniane dwa tytuły. Zapewne
już w tym czasie wśród wydawców wzrasta świadomość konieczności publikowania konkurencyjnych treści dla ograniczonego grona odbiorców (polska wersja magazynu wydawana jest od 2005 r.).
Najbardziej szczegółowe określenia „magazynu podróżniczego” powinny się ujawnić podczas sporządzenia typologii
>>20 Tu: polska edycja czasopisma „National Geographic”.
>>21 Por. ibidem.
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wydawnictw podróżniczych. Podobna została przedstawiona
przez Chłopkowską. Badaczka wyróżnia:
czasopisma turystyczno-krajoznawcze (podróżnicze)
zawierające opisy tras, miast, krajów itp., wiadomości
krajoznawcze, informacje przydatne dla podróżujących;
czasopisma fachowe, skierowane do pracowników branży turystycznej; czasopisma skierowane do konkretnych
grup odbiorców: młodzieży, osób niepełnosprawnych;
czasopisma wyspecjalizowane, poświęcone konkretnym
rodzajom turystyki oraz czasopisma naukowe, zawierające treści traktujące o turystyce i turyzmie w sposób naukowy22.

Zważywszy na przywołaną typologię, można określić prasę podróżniczą jako segment rynku prasowego, skierowany do
uczestników ruchu turystycznego. Zatem, jak wynika z przedstawionej powyżej dyskusji wokół badanego zjawiska, proces
utożsamienia wybranego periodyku z terminem „magazyn
podróżniczy” powinna poprzedzać analiza ogólnych jego cech
wydawniczych, charakterystyka grupy odbiorców oraz przegląd zawartości.
Jak ustalono wyżej, współczesne pisma drukowane w całości doświadczają zmian zachodzących w społeczeństwie,
w związku z czym magazyn podróżniczy kumuluje wszystkie
aspekty ruchu turystycznego, zarówno te teoretyczne (wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku turystycznego), jak
i praktyczne (relacje z podróży, artykuły popularnonaukowe, treści poradnikowe). Niewątpliwe jest więc, że kwestie,
jakie poruszają magazyny podróżnicze w danym okresie, są
odpowiednio uwarunkowane bieżącą sytuacją gospodarczą
i społeczno-kulturową. Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii, w tym produktów i usług turystycznych świadczonych w Internecie, natomiast niegdyś
za tematy angażujące uważano zwalczanie przez podróżników wielu możliwych trudności podczas długookresowych
podróży, takich jak choroby tropikalne czy niezbyt przyjazne
nastawienie do przybyszów. Na podstawie wcześniejszych
>>22 D. Chłopkowska, op. cit., s. 37.
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badań, przeprowadzonych przez autorkę na potrzeby pracy
magisterskiej23, warto w tym miejscu zaprezentować wątki tematyczne, w jakie obfituje dzisiejszy magazyn podróżniczy. Są to informacje geograficzne, historyczne i klimatologiczne, dotyczące opisywanego regionu, charakterystyka
flory i fauny, historycznie wyznaczone „cele” turystyczne (np.
wieża Eiffla w Paryżu lub najwyższy szczyt w miejscowości
górskiej), tłumaczenia nazw lokalnych i uwagi dotyczące języka miejscowych, „legendy miejskie”, charakterystyka ludzi
zamieszkujących omawiany teren, obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, obiekty przyrodnicze
(w tym parki krajobrazowe, rezerwaty), zabytki techniki i architektury, infrastruktura, sposoby dojazdu i system wizowy,
miejsca kultu religijnego, baza noclegowa, tradycja i kultura, zwyczaje, obrzędy lokalne oraz kuchnia tradycyjna.
Przedstawione w tym artykule badania nad istotą zagadnienia i próby ustalenia definicji prasy podróżniczej podejmowane w różnych okresach świadczą o długotrwałym zainteresowaniu badaczy komunikacji i mediów zjawiskiem
podróżopisarstwa. Biorąc pod uwagę otwartość pojęcia „podróż” w ujęciu socjologicznym, antropologicznym i kulturowym, należy oczekiwać kontynuacji tego typu badań.
Abstract
Irina Morozowa, A travel magazine yesterday and today: a problem of definition
Because of the current growing number of tourist media
productions, there is a problem with defining ‘a travel magazine’ from the perspective of a journalist theory. Media convergence leads to popularization of travel writing. At the
same time, this process determinates changes in perception
of traditional mass media communication channels, including print media. This article proves that there is still a lack
of multifaceted studies on travel media phenomena. On the
basis of existing travel press analysis, the similarities and
differences in defining it by different researchers have been
presented.
>>23 Niepublikowana praca magisterska pt. Typologia gatunków dziennikarskich we współczesnej prasie podróżniczej Polski. Historia kształtowania
się i tendencje rozwoju.
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REPORTAŻ I ŻYCIE W DWUDZIESTOLECIU
Andrzej Zawada

>>Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918–1939), Universitas, Kraków 2014.
W pierwszych kilkunastu latach swej naukowej twórczości Urszula Glensk zajmowała się przede wszystkim literaturą
współczesną, skupiając się na kwestiach teoretycznych, krytycznoliterackich oraz kontekstach kulturowych, badając przeważnie teksty wcześniej nieznajdujące się jeszcze w obszarze
systematycznej uwagi polskiego literaturoznawstwa. Studium
Proza wyzwolonej generacji 1989–1999 (2002) stanowiło metodologicznie spójną analizę polskiej prozy literackiej końca
XX wieku, opisywanej przez badaczkę narzędziami literaturoznawczymi, a jednocześnie interpretowanej z uwzględnieniem perspektywy antropologii kulturowej.
Kontynuacją i pogłębieniem tej metody „czytania” rzeczywistości tekstowej, a po części również medialnej, stała się
następna publikacja książkowa Urszuli Glensk – Trzy szkice
o przewartościowaniach w kulturze (2006). Na tomik składają się trzy obszerne studia połączone wspólnym i spójnym badawczym spojrzeniem kulturoznawczym, na wybranych i reprezentatywnych przykładach analizujące jedno zasadnicze
zagadnienie: przemiany w sferze pojmowania wartości.
Trzecia książka autorstwa Urszuli Glensk to obszerny tom
studiów nad współczesnym reportażem literackim zatytułowany Po Kapuścińskim. Studia o reportażu (2012). Na książkę
złożyło się kilkadziesiąt dłuższych i krótkich tekstów analitycznych, tworzących panoramę głównych nurtów tematycznych
i estetycznych polskiego i światowego reportażu. Ich waga tematyczna, problemowa oraz zróżnicowanie estetyczne tworzą wszechstronny i całościowy, reprezentatywny wizerunek
dzisiejszego reportażu, jako jednego z najbardziej poczytnych
i najsilniej opiniotwórczych gatunków pisarskich.

Powyższe trzy publikacje Urszuli Glensk należą do cenionych i cytowanych we współczesnym polskim literaturoznawstwie oraz medioznawstwie. Jako czwarta książka dr Urszuli
Glensk ukazało się w 2014 roku obszerne studium monograficzne zatytułowane Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918–1939).
To pierwsze tego rodzaju w polskim literaturoznawstwie,
a zarazem w badaniach medioznawczych, ujęcie tematu zarówno w perspektywie historii literatury i historii kultury,
jak w zakresie refleksji teoretycznej. Przedmiotem tej rozprawy jest wszechstronne, w pełnym znaczeniu tego terminu monograficzne opisanie polskiego reportażu społecznego jako nowego, kształtującego się i określającego swoje
wyznaczniki gatunku literatury dokumentarnej. Autorka
książki postanowiła zbadać nieobecne w powojennym obrazie Dwudziestolecia, najpierw niedoceniane, potem zapomniane, teksty reporterów międzywojennych. Wprawdzie
powojenna historia literatury pamiętała o tym, że Dwudziestolecie stworzyło nowoczesny gatunek literacki, jakim stał
się reportaż, a w licznych opracowaniach nie brakło nazwisk
Wańkowicza, Krzywickiej, Pruszyńskiego, Wrzosa, Janty-Połczyńskiego czy Antoniego Sobańskiego, ale zainteresowanie historyków literatury koncentrowało się głównie na reportażu podróżniczym i politycznym. Nie bez znaczenia dla
ukształtowania się takich właśnie proporcji były uwarunkowania swoistej powojennej „polityki pamięci”, o czym zresztą Urszula Glensk również pisze.
Zatem pierwszym istotnym składnikiem oryginalności
i wartości Historii słabych jest decyzja badawcza, której konsekwencją stało się odkrycie archiwalnego zespołu tekstów źródłowych. Studium Urszuli Glensk powstało na solidnym, wręcz
imponującym fundamencie tekstów prasowych z epoki.
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By przygotować tak obszernie zakrojony i wszechstronny
opis zjawiska i tematu dotąd w polskim literaturoznawstwie
nieobecnego, autorka przeprowadziła rozległą kwerendę
w zakresie literatury podmiotowej i przedmiotowej. Rozległość oznacza w tym przypadku dotarcie do literatury źródłowej w obu zakresach, czyli samych reportaży oraz polskiej
i światowej literatury naukowej oraz krytycznoliterackiej odnoszącej się do tego gatunku.
Pierwszy rozdział studium – Reportaż – gatunek negocjowany – stanowi literaturoznawczą rekonstrukcję procesu
kształtowania się świadomości gatunkowej wypowiedzi prasowej o – jak to esencjonalnie powiada sama autorka – „nieustabilizowanej nazwie, płynnych cechach genologicznych
i wciąż negocjowanych kryteriach”. Urszula Glensk, opisawszy
przebieg międzywojennej dyskusji na temat reportażu, określiła jej wynik jako „pakt reportażowy” (s. 69) oraz zrekonstruowała wyznaczniki „strategii estetyzacji”, decydujące o literackim charakterze reportażu (s. 71). Obszerny ten rozdział
posiada istotną wartość historycznoliteracką oraz teoretyczną.
Dalsze części książki omawiają wyodrębnione przez Urszulę
Glensk jako reprezentatywne zespoły tematyczne międzywojennego reportażu społecznego. Są to kolejno: społeczna sytuacja kobiet, kontrowersyjna społecznie (a de facto politycznie)
kwestia uboju rytualnego, sytuacja dzieci porzuconych i sierot, bezdomność i bezrobocie, klęski żywiołowe, reprezentowane w reportażu przez powódź 1934 roku. Dobór tematów,
przeobrażających się w kluczowe zagadnienia, został poniekąd wyznaczony przez podstawowe założenie badawcze, wyodrębniające reportaż społeczny. Wybrana przez autorkę pracy
tematyka odszukiwanych i analizowanych reportaży to zarazem zespół najważniejszych i najtrudniejszych kwestii społecznych Dwudziestolecia. Dzięki Historii słabych historyczny
obraz międzywojennej Polski otrzymał dodatkowy, ważny,
obiektywny i obiektywizujący wymiar.
Kolejne obszerne partie książki ukazują wybrane zjawiska
w konsekwentnie wszechstronny, wieloaspektowy sposób.
Pierwsza z tych części analityczno-egzemplifikacyjnych, „Plaga miast” – kobiety międzywojennej ulicy, podejmuje wrażliwą
społecznie i drażliwą obyczajowo kwestię prostytucji. Widoczna w tym rozdziale ogromna i znakomicie sfunkcjonalizowana
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erudycja literacka, literaturoznawcza, kulturoznawcza, etnologiczna, socjologiczna, historyczna, prawnicza etc. sprawia, iż
opis dotąd nieznanych reportaży międzywojennych staje się
zarazem wszechstronnym opracowaniem istotnego aspektu historii Polski lat 1918–1939. „Nagroda Historyczna 2015”
przyznana przez tygodnik „Polityka” Historii słabych w dziedzinie prac historycznych potwierdza ten poza- i ponadliteraturoznawczy wymiar książki Urszuli Glensk. Marian Turski w komentarzu do nagród przyznanych w 2015 roku pisze o autorce
Historii słabych: „By przedstawić historię dyskryminowanych
i wykluczonych w dwudziestoleciu międzywojennym, posłużyła się reportażem literackim” („Polityka” 2015, nr 20, s.
66). Historia słabych jest w tym samym stopniu pracą literaturoznawczą o przedwojennym reportażu literackim, co pracą historyczną o najważniejszych problemach społecznych II
Rzeczypospolitej. I w równym stopniu pracą medioznawczą
(prasoznawczą), co kulturoznawczą. Co pokazuje – niejako
przy okazji, ale istotnie – jak interdyscyplinarna jest współczesna humanistyka i jak wszechstronna być musi, jeżeli jej poznanie ma mieć prawdziwą, a nie tylko formalistyczną, wartość naukową.
Jak łatwo się domyślać, kolejne partie Historii słabych zbudowane zostały identycznie jak pierwsza z części analityczno-egzemplifikacyjnych („Plaga miast”). Zatem zaledwie wspomnę tu o nich, bowiem mnożyłbym informacje, nie zmieniając
całościowej oceny. Powiem jedynie dla porządku, iż następne istotne i diagnostyczne analizy ważnych grup reportaży
to: – reportaże „etnopolityczne”, ukazane tutaj na przykładzie długotrwałych sporów wokół kwestii uboju rytualnego;
– reportaże podejmujące szeroki i wielowymiarowy temat
„podrzutków”, sierot, dzieciobójstwa, zakładów opiekuńczych
i zakładów poprawczych, matek niebędących w stanie opiekować się własnymi dziećmi. Urszula Glensk nie tylko wyodrębniła i opisała odpowiednie teksty prasowe, lecz również starannie zrekonstruowała i włączyła do swoich analiz kontekst
społeczny, ekonomiczny, prawny, organizacyjny itd. Stale przy
tym pamięta, aby nie tracić z pola widzenia filologicznego
aspektu zgromadzonych reportaży.
Bieda i nieszczęście – to jest ten wymiar rzeczywistości
międzywojennej, o której z różnych względów zapominaliśmy

i chcieliśmy zapomnieć. Jest to też, konsekwentnie, temat dalszych rozdziałów: – Uroki nędzy, Reportażyści w przytułkach; –
Opowieść rzeka. Całość zamyka krótkie podsumowanie pt. Początek „wieku dokumentu”.
I na jeszcze jedno zamknięcie czy domknięcie pracy warto
zwrócić uwagę. Po obszernej bibliografii następują Noty biograficzne wybranych reporterów. Urszula Glensk wyposażyła
swoją książkę w obszerne biogramy międzywojennych autorów reportaży, w większości samodzielnie poszukując informacji i ustalając fakty.
Dzięki bogactwu materiału literackiego i literaturoznawczego, systematycznej i przejrzystej narracji, precyzji analitycznej,
a także dzięki kompetentnemu usytuowaniu badanego zjawiska w kontekstach estetycznym, kulturowym, środowiskowym,
politycznym etc., monografia poświęcona początkom polskiego

reportażu literackiego jest pierwszą syntezą, wszechstronną
i wyczerpującą. Otrzymała ona wymiar zarówno świetnego studium genologicznego, jak też opracowania odrębnego wątku tematycznego, estetycznego i kulturowego międzywojennego piśmiennictwa i zarazem życia społecznego.
Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918–
1939) istotnie uzupełnia obraz XX-wiecznej polskiej literatury
o ważne, a dotąd mało obecne w badaniach zjawisko, szczególny i niewątpliwie niedoceniany gatunek prozatorski: reportaż literacki. W tej monografii obejmującej reportaż społeczny lat międzywojennych jest on pojmowany wielowymiarowo
– jako przejaw zmieniającej się świadomości estetycznej, jako
wątek kultury literackiej i w tym samym stopniu jako wyraz
życia społecznego oraz przemian świadomości społecznej
w niełatwej i krótkiej epoce Dwudziestolecia.

BUSINESS STYLE, NARODOWCY, SZARZY I INNI – STYL ŻYCIA JAKO
WYZNACZNIK KOMUNIKACYJNEJ STRATYFIKACJI SPOŁECZEŃSTWA
Joanna Śmietanka

>>janKomunikant [Monika Bednorz, Michael Fleischer, Michał
Grech, Annette Siemes, Mariusz Wszołek], Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, „Projektowanie Komunikacji”, Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2012, ss.
210.
Autorzy pracy to wrocławsko-łódzki zespół naukowy,
w skład którego wchodzą: Monika Bednorz, Piotr Fąka, Michael Fleischer, Michał Grech, Kamila Jankowska, Annette Siemes
oraz Mariusz Wszołek. Zespół stworzył m.in. Słownik polszczyzny rzeczywistej, a wśród tytułów serii „Projektowanie Komunikacji” znaleźć można – poza recenzowanym tytułem – m.in.
publikacje pracowników oraz współpracowników Zakładu Projektowania Komunikacji, tomy pokonferencyjne oraz prace
studentów specjalności Projektowanie Komunikacji w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Książka Style
życia w komunikacji jako wynik pracy zespołu janKomunikant
zawiera wyniki dwuletniego projektu badawczego, mającego
na celu wyróżnienie komunikacyjnej dyferencjacji polskiego
społeczeństwa i związanych z nią stylów życia.
Praca składa się z sześciu rozdziałów, poprzedzonych Wprowadzeniem. Są to: 1. Stan badań – koncepcje stylów życia
i obserwacja komunikacji, 2. Tradycja socjologiczna, 3. Kody lifestyle’owe – struktura i komunikacyjna funkcja zjawiska, 4. Lifestyle – komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, 5. Wyniki ankiety, 6. Subgrupy według demografii. Na końcu znajduje
się spis literatury, aneksy i streszczenie w języku angielskim.
Najważniejsze elementy Wprowadzenia to postawienie problemu badawczego i określenie celu przeprowadzenia badań.
Autorzy wyjaśniają, że tradycyjna demograficzna stratyfikacja
społeczeństwa nie oddaje stratyfikacji komunikacyjnej, ponieważ fakt posiadania określonego wykształcenia czy też bycie

w określonym wieku nie świadczą o sposobie komunikowania.
Celem pośrednim staje się dla grupy badawczej wytypowanie poprzez obserwację określonych kodów, które funkcjonują
w społeczeństwie rozumianym jako mechanizm komunikacji.
Są one także wyznacznikiem przynależności jednostek do poszczególnych grup, różniących się od siebie na poziomie komunikacji. Różnic tych szukać chcą badacze za pomocą ankiet. Na
podstawie otrzymanych wyników janKomunikant chce stworzyć komunikacyjną dyferencjację społeczeństwa, wyróżniając
specyficzne kody, które w nim funkcjonują.
W rozdziale 1. przedstawiono stan badań oraz zmian zachodzących w komunikacjach. W związku z koniecznością nowego
spojrzenia na zjawisko stratyfikacji społeczeństwa twórcy za
adekwatne uznają koncepcje społeczeństwa opisane przez Talcotta Parsonsa (społeczeństwo jako system działań) czy Niklasa Luhmanna (społeczeństwo jako zespół komunikacji). Grupa
janKomunikant proponuje, by w świetle badań określić, w jaki
sposób style życia wyrażane są w komunikacjach i jak można usystematyzować poszczególne znaki, będące składnikami
stylów życia.
Rozdział 2. nawiązuje do tradycji socjologicznej. Dokładnie
są w nim przeanalizowane koncepcje społeczeństwa i komunikacji według Luhmanna. Za konstytutywny zostaje uznany tu
cytat: „Systemy społeczne nie składają się z ludzi ani z działań,
lecz z komunikacji”1. Dalej autorzy wyjaśniają socjologiczne
rozumienie stratyfikacji społecznej, zupełnie odmienne od podejścia wychodzącego od badań komunikacji. Zgodnie z najważniejszymi perspektywami teorii socjologicznej podział
społeczeństwa związany jest z posiadaniem produkcji i pracy oraz oparty jest na aspekcie ekonomicznym (Karl Marks).
>>1 N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie,
1984, s. 41.
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Z kolei według Maksa Webera wiąże się on z przynależnością
do klasy (pozycją ekonomiczną w społeczeństwie), statusem
i władzą (teoria oparta na aspektach hierarchicznych). Natomiast w funkcjonalizmie strukturalnym, w którym hierarchia
postrzegana jest jako warunek niezbędny w strukturach społecznych, dyferencjacja bierze się ze wspólnych wartości.
W rozdziale 3. badacze opisują zjawisko kreatywności i creative class w creative cities. Zjawisko stylów życia wymaga bowiem nowego (kreatywnego) podejścia do systemów społecznych i komunikacji. JanKomunikant referuje tu punkt widzenia
Alenki Barber-Kersovan, która zaznacza, że kreatywność możliwa jest tylko w obrębie indywiduum (zatem kreatywna może
być tylko jednostka). Społeczeństwo zaś musi gwarantować
poszczególnym jednostkom, a nie grupom, odpowiednie warunki ramowe dla rozwijania kreatywności. W opozycji do myślenia o tradycyjnym typie społeczeństwa, ukierunkowanego
na potwierdzanie tego, „co już jest i co wiem”, konieczne jest
wykształcenie nowego typu myślenia – dywergentnego i produktywnego. „Kiedy każdy akceptuje to, co robię, wtedy robię
coś nie tak” – piszą, za Allanem Snyderem, autorzy. Za trzeci wyznacznik uznana zostaje wiedza, która jest niezbędnym
wyznacznikiem kreatywności.
Kolejna część książki dotyczy procesu badawczego: grupa wykorzystała metodę obserwacji zewnątrzsystemowej
oraz ankiety zawierające aspekty uznane za istotne, a w których manifestują się komunikacje. Obserwacje, których celem
było wychwycenie różnic występujących w komunikacjach codziennych, prowadzono w roku 2011 na terenach miejskich
(Wrocław, Łódź, Warszawa). Zebrany materiał pozwolił na
wyróżnienie siedmiu lifestyle’owych kodów komunikacyjnych
obecnych w populacji: 1. Katalogiści, 2. Bling-bling, 3. Narodowcy, 4. Szarzy, 5. Business style, 6. Kreatywni, 7. Alternatywni.
Katalogistów charakteryzuje walka o hierarchię, odtwarzanie i brak indywidualizmu. Bling-bling to przede wszystkim
siła (zwłaszcza grupy), władza, materializm i konsumpcjonizm. Narodowców cechują tradycyjne podejście, niechęć do
zmian, postawa bierna i narzekanie jako sposób na życie. Grupę Szarych wyróżnia brak wyróżnialności, powielanie schematów, regularność, brak wyrazistych poglądów i marzeń;
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Business style to głównie mieszczańskość, chęć posiadania,
podejmowanie decyzji i sukces. Kreatywni są zaś odkrywczy,
nieprzewidywalni, zainteresowani zmianą, tworzą nowe idee.
Alternatywnych z kolei interesują problemy świata – obyczajowe, związane z ekologią i wszelkie inne, które można rozwiązać, korzystając z tradycyjnych wartości.
Założenia centralne badań to: kategoria, kryteria i mechanizmy, którymi poszczególne grupy posługują się, tworząc
konkretne komunikacje. Najistotniejszy w badaniu ankietowym stał się zatem sposób odpowiedzi, a nie sama odpowiedź. Za pomocą ankiety udało się grupie janKomunikant
wskazać pewną regularność: odpowiedzi nie są wynikiem płci,
wieku czy wykształcenia, czyli nie są zbieżne dla grup wyróżnialnych demograficznie. Za pomocą pytań w rodzaju „Co jest
dla Pana/Pani ważne w życiu?”, „Co Pan/Pani lubi najbardziej?”
zbadano sposób odpowiedzi oraz kategorie, jakimi posługiwali się respondenci. Wyniki badania ankietowego oraz ich analizę w odniesieniu do określonych w procesie obserwacji grup,
posługujących się określonymi kodami komunikacyjnymi,
przedstawiają autorzy w rozdziale 5.
Na końcu książki znaleźć można literaturę, a także aneksy
z prezentacją formularza ankiety oraz składem grupy respondentów. Grupa badawcza stawia na zakończenie wnioski, iż
komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa nie wyraża się ani
nie manifestuje w grupach konkretnych ludzi, lecz w puli ofert
komunikacyjnych, dyferencjonowanych przez dyskursy i style życia (jako kody komunikacyjne). Co więcej, jeden człowiek
w zależności od potrzeb, kompetencji i wielu innych czynników może realizować różne style życia, np. mieszkanie może
urządzać katalogowo, ubierać może się alternatywnie, a poglądy może mieć jeszcze inne.
O ponadprzeciętnych walorach recenzowanej przeze mnie
książki stanowią wykorzystane metodologie badawcze,
z uwzględnieniem nowego podejścia do systemów społecznych jako mechanizmów komunikacji, dalekich od tradycyjnych socjologicznych koncepcji Marksa czy Webera. Wychodząc od koncepcji Luhmanna, można wnioskować, że grupy
społeczne jako systemy komunikacji, realizujące proces samoobserwacji, nie będą w stanie nigdy ocenić jednoznacznie rzeczywistości całego systemu. Z drugiej strony tradycyjne

stratyfikacje społeczeństwa nie mówią nic o stylach życia poszczególnych jednostek w rozumieniu wykorzystywanych
komunikacji. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań ankietowych grupy badawczej janKomunikant. Wskazanie określonych kodów komunikacyjnych, funkcjonujących w społeczeństwie, pozwala na umiejscowienie konkretnych jednostek
w poszczególnych grupach systemu (grupach odmiennych
od siebie na poziomie komunikacji), w konkretnych sytuacjach i środowiskach (gdy w jednym ujęciu jesteśmy katalogistami, a w innym zaliczamy się do business style). Warto

pogłębiać postawione w książce tezy i na bazie zaproponowanej przez autorów metodologii przeprowadzić szczegółowe badanie na przykład grupy 60+ pod kątem jej zachowań
komunikacyjnych oraz kodów, jakie w niej funkcjonują. Obszar
ten – nieuwzględniany jeszcze przez wielu badaczy w analizach – stanowi przyszłość polskiej gospodarki, z uwagi na stale postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa2.
>>2 Dane GUS, Opracowania tematyczne: Starzenie się społeczeństwa
polskiego i jego skutki, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.

NOTY O AUTORACH
Jarosław Barański – dr hab. nauk hum., kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią i socjologią ciała, estetyką i etyką medyczną, filozofią literatury i relacją lekarz–pacjent.
Jest autorem i współredaktorem kilkunastu książek oraz podręczników. W latach dziewięćdziesiątych współpracował z pismami
i dziennikami, w tym z„Dziennikiem Polskim” w Londynie, a także
z „Wieczorem Wrocławia” i „Słowem Polskim”. Jest członkiem Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Adrian Gleń – dr hab., teoretyk literatury, historyk literatury polskiej XX wieku, krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
W latach 1998–2001 redaktor naczelny pisma „Przez czerń”,
w latach 2009–2012 redaktor działu literackiego w piśmie
„Strony”. Stypendysta FNP (za rok 2005). Członek Akademii
Młodych Uczonych PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
Jest redaktorem kilku tomów zbiorowych i autorem siedmiu
monografii. Publikował m.in. w: „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”,
„Ruchu Filozoficznym”, „Sztuce i Filozofii”. Ostatnio zredagował
antologię tekstów krytycznych poświęconych pisarstwu Juliana Kornhausera Było nie minęło (Opole 2011), monografię
„Marzenie, które czyni poetą...”. Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera (Kraków 2013) oraz książkę
krytycznoliteracką Czułość (Sopot 2014). Stały współpracownik „Toposu” i „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Mieszka
pod Opolem z żoną i dwójką synów.

Urszula Glensk – dr hab., wykłada literaturę w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Opublikowała ponad sto artykułów – naukowych i publicystycznych – m.in. w „Nowych Książkach” i na
portalu „Studio Opinii”. Autorka książek Proza wyzwolonej generacji 1989–1999 (Wydawnictwo Literackie 2002), Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze (Atut 2007), Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu (wyróżnienie „Książka Miesiąca”
Magazynu Literackiego Książki), a także monografii Historia
Emila Kamola – absolwentka międzywydziałowych
słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918–1939, no- studiów filozoficzno-historycznych na Wydziale Filozofii
minowanej do Nagrody Złotej Róży oraz nagrodzonej Nagrodą i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w LubliHistoryczną „Polityki” 2015.
nie. W roku 2010 obroniła pracę magisterską z zakresu historii
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współczesnej napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Zaporowskiego pt. Dzieje społeczności żydowskiej Kazimierza Dolnego nad Wisłą na tle historii miasteczka. Obecnie doktorantka studiów z zakresu kulturoznawstwa w Instytucie
Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych ze strojami żydowskimi na terenach dawnej Rzeczpospolitej.
Marta Kaprzyk – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii hiszpańskiej, obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prowadzi badania nad ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi aspektami najnowszej kinematografii hiszpańskiej. Do
jej zainteresowań należy również kino współczesne, a w szczególności znaczenie filmowych przestrzeni oraz relacje między
kinem i innymi dziedzinami sztuki. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Marta Kowalska – słuchaczka IV roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bada polską powieść kryminalną po 1999
roku.
Henryk Mazurkiewicz – doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Filozofii UWr. Jako krytyk teatralny współpracuje z Teatralny.pl
oraz czasopismem „Nietakt”. Zajmuje się antropologią filozoficzną.
Irina Morozova – doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prowadzi badania nad podróżopisarstwem polskim oraz nowymi trendami w dziennikarstwie podróżniczym. Pasjonuje
się nowymi mediami, marketingiem terytorialnym, socjologią
i antropologią turystyki.
Kamil Olender – doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent projektowania
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komunikacji i wizerunku organizacji w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
obserwator i badacz procesów komunikacyjnych, w szczególności budowania wizerunku osób i instytucji oraz werbalnych
i niewerbalnych technik negocjacyjnych. W swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniach dotyczących projektowania i komunikowania tożsamości osób w Internecie.
Jarosław Petrowicz – dr nauk humanistycznych, nauczyciel, logopeda, krytyk literacki, historyk literatury. Artykuły o języku i literaturze zamieszczał w monografiach gmin
powiatu wieluńskiego i innych wydawnictwach zbiorowych.
Ponadto szkice literackie, eseje, recenzje i opowiadania publikował m.in. w „Nowej Okolicy Poetów”, „Nowych Książkach”,
„Pograniczach”, „Roczniku Wieluńskim”, „Siódmej Prowincji”,
„Twórczości”, „Ziemi Łódzkiej” i „Znaczeniach”. Sekretarz „Rocznika Wieluńskiego”. Członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Mieszka w Wieluniu.
Kalina Sobierajska – absolwentka MISH na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie studentka ostatniego roku antropologii kulturowej oraz doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
W swojej dysertacji zajmuje się badaniem korespondencji polskich emigrantów. Interesuje się również komunikacją międzykulturową oraz antropologią rzeczy.
Beata Szady – absolwentka studiów magisterskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Pasjonuje się reportażem, językiem hiszpańskim, sportem; z powołania i zawodu dziennikarka.
Joanna Śmietanka – doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wśród zainteresowań badawczych znajduje się komunikacja z osobami starszymi, wizerunek seniorów w mediach,
style życia osób starszych, zjawisko ageizmu, film dokumentalny, kultura muzyczna w Polsce oraz media cyfrowe. Wieloletni praktyk public relations, właściciel agencji marketingowej oraz eventowej.

Hans-Christian Trepte – urodził się w Freitalu pod Dreznem. Studiował slawistykę i anglistykę-amerykanistykę na
uniwersytetach w Greifswaldzie i Lipsku, następnie polonistykę (literaturoznawstwo) w Lipsku, Warszawie i Wrocławiu.
Doktorat na temat Sławy i chwały Jarosława Iwaszkiewicza
(1979), facultas docendi na Uniwersytecie w Lipsku (1981).
Współredaktor czasopisma „west-ost-passagen” oraz różnych
tomów zbiorowych: Zwischen Oder und Peipus-See. Zur Geschichtlichkeit literarischer Texte im 20. Jahrhundert (2001),
Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen
1945–1989 (2004), National-Texturen. Nationaldichtung als Literarisches Konzept in Nordosteuropa (2009), Zwischen Ost- und
West: Joseph Conrad im europäischen Gespräch (2010), Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache (2013), Flüsse. Kultur und Literatur der Wasserwege (2015). Od 2002 roku docent Instytutu
Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku. Zainteresowania badawcze: literatury i kultury zachodniosłowiańskie, literatury (e)
migracyjne, polsko-niemieckie związki literackie i kulturalne.
Tłumacz literatury polskiej (Jarosław Iwaszkiewicz, Henryk

Grynberg, Tomasz Małyszek, Czesław Miłosz). Liczne publikacje na temat literatury i kultury polskiej. Oznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001)
oraz Medalem Wdzięczności Międzynarodowego Centrum Solidarności, Gdańsk (2014).
Andrzej Zawada – ur. 1948, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim. Kieruje Instytutem Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej. Krytyk literacki, eseista, poeta, autor
radiowy, edytor. Członek kolegium redakcyjnego polsko-niemieckiego dwumiesięcznika „Silesia Nova”. Członek jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”. Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury. Opublikował kilkanaście książek,
m.in.: Wszystko pokruszone (1985), Jarosław Iwaszkiewicz
(1994), Dwudziestolecie literackie (1995), Bresław (1996), Miłosz (1996), Murzynek (2001), Literackie półwiecze 1939–1989
(2001), Dolny Śląsk. Ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009), Oset, pokrzywa. Szkice o literaturze (2011), Drugi
Bresław (2015).

